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CAM 2 A’R CAMAU NESAF

Yn hytrach na gosod allan gynigion polisi wedi’u 
datblygu, roedd y ddogfen Cam 1 yn crynhoi 
syniadau a phrofi adau o bob rhan o’r blaid i 
ychwanegu at gyfeiriad polisi Llafur Cymru yn y 
dyfodol. Mae Cam 2 yn llai cyffredin ei ddull, ac 
yn dod â’r syniadau hynny at ei gilydd a phrofi  ai’r 
cyfeiriad hwn yw’r un cywir.

Ni fwriedir i’r dogfennau fod yn ddatganiad 
diffi niol o bolisi, ond i hwyluso trafodaeth fwy 
cadarnhaol o ddewisiadau a gyfl wynwyd yng 
Ngham 1. Anogir aelodau, cymdeithion a phleidiau 
lleol, wrth gwrs, i gynnwys sylwadau a syniadau 
am yr heriau ehangach maen nhw’n eu gweld fel 
rhai hanfodol i’w ystyried gan y blaid, neu unrhyw 
faterion sydd heb eu cynnwys yn y ddogfen. 

Bydd Cam 2 yn dod i ben ddechrau’r haf 2020. 
Wedyn caiff Dogfennau Polisi Terfynol eu drafftio, 
gwahoddir cynrychiolwyr a’u sefydliadau i 
gyfl wyno newidiadau manwl cyn cyfarfod i drafod 
a phleidleisio ar y newidiadau a’r dogfennau 
(wedi’u newid) yn yr hydref 2020.

TREFNU EICH DIGWYDDIAD

Dyma rai pethau i feddwl amdanynt wrth gynnal 
digwyddiad:

Yn gyntaf penderfynwch pa fater(ion) i’w 
gynnwys/cynnwys. Mae’r ymgynghoriad wedi’i 
lunio fel y gall pob un o’r chwe phwnc a gynhwysir 
fod yn ganolbwynt digwyddiad/trafodaeth.

Yn ôl faint o bobl rydych yn eu disgwyl yn eich 
digwyddiad, hwyrach yr hoffech rannu’n grwpiau i 
drafod dogfennau gwahanol cyn darparu adborth 
i’r cyfarfod ehangach. 

Gan fod yr ymgynghori’n para tan fi s Mehefi n 
2020, hwyrach yr hoffech ystyried cael mwy nag 
un digwyddiad er mwyn cynnwys holl feysydd 
yr ymgynghoriad, neu o leiaf y rhai sydd fwyaf o 
ddiddordeb. 

Cofi wch rannu’r ymgynghori gydag 
ysgrifenyddion canghennau er mwyn iddyn nhw 
allu cynnal trafodaethau ychwanegol. 

Gall canghennau weld bod trafodaethau yn eu 
cyfarfodydd yn gyfl e defnyddiol i ganolbwyntio ar 
un maes o ddiddordeb penodol o fewn pwnc. 

YN Y CYFARFOD

Cofi wch drefnu i rywun gadeirio’r cyfarfod a 
rhywun i wneud nodiadau er mwyn i safbwyntiau 
pobl gael eu cofnodi ar gyfer unrhyw 
gyfl wyniadau i’r ymgynghoriad. 

Mae’n syniad da rhoi ychydig wybodaeth i bobl 
am yr ymgynghoriad a sut mae datganoli’n golygu 
mwy o annibyniaeth i Lafur Cymru i ddatblygu 
atebion wedi eu creu yng Nghymru gan gwmpasu 
ystod eang o gyfreithiau, trethi a pholisïau posibl.

Gallai eich cyfarfod ddechrau gyda sylwadau 
agoriadol gan eich AC Llafur Cymreig lleol/
rhanbarthol a fydd â phrofi ad a gwybodaeth am y 
materion a gynhwysir yn yr ymgynghoriad. Efallai 
hefyd y byddwch am ofyn i un o gynrychiolwyr 
Fforwm Polisi Cymreig eich etholaeth gyfl wyno 
sesiwn a chadeirio’r drafodaeth.

Fel canllaw bras, awgrymwn 30 i 35 munud 
o drafodaeth ar gyfer pob papur. Ac ôl y 
trafodaethau grŵp mae’n syniad da bob amser i 
ddewis rhywun o bob grŵp i ddod â’i syniadau’n 
ôl. Gall y syniadau hynny gael eu hysgrifennu a’u 
hanfon fel sail i’ch cyfl wyniad.

Gwybodaeth Ymarferol

SUT I YMATEB

Anfonwch eich ymatebion i 
welshlabourpolicy@labour.org.uk, gan 
‘YMGYNGHORIAD POLISI CAM 2’ yn llinell 
testun y neges e-bost.

Gallwch hefyd bostio ymateb wedi’i farcio 
ar gyfer y Swyddog Polisi, yn swyddfa Llafur 
Cymru yn Llafur Cymru, 1 Heol y Gadeirlan, 
Caerdydd CF11 9HA.

Wrth baratoi ymateb, dangoswch a ydych 
yn ymateb fel unigolyn ynteu ar ran Cangen, 
Plaid Lafur Etholaeth, Grŵp Llafur neu gorff 
cysylltiedig. Sylwch y gallwch gyfl wyno 
adroddiadau o weithdai a thrafodaethau a 
gynhelir mewn fforymau eraill i roi i aelodau 
fwy o gyfl eoedd i gymryd rhan yn y broses hon.

