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Cyflwyniad
Gweledigaeth Oxfam yw byd heb dlodi. Mae cynnydd 
sylweddol yn cael ei wneud tuag at wireddu’r weledigaeth 
hon. Mewn dim ond 15 mlynedd, mae tlodi eithafol wedi’i 
haneru. Mewn 15 mlynedd arall, gallwn ei waredu am byth. Yn 
anffodus mae heriau anghydraddoldeb economaidd a’r newid 
yn yr hinsawdd yn bygwth llawer o’r gwaith a wnaed i drechu 
tlodi ac yn rhwystro ymdrechion y dyfodol i sicrhau newid 
cadarnhaol. 

I oresgyn tlodi a chreu cymdeithas deg i bawb, mae angen 
inni herio’r crynodiad o gyfoeth a phŵer sydd yn nwylo’r 
ychydig. Yn ôl yr argoelion presennol, erbyn 2016 bydd 1% o 
boblogaeth y byd yn berchen ar fwy o gyfoeth na’r 99% arall 
gyda’i gilydd.1 Mae angen inni unioni’r glorian, a gwneud 
hynny ar fyrder.2

Yn y Deyrnas Unedig, mae’r pum teulu cyfoethocaf yn 
gyfoethocach na’r 20% tlotaf o’r holl boblogaeth.3 Yma yng 
Nghymru, mae’r 16% cyfoethocaf yn berchen ar yr un cyfoeth 
a phawb arall gyda’i gilydd.4 Mae cyfraddau cyflogau wedi 
parhau’n isel i lawer o bobl, tra bo incwm y cyfoethocaf wedi 
parhau i godi. Ni welwyd newid ym mater cyflogau isel mewn 
degawd ac mae cyfraddau tlodi wedi parhau yn uwch na’r 
cyfartaledd cenedlaethol dros y tair blynedd diwethaf. Mae 
hanner yr holl aelwydydd sydd mewn tlodi yng Nghymru yn 
cynnwys o leiaf un oedolyn sydd mewn swydd gyflogedig,5 
gan wrthbrofi’r syniad y gall rhywun roi’r gorau i fod yn dlawd 
– i’w hun a’r teulu – drwy weithio. Er mwyn inni drechu tlodi 
ac anghydraddoldeb, mae angen inni dreulio mwy o amser 
yn gwrando ar bobl sydd mewn tlodi ac ymateb i’r hyn sydd o 
bwys iddynt hwy fel unigolion.

Mae’r twf yn nifer y bobl sy’n chwilio am gymorth bwyd 
mewn argyfwng yng Nghymru yn tystio i’r frwydr ddyddiol 
ddifrifol sy’n wynebu llawer o bobl ledled y wlad, wrth geisio 
cael gafael ar y pethau sylfaenol megis rhoi pryd o fwyd 
ar y bwrdd. Rhaid i fanciau bwyd beidio a datblygu i fod yn 
nodwedd sefydliadol yn y gymdeithas yng Nghymru. 

Y mae rhyw hefyd yn dal i chwarae ei ran ym maes tlodi ac 
anghydraddoldeb yng Nghymru. Y mae mwy o fenywod na 
dynion mewn swyddi cyflog isel, ansicr a thros dro.6 Mae llais 
menywod hefyd ar goll yn y swyddi hynny mewn llywodraeth 
a chyrff cyhoeddus lle caiff penderfyniadau eu gwneud, gan 
arwain at bolisïau sy’n “ddall i ryw” ac unwaith eto yn creu 
atebion aneffeithiol sy’n methu â mynd i’r afael â’r materion 
dan sylw. 

Mae Cymru yn rhan o gymuned fyd-eang, ac mae’n rhaid 
iddi weithredu’n unol â hynny. Gwyddom fod y newid yn yr 
hinsawdd yn lladd. Rhwng 2030 a 2050, disgwylir y bydd y 
newid yn yr hinsawdd yn achosi tua 250,000 o farwolaethau 
yn ychwanegol bob blwyddyn, yn sgil diffyg maeth, malaria, 
dolur rhydd a straen gwres.7

Rhaid i hyn fod yn brif flaenoriaeth i Lywodraeth nesaf Cymru 
er mwyn sicrhau bod Cymru yn cyflawni ei hymrwymiad o dan 
Ddeddf arloesol Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
i fod yn genedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang. 

Mae buddsoddi mewn Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth 
Fyd-eang yn gam angenrheidiol i sicrhau ein lles economaidd 
i’r dyfodol a sicrhau ein bod yn meithrin agwedd sy’n gyfrifol 
yn fyd-eang am genedlaethau i ddod. Bydd hyn hefyd yn ein 
helpu i barhau â’n hanes, hanes y gallwn ymfalchïo ynddo, o 
roi noddfa i rai sydd mewn angen. Nid oes neb eisiau bod yn 
geisiwr lloches nac yn ffoadur; mae pobl eisiau bod gartref 
a byw bywyd heb ofn. Gadewch inni estyn iddynt y croeso y 
maent yn ei haeddu.

Yn y tudalennau nesaf, rydym yn cyflwyno ein Glaslun i Gymru 
a fydd yn helpu i sicrhau ansawdd gweddus o fywyd i bawb, 
heb gyfaddawdu ar allu eraill, boed yma neu dramor, yn awr 
neu yn y dyfodol, i fyw bywyd o ansawdd derbyniol. 

Mae ein galwadau polisi yn seiliedig ar dystiolaeth a 
phrofiadau a gasglwyd drwy ein gwaith gyda chymunedau 
yng Nghymru, arbenigedd ein partneriaid a gwaith Oxfam yn 
fyd-eang, gan sicrhau bod ein hatebion polisi yn effeithiol 
a dichonadwy mewn cyd-destun datganoledig. Nid yw’r holl 
bŵer gwleidyddol yn gorwedd yng Nghymru ond, lle y mae 
ganddi bŵer, dylai Llywodraeth nesaf Cymru weithredu’n 
feiddgar, a lle nad oes ganddi bŵer dylai fod yn llais cryf a 
blaengar dros newid. 

Yn sylfaenol, galwn ar i bob plaid wleidyddol yng Nghymru 
fabwysiadu’r polisïau hyn er mwyn i Lywodraeth Cymru a 
ddaw i rym yn 2016 fod yn esiampl sydd ar flaen y gad yn 
fyd-eang ac y gall llywodraethau eraill ei hefelychu.
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Yng Nghymru, mae’r 16% cyfoethocaf â’r 
un cyfoeth â phawb arall gyda’i gilydd

Y tlotaf
 84%

Y cyfoethocaf
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pam?

