
Mae angen gwasanaethau cyngor lleol o safon fyd-eang ar Gymru yn 

ogystal â gweithlu awdurdod lleol sy'n cael ei wobrwyo’n deilwng am         

ei gyfraniad. Cynhelir Etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol ar 5 Mai 2016.                                                                                  

Defnyddiwch eich pleidlais i amddiffyn eich gwasanaethau 

cyhoeddus chi. 

Mae toriadau llym gan Lywodraeth Geidwadol y 

DU wedi rhoi cynghorau Cymru a'u gweithwyr 

dan bwysedd ofnadwy. Mae pob toriad i                   

wasanaethau lleol yn creu niwed i'n cymunedau 

ac mae miloedd o weithwyr da mewn    

gwasanaethau cyhoeddus wedi colli eu swydd. 

Does dim rhaid iddi fod fel hyn; pam na ddylem 

ni fynnu gwasanaethau cyhoeddus o safon                

fyd-eang y gall Cymru fod yn falch ohonynt? 

Byddai gwasanaethau o safon yn lleihau 

anghydraddoldeb ac yn helpu creu'r Gymru 

decach a gwell rydym am fyw ynddi.  

Mae'r arweiniad hawdd-ei-ddarllen hwn yn               

dangos yr hyn mae UNSAIN Cymru'n ymgyrchu 

drosto yn Etholiadau Cymru. Gallwch chi 

chwarae eich rhan hefyd; darllenwch ef a               

dwedwch wrth eich ffrindiau a'ch cydweithwyr 

i'w ddarllen hefyd. Gyda'n gilydd, fe heriwn yr 

ymgeiswyr ym mhob sedd yn y Cynulliad i 

fuddsoddi yn y gwasanaethau cyhoeddus lleol 

sydd eu hangen arnom.  

Y FRWYDR DROS GYLLID TEG GAN                

SAN STEFFAN 

Os yw gwasanaethau cyhoeddus Cymru'n mynd i 

oroesi pum mlynedd nesaf llywodraeth                 

Geidwadol, mae angen i lywodraeth Cymru gael 

cyllid digonol.  Rhaid i lywodraeth Cymru barhau 

i alw am adolygiad o gyllid Cymru gan San                 

Steffan a rhaid gwarchod cyllidebau llywodraeth 

leol.   

Maniffesto UNSAIN Cymru 2016                                   

ar Lywodraeth Leol 
Er mwyn y gwasanaethau cyngor lleol sydd eu hangen arnom 



DIM PREIFATEIDDIO, DIM                           

CYTUNDEBAU ALLANOL 

Rydym yn gwrthwynebu preifateiddio a rhoi'r     

cyfrifoldeb am redeg gwasanaethau cyhoeddus 

yn nwylo cwmnïau preifat neu ddarparwyr 

cydweithredol. Dylid cadw gwasanaethau 

cyhoeddus o fewn y sector cyhoeddus, a dylid 

eu darparu gan weithlu sydd wedi'i gyflogi'n                        

uniongyrchol gan y sector. Mae angen i                  

wasanaethau cyhoeddus gael eu cyllido'n                   

ddigonol, yn ogystal â bod yn hygyrch i bawb, 

yn effeithlon ac yn atebol o ran democratiaeth. 

Mae ymgais i gynnig cytundebau i fentrau 

cydweithredol fel dewis amgen i breifateiddio yn 

ymddangos i fod yn ddigon rhesymol, ond 

mewn gwirionedd, maent yn beryglus ac yn      

gamarweiniol. Mae cynnig cytundebau allanol yn 

golygu y caiff gwasanaethau eu preifateiddio yn 

y pen draw, oherwydd ni all cytundebau fod am 

fwy na thair blynedd; ar ôl hyn gall cwmnïau 

preifat wneud cais am y gwaith. Mae gosod               

cytundebau allanol yn golygu bod y gymuned 

leol yn colli rheolaeth ac atebolrwydd                  

democrataidd. Nid yw gosod cytundebau allanol 

yn cynnig unrhyw amddiffyniad i delerau ac               

amodau gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus, 

sef y peth cyntaf y bydd menter gydweithredol 

yn ei dargedu er mwyn gwneud arbedion. 

 Os yw gwasanaethau mewn trafferth, dylid 

cychwyn cynlluniau gwella mewnol gan roi     

blaenoriaeth i ansawdd y gwasanaeth a'r                      

defnyddwyr, nid cymhelliad i greu elw.  

