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Y felin drafod flaengar

YNGLŶN AG IPPR
IPPR, y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus, yw prif felin drafod flaengar y DU. 
Rydym yn sefydliad elusennol annibynnol gyda'n prif swyddfa yn Llundain. 
Mae IPPR North, melin drafod bwrpasol IPPR ar gyfer gogledd Lloegr, yn 
gweithredu allan o swyddfeydd ym Manceinion a Newcastle, ac mae IPPR 
Scotland, ein melin drafod bwrpasol ar gyfer yr Alban, wedi'i lleoli yng 
Nghaeredin.

Ein prif ddiben yw cynnal a hyrwyddo ymchwil i'r gwyddorau economaidd, 
cymdeithasol a gwleidyddol, gwyddoniaeth a thechnoleg, y sector gwirfoddol 
a mentrau cymdeithasol, gwasanaethau cyhoeddus, a diwydiant a masnach, 
ac addysg y cyhoedd o’r rhain. Mae dibenion eraill yn cynnwys hybu iechyd 
corfforol a meddyliol, effeithlonrwydd gwasanaethau cyhoeddus a diogelu 
neu wella'r amgylchedd; a lliniaru tlodi, diweithdra, neu'r rhai mewn angen 
oherwydd ieuenctid, oedran, afiechyd, anabledd, caledi ariannol, neu 
anfantais arall. 

Rhif elusen gofrestredig: 800065 (Cymru a Lloegr), SC046557 (Yr Alban)

Cyhoeddwyd y papur hwn am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2020.  
© Tachwedd 2020

Barn Panel Hinsawdd a Thegwch Cymoedd De Cymru yw’r cynnwys a'r 
safbwyntiau a fynegir yn y papur hwn, wedi’u casglu mor ffyddlon â phosibl. 
Nid ydynt yn cynrychioli barn IPPR. 

YNGLŶN Â'R COMISIWN CYFIAWNDER 
AMGYLCHEDDOL IPPR 
Trefnwyd Panel Hinsawdd a Thegwch Cymoedd De Cymru gan Gomisiwn 
Cyfiawnder Amgylcheddol IPPR. 

Bydd argymhellion y panel yn cael eu cyflwyno i wleidyddion lleol a'r rhai sy'n 
gwneud penderfyniadau ac yn cael eu cyflwyno i'r prif gomisiwn trawsbleidiol 
cenedlaethol, fel rhan o adroddiad manylach ar y broses y mae'r panel wedi 
mynd drwyddi. 

Crëwyd y Comisiwn Cyfiawnder Amgylcheddol yn 2019 gyda'r nod o weithio 
gyda phobl ledled y DU i ddatblygu polisïau a syniadau a fydd yn mynd i'r 
afael â'r argyfwng hinsawdd ac adfer natur cyn gynted ac mor deg â phosibl, 
ac mae hynny'n rhoi pobl a thegwch wrth wraidd yr ymateb i'r argyfwng 
hinsawdd a natur. Mae’r Comisiwn yn cael ei gyd-gadeirio gan Hilary Benn AS, 
Laura Sandys a Caroline Lucas AS, gwleidyddion blaenllaw o'r Pleidiau Llafur, 
Ceidwadol a Gwyrdd. 
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YNGLŶN Â’R PANEL

Comisiynwyd Panel Hinsawdd a Thegwch Cymoedd De Cymru gan Gomisiwn 
Cyfiawnder yr Amgylchedd i archwilio'r cwestiwn:

“Pa gamau ymarferol y dylem eu cymryd gyda'n gilydd yng Nghymoedd 
De Cymru i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ac adfer natur mewn 
ffordd sy'n deg i bawb?” 

Daeth 19 o drigolion Cymoedd De Cymru at ei gilydd ar-lein am dros 20 awr o 
drafodaethau ar draws wyth sesiwn dros chwe wythnos. Gyda'i gilydd, roeddent 
yn cynrychioli'r ardal o ran oedran, ethnigrwydd, rhyw, ardal (gwledig/trefol), 
lefel cymhwyster, ac agwedd at newid yn yr hinsawdd.

Clywodd y rheithgor gan amrywiaeth o siaradwyr, gan ddarparu sylfaen yn 
yr argyfyngau hinsawdd a natur, y cyd-destun lleol, a chynigion cadarnhaol, 
uchelgeisiol ar gyfer gweithredu ar draws pedwar pwnc: 'gwaith a diwydiant', 
'sut rydym yn teithio', 'sut rydym yn gwneud penderfyniadau', a 'rhannu'r 
costau'n deg'. Datblygodd y panel ei 'fframwaith lles' ei hun hefyd i helpu i 
lywio eu hargymhellion.

