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Rydw i wedi cynnig fy hun i wasanaethu fy ngwlad a’m plaid oherwydd 
fy mod yn credu’n angerddol fod ein dyddiau mwyaf radical o’n blaen. 
Rydw i am fod yn Brif Weinidog, nid er mwyn y swydd ei hun, ond er 
mwyn arwain Llywodraeth sydd yn gwthio ffiniau pwerau’r Cynulliad i 
helpu pobl i wireddu eu galluoedd.

Mae bod mewn grym yn gyfle, nid yn hawl. Rhaid i ni ddefnyddio pob diwrnod sydd gennym, a’r 
holl offer sydd gennym, i wneud Cymru’n gymdeithas fwy cyfartal, yn decach ac yn fwy cyfiawn.

Fel Plaid mae’n rhaid i ni haeddu pob pleidlais a fwrir i Lafur yng Nghymru.

Yn y ddogfen hon rydw i’n gosod cynllun manwl ar gyfer ail-danio Llafur Cymru â syniadau 
newydd ym mhob maes polisi pwysig. Mae’r rhain yn adlewyrchu traddodiad radical sosialaeth 
yng Nghymru ac yn cymhwyso’r egwyddorion hyn i Gymru’r Ganrif Gyntaf ar Hugain.

Hyrwyddwyd a chyhoeddwyd gan David Davies dros Mark Drakeford,  
yr ddau yn 3 Patmore Close, Gwaelod-y-Garth, Caerdydd CF15 9SU.
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gwybod, gyda chynhyrchiant yr awr yn is yng 
Nghymru nag yn unrhyw ran arall o’r DU (a 
chynhyrchiant y DU yr isaf yn y G7), ein bod 
yn arbennnig o fregus yng ngwyneb Brexit 
galed, ddi-gytundeb. Rhaid i ni ddefnyddio 
isadeiledd a sgiliau i wella cynhyrchiant, fel 
y mae angen i ni symud i ffwrdd o’r model 
economaidd llinellol ‘cymryd, gwneud, cael 
gwared’  a throi at economi cylchol - ac mae 
fy uchelgais a nodir ar gyfer yr amgylchedd yn 
dangos gymaint o frys sydd i wneud hyn. Mae 
economi cylchol yn lleihau’r rhan o adnoddau’r 
byd a gymerwn drwy dorri lawr ar wastraff ac 
allyriadau. Ailddefnyddio, trwsio, ailgylchu. 
Dyw economi cylchol ddim yn golygu lleihau 
safonau byw dinasyddion heddiw, na cholli 
incwm a chostau ychwanegol i gynhyrchwyr 
heddiw. Mae yn golygu newid yn y ffordd y 
mae’r naill a’r llall yn meddwl ac yn gweithredu, 
ond mae hyn yn gwbl bosib.

Arf bwysig sydd gennym yma yng Nghymru 
yw caffael moesol, yn y Cynulliad ac mewn 
llywodraeth leol. Byddwn yn codi proffil a gallu 
ein gweithwyr caffael. Mae diwedd wedi dod 
ar y dyddiau pan oedd caffael yn fater syml o 
brynu ar y pris isaf.  Heddiw mae gweithwyr 
caffael nid yn unig yn delio â symiau enfawr 
o arian cyhoeddus, ond mae’r hyn y mae ei 
angen yn hollol wahanol: sicrhau amodau 
gwaith teg drwy’r gadwyn ddarparu, sicrhau 
buddiannau i’r gymdeithas, gan gynnwys 
datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y 
dyfodol, a darparu’r canlyniadau gwerth-gorau 

ar gyfer yr economi lleol.

EGWYDDORION

Newid yn y berthynas rhwng llywodraeth a 
busnes o gydfodoli i gydweithredu.

Perthynas rywbeth-am-rywbeth lle mae 
cefnogaeth ariannol uniongyrchol i fusnesau yn 
golygu elw o’r buddsoddiad hwnnw drwy hybu 
iechyd yn y gweithle, buddsoddi mewn sgiliau, 
symud ymlaen â lleihau ôl troed carbon a hybu 
gwaith teg.

Cydraddoldeb yn greiddiol i’n hagenda 
economaidd.

ARGYMHELLION

 1. Hybu cydraddoldeb  drwy’r agenda gwaith 
teg o gyflog byw go iawn a chau’r bwlch 
cyflog rhwng y rhywiau.

 2. Ailwampio’r ffordd y mae llywodraeth 
yn buddsoddi mewn twf economaidd, 
fel bod i fuddsoddiad cyhoeddus 
bwrpas cymdeithasol ac ymrwymiad i 
gydraddoldeb, ac felly ei fod yn darparu 
elw i’r pwrs cyhoeddus. 

 3. Ailddatgan yr hawl i addysg gydol oes, gan 
fuddsoddi yn y sgiliau sydd eu hangen ar 
bobl drwy gydol eu gyrfàu.

 4. Symleiddio’r system o ddarparu cefnogaeth 
ariannol i fusnesau, gan gynnwys 
busnesau newydd, micro-fusnesau a 
busnesau bach a chanolig eu maint [a 
sicrhau bod ceisiadau am gymorth yn cael 
eu dosrannu i unigolyn a enwir, ac yn cael 
eu penderfynu o fewn amser penodol.]

 5. Diogelu ac estyn yr hawliau cyflogaeth a 
sicrhawyd drwy ein haelodaeth o’r Undeb 
Ewropeaidd. 

 6. Defnyddio unrhyw hyblygrwydd sy’n 
deillio o adael yr Undeb Ewropeaidd i 
helpu cwmnïau yng Nghymru i gystadlu’n 
effeithiol am gytundebau. 

 7. Buddsoddi mewn rhaglen hyfforddi caffael 
moesol ar gyfer y sector cyhoeddus 
ar draws Cymru, gan sicrhau bod lefel 
sgiliau’r staff presennol yn  ateb anghenion 
heddiw ac yn creu’r staff proffesiynol fydd 
eu hangen yn y dyfodol.

 8. Codi statws gwaith caffael drwy ddelio 
â’r diffyg sgiliau a gweithio mwy ar lefel 
ranbarthol.

 9. Sefydlu arolwg blynyddol o’r cytundebau 
PFI sydd yn bodoli ar draws y sector 
cyhoeddus yng Nghymru, i brynu’r 
cytundebau hynny nôl lle bydd hyn 
yn golygu gwell canlyniadau i’r pwrs 
cyhoeddus. 

YR ECONOMI
The most effective way out of poverty, the best 
route to fulfilled lives, and the impact on health 
and well-being, comes through the creation of 
worthwhile, properly rewarded employment. 
A vibrant, socially-just economy is the engine 
which provides for quality public services, 
Y fordd fwyaf effeithiol allan o dlodi, i fywyd 
cyflawn, iechyd a lles corfforol a meddyliol, yw 
drwy greu gwaith buddiol sy’n cael ei dalu’n 
deg. Mae economi bywiog, cymdeithasol deg 
yn fodd i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus 
o safon, ar gael i bawb. I bob sosialydd 
democrataidd, economi sydd wedi ei drefnu 
i ateb anghenion y llu yw sylfaen yr hyn a 
feddyliwn wrth gymdeithas dda.

Mae’r cynnydd bwriadol mewn 
anghydraddoldeb, sydd yn rhan gynhenid 
o’r model neo-ryddfrydol economaidd, wedi 
chwythu yng ngwyneb pob Llywodraeth yng 
Nghymru yn enwedig ers 2010. Craidd ein 
polisi economaidd, yng nghynllun gweithredu 
economaidd Llywodraeth Cymru, yw taclo 
anghydraddoldeb, am fod gan gymdeithasau 
sy’n fwy cyfartal dwf cyflymach a thecach. 

Rhaid i ni fod yn glir parthed yr hyn y gall 
Llywodraeth Cymru ei wneud, a’r hyn na all 
ei wneud, o ran datblygu economaidd. Mae 
ein heconomi’n gweithredu yng nghyd-destun 
grymoedd pwerus, byd-eang y farchnad, 
strategaeth ariannol llywodraeth y DU, a’r 
rheolau - neu ddiffyg rheolau - ar gwmnïau a 
sefydliadau rhyngwladol. Ond rydym ni yma 
yng Nghymru yn bell o fod yn ddi-rym. Rhaid 
i lywodraeth ddatganoledig gamu i mewn lle 
mae’r farchnad neu sefydliad yn methu, er 
mwyn creu’r amodau lle gellir creu ffyniant 
i bawb. Mae hyn yn golygu canolbwyntio 
ar yr isadeiledd - materol a digidol - sy’n 
helpu i ddenu buddsoddi preifat, a sicrhau 
bod gan bobl y sgiliau a’r hyfforddiant sydd 
eu hangen i wneud y gorau o’u doniau a’u 
galluoedd. Lle mae llywodraeth yn gwneud 
mwy – hybu arloesi, helpu cwmnïau lleol i dyfu, 
denu buddsoddiadau o’r tu allan a defnyddio 
posibiliadau ei grym caffael – rhaid i hyn fod ar 
sail bwriad ar y cyd a phartneriaeth ar y cyd ar 
gyfer twf cynhwysol.

Allwn ni ddim derbyn gweledigaeth y Brexitwyr 
o DU lle mae cyflogaeth yn uchel, ond 
lefel sgiliau a chyflogau yn isel. Rydym yn 
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 3. Sicrhau mynediad i isadeiledd digidol o 
safon yn y cyflenwad tai cymdeithasol yng 
Nghymru.

 4. Cydweithio â Llywodraeth Leol i wella wifi 
cyhoeddus er mwyn helpu’r rheini sy’n byw 
ac yn gweithio yng Nghymru, ac yn ymweld 
â Chymru. 

 5. Cefnogi cenhedlaeth newydd o isadeiledd 
clyfar drwy system gaffael sylweddol ar y 
cyd.

 

Mwy o wasanaethau wedi eu llunio gan y 
defnyddwyr

 1. Gan ddefnyddio model partneriaeth 
gymdeithasol, cydweithio â busnesau 
i weld lle y gall dulliau a thechnolegau 
newydd wella gwasanaethau cyhoeddus. 

 2. Archwilio llwyfannau dinesig newydd i 
ddenu dinasyddion a chymunedau’n well. 

 3. Hybu mwy o amrywiaeth ym myd technoleg 
i ddelio â diffyg cydraddoldeb. 

 4. Arwain ym maes dylunio a safonau digidol 
yn gyffredin fel bo defnyddwyr yn ganolog 
i’r hyn y mae gwasanaethau cyhoeddus yn 
ei wneud. 

 5. Datblygu mathau newydd o gynhwysiad 
digidol er mwyn cefnogi mynediad 
dinasyddion Cymru i wasanaethau 
cyhoeddus, gan rhyddhau pobl o dasgau 
beunyddiol y gellir eu hawtomateiddio er 
mwyn gwneud gwaith wyneb-yn-wyneb 
fydd yn helpu pobl i ennill y sgiliau a’r 
hyder i gael mynediad i wasanaethau yn 
ddigidol. 

 

Bargen newydd i ddata

 1. Lansio rhaglen newydd i ehangu rhannu 
data a chydweithio rhwng gwasanaethau 
cyhoeddus, er budd dinasyddion Cymru. 

 2. Adeiladu ar strategaeth ddiogelwch 
seibr Gymru-gyfan i gydlynu’r ymateb 
i fygythiadau seibr i fusnesau, y 
gwasanaethau cyhoeddus a dinasyddion.

 3. Cryfhau hawliau data ac atebolrwydd 
i wella ffydd yn sut y defnyddir data 
cyhoeddus. 

 

Gwella arweiniad a sgiliau digidol

 1. Gwella arweiniad digidol a data fel bo 
gwasanaethau cyhoeddus yn fwy agored i 
newid.

 2. Datblygu gallu digidol y gweithlu, gan 
adeiladu ar waith cyfredol yr Athro Phil 
Brown ar sgiliau i Lywodraeth Cymru.

 3. Cefnogi sgiliau cyfrifiadurol a datblygu 
doniau digidol o’r blynyddoedd cynnar 
ymlaen.

 4. Cydnabod rôl sefydliadau diwylliannol yn y 
dasg o ddenu dinasyddion i’r byd digidol. 

 5. Gweithio i sicrhau na fydd unrhyw 
ddinesydd yn cael ei adael ar ôl wrth i ni  
symud at ddulliau digidol yn gyntaf. Bydd 
cynhwysiad digidol yn greiddiol i bopeth y 
byddwn yn ei wneud.

 

Gwella cydwethio ar draws Cymru

 1. Defnyddio model partneriaeth gymdeithasol 
i gefnogi medrau a safonau cyffredin ar 
gyfer newid yn y dyfodol.

 2. Cydweithio â Phrif Swyddogion Digidol ar 
draws y gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru i sicrhau bod yr arfer gorau’n cael 
ei rannu.

 3. Cydweithio â chenhedloedd a rhanbarthau 
eraill yn y DU ac ar raddfa byd-eang i 
fabwysiadau a rhannu’r hyn sy’n gweithio.

 4. Hybu datblygiadau newydd Technolegau 
Meddygol yn y GIG  a gofal cymdeithasol 
i wella triniaeth a chanlyniadau i gleifion. 
Gallwn adeiladu ar beth o’r gwaith 
blaenllaw yng Nghymru gan ddefnyddio 
deallusrwydd artiffisial ar gyfer gwneud 
diagnosis a thriniaeth.

CYMRU DDIGIDOL
 
Fe wnaeth Cymru arwain y ffordd wrth 
ddatblygu’r GIG, ac rydw i am i ni arwain y 
ffordd wrth greu gwasanaethau cyhoeddus 
ar gyfer y 21ain ganrif. Mae datblygiadau 
digidol yn trawsnewid ein disgwyliadau am 
sut y gallwn gael mynediad i wasanaethau ym 
mhob maes.  Mae angen i ni sicrhau nad yw 
gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu gadael 
ar ôl. Fel Prif Weinidog, byddaf yn cyhoeddi 
strategaeth ddigidol fydd yn amlinellu sut y 
byddwn yn defnyddio grym  awtomateiddio 
a Deallusrwydd Artiffisial er lles y bobl yng 
Nghymru. Bydd fy llywodraeth yn ystyried 
cynhwysiad digidol yn flaenoriaeth, gan sicrhau 
bod pob dinesydd yng Nghymru â chysylltiad 
ac yn cymryd rhan.

Mae Cymru o faint sydd yn ein galluogi i 
fanteisio ar arbedion maint tra’n dal i fedru 
bod yn hyblyg. Rydym wedi elwa o hyn yn 
y GIG yng Nghymru, lle gall staff ysbytai 
gael mynediad i ddogfennau, canlyniadau a 
chofnodion Meddygon Teulu o unrhywle ar 
draws Cymru. Mae cleifion yn fwy diogel, ac 
ansawdd gofal yn well, a does dim costau 
ailhyfforddu staff wrth i bobl symud o un 
sefydliad i un arall. Cyn bo hir, caiff yr un dull 
cenedlaethol ei wireddu i gysylltu  systemau 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym mhob rhan o 
Gymru. Dyma a olygwn wrth ‘Unwaith ar gyfer 
Cymru’, set unigryw o fanteision fydd wrth 
graidd y Strategaeth Ddigidol. Mae angen i ni 
sicrhau y bydd y dull hwn yn cael ei efelychu ar 
draws y gwasanaethau cyhoeddus. 