DYDDIAD OLAF YR YMGYNGHORI

Y dyddiad olaf ar gyfer cyfl wyniadau Cam 2 yw  
dydd Llun 15 Mehefi n 2020..
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Y ffordd i 2021

Etholiadau Cynulliad 2021 fydd y rhai mwyaf heriol 
i wynebu ein plaid ers dechrau datganoli. Mae 
Brexit wedi troi ein gwleidyddiaeth dinben drosben 
ac mae degawd o lywodraeth Geidwadol galed 
wedi costio’n ddrud i unigolion a chymunedau ar 
hyd a lled y wlad.  

Ymgyrch y Cynulliad nesaf fydd ein cyfl e yng 
Nghymru i osod allan ffordd wahanol ymlaen yn 
y degawd nesaf.  Cyfl e i ddatblygu gweledigaeth 
rymus o’r Gymru rydym i gyd am ei gweld sy’n 
gryfach, yn wyrddach ac yn decach. Bydd y 
gwaith hwnnw wedi ei fynegi yn ein maniffesto ar 
gyfer yr ymgyrch – ac mae’r gwaith hwnnw eisoes 
wedi dechrau drwy ein proses bolisi.

Mae’r ddogfen bolisi ail gam hon yn crynhoi’r 
syniadau cyffrous sydd wedi eu cyfl wyno gan 
aelodau ar draws y wlad drwy ymatebion cynghori 
a digwyddiadau gweithdy yn ystod cam un 
dros y fl wyddyn ddiwethaf. Mae’n datblygu ein 
barn am y syniadau hynny ac yn helpu gosod y 
seiliau ar gyfer maniffesto Llafur Cymru ar gyfer 
etholiadau’r Cynulliad a fydd yn digwydd ym mis 
Mai 2021.

Hoffwn ddiolch i holl aelodau’r blaid, fforymau 
polisi lleol, undebau llafur a chymdeithion sydd 
wedi cyfrannu at y broses hon hyd yma, ac rydw 
i am weld y cam nesaf yn y broses yn agor ei 
drysau i fwy fyth o aelodau, a’r cyfraniad y gall 
pob un ei wneud.

Mae’r dogfennau hyn yn adeiladu ar record Llafur 
yng Nghymru yn ogystal â’r gwaith yn San Steffan 
ac mewn llywodraeth leol. Eu nod yw ein helpu i 
ddatblygu llwyfan radical ar gyfer llywodraeth yn 
y degawd nesaf.

Wrth gwrs, ni fydd adeiladu’r platfform cynyddol 
hwnnw’n hawdd o gofi o pwysau’r Torïaid ar gyllid 
Llywodraeth Cymru. Pe bae cyllidebau yng 
Nghymru wedi dim ond sefyll yn eu hunfan dros y 
degawd diwethaf, byddai gan Lywodraeth Cymru 
£800 miliwn yn fwy i’w wario ar wasanaethau 
cyhoeddus. Yn wir, pe byddent wedi dilyn tuedd y 
twf mewn gwariant cyhoeddus ers 1945, byddem 
wedi cael £6 biliwn yn ychwanegol i’w wario.

Ond mae Llafur wedi wynebu’r heriau hyn o’r 
blaen, ac ar ein gorau rydym yn ffl am obeithiol 
ar gyfer y dyfodol er gwaethaf yr heriau sy’n ein 
hwynebu. Mae cam nesaf y broses bolisi yn gam 

pwysig wrth ddatblygu llwyfan polisi a fydd yn 
ennill – llwyfan Llafur – i fynd â Chymru i mewn i 
etholiadau’r Cynulliad hynny yn y degawd nesaf.

Rwy’n falch o’r hyn rydyn ni wedi’i wneud ers 2016 
i weithredu’r maniffesto a enillodd yr etholiad inni. 
Rydyn ni eisoes wedi bodloni’r addewid yn ein 
maniffesto i godi’r trothwy cyfalaf ar gyfer gofal 
preswyl i £50,000 dair blynedd yn gynnar, ac wedi 
gweithredu ein cynnig ar ofal plant cyn y trefniant.

Rydyn ni ar y ffordd i wneud yn well na’r addewid 
a wnaethom i sicrhau 100,000 o brentisiaethau o 
safon uchel; rydyn ni wedi agor Cronfa Driniaeth 
y GIG gwerth £80m a addawyd, a byddwn 
yn sicrhau £100m yn ychwanegol ar gyfer ein 
hysgolion.

Ond mae gwleidyddiaeth gynyddol yn golygu 
deall ein gorffennol mewn ffyrdd sy’n ein helpu 
i lunio’n dyfodol. Mae’n golygu gosod allan 
weledigaeth rymus o’r siwrnai ymlaen a mynd 
â phobl gyda ni ar yn y ffordd honno. I wneud 
hynny, mae arnoch angen syniadau newydd a 
gweledigaeth - a dyna mae’r broses bolisi hon yn 
anelu ato i’n helpu, gyda’n gilydd, i’w chyfl awni.