Cyflwynir yr argymhellion hyn yma yng ngeiriau'r panel ei hun.
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DATGANIAD GAN Y RHEITHWYR 
Credwn fod yn rhaid i ymateb teg i'r argyfyngau hinsawdd a natur yng Nghymoedd y 
De fod yn gynhwysol a peidio â gadael ardaloedd ar ôl. 

Dylai'r ymateb adlewyrchu bod gan bobl anghenion gwahanol. Mae llawer o bobl 
nad ydym yn clywed ganddynt (hyd yn oed drwy'r panel hwn) ac mae'n rhaid i'r 
ateb fod yn gynhwysol i bawb.

Mae addysg yn mynd i fod yn allweddol. Mae hyn yn dechrau mewn ysgolion lle gall 
pobl ddysgu am y byd newidiol maen nhw’n tyfu iddo, a'i ddeall.

Mae angen i bobl deimlo eu bod yn rhan o'r newid. Rhaid i ni ddod â phobl gyda 
ni a rhaid iddo beidio â theimlo bod pethau’n cael eu gwneud i ni. Mae angen i ni 
rymuso unigolion a chymunedau i gymryd y camau sydd eu hangen.

Mae ymwybyddiaeth o ddifrifoldeb y mater yn hanfodol. Mae llawer o bobl nad 
ydynt yn ymwybodol o'r newid sydd ei angen. Mae llawer o'r wybodaeth a welwn yn 
ymwneud â'r sefyllfa fyd-eang. Mae angen i ni glywed mwy am yr effaith y bydd hyn 
yn ei chael yn lleol a pha rôl y gall pobl ei chwarae wrth wneud i newid ddigwydd.

Dylem wobrwyo busnesau a phobl sy'n gweithredu. Cyflwyno sgoriau hinsawdd 
i egluro effaith ein gweithredoedd a lle bydd yn cael effaith negyddol (neu 
gadarnhaol) ar yr amgylchedd. Ni all hyn ymwneud ag addewidion a geiriau yn unig 
- rhaid iddynt fod yn gamau sylweddol. 

Mae angen i ni edrych yn eang ar y newidiadau sydd eu hangen – ar draws pob 
sector. O'r ffordd rydym yn gwresogi ein hadeiladau, i'r cynhyrchion rydyn ni’n eu 
defnyddio a sut rydym yn symud o gwmpas. Mae angen i ni ei gwneud yn haws 
i fusnesau wneud y newidiadau hyn a'u gwobrwyo am fod yn rhagweithiol wrth 
weithredu. Rydym wedi gweld gweithredu sylweddol ar bethau fel plastig ac mae 
angen i ni weithredu dros yr hinsawdd mewn ffordd debyg.

Nid dim ond un cynllun sydd ei angen neu un syniad gwych a fydd yn mynd 
i'r afael â'r her hon. Rhaid i ni gael atebion aml-ddimensiwn. Rhaid i ni fod yn 
gydgysylltiedig yn ein ffordd o feddwl - rhoi'r gorau i gymryd y camau sy'n achosi 
niwed neu ei gwneud yn anoddach i bobl wneud y peth iawn dros yr amgylchedd. 
Rydyn ni angen hwyluswyr yn hytrach na rhwystrau rhag gweithredu.

Dyma'r amser i weithredu bellach. Rydym wedi arfer â pholisi a chynlluniau sy'n 
cymryd amser hir i ddwyn ffrwyth. Er mwyn i ni fod â gobaith, rydyn ni angen gweld 
gweithredu cyflymach ar yr argyfyngau hyn. Mae angen i ni adeiladu momentwm. 
Dod o hyd i'r syniadau cyflym sy'n dangos ein bod ar y trywydd iawn i gyflawni'r 
newid mawr. Cydnabod bod camau mawr eisoes wedi'u cymryd - yn enwedig yn y 
sector ynni.

Mae angen ystyried newid yn ofalus. Mae angen i ni gael yr amseru'n iawn fel 
nad yw pobl yn profi'r effeithiau negyddol cyn iddynt weld buddiannau. Os bydd 
pethau’n cael eu cynllunio'n dda a'u gwneud yn glir, credwn y bydd pobl yn 
gweithredu yn y ffordd sydd ei hangen.

Mae gallu gwneud yn fwy lleol yn bwysig. Ond ni ddylai pobl deimlo eu bod wedi'u 
dal gan y lleoedd maen nhw’n byw ynddyn nhw a chael eu cyfyngu gan yr hyn y 
gallant ei ddefnyddio'n lleol. Mae angen i ni feddwl sut mae'r Cymoedd yn cysylltu 
â'r byd ehangach hefyd.

Mae'n rhaid rhannu cost newid - yn ariannol ac o ran sut rydym yn byw - yn deg. 
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FFRAMWAITH LLES Y RHEITHWYR

Rydyn ni’n credu mewn bywyd gwell i bawb yng Nghymoedd y De.