Mae’r pedwerydd chwyldro diwydiannol yn 
cynnig y cyfle i fusnesau yng Nghymru i fod 
yn gwbl arloesol. Bydd fy llywodraeth yn 
cydweithio mewn partneriaeth gymdeithasol 
gyda busnesau i weld ble mae mantais gan 
Gymru - gyda’r uchelgais o ddod yn arweinwyr 
byd-eang yn y defnydd o Ddeallusrwydd 
Artiffisial yn y meysydd hyn.

EGWYDDORION

Bydd awtomateiddio a Deallusrwydd Artifisial 
yn dod â newidiadau mawr i’r gweithle. Mae 
perygl y bydd unrhyw waith sy’n cynnwys 
tasgau ailadroddus yn cael ei awtomateiddio, 
a hyn ar draws pob diwydiant. Ein lle ni yw 
gweld technolegau newydd fel modd i ryddhau 
pobl i wneud pethau na all periannau eu 
gwneud. Mae angen i ni sicrhau ein bod yn 
darparu swyddi newydd ar gyfer y dyfodol 
ac yn annog cwmnïau i adleoli pobl pan fydd 
D.A. yn cymryd drosodd eu tasgau, fel y 
gellir manteisio ar eu gwybodaeth a’u gallu 
creadigol i ddatblygu eu busnes, a chefnogi 
gwasanaethau rheng flaen.   

ARGYMHELLION

Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial

 1. Comisiynau dadansoddiad o ble mae 
gan Gymru’r cyfle i arwain datblygiadau 
newydd yn y defnydd o ddeallusrwydd 
artiffisial.

 2. Sefydlu uned Data Mawr i  weithio mewn 
partneriaeth gyda Phrifysgolion Cymru a’r 
gwasanaethau cyhoeddus i ddefnyddio 
dadansoddi data er mwyn gwella 
cyflawniad.

 3. Mae amaethyddiaeth manwl gywir yn 
cynnig cyfle pwysig i ail-lunio ffermio a 
chynhyrchu bwyd ar ôl Brexit. Byddaf yn 
datblygu strategaeth gyda’r Prifysgolion 
a’r Colegau Addysg Bellach i ddatblygu’r 
broses o ddefnyddio a chynhyrchu dulliau 
newydd y gallwn eu cymhwyso a’u 
hallforio.

Cysylltedd o’r Radd Flaenaf

 1. Gan adeiladu ar lwyddiant Superfast 
Cymru, dechrau rhaglen newydd i gydlynu 
cysylltedd a phrosiectau 5G.

 2. Ystyried pwerau cynllunio, fel mynnu ffeibr 
llawn i’r cartref ar gyfer pob datblygiad 
newydd, er mwyn gwella cysylltedd yn y 
dyfodol.
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ARGYMHELLION

 1. Ffocysu ar hybu perchnogaeth barhaol 
ar gyfer busnesau bach a chanolig, gan 
gynnwys problemau olyniaeth.

 2. ‘Gofyn mwy yn gymdeithasol’ gan fusnesau 
mawr sy’n rhan o’r economi sylfaenol, 
drwy’r Cytundeb Economaidd newydd. 

 3. Defnyddio grym caffael a buddsoddi 
cyhoeddus i sicrhau gwasanaethau o 
safon, er enghraifft, yn y sector gofal drwy 
gysylltu’r buddsoddi hwnnw â chyflog teg 
a datblygu gyrfa.

 4. Dangos yn glir i ba raddau y mae llawer o 
fusnesau yn yr economi sylfaenol  yn rhan 
o’r sector ‘lled-gyhoeddus’, oherwydd na 
fydden nhw’n medru masnachu heb symiau 
sylweddol iawn o arian cyhoeddus.

 5. Defnyddio unrhyw ryddid newydd a ddaw 
drwy Brexit i wneud defnydd ehangach o 
strategaethau caffael lleol er mwyn gwella 
galluoedd sylfaenol lleol.

 6. Arwain arbrofion penodol yn arbennig 
ym maes gwasanaethu sylfaenol, 
gan ddechrau gydag ymdrech i hybu 
darpariaeth ar y cyd ym maes gofal 
cymdeithasol. 

 7. Datblygu’r Comisiwn Gwaith Teg a’r camau 
mae angen i ni eu cymryd i sicrhau bod 
Cymru yn genedl gwaith teg.

YR ECONOMI 
SYLFAENOL
Mae syniadau diweddar, yn enwedig ar ran 
economegyddion o Gymru, wedi creu ffocws 
newydd ar y rhan fawr honno o’n heconomi 
sydd yn cwrdd ag anghenion beunyddiol 
‘cyffredin’ dinasyddion Cymru. Mewn rhai 
rhannau o Gymru yr ‘economi sylfaenol’ hwn 
yw’r economi. Er enghraifft, mae’r rheini sy’n 
darparu gwasanaethau gofal, yn adeiladu’r 
tai lle’r ydym yn byw, neu sy’n sicrhau bod 
trafnidiaeth yn symud, bod dŵr yn dod allan 
o’n tapiau, bod bwyd yn y siopiau drwy ein 
diwydiant bwyd a diod sydd ar gynnydd, i 
gyd yn enghreifftiau o’r economi sylfaenol - y 
gwasanaethau y mae pob dinesydd yn dibynnu 
arnyn nhw ac sy’n ein cadw’n ddiogel, yn iach 
ac yn waraidd.

Yn wahanol i lawer o gwmnïau mewn economi 
byd-eang, mae gwasanaethau sylfaenol yn 
tueddu i aros yn agos at eu gwreiddiau. Mae’r 
angen amdanynt yn lleol wrth ei natur. Mae 
darparu gwasanaethau yn dibynnu ar bod 
gweithwyr ar gael yn lleol ac adnoddau lleol 
fel tir a chaniatad cynllunio. Mae’r galw am 
wasanaethau sylfaenol hefyd yn tueddu i aros 
yn gymharol debyg, ac angen yw’r prif ffactor 
yn hytrach na phris neu hyd yn oed incwm.

Yn ystod y cyfnod hiraf o lymdra yn ein hanes 
mae torri ymosodol ar gostau wedi cyfrannu 
i sefyllfa o gyflogau isel a chyflogaeth ansicr, 
gan effeithio yn arbennig ar fenywod yn y 
gweithle. Yn yr economi sylfaenol mae hyn yn 
aml yn gyrru’r costau i rywle arall, er enghraifft 
yr angen i hysbysebu, cyfweld a hyfforddi 
gweithwyr newydd lle bo nifer fawr o staff yn 
gadael eu swyddi. 

Mae gwasanaethau sylfaenol hefyd yn 
ymateb i weithredu ar y cyd, gan ddefnyddio 
gwahanol agweddau ar ymdrechu ar y cyd. 
Mae gwasanaethau gofal yn dibynnu ar 
wasanaethau hyfforddi, rheoleiddio ac arolygu 
sydd yn cael eu darparu gan y cyhoedd. Mae’r 
ffyrdd a’r rheilffyrdd sy’n mynd â thwristiaid i 
leoedd yng Nghymru wedi eu hadeiladu a’u 
cyllido gan fuddsoddi cyhoeddus.

EGWYDDORION

Mae arnon ni angen economi cytbwys, lle mae 
pwysigrwydd buddiannau ar y cyd yn cael ei 
gydnabod yn deg, ac lle rydym yn gwarchod, 
bob amser, yn erbyn peryglon cyfoeth preifat a 
thlodi cyhoeddus a’r anghydraddoldeb sydd yn 
tyfu yn eu sgil.

Nid preifateiddio, cytundebau allanol a sgimio 
elw yw’r polisïau y dewiswn eu defnyddio yng 
Nghymru. Buddsoddi tymor-hir, gyda chyfalaf 
preifat a chyhoeddus, sy’n creu’r elw gorau yn 
yr economi sylfaenol digloddio.

Mae angen i’n ffocws fod ar ansawdd gwaith 
yn y sectorau sylfaenol yn ogystal ag ar faint 
ohono sydd.  

Mae datblygu economaidd sylfaenol yn elwa o 
ddulliau seiliedig ar asedion, lle mae’r ffocws 
ar adeiladu ar gryfderau’r gymuned, yn hytrach 
nag ar ei diffygion. Mae’n golygu dechrau drwy 
ofyn ‘beth sy’n bwysig?’ i bobl mewn lleoedd 
arbennig, yn hytrach na ‘beth sy’n bod?’ arnyn 
nhw.
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EGWYDDORION

Rhaid i Lywodraeth y DU roi’r flaenoriaeth 
bennaf i ddyfodol ein heconomi a swyddi 
wrth gynnal trafodaethau gyda’r Undeb 
Ewropeaidd. Lle bydd angen cyfaddawdu, ni 
ddylid rhoi ystyriaethau eraill o flaen bywoliaeth 
pobl.

Ni ddylai’r rhyddid i recriwtio gweithwyr o 
rannau eraill o’r Undeb Ewropeaidd, ar ôl 
Brexit, ddod yn rhyddid i gymryd mantais 
ar bobl sydd yn chwilio am waith yn barod 
yng Nghymru, drwy waethygu cyflogau neu 
amodau gwaith.

Efallai bod Cymru yn gadael yr Undeb 
Ewropeaidd, ond ‘dyn ni ddim yn gadael 
Ewrop. Rhaid i ni ddal i fod yn genedl sy’n 
edrych i’r tu allan, yn rhan o fyd ehangach, gan 
gymryd rhan adeiladol yn y rhwydweithiau a’r 
partneriaethau sydd yn helpu i lywio bywyd 
cymdeithasol a diwylliannol y cyfandir rydym yn 
perthyn iddo.

Rhaid sicrhau na fydd Brexit yn esgus, yng 
Nghymru, i agweddau gelyniaethus tuag at 
bobl rydym wedi bod yn ddigon ffodus i’w 
denu i greu dyfodol iddyn nhw ei hunain fel 
rhan o’n dyfodol ni.

Wrth adael yr UE, rhaid i Lywodraeth y DU 
lynu at yr ymrwymiad a roddwyd yn ystod y 
refferendwm, na fydd Cymru ar ei cholled fel 
canlyniad i Brexit.

Mae llawer o’r hawliau sydd gan bobl yng 
Nghymru heddiw - hawliau gweithwyr, 
hawliau defnyddwyr, hawliau dynol a hawliau 
cydraddoldeb - yn deillio o’n haelodaeth o’r 
UE.  Ni ddylai Brexit fyth ddod yn gyfle i dorri 
nôl ar y buddion dinasyddiaeth hyn a enillwyd 
drwy ymdrechion glew.

Bydd y Deyrnas Unedig yn 2019 yn dra 
gwahanol i Deyrnas Unedig 1973, pan 
wnaethon ni ymuno’n ffurfiol â’r Gymuned 
Economaidd Ewropeaidd, fel y gelwid hi 
yr adeg honno. Mae Llafur Cymru’n credu 
mewn dyfodol llewyrchus i’r Deyrnas Unedig. I 
sicrhau hyn rhaid i ni newid a chryfhau’r ffyrdd 
y mae pedair cenedl y DU yn dod at ei gilydd 
i weinyddu’r sofraniaethau sydd ar hyn o bryd 
yn wasgaredig rhwng ei gwahanol unedau. 

ARGYMHELLION

 1. Aros yn rhan o undeb dollau, gan gymryd 
rhan yn llawn ac yn ddilyffethair yn y 
farchnad sengl.

 2. Dal i bwyso am bolisi ar fewnfudo fydd 
y galluogi busnesau, gwasanaethau 
cyhoeddus a phrifysgolion yng Nghymru 
i ddenu gweithwyr hanfodol o’r Undeb 
Ewropeaidd i Gymru.

 3. Mynnu amodau cryfach i sicrhau bod gan 
bobl sy’n dod i Gymru swydd yn eu haros, 
ac mae angen gweithredu i sicrhau bod 
y rheini sy’n cael eu recriwtio fel hyn yn 
derbyn hawliau cyfredol y gweithlu.

 4. Nodi pa ranbarthau a phartneriaethau 
allweddol o fewn yr UE y mae angen  
diogelu a blaenoriaethu perthynas â nhw 
ar lefel y llywodraeth. Gan gydweithio â 
phartneriaid ar draws pob sector byddwn 
yn datblygu strategaeth ryngwladol 
gynhwysfawr fel bod gan Gymru lais gref 
yn Ewrop a thu hwnt. 

 5. Gan weithio gyda’r cenhedloedd 
datganoledig eraill, rhaid pwyso o’r 
newydd ar Lywodraeth y DU i sicrhau’r 
cyllid sydd heddiw’n llifo i Gymru oddi 
wrth yr Undeb Ewropeaidd. Rhaid bod 
penderfyniadau am ddefnydd y cyllid hwn 
yn dal i gael eu gwneud yng Nghymru.  

 6. Glynu at yr ymrwymiadau sydd wedi eu 
gwneud yn barod y bydd unrhyw gyllid 
sy’n cael ei dderbyn ar gyfer datblygu 
economaidd rhanbarthol a datblygu yng 
nghefn gwlad yn dal i gael ei ddefnyddio i’r 
dibenion hyn.

 7. Arwain y drafodaeth ar draws y Deyrnas 
Unedig am ein dyfodol gyda’n gilydd, gan 
lunio trefniadau sefydliadol newydd, ar sail 
yr egwyddor o gymryd rhan yn gyfartal. 
Llafur yw’r unig Blaid yng Nghymru 
sydd wedi ymrwymo i sicrhau Cymru 
lwyddiannus, ddatganoledig mewn Teyrnas 
Unedig lwyddianus, ddatganoledig lle 
byddwn yn dal i fod y ddinasyddion Cymru 
a’r DU.

EWROP
Mae’r penderfyniad i adael yr Undeb 
Ewropeaidd yn un gwael i Gymru ac i’r 
Deyrnas Unedig. Bydd yn ein gadael yn 
dlotach, bydd ein dylanwad yn y byd yn llai a 
bydd yn creu peryglon newydd i’n diogelwch. 
Rydw i’n cefnogi cynnal refferendwm 
pellach os bydd popeth arall yn methu.  
Pleidlais i Brydain adennill sofraniaeth oedd 
y bleidlais Brexit, felly gadewn i’r Senedd 
wneud ei waith yn gyntaf. Os nad yw’n gallu 
penderfynu ar ffordd ymlaen dylid cynnal 
Etholiad Cyffredinol neu, os bydd y Torïaid 
yn gwrthod, refferendwm o’r newydd. Dyna 
oedd penderfyniad unfrydol yr aelodau yn y 
gynhadledd yn Lerpwl ym mis Medi. 

Ers refferendwm mis Mehefin 2016, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ffocysu, nid ar ffaith 
Brexit, ond ar ei ffurf oherwydd mae yma 
ddewisiadau go iawn i’w gwneud o hyd. Bydd 
y dewisiadau hyn yn llunio ein dyfodol mewn 
ffordd sylfaenol, gan ddiffinio’r berthynas 
rhwng Cymru a’r byd ehangach, ac hefyd 
ddyfodol y Deyrnas Unedig ei hun.
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PARTNERIAETH 
GYMDEITHASOL
Un o brif nodweddion cyfnod datganoli 
fu creu perthynas newydd, gyfoes rhwng 
y Llywodraeth, busnes a’r undebau llafur 
yng Nghymru dan ymbarel parneriaeth 
gymdeithasol. Rydym wedi defnyddio ein 
pwerau deddfwriaethol i ddad- gymhwyso 
deddfau gwrth-undebau llafur y DU, wedi 
cyflwyno codau ymarfer parthed safonau 
cyflogaeth, wedi sefydlu systemau caffael 
moesol, wedi condemnio’r arfer o wahardd ac 
arferion gwrth-undebol eraill, wedi amddiffyn 
gweithwyr amaethyddol ac wedi dileu 
cytundebau oriau zero yn y sector gofal.  Gan 
weithio gyda’r undebau llafur a’r mudiad llafur, 
rydym wedi arwain yr ymdrech yn y DU, i hybu 
pwysigrwydd sicrwydd swydd, a chyflog ac 
amodau gwaith teg. 