Mark Drakeford 
Prif Weinidog Cymru ac Arweinydd Llafur Cymru
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YSGOL WYCH YM MHOB CYMUNED

Mae Cymru yng nghanol un o’r rhaglenni mwyaf 
uchelgeisiol i ddiwygio addysg ers 1944, ac mae’r 
polisïau uchelgeisiol mae Llafur Cymru eisoes 
wedi’u cyfl wyno mewn llywodraeth yn cael effaith 
gadarnhaol ar gyfl awni, safonau a gwaed ffi segol 
ein hysgolion.

Mae Llafur Cymru wedi ymroi’n llwyr i’r egwyddor 
gyfun o addysg ac yn credu nad oes lle i ddethol 
yng nghyfundrefn addysg Cymru.  

Mae Llafur Cymru’n gwrthod yn llwyr y patrwm 
Torïaidd o Ysgolion Rhad sy’n gweld ysgolion dim 

ond fel lle arall i’r sector preifat wneud arian. Mae’n 
credu y dylai ysgolion fod yn fannau cynnal sy’n 
agored i bobl ifanc o bob un cefndir.  

Dan Lafur Cymru, bydd swyddogaeth 

ddemocrataidd awdurdodau lleol mewn addysg 
yn cael ei chefnogi, a bydd parch cyfartal rhwng 
llwybrau galwedigaethol ac academaidd mewn 
addysg yn cael ei gynnal.

Un o’r pethau pwysicaf mae Llafur Cymru wedi’i 
wneud mewn llywodraeth yn ystod y toriadau 
yw sicrhau nad yw’r toriadau chwyrn sydd wedi 
eu gwneud gan Lywodraeth y DU wedi cwtogi 
cyfl eoedd bywyd ein pobl ifanc. 

Er bod pethau wedi bod yn anodd, mae Llafur 
Cymru wedi  ceisio sicrhau bod pob rhan o’n 
cyfundrefn addysg  yn cael y cyllid mae arni ei 
angen i lwyddo.  

Mae Llafur Cymru’n gweithredu eu hymrwymiad 
i ddarparu dros £100m o arian ychwanegol i 
ysgolion Cymru yn ystod tymor diwethaf y 
Cynulliad.

YSGOLION YR 21FED GANRIF  

Hwyrach bod ymrwymiad Llafur Cymru i addysg 
i’w weld ar ei gliriaf yn y rhaglen adeiladau 
ysgolion a cholegau drawsnewidiol y maent wedi’i 
gweithredu yn ystod y degawd diwethaf.  

Drwy Raglen Ysgolion yr 21fed Ganrif mae 

“  MAE GWERTHOEDD SOSIALAIDD 
YN DISGWYL Y BYDD POB 
YSGOL YN YSGOL DDA.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Wrecsam
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Llywodraeth Lafur Cymru, drwy weithio gyda 
phartneriaid mewn llywodraeth leol, wedi 
gweithredu’r rhaglen fwyaf o ran buddsoddi 
cyfalaf y mae ein cyfundrefn ysgolion a cholegau 
wedi ei gweld erioed. 

Yn y degawd nesaf bydd Llafur Cymru’n parhau â’r 
gwaith hwnnw, gan fuddsoddi mewn ysgolion a 
cholegau newydd.

Erbyn 2023 bydd Llafur Cymru wedi buddsoddi, 
ar y cyd â llywodraeth leol, yn agos i £3.7bn 
mewn ysgolion a cholegau newydd a rhai wedi’u 
hadnewyddu, gan drawsnewid canlyniadau i 
ddysgwyr a chefnogi’r gweithlu.

 

SAFONAU YSGOLION 

Mae’r newidiadau mae Llafur Cymru wedi’u 
gweithredu yn ein hysgolion wedi canolbwyntio 
ar wneud y pethau sylfaenol yn iawn.  Erbyn hyn 
mae fframwaith llythrennedd a rhifedd a phrofion 
darllen a rhifedd ym Mlynyddoedd 2-9 yn helpu 
gwella safonau benbaladr. 

Mae diwygiadau mawr eraill wedi cynnwys:

  Dyblu’r buddsoddi yn y Grant Datblygiad 
Disgyblion yn y blynyddoedd cynnar;

  Sefydlu Academi Genedlaethol ar gyfer Addysg 
Arweinyddiaeth;

  Gosod allan safonau addysgu ac arwain 
proffesiynol newydd;

  Cyflwyno’r system fwyaf blaengar a hael o 
gyllid i fyfyrwyr mewn unrhyw ran o’r DU;

  Cynlluniau ar gyfer un awdurdod strategol 
ar gyfer addysg a hyfforddiant ar ôl addysg 
orfodol;

  Sefydlu arian grant strategol i gefnogi lleihau 
maint dosbarthiadau ac ysgolion gwledig/bach;

  Meini prawf achredu newydd ar gyfer darparwyr 
hyfforddiant cychwynnol athrawon.

Mae’r gwaith caled hwn gan Lafur Cymru dros nifer 
o flynyddoedd wedi dangos yn y gwelliant graddol 
mewn canlyniadau arholiadau ledled Cymru. 

Roedd canlyniadau TGAU eleni yn 2019 yn dangos 
bod perfformiad yn gyffredinol yn dal i godi a 
62.8% o ddisgyblion nawr yn cael A*-C.  Mae’r 
gyfradd lwyddo nawr yn 18.4%.