Mae hyn yn golygu dyfodol lle nad oes neb yn cael ei adael ar ôl a lle mae pawb:

Credwn y dylai'r dyfodol fod yn gynhwysol ac rydym yn cydnabod y gallai fod 
angen cymorth ychwanegol ar y rhai sydd wedi'u gadael ar ôl yn hanesyddol 
i ffynnu. Mae lle yn chwarae rhan bwysig yn y dyfodol hwn ac mae'n bwysig 
ein bod yn gallu cyflawni'r canlyniadau hyn yng Nghymoedd De Cymru. Mae'r 
egwyddorion hyn yn gysylltiedig â’i gilydd ac yn cefnogi ei gilydd.

 -

yn gallu 
mwynhau 

gweithgareddau 
hamdden a bod 

yn gorfforol actif 

yn parhau i gael 
mynediad at ddysgu 
gydol oes, astudio 
a thwf personol ac 

ysbrydol

â’r gallu i symud 
o gwmpas

yn ymwneud â 
phenderfyniadau 

am newid, 
gweithgareddau'n 

creu newid a 
meddu ar lais sy’n 

cael ei glywed 

yn ddiogel, 
yn gyfforddus 

ac wedi'u 
maethu'n dda

yn gallu 
mwynhau 

mannau gwyrdd a 
natur

yn gallu cyfarfod 
a mwynhau 
amser gyda 

ffrindiau a theulu

mewn gwaith 
(cyflogedig a di-dâl) 
sy'n bwrpasol ac yn 

foddhaol

yn meddu ar 
rwydwaith cymorth 

a chysylltiad â 
chymuned glos

ag iechyd corfforol 
a meddyliol da  

yn gallu dewis a 
bod yn annibynnol
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YR ARGYMHELLION AR GYFER GWNEUD 
PENDERFYNIADAU

EGWYDDORION CYFFREDINOL
• Dylai'r bobl y mae penderfyniad yn effeithio fwyaf arnynt fod wrth wraidd 

y broses o wneud penderfyniadau. Mae hyn yn helpu i liniaru canlyniadau 
annheg, anfwriadol. 

• Dylid gwneud mwy o benderfyniadau ar lefel leol a dylid cydnabod natur 
unigryw pob lle wrth wneud penderfyniadau. Yng Nghymoedd y De, gall ychydig 
filltiroedd wneud gwahaniaeth gwirioneddol i anghenion lle a'r bobl ynddo.  

• Mae angen i benderfyniadau fod yn gydgysylltiedig gyda gwahanol sefydliadau 
yn gweithio gyda'i gilydd i wneud y gorau o'r adnoddau a'r amser sydd gennym. 
Ni ddylem fod yn gweithredu mewn seilos.

• Dylai manteision yn y dyfodol lywio penderfyniadau am yr hinsawdd a'r 
argyfyngau natur. Dylai'r manteision hyn fod yn weladwy a chael eu hyrwyddo.

• Dylai penderfyniadau anelu at greu gwell yfory i'r rhai sydd ar ein hôl. Ni fydd 
newidiadau mawr yn digwydd mewn wythnos, na blwyddyn. Efallai y bydd 
angen i ni aros 10, 20 neu hyd yn oed 60 mlynedd i weld y gwahaniaeth y bydd 
gweithredoedd heddiw yn ei wneud, ond mae angen i ni ddechrau eu rhoi ar 
waith heb aros.

ARGYMHELLION
1. Defnyddio rheithgorau dinasyddion i greu cynlluniau gweithredu lleol. 

 - Dylai pobl fod yn rhan o'r penderfyniadau am y lleoedd maen nhw’n teimlo 
eu bod yn gysylltiedig â nhw – ac i lawer mae hyn yn lleol iawn (y ‘plwyf’ yn 
hytrach nag ardal weinyddol wleidyddol). 

 - Dylai pobl leol fod â mwy o gyfrifoldeb dros stiwardiaeth eu 
hamgylchedd lleol.

2. Dylai ymgysylltu'n lleol fod yn orfodol ym mhob un o benderfyniadau 
llywodraeth leol. 
 - Mae angen deialog barhaus o fewn ac ar draws awdurdodau lleol. Mae 

cymaint o wahanol grwpiau bach mewn ardaloedd awdurdodau lleol mwy – 
ni ellir cael dull ‘un ateb sy'n addas i bawb’.

 - Ni ddylai'r ymgysylltu ddigwydd ar yr adeg pan fydd y penderfyniad yn 
cael ei wneud. Rhaid i ni sefydlu ffyrdd dan arweiniad dinasyddion i ddwyn 
awdurdodau i gyfrif am y tymor hir.