Rydym eisiau gweld Cymru
lle caiff anghydraddoldeb economaidd ei 
leihau drwy ddewisiadau polisi rhagweithiol 
sy’n lleihau tlodi a chreu gwlad decach 
a mwy cyfartal

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn ymrwymo Gweinidogion 
Cymru i nod o sicrhau Cymru sy’n decach, gan alluogi pobl i gyflawni eu potensial 
llawn.16

Mae’r nod hon yn cael ei chroesawu yn awr ac mae dirfawr ei hangen, gan fod 
Cymru ar hyn o bryd yn methu â darparu’r isafswm sydd ei angen ar aelwyd 
er mwyn cael safon weddus o fyw. Er enghraifft, mae Safon Isafswm Incwm 
Sefydliad Joseph Rowntree (JRF) yn seiliedig ar ba nwyddau a gwasanaethau y 
mae aelodau’r cyhoedd yn credu sydd eu hangen ar wahanol aelwydydd er mwyn 
byw ar lefel ddigonol. Yn ôl Sefydliad Joseph Rowntree, mae gan fwy na 29% o 
aelwydydd Cymru incwm sy’n is na’r safon isafswm incwm.17

Mae anghydraddoldeb economaidd8 yn fater sy’n wynebu pob un ohonom. 
Drwy’r byd, mae gan yr 80 unigolyn cyfoethocaf gymaint o gyfoeth â hanner 
tlotaf poblogaeth y byd.9 Ers y 1970au, mae anghydraddoldeb economaidd wedi 
tyfu yn gynt yn y Deyrnas Unedig nag mewn unrhyw le arall yn Ewrop.10 Mae 1% 
cyfoethocaf Prydain wedi casglu cymaint o gyfoeth ag sydd gan 55% tlotaf y 
boblogaeth.11

Tra bo incwm y bobl gyfoethocaf wedi parhau i gynyddu, ychydig iawn o newid 
a welwyd i lefelau tlodi12 cyffredinol yng Nghymru ers 2010/2011.13 Mae 23% o’r 
aelwydydd yng Nghymru yn byw mewn tlodi cymharol.14 Mae cyfran yr aelwydydd 
hyn sydd ag o leiaf un oedolyn yn gweithio wedi cynyddu’n gyson. 15 

23%o’r aelwydydd yng 
Nghymru yn byw 
mewn tlodi cymharol
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“Dwi wedi mynd o gontractau dim oriau 
oedd byth yn talu digon i fyw arno, i 
gontractau neu swyddi dros dro lle’r 

oedd eich oriau yn cael eu torri ar 
ôl ychydig wythnosau. Yr unig waith 
yn yr ardal hon yw drwy asiantaeth, 

heb unrhyw sicrwydd, ond ry’ch chi’n 
teimlo bod yn rhaid ichi dderbyn yr 

hyn sy’n cael ei gynnig neu golli eich 
budd-daliadau. Bob tro’r ydych yn 

dechrau o’r dechrau, mae’n ergyd [...] 
mae fel bod yn sownd ar reid ffair”

Lee, tad sengl, cymoedd de Cymru 
Prosiect Bywoliaethau Oxfam
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Toesen Cymru Oxfam 

Yn yr un modd, mae adroddiad Toesen Cymru gan Oxfam Cymru yn gosod ‘llawr cymdeithasol’ na chredwn y dylai unrhyw 
berson yng Nghymru ddisgyn oddi tano.18 Mae 12 prif ddangosydd i’r llawr cymdeithasol hwn, gan gwmpasu meysydd addysg, 
ynni, bwyd, llywodraethu, iechyd (corfforol a meddwl), tai, incwm, yr amgylchedd lleol, synnwyr o gymorth, gwaith, trosedd 
a chysylltedd (trafnidiaeth a’r we).19 Y mae’n arswydus bod ein dadansoddiad ein hunain, Toesen Cymru, yn datgelu bod 
llawer gormod o bobl Cymru ar hyn o bryd yn disgyn oddi tan y llawr cymdeithasol hwn ar bob un o’r dangosyddion procsi 
allweddol hyn. Mae bron i chwarter yr aelwydydd yng Nghymru yn byw mewn tlodi cymharol ac mae’n syfrdanol bod cymaint 
â 40% o aelwydydd yn methu â gwresogi eu cartrefi yn ddigonol. Mae mwy na chwarter yr oedolion yng Nghymru heb unrhyw 
gymwysterau ffurfiol ac mae bron i un ym mhob pump heb waith boddhaol. Mae mwy na hanner y bobl (51%) yn teimlo nad oes 
ganddynt lais yn yr hyn y mae’r llywodraeth yn gwneud.20

Mynd i’r Afael ag Anghydraddoldeb Economaidd a Thlodi
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Mae Oxfam Cymru yn galw ar 
Lywodraeth nesaf Cymru i:
• Benodi Dirprwy Weinidog yn Adran Gyllid Llywodraeth Cymru i fod â chyfrifoldeb llwyr dros asesu’r 

gwaith o drechu tlodi, lleihau anghydraddoldeb, a chodi safonau byw aelwydydd sydd â chyllideb isel.

• Ymrwymo i’r egwyddor o ‘lawr cymdeithasol’ y mae’n annerbyniol i bobl ddisgyn oddi tano a bod 
pob polisi yn gweithio i sicrhau, ar y man lleiaf, bod gan bob person yng Nghymru fynediad at fwyd, 
lloches a chynhesrwydd digonol. 

Wrth gwrs, byddem eisiau gweld Cymru yn perfformio’n 
well yn erbyn pob un o’r dangosyddion hyn, ond byddai 
sicrhau bod gan bob un ohonom fynediad at fwyd, lloches a 
chynhesrwydd digonol, ar y man lleiaf, yn fan cychwyn da, 
yn arbennig yn y cyd-destun presennol o gynnydd mewn 
tlodi bwyd a thanwydd, a phwysau cynyddol ar y stoc dai 
bresennol. Rhaid i Lywodraeth newydd Cymru sicrhau, ar y 
man lleiaf, bod gan bob un ohonom fynediad at fwyd, lloches 
a chynhesrwydd.

Mae anghydraddoldeb economaidd a thlodi yng Nghymru 
yn dreiddiol, heb fod yn statig, a gall arwain at amrywiaeth 
o ganlyniadau dinistriol. Er enghraifft, mae cyfradd y 
marwolaethau ymysg plant ym mhumed rhan mwyaf 
amddifadus Cymru 70% yn uwch nag ymysg y rhai sy’n byw yn 
y pumed rhan lleiaf amddifadus.21 Mae Arolwg Iechyd Cymru 
yn dangos cydberthnasau arwyddocaol rhwng afiechyd 
meddwl ac amddifadedd; yn yr ardaloedd mwyaf amddifadus, 
mae 18% yn dweud bod ganddynt afiechyd meddwl, a 9% 
sy’n dweud hynny yn yr ardaloedd lleiaf amddifadus.22

Ac yn yr un modd, bydd plant o gefndiroedd amddifadus 
dros flwyddyn ar ei hol hi o ran geirfa erbyn eu bod yn bum 
mlwydd oed, yn fwy tebygol o fethu â chyrraedd y lefelau 
disgwyliedig erbyn diwedd yr ysgol gynradd, a thros bum 
gwaith yn fwy tebygol o fod yn NEET (heb fod mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant) o gymharu â phlant o gefndiroedd 
llai amddifadus.23

Credwn felly bod achos clir, moesol ac economaidd dros 
flaenoriaethu gwaith i waredu tlodi ac anghydraddoldeb. 
Amcangyfrifodd Sefydliad Bevan bod tlodi yn costio £3.5 
biliwn y flwyddyn i economi Cymru, gan wastraffu potensial 
pobl a rhwystro twf economaidd.24