Ar lefel Uwch mae safonau hefyd yn codi. Yn 2019 
roedd graddau A* yn 9.1%, sef y lefel uchaf erioed, 
a’r gyfradd  lwyddo gyffredinol (A*-C) o 76.3% yw’r 
lefel uchaf yng Nghymru ers 2009. 

Mae Cymru nawr yn gyntaf ar gyfer A* o’i 
chymharu â rhanbarthau Lloegr a Gogledd 
Iwerddon.

GWELLA YSGOLION

Un o’r materion mae Llafur Cymru wedi cymryd 
camau breision i fynd i’r afael â nhw yn y 
blynyddoedd diwethaf yw datblygu fframwaith 
atebolrwydd clyfar a theg o gwmpas ein 
hysgolion. 

Un o’r offerynnau maent wedi gweithio gydag 
ysgolion a gweithwyr proffesiynol i’w datblygu 
yw’r system Categoreiddio Ysgolion. Erbyn hyn 
hon yw un o’r systemau mwyaf arloesol mewn 
unrhyw ran o’r DU.

Mae’r system tri cham wedi’i datblygu i 
alinio â’r blaenoriaethau ar gyfer cryfhau 
lefelau llythrennedd a rhifedd yng Nghymru 
a chanolbwyntio ar leihau effaith tlodi ar 
gyrhaeddiad addysgol disgyblion. Mae’r system 
yn dyfarnu cod lliw i bob un o’n hysgolion er mwyn 
i’r rheiny sy’n ymwneud â gwella ysgolion wybod 
ble i ganolbwyntio cefnogaeth, ac yn bwysig ar 
beth i ganolbwyntio.  

Cyhoeddwyd canlyniadau ym mis Ionawr 2019 
gan ddangos bod llai o ysgolion yng Nghymru 
lle roedd angen y lefelau cefnogaeth uchaf na’r 
llynedd. Yn yr un modd mae mwy o ysgolion yn y 
categori sy’n gofyn am lefelau is o gefnogaeth. 

Erbyn hyn mae 88.4% o ysgolion cynradd a 69.4% 
o ysgolion uwchradd yn y categorïau gwyrdd 

“   LLYTHRENNEDD A RHIFEDD 
DRWY’R YSGOL GYFAN. 
GORMOD O DDISGYBLION YN 
LLITHRO DRWY’R RHWYD AC 
YN METHU CAEL MYNEDIAD 
IAWN I ADDYSG.”

 –  Plaid Lafur Etholaeth Bro 
Morgannwg



a melyn. Mae’r cynnydd hwn ers y llynedd yn 
parhau’r duedd i fyny ers 2015.

Bu cynnydd o 6.2% yn nifer yr ysgolion yn y 
categori gwyrdd – yr ysgolion hynny sydd ag 
angen leiaf o gefnogaeth – i fyny i 41.6%.  

Mae 52.5% o ysgolion arbennig yn y categoriau 
gwyrdd ag arnynt angen llai o gefnogaeth, heb 
ddim un ysgol yn y categori coch ac yn gofyn am 
fwyaf o gefnogaeth.

Mae Llafur Cymru hefyd wedi datblygu gwefan 
FyYsgol i roi i rieni, penaethiaid ac athrawon 
ddarlun cliriach o’r ffordd mae eu hysgol leol yn 
perfformio. 

Diolch i’r gwaith cefnogi dwys mae Llafur Cymru 
wedi ei wneud yn y blynyddoedd diwethaf, 
nid oedd yr un awdurdod lleol mewn mesurau 
arbennig yng Nghymru.

Mae angen diwygio di-dor a chyson i greu 
amgylcheddau dysgu o safon byd. Dyna pam, yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Llafur Cymru 
mewn llywodraeth wedi gweithio gydag OECD i 
ychwanegu’r syniadau diweddaraf o bob rhan o’r 
byd at y ddadl ar well ysgolion yma yng Nghymru.  

Mae OECD wedi cefnogi diwygiadau Llywodraeth 
Lafur Cymru gan ddweud:

“Mae OECD wedi gweld cynnydd mewn sawl maes 
polisi a newid yn null Cymru o wella ysgolion i 
ffwrdd o duedd ddarniog, cyfnod byr at duedd sy’n 
cael ei llywio gan weledigaeth dros gyfnod hir.” 

Dangosodd yr adroddiad mai un o nodweddion 
y diwygiadau yng Nghymru oedd gweithio agos 
rhwng llywodraeth a’r sector addysg gydag 
ymrwymiad i wella “…yn weladwy ar bob lefel yn y 
gyfundrefn addysg.”

Bydd Llafur Cymru’n parhau i edrych ar draws y 
byd i gefnogi gwella ysgolion ar sail tystiolaeth 
ym mhob rhan o Gymru. Yn y degawd nesaf bydd 
Llafur Cymru’n parhau i weithio gyda’n gweithlu a’n 
hundebau i sicrhau bod ein hysgolion a’n colegau’n 
fannau llwyddiannus a chefnogol i bobl ifanc 
astudio, yn ogystal â bod yn fannau i weithwyr 
proffesiynol weithio i’w galluogi i wella eu hunain 
a’u gwobrwyo.

