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fersiwn hawdd ei ddeall o Manifesto Llafur Cymru 2021 – Crynodeb. 

Ebrill 2021 



Tudalen 2 

 

 

Sut i ddefnyddio’r ddogfen yma 

Dyma ddogfen hawdd ei deall. Ond efallai eich bod 
chi angen cymorth i’w darllen. Gofynnwch i rywun 
rydych yn ei adnabod i’ch helpu chi. 

Efallai bod y geiriau mewn glas trwm yn anodd i’w 
deall. Rydych chi’n gallu gweld beth mae’r geiriau 
yn feddwl ar  dudalen 26. 

Lle mae’r ddogfen yn dweud ni, mae hyn yn 
meddwl Llafur Cymru. Am ragor o wybodaeth 
cysylltwch â: 

Gwefan: Llafur Cymru 
1 Ffordd yr Eglwys Gadeiriol 
Caerdydd 
CF11 9HA 

E-bost: wales@labour.org.uk 

Mae’r ddogfen yma wedi cael ei gwneud yn hawdd 
ei deall gan Hawdd ei Ddeall Cymru gan ddefnyddio 
Photosymbols. I ddweud wrthyn ni beth rydych 
chi’n feddwl am y ddogfen yma, cliciwch yma. 

mailto:wales%40labour.org.uk?subject=
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aZ9W9jTWYEixHoHk1luPyZw1J1OAxGpFrRmNL9CCXxRUMVE2Q1pKUTI5MEZCV0hZQkY0V0xYT0Q2My4u
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Cyfwyniad 

Fe fydd etholiad Senedd Cymru yn digwydd  ddydd 
Iau 6 Mai 2021. 

Etholiad ydy pan mae pobl yn pleidleisio dros y 
person neu’r blaid wleidyddol maen nhw eisiau 
i’w cynrychioli nhw. 

Plaid wleidyddol ydy grŵp o bobl sydd yn cytuno 
ar sut i wneud penderfyniadau a rhedeg y wlad. 
Er enghraift ni ydy  Llafur Cymru. 

Yn etholiad y Senedd rydych chi’n pleidleisio dros 
y person rydych chi eisiau i’ch cynrychioli chi a’ch 
cymuned yn Senedd Cymru. 

Mae eich pleidlais yn penderfynu pwy fydd yn 
siarad ar eich rhan yn y Senedd. Ac yn gwneud 
penderfyniadau sydd yn efeithio ar eich bywyd. 

Mae eich pleidlais hefyd yn penderfynu pa blaid 
wleidyddol sydd yn furfo Llywodraeth Cymru nesaf. 

Mae’r ddogfen yma yn fersiwn byr hawdd ei deall 
o’n manifesto. Mae manifesto yn egluro beth 
byddwn ni’n ei wneud os ydyn ni’n cael ein dewis i 
furfo Llywodraeth Cymru nesaf. 
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Ein addewidion 

Rydyn ni wedi bod yn gweithio i wneud Cymru yn 
wlad gryfach, fwy teg am 20 mlynedd. 

Rydyn ni wedi gwneud llawer o newidiadau positif i 
Gymru a’r bobl sydd yn byw yma.  

Mae’r etholiad yma yn rhoi cyfe inni orfen y 
gwaith a chadw Cymru i symud ymlaen. 

Dyma ydy ein blaenoriaethau – y pethau sydd 
fwyaf pwysig inni y byddwn ni’n canolbwyntio arnyn 
nhw gyntaf. 
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Iechyd a Llesiant 

Y Blaid Lafur yng Nghymru wnaeth ddechrau’r GIG. 
Rydyn ni’n bwriadu ei amddifyn drwy: 

▪ Helpu’r GIG i ddal i fyny ar ôl efeithiau COVID-19. 

▪ Hyforddi miloedd o weithwyr iechyd profesiynol 
newydd. 

▪ Agor ysgol feddygol newydd yng Ngogledd Cymru 
lle bydd gweithwyr iechyd profesiynol yn cael eu 
hyforddi. 

▪ Talu pobl i gael hyforddiant fel Nyrsus a 
gweithwyr iechyd profesiynol. 

▪ Cadw presgripsiynau am ddim yng Ngyhymru. 
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▪ Cadw parcio am ddim mewn ysbytai yng 
Nghymru. 

▪ Cefnogi canolfannau newydd ar gyfer iechyd a 
gofal cymdeithasol.  

▪ Darparu rhagor o arian ar gyfer gwasanaethau 
iechyd meddwl. 

▪ Cefnogi’r triniaethau a’r cyngor newydd gorau i 
bobl sydd yn sâl. 

▪ Gweithio gydag elusennau i ddatblygu cynllun 
gweithredu i gefnogi pobl gydag HIV. Feirws ydy 
HIV sydd yn stopio pobl rhag gallu ymladd yn 
erbyn heintiadau. Mae’n gallu arwain at salwch 
difrifol arall o’r enw Aids. 

▪ Cyfwyno rheolau ysgrifenedig i gefnogi pobl 
Awtistig. 
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Gofal Cymdeithsol 

Rydyn ni’n gwerthfawrogi y gwaith pwysig mae 
gweithwyr gofal cymdeithasol wedi bod yn ei 
wneud yn ystod COVID-19.  

Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr eu bod nhw’n cael 
eu trin yn deg ac amddifyn ein gwasanaethau 
gofal i’r dyfodol drwy: 

▪ Gwneud yn siŵr bod pob gweithiwr gofal yn cael 
eu talu yn deg 

▪ Creu Fframwaith Gofal Cymdeithasol i Gymru. 
Dogfen gyda rheolau, syniadau a chredoau ydy 
hon sydd yn helpu pobl i wneud penderfyniadau 
pan maen nhw’n trefnu gofal cymdeithasol. 