Eto i gyd yn amgylchiadau llymdra parhaol 
a bygythiad Brexit galed rhaid i ni wneud 
hyd yn oed mwy. Daeth tlodi mewn gwaith 
yn nodwedd ddiffiniol o’r cyfnod Toriaidd 
ers 2010, dan bwysau polisïau nawdd 
cymdeithasol a threthiant  annheg. Ffug hunan-
gyflogaeth, cytundebau y gellir manteisio 
arnyn nhw, y bwlch cyflogau rhwng y rhywiau 
ac anghydraddoldeb yn y gweithle: dyma 
dystiolaeth o freuddwyd Margaret Thatcher o 
weithlu hyblyg, hawdd cymryd mantais arno. 
Mae newidiadau cyfoes byd-eang ym maes 
technoleg o ran awtomateiddio a deallusrwydd 
artiffisial yn her ychwanegol i fusnesau a 
gweithleodd yn y blynyddoedd i ddod.

EGWYDDORION

Mae’r heriau sy’n ei gwynebu yn golygu 
bod angen cryfhau’r model o bartneriaeth 
gymdeithasol ymhellach er mwyn bod yn 
addas ar gyfer y dyfodol, gyda chydraddoldeb 
yn greiddiol.

Ein gweithlu yw ein hased economaidd 
mwyaf. Mae buddsoddi mewn pobl drwy 
hyfforddiant, addysg, llwybrau galwedigaethol 
a phrentisiaethau yn hanfodol os ydym i elwa 
mwy eto o’r ased hwn yn y dyfodol.

Pan fyddwn yn sefydlu polisïau i gefnogi 
safonau cyflogaeth moesol yng Nghymru, rhaid 
i’r safonau hynny gael eu parchu nid yn unig 
ar lefel cytundebau, ond  hefyd yr holl ffordd 
drwy’r system is-gytundebau, i sicrhau nad 
yw’r termau a’r amodau hyn yn cael eu newid 
neu eu gwanhau.

PROPOSALS

 1. Sicrhau bod gan ein model partneriaeth 
gymdeithasol bŵer sail statudol. Byddwn yn 
datblygu Deddf Partneriaeth Gymdeithasol, 
gan adeiladu ar Ddeddf Cydraddoldeb 
y Llywodraeth Lafur ddiwethaf, fel bod 
safonau cyflogaeth moesol a’r angen 
am gydraddoldeb yn greiddiol i bolisi 
economaidd a chymdeithasol Llywodraeth 
Cymru a darpariaeth gwasanaethau 
cyhoeddus.

 2. Buddsoddi adnoddau newydd, o’r tu fewn 
i Lywodraeth Cymru, i ddileu ffug hunan-
gyflogaeth a systemau’r economi gig sydd 
yn bygwth safonau cyflogaeth moesol.

 3. Cefnogi cyfleoedd i weithwyr gymryd rhan 
a chael eu cynrychioli drwy undebau llafur 
cydnabyddedig a bargeinio ar  cyd. 

 4. Bwrw ymlaen gyda’r rhaglen Swyddi Gwell 
Agosach i’r Cartref, mewn partneriaeth 
barhaol gyda TUC Cymru.

 5. Bwrw ymlaen gyda’r Comisiwn Gwaith 
Teg i helpu llunio’r model newydd o 
bartneriaeth gymdeithasol sydd ei hangen 
arnon ni i ddelio â heriau cymdeithasol ac 
economaidd y 21ain Ganrif.  
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ARGYMHELLION

 1. Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod 
buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy yn 
greiddiol i’w strategaeth ar gyfer economi 
Cymru. Mae gennym ddigonedd o’r 
defnyddiau crai ar gyfer ynni cynaliadwy 
y dyfodol: gwynt, dŵr a thonnau. Rhaid i ni 
ddal i fuddsoddi yn y technolegau fydd yn 
llunio dyfodol y byd mewn cyfnod o brinder 
ynni.

 2. Rhaid i ni fynd y tu hwnt i ddatblygiadau 
technolegol, er mwyn sicrhau y medrwn 
greu’r diwydiannau a ddaw yn sgil y 
techolegau hyn. Dyma lle fydd y swyddi 
tymor hir i Gymru, ac mewn rhannau o 
Gymru lle bu swyddi o’r math hwn yn brin.

 3. Dyna pam y mae ymrwymiad parhaus i 
dechnoleg morlyn llanw mor bwysig yng 
Nghymru, gan gyfrannu ymhellach at ynni 
adnewyddadwy, a chreu diwydiant ar gyfer 
y dyfodol.

 4. Chwilio am ddulliau creadigol o 
ddefnyddio’r gwres sy’n dod fel sgîl-
gynnyrch gweithgareddau presennol, fel y 
gwres gwastraff sy’n cael ei greu gan waith 
dur Tata ym Mhort Talbot a’r orsaf bŵer nwy 
yn Aberdaugleddau.

 5. Rhaid i ni ddal i weithredu’n benderfynol yn 
erbyn y technolegau hynny sy’n bygwth yr 
amgylchedd yma yng Nghymru, gan gadw 
ac os oes angen cryfhau ein gwaharddiad 
ar ffracio. 

 6. Tra bod polisi ein Plaid yn dal i dderbyn 
bod gan ynni niwclear ran i’w chwarae yn 
narpariaeth ynni y Deyrnas Unedig yn y 
dyfodol, dw i’n credu y dylem feddwl yn 
ddwys am y peryglon sy’n dod yn sgil ynni 
niwclear. Os caf fy ethol yn Arweinydd 
Llafur ac wedyn yn Brif Weinidog yng 
Nghymru, byddaf yn sefydlu Pwyllgor 
Arbenigol i gynghori Llywodraeth Cymru 
r yr oblygiadau i Gymru o ddatblygu 
safle ynni niwclear yn Hinckley Point yng 
Ngwlad yr Haf. 

 7. Yng Ngogledd Cymru, ni ddylai’r cynlluniau 
i ddatblygu safle niwclear newydd yn 
Wylfa ar Ynys Môn gael eu derbyn ar draul 
ffyniant tymor hir yr Ynys. Dylai Llywodraeth 
Cymru fynnu mesurau diogelwch i 
amddiffyn diwydiant twristiaeth yr Ynys, 
y gweithlu sydd ei angen ar gyfer gofal 
cymdeithasol, yr effaith ar y cyflenwad 
tai i bobl leol yn ystod cyfnod codi’r 
safle, yr angen am wasanaethau iechyd 
ychwanegol yn ystod y cyfnod hwn a lles 
yr iaith Gymraeg yn y dyfodol. Mae llawer 
o bobl leol yn ystyried Wylfa yn gyfle 
hanfodol i fuddsoddi yn yr economi lleol. 
Tasg Llywodraeth Cymru yw sicrhau na 
fydd y rheini sy’n gyfrifol am y datblygiad 
newydd hwn yn cadw’r cyfleoedd i 
gyd iddyn nhw eu hunain, gan adael y 
boblogaeth leol i ddwyn y costau tymor byr 
a thymor hir.

 8. Gan ddefnyddio model cydfuddianol Dŵr 
Cymru, byddwn yn edrych ar y dadleuon 
dros gorff cydfuddiannol newydd Ynni 
Cymru fydd yn gallu hybu mesurau 
effeithiolrwydd ynni a helpu taclo tlodi 
tanwydd, cynghori defnyddwyr am y 
prisiau gorau, hybu cynhyrchu ynni yn 
lleol, a chynghori ar fuddsoddi strategol 
mewn ynni, datblygiadau newydd a thwf 
cynhwysol.

YNNI
Beth bynnag arall sydd i’w wybod am y 
dyfodol. gallwn fod yn siŵr y bydd diwedd ar y 
cyflenwad olew. Mae’n bosib y bydd technoleg 
yn golygu y gellir rhyddhau mwy o’r adnodd 
hwn wrth iddo leihau, ond gall y prosesau 
sydd eu hangen fod yn niwediol, ac mae’r 
adnodd yn dal i fod yn gyfyngedig. 

EGWYDDORION

Dylai Cymru arwain wrth gynhyrchu ynni o 
adnoddau adnewyddadwy ac wrth ddatblygu 
technolegau fydd yn creu dyfodol o ynni 
cynaliadwy. 

Wrth wneud hyn fe ddylem wneud popeth 
posib i fod yn ddinasyddion da i’r byd cyfan, 
gan leihau ein ôl-troed carbon a’r rhan o 
adnoddau ynni’r byd a gymerwn ar gyfer ein 
hanghenion ni ein hun. Mae’r egwyddor hon 
yn ymestyn yn bellach o lawer na pholisi ynni 
ei hun. Mae’n cynnwys y ffordd y byddwn yn 
adeiladu tai ar gyfer y dyfodol. Mae’n cynnwys 
y ffordd y byddwn yn darparu pŵer ar gyfer 
ysgolion ac ysbytai. Mae’n dibynnu ar y ffordd 
y byddwn yn trefnu trafnidiaeth yn y dyfodol. 
Ac mae’n dibynnu’n llwyr ar berswadio 
dinasyddion Cymru i fod yn weithgar yn y dasg 
o greu dyfodol carbon-isel.

Rhaid i ni wneud hyn mewn ffordd sy’n 
cydnabod y cyswllt rhwng diogelwch ynni a 
thlodi ynni. Rhaid i bolisïau ynni cynaliadwy 
ffocysu ar anghenion y rheini sy’n gwynebu’r 
heriau mwyaf wrth gadw eu cartrefi’n gynnes 
a thalu am danwydd. Mae’r syniadau isod 
yn gyfran fach o restr hirach o lawer o 
bosibiliadau, sy’n datblygu o hyd yn y maes 
hwn sy’n newid yn barhaol. 
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TAI
Dylai medru byw mewn tŵ dechau fod yn 
hawl dynol sylfaenol mewn gwlad gyfoethog 
fel y DU. Ond mae’n ffaith bod yr hawl hwn 
y cael ei wrthod i lawer gormod o’n cyd-
ddinasyddion. Gellir olrhain y rheswm am 
hyn yn uniongyrchol i lywodraeth Thatcher yn 
y 1980au wnaeth droi cefn ar y cyflenwad 
tai fel cyfrifoldeb cyhoeddus allweddol, gan 
drosglwyddo yn lle hyn filynau ar filynau o 
bunnoedd i bocedi perchnogion preifat. 
Gwerthu’r cyflenwad tai cyhoeddus a   pheidio 
â buddsoddi i roi rhywbeth yn ei le sydd wrth 
wraidd y problemau sy’n ein gwynebu heddiw 
ar draws y sector tai: digartrefedd ar y stryd, 
gormod o bobl mewn cartref rhy fach, a 
thenantiaeth ansicr.

Yng Nghymru, mae Llafur yn falch o fod wedi 
datblygu polisïau tai tra yn y Llywodraeth sy’n 
cwrdd â’n hanghenion: diddymu’r hawl i brynu 
er mwyn diogelu’r cyflenwad tai; adeiladu mwy 
na 20,000 o dai fforddiadwy yn ystod y tymor 
hwn o’r Cynulliad. Ond mae mwy i’w wneud.

EGWYDDORION

Rhaid i ni ailddatgan mai tai o safon dda 
yw’r sylfaen angenrheidiol os yw unigolion 
a theuluoedd i greu dyfodol diogel a 
llwyddiannus. Mae tai dechau yn creu 
cymunedau da lle gall bawb gymryd rhan a 
lle gellir delio â’r heriau cyfoes o unigrwydd a 
theimlo’n ynysig. Mae tai cynnes fforddadwy 
yn rhwystro afiechyd ac yn helpu plant i wneud 
yn dda yn yr ysgol.  

Mae angen i ni gymryd mantais o ddulliau 
adeiladu newydd a thechnolegau adeiladu 
newydd, er mwyn adeiladu tai ynni-effeithiol 
y dyfodol. I’r mwyafrif mae lle da i fyw, wrth ei 
hun, yn  golygu bod modd byw’n annibynnol. 
Bydd angen help ychwanegol, fodd bynnag, 
ar rai pobl fregus, i sicrhau eu bod yn medru 
ymdopi â’r cyfrifoldebau sy’n dod gyda 
chartref. 

I wneud hyn, rhaid i ni godi proffil y 
cyflenwad tai o ran polisi a gwleidyddiaeth yn 
Llywodraeth Cymru, fel y nodir isod. 

ARGYMHELLION

1. Penodi Ysgrifennydd yn y Cabinet â 
chyfrifoldeb am y cyflewad tai a materion 
perthnasol, fel bod y cyflenwad tai yn cael 
ei gynrychioli’n uniongyrchol wrth fwrdd 
y Cabinet lle gwneir y penderfyniadau 
allweddol.

2. Annog datblygu tai modiwlar, gan adeiladu’r 
gallu cynhyrchu i wneud hyn,  yma yng 
Nghymru a chael gwared ar y rhwystrau ar 
adeiladu tai gan gynghorau lleol. 

3. Bwrw ymlaen â chylluniau ar gyfer treth 
tir gwag, i gael gwared ar fancio tir a 
rhyddhau tir ar gyfer adeiladu tai ac 
adnewyddu. Defnyddio cyfalaf trafodiadau 
ariannol i sicrhau bod digon o dir yn y 
lleoedd iawn ar gyfer tai.

4. Creu deddfwriaeth i ddiddymu ffioedd 
tenantiaid yn y sector rhentu preifat. 

5. Dod â chyfrifoldebau tai a chynllunio at ei 
gilydd, gan adael i gynghorau gydweithio 
yn fwy hyblyg ar draws ffiniau i ddarparu tai 
ar gyfer pobl leol. 

6. Gweithio gyda Byrddau Iechyd Lleol i 
ddefnyddio tir yn eu meddiant ar gyfer 
gofal cymdeithasol a thai. 

7.Sicrhau lle i gymdeithasau tai ar Fyrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol, i godi proffil tai 
ym meysydd iechyd a gofal cymdeithasol a 
sicrhau’r buddsoddiadau sydd eu hangen 
ar gyfer y dyfodol.  

8.Deddfu i ddarparu gwell sicrwydd 
tenantiaeth i’r rheini sy’n rhentu yn y sector 
preifat. 

9.Cryfhau pwerau Prif Swyddogion Cynllunio 
er mwyn galluogi prynu tir ac adeiladau 
nad oes eu hangen bellach.

10.Edrych ar y dadleuon o blaid ‘asiantaeth tir 
newydd’ i ymgymryd â chrynhoi tir ar gyfer 
dibenion cyhoeddus yng Nghymru.

YR AMGYLCHEDD
Mae gan Gymru rai or asedion amgylcheddol 
gorau o unrhyw wlad fach yn y byd. Ond o dan 
y wyneb mae yna broblemau. Yn 2016 cafwyd 
adroddiad gan Gyfoeth Naturiol Cymru ar y 
bygythiadau i rywogaethau, a bioamrywiaeth 
ac effaith hyn ar ansawdd y dŵr, ansawdd yr 
awyr ac economi ehangach Cymru. Mae ein 
hecosystem sylfaenol yn crebachu. Rhaid i 
ni ei gwneud yn gryfach unwaith eto a bwrw 
ymlaen i wella’r sefyllfa. 