NEWIDIADAU YN Y CWRICWLWM 
CYMREIG 

Mae Llafur Cymru eisoes wedi dechrau’r cam nesaf 
yn eu rhaglen ddiwygio ar gyfer ysgolion drwy 
greu’r cwricwlwm cyntaf i’n hysgolion sydd wedi’i 
wneud yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi cyhoeddi’r 
cynllun gweithredu ‘Cwricwlwm i Gymru – 
cwricwlwm bywyd’ sy’n gosod allan yn fanwl 
sut bydd ysgolion a gweithwyr proffesiynol yn 
adeiladu’r cwricwlwm cyffrous hwnnw.

Mae’r gefnogaeth i weithredu’r cwricwlwm newydd 
yn cael ei darparu drwy rwydwaith o ysgolion 
Arloesol. Mae fersiwn ddrafft o’r cwricwlwm wedi 
ei chyhoeddi a bydd fersiwn derfynol ar gael ym 
mis Ionawr 2020, a’r addysgu ffurfiol cyntaf erbyn 
2022.

Bydd Llafur Cymru’n parhau i gefnogi darparu’r 
cwricwlwm newydd dros y degawd nesaf. Bydd yn 
cefnogi pedwar diben y cwricwlwm newydd fel y 
gall ein pobl ifanc fod:

  Yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i 
ddysgu drwy gydol eu hoes;

  Yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i 
chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith;

  Yn ddinasyddion moesegol, gwybodus sy’n 
barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r 
byd;

  Yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i arwain 
bywydau llawn.

Bydd Llafur Cymru’n buddsoddi i gefnogi’r 
uchelgeisiau hyn, gan gynnwys eu datblygiad 
creadigol. Bydd hyn yn cynnwys adeiladu ar 
yr £1 miliwn a gyhoeddwyd yn ddiweddar i 
sefydlu Gwaddol Cerdd Cenedlaethol, a fydd yn 
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“  RHAID INNI SICRHAU EIN BOD 
YN DATBLYGU CWRICWLA 
EANG, CYTBWYS SY’N 
CANIATÁU I DDISGYBLION 
GYFLAWNI EU POTENSIAL 
LLAWN A HEFYD I DDEALL Y 
BYD O’U CWMPAS.”

 - Plaid Lafur Etholaeth Wrecsam
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galluogi mwy o bobl ifanc i gael cyfl eoedd mewn 
cerddoriaeth.

Drwy weithio gyda Chyngor Celfyddydau Cymru 
bydd Llafur Cymru’n sicrhau y bydd y gronfa yn y 
pen draw yn cynhyrchu o leiaf £1m y fl wyddyn i’w 
ddefnyddio i dalu am weithgareddau cerdd i bobl 
ifanc ledled y wlad.

CEFNOGI’R PROFFESIWN

Y ffordd fwyaf effeithiol i ddarparu’r cwricwlwm 
newydd a gwella canlyniadau addysgol i bobl ifanc 
yw sicrhau bod y rheiny sy’n gweithio ar y llinell 
fl aen - athrawon, darlithwyr a chynorthwywyr 
ystafell ddosbarth - yn cael eu cefnogi gan 
ddatblygiad effeithiol a chadarn wedi ei achredu.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i gefnogi 
gweithwyr proffesiynol drwy broses y cwricwlwm 
newydd gyda datblygiad proffesiynol o safon uchel 
ar gyfer y gweithlu presennol. Maent hefyd wedi 
ymrwymo i weithredu’r newidiadau uchelgeisiol 
mewn Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol 
Athrawon i sicrhau bod y rhai sy’n dod i mewn i 
ddysgu yn barod i ddarparu’r cwricwlwm newydd.

Mae arweinyddiaeth hefyd yn hanfodol i lwyddiant 
unrhyw ysgol, ac mae Llafur Cymru wedi ymrwymo 
i gefnogi arweinwyr ar bob lefel a pha bynnag 
gyfnod maen nhw yn eu gyrfaoedd - boed yn 
cymryd y camau cyntaf i mewn i arweinyddiaeth 
ffurfi ol neu’n arweinwyr profi adol.

Bydd Llafur Cymru’n adeiladu ar y radd Meistr 
mewn Ymarfer Addysgol sy’n helpu gwella lefelau 
sgiliau’r gweithlu dysgu, ac yn datblygu’r Academi 
Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol.  

Bydd Llafur Cymru’n cefnogi ysgolion ac 
awdurdodau lleol i archwilio sut y gall ffedereiddio 
helpu arweinyddiaeth well ar hyd a lled Cymru.

Tra bod y Torïaid yn Lloegr wedi rhoi terfyn ar y 
fframwaith cenedlaethol cyfl ogau ac amodau, 
mae Llafur Cymru wedi bod yn falch gweithio gyda 
chydweithwyr yn yr undebau llafur i ddatganoli 
cyfl ogau ac amodau athrawon yn llwyddiannus i 
gynnal dull cyffredin, cenedlaethol.  

Bydd Llafur Cymru’n parhau i weithio gyda 
chydweithwyr yn yr undebau llafur mewn 
partneriaeth gymdeithasol i gadw hyder y gweithlu 
a gwella recriwtio, hyfforddiant a chadw’r rheiny 
sy’n gweithio ym mhob rhan o’r sector addysg.