3. Mae angen addysgu pobl o oedran ifanc ar sut i ymgysylltu fel dinasyddion 
mewn mwy o brosesau democrataidd na phleidleisio yn unig. 
 - Dylid eu galluogi a'u hannog i gymryd rhan mewn penderfyniadau lleol 

a'u haddysgu am yr offer y gallant eu defnyddio i ddwyn arweinwyr i gyfrif, 
megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

4. Dylai fod llawer mwy o lwybrau i bobl allu cymryd rhan mewn prosesau 
gwneud penderfyniadau. 
 - Dylem leihau'r rhwystrau i ymgysylltu, e.e. ni ddylai ymgynghoriadau 

ddigwydd ar un adeg yn unig (dydd/gyda'r nos) neu dim ond yn bersonol 
neu ar-lein.
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LLES CENEDLAETHAU'R DYFODOL
Mae'r dyfyniadau isod yn cynnwys ymatebion y rheithwyr i'r cwestiwn “beth mae 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei olygu i chi?”. Maen nhw wedi cael eu 
grwpio gan IPPR yn dri grŵp thematig.

Beth mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn ei olygu i ni?

“Mae'n rhoi gobaith i mi wybod bod fy nghenhedlaeth i (rwy'n 17 
mlwydd oed) yn cael ei hystyried, a bod pobl yn meddwl amdanom 
ni wrth feddwl am ffyrdd o wella lle rydym yn byw, a'n bod ni’n cael 
llais pan fydd newidiadau'n cael eu gwneud.”

FFIGUR 1: CWMWL GEIRIAU O YMATEBION RHEITHWYR I'R CWESTIWN: “BETH MAE DEDDF 
LLESIANT CENEDLAETHAU'R DYFODOL YN EI OLYGU I CHI?”
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Ffynhonnell: Ymatebion rheithwyr

Gobaith am ddyfodol gwell
• “I mi mae'n golygu bod gan fyd a dyfodol fy mhlant siawns, waeth pa mor fach, 

o ddyfodol gwell a mwy llewyrchus.”
• “Dyfodol a lles ein plant.”
• “Mae'n ddechrau i'r cyfeiriad cywir ar gyfer dyfodol yr ieuenctid.”
• “Gobeithiol iawn ar gyfer y dyfodol ac yn falch iawn o Gymru am arwain 

y ffordd.”
• “Pa mor angerddol yw pobl am gyflawni newidiadau cadarnhaol ac nid 

gweinidogion y llywodraeth yn unig.”
• “Ymrwymiad heddiw i greu dyfodol mwy disglair!”

Fframwaith ar gyfer gwell penderfyniadau cymdeithasol ac amgylcheddol  
• “Mae'r ddeddf yn ffurfioli ein cyfrifoldeb ar y cyd i reoli ein planed a'n 

hadnoddau'n briodol mewn ffordd sy'n gyfrifol yn amgylcheddol ac 
yn gymdeithasol, ac yn ein helpu i ddwyn ein harweinwyr i gyfrif am 
gyflawni'r nodau hyn.”
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• “Dull stiwardiaeth o ymdrin â'r amgylchedd naturiol sy'n ceisio cynyddu 
bioamrywiaeth a diogelu cefn gwlad fel etifeddiaeth i genedlaethau'r dyfodol.”

• “Mae'n dod ag ymrwymiad pendant i sbectrwm eang iawn o'r pethau rydym am 
eu cyflawni fel gwlad.”

Cyfle y mae angen i ni ei ddefnyddio
• “Cyfle i adael etifeddiaeth gadarnhaol.”
• “Da mewn egwyddor ond sut yn union y bydd yn cael ei gymhwyso, yn enwedig 

o ran materion cynllunio. Pwy sy'n goruchwylio ymlyniad?”
• “Mae'n braf meddwl bod hyn yn cael ei ystyried mewn penderfyniadau/

cynlluniau yn y dyfodol.”
• “Gallai olygu diddymiad gan y cyhoedd am bethau y gallai llywodraeth leol eu 

gwneud neu am eu gwneud ar y dyfodol.”

FFIGUR 2: YMATEB RHEITHWYR I'R CWESTIWN “FYDDECH CHI'N CEFNOGI'R DULL HWN O 
WNEUD PENDERFYNIADAU SY'N CAEL EI DDEFNYDDIO MEWN RHANNAU ERAILL O'R DU?”

Ie

87%

Efallai
13%

Ffynhonnell: Ymatebion rheithwyr
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YR ARGYMHELLION AR GYFER RHANNU'R 
COSTAU'N DEG

EGWYDDORION CYFFREDINOL
• Mae angen buddsoddi dros y 10 mlynedd nesaf i gyflawni targedau'r 

llywodraeth heb effeithiau negyddol.
• Rhaid targedu cyllid i sicrhau nad yw pobl yn cael eu gadael ar ôl oherwydd 

bod newid yn afresymol o ddrud iddynt. Dylai dosbarthu cyllid fod yn seiliedig 
ar angen; bydd angen lefelau gwahanol o fuddsoddiad ar wahanol ardaloedd.

