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Heddiw, yng Nghymru, mae 23% 
o’r bobl yn byw mewn tlodi. 
Mae dros hanner y bobl hyn mewn 
gwaith, ac mae menywod yn wynebu 
nifer o heriau ychwanegol. 
Rydym am i gynghorau lleol ddarparu 
ansawdd bywyd teilwng i bawb.
Wnawn ni ddim byw â thlodi

Rydym am weld 
Cymru lle mae’r Cyflog Byw, o leiaf, 
yn cael ei dalu i bawb

Mae 700,000 o bobl, neu 23% o’r bobl, yng Nghymru 
yn byw mewn tlodi. Mae’r broblem hon yn bodoli ym 
mhob ardal cyngor. Gwyddom mai gwaith yw’r ffordd 
orau o godi pobl allan o dlodi, ond mae tlodi mewn 
gwaith ar gynnydd. 

Rhaid i gynghorau wneud mwy i gynyddu nifer y bobl 
sy’n ennill y Cyflog Byw – trwy gaffael, trwy fentrau 
lleol, a thrwy hyrwyddo’r manteision i fusnesau. Mae’r 
Cyflog Byw yn £8.45 yr awr.   

Rydym am weld 
Cymru lle mae’r gwasanaethau lleol 
wedi’u cynllunio â phobl yn ganolbwynt 
iddynt, gan helpu pobl i dorri’n rhydd 
rhag tlodi

O ystyried y dyfodol ansicr yn dilyn y rhaglen 
Cymunedau yn Gyntaf, rhaid i gynghorau roi pobl wrth 
wraidd eu gwasanaethau, a deall bod sefyllfaoedd 
pobl yn unigryw. Nid yw tlodi yn sefydlog – gall 
pobl symud i mewn i dlodi ac allan ohono wrth i’w 
hamgylchiadau newid. 

Mae gormod o raglenni a gwasanaethau wedi’u 
sefydlu i edrych ar yr hyn nad oes gan bobl. Mae’n 
bryd i gynghorau newid eu ffordd o feddwl ac edrych 
ar yr hyn sydd gan bobl, a rhoi cyfleoedd iddynt 
adeiladu ar hyn, a llunio eu dyfodol eu hunain. Nid 
oes un dull o weithredu sy’n gweddu i bawb. Mae dull 
Oxfam yn sicrhau adenillion cyfartalog ar fuddsoddiad 
o £4.39 am bob £1 a werir yng Nghymru.

Rydym am weld 
Cymru sy’n addas ar gyfer heddiw ac 
sy’n addas ar gyfer y dyfodol

Mae ein cymunedau yng Nghymru yn wynebu heriau 
sylweddol – tlodi mewn gwaith sydd ar gynnydd, 
anghydraddoldeb cynyddol, diffyg gwaith teilwng,  
a hinsawdd sy’n newid. 

Rhaid i gynghorau newid eu ffordd o feddwl er mwyn 
sicrhau eu bod yn cymryd safbwynt hirdymor wrth 
wneud penderfyniadau. Mae cyflwyno Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn golygu bod ar gynghorau 
angen ystyried eu rôl o ran cyfrannu at Gymru sy’n 
gyfrifol yn fyd-eang, tra’u bod yn cael y gwerth mwyaf 
ar gyfer y gymuned wrth wneud penderfyniadau lleol. 
Mae clywed lleisiau plant a phobl ifanc yn ganolog i 
hyn, gan gynnwys cefnogi eu datblygiad yn yr ysgol 
i fod yn ddinasyddion gwybodus, moesegol yng 
Nghymru a’r byd.   

Rydym am weld 
Cymru sy’n cynnig croeso cynnes i 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches 

Mae’r byd yn wynebu argyfwng fwyaf ein hoes o ran 
ffoaduriaid, ac mae nifer y ffoaduriaid bellach yn 
uwch na’r hyn a welwyd ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. 
Rhaid i gynghorau barhau â’r gwaith cadarnhaol sydd 
wedi dechrau o ran croesawu ffoaduriaid i Gymru. 

Rhaid i gynghorau baratoi a bod yn barod i ymateb 
i groesawu pobl sy’n dianc rhag gwrthdaro, 
erledigaeth, neu effeithiau newid yn yr hinsawdd, gan 
groesawu cyfran deg ohonynt i Gymru.  
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