Am yr holl resymau hyn, rhaid i drechu anghydraddoldeb 
economaidd a thlodi fod yn brif flaenoriaeth i Gymru. 
Yn amlwg, mae’r ffactorau sy’n achosi’r materion hyn, 
a’r symptomau, yn gymhleth a eang. I fynd i’r afael â’r 
materion hyn yn effeithiol mae angen gweithredu ar draws 
y llywodraeth yn gyfan. Roedd Cynllun Gweithredu Trechu 
Tlodi25 Llywodraeth Cymru yn gam i’r cyfeiriad cywir, ond mae 
angen gwneud llawer mwy. Yn bresennol, mae’r cyfrifoldeb 
dros drechu tlodi yn nwylo Gweinidog sydd ag amrywiaeth 
eang o gyfrifoldebau. Ond, yn unol ag adroddiad ‘Feeding 
Britain’ gan yr Ymchwiliad Seneddol Hollbleidiol i Lwgu yn y 
Deyrnas Unedig,26 argymhellwn y penodir Dirprwy Weinidog 
yn yr Adran Gyllid i fod â chyfrifoldeb llwyr dros asesu gwaith 
i drechu tlodi, lleihau anghydraddoldeb a chodi safonau byw 
yr aelwydydd hynny sydd â’r cyllidebau isaf. Bydd safle’r 
Dirprwy Weinidog yn yr Adran Gyllid yn ei (g)alluogi i gydlynu 
ymatebion effeithiol o bob rhan o Lywodraeth Cymru. 

Mynd i’r Afael ag Anghydraddoldeb Economaidd a Thlodi



Cymerodd Llywodraeth Cymru gam i’r cyfeiriad cywir wrth greu’r Gynghrair Tlodi Bwyd, gan gydnabod yr angen i wella’r arferion 
casglu data a rhoi lle cadarn i ansicrwydd bwyd ar yr agenda. Byddai adeiladu ar y gwaith hwn yn galluogi i Lywodraeth nesaf 
Cymru gael gwell dealltwriaeth o bwy sy’n llwgu yng Nghymru a pham, a’u galluogi i ddatblygu ymyriadau effeithiol i sicrhau 
nad yw banciau bwyd yn dod yn nodwedd sefydlog a sefydliadol yn y gymdeithas. Mae darparwyr megis Ymddiriedolaeth 
Trussell yn rhoi gwerth uchel i’r cymorth y gallant gynnig ar wahân i fwyd, a phwysleisiodd DEFRA bwysigrwydd cymorth ar 
wahân i fwyd drwy rwydwaith y banciau bwyd.29 Rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru gydnabod bod cyngor a gwybodaeth am 
hawliau lles, cynyddu incwm a rheoli dyled yn allweddol i fynd i’r afael â’r cysylltiadau dwfn â thlodi, ynghyd â darparu gwaith 
diogel sy’n talu’n dda. Dylai pleidiau gwleidyddol oll ddarparu cynlluniau manwl i ddefnyddio pwerau datganoledig i leihau 
ansicrwydd bwyd flwyddyn wrth flwyddyn drwy gydol y Cynulliad nesaf.

Mae’n bwysig cofio bod defnyddio banciau bwyd yn symptom o dlodi ehangach. Mae’n rhaid inni sicrhau bod gan bawb fwyd 
digonol, ond rhaid inni ganolbwyntio ar leihau tlodi drwy gynyddu mynediad unigolion at incwm digonol a rhagweladwy.

Mae mynediad at fwyd maethlon ac iach yn rhan sylfaenol o fywyd. Ond yn gynyddol, mae’n ymddangos, i lawer yn y Deyrnas 
Unedig, bod darparu bwyd i’w hunain a’u teuluoedd yn heriol oherwydd bod eu hincwm yn annigonol a chostau byw yn 
cynyddu.

Y mae’n fater o bryder bod y defnydd a wneir o fanciau bwyd Ymddiriedolaeth Trussell yng Nghymru yn anghyfartal o uchel 
o gymharu â rhanbarthau eraill: yn 2014-2015, rhoddwyd tridiau o fwyd mewn argyfwng i 85,875 o bobl Cymru, gan gynnwys 
30,136 o blant.27 Rydym yn amau bod hyn heb lawn werthfawrogi nifer y bobl sy’n llwgu yng Nghymru yn sgil diffyg data gan 
ddarparwyr eraill sy’n rhoi cymorth bwyd mewn argyfwng ac am mai grŵp bach yn unig yw defnyddwyr banciau bwyd o’r 
boblogaeth ehangach sydd heb sicrwydd bwyd. Mae’r stigma sydd ynghlwm wrth dderbyn cymorth bwyd mewn argyfwng hefyd 
yn helpu i esbonio pam mai “strategaeth pan fetho popeth arall” yw hyn i bobl fel arfer, wrth i lawer ddefnyddio dulliau eraill i 
ymdopi, neu ddewis bod yn well ganddynt lwgu.28 

50%
o'r holl aelwydydd sydd mewn 

tlodi yng Nghymru yn cynnwys o 
leiaf un person sydd mewn swydd

Mae

PAM?

Rydym eisiau gweld Cymru
lle nad oes neb yn llwgu
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Mae Oxfam Cymru yn galw ar 
Lywodraeth nesaf Cymru i:
• Ymrwymo i fesur a monitro ansicrwydd bwyd yn gadarn ledled Cymru, gan gynnwys ansicrwydd 

bwyd ymysg y rhai nad ydynt yn defnyddio banc bwyd.

• Cynhyrchu a gweithredu cynllun manwl sy’n defnyddio pwerau datganoledig i leihau ansicrwydd 
bwyd flwyddyn wrth flwyddyn, gan gynnwys cynyddu mynediad at gyngor a gwybodaeth.

“Roedd y llythyr yn dweud ‘rydych 
wedi methu prawf meddygol y cymorth 

cyflogaeth ac ni fyddwch yn derbyn 
unrhyw fudd-daliadau.’ Roedd fy 

oergell yn wag; doedd dim byd yn y 
cwpwrdd. Wedyn cafodd fy 

mudd-dal tai ei dorri – gan nad 
oeddwn i’n cael unrhyw fudd-dal, 

roedden nhw’n meddwl fy mod i wedi 
cael swydd. Roedd y banc bwyd yn 

achubiaeth, ond roedd y cyfan wedi 
fy nharo’n ôl yn feddyliol – straen y 

cyfan. Roeddwn i wedi ypsetio’n lân, 
ac yn teimlo’n ddi-werth 

ac anobeithiol.”

Nia, 22, Gogledd-ddwyrain Cymru 
Prosiect Bywoliaethau Oxfam 
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Nid yw tlodi yn statig – gall pobl symud i mewn ac allan o 
dlodi wrth i’w hamgylchiadau personol newid. Yn ôl gwaith 
ymchwil, mae bron i hanner yr holl unigolion ym Mhrydain yn 
eu canfod eu hunain yn is na’r llinell incwm tlodi cymharol 
ar ryw bwynt dros gyfnod o naw mlynedd.30 Mae profiadau 
pobl o dlodi hefyd yn unigryw ac yn cael eu ffurfio gan 
amrywiaeth eang o ffactorau eraill gan gynnwys oedran, 
rhyw, ethnigrwydd, anabledd ac amgylchiadau personol.