• Dylai'r rhai sy'n ennill mwy dalu mwy, boed yn unigolion neu'n fusnesau. 
• Mae angen i ddulliau ariannu fanteisio ar ysbryd cymunedol a defnyddio'r 

rhwydweithiau cryf a’r cydlyniant sydd eisoes yn bresennol. Gallai hyn hefyd 
gael effaith gadarnhaol ar les, gan gynyddu cysylltiad cymunedol.

• Rhaid i benderfyniadau ariannu fod yn dryloyw i gyfiawnhau'r costau a dangos 
y manteision o ran natur, hinsawdd a lles. Rhaid i hyn gynnwys mynd i'r afael 
â'r manteision yn lleol er mwyn osgoi’r tynnu gwerth hanesyddol o Gymoedd 
De Cymru.

• Cydnabod efallai y bydd tensiynau rhwng natur, hinsawdd a lles, yn enwedig 
wrth i ni adfer yn dilyn pandemig Covid-19, ond ceisio ariannu cyfleoedd i fynd 
i'r afael â'r materion hyn mewn ffordd integredig nad ydynt yn cael effaith 
negyddol ar y rhai mwyaf anghenus.

ARGYMHELLION
5. Buddsoddi mewn seilwaith cyn yr angen i gyflymu'r broses o fabwysiadu 

technoleg neu ymddygiad carbon isel. 
 - Mae angen buddsoddiad gan y Llywodraeth mewn seilwaith gwefru 

cerbydau trydan er mwyn cynyddu hyder wrth brynu cerbydau trydan.

6. Cynyddu lefel y cyllid ar gyfer ôl-ffitio tai a gwneud ei ddosbarthiad yn decach.
 - Sicrhau bod arian grant gwyrdd ar gael yng Nghymru.
 - Rhoi pwerau i ddyrannu cyllid i ardaloedd lleol i sicrhau bod y rhai 

mwyaf anghenus yn gallu cael gafael ar y cyllid.

7. Cynyddu cyfraniad cyllid cymunedol i weithredu ar yr hinsawdd ac ar gyfer 
natur, lle bo hynny'n briodol.
 - Mae llawer o enghreifftiau o gyllid cymunedol llwyddiannus yng 

Nghymoedd De Cymru, dylid defnyddio'r rhain fel enghreifftiau i adeiladu 
momentwm yn y maes hwn.

 - Darparu mwy o wybodaeth am sut i ddechrau buddsoddi cymunedol ac 
am gyfleoedd buddsoddi sy'n bodoli eisoes. 

8. Sicrhau bod gan bobl lais yn y modd mae cyllid yn cael ei ddosbarthu’n lleol.
 - Datblygu set glir o egwyddorion ar gyfer gwariant awdurdodau lleol.
 - Trosglwyddo rhywfaint o arian i ardaloedd lleol a chreu grwpiau sy'n 

cynrychioli'r boblogaeth leol a all benderfynu sut y dylid gwario'r 
arian hwn.
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ARGYMHELLION AR GYFER GWAITH  
A DIWYDIANT

EGWYDDORION CYFFREDINOL
• Rhaid i Gymru gael setliad economaidd teg. Dylai hynny gynnwys datganoli 

pwerau'n fwy, gan gynnwys dros drethiant, a dyraniad tecach o gyllid gan 
lywodraeth y DU.

• Dylai gwaith fod yn fwy hyblyg a dylid cael mwy o waith o ansawdd 
gwell. Does dim digon o waith da ar gael i gefnogi teuluoedd. Dylai pobl 
gael dewis yn y gwaith maen nhw’n ei wneud. Rydyn ni angen mwy o 
hyblygrwydd, gan gydnabod bod pobl yn byw bywydau cymhleth a bod 
ganddynt gyfrifoldebau gwahanol. Rydyn ni angen safonau gwaith da, 
gan gynnwys amser ar gyfer seibiannau. 

• Rhaid i bobl allu gweithio i fyw yn hytrach na byw i weithio. Dylai pob gwaith 
dalu'r cyflog byw go iawn.

• Yr allwedd yw galluogi swyddi da mewn ardaloedd lleol. Mae Covid-19 wedi 
dangos bod gweithio digidol neu o bell yn bosibl iawn i lawer o fusnesau a allai 
fod wedi bod yn amharod i'w ddefnyddio o'r blaen. Ond mae gweithio o bell yn 
gofyn am rhyngrwyd da a'r gofod lleol (h.y. nid yn eich cartref yn unig gan nad 
oes gan bawb y lle) i alluogi'r math hwn o drefniant gweithio i fod yn hyfyw.