Yng Nghymru mae gennym hefyd ddeddfwrieth 
all ein helpu i wneud gwahaniaeth positif, 
a throsglwyddo i’r cenedlaethau sy’n dod 
amgylchedd fydd yn adfer y rhan y gall ei 
gymryd mewn dyfodol cynaliadwy. Mae Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gosod 
dyletswydd arnon ni i gyd i beidio â gor-
ecsploetio’r blaned rydym yn dibynnu arni. 
Mae egwyddorion twf amgylcheddol yn cynnig 
ffordd o gymodi peth o’r tyndra hanesyddol 
rhwng yr economi a’r amgylchedd, yn enwedig 
yn y Gymru wledig. Mae’n golygu gwella 
safon ein hamgylchedd a’i allu i gynhyrchu, 
drwy fuddsoddi yn y gweithgareddau hynny 
sy’n creu sylfaen newydd er mwyn osgoi 
canlyniadau niweidiol a sicrhau bod yr 
economi yn tyfu. 

Nodir hyn i gyd yn glir yn Brexit Ein Gwlad, 
gan gadw ond ailgyfeirio’r cyllid sydd ar 
gael heddiw i greu dyfodol newydd ar gyfer 
ffermio a’r economi gwledig. Mae angen nawr 
i ni weithredu’r polisi hwnnw ar frys ac yn 
benderfynol. O wneud hyn mae’r amgylchedd 
y cynnig - 

 •  Diwydiannau newydd gwyrdd yn creu ynni 
ar yr arfordir.

 • Marchnadoedd newydd yn trin carbon a dŵr.
 • Twf newydd mewn twristiaeth.
 •  Cyfleoedd newydd i gynhyrchu bwyd mewn 

ffordd gynaliadwy.
 •  Lleihau costau cyfredol lliniaru llifogydd, 

newid hinsawdd. 

ARGYMHELLION

 1. Datblygu Cynllun Twf Amgylcheddol i 
Gymru, gan atal a gwydroi’r difrod a 
achoswyd yn barod i’r amgylchedd naturiol.

 2. Hybu diwydiannau gwyrdd sy’n gwella, yn 
hytrach na niweidio’r amgylchedd.

 3. Sicrhau bod y Cynllun yn effeithio mor gryf 
â phosib ar liniaru llifogydd a thaclo erydiad 
ar yr ardordir.

 4. Ffocysu ar y pethau bach sy’n gallu creu 
ardaloedd gwyrdd lleol, hygyrch: plannu 
blodau gwyllt; newid arferion lladd gwair 
awdurdodau lleol; creu gweirgloddiau ar 
lethrau.

 5. Ffynhonnau yfed dŵr ar draws Cymru.

 6. Dyblu rhandiroedd: newid rheolau cynllunio 
ar gyfer siediau. Perllannau cymunedol.

 7. Datblygiadau newydd coedwig 
genedlaethol ac Un Blaned.

 8. Manteisio mwy ar lwybr arfordir Cymru. 
System o wobrwyon ar gyfer cwbwlhau. 
Ysgogi busnesau i ddenu mwy o gerddwyr. 
Creu cyfres newydd o deithiau cylchol, 
wedi eu lleoli o gwmpas llwybr yr arfordir.

 9. Estyn y gwaharddiad ar smygu i rannau 
awyr agored caffis a bwytai ac i ganol 
dinasoedd a threfi.

 10. Rheoli hawliau tramwyo yn well, mynediad 
ehangach i dir a dŵr.
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EGWYDDORION

Rhaid i’r gwasanaeth iechyd yng Nghymru 
aros yn wasanaeth cyhoeddus, wedi 
ei ariannu’n gyhoeddus a’i ddarparu’n 
gyhoeddus. Does dim lle ar gyfer preifateiddio 
yn y GIG yng Nghymru. 

Bydd angen buddsoddi parhaol yn y 
gwasanaeth iechyd a’r gwasanaethau 
cymdeithasol, gydag ymrwymiad i wella safon 
a chyflymdra diagnosis a thriniaeth.  

Ein staff yn y gwasanaethau iechyd a gofal 
cymdeithasol yw ein hased mwyaf. Byddwn yn 
gweithredu Deddf Partneriaeth Gymdeithasol i 
roi grym y gyfraith y tu ôl i’r model partneriaeth 
gymdeithasol sydd gennym yng Nghymru.

Mae atal yn greiddiol i’r hyn y gwnawn 
ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a 
byddwn yn newid yr agenda ar draws ein 
holl wasanaethau cyhoeddus i gefnogi 
bywydau hirach, iachach a hapusach, fel hybu 
gweithgarwch corfforol a llesiant meddyliol a 
gwytnwch ymysg plant a phobl ifainc.

Mae angen partneriaeth newydd rhwng y 
dinesydd a’r gwasanaeth, fel bod pawb 
yn gallu chwarae rhan fwy adeiladol mewn 
sicrhau eu hiechyd a’u llesiant tymor hir eu 
hun.

ARGYMHELLION

1. Buddsoddi mwy mewn technolegau digidol 
(gan gynnwys mewn cymunedau lleol) i 
gwtogi ar amserau aros a helpu cyflymu 
diagnosis a thriniaeth.

2. Cynllunio ar gyfer gweithlu amrywiol y 
dyfodol, gan wneud y defnydd gorau o 
sgiliau clinigol prin.

3.Gwella gweithredu a defnydd o asesu 
electronig ar gyfer yr holl gleifion canser 
er mwyn helpu adnabod eu pryderon 
mwyaf pwysig, boed y rhain yn gorfforol, yn 
emosiynol neu yn ariannol.  

4. Parhau i gymryd safbwynt blaengar ar 
ddefnydd meddygol cannabis, gan arwain 
y ffordd lle bo tystiolaeth glinigol o’i blaid. 

5. Adnewyddu ein ffocws ar ddelio â gwarth 
afiechyd meddwl, gyda mynediad gwell i 
therapi siarad a gweithredu i hybu gwell 
iechyd emosiynol mewn ysgolion. 

6. Defnyddio’r egwyddor ‘rhywbeth 
am rywbeth’ mewn iechyd a gofal 
cymdeithasol, fel bo cyflogwyr, ysgolion 
a sefydliadau trydydd sector sy’n derbyn 
nawdd gan y llywodraeth yn cael eu herio 
i chwarae eu rhan mewn creu Cymru fwy 
iach. 

7. Gwneud y pethau bach sy’n helpu hybu 
iechyd cyhoeddus ar draws y genedl, fel 
sicrhau bod pistyll yfed ar gael ym mhob 
tref a phentref yng Nghymru.

8. Datblygu Deddf Awyr Glân newydd i 
sicrhau y bydd ein plant yn gallu mynd i’r 
ysgol, a chwarae y tu allan yn egnïol ac yn 
ddiogel heb ofni problemau anadlu, fel y 
fogfa, oherwydd y lefel llygredd yn rhai o’n 
trefi a’n dinasoedd.

CYMRU FWY IACH 

Mae buddsoddi yn iechyd a llesiant ein 
cenedl nid yn unig yn bwysig ynddo’i hun 
ond mae hefyd yn allweddol i’r dasg o gynnal 
sefydlogrwydd economaidd ac ariannol. 
Byddwn yn dal ati i fuddsoddi mwy o arian 
y pen ar draws iechyd a’r gwasanaethau 
cymdeithasol yng Nghymru nag a wneir dros 
y ffin, ac rydym wedi ymrwymo o hyd i sicrhau 
bod gofal o safon uchel yn greiddiol i’r system 
iechyd yng Nghymru.

Fodd bynnag, bydd hyn yn digwydd ochr yn 
ochr â ffocws diwyro ar atal ac ymyrryd yn 
gynharach yn achos cyflyrau tymor hir, ac ar 
hybu ffordd o fyw iachach a mwy heini. Rhaid i 
ni symud i ffwrdd o’r gwasanaeth traddodiadol 
‘ymateb i salwch’ a datblygu cynlluniau 
newydd i ddelio â gordewdra, clefyd y siwgr, 
segurdod, dementia a chyflyrau eraill sy’n 
cyfyngu ar fywyd. 

Rydym yn gwybod y bydd hyn hefyd yn helpu 
pobl i wrthsefyll problemau iechyd meddwl, 
fel y bydd mynediad gwell i therapi siarad yn 
gynharach, er mwyn helpu pobl i ymgodymu 
â heriau emosiynol.  Byddwn yn cydweithio 
ag ysgolion, cyflogwyr a phartneriaid eraill i 
wella llesiant yn y gweithle, mewn addysg ac 
yn ein cymunedau wrth i ni  roi blaenoriaeth 
i wasanaethau trin, cefnogi ac atal yn ein 
gwasanaethau iechyd meddwl. 

Yn greiddiol i hyn fydd agwedd sy’n galluogi 
pob person i weithio mewn partneriaeth 
gyda phobl proffesiynol ym maes iechyd 
i ddarganfod y ffordd orau o wireddu’r 
canlyniadau sy’n bwysig iddyn nhw ac fel hyn 
cyfrannu i newid cymdeithasol. Mae angen 
i egwyddor cydgynhyrchu fod yn ganolog i 
bopeth rydym yn ei wneud.

Byddwn yn parhau i greu gweithlu mwy 
amrywiol yn y GIG yng Nghymru, gan 
ddefnyddio sgiliau proffesiynol newydd er 
mwyn rhyddhau amser y meddygon i drin y 
sawl sydd angen y lefel uchaf o ofal clinigol.

Byddwn yn manteisio ar dechnolegau newydd 
i dorri amserau aros a chael gwared ar 
ymweliadau diangen i ysbytai a meddygfeydd 
meddygon teulu.  Yn achos y cyflyrau mwyaf 
difrifol, gan gynnwys canser, byddwn yn 
dyblu’n hymdrechion i sicrhau bod triniaeth a 
gofal yn cael eu ffocysu ar yr unigolyn, ac yn 
cael eu cyflwyno cyn gynted â phosib.

Byddwn yn gwneud gofal cymdeithasol yn 
sector  o bwysigrwydd strategol cenedlaethol 
drwy fuddsoddi mewn cofrestru, cydnabod, 
hyfforddi a datblygu’r gweithlu gofal 
cymdeithasol.  Byddwn yn cydweithio ag 
awdurdodau lleol i ddod â gwasanaethau 
gofal cymdeithasol yn fwy uniongyrchol dan eu 
rheolaeth, fel bo modd integreiddio iechyd a 
gofal cymdeithasol yn fwy effeithiol.
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ARGYMHELLION

1. Byddwn yn galluogi Trafnidiaeth Cymru i 
gyflwyno system drafnidiaeth gyhoeddus 
fydd yn anelu at roi mynediad haws i bawb 
i deithio ar fws, ar drên a theithio llesol 
ar gyfer teithiau bob dydd. Byddwn yn 
sicrhau ei bod yn cydweithio’n agos ag 
awdurdodau lleol ac yn gweithredu mewn 
ffordd agored a chyfrifol.

2. Byddwn yn parhau  â’n hymrwymiad i ddelio 
â thagfeydd, yn enwedig mewn ardaloedd 
fel yr A55 yng Ngogledd Cymru, yr A40 yn 
y Canolbarth a’r De-orllewin a’r M4 yn Ne 
Cymru. 

3. Byddwn yn datblygu cynlluniau ar gyfer 
defnyddio ein pwerau hawlfraint bws 
newydd i ddatrys difrod preifateiddio 
bysiau’r Toriaid. Bydd hyn yn ein galluogi i 
gynllunio rhwydwaith wedi ei integreiddio’n 
iawn ar gyfer bysiau a threnau fydd yn 
sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yn 
ddewis dibynadwy a deniadol i fwy o bobl.

4. Byddwn yn cydweithio’n agos gyda 
phartneriaid mewn llywodraeth leol i 
oresgyn y rhwystrau i gerdded a seiclo 
bob dydd, fel parcio ar y palmant, 
llwybrau seiclo bylchog, traffig rhy 
gyflym, a diogelwch ar y ffordd. Gyda’n 
gilydd byddwn yn datblygu a gweithredu 
cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer 
rhwydweithiau lleol i deithio llesol.

5. Byddwn yn adolygu Polisi Cynllunio 
Cymru fel bo darparu ar gyfer isadeiledd 
trafnidiaeth cynaliadwy yn amod sylfaenol 
ar gyfer datblygiadau newydd ac i annog y 
rhagdybiaeth mai 20mya fydd y cyfyngiad 
cyflymdra mewn ardaloedd lle mae pobl yn 
byw.

6.  Byddwn yn cynnal cynllun peilot i 
ddefnyddio ffoniau clyfar i gael mynediad i 
rwydwaith o fysiau bach mewn ardaloedd 
gwledig fel bo trafnidiaeth gyhoeddus 
yn fwy atebol i’r angen. Byddwn yn 
ystyried sut y gellir addasu hyn i’r sector 
drafnidiaeth gymunedol i sicrhau mynediad 
ehangach i’r gwasanaethau sy’n cael eu 
cynnig.

 

7. Byddwn yn cydweithio ag awdurdodau lleol 
i’w helpu i ddefnyddio’u pwerau benthyg 
yn llawn er mwyn gwella isadeiledd 
trafnidiaeth gyhoeddus.

8. Byddwn yn cofrestru pob person ifanc oed 
16-18 ar gynllun teithio rhatach i ieuenctid.

9. Drwy weithio gyda Thrafnidiaeth Cymru, 
byddwn yn edrych ar sut i droi gorsafoedd 
yn ganolfannau cymunedol bywiog, yn 
darparu gwasanaethau lleol hanfodol, a lle i 
fusnesau bach ffynnu.

 10. Byddwn yn cydweithio ag awdurdodau 
lleol a chyrff cyhoeddus eraill yng Nghymru 
i annog teithio llesol ar ran y gweithlu 
sector cyhoeddus, gan gynnwys caniatau 
mwy o hyblygrwydd i staff sy’n dewis 
teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

TRAFNIDIAETH  
a THEITHIO
Sylw enwog Mrs Thatcher oedd y dylai 
unrhywun dros 26 oed oedd  yn teithio ar 
fws ystyried ei hun yn fethiant. Ac rydym yn 
dal i fyw gyda chanlyniadau preifateiddio’r 
diwydiant bysiau, sydd wedi gweld cwtogi 
ar wasanaethau a llawer o bobl bellach heb 
ddewis.  Mae rhybuddion clir am beryglon 
newid hinsawdd a llygredd yn yr awyr, a 
phroblemau cynyddol gordewdra i gyd 
yn dangos bod angen i ni roi dewisiadau 
amgenach i bobl na theithio mewn car.

Wrth i Lywodraeth Cymru ddatblygu 
Strategaeth Drafnidiaeth newydd mae angen 
i ni wireddu ein hymrwymiad o dan y Ddeddf 
Amgylchedd i dorri allbynau carbon o 80% a 
chynllunio ar gyfer y tymor hir o dan Ddeddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r Llywodraeth 
wedi buddsoddi £60 miliwn i weithredu 
ein Deddf Teithio Llesol arloesol dros y dair 
blynedd nesaf ac nawr mae angen sicrhau  
bod yr arian yn cael ei wario’n effeithiol drwy 
gael gwared ar y rhwystrau i gerdded a 
seiclo ar gyfer pobl na fyddai ar hyn o bryd yn 
breuddwydio am deithio’n lleol ar droed neu ar 
feic. 
Ar gyfer teithio ymhellach mae angen newid 
yn llwyr ddelwedd a realiti trafnidiaeth 
gyhoeddus fel bod pobl am ei defnyddio. 
Mae ein hawlfraint rheilffordd newydd a’n 
cynlluniau Metro De Cymru yn ddechrau da 
ac mae angen cadw’r momentwm a’i estyn i’r 
syniadau ar gyfer Metro Gogledd Cymru a Bae 
Abertawe.