Felly ni fydd dull ‘un maint i bawb’ o fynd i’r afael â thlodi 
yn arwain at newid parhaol. Mae arnom angen ymyriadau 
deinamig ac addasadwy at bob cam ac amgylchiad ym mywyd 
rhywun. Bydd dull o’r fath ond yn bosibl os oes gennym 
ddealltwriaeth glir o bwy sy’n byw mewn tlodi a pham. Gall y 
sylfaen dystiolaeth hon gael ei gwella drwy ymchwil bellach, 
yn arbennig yn achos y rhai sydd mewn mwy o risg o fod 
mewn tlodi, er enghraifft menywod31 a chymunedau Duon a 
Lleiafrifoedd Ethnig. 

Mae angen i raglenni a pholisïau sy’n ceisio mynd i’r afael â 
thlodi fod yn seiliedig ar dystiolaeth a data cadarn, a rhaid 
iddynt hefyd adlewyrchu realiti bywyd o dan y llinell dlodi. 
Pobl sy’n byw mewn tlodi sydd ymysg y lleiaf tebygol o 
ymwneud â gwleidyddiaeth a gwaith llywodraeth. Mae hyn 
yn aml yn golygu nad yw eu llais yn cael ei glywed, gan olygu 
bod polisïau a gwasanaethau yn methu â mynd i’r afael â’r 
materion go iawn a’r rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu. 
Mewn rhannau eraill o’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys yr 
Alban a Leeds, eir i’r afael â hyn drwy greu Comisiynau 
Gwirionedd Tlodi, sy’n dwyn pobl sy’n gyfarwydd â byw mewn 
tlodi (tystiolaethwyr) ac arweinwyr dinesig a busnes ynghyd i 
fynd i’r afael â ffactorau sy’n achosi tlodi a’r canlyniadau.32

Mae gan bobl sy’n gyfarwydd â byw mewn tlodi gryfderau 
a galluoedd sy’n eu galluogi i ‘ymdopi’, a gall pobl gael 
eu grymuso i fynd i’r afael â’u tlodi eu hunain o safbwynt 
cyfannol drwy adeiladu’n weithredol ar eu sylfaen asedau34 
er mwyn creu bywoliaeth sy’n fwy cynaliadwy. Mae llawer o 
gynlluniau traddodiadol a luniwyd i fynd i’r afael â thlodi yn 
canolbwyntio ar un ffactor yn unig (e.e. incwm neu sgiliau), 
gan drin grŵp o bobl yn yr un ardal fel petai angen yr un 
canlyniad arnynt. Ond mae dull ar sail asedau yn ystyried 
pob person yn unigolyn, ac yn cydweithio â hwy i ddeall ba 
asedau sydd ganddynt (gan edrych ar agweddau iechyd, 
cymdeithasol, ffisegol, cyhoeddus ac ariannol) ac yn 
gweithio i helpu’r unigolyn adeiladu ar yr hyn sydd ganddynt 
yn barod, er mwyn iddynt fod â mwy o reolaeth dros eu 
bywydau eu hunain.35

Defnyddiwyd y dull hwn ar draws Cymru drwy brosiect 
Bywoliaethau Oxfam. Nid yn unig mae tystiolaeth o’r prosiect 
hwn yn dangos y gallai unigolion sicrhau newidiadau 
gweddnewidiol i’w bywoliaeth, ond roedd y buddsoddiad 
ariannol hefyd yn talu ar ei ganfed.

Er enghraifft, gyda chymorth gweithiwr Bywoliaethau, 
llwyddodd menyw hŷn a oedd yn edrych am waith drwy leoliad 
gwirfoddol i ddod oddi ar fudd-daliadau yn llwyr a bod yn 
hunangyflogedig. Am bob £1 a wariwyd ar yr unigolyn hon, 
arbedwyd £23 i’r pwrs cyhoeddus.36

“Cefais fy argyhoeddi ein bod yn fwy tebygol o ganfod 
ateb i rai problemau sydd wedi ymwreiddio’n ddwfn os 
yw gwleidyddion a swyddogion yn cynnwys y rhai sy’n 

gyfarwydd â realiti tlodi yn eu bywydau bob dydd.”

Yr Arglwydd Wallace o Tankerness 
Cyd-Gadeirydd Comisiwn Gwirionedd Tlodi’r Alban33 

PAM?

Rydym eisiau gweld Cymru
sy’n cydnabod a gwerthfawrogi profiadau 
a gwybodaeth pobl sy’n byw mewn tlodi i 
ffurfio atebion sy’n gwella eu bywydau
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Mae Oxfam Cymru yn galw ar 
Lywodraeth nesaf Cymru i:
• Gynorthwyo i ddatblygu Comisiwn Gwirionedd Tlodi Cymru i wrando yn uniongyrchol ar bobl sy’n byw 

mewn tlodi, gan eu galluogi i siapio polisi ac ymarfer y Llywodraeth.

• Ymwreiddio dull ar sail asedau wrth gyflawni pob polisi a gwasanaeth sydd â’r nod o helpu pobl i 
droi cefn ar dlodi. 

Mynd i’r Afael ag Anghydraddoldeb Economaidd a Thlodi
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Er y cynnydd a wnaed, mae anghydbwysedd o ran rhyw yn dal i fod yn amlwg ar draws llawer o feysydd bywyd yng Nghymru ac 
mae hyn yn cael effaith sylweddol ar fenywod, eu teuluoedd a’r economi ehangach. Y mae tystiolaeth glir bod menywod yn fwy 
agored i dlodi,37 mai nhw sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan newidiadau i’r system fudd-daliadau38 ac mai nhw sydd fwyaf mewn 
risg yn sgil toriadau i wasanaethau cyhoeddus.39

Mae’r bwlch cyflog rhwng dynion a menywod, sef 19% yn achos gweithwyr amser llawn a rhan-amser,40 yn arwydd clir o’r 
anghydraddoldeb economaidd sy’n wynebu menywod. Caiff hyn ei ffurfio gan safle menywod yn y farchnad lafur lle maent 
yn llai tebygol o fod mewn ‘gwaith gweddus’,41 a’r ffaith mai menywod sydd bennaf mewn swyddi cyflog isel, rhan-amser ac 
ansicr, mewn sectorau nad ydynt yn cynnig llawer o gyfle i gamu ymlaen mewn gyrfa.42 Yn ychwanegol:

•  Menywod sy’n dal 80% o’r swyddi rhan-amser yng Nghymru, ac mae 75% o’r swyddi hyn mewn galwedigaethau  
    manwerthu, gweinyddol, gwasanaethau personol, a galwedigaethau eraill sydd fel arfer yn talu cyflogau isel.43

•  Mae menywod yn fwy tebygol o fyw ar incwm sy’n gyson isel; 22% o gymharu ag 14% o ddynion.44

•  Menywod yw 62% o’r gweithwyr sy’n ennill llai na’r Cyflog Byw (fel a ddiffinnir gan y Sefydliad Cyflog Byw45).46

•  Menywod yw 55% o weithwyr y Deyrnas Unedig sydd wedi’u cyflogi ar gontractau dim oriau.47