ADEILADAU YSGOLION A CHOLEGAU O 
SAFON BYD

Tra bod y Torïaid wedi rhoi’r gorau i’w rhaglen 
adeiladu ysgolion yn Lloegr, mae Llafur Cymru wedi 
parhau eu huchelgais o godi adeiladau ysgolion a 
cholegau o safon byd ar draws Cymru.  

Erbyn hyn Rhaglen Ysgolion yr 21fed Ganrif 
yw’r rhaglen Buddsoddi Cyfalaf fwyaf mae ein 
cymunedau wedi ei gweld erioed, a bydd yn dod i 
bron £3.7bn o fuddsoddi erbyn 2023 i adnewyddu 
ysgolion a cholegau ledled Cymru. 

Mae’r rhaglen yn fwy na rhaglen adeiladu, gan 
ei bod yn ceisio codi safon hefyd. Mae’n gyfl e i 
foderneiddio ysgolion ac addysgu yn yr 21fed Ganrif.

Roedd dros £1.4 biliwn wedi ei fuddsoddi dan ein 
Rhaglen Ysgolion yr 21fed Ganrif hyd at fi s Mawrth 
2019. Mae hyn wedi cefnogi 170 o brosiectau i ailgodi 
ac adnewyddu ysgolion a cholegau ledled Cymru. 

Dechreuodd ail ran y buddsoddi ym mis Ebrill 
2019 a bydd yn golygu buddsoddi tua £2.3 biliwn i 
gefnogi ailgodi ac adnewyddu dros 220 o ysgolion 
a cholegau ledled Cymru.

Fel gyda rhan gyntaf y buddsoddiad, bydd yr ail 
ran yn cael ei hariannu ar y cyd gan Lywodraeth 
Cymru, awdurdodau lleol ac eraill. Caiff y rhan fwyaf 
o’r Rhaglen ei hariannu o gyllidebau cyfalaf, gyda 
buddsoddiad ychwanegol sylweddol drwy’r Patrwm 
Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM). 
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Bydd Llafur Cymru’n parhau’r rhaglen hon dros y 
degawd nesaf ac yn sicrhau bod pob person ifanc 
yn cael y cyfle i ddysgu mewn amgylchedd o safon 
byd.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru hefyd wedi sefydlu 
cronfa newydd gwerth £36m i dalu am leihau 
maint dosbarthiadau. Mae’n anelu at y llinell flaen 
ac yn targedu dosbarthiadau lle mae angen i 
ddysgu ac addysgu wella, a lle mae lefelau uchel o 
amddifadiad.

Mae’r arian, sy’n cynnwys arian refeniw ac arian 
cyfalaf, yn cael ei fuddsoddi tan 2021. Mae’r 
ffigurau diweddaraf yn dangos bod 1,114 o blant 
yn llai mewn dosbarthiadau o 30 neu ragor o’u 
cymharu â’r flwyddyn flaenorol.

YSGOLION CYMUNED

Mae Llafur Cymru wedi gweithredu i sicrhau nad yw 
pobl ifanc dan anfantais mewn addysg oherwydd 
eu cefndir neu eu hamgylchiadau teuluol. 

Mae Llafur Cymru wedi cadw’r Grant Datblygiad 
Disgyblion, sydd erbyn hyn yn werth £1,150 am 
bob disgybl. Mae Grant Datblygiad Disgyblion 
blynyddoedd cynnar hefyd wedi dyblu ac mae 
£700 ar gael nawr am bob plentyn i ddarparwyr 
Cyfnod Sylfaen yn y sector a gynhelir a’r sector na 
chynhelir.

Mae’r arian ar gyfer Lwfansau Cynhaliaeth Addysgol 

(EMA) hefyd wedi ei gadw ar £30 yr wythnos – 
cafodd ei ddileu gan y Torïaid yn Lloegr. Yn y tymor 
llywodraethu nesaf bydd Llafur Cymru’n diogelu’r 
EMA.

Llafur Cymru sydd wedi cynnal arian cefnogi i 
helpu’r teuluoedd tlotaf gyda Chost Gwisg Ysgol 
ac wedi datblygu cynllun arbrofi ‘newyn gwyliau’ 
gyda’r nod o gefnogi teuluoedd ar incwm isel yn 
ystod gwyliau ysgol.

Mewn llywodraeth bydd Llafur Cymru’n  cyflymu’r 
gwaith hwn i gefnogi’r rheiny o’r cefndiroedd 
mwyaf difreintiedig  yn yr ysgol, gan gynnwys 
defnyddio adeiladau ysgolion a cholegau i gefnogi 
dysgwyr a’u teuluoedd yn fwy effeithiol.

Rhan allweddol o waith Llafur Cymru fydd 
canolbwyntio i sicrhau bod cefnogaeth iechyd 
meddwl a chefnogaeth fugeiliol mewn addysg ac 
o gwmpas yn gwella ac yn datblygu, gan weithio 
gydag ysgolion i roi cefnogaeth fwy effeithiol 
gyda’r heriau sy’n wynebu nifer o ddysgwyr ifanc. 