Lle caiff gwasanaethau eu caffael gan y sector 

cyhoeddus, rhaid gweithredu Rheolau Ymarfer 

ar Faterion y Gweithlu 2014 (y Cod Dwy Haen) er 

mwyn sicrhau amodau cyflogaeth cyson i bob               

aelod staff. Serch hynny, ni chaiff ei weithredu 

na'i fonitro'n drwyadl ar hyn o bryd. Mae                    

UNSAIN am i'r Cod gael ei seilio ar                       

ddeddfwriaeth fel bod modd ei orfodi ym mhob 

corff gwasanaeth cyhoeddus, yn hytrach na'i fod 

yn bolisi y mae cyflogwyr yn edrych arno heb 

fod rhaid iddynt ei weithredu. 

Ynghyd â hyn, dylid cyflwyno rheolau caffaeliad 

cyhoeddus llym sy'n mynnu safonau cyflogaeth 

uchel, gan gynnwys cydnabyddiaeth o undebau 

llafur. 



CYFLOG BYW GO IAWN AC AMODAU 

CYFLOGAETH TECACH 

Mae gwasanaeth effeithiol ac effeithlon yn 

mynnu gweithlu ymroddedig sydd wedi’i 

hyfforddi’n dda ac sy’n cael ei wobrwyo’n                  

deilwng.  Staff yw prif ased gwasanaethau 

cyhoeddus yng Nghymru. Mae GIG Cymru                    

a cholegau addysg bellach Cymru  eisoes yn  

gyflogwyr Cyflog Byw ac mae UNSAIN am i 

gyfradd debyg gael ei gweithredu mewn                          

Llywodraethau Lleol.  

Mae Canghellor Ceidwadol y DU wedi drysu'r 

hyn a olygir gan gyflog byw yn fwriadol. Mae 

UNSAIN yn ymgyrchu dros isafswm cyflog o 

£8.25 yr awr a gefnogir gan Sefydliad y Cyflog 

Byw (ac nid ffigwr is y Canghellor, sef £7.20 yr 

awr). 

Rhaid i Lywodraeth Cymru wneud mwy dros 

fenywod yn y gwaith. Rydym am i holl fudiadau 

sector cyhoeddus Cymru gael systemau cyflog â 

sicrwydd cydraddoldeb, wedi'u hadolygu'n                           

rheolaidd. Rydym hefyd am i ystyriaethau                  

cydraddoldeb gael eu hychwanegu at gaffaeliad 

cyhoeddus.  

Ynghyd â hyn, dylai Llywodraeth Cymru ystyried 

cyfnod o absenoldeb di-dâl ar gyfer teidiau a               

neiniau; absenoldeb â chyflog yn achos                      

profedigaeth ac i gyflogwr hysbysebu pob 

swyddi ar sail gweithio hyblyg.  

Caiff gallu undebau llafur i hyrwyddo'r achosion 

blaengar hyn ei niweidio gan Fesur Undebau 

Llafur arfaethedig Llywodraeth y DU. Byddai hyn 

yn niweidio cysylltiadau diwydiannol da sy'n 

bodoli eisoes ac ni ddylai'r fath beth fodoli yng                      

Nghymru.  Rydym yn croesawu datganiad cryf       

Llywodraeth Cymru sy’n datgan y bydd yn 

gwrthwynebu'r ddeddfwriaeth gyfyngedig hon.  

Yng nghyd-destun toriadau llym yn y gyllideb, 

rhaid i Lywodraeth Cymru flaenoriaethu 

amddiffyniad a chefnogaeth i staff sy'n gweithio 

ar draws y sector cyhoeddus, gan gynnwys 

ymrwym   iad i osgoi diswyddiadau gorfodol a 

newidiadau unochrog i delerau ac amodau. 

DYFODOL GOFAL CYMDEITHASOL 

Nid yw caniatáu mwy o rôl i'r sector preifat 

mewn gofal cymdeithasol wedi gwella ansawdd 

a dewis sydd ar gael i gleifion, ac mae wedi creu 

sector heb ei reoleiddio lle nad oes fawr ddim 

cymhelliant i gyflogwyr fuddsoddi mewn 

gweithlu wedi'i hyfforddi'n dda. 

Mae UNSAIN am weithredu Siarter Gofal 

Moesegol sy'n gosod anghenion defnyddwyr 

gofal, urddas y cleifion a buddsoddiad yng 

ngweithlu’r maes gofal uwchlaw ystyriaethau 

gwneud elw.  

Dylid bod gan ddefnyddwyr gofal wir ddylanwad  

yn y ddarpariaeth o'u gofal a'u  cymorth, gan 

ddefnyddio eu profiadau eu hunain fel sail i'r 

dewisiadau gofal a ddylai fod ar gael iddynt. 

Dylid sicrhau bod cyllido priodol ar gael i gynnal 

y gwasanaeth hwn. 