Mae’r dystiolaeth yn dangos bod cyfran uchel y menywod mewn swyddi o ansawdd a thâl isel yn ffactor sylweddol wrth bennu 
cyfraddau tlodi menywod a’u teuluoedd.48 Mae cyflog isel yn parhau i fod yn fater sylweddol yng Nghymru, gydag un ym mhob 
pedwar o weithwyr yn ennill llai na’r Cyflog Byw.49 Dylai camau i sicrhau bod gwaith gweddus ar gael a bod Cyflog Byw yn cael ei 
dalu - fel sy’n cael ei osod gan y Sefydliad Cyflog Byw ac yn seiliedig ar gostau byw - fod yn elfen bwysig o weithredu i fynd i’r 
afael â chyfraddau tlodi yng Nghymru.50 Credwn y dylai Llywodraeth Cymru weithredu’n gryf ar gyflog isel, ac ymrwymo i dalu’r 
Cyflog Byw i’w holl staff, p’un a ydynt yn cael eu cyflogi’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, sicrhau bod pob corff cyhoeddus 
yng Nghymru yn dod yn gyflogwyr Cyflog Byw, a defnyddio dulliau eraill (megis caffael) i annog rhagor o fusnesau Cymru i dalu’r 
Cyflog Byw.

o’r gweithwyr sy’n ennill 
llai na’r Cyflog Byw

Menywod yw

62%
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Rydym eisiau i bob menyw yng Nghymru
fod â mwy o bŵer dros eu bywydau a’u 
bywoliaeth, bod â gwell mynediad at waith 
gweddus, a derbyn tâl teg am eu gwaith 
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Nid yw hyn yn golygu bod y Cyflog Byw yn ateb cyflawn i fynd i’r afael â’r holl faterion sy’n ymwneud â chyflog isel. Er enghraifft, 
efallai bod angen incwm uwch ar rai sydd ag anableddau er mwyn iddynt allu fforddio cyfranogi’n llawn yn y gymdeithas i’r un 
graddau. Mae tâl fesul awr hefyd yn methu â rhoi’r darlun cyflawn wrth ystyried gwaith gweddus, lle mae ansicrwydd gwaith, 
tangyflogaeth a hunangyflogaeth cyflog isel oll yn anawsterau go iawn. Ond, gyda chwarter gweithlu Cymru yn derbyn llai na’r 
Cyflog Byw, dyma le da i gychwyn mynd i’r afael â materion cyflog isel a gwaith gweddus.

Un o’r materion allweddol sy’n effeithio ar ddewisiadau menywod o ran swydd yw ei bod yn dal i fod yn fwy cyffredin i fenywod 
ymgymryd â rôl y prif ofalwr am ddibynyddion (plant a pherthnasau eraill) mewn aelwyd. Yng Nghymru a Lloegr, menywod yw 
58% o’r prif ofalwyr.51 Mae ystyriaethau cysylltiedig fel gofal plant, ac i ba raddau y mae gofal plant ar gael, felly yn ffactorau 
sylweddol a all gyfyngu ar gyfranogiad economaidd menywod. Yn sgil y cyfrifoldebau gofalu di-dâl hyn, mae menywod yn aml 
naill ai’n lleihau eu horiau neu’n gadael y farchnad lafur yn gyfan gwbl. 

Gall maint a dwysedd y gwaith gofalu di-dâl fod hyd yn oed yn fwy i’r rhai sy’n byw mewn tlodi oherwydd diffyg gwasanaethau 
cyhoeddus a seilwaith digonol yn eu hardal leol, yn ogystal â diffyg adnoddau i dalu am wasanaethau gofal amgen.52 Y mae 
cyfranogwyr ar draws llawer o waith Oxfam Cymru gydag unigolion a chymunedau yng Nghymru wedi pwysleisio bod gofal plant 
annigonol yn rhwystr hanfodol. 

Mae Cymru yn haeddu system gofal plant o safon fyd-eang. Byddai’n helpu i fynd i’r afael â thlodi a chyrhaeddiad addysgol, 
ac yn cynorthwyo i dyfu’r economi, a galluogi mwy o fenywod i gychwyn yn y gweithle a symud ymlaen yn eu gyrfa. Byddai 
adolygiad cyffredinol annibynnol o ddarpariaeth gofal plant yng Nghymru yn caniatáu i Lywodraeth nesaf Cymru ddeall beth 
sy’n gweithio, beth nad yw’n gweithio, a pha gamau sydd angen eu cymryd i sicrhau gwelliant i blant, rhieni a chyflogwyr. 

£1 ym mhob 4
o weithwyr Cymru yn ennill

 llai na’r Cyflog Byw

Mae

“Mi faswn i’n hoffi taswn i’n medru 
gweithio, ond dydi o ddim gwerth 
imi weithio o gwbl. Mi oeddwn i’n 
arfer gweithio. Glanhau oeddwn i. 

Ond alla i ddim ennill digon iddo dalu 
ffordd. A byddai angen imi dalu am 
ofal plant. Dydi o ddim yn gwneud 

synnwyr.”
Jenny, mam sengl 

Prosiect Bywoliaethau Oxfam
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Rhandir Glyncoch yn Ne Cymru, rhan o brosiect Adeiladu Bywoliaethau a Chryfhau Cymunedau yng Nghymru Oxfam Cymru 
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Menywod, Gwaith a Chyflogau

Cyfranogwraig prosiect Oxfam Cymru yn rhannu ei stori yng 
Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Ond gwyddom hefyd fod tlodi ac anghydraddoldeb economaidd yn ymwneud â mwy nag arian a darpariaeth gofal plant yn unig. 
Yn sylfaenol, y mae’n ymwneud â phŵer hefyd. Yn rhyngwladol, y mae tystiolaeth glir i awgrymu bod diffyg menywod mewn 
swyddi sy’n gwneud penderfyniadau yn golygu bod eu hanghenion hwy, ac anghenion eu plant, yn llai o flaenoriaeth.53

Yng Nghymru, mae menywod wedi’u tangynrychioli’n ddifrifol ymysg y cyrff sy’n gwneud penderfyniadau sy’n effeithio ar eu 
bywydau o ddydd i ddydd. Dim ond 9 o 40 o Aelodau Seneddol Cymru sy’n fenywod, ac yn y Cynulliad gwelwyd cynrychiolaeth 
y menywod yn disgyn o fwy na 50% yn 2005 i 41% yn 2011.54 Gall hyn arwain at bolisïau a gwasanaethau sy’n “dall i ryw”, nad 
ydynt yn diwallu’n ddigonol yr anghenion gwahanol sydd gan ddynion a menywod. 
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Mae Oxfam Cymru yn galw ar 
Lywodraeth nesaf Cymru i:
• Wneud Cymru yn Genedl Cyflog Byw55 drwy sicrhau bod cyrff cyhoeddus Cymru yn gyflogwyr Cyflog 

Byw a defnyddio pob dull – megis caffael a chyllid grant – i ysgogi cyflogwyr i ddarparu gwaith 
gweddus, gan gynnwys talu’r Cyflog Byw.

• Comisiynu adolygiad annibynnol a chynhwysfawr o ddarpariaeth gofal plant yng Nghymru.