Mae Llywodraeth Cymru wedi estyn ein 
pwerau cyfredol i’r eithaf, ac wedi creu 
Trafnidiaeth Cymru fel sefydliad nid-er-elw, ond 
mae angen Llywodraeth Lafur yn San Steffan 
i roi i ni’r pwerau llawn sydd eu hangen i ddod  
â’n rheilffyrdd yn ôl i berchnogaeth gyhoeddus. 
Yna gallwn greu’r math o isadeiledd ar gyfer 
trafnidiaeth sydd yn gweithio go iawn i’r 
cyhoedd yma yng Nghymru ac ar draws y 
Deyrnas Unedig.

Ar gyfer teithiau angenrheidiol mewn car ar y 
ffordd mae angen buddsoddi mewn cynnal y 
ffyrdd a defnyddio technoleg i gadw’r traffig i 
symud. 

Yn y degawdau nesaf daw newidiadau 
trawiadol yn y sector trafnidiaeth drwy 
dechnolegau newydd -  mwy o beiriannau 
trydan a chymysgryw, cerbydau’n llywio eu 
hun, systemau rheoli llif traffig, a thechnolegau 
cyfathrebu newydd. Rhaid i ni fod yn barod 
i dderbyn y technolegau newydd hyn a’r 
newidiadau yn yr isadeiledd lle gallant ein 
helpu i symud ymlaen â’n bwriadau o ran yr 
amgylchedd a chyfiawnder cymdeithasol.

EGWYDDORION

Gall systemau trafnidiaeth sydd wedi eu 
hintegreiddio’n well helpu delio â diffyg 
cydraddoldeb drwy wella mynediad i’r 
gwaith, hamdden, cyfleusterau cymunedol a 
gwasanaethau cyhoeddus. 

Dylai isadeiledd trafnidiaeth gyhoeddus Cymru 
fod yn destun balchder ac yn adlewyrchu’r 
pwys y rhoddwn fel cenedl ar greu cyfiawnder 
cymdeithasol ac amddiffyn yr amgylchedd.
Dylai’r sector cyhoeddus arwain yr ymdrech i 
helpu pobl i wneud mwy o deithiau ar droed, 
ar feic ac ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Rhaid i ‘r buddsoddiadau mewn trafnidiaeth 
a wneir gan lywodraeth genedlaethol a lleol, 
gan gynnwys y cymhorthdal a roir i gwmnïau 
trafnidiaeth, gael eu gwneud mewn ffordd sy’n 
gwella lles pobl Cymru orau.
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ARGYMHELLION

 1. Datgan eto mai atal, ymyrryd yn gynnar, a 
chydweithio fydd egwyddorion sylfaenol 
ein polisi ar ofal cymdeithasol yng 
Nghymru.

 2. Cydnabod y bydd gwasanaethau yn 
y dyfodol yn dal i fod yn gymysgedd 
o ddarpariaeth leol, ranbarthol a 
chenedlaethol, yn tynnu ar ymdrechion 
cyhoeddus, preifat a gwirfoddol.

 3. Sicrhau bod anghenion gofalwyr a 
chyfraniad y trydydd sector yn cael eu 
deall, eu cydnabod a’u cefnogi yn ein 
system gofal cymdeithasol.

 4. Gwireddu’r ymrwymiad yn ein Maniffesto 
i godi’r trothwy cyfalaf i bobl mewn gofal 
preswyl fel bod dinasyddion Cymru yn 
cadw cyfran uwch o lawer o’u cynilion nag 
o dan y system flaenorol.  

 5. Cadw ein pollisi o ‘cap’ cenedlaethol ar y 
tâl am y gwasanaethau gofal cymdeithasol 
y mae pobl yn eu derbyn yn eu cartrefi, fel 
bod tegwch yn y system ar draws Cymru.

 6. Sicrhau bod unrhyw gyllid newydd ar gyfer 
iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol 
yn buddsoddi ar draws y ddwy system, 
fel bod angen, nid ffiniau gweinyddol, yn 
allweddol i wario’r arian ychwanegol. 

 7. Cryfhau’r trefniadau ar gyfer gweithio 
rhanbarthol, fel mai penderfyniadau ar y 
cyd a chyllidebau ar y cyd ar gyfer iechyd 
a gofal cymdeithasol fydd y dull arferol o 
weithio ar draws Cymru.

 8. Bwrw ymlaen â’r argymhellion yn adroddiad 
Holtham ar gyllido gofal cymdeithasol, gan 
dynnu pwerau newydd o San Steffan yn ôl 
yr angen i gynnal y gwaith hwn.  

 9. Rhoi cefnogaeth ychwanegol i’r ymdrechion 
i greu cyflenwyr cydweithredol ar gyfer 
gwasanaethau gofal cymdeithasol yng 
Nghymru, fel bod y sector yn fwy cytbwys, 
a dod â’r gwasanaethau hyn nôl yn 
agosach i’r sector cyhoeddus.  

 10. Cefnogi’r awdurdodau lleol yng Nghymru 
sy’n ceisio dod â gwasanaethau gofal 
cymdeithasol nôl o dan eu rheolaeth eu 
hun. 

 11. Buddsoddi yn y gweithlu gofal 
cymdeithasol, a chodi statws y gweithwyr 
hyn drwy gofrestru, cyflogaeth deg, gan 
gynnwys cyfleoedd i hyfforddi ac ennill 
cymwysterau pellach, diddymu cytundebau 
oriau zero gorfodol, a chymryd camau i atal 
erydu termau ac amodau cyflogaeth.

GOFAL 
CYMDEITHASOL
Model lles pawb yw prif nodwedd Llafur yng 
Nghymru -  presgripsiwn am ddim, tocyn 
bws am ddim, brecwast yn yr ysgol am ddim. 
Rhaid i hybu cydraddoldeb i’r rheini sydd 
fwyaf dan anfantais, sy’n cael eu bychanu a’u 
tanseilio mor aml gan lymdra ac ymdrechion 
bwriadol llywodraethau Ceidwadol i chwalu’n 
gwladwriaeth les, fod yn ganolog i’n polisi ar 
ofal cymdeithasol.

Mae darparu gwasanaethau gofal 
cymdeithasol ar gyfer poblogaeth sy’n 
heneiddio yn her polisi y mae Llywodraethau 
San Steffan yn eu tro wedi methu â’i hateb. 
Erbyn hyn aeth mwy na saith mlynedd 
heibio ers i’r ymdrech diweddaraf  - Arolwg 
Dilnot – benderfynu bod y system wedi 
torri ac mai ‘nawr yw’r amser i weithredu’. 
Mae’r gwasanaethau gofal cymdeithasol 
wedi eu datganoli i Gymru, ond mae ein 
gallu i weithredu yn dal i gael ei effeithio gan 
benderfyniadau sy’n aros gyda Llywodraeth 
y DU, yn enwedig penderfyniadau ar gyllid, 
pensiynau a nawdd cymdeithasol.  Mae 
hefyd ffin denau iawn rhwng Cymru a Lloegr, 
gyda phobl yn symud rhwng y ddwy wlad, 
tra byddan nhw’n gweithio ac ar ôl ymddeol.  
Dyma’r cyd-destun hanfodol y mae rhaid ei 
gadw mewn cof wrth greu polisi ar gyfer y 
dyfodol yng Nghymru. 

EGWYDDORION

Mae’r systemau iechyd a gofal cymdeithasol 
yn ffurfiol ar wahân, ond mae angen dod â 
nhw at ei gilydd wrth gynllunio a darparu 
gwasanaethau. 

Codir tâl am ofal cymdeithasol yn ôl incwm 
ac eiddo y person sy’n ei dderbyn (ac nid 
yw Llywodraeth bresennol y DU yn dangos 
unrhyw fwriad i newid hyn), ond fe ddylid 
diwygio’r system, gymaint ag sy’n bosib, ar 
gyfer y rheini sydd leiaf abl i dalu.

Mae’r gweithlu gofal cymdeithasol o’r 
pwysigrwydd mwyaf i ddarparu gwasanaethau 
o safon. 

Ers newidiadau Thatcher yn y 1980au, mae 
gwasanaethau gofal cymdeithasol wedi cael 
eu symud fwyfwy o’r gwasanaeth cyhoeddus 
ac i’r sector preifat a’i bwyslais ar wneud elw. 
Mae angen i ni newid i farchnad fwy cytbwys, 
gan sicrhau na fyddwn yn cyfnewid un math o 
fonopoli am un arall.

Yng nghyd-destun Cymru dylem ddefnyddio’r 
holl ddulliau sydd ar gael i ni er mwyn llunio 
system fydd yn gallu cwrdd â’r holl ofynion 
newydd ac ychwanegol  y bydd gofal 
cymdeithasol yn eu gwynebu yn y dyfodol. 
Mae hyn yn cynnwys pwerau trethu newydd 
posib, fel yn argymhellion Holtham ar gyfer 
cronfa yswiriant newydd ar gyfer gofal 
cymdeithasol yng Nghymru.
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EGWYDDORION
 
Mae addysg yn fudd cyhoeddus; nid yn eiddo 
personol.
Mae addysg yn cael ei darparu orau pan fo 
plant, eu teuluoedd neu ofalwyr, cymunedau 
a’r llywodraeth yn cydweithio’n agos. 
Rhaid i addysg werthfawrogi athrawon, a 
chreu diwylliant ehangach sydd hefyd yn eu 
gwerthfawrogi. 
Rhaid i addysg fod yn gynhwysol a chydnabod 
nad yw pawb yn dechrau o’r un man ond 
y dylai pawb gael yr un cyfle i wireddu eu 
huchelgais. 
Mae addysg yn broses gydol oes ac mae 
cyfleoedd parhaol i oedolion hyfforddi a dysgu 
yn rhan hanfodol o’n bywydau i gyd. 
 

ARGYMHELLION
 
1.  Byddwn yn parhau ac yn amddiffyn ein 

buddsoddiad cyfredol mewn gofal plant 
ac addysg blynyddoedd cynnar. Byddwn 
yn ymrwymo i adolygiad canol-tymor o’r 
Cynnig Gofal Plant,  i’w estyn i fenywod 
sydd yn derbyn hyfforddiant / yn dychwelyd 
i’r gweithle.

2.  Byddwn yn estyn ein Cynllun newydd i 
Ffocysu ar Ysgolion yn y Gymuned i gynnig 
cymorth ychwanegol i ysgolion, colegau 
a sefydliadau eraill i helpu rhieni a phlant 
i ddysgu gyda’i gilydd. Bydd trefniadau’r 
cynllun hwn yn cynnwys gwella’r 
amgylchiadau ar gyfer dysgu yn y cartref lle 
bo angen, ac annog rhieni i gymryd rhan yn 
addysg eu plant. 

 3.  Byddwn yn dyblu’r Grant Gwisg Ysgol 
estynedig, gan sicrhau ei fod yn rhoi’r 
help mwyaf i deuluoedd sydd yn methu 
manteisio ar y cwricwlwm llawn, gan 
gynnwys er enghraifft tripiau ysgol, 
oherwydd eu hamgylchiadau ariannol.

4.  Byddwn yn mynnu bod gwasanaethau 
cymorth addysg arbenigol, gan gynnwys 
y Gwasanaethau Seicoleg Addysgol a’r 
Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer 
Plant a Phobl Ifanc, yn gweithio’n fwy 
strategol ar draws Cymru er mwyn gwella 
mynediad i’r gwasanaethau hyn.

 

5.  Byddwn yn annog darparwyr AB i 
gydweithio mwy gyda’u cymunedau er 
mwyn ehangu mynediad i addysg bellach 
ar gyfer pobl ifanc mewn ardaloedd sydd 
o dan anfantais economaidd arbennig 
a sicrhau bod pobl ifanc sy’n byw yn yr 
ardaloedd hyn yn cael mynediad i brofiad 
gwaith priodol. 

6.  Byddwn yn parhau â’n hymrwymiad i 
brentisiaethau. Byddwn yn chwilio am 
ffyrdd o gysylltu ysgolion â mentrau 
lleol er mwyn iddynt baratoi’n well ar 
gyfer y gweithle, a’r galwedigaethau 
a’r hyfforddiant y bydd ei hangen yn y 
blynyddoedd i ddod. 

 7.  Byddwn yn datblygu addysg athrawon 
er mwyn sicrhau bod ein pobl ifanc  â 
llythrennedd digidol ac ariannol wrth adael 
yr ysgol a sicrhau bod y meysydd hyn wedi 
eu hintegreiddio’n llwyr i gwricwlwm yr 
ysgol. 

8.  Byddwn yn cydweithio’n agos gyda’n 
sector prifysgol i helpu ei warchod rhag 
canlyniadau Brexit ac adnabod y sectorau 
technoleg newydd lle gall y llywodraeth 
weithio orau mewn partneriaeth ag 
ymchwilwyr prifysgol i helpu creu’r 
diwydiannau sgiliau uchel a chynhyrchiant 
uchel sydd eu hangen ar fyrder yng 
Nghymru.

ADDYSG 
 
Addysg yw un o’r ffyrdd mwyaf pwysig sydd 
gennym o wireddu ein huchelgais i ni ein 
hunain ein teuluoedd a Chymru. Addysg dda 
yw un sy’n rhoi i ni’r sgiliau, y wybodaeth a’r 
profiad sydd eu hangen arnom i lwyddo yn 
ein gwaith ac i wneud y gorau o’n galluoedd 
a’n diddordebau, er mwyn byw bywyd llawn 
a gwerth chweil. Mae hyn yn wir am bob un 
ohonom ni, yr ifanc a’r hen, beth bynnag yw ein 
gallu a’n hamgylchiadau personol.
 
Mae ein haddysg yn dechrau o’r funud y cawn 
ein geni ac mae’n bwysig ein bod yn cefnogi 
rhieni a chymunedau yn addysg ein pobl 
ifanc. Yn ogystal â pharhau ein cefnogaeth 
i ofal plant ar draws y wlad, bydd hyn yn 
golygu darparu adnoddau ychwanegol i’r 
ardaloedd hynny sy’n gwynebu’r heriau mwyaf. 
Mae addysg yn bartneriaeth rhwng plant, 
eu teuluoedd neu gofalwyr, cymunedau a’r 
wladwriaeth.  Nid eiddo preifat yw addysg ac 
ni ddylai byth ddod yn eiddo preifat, y gellir ei 
brynu a’i gwerthu, yn enwedig os yw hyn ar 
draul rhywun arall. 
 
Mae Cymru wedi arwain y ffordd o ran addysg 
blynyddoedd cynnar, a rhaid i ni fwrw ymlaen 
â hyder yn yr hyn sydd wedi ei gyflawni. 
Bydd ein darpariaeth blynyddoedd cynnar yn 
parhau i arloesi a galluogi plant i greu sylfaen 
i’w dysgu drwy ddulliau sy’n dod yn naturiol i 
blant; drwy chwarae ac arbrofi a thrwy ysgogi 
eu dychymyg. 
 