• Cydnabod yr amrywiaeth o ‘swyddi gwyrdd’. Nid yw pob swydd werdd yn 
ymwneud yn benodol â'r diwydiant ynni. Gall swyddi lleol fod yn wyrddach a 
dylid hefyd ystyried bod swyddi nad ydynt yn benodol yn yr economi carbon 
isel, megis gofalu, yn wyrdd. 

ARGYMHELLION
Mae’r argymhellion canlynol wedi’u trefnu yn ôl lefel y flaenoriaeth a roddir iddynt 
gan y rheithwyr fel rhan o bleidlais derfynol. 

9. Rhaid i ni gyflwyno fframwaith o gymhellion, rheolau a chyfreithiau i fusnesau 
fynd yn wyrdd. Rhaid annog busnesau i newid gyda'r cyfuniad cywir o 
gymhellion. Bydd rhai'n gwneud hynny oherwydd mai dyma'r peth iawn i'w 
wneud, bydd rhai'n gwneud hynny oherwydd ei fod yn golygu busnes gwell 
a dim ond pan fydd yn cael ei orfodi y bydd rhai'n gwneud hynny. Dylid cael 
gwobrau am arferion busnes cynaliadwy a grantiau i helpu i annog y camau 
rydym am weld busnesau'n eu cymryd. Dylem gefnogi busnesau sy'n cynhyrchu 
cynnyrch da a chynaliadwy drwy wneud pobl yn fwy ymwybodol o'r materion 
amgylcheddol sy'n gysylltiedig â'r pethau maen nhw’n eu prynu.

10. Datblygu strategaeth economaidd newydd ar gyfer Cymoedd De Cymru ac ar 
gyfer Cymru sy'n canolbwyntio ar greu ‘trefi angori’, gan fanteisio i’r eithaf ar 
asedau lleol a chefnogi hyn gyda buddsoddiad y mae cymunedau'n cael dweud 
eu dweud ynddo. Sicrhau bod yr economi leol yn canolbwyntio ar gymorth i'r 
sectorau sy'n hanfodol ar gyfer bywyd (yr amgylchedd, iechyd a gofal, bwyd, 
ynni a chartrefi). O fewn hyn dylid buddsoddi mewn asedau naturiol a chreu 
swyddi lleol i gynnal natur.

11. Darparu mwy o fynediad i brentisiaethau a cholegau yn hytrach na phwysleisio 
prifysgolion. Mae angen i ni werthfawrogi gwahanol fathau o waith a dyhead. Ni 
ddylem feddwl bod addysg a hyfforddiant yn wahanol – dylem ddwyn ynghyd 
gryfderau'r ddau i fod yn fwy modiwlaidd a darparu cymwysterau hyblyg. 
Dylem ymgorffori gwybodaeth a sgiliau a peidio â chanolbwyntio gormod ar 
arholiadau. Mae angen cyfleoedd hyfforddi newydd i sicrhau bod pobl leol 
yn cael y cyfle i wneud y swyddi gwyrdd mae buddsoddiad yn cael ei wneud 
ynddyn nhw - er enghraifft gosod pympiau gwres a seilwaith cerbydau trydan.
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12. Rhoi'r cyfle i gael gwell gwaith sy'n hygyrch ac yn lleol. Creu canolfannau 
gwaith lleol a chaniatáu i bobl weithio'n nes at adref.  Dylai'r canolfannau 
lleol hyn alluogi pobl i weithio yn yr un mannau ag y maen nhw’n byw ynddynt 
a dylent ddefnyddio caffis presennol neu fusnesau lleol eraill. Dylem helpu 
cwmnïau lleol i ddysgu o'r ffordd mae sefydliadau, neu wledydd eraill, sydd 
wedi gwneud i hyn weithio. Bydd y newidiadau hyn yn helpu i ddod â bywyd y 
dref yn ôl.

13. Creu strategaeth newydd ar gyfer buddsoddi'n lleol a dod o hyd i nwyddau 
a deunyddiau a staff yn lleol, gan ddechrau gyda'r sector cyhoeddus 
drwy gaffael. Dylai hyn fod yn gonglfaen i leihau allyriadau CO2 ar gyfer 
gwasanaethau a nwyddau. Bydd hyn yn creu cyfleoedd newydd i fusnesau 
cartref cynaliadwy sydd hefyd yn prynu nwyddau a masnach yn lleol - gan 
gadw buddsoddiad o fewn y cymoedd, ‘gan Gymru, i Gymru’.