• Sicrhau bod menywod yn cyfranogi ac yn arwain yn llawn, yn gydradd ac yn effeithiol ar bob lefel o 
benderfyniadau yn y sector cyhoeddus erbyn 2030.56
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Cymru sy’n 
gyfrifol yn fyd-eang
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Mae Cymru yn rhan o gymuned fyd-eang. Rydym wedi 
chwarae rôl mewn datblygu rhyngwladol ers llawer o 
flynyddoedd drwy raglen Cymru o blaid Affrica, sy’n cefnogi 
gweithgareddau gan gymunedau, ysgolion a’r sector 
cyhoeddus yng Nghymru i gynorthwyo cymunedau yn 
Affrica. Dangosodd y rhaglen hon sut gall llywodraethau 
datganoledig wneud gwahaniaeth parhaol drwy newid 
bywydau yn Affrica. Dylai Llywodraeth Cymru gynnal ei 
hymrwymiad i gynorthwyo’r rhai sy’n gwneud  gwaith 
datblygu rhyngwladol, sydd o fudd yng Nghymru hefyd. 
Darparodd y rhaglen gyfleoedd rhwydweithio a sylw, ac mae 
mewn sefyllfa i ddatblygu, gan gynnwys gwaith pellach ar 
gyfiawnder i’r rhywiau a datblygu polisi. 

Rhaid inni fod yn ystyriol bod camau a gymerwn yma yng 
Nghymru yn effeithio ar bobl ledled y byd. Mae i bolisïau 
ynghylch ynni, trafnidiaeth, datblygu economaidd, addysg 
a chaffael oll y potensial i effeithio ar gymunedau ledled y 
byd naill ai’n negyddol neu’n gadarnhaol. Er enghraifft, wrth 
brynu cyflenwadau a gwasanaethau o wledydd datblygol, 
dylem sicrhau bod cwmnïau rhyngwladol yn cynnig amodau 
gwaith a chyfraddau tâl gweddus.

Mae gan Gymru rôl bwysig i’w chwarae wrth ymateb i 
drychinebau byd-eang. Dros y 10 mlynedd diwethaf, mae 
nifer y bobl sy’n cael eu heffeithio gan argyfyngau dyngarol 
wedi bron â dyblu.57 Ymatebodd pobl Cymru yn hael i 
apeliadau brys, ac mae llywodraethau olynol Cymru wedi 
chwarae rôl weithredol wrth godi ymwybyddiaeth ac arian 
hanfodol. Rhaid i’r rôl gydlynu hon a fu gan Lywodraeth Cymru 
barhau a chael ei chryfhau. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 
rhoi rhwymedigaeth glir ar bob corff cyhoeddus i sicrhau 
bod Cymru yn genedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang.58 I gyflawni’r 
ddyletswydd hon, rhaid i Gymru ystyried pa rôl y mae 
eisiau chware ar y llwyfan byd-eang a rhoi ystyriaeth i’w 
heffaith ar y byd. Mae caffael yn ddull allweddol i gyflawni 
hyn. Mae angen gosod disgwyliadau uwch ar fusnesau i 
fod yn gyflogwyr cyfrifol, yn benodol wrth gyfnewid am yr 
amrywiaeth o gymorth a dderbyniant gan y wladwriaeth, 
ac wrth gyflawni contractau cyhoeddus. Mae angen i 
Lywodraeth Cymru sbarduno’r busnesau hynny sy’n cael eu 
cynorthwyo gan gyrff cyhoeddus i weithredu’n gynaliadwy a 
moesegol mewn perthynas â’u gweithgarwch yn y wlad hon 
ac yn rhyngwladol.
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Mae Oxfam Cymru yn galw ar 
Lywodraeth nesaf Cymru i:
• Ddiogelu cyllideb Cymru o blaid Affrica a chyfraniad Cymru i sicrhau gwell dyfodol i’r cymunedau 

tlodaf yn fyd-eang.

• Ymwneud yn weithredol â Phwyllgor Argyfyngau Cymru59 a grwpiau ar wasgar i helpu i gydlynu 
ymatebion i argyfyngau ac achosion brys yn well.

• Gweithio i sicrhau bod cwmnïau rhyngwladol yng nghadwyn gyflenwi byd-eang Cymru yn cynnig 
amodau gwaith a thâl gweddus i’w holl weithwyr.

pam?

Rydym eisiau gweld Cymru
nad yw’n rhoi i bobl dlotaf y byd â’r naill law 
ac yn cymryd â’r llall
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Mae addysg yn allweddol i sicrhau bod gan genedlaethau’r 
dyfodol y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r gwerthoedd sydd 
eu hangen i fod yn ddinasyddion byd-eang. Mae hyn yn 
bwysig i sicrhau agwedd sy’n gyfrifol yn fyd-eang ac sydd er 
ein lles yn economaidd. Mae Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth 
Fyd-eang yn galluogi pobl ifanc i ddatblygu eu gwybodaeth 
a’u sgiliau i wella pa mor gyflogadwy ydynt yng ngweithlu 
Cymru yn y farchnad fyd-eang a chael gwell dealltwriaeth o’r 
rôl y gall Cymru chwarae wrth fynd i’r afael â materion byd-
eang megis anghydraddoldeb economaidd, tlodi a’r newid yn 
yr hinsawdd.

Yn yr adolygiad o’r cwricwlwm, ‘Dyfodol Llwyddiannus’, gan 
yr Athro Donaldson, daethpwyd i’r casgliad y dylai ein pobl 
ifanc gael y cyfle i ddatblygu “yn ddinasyddion egwyddorol, 
gwybodus yng Nghymru a’r byd”60 Yn flaenorol, roedd 
Estyn wedi nodi’r angen i wella dealltwriaeth disgyblion o’r 
cysyniadau mwy cymhleth ynghylch dinasyddiaeth fyd-eang 
a sicrhau arweiniad cryf a hyfforddiant priodol.61

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru dderbyn a gweithredu 
argymhelliad adroddiad ‘Dyfodol Llwyddiannus’ a sicrhau 
bod cwricwlwm Cymru yn parhau ag ymrwymiad i gyflenwi 
Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang, a bod ysgolion, 
awdurdodau lleol, Consortia Addysg a Llywodraeth Cymru ei 
hun yn darparu adnoddau i gynorthwyo’r nodau hyn.

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru sicrhau bod gan athrawon 
fynediad at gymorth, hyfforddiant ac adnoddau parhaus a 
fydd yn eu galluogi i gyflenwi Addysg ar gyfer Dinasyddiaeth 
Fyd-eang o’r safon uchaf, yn ôl argymhelliad Estyn.62 Bydd 
gofyn hefyd i Gonsortia Rhanbarthol ac awdurdodau lleol gael 
mynediad at gymorth parhaus gan Lywodraeth Cymru i lunio 
adnoddau effeithiol at ddefnydd athrawon.

PAM?

Rydym eisiau gweld Cymru
sy’n cynorthwyo ein pobl ifanc i fod yn 
ddinasyddion moesegol a gwybodus 
o Gymru a’r byd
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Dysgwyr yn cymryd rhan mewn trafodaethau Cenhedloedd 
Unedig ffug yng Nghaerdydd  

Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang
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A Globally Responsible Wales

Mae Oxfam Cymru yn galw ar 
Lywodraeth nesaf Cymru i:
• Dderbyn a gweithredu argymhelliad adolygiad cwricwlwm ‘Dyfodol Llwyddiannus’ y dylai ein pobl 

ifanc gael y cyfle i ddatblygu ‘yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd’.

• Ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol a Chonsortia Rhanbarthol ddarparu cymorth, hyfforddiant 
ac adnoddau (yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) gan alluogi i ysgolion gyflenwi Addysg ar 
gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang o’r safon uchaf. 

Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang

“Bydd peidio â dysgu’n ddigonol am y byd o’n cwmpas 
yn sicr o arwain at anwybodaeth, ac yn gwneud inni 

ymddieithrio o’r gymdeithas, ac mae hynny’n sicr o fod 
yn rhwystr i ddatblygiad unrhyw wlad a’i heconomi.”

Emily, Blwyddyn 10, Ysgol Gyfun Plasmawr a Llysgennad 
Danfona Fy Ffrind i’r Ysgol Ieuenctid Ysgolion 2015
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Emily Pemberton o Ysgol Gyfun Plasmawr yn ystod ei thaith i Ghana fel 
Llysgennad Danfona Fy Ffrind i’r Ysgol
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pam?

Rydym eisiau gweld Cymru
sy’n ymateb i’r newid yn yr hinsawdd ar sail 
cyfiawnder a thegwch byd-eang 

Pobl dlotaf y byd yw’r cyntaf i gael eu taro gan y newid yn yr hinsawdd, a hwy a gaiff eu taro waethaf. Mae pobl sy’n byw mewn 
gwledydd datblygol 20 gwaith yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan drychinebau yn ymwneud â’r hinsawdd – megis llifogydd, 
sychderau a chorwyntoedd – na’r rhai ohonom sy’n byw yn y byd sydd wedi’i ddiwydianeiddio.63

Yn y Deyrnas Unedig, y rhai sydd â’r incwm isaf a grwpiau eraill dan anfantais sy’n cyfrannu leiaf at achosi’r newid yn yr 
hinsawdd, ond hwy sydd fwyaf tebygol o gael eu heffeithio’n negyddol ganddo.64 Fel rhan o’r byd sydd wedi’i ddiwydianeiddio, 
mae angen i Gymru chwarae ei rhan i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd.

Mae defnydd Cymru o adnoddau naturiol ymhell y tu hwnt i’r hyn y gall maint ei phoblogaeth gyfiawnhau; dangosodd adroddiad 
Toesen Cymru 2015 Oxfam fod Cymru wedi mynd y tu hwnt i’r cyfyngiadau diogel o ddefnydd o CO2 gan 410%.65 Yn ychwanegol:  

•  Cynyddodd Cyfanswm Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yng Nghymru gan 10% rhwng 2012 a 2013.66

•  Mae’r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd yn rhybuddio bod Cymru ar ei ffordd i fethu ei tharged i dorri allyriadau nwyon tŷ 
    gwydr erbyn 2020.67

•  Er mwyn i Gymru gyrraedd ei tharged yn 2020 i leihau cyfanswm ei hallyriadau nwyon tŷ gwydr gan 40% oddi tan lefelau 
    1990, bydd angen i’r allyriadau yng Nghymru gael eu lleihau gan 28% pellach rhwng 2014 a 2020.68

•  Mae 59% o bobl yn credu y bydd effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yn waeth mewn 25 mlynedd.69

Oni bai bod llywodraethau ledled y byd, gan gynnwys Llywodraeth nesaf Cymru, yn blaenoriaethu camau i fynd i’r afael 
â’r newid yn yr hinsawdd, bydd cenedlaethau’r dyfodol yn parhau i dalu’r pris drwy fwy o lwgu, mwy o risgiau iechyd a 
thrychinebau yn ymwneud â’r hinsawdd a fydd yn arwain at ddadleoli pobl ar raddfa fawr. Yn y 40 mlynedd nesaf, rhagwelir y 
bydd trychinebau’n ymwneud â hinsawdd yn dadleoli rhwng 150 miliwn ac un biliwn o bobl.70

Er mwyn cyrraedd y nodau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, y mae’n hanfodol bod Cymru yn gweithredu ar allyriadau 
CO2 tiriogaethol a defnyddio.71 Cam sylweddol ymlaen er mwyn i’r wlad ddeall ei rôl mewn newid hinsawdd fyddai ei gwneud 
yn ofynnol i Lywodraeth Cymru gyfrifo ac adrodd ar allyriadau, a gynhyrchir unrhyw le yn y byd o ganlyniad i ddefnydd Cymru o 
nwyddau a gwasanaethau. 

Mae Cymru wedi mynd y tu hwnt i’r 
cyfyngiadau diogel o ddefnydd o CO2 gan

410%

Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang



Y mae heriau wrth amcangyfrif allyriadau defnyddio. Ond 
er mwyn i Gymru fod yn genedl sy’n gyfrifol yn fyd-eang, y 
mae’n rhaid iddi geisio rhoi ystyriaeth i’r allyriadau hyn. Dylai 
Llywodraeth nesaf Cymru sicrhau bod Dangosydd Llesiant yn 
monitro allyriadau tiriogaethol ac allyriadau defnyddio, a bod 
Amcan Llesiant yn cael ei osod sy’n ymrwymo Llywodraeth 
nesaf Cymru i leihau’r ddau grŵp o allyriadau.

Tanwydd ffosil yw’r ffactor unigol mwyaf sy’n gyrru’r newid 
yn yr hinsawdd, ac mae’n hanfodol bod 80% o’r cronfeydd 
y gwyddom amdanynt yn parhau yn y tir er mwyn inni osgoi 
lefelau peryglus o gynhesu byd-eang.72

Dylai Llywodraeth nesaf Cymru osod strategaeth ynni glir i 
sicrhau y trosglwyddir at ffynonellau ynni glân mewn ffordd 
gyfiawn, gan ddefnyddio’r grymoedd datganoledig sydd yn 
ei dwylo. Dylai fod yn llais cryf wrth herio Llywodraeth San 
Steffan i wneud yr un peth.
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Mae Oxfam Cymru yn galw ar 
Lywodraeth nesaf Cymru i:
• Gyhoeddi asesiad carbon o’r gyllideb flynyddol, strategaethau sylweddol a phrosiectau seilwaith.

• Ymrwymo cyllideb seilwaith i wneud gwaith tŷ-cyfan i draean o holl stoc dai bresennol Cymru 
(tua 400,000 o dai) erbyn 2020, gan gwmpasu effeithlonrwydd ynni a micro-gynhyrchu (lle y bo’n 
briodol) i leihau allyriadau gan 60% fesul eiddo.73

• Ymrwymo i gyfrifo ac adrodd ar allyriadau CO2 sydd i’w priodoli i ddefnydd Cymru o nwyddau a 
gwasanaethau, a gosod Amcan Llesiant i leihau allyriadau tiriogaethol ac allyriadau defnyddio.

• Llunio strategaeth ynni glir sy’n sicrhau y trosglwyddir i ynni glân mewn ffordd gyfiawn, ac eirioli 
dros leihau tanwydd ffosil ar lefel y Deyrnas Unedig.  