Mae bod yn greadigol yn elfen hanfodol 
o addysg, yn galluogi plant a phobl ifanc i 
addasu i gyflymdra newidiadau gwyddonol, 
cymdeithasol ac economaidd. Mae arnom 
angen system addysg sydd yn edrych tua’r 
dyfodol ac yn hyblyg, tra’n dysgu’r sgiliau 
craidd, gan gynnwys llythrennedd digidol. Mae 
arnom angen system addysg sy’n cadw cyswllt 
â menter cymdeithasol ac economaidd, ac sy’n 
helpu plant i ddeall yn well fyd y gweithle a’r 
sgiliau sydd eu hangen. Dyw hi ddim yn bosib 
mesur profiad positif o’r ysgol drwy dablau 
llwyddiant a chymariaethau rhyngwladol er na 
ddylwn ni anwybyddu’r rhain. Rhaid i addysg 
yng Nghymru gwrdd â’n disgwyliadau NI yn 
gyntaf.
 

Nid dweud yw hyn nad ydym yn gweld lle 
mae angen gwella a byddwn yn parhau 
i  sicrhau bod ein hysgolion yn gwireddu’r 
uchelgais sydd gennym ar gyfer ein pobl 
ifanc  ac sydd ganddynt ar eu cyfer eu hunain. 
Byddwn yn parhau i ymyrryd mewn ysgolion 
sy’n tanberfformio gan fynnu eu bod yn dilyn 
yr arfer gorau a chydlynu gwasanaethau 
arbenigol yn well.  
 
Mae Colegau Addysg Bellach Cymru mewn 
sefyllfa arbennig o dda i gwrdd â heriau 
galwedigaethol y blynyddoedd nesaf a 
byddwn yn parhau i’w derbyn fel rhan hanfodol 
o ddatblygiad addysg yng Nghymru. Mae hyn 
yn cynnwys y rhan bwysig sydd gan Addysg 
Bellach yn addysg y gweithlu presennol. 
 
Rhaid i’n prifysgolion gael eu hystyried yn 
gydradd â’r gorau yng ngweddill y DU a 
thrwy’r byd fel ein bod yn gallu cynnig i 
fyfyrwyr y cyfleoedd a’r profiadau fydd yn 
llunio eu bywydau a’n dyfodol ar y cyd hefyd. 
Rydym, fodd bynnag, yn gwynebu’r heriau go 
iawn sy’n deillio o Brexit a’r bygythiad i Gyllid 
Ewropeaidd a chydweithredu gwyddonol.  
Byddwn yn ymladd yn galed ac yn benderfynol 
i wrthwynebu’r bygythiadau hyn. 

Mae ein prifysgolion wedi llwyddo’n arbennig 
o dda o ran darganfyddiadau gwyddonol 
â chefnogaeth Llywodraeth Cymru (fel y 
Rhwydwaith Ymchwil Gwyddorau Bywyd) a 
rhaid i ni estyn y bartneriaeth i feysydd eraill.  
Mae’r disgyblaethau a’r diwydiannau newydd 
yng nghyfnod datblygu technoleg newydd fel 
deallusrwydd artiffisial, datblygu meddalwedd,  
cyber-diogelwch, yr amgylchedd, a 
diwydiannau blaengar yn gyffredinol, yn 
feysydd y dylem eu cefnogi er mwyn datblygu 
cyfleoedd yfory.  Rhaid i ni ddelio â phrinder 
sgiliau, gwella cyflogadwyedd myfyrwyr, a 
gwneud hyn mewn partneriaeth â sectorau 
allweddol economi Cymru. Ac mae angen i 
ni sicrhau bod pob Prifysgol yng Nghymru yn 
wedi ei hachredu fel cyflogwr Cyflog Byw. 
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TLODI PLANT

Fel canlyniad i bolisïau bwriadol y Llywodraeth 
Dorïaidd yn San Steffan, mae tlodi plant yng 
Nghymru yn codi’n gyflym.

Mae’n warth o’r mwyaf, er bod hyn ar y cyfan 
wedi ei guddio, bod 50,000 mwy o blant wedi 
eu gwthio i dlodi yn ystod y tymor hwn o’r 
Cynulliad. Mae’r nifer o blant  mewn tlodi yn 
codi’n waeth yng Nghymru nag mewn rhannau 
eraill o’r Deyrnas Unedig. 

Dim ond un plentyndod sydd gan bob plentyn. 
Rhaid i Lywodraeth Lafur weithredu yn syth i 
wneud ein gorau glas dros bob plentyn mewn 
tlodi yng Nghymru.

EGWYDDORION

Mae cyfiawnder cymdeithasol yn dechrau gyda 
chyfianwder economaidd: dyna’r man cychwyn 
allweddol i sosialydd democrataidd.

Mae’r frwydr ehangach i leihau tlodi plant 
yn dibynnu ar greu’r amodau ar gyfer gwaith 
ystyrlon, cyflogau teg, cefnogaeth i’r teulu a 
buddsoddi mewn pobl a lleoedd.
 
Yn y cyfamser, rhaid i ni droi unwaith eto at 
egwyddor cynnydd cyffredinol wrth ddelio â 
thlodi plant. Mae angen help  ar bob plentyn 
wrth dyfu i fyny - ond mae angen mwy o help 
ar rai nag sydd ar gael i bawb. 

Rhaid i ni beidio â gadael i’r cais am yr ateb 
perffaith arwain at anwybyddu’r posib. Nid 
oes gan Lywodraeth Cymru y pwerau i newid 
achosion sylfaenol tlodi. Wrth i ni weithio i greu 
economi lle mae gwaith teg a chydraddoldeb 
yn greiddiol, gallwn, ac mae’n rhaid ni, liniaru 
effeithiau gwaethaf tlodi ym mywydau plant. 

ARGYMHELLION 

1.  Dal i fuddsoddi fel y gwnawn ar hyn o bryd 
yn y gwasanaethau ar gyfer plant mewn 
tlodi.

2.  Cynnal cynllun arbrofol ‘Bwndel Babi’ o 
eitemau hanfodol ac arweiniad i’w helpu 
nhw a’u rhieni yn wythnosau a misoedd 
cyntaf bywyd, rhodd ‘croeso i’r byd’ gan 
Lywodraeth Cymru.

3.  Deddfu i symud plant sy’n gadael gofal o 
dalu’r dreth gyngor, gan sicrhau bod pob 
cyngor yng Nghymru yn cyrraedd safon y 
rhai gorau.

4.  Buddsoddi arian newydd mewn estyn 
prydau bwyd am ddim yn yr ysgol i ystod 
ehangach o deuluoedd, i liniaru effaith 
Credyd Cynhwysol ar y plant tlotaf. 

5.  Estyn y rhaglen Bwyd a Hwyl Gwella 
Gwyliau’r Haf i fod yn gynllun parhaol, yn 
cyrraedd mwy o blant ar draws Cymru.  

6.  Nodi cyllid i estyn y grant mynediad i 
addysg newydd, fel ei fod ar gael yn fwy 
cyson yn ystod addysg plentyn. 

7.  Ailstrwythuro rhaglenni cyllido presennol 
fel eu bod yn effeithio i’r graddau mwyaf ar 
fywydau plant sy’n byw mewn tlodi.
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Menywod

 1. Hybu cydraddoldeb drwy’r agenda gwaith 
teg o gyflog byw go iawn a chau’r bwlch 
cyflog rhwng y rhywiau. 

 2. Cynnal cynllun arbrofol ‘Bwndel Babi’ 
o eitemau hanfodol i’w helpu nhw a’u 
rhieni yn ystod wythnosau a misoedd 
cyntaf bywyd, rhodd ‘croeso i’r byd’ gan 
Lywodraeth Cymru i bob rhiant beth 
bynnag fo’i incwm. 

 3. Byddwn yn ymrwymo i adolygiad canol-
tymor o’r Cynnig Gofal Plant i’w estyn i 
fenywod sydd yn derbyn hyfforddiant / yn 
dychwelyd i’r gweithle. 

 4. Cefnogi cynrychioliad 50:50 o fenywod yng 
Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ac yng 
Nghabinet Llywodraeth Cymru. 

 5. Cefnogi cynllun gweithredu i ddenu mwy 
o fenywod Du ac o’r Lleiafrifoedd Ethnig i 
wleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus.

 6. Cefnogi Siarter Llafur Cymru i Ferched 
i San Steffan, Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru, a llywodraeth leol.

 7. Hybu cynllun gweithredu i gefnogi urddas 
misglwyf a pharhau â’r  buddsoddi cyfredol 
mewn ysgolion. 

Hil 

 1. Gweithio mewn partneriaeth i helpu hybu 
ymwybyddiaeth o ddiffyg cydraddoldeb 
hil, hawliau ceiswyr lloches ac ymfudwyr, 
ac mewn partneriaeth monitro agweddau 
o’r Ddeddf Cydraddoldeb a ddatganolwyd 
dan Ddeddf Cymru yn 2017, parthed 
integreiddio, cydraddoldeb hil a 
chyfiawnder.                                

 2. Gweithio mewn partneriaeth gyda’r cyrff 
priodol i hybu integreiddio, cydlynu 
cymunedol, cael gwared ar wahaniaethu ar 
sail hil, troseddau casineb, caethwasaeth 
modern, amddiffyn cyfiawnder a 
chydraddoldeb hil yn ein sefydliadau ac yn 
y gymdeithas gyfan. 

 3. Cymryd rhan mewn sianelau cyfathrebu 
gyda chymunedau lleiafrifoedd ethnig 

ac ar lawr gwlad ar draws Cymru gyda  
rhanddeiliaid canolog, cyrff cyhoeddus 
a phobl eraill perthnasol wrth drafod 
polisi’r llywodraeth, y DU ac Ewrop,  a 
strategaethau, mesurau a chynlluniau 
sydd yn effeithio ar fywyd cymunedau 
lleiafrifoedd ethnig.  

LGBT+ 

 1. Gweithredu canllawiau a chyflwyno 
hyfforddiant ar gyfer yr holl weithwyr sy’n 
gwynebu’r cyhoedd yn ein gwasanaethau 
cyhoeddus i sicrhau bod ein gwasanaeth 
bob amser yn LGBT+ gynhwysol.  

 2. Sicrhau hyfforddiant i athrawon a staff 
ysgol i fynd i’r afael â bwlio LGBT+ mewn 
ysgolion, cynnal y cynlluniau cyfredol i 
sicrhau addysg berthynas a rhywioldeb 
LGBT+ gynhwysol mewn ysgolion a 
sicrhau bod pobl ifanc LGBT+ a rhai 
sydd mewn perygl o fwlio homoffobig a 
thrawsffobig yn cael cefnogaeth iechyd 
meddwl dda.  

 3. Gweithio gydag undebau llafur a 
phartneriaid eraill yng Nghymru i ddod â 
gwahaniaethu homoffobig a thrawsffobig 
a bwlio yn y gweithle i ben, gan wneud 
y gorau o’r mesurau sydd ar gael trwy 
gaffael, a’n cynlluniau partneriaeth 
gymdeithasol.   

 4.  Gyrru ymlaen ddatblygiad y gwasanaeth 
hunaniaeth rhywedd integredig yng 
Nghymru, fel y gall pobl drawsrywiol 
gael mwy o ddarpariaeth ar gyfer eu 
hanghenion iechyd a gofal yn agosach at 
adref wrth drawsewid. 

 5. Cynnal cefnogaeth Llywodraeth Cymru 
i hunan-ddiffinio hunaniaeth rhywedd a 
diwygio’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd. 

 6.  Pwyso ar lywodraeth y DU i gydnabod 
troseddau casineb LGBT+ fel troseddau 
gwaethygedig (yn unol â throseddau 
casineb hil a ffydd.) LGBT+ 

CYDRADDOLDEB 
Rhaid i gydraddoldeb a hawliau dynol aros 
wrth wraidd pob uchelgais polisi. Rydym 
wedi ymrwymo i hawliau pob dinesydd, ond 
rydym yn cydnabod anghenion dybryd plant a 
theuluoedd mewn tlodi, pobl ag anableddau. 
dinasyddion hŵn, ymfudwyr, lleiafrifoedd ethnig 
a phobl y mae eu hunaniaeth rhywiol yn ysgogi 
stigma neu wahaniaethu. Ni fydd y rhai mwyaf 
bregus, y mwyaf dan anfantais, neu sy’n 
derbyn y driniaeth fwyaf annheg yn cael eu 
hanwybyddu mewn unrhyw lywodraeth dan fy 
arweinyddiaeth i.

Yr ystyriaeth fwyaf pwysig, sy’n torri ar draws 
pob grŵp ac oedran, yw diffyg cydraddoldeb 
rhyw. Rhaid i ni gael gwared ar stereoteipiau, 
trais ac aflonyddu yn erbyn menywod. Rhaid 
i ni ddod ag egni newydd i ddelio â diffyg 
cydraddoldeb cyflogau, hybu arweinyddiaeth 
gyfartal ym myd yr economi, gwleidyddiaeth 
a bywyd cyhoeddus. Nid yw hawl menywod 
i wasanaeth atgenhedlol o safon a hawliau 
atgenhedlol yn fater o drafod ond rhaid iddynt 
dderbyn ein cefnogaeth   lwyr.  Rhaid hefyd 
rhoi’r gwerth priodol ar ofal di-dâl menywod 
yn y cartref, ac yn sector ansicr tâl-isel gofal 
cymdeithasol. O dan fy arweinyddiaeth 
i byddwn yn hybu hawliau menywod a 
chydraddoldeb y rhywiau bob cyfle posib 
ac yn ceisio eu hintegreiddio yng ngwaith y 
llywodraeth.

Mae hybu cydraddoldeb i’r rheini sydd 
dan anfantais yn aml y cael ei fychanu 
a’i danseilio gan lymdra ac ymdrechion 
bwriadol llywodraethau Ceidwadol i chwalu’r 
wladwriaeth les.  Dyna pam rydw i’n cefnogi 
Maniffesto Rhwydwaith Cydraddoldeb 
Menywod, sydd â chefnogaeth menywod ar 
draws Cymru o Chwarae Teg a Chymorth i 
Ferched Cymru i’r Soroptomistiaid a Merched 
y Wawr. Dyna pam rydw i’n cefnogi Cyngor 
Hil Cyrmru a’r digwyddiadau y buom yn eu 
dathlu yn ddiweddar yn ystod Mis Hanes Pobl 
Dduon. Dyna pam rydw i’n cefnogi sefydliadau 
hawliau’r anabl a hawl pobl i fyw’n annibynnol.

Un o’r pethau mwyaf pwysig y gall yr un 
ohonom ni ei wneud yw helpu pobl eraill i fod 
yn nhw eu hunain, ond mae llawer o bobl yn 
teimlo eu bod yn cael eu cau alla oherwydd 
eu hunaniaeth rywiol a’u rhywedd. Fel Prif 
Weinidog byddwn yn arwain llywodraeth wedi 
ei ffocysu ar wneud Cymru’n un o’r gwledydd 
mwyaf cynhwysol yn y byd, gan barchu hawliau 
pob rhan o’n cymunedau LGBT+. 

EGWYDDORION

Cydraddoldeb, tegwch a chynhwysiad i’r rhai 
sydd fwyaf dan anfantais. 

Cefnogi gwerthoedd ac amcanion Maniffesto 
Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod. 

Cefnogi gwerthoedd ac amcanion Cyngor Hil 
Cymru.