14. Gwneud addysg a hyfforddiant yn fwy fforddiadwy i bawb. Mae addysg wedi 
mynd yn rhy ddrud i'r rhai o unrhyw oedran. Dylem sicrhau bod dysgu ar gael 
i bawb, yn enwedig y rheini sydd allan o addysg nawr a gweithwyr hŷn sy'n 
awyddus i ailhyfforddi neu ar gyfer llwybr newydd.

15. Sicrhau bod gan addysg gysylltiadau cryfach â nodau terfynol a chyfleoedd 
gwaith. Yn hytrach na delio â phynciau yn y haniaethol, dylid ei gysylltu â 
chyfleoedd bywyd go iawn ar gyfer gyrfaoedd yn yr ardaloedd hynny. Bydd 
hyn yn cynnwys cyflwyno cymorth gan wasanaethau gyrfaoedd yn gynharach 
yn addysg pobl. Mae angen i ni helpu pobl i gael pwrpas clir mewn bywyd 
drwy ddarparu hyfforddiant pan yn dod allan o'r ysgol neu'r brifysgol. Gallwn 
ddangos i bobl beth yw eu hopsiynau ar gyfer y dyfodol, yn enwedig drwy 
ddiwydiant lleol.  

16. Buddsoddi mewn dysgu gydol oes i gefnogi cenedlaethau hŷn. Darparu mwy 
o hyblygrwydd ac opsiwn ymarferol i bob oedran ddysgu a chael swydd mewn 
diwydiannau newydd, gwyrddach. Mae dysgu gydol oes yn golygu gallu addasu 
ac esblygu, mae hyn yn allweddol i sicrhau diwylliant dysgu i Gymru.

17. Newid arferion gweithio fel eu bod yn fwy hyblyg a chaniatáu ar gyfer gwaith 
rhan-amser ac addysg ran-amser ar yr un pryd. Dylem sicrhau nad yw'r 
systemau treth a budd-daliadau yn atal pobl rhag gallu ymgymryd ag addysg 
ran-amser.

18. Mynd i'r afael â mater gwaith anweledig gan sicrhau bod gofal, gofal plant a 
chymorth i'r henoed a'r gymuned yn cael eu talu - mae'r rhain yn gyfraniadau 
hanfodol i gymdeithas, yn enwedig yn dod allan o bandemig Covid-19, ond yn 
mynd heb eu cydnabod ac yn ddi-dâl. Dylem hefyd feddwl am rôl gynyddol i 
sefydliadau cymunedol a gwasanaethau cymdeithasol o ran cefnogi'r rhai sy'n 
gofalu am eraill.

19. Sefydlu safonau ‘gwaith digonol’ a rheoliadau cryf ar draws gwahanol 
sectorau. Dylem gynnwys gweithwyr a'r busnesau mae'r rheoliadau hyn yn 
effeithio arnynt wrth eu cynllunio a'u hyrwyddo. Ni ddylem gael rheoliadau 
nad oes eu hangen a lle rydym yn gofyn mwy o fusnesau (yn enwedig rhai 
bach neu entrepreneuriaid) dylem geisio dod o hyd i ffyrdd o wneud pethau'n 
haws iddynt hwythau hefyd. Drwy gynnwys pawb yn y broses rydych chi’n 
helpu i sicrhau ein bod yn cael y mathau o fusnesau da, gwyrdd yr ydyn ni’n 
dymuno eu cael.

20. Cefnogi pob busnes i fabwysiadu'r cyflog byw go iawn. Mae punt ychwanegol 
yn bwysig i lawer o bobl ac mae angen i ni sicrhau bod yr holl waith yn talu 
digon i fyw arno. Er mwyn gwneud hyn yn bosibl, mae angen cefnogaeth gref i 
fusnesau sy'n darparu swyddi digonol - gan y cyhoedd a'r llywodraeth. 

21. Trin seilwaith digidol fel hawl ddynol sylfaenol i alluogi gweithio o bell a 
sicrhau bod gliniaduron a thabledi ar gael i blant er mwyn hwyluso dysgu o 
bell. Gellid cysylltu hyn â chymell pobl sy'n gweithio gartref ar ôl y pandemig (a 
peidio â threthu mwy ar bobl i wneud hynny).
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22. Cyflwyno sgoriau amgylcheddol ar gyfer pob cynnyrch. Mae angen 
i ni wneud pobl yn fwy ymwybodol o'r materion amgylcheddol sy'n 
gysylltiedig â'r pethau maen nhw’n eu prynu. Cyflwyno sgôr ailgylchu 
a fyddai'n cynnwys pethau fel faint o gig a ddefnyddir, cemegau a 
ddefnyddir, trydan a ddefnyddir, a faint o ddeunyddiau neu blastigau 
a ddefnyddir. Dylai hyn ymestyn i'r sector cyhoeddus, er enghraifft 
cyflwyno bwydlenni carbon isel mewn ysgolion fel y gallant wneud eu 
penderfyniadau eu hunain. Gallai hyn hefyd gynnwys ôl troed carbon 
bwyd yn y sector lletygarwch. 