“Ffermio yw’r unig fywoliaeth sydd gennym. Dros y 10 mlynedd diwethaf, 
mae’r hinsawdd wedi newid. Fe gawsom adeg o law mawr a dinistriwyd 
ein cnydau i gyd, felly doedden ni ddim yn gallu cynaeafu unrhyw fwyd. 
Dro arall, daeth y glaw yn ôl y disgwyl ond aeth ymaith yn gynnar iawn, a 
bu i’r cnydau wywo a marw oherwydd y gwres.”
Ipaishe Masvingise 
o Gutu, Zimbabwe

“Mae’r newid yn yr hinsawdd yn fater o bwys mawr i ffermwyr. Mae’n 
rhaid inni fynd i’r afael â’r mater difrifol hwn er mwyn ein cyflenwad bwyd 
a’n heconomi gwledig. Os gweithredwn yn awr, gallwn ddarparu dyfodol 
cadarnhaol i ffermydd teuluol Cymru a ffermwyr ledled y byd.”
Bernard Llewelyn 
o Sir Gaerfyrddin
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Cefnogwyr Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru yn ystod lobi 
newid hinsawdd yn y Senedd yn Llundain, Mehefin 2015

Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang
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Y Cymry yn dangos eu cefnogaeth tuag at ffoaduriaid o 
Syria yn ystod ymdaith yng Nghaerdydd, Medi 2015

Cymru Groesawgar
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pam?

Rydym eisiau gweld Cymru
sy’n cynnig croeso cynnes i geiswyr lloches 
a ffoaduriaid 

Mae’r byd ar hyn o bryd yn wynebu argyfwng ffoaduriaid mwyaf ein hoes, ac mae nifer y ffoaduriaid yn awr yn uwch na’r hyn 
oedd ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. 

Mae gan Gymru hanes y gall ymfalchïo ynddo o roi noddfa i rai sydd mewn angen.74 Croesawn safbwynt dyngarol cadarnhaol 
Cymru tuag at rai sy’n ceisio noddfa, wrth i geiswyr lloches gael derbyn gofal iechyd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac addysg 
am ddim. Y mae’n hanfodol bod Cymru yn parhau i chwarae ei rhan. 

Ar ddiwedd 2014, roedd bron i 60 miliwn o bobl wedi’u dadleoli’n orfodol, gan gynnwys bron i 20 miliwn yn byw fel ffoaduriaid.75 
I’r rhan fwyaf, mae’r sefyllfaoedd y maent yn ffoi rhagddynt eu hunain yn argyfyngau maith nad oes iddynt atebion cyflym. Yn 
gudd y tu ôl i’r ystadegau hyn y mae’r miliynau sy’n ffoi o’u cartrefi ond yn parhau i fod wedi’u dadleoli oddi mewn i ffiniau eu 
gwledydd eu hunain (megis y miliynau yn Ne’r Swdan ac Yemen). Yn eu cyfoeth cymharol, mae angen i Gymru a’r Deyrnas Unedig 
gymryd eu cyfran deg o ffoaduriaid y byd i ddangos cydsafiad a helpu gwledydd tlotach sydd, yn llethol felly, wedi derbyn y 
niferoedd mwyaf. Ffoadur o Syria yw un ym mhob pedwar o’r boblogaeth yn Libanus.

Mae’r argyfwng sy’n dal i fynd rhagddo yn Syria yn un sy’n galw am sylw brys.  Yn y flwyddyn yn dilyn mabwysiadu Penderfyniad 
Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig 2139, gwelwyd y trais yn Syria yn dwysáu’n eithriadol. Yn ôl adroddiadau, lladdwyd o 
leiaf 76,000 o bobl yn 2014, o gyfanswm o 220,000, o leiaf, ers i’r argyfwng gychwyn, gan gynnwys miloedd o blant. 
Ni wyddom union nifer y bobl a fu farw, a gallai fod yn llawer uwch. 

Y Deyrnas Unedig
21,295

Yr Almaen
31,321

Yr Eidal
18,281 

CYMRU

724
Ffrainc
22,034

MAE 4 miliwn o bobl
wedi ffoi o Syria i geisio statws ffoadur.

Beth yw ein Cyfran Deg?
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Mae’r ymosodiadau bwriadol, gan gynnwys llofruddio, treisio 
ac arteithio dynion, menywod a phlant yn parhau i gael eu 
trefnu a’u cyflawni gan wahanol ochrau’r gwrthdaro ledled 
Syria, a hynny’n ddyddiol. Erbyn 10 Medi 2015, mae mwy nag 
11.5 miliwn o bobl wedi’u dadleoli gan y trais yn Syria, ac 
mae 4 miliwn yn ceisio nodded rhyngwladol fel ffoaduriaid.76 
Mae’r Deyrnas Unedig wedi adsefydlu tua 21677 o’r ffoaduriaid 
mwyaf agored i niwed o Syria, ac wedi ymrwymo i gymryd 
20,000 yn rhagor o Dwrci, Libanus a Gwlad yr Iorddonen erbyn 
2020.  

Mae’n rhaid i Gymru chwarae ei rhan drwy gynnig noddfa i’r 
rhai sy’n ffoi rhag trais a pherygl. Mae dadansoddiad Oxfam 
o gyfran deg yn amcangyfrif cyfran deg o leoedd adsefydlu 
neu dderbyniadau dyngarol y dylid eu darparu ar gyfer y 
ffoaduriaid mwyaf agored i niwed, sydd ar hyn o bryd wedi’u 
cofrestru mewn gwledydd sy’n ffinio â Syria. Dylai Cymru fod 
yn adsefydlu o leiaf 724 o ffoaduriaid o Syria erbyn diwedd 
2016.78
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Mae Oxfam Cymru yn galw ar 
Lywodraeth nesaf Cymru i:
• Sefydlu Cymru y ‘Genedl Noddfa’ gyntaf yn swyddogol.

• Ymrwymo i chwarae rhan lawn mewn cynlluniau i adsefydlu ffoaduriaid, megis Rhaglen y Porth 
Ewropeaidd a Chynllun Adsefydlu Pobl Agored i Niwed o Syria.

• Rhoi cymorth gweithredol i awdurdodau lleol i gymryd rhan mewn cynlluniau adsefydlu ffoaduriaid 
megis Rhaglen y Porth Ewropeaidd a Chynllun Adsefydlu Pobl Agored i Niwed o Syria.

“Diolch gymaint, a bendith duw arnoch, rydych chi’n glên 
iawn. Mae gen i ffrindiau da iawn yma a dwi’n gweddïo y caf i 
aros.  Dwi’n teimlo’n hapus y rhan fwyaf o ddyddiau bellach.”

Ceisiwr lloches sy’n byw yng ngogledd Cymru 
Prosiect Bywoliaethau Oxfam

Dyma Mawia*, 4, a’i mham yn aros i gael eu hailuno â thad Mawia, Mahamoud Abdullah Othman, wedi iddynt gael eu gwahanu yn y dorf 
mewn canolfan gofrestru i ymfudwyr a ffoaduriaid yn Preševo, yn Ne Serbia, ar Hydref 5 2015. Dywedodd Mahamoud fod ei deulu wedi 
bod yn aros am dri diwrnod i gofrestru am drwydded i deithio yn eu blaenau trwy Serbia. Ym mis Hydref 2015, lansiodd Oxfam raglen 
ddyngarol newydd yn Serbia gwerth €1m er mwyn helpu rhai o’i miloedd sy’n ffoi yno.

* Mae enw’r plentyn wedi ei newid er mwyn ei diogelu.
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