Cefnogi gwerthoedd ac amcanion sefydliadau 
hawliau’r anabl yn Nghymru a’r fframwaith ar 
gyfer byw’n annibynnol.

Hybu cymhwysiad drwy gefnogi gwerthoedd 
ac amcanion LGBT Cymru.  

Cefnogi egwyddorion y Ddeddf Cydraddoldeb 
a ddatganolwyd i ni drwy Ddeddf Cymru 2017.

Parhau i weithio i leddfu effeithiau Brexit ar 
gydraddoldeb a hawliau dynol.

ARGYMHELLION

1.  Parthed cydraddoldeb yn fwyaf cyffredinol, 
byddaf yn gweithredu’r ddyletswydd 
gymdeithasol-economaidd dan Rhan 1 o’r 
Ddeddf Cydraddoldeb.

2.  Nid yw’r argymhellion isod yn disbyddu’r 
holl faes diffyg cydraddoldeb a’r 
gweithredoedd a’r blaenoriaethau sydd eu 
hangen.
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PLANT SY’N 
DERBYN GOFAL
Mae gormod o blant yn cael eu cymryd i 
ffwrdd o’u teuluoedd ac i mewn i’r system 
gofal yng Nghymru. Rydym yn gwybod nad 
oes angen i hyn ddigwydd oherwydd bod rhai 
awdurdodau lleol yng Nghymru yn barod yn 
darparu gwasanaethau yn llwyddiannus sy’n 
helpu teuluoedd i aros gyda’i gilydd drwy 
gyfnodau anodd yn eu bywydau. 

Eto i gyd, ar y cyfan yng Nghymru, mae canran 
uwch o lawer o blant yn cael eu cymryd nag ar 
draws y ffin yn Lloegr. 

Mae gwasanaethau awdurdodau lleol dan 
gymaint o bwysau, yn ceisio darparu ar gyfer 
y plant sy’n y system yn barod fel nad oes 
ganddyn nhw’r gallu i roi help i’r teuluoedd 
hynny sy’n brwydro i gadw fynd drwy gyfnodau 
anodd, neu hyn ar lefel isel iawn yn unig. 

EGWYDDORION

Atal: rhaid i ni newid y system, fel bod yr 
adnoddau ar gael unwaith eto i helpu atal yr 
angen i gymryd plant i ffwrdd o’u teuluoedd, yn 
hytrach na bod yn wasanaeth ‘ambiwlans’ yn 
troi lan ar ôl i’r niwed ddigwydd. 

Yr holl systemau: yn aml fe allai plant sy’n dod 
yn gyfrifoldeb i’r gwasanaeth gofal fod wedi 
dod lawn mor rhwydd i sylw gwasanaeth arall, 
fel iechyd meddwl neu gyfiawnder ieuenctid.  
Rhaid i ni lunio polisi ‘plant yn gyntaf’ - gweld 
pobl ieuainc fel unigolion, nid fel ‘troseddwyr’ 
neu ‘blant yn derbyn gofal’. 

Rydym yn gwybod beth sydd angen ei 
wneud. Dylem weithredu’r egwyddorion 
yn yr Adroddiad Polisi Cyhoeddus ar gyfer 
Cymru, Trosglwyddo Ymyrraeth gyda Phobl 
Ifanc â Phroblemau. Dylem weithredu 
polisïau’r Adroddiad Cordis Bright  , ar y 
nifer o blant sy’n derbyn gofal yng Nghymru.  
Dylem weithredu i sicrhau bod ymarfer yr 
awdurdodau lleol gorau yng Nghymru ar gael i 
bawb. 

Ond gan fod yr atebion hyn wedi bod ar gael 
ers nifer o flynyddoedd, a’r broblem yn dal i 
dyfu, mae angen gwneud rhywbeth gwahanol. 

ARGYMHELLION

Dw i’n credu mai dyma un o’r nifer fach o 
feysydd lle mae angen i Lywodraeth Cymru 
osod targedau newydd, gorfodol, i sicrhau bod 
y broblem wir yn cael ei thaclo a’i datrys. Bydd 
y rhain yn cynnwys:

1. Targed i bob awdurdod lleol i leihau’r nifer o 
blant o’r ardal honno sy’n derbyn gofal y tu 
allan i Gymru.

2. Targed i bob awdurdod lleol i leihau’r nifer o 
blant o’r ardal honno sy’n derbyn gofal y tu 
allan i’w sir eu hunain. 

3. Targed i bob awdurdod lleol i leihau’r nifer o 
blant o’r ardal honno sy’n cael eu cymryd o 
ofal eu teuluoedd, gan gynnwys gofal gan 
berthnasau.  

4. Targed penodol i bob awdurdod lleol i 
leihau’r nifer o blant sy’n cael eu cymryd 
i ffwrdd o’u teuluoedd ar y sail bod 
anabledd dysgu gan y rhieni. 

LLYWODRAETH 
LEOL
Mae gwasanaethau llywodraeth leol yn dioddef 
straen wirioneddol, ar ôl wyth mlynedd o 
lymdra. Sut y gallwn ni greu dyfodol gwydn, 
llwyddiannus ar gyfer democratiaeth leol 
a’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan 
gynghorau lleol yng Nghymru?

EGWYDDORION

Fy man cychwyn yw bod awdurdodau lleol yn 
darparu gwasanaethau hanfodol sy’n gwneud 
gwahaniaeth bob dydd i fywydau dinasyddion 
Cymru. Mae arnon ni angen y llywodraeth leol 
orau posib yng Nghymru, yn medru cyflawni eu 
dyletswyddau craidd fel partneriaid strategol 
ym meysydd addysg, tai, gofal cymdeithasol 
a’r amgylchedd. 

Cydweithredu, nid cystadlu. Rhaid i ni osod 
y cyd-destun fel ei bod mor hawdd â phosib 
i gynghorau lleol gydweithredu â’i gilydd, a 
gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau 
eraill. 
  
Mae arnon ni angen hefyd roi bywyd newydd i 
mewn i ddemocratiaeth leol, gan ddefnyddio’n 
pwerau newydd i drefnu etholiadau yng 
Nghymru. 

ARGYMHELLION

 1. Cadw’r 22 awdurdod lleol sydd gennym 
yng Nghymru fel sail i ddemocratiaeth 
leol. Lle daw argymhellion o blaid uno’n 
wirfoddol, byddwn yn eu cefnogi. Yn 
y cyfamser, bydd Llywodraeth Cymru 
yn cymryd y pwerau i ymyrryd yn fwy 
penderfynol yn yr awdurdodau hynny lle 
mae pwysau llymdra wedi mynd y tu hwnt 
i’w gallu i ymdopi.  

 2. Deddfu i roi pwerau a rhyddid newydd i 
awdurdodau lleol yng Nghymru i drefnu eu 
gweithgarwch eu hunain.  

 3. Cyflymu cydweithio rhanbarthol rhwng 
awdurdodau, gan adeiladu ar sail  dinas-
ranbarthau, fel bod gwasanaethau sydd 
dan bwysau yn fwy gwydn, a rhannu 
gwasanaethau swyddfa fel rhestri cyflogi a 
gallu digidol.  

 4. Cryfhau galluoedd cynghorau cymuned 
yng Nghymru, gan annog y sector i fod yn 
fwy uchelgeisiol, a sicrhau pwerau newydd 
lle bydd cynghorau cymuned yn medru 
dangos yr awydd a’r gallu i’w defnyddio.

 5. Moderneiddio’r ffordd y cynhelir etholiadau 
i’w gwneud yn gydnaws ag amodau’r 
21ain ganrif, gan gynnwys estyn yr hawl i 
bleidleisio i’r rheini sy’n   16 a 17 mlwydd 
oed.

 6. Gweithio’n egnïol fel bod amrywiaeth 
ehangach o bobl yn sefyll etholiadau, gan 
weithredu’n bositif i annog menywod a 
phobl o grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli 
i fod yn ymgeiswyr dros y Blaid Lafur.

 7. Annog diwylliant o gydweithredu mewn 
gwasanaethau lleol, gan ryddhau a sicrhau  
cyfraniad myfyrwyr ysgol, rhieni, tenantiaid, 
gofalwyr a gwirfoddolwyr. 
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CYFIAWNDER 
TROSEDDOL
Mae ein system gyfiawnder troseddol yn 
ddi-drefn ac ymhell o fod mor effeithiol ag y 
gallai fod. Nid yw’r ffin rhwng gwasanaethau 
sydd wedi eu datganoli a’r rhai sydd heb eu 
datganoli yn y lle iawn. 

Oherwydd nad yw cyfiawnder ieuenctid a’r 
gwasanaeth prawf wedi eu datganoli, dyn nhw 
ddim bob amser yn ffitio’n hawdd i dirwedd 
polisi Cymru.  

EGWYDDORION

Mae cyfiawnder troseddol wedi ei wreiddio 
mewn cyfiawnder cymdeithasol ac 
economaidd. Rhaid i ni greu’r amodau lle gall 
pobl barchu’r gyfraith a byw bywyd ffyniannus. 

Mae’r rhan fwyaf o atal troseddu yn lleol 
ac yn anffurfiol. Wrth ddibynnu ar y system 
gyfiawnder troseddol, ar y gorau, rydym yn 
ymateb ar ôl i’r broblem ddigwydd, yn hytrach 
na gweithredu i sicrhau na fydd yn digwydd. 

Gall datganoli yn y system gyfiawnder 
troseddol ddigwydd yn raddol. 

Rhaid i leisiau pobl ieuainc, yn arbennig, 
gael eu clywed yn y system sydd yn cymryd 
penderfyniadau mor bwysig yn eu cylch.

ARGYMHELLION 

1.  Ceisio datganol’r agweddau hynny ar 
gyfiawnder troseddol sydd yn ffitio’n fwyaf 
uniongyrchol i gyd-destun Cymru, gan 
ddechrau gyda chyfiawnder ieuenctid 
a’r Gwasanaeth Prawf. Byddai datganoli 
cyllideb ddigonol i ymgymryd â’r 
cyfrifoldebau hyn yn hanfodol, ac hefyd 
ar gyfer datganoli pellach ym meysydd yr 
heddlu a charcharau. 

2.  Gwneud Cymru yn rhanbarth di-garchar i 
droseddwyr o fenywod. Gwrthwynebu creu 
carcharau newydd ar gyfer menywod, a 
chefnogi datblygiad  cyfleusterau ar raddfa 
fach i ailgymhwyso’r  menywod hynny lle 
byddai hyn yn ateb eu hanghenion orau. 

3.   I’r graddau mwyaf posib symud i ffwrdd 
o’r system gyfiawnder troseddol ffurfiol, 
gan ddefnyddio sgiliau a gallu’r sector 
gwirfoddol.

4.  Dod â Gwasanaeth Prawf wedi ei 
ddatganoli yn ôl i’r sector cyhoeddus.

5.  Sefydlu Paneli Cyfiawnder Lleol ym mhob 
rhanbarth cyfiawnder ieuenctid. Dylai’r 
Paneli fod â chyfrifoldeb dros atebolrwydd, 
gan gynnwys galw i gyfrif y gwasanaethau 
a ddarperir gan oedolion sydd yn effeithio 
ar fywydau pobl ieuainc. 

6.  Talu sylw o’r newydd ac ar frys i’r pwynt lle 
mae plant sy’n derbyn gofal mewn perygl 
o fod yn blant yn y system gyfiawnder 
ieuenctid. Mae’r nifer o blant sy’n gadael 
gofal ac yn cael eu hunain yn y carchar 
yn gwbl anghymesur, yn gostus i’r pwrs 
cyhoeddus, ac yn niweidiol iawn i’r 
unigolion hynny. 

BANCIO 
CYMUNEDOL
Mae banciau traddodiadol yn cilio o 
gymunedau ar draws Cymru. Mae hyn yn 
gadael bwlch difrifol mewn gwasanaethau i 
ardaloedd, yn arbennig i fusnesau bach sydd 
ag angen benthyciad tymor byr neu orddrafft 
i’w helpu i oroesi a ffynnu. 

Ar yr un pryd, mae lefel cynilo yn is na’r lefel 
fyddai orau ar gyfer yr economi yng Nghymru, 
ac wrth i gyfleusterau bancio gael eu colli, 
mae’r broblem hon yn gwaethygu.  

Rydym yn gwybod bod yr unigolion tlotaf, yn 
enwedig y rheini y gwrthodir gwasanaethau 
ariannol arferol iddyn nhw, yn talu ‘premiwm 
tlodi’ - maen nhw’n talu mwy am bethau na 
phobl sydd yn well eu byd, ac mewn sefyllfa 
well i dalu.  

EGWYDDORION

Mae arnon ni angen amrywiaeth o sefydliadau 
ariannol yng Nghymru, i ateb anghenion 
gwahanol. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
sefydlu Banc Datblygu Cymru, ac mae’n 
darparu ystod eang o wasanaethau yn barod 
i fusnesau  sefydlog, gan lenwi bylchau yn y 
farchnad. 

Ar yr un pryd, rydym yn dal i gefnogi undebau 
credyd yng Nghymru fel eu bod yn tyfu ac yn 
darparu cyfleusterau fforddadwy a hygyrch 
ar gyfer cynilo a benthyciadau i bobl mewn 
gwaith ac i gymunedau lleol. 

Nawr gallwn fynd ymhellach a chefnogi 
datblygiad Banc Cymunedol newydd i 
Gymru’n unig, gyda changhennau agored 
i gwsmeriaid mewn gwahanol rannau o’n 
gwlad, yn sicrhau bod cyllid ar gael yn lleol i 
fusnesau bach ac yn ailgylchu cynilion lleol i 
fenthyciadau lleol. 

ARGYMHELLION

1. Sefydlu Banc Cymunedol i Gymru, fydd 
yn eiddo i’w aelodau, ar sail un-aelod-un-
bleidlais. 

2. Bydd y Banc yn cynnig cyfrifon cyfredol i’r 
holl bobl leol, beth bynnag fo’u hincwm 
neu gyfoeth, i daclo’r premiwm tlodi.

3. Bydd prif swyddfa’r Banc, yn ogystal â’i 
ganghennau, yng Nghymru. Fe ddaw yn 
sefydliad angor yng Nghymru, yma heddiw, 
ac yma am y tymor hir.

4. Bydd y Banc yn cynnig bancio wyneb-yn-
wyneb i gwsmeriaid lleol a busnesau bach. 
Bydd penderfyniadau ar fenthyciadau 
yn cael eu gwneud gan staff galluog a 
phrofiadol, nid gan fformiwla cyfrifiadurol.

5. Bydd y Banc yn gyflogwr cyflog byw, gyda 
chymhareb uchafswm bendant rhwng 
gweithwyr ar y cyflogau uchaf ac isaf. 

6. Bydd y Banc yn dechrau cyn diwedd y 
tymor hwn o’r Cynulliad, gan ymestyn 
drwy Gymru gyfan ar ôl etholiad nesaf y 
Cynulliad. 
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DEMOCRATIAETH
Yn ogystal â democratiaeth o fewn y 
Blaid Lafur, mae  mwy i’w wneud er mwyn 
gwneud gweithdrefnau democratiaeth yn 
fwy cyffredinol yn gydnaws â gofynion y 
21ain ganrif. Nid yw democratiaeth yng 
Nghymru ar drai. Lle mae dinasyddion yn 
teimlo bod materion yn y fantol sy’n bwysig 
iddyn nhw, mae yma o hyd ddiwylliant o 
ddemocratiaeth bywiog ac ymrwymedig.  
Ond mae ffordd o fyw  dinasyddion yn fwy 
cyffredinol wedi datblygu’n aruthrol ers i’r 
Cynulliad Cenedlaethol ddod i fodolaeth. 
Pan fydd yn cael ei ddefnyddio’n adeiladol, 
mae llawer o’r ymrwymiad mwyaf dwys ar 
ran unigolion a grwpiau, ar yr amrywiaeth 
ehangaf o bynciau yn digwydd ar-lein gan 
ddefnyddio ystod eang o ffurfiau. Mae angen 
i ni wneud mwy i fanteisio ar y cyfleoedd sy’n 
dod yn sgil hyn ar gyfer trafodaethau wrth 
wneud penderfyniadau, a chyfrannu at wneud 
penderfyniadau. Mae diwygio democratiaeth 
yn berthnasol i holl sefydliadau Cymru, gan 
gynnwys CCC. 