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i ddarparu 
cefnogaeth effeithiol i bobl ifanc y tu allan i’r 
ysgol, a byddant yn darparu cefnogaeth gryfach i 
wasanaethau ieuenctid ledled Cymru,  yn arbennig 
mewn ardaloedd trefol.  

Bydd Llafur Cymru’n cymryd camau i ddileu’r 
consesiynau treth a ganiateir i ysgolion preifat 
yng Nghymru, ac yn rhoi hwb i’r ariannu ar gyfer y 
myfyrwyr tlotaf yng Nghymru.

Bydd Llafur Cymru’n archwilio’r gefnogaeth 
addysgol sydd ar gael i blant mewn gofal ac 
yn cefnogi plant sy’n gadael gofal gyda mwy o 
gonsesiynau trafnidiaeth effeithiol.

ADDYSG UWCH

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Llywodraeth 
Lafur Cymru wedi gweithio gyda’r Athro Syr Ian 
Diamond a phanel adolygu trawsbleidiol i ddiwygio 
cyllid myfyrwyr yng Nghymru.

Ar ôl cyhoeddi darganfyddiadau Adolygiad 
Diamond, derbyniodd Llywodraeth Lafur Cymru 
y cynigion i fyfyrwyr gael yr hyn sy’n cyfateb i’r 
Cyflog Byw Gwladol mewn cynhaliaeth yn ystod y 
tymor tra byddant yn astudio.

Y pecyn cynhaliaeth i fyfyrwyr sydd wedi’i 
ddatblygu yw’r cynllun mwyaf hael yn y DU erbyn 
hyn, a does dim rhaid i fyfyrwyr o Gymru dalu am 

“  MAE NIFER O DDYSGWYR 
YN CAEL PROBLEMAU’N 
GYSYLLTIEDIG Â’U DEIET 
A’U FFORDD O FYW.  MAE 
PROBLEMAU IECHYD 
CORFFOROL FEL GORDEWDRA 
A DIABETES, YN OGYSTAL 
Â PHROBLEMAU  IECHYD 
MEDDWL, YN ARBENNIG O 
GYFFREDIN. MAE’R RHAIN WEDI 
DOD YN RHAN O’U BYWYD YN 
YR YSGOL AC YN EFFEITHIO AR 
EU DYSGU A’R ADNODDAU A 
DDARPERIR GAN YR YSGOL.” 

 – Plaid Lafur Etholaeth Cwm Cynon
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fenthyciadau nes byddant yn ennill dros £25,000 y 
fl wyddyn.

Caiff pob myfyriwr yng Nghymru sicrwydd o 
isafswm cynhaliaeth. Bydd pob myfyriwr amser 
llawn sy’n gymwys yn cael grant cynhaliaeth o 
£1,000 y fl wyddyn heb orfod profi  modd. 

Mae myfyrwyr rhan-amser sy’n gymwys nawr yn 
cael benthyciad i dalu am eu ffi oedd, yn ôl cost eu 
cwrs, yn ogystal â chael cymorth cynhaliaeth sy’n 
cynnwys grant heb brofi  modd hyd at £500. 

Mae argymhellion Diamond ar becyn cefnogaeth 
Meistr ôl-radd yn cael eu gweithredu ar gyfer 
blwyddyn academaidd 2019/20. Mae’r pecyn hwn 
yn cynnwys cyfuniad o fenthyciadau a grantiau 
fel cyfraniad-at-gostau am gwblhau cwrs gradd 
Meistr ôl-radd, sy’n debyg i’r pecyn cefnogaeth i 
israddedigion.

Dengys y ffi gurau diweddaraf fod cynnydd o 35% 
yn nifer yr israddedigion rhan-amser yng Nghymru 
a chynnydd o 58% yn nifer y myfyrwyr ôl-radd.

Bydd Llafur Cymru’n adeiladu ar lwyddiant y 

rhaglen Seren y mae wedi’i datblygu gyda’n 
prifysgolion, a bydd yn ehangu mynediad i addysg 
uwch ar gyfer myfyrwyr o’r cefndiroedd tlotaf.

ADDYSG BELLACH

Yn y blynyddoedd diwethaf mae Llywodraeth 
Cymru wedi gwneud llawer o waith i wella 
ansawdd addysg bellach yng Nghymru. Mae gan 
y sector ran arwyddocaol wrth alluogi pobl ifanc 
ac oedolion i gyfl awni eu potensial llawn ac wrth 
ddarparu gweithlu medrus, ac mae ansawdd wedi 
bod yn gwella. Mae cyfraddau llwyddiant mewn 
gweithgarwch mewn colegau nawr yn 85 y cant. 

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i wella 
cefnogaeth i ddysgwyr mewn addysg bellach ac 
addysg uwch, gan sefydlu llwybrau dysgu cliriach a 
darparu gwybodaeth well am y dewisiadau sydd ar 
gael i fyfyrwyr o bob oed.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu 
awdurdod statudol newydd i oruchwylio sgiliau, 
gydag arian ar gyfer gwaith ymchwil a’r sectorau 



addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru.

Bydd y cynlluniau hyn yn adeiladu ar waith yr 
adolygiad Hazelkorn a oedd yn awgrymu sefydlu 
un awdurdod i reoleiddio, goruchwylio a chydlynu 
yn y sector addysg ôl-orfodol.  