Cred UNSAIN y byddai integreiddio iechyd a 

gofal cymdeithasol o fudd i bawb. Rydym am 

gyfranogi'n llawn mewn trafodaethau am 

ddyfodol y sector gofal a rhoi terfyn ar y 

gweithlu dwy-haen; dylid rhoi blaenoriaeth i 

wella amodau gwaith ym maes gofal 

cymdeithasol, sydd ar y cyfan yn isel. Rhaid 

darparu cefnogaeth broffesiynol ar gyfer 

gweithwyr gofal, gan gynnwys y rheiny sy'n 

darparu gofal yn anffurfiol.  Yn ogystal â hyn, 

rydym am weld gweithwyr gofal yn cael eu talu 

gan Lywodraeth Cymru. 

Mae angen amddiffyniad digonol ar y rheiny 

sy'n chwythu'r chwiban yn y sector gofal a'r               

hyder y gweithredir ar eu pryderon. Dylai staff 

deimlo bod ganddynt rym i ddal cwmnïau gofal i 

gyfrif ar arferion cyflogaeth sy'n cael effaith ne-

gyddol ar ddefnyddwyr. 

Dylai Llywodraeth Cymru fynd ati ar unwaith i 

adolygu'r Gofrestr Risg Amddiffyn Plant.  Mae 

cynghorau ar hyn o bryd yn brin o staff, mae 

ganddynt faich gwaith trwm ac nid ydynt yn 

darparu gwasanaeth cynhwysol.  Er mwyn i'r 

gofrestr risg weithio'n effeithiol, rhaid cynnal 

adolygiad i benderfynu ar y system sydd fwyaf 

buddiol i'r plentyn ac i aelodau staff y cyngor.  



CRONFA BENSIWN LLYWODRAETH 

LEOL YNG NGHYMRU  

Byddai cyfuno'r wyth Cronfa Bensiwn                          

Llywodraeth Leol yng Nghymru'n arbed arian, yn 

gwella effeithlonrwydd ac yn creu trefniannau 

darparu symlach.  

Mae ymchwil yn awgrymu y byddai model                 

unigol newydd ar gyfer gweinyddiaeth a        

dosbarthu cyllid yn arbed £30 miliwn y flwyddyn, 

yn seiliedig ar ddim mwy na chostau       

gweinyddiaeth mwy effeithiol yn sgil 

uno.  Byddai cronfa bensiwn fwy yng Nghymru'n 

creu  buddsoddiadau uwch a gwell lefel o elw ar 

yr arian hwnnw. Byddai cronfa o'r fath yn                  

sbarduno datblygiad a chyflogaeth drwy 

fuddsoddiad mewn prosiectau isadeiledd                 

sylweddol, gan helpu i amddiffyn a gwella 

swyddi a chyflogau. 

Dylai Llywodraeth Cymru lobïo Adran 

Gymunedau a Llywodraeth Leol y DU i greu un 

Gronfa Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar 

gyfer Cymru gyfan. 

Mae UNSAIN Cymru hefyd wedi cynhyrchu maniffesto cyffredinol, yn ogystal â 

maniffestos bach yn arbennig ar gyfer Iechyd ac Addysg. I gael gafael ar gopïau, 

neu gopïau pellach, o faniffesto Llywodraeth Leol UNSAIN, cysylltwch ag  

a.gittins@unison.co.uk 
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AD-DREFNU LLYWODRAETH LEOL 

Ni ddylid bwrw ymlaen ag ad-drefnu                          

Llywodraeth Leol oni chaiff yr egwyddorion              

canlynol eu gwireddu :  

 Tystiolaeth eglur o fanteision ariannol ac o 

ran gwasanaeth, gan gynnwys maint 

delfrydol cyngor er mwyn sicrhau'r lefel 

orau o effeithlonrwydd a chynaladwyedd. 

 Cydymffurfiaeth â ffiniau'r Bwrdd Iechyd er 

mwyn hwyluso’r broses o integreiddio               

iechyd a gofal cymdeithasol. 

 Dylid cyllido costau ail-strwythuro'n                  

ganolog er mwyn osgoi dwysáu'r argyfwng 

presennol mewn cyllido awdurdodau lleol, 

sydd wedi arwain at doriadau sylweddol 

mewn gwasanaethau gan beri i filoedd o 

bobl golli eu swydd.   

 Mae cyfranogiad cynrychiolwyr undebau 

llafur yn hollbwysig, a dylai Comisiwn Staff 

y Gwasanaethau Cyhoeddus arolygu un-

rhyw ad-drefnu Llywodraeth Leol er mwyn 

sicrhau bod staff yn cael eu trin yn deg. Fel 

rhan o'r broses hon, dylai'r Comisiwn 

gyflwyno cynllun gwerthuso swyddi               

Cym ru-gyfan  e r  m wyn s i crhau 

gwrthrychedd. 