EGWYDDORION

Mae angen i ni ei gwneud mor rhwydd â 
phosib i ddinasyddion unigol gymryd rhan yn 
nemocratiaeth Cymru. 

Mae angen i’n sefydliadau democrataidd 
adlewyrchu strwythur y gymdeithas yng 
Nghymru. Mae’n iawn gweithredu er mwyn 
hybu cydraddoldeb o ran canlyniadau yn 
ogystal ag o ran cyfle yn y maes hwn. Yn hyn, 
rydym wedi ymrwymo i gyflawni’r amcanion 
cymdeithasol, economaidd a democrataidd o 
fewn y Ddeddf Cydraddoldeb a ddatganolwyd 
i ni drwy Ddeddf Cymru 2017.   

Gall democratiaeth ffynnu yn unig lle mae 
tegwch a chydraddoldeb yn egwyddorion 
allweddol. 

ARGYMHELLION

 1.  Estyn yr hawl i bleidleisio i bobl oed 16 ac 
17, ac i bawb sy’n byw ac yn gweithio yng 
Nghymru. 

 1. Cefnogi cynrychioliad 50:50 o fenywod 
yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a 
Chabinet Llywodraeth Cymru. 

 2. Cefnogi’r cynllun gweithredu i ddenu mwy 
o fenywod Du ac o’r Lleiafrifoedd Ethnig i 
wleidyddiaeth a bywyd cyhoeddus.

 3. Diwygio’r ffordd y cynhelir etholiadau, i’w 
cysoni ag arferion cyfoes, a gweithredu’r 
argymhellion  sydd wedi eu gwneud ar gyfer 
etholiadau awdurdodau lleol yng Nghymru.  

 4. Rhoi credydau amser am gymryd rhan mewn 
ymarferion ymgynghori LLC, i gydnabod yr 
ymdrech y mae dinasyddion yn ei wneud 
wrth gyfrannu fel hyn ac annog ymateb gan 
ystod ehangach o grwpiau.  

 5. Gweithredu arweinyddiaeth ar y cyd mwy 
amlwg o fewn Llywodraeth Cymru, er 
enghraifft drwy gynnal digwyddiadau ar 
draws Cymru lle bydd dinasyddion yn 
medru trafod pethau sy’n peri gofid gydag 
ystod o gydweithwyr yn y Cabinet. 

 6. Cadarnhau arolygaeth tymor hir annibynnol 
dros Gôd y Gweinidogion. 

 7. Creu mwy o gyfleoedd i’r Cabinet, a’r Grŵp 
Llafur, i nodi materion o bwysigrwydd tymor 
hir yn gynharach yn eu datblygiad, ac i 
drafod sut y gellir delio â’r rhain, gan ddilyn 
gofynion y Ddeddf  Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol. 

 8. Wrth i gyfleoedd godi, penodi cynghorwyr 
arbenigol yn y dyfodol drwy hysbysebu a 
chyfweld yn agored. 

 9. Sicrhau bod gwrandawiadau cyn-penodi 
yn rhan arferol o benodi cadeiryddion cyrff 
cyhoeddus yng Nghymru. 

 10. Chwilio am gyfleoedd i weithredu 
argymhellion o’r arolwg McAllister lle 
mae’r rhain yn cryfhau democratiaeth ac 
yn galluogi’r Cynulliad Cenedlaethol i 
ymgymryd â chyfrifoldebau 2019 yn hytrach 
na rhai 1999.  holds in 2019, rather than 
those of 1999. 
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YR IAITH 
GYMRAEG
 
Mae’r iaith Gymraeg yn ased arbennig. Mae’n 
eiddo cyffredin. Mae’n perthyn i ni i gyd yng 
Nghymru - siaradwyr rhugl, dysgwyr a’r rhai 
ohonom nad sydd yn ei siarad. Nid ein rhannu 
mae’r iaith – ond mae’n dod â ni at ein gilydd 
mewn cydnabyddiaeth gyffredin o’i chyfraniad 
anhepgor at ein gwneud ni pwy ydym ni fel 
gwlad.  
 
Mae’n rhan bwysig o’n treftadaeth lenyddol a 
diwylliannol, ond yn hollbwysig, mae hefyd yn 
elfen hanfodol o ddyfodol llwyddiannus.  
 
Mewn byd sy’n globaleiddio’n gynyddol, 
mae’r iaith yn angor diwylliannol, yn nod o’n 
harbenigedd fel gwlad. Ond bydd ehangu 
cyfleoedd i bobl yng Nghymru i fyw a gweithio 
trwy ac o gwmpas y Gymraeg yn ein paratoi 
yn dda, wrth i’r gallu i weithredu’n gyfforddus 
mewn mwy nag un iaith ddod yn fwyfwy 
pwysig.  
 
Mae gan y Blaid Lafur yng Nghymru hanes 
balch o ymrwymiad i’n hiaith - yn ein 
cefnogaeth ar lefel gymunedol ac mewn 
deddfwriaeth. Mae ein targed o filiwn o 
siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn arwydd nid 
yn unig o’n hymrwymiad i’r iaith, ond yn farc 
o’n huchelgais ar ei chyfer.     

EGWYDDORION
 
An inclusive and diverse Wales 
is one which protects the rights of people 
Mae Cymru gynhwysol ac amrywiol yn un sy’n 
amddiffyn hawliau pobl i siarad Cymraeg, ac 
yn hyrwyddo ei defnydd yn rhydd ac yn eang. 
Mae Cymru ffyniannus yn un sy’n gwneud 
defnydd o’n holl asedau naturiol, gan gynnwys 
yr iaith Gymraeg.  
 
Rhaid inni sicrhau bod ein system addysg 
wedi’i pharatoi yn briodol i addysgu’r iaith 
Gymraeg ymhob ysgol ac i ddysgu trwy 
gyfrwng y Gymraeg i’r rhai sy’n dewis 
hynny, o ddechrau’r daith ysgol hyd addysg 
alwedigaethol neu uwch.  
 

Ond y tu hwnt i hynny, mae normaleiddio 
defnydd o’r Gymraeg ym mhob rhan o fywyd 
bob dydd yn elfen hanfodol i gwrdd â’n nodau 
iaith. 
 
Rhaid inni hefyd gydnabod y cyfraniad y 
gall dwyieithrwydd ei wneud i’n datblygiad 
economaidd, gan gynnwys sectorau technoleg 
y dyfodol - a’r rôl y gall economi gref wedi’i 
dosbarthu’n deg ei chwarae yn llwyddiant yr 
iaith Gymraeg. 
 

ARGYMHELLION
 
1.  Sicrhau delifro ein strategaeth Cymraeg 

2050 - miliwn o siaradwyr Cymraeg. 

 2. Prif-ffrydio hyrwyddo a datblygu’r Gymraeg 
trwy holl weithgaredd y llywodraeth, ar lefel 
Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. 

 3. Blaenoriaethu datblygiad y gweithlu 
addysgu i sicrhau bod digon o athrawon 
Cymraeg i gryfhau addysgu Cymraeg 
ym mhob ysgol, ac i ehangu darpariaeth 
cyfrwng Cymraeg. 

 4. Ffocws newydd ar annog athrawon 
sydd â rhywfaint o allu i siarad Cymraeg 
i ddatblygu eu sgiliau i addysgu trwy 
gyfrwng y Gymraeg ac i ddatblygu tim o 
staff addysgu Cymraeg i’w rhannu rhwng 
ysgolion cyfagos. 

 5. Sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn ystyriaeth 
hanfodol yn ein Cynllun Gweithredu 
Economaidd a bod gwerthfawrogiad o 
werth dwyieithrwydd yn cael ei integreiddio 
yn ein gweithgareddau datblygu 
economaidd, gan gynnwys datblygu 
sgiliau, cefnogaeth i’r economi sefydliadol 
ac ehangu ein sectorau digidol ac allforio 
gwasanaethau.

 6. Gyrru’r Cynllun Gweithredu Technoleg 
Gymraeg ymlaen.

 7. Hyrwyddo Cymru fel cenedl ddwyieithog 
ym mhob un o’n strategaethau ymgysylltu 
rhyngwladol.
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* diwygio’r Pwyllgor Gwaith Cymreig fel 
bod pob agenda a phapur, ar wahân i’r 
rheini sy’n delio ag unigolion neu faterion 
ariannol, yn cael eu rhoi fel arfer ar wefan 
Llafur Cymru i aelodau eu darllen ac i’r 
rheini sydd am wneud hyn, eu trafod 
gyda’u cynrychiolwyr ar y PGC. 

* cryfhau’r cyswllt rhwng aelodaeth y Blaid a’r 
swyddogion sy’n cefnogi gwaith o ddydd i 
ddydd y Blaid ar eu rhan. 

* cefnogi Siarter Llafur Cymru i Ferched i San 
Steffan, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a 
llywodraeth leol. Gweithredu ar frys i greu’r 
amodau lle bydd mwy o fenywod ac o bobl 
o grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli yn 
cynnig eu hun fel ymgeiswyr Llafur posib 
yn etholiadau nesaf yr awdurdodau lleol, 
ac y bydd mwy o’r unigolion hyn yn cael eu 
dewis i gynrychioli ein Plaid.   

* Dw i ddim o blaid polisi o ail-ddewis gorfodol 
ar gyfer Aelodau Cynulliad Llafur  nac 
Aelodau Seneddol Llafur yng Nghymru. 
Does gan neb sydd wedi gael y fraint o 
gael ei (d)dewis gan ein Plaid i sefyll yr 
etholiadau hyn hawl i ddal ymlaen yn y rôl 
hon heb fod yn atebol. Lle mae’r blaid leol 
yn colli ffydd yn eu cynrychiolydd lleol, 
rhaid bod system i brofi barn yr aelodaeth 
ehangach. Mae angen newid ein system 
gyfredol o ‘bleidlais cychwyn’  i’w gwneud 
yn fwy cyfoes ac yn atebol i’r aelodaeth 
newydd dorfol. Os yw’n gweithio’n 
effeithiol mae’n cynnig dull cymesur o 
sicrhau bod aelodau etholedig yn aros 
mewn perthynas barhaol gyda’u Plaid yn 
lleol, ac os collir hyder yna gellir cymryd y 
camau hyn.  

DEMOCRATIAETH 
BLEIDIOL
Mae gan y bobl sy’n pleidleisio dros y Blaid 
Lafur yng Nghymru hawl i ddisgwyl i ni 
ddilyn y safonau democrataidd uchaf yn ein 
gweithdrefnau mewnol. Mae’r ffordd y mae ein 
prosesau mewnol yn gweithio yng Nghymru 
yn cael eu moderneiddio drwy Arolwg 
Democratiaeth a gytunwyd yn ein cynhadledd 
genedlaethol ym mis Ebrill. Mae’r gwaith hwn 
wedi ei rannu yn ddau gam.

EGWYDDORION

Mae’r Blaid yn perthyn i’w haelodau ac i’r 
aelodau hynny o undebau llafur cysylltiedig 
sydd yn talu cyfraniad ac sydd hefyd yn 
cefnogi’r Blaid Lafur. 

Rhaid i lais y rhain fod yn holl-bwysig yn y 
ffordd y mae penderfyniadau’n cael eu gwneud 
yn ein Plaid. 

Y ffordd orau i wneud hyn yw sicrhau y 
defnyddir yr egwyddor democrataidd symlaf 
yn ein gweithdrefnau: bod gan bob person un 
bleidlais, a bod pob pleidlais o werth gyfartal. 

Mae ein Plaid wedi profi adfywiad trawiadol 
yn ei haelodaeth yn ddiweddar.  Mae gennym 
fwy o aelodau heddiw ym mhob rhan o Gymru 
nag ar unrhyw adeg arall yng nghyfnod 
datganoli. Bod yn dryloyw yw ein hased mwyaf 
wrth weithio gyda’r aelodau newydd hyn a 
manteisio ar eu brwdfrydedd ar gyfer yr hyn y 
gall Llafur ei wneud yng Nghymru.

Mae angen i’r broses ddatganoli yn y Blaid 
Lafur fynd rhagddi fel bod modd i ni adeiladu 
perthynas rhwng Plaid Lafur nodweddiadol 
Gymreig a phleidleiswyr yng Nghymru. Ar yr 
un pryd, rydym yn dal i fod yn aelodau o’r Blaid 
genedlaethol, yn hyderus bod nerth yn dod 
o fod yn rhan o’r mudiad Llafur ehangach ar 
draws y Deyrnas Unedig.  

ARGYMHELLION

1. Dylai Rhan Un o’r Arolwg Democratiaeth 
benderfynu y dylai’r etholiadau ar gyfer 
Arweinydd a Dirprwy Arweinydd Llafur 
Cymru gael eu cynnal ar y sail a nodwyd 
uchod: bod hawl i bleidleisio gan bob 
Aelod o’r Blaid, a phob aelod o undebau 
llafur cysylltiedig sy’n talu cyfraniad ac 
wedi nodi eu bod yn cefnogi Llafur. Dylai 
fod gan bob person un bleidlais, a dylai 
pob pleidlais fod o werth gyfartal. 

2. Rhaid i Ran Dau o’r Arolwg ddefnyddio’r un 
egwyddorion democrataidd syml yn fwy 
eang yn ein Plaid. Ymysg y newidadau y 
byddwn i yn eu cefnogi yw:  

* ethol yr aelod dros Gymru i’r Pwyllgor 
Gwaith Cenedlaethol ar yr un sail ag ethol 
Arweinydd a Dirprwy Arweinydd.

* estyn yr hawl i enwebu mewn etholiadau ar 
gyfer Arweinydd a Dirprwy Arweinydd i’r 
Blaid Lafur ym mhob Etholaeth ac undebau 
llafur cysylltiedig. Byddai hyn yn caniatau 
i’r trothwy o gefnogaeth sydd ei angen 
gan Aelodau o’r Cynulliad ac (yn achos y 
Dirprwy Arweinydd) Aelodau Seneddol fod 
yn is ond heb ei ddiddymu. 

* diwygio patrwm ein cynhadledd flynyddol 
fel bod mwy o amser ar gael i drafod  a 
gwneud penderfyniadau ar faterion a 
gynigir ar gyfer dadleuon gan y Blaid Lafur 
yn yr Etholaethau. 

*adnewyddu prosesau Llafur Cymru ar gyfer 
llunio polisi, gan gytuno ar system newydd, 
dryloyw, barhaol sy’n tynnu ar unigolion 
sydd wedi eu hethol o fewn y Blaid i’r 
diben hwn ac ar aelodau o’r Blaid sydd 
â gwybodaeth ac arbenigedd mewn 
meysydd polisi gwahanol.  
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