Bydd sefydlu un corff hyd-braich i oruchwylio’r 
holl ddarpariaeth addysg ôl-orfodol yn gwella 
cynllunio’n strategol ac yn helpu atal dyblygu a 
bylchau yn y ddarpariaeth. Bydd yn hyrwyddo 
cydweithredu rhwng sefydliadau ac yn cryfhau 
cysylltiadau ag eraill, gan gynnwys ysgolion a 
busnesau.

Bydd Llafur Cymru’n defnyddio technoleg newydd 
i gefnogi pobl i wella’u sgiliau drwy gydol eu hoes, 
ac yn archwilio ffyrdd newydd i gefnogi dysgu 
gydol oes. Bydd yn defnyddio’r gwersi o’r cynllun 
gan Lywodraeth Lafur Cymru’n ddiweddar i brofi  
Cyfrifon Dysgu Personol newydd i gefnogi mwy o 
fuddsoddi mewn addysg oedolion a thrwy roi mwy 
o gyfl eoedd i unigolion ail-hyfforddi drwy gydol eu 
hoes. 

ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

Mae gan yn agos i chwarter dysgwyr Cymru ryw 
fath o angen dysgu ychwanegol. Dyna pam y 
llwyddodd Llywodraeth Lafur Cymru yn 2018 
i basio Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol 
a Thribiwnlys Addysg (Cymru). Ein nod yw 
trawsnewid y system yng Nghymru ar gyfer 
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cefnogi plant a phobl ifanc 0-25 oed sydd ag 
anghenion dysgu ychwanegol.   

Mae’r Mesur yn ymateb i bryderon gan deuluoedd 
sy’n dweud bod y drefn bresennol yn aneffeithlon, 
yn fi wrocrataidd ac yn ddrud, ac nad yw’n 
canolbwyntio ar y plentyn nac yn hawdd ei 
defnyddio. 

Mae Deddf 2018 yn darparu fframwaith 
deddfwriaethol unedig sy’n cefnogi pob plentyn 
oed ysgol gorfodol sydd ag ADY.  Mae Llafur 
Cymru wedi ymrwymo i weithredu’r Ddeddf yn 
llwyddiannus ac i gefnogi’r holl ddysgwyr o bob 
oed i gael yr addysg a’r hyfforddiant mae arnynt eu 
hangen i ddatblygu a ffynnu. 

ADDYSG A’R GYMRAEG

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i weld niferoedd 
y bobl sy’n gallu mwynhau siarad a defnyddio’r 
Gymraeg yn cyrraedd miliwn erbyn 2050. Mae 

“   GELLID DATBLYGU YSGOL 
AGORED I GYNNIG CYRSIAU 
YSGOL I BAWB – ADDYSG 
AGORED YN NULL MAG YN 
CAEL EI CHYNNAL GAN Y 
WLADWRIAETH.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Arfon



“  MAE ANGEN I FYFYRWYR 
YSGOL CYMRU GAEL Y MEDRAU 
IEITHYDDOL I ALLU CYSTADLU 
YN Y FARCHNAD SWYDDI Y TU 
ALLAN YN OGYSTAL Â’R TU 
MEWN I GYMRU.”  

 – Quentin Deakin
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hyn yn sicr yn uchelgais heriol, ond yn sicr 
yn her gwerth chweil ac yn angenrheidiol os 
ydym i sicrhau bywiogrwydd y Gymraeg er lles 
cenedlaethau’r dyfodol.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i’r newidiadau 
grymus sy’n ofynnol i gyrraedd yr uchelgais hwn 
drwy gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg; drwy 
gynyddu defnyddio’r Gymraeg gan gynnwys yn y 
gweithlu, a thrwy gefnogi’r isadeiledd a’r amodau lle 
gall yr iaith ffynnu. 

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i gynyddu nifer 
y siaradwyr Cymraeg mewn addysg statudol 
a sicrhau bod pob dysgwr yn datblygu sgiliau 
yn y Gymraeg i safon a fydd yn eu galluogi i 
ddefnyddio’r iaith yn eu bywydau bob dydd. Mewn 
llywodraeth bydd Llafur Cymru’n gweithio gydag 
awdurdodau lleol ledled Cymru i fesur yn effeithiol 
a bodloni’r galw am addysg cyfrwng Cymraeg.

Nod Llafur Cymru yw sicrhau bod o leiaf 70 y cant 
o’r holl ddysgwyr erbyn 2050 yn datblygu eu sgiliau 
Cymraeg ac yn gallu defnyddio’r iaith yn hyderus 
ym mhob agwedd ar eu bywydau erbyn iddynt 
adael yr ysgol.

IEITHOEDD MODERN TRAMOR

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i baratoi dysgwyr 
ar gyfer y byd a fydd yn eu disgwyl pan ânt i mewn 
i fyd gwaith.  

Bydd Llafur Cymru’n parhau i fynd i’r afael â’r 
dirywiad mewn dysgu ieithoedd modern tramor 
drwy gynyddu’r nifer sy’n eu dewis yn yr ysgol; 
gwell cefnogaeth i weithwyr proffesiynol sy’n 
dysgu Ieithoedd Modern Tramor, a gweithio 
gydag ysgolion i greu amser a lle priodol i ddysgu 
ieithoedd yn effeithiol.
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