ARGYMHELLION AR GYFER SUT RYDYM  
YN TEITHIO

EGWYDDORION CYFFREDINOL
• Lleihau'r angen i deithio cyn belled - dylai mwy o bobl allu cael yr hyn sydd ei 

angen arnynt yn lleol. 
• Dylai teithio fod yn ddewis cadarnhaol nid yn faich. Dydyn ni ddim eisiau atal 

pobl rhag gallu mynd allan o'n cymdogaethau, a mynd yn ynysig. Fodd bynnag, 
nid ydym chwaith am orfod teithio y tu allan i'n cymunedau ar gyfer yr hyn 
rydyn ni ei angen. 

• Dim ond rhan o'r ateb yw trydan; rydyn ni angen llai o deithiau car yn 
gyffredinol hefyd, felly dim ond ar y cyd â gwelliannau trafnidiaeth gyhoeddus 
a gostyngiad mewn teithiau y mae angen symud tuag at gerbydau trydan. 

• Dylem feddwl am ardaloedd gwledig a threfol yn wahanol o ran trafnidiaeth. 
• Nid ydym am gosbi unrhyw un am ble maen nhw’n byw, felly mae budd-

daliadau a chymorthdaliadau yn well na sancsiynau a chosbau am annog 
teithio gwyrddach. 

• Dylem ganolbwyntio'n strategol ar lwybrau poblogaidd - rhoi egni i wella 
trafnidiaeth gyhoeddus lle gwyddom fod pobl yn teithio. 

• Rydyn ni angen dull gweithredu cydgysylltiedig sy'n meddwl am y 
cysylltiadau o fewn teithiau. 

ARGYMHELLION
Mae’r argymhellion canlynol wedi’u trefnu yn ôl lefel y flaenoriaeth a roddir iddynt 
gan y rheithwyr fel rhan o bleidlais derfynol.

23. Buddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus - dylai trafnidiaeth gyhoeddus 
fod yn wyrddach, yn fforddiadwy ac yn effeithlon. Mae angen i'r cysylltiadau 
weithio i bobl. 
 - Dylai trafnidiaeth gyhoeddus gysylltu pobl â chyrchfannau poblogaidd, 

boed hynny ar gyfer hamdden a thwristiaeth neu waith.  
 - Dylem edrych ar wledydd eraill am ysbrydoliaeth ar sut i wneud 

trafnidiaeth gyhoeddus yn well. 

24. Buddsoddi mewn adfywio ein strydoedd mawr - dylai cynghorau lleol 
fuddsoddi mewn busnesau bach sy'n gallu sefydlu ar ein strydoedd mawr. 
Nhw yw calon y gymuned ac maen nhw’n golygu y gall pobl aros yn lleol, 
gan leihau'r angen am deithiau. 

25. Dylai strydoedd fod yn wyrddach ac yn fwy cyfeillgar i natur - dylem gynllunio 
ar gyfer manteision i natur yn ogystal â phobl.
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26. Dylid paratoi Cymoedd De Cymru ar gyfer cerbydau trydan drwy fuddsoddi 
mewn creu swyddi a hyfforddiant yn y maes hwn. Dylid canolbwyntio ar 
ddatblygu sgiliau ym maes atgyweirio cerbydau trydan a seilwaith cysylltiedig.  

27. Dylai fod yn orfodol adeiladu cymunedau, nid cartrefi rhad yn unig. Dylai 
caniatâd cynllunio fod yn ddibynnol ar gynlluniau ar gyfer gofod byw, gweithle 
a chludiant yn cael eu cyfuno.
 - Ni ddylai datblygwyr allu dianc rhag peidio â glynu wrth eu hymrwymiadau. 

Mae angen i awdurdodau lleol eu dwyn i gyfrif, ac mae angen eu dwyn i 
gyfrif eu hunain. 

 - Dylai datblygiadau newydd gynnwys hanfodion cymunedol, megis 
meddygfeydd, ysgolion (Cymraeg), banciau a siopau.

28. Dylai canol dinasoedd fod yn ddi-gar ac eithrio pan fo'n hanfodol, e.e. ar 
gyfer anabledd.

29. Buddsoddi mewn seilwaith beicio a cherdded i wneud y rhain yn 
ddewisiadau mwy diogel a hygyrch ar gyfer teithiau byrrach neu fel 
cysylltiad â thrafnidiaeth gyhoeddus. 

30. Rhoi’r gorau i adeiladu ffyrdd newydd oni bai bod cyfiawnhad clir dros fudd i'r 
cyhoedd. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn brawf da. 
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