▪ Cadw cap ar gost gofal cymdeithasol i bobl sydd 
yn byw yn eu cartref eu hunain. Fydd e ddim yn 
costio mwy na £100 yr wythnos. 
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▪ Cefnogi gofal plant i rieni sydd mewn 
hyforddiant, addysg neu waith. 

▪ Cefnogi rhagor o deuluoedd gyda pharseli o ddillad 
babi, tegannau ac ofer. Bwndeli babi ydy rhain. 
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Swyddi a sgiliau 

Rydyn ni wedi gweithio’n galed i amddifyn swyddi 
a chyfogau yn ystod COVID-19.  Nawr rhaid 
inni adeiladu Cymru fwy gwyrdd, fwy teg a mwy 
llwyddiannus drwy: 

▪ Wneud yn siŵr bod pob person dan 25 oed yn 
cael cynnig, naill ai: 

– swydd 

– lle mewn prifysgol neu goleg 

– hyforddiant neu 

– help i ddechrau eu busnes eu hunain. 
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▪ Creu miloedd o brentisiaethau newydd i bobl o 
bob oed. 

Prentisiaeth ydy pan rydych chi’n cael eich talu 
tra’n dysgu sgiliau ar gyfer swydd 

▪ Helpu busnesau a chyrf yng Nghymru i wella ar 
ôl COVID-19. 

▪ Gwneud Cymru yn wlad deg i weithio ynddi i bobl 
sydd yn Ddu, Asiaidd, Lleiafrif Ethnig neu yn anabl. 

▪ Creu Banc Cymunedol i Gymru. Corf ydy hwn 
sydd yn benthyg arian i fusnesau lleol bach neu i 
bobl sydd yn byw mewn cymuned neilltuol. 

▪ Rhoi rhagor o arian i’n canolfannau tref a  stryd 
fawr. 

▪ Cefnogi rhagor o bobl i weithio gartref. 
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Adeiladu economi gryfach, fwy 
gwyrdd 

Mae economi yn meddwl yr arian mae gwlad 
yn ei wneud drwy wneud a gwerthu cynnyrch a 
gwasanaethau  

Roedd y fwyddyn ddiwethaf yn anodd i fusnesau 
a chyrf yng Nghymru. Rydyn ni’n bwriadu creu 
economi newydd gryfach a mwy gwyrdd drwy: 

▪ Gefnogi Cymru i ddatblygu economi sydd yn 
garedig i’r amgylchedd. 

▪ Cefnogi cynghorau i sefydlu cwmnïau bysiau 
newydd. 

▪ Datblygu gwasanaethau trafnidiaeth cyhoeddus 
o ansawdd da y mae pobl yn gallu ei forddio. 

▪ Cefnogi cynlluniau i leddfu’r tagfeydd trafg ar 
drafordd yr M4. 
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▪ Darpau trenau ac ofer newydd i wasanaethau 
rheilfordd. Fe fydd y rhan fwyaf o deithiau 
rheilfyrdd ar drenau newydd erbyn 2024. 

▪ Annog rhagor o bobl i gerdded neu seiclo pan 
maen nhw’n gallu. 

▪ Gostwng y cyfyngiad cyfymdra i 20 milltir yr awr 
mewn lleoedd lle mae llawer o bobl yn byw. 

▪ Cefnogi technoleg sydd yn gwneud ynni 
adnewyddadwy. 

Ynni adnewyddadwy ydy lle rydyn ni’n gwneud 
pethau fel trydan mewn fordd sydd ddim yn 
gwneud niwed i’r amgylchedd. Er enghraift, 
defnyddio gwynt, dŵr neu’r haul. 
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Amgylchedd ac ynni mwy gwyrdd 

Mae newid hinsawdd yn efeithio’r byd o’n 
cwmpas nawr. Mae gennym ni gynlluniau ar gyfer 
dyfodol gwell, mwy teg a mwy gwrydd i bob un 
ohonom drwy: 

▪ Atal y defnydd o ragor o blastig defnydd sengl 
sydd yn achosi problemau sbwriel a llygredd. 

▪ Creu Coedwig Genedlaethol i Gymru a Pharc 
Cenedlaethol newydd ym Mynyddoedd Clwyd a 
Dyfryn Dyfrdwy. 

▪ Creu deddfau i wneud pob tip glo yn ddiogel, 
amddifyn cymunedau a’r amgylchedd. 

Tipiau glo ydy bryniau sydd wedi’u gwneud o 
wastraf o byllau glo. Mae tipiau glo yn gallu 
bod yn beryglus pan maen nhw’n syrthio. 

▪ Amddifyn cartref sydd mewn perygl o lifogydd. 
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▪ Creu deddfau i wneud yn siŵr bod ein haer yn lân 
ac yn ddiogel. 

▪ Cefnogi’r defnydd o ynni adnewyddadwy yn lle 
pethau fel glo a nwy sydd yn gwneud niwed i’r 
amgylchedd. 

▪ Annog mwy o ailgylchu drwy greu canolfannau 
ailddefnyddio a thrwsio mewn canolfannau tref. 

▪ Datblygu rheolau i amddifyn llesiant anifeiliaid a’r 
amgylchedd. Mae hyn yn cynnwys lleoedd lle mae 
anifeiliaid yn cael eu lladd ar gyfer cig a fermydd. 
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Addysgu, dysgu ac addysg i bawb 

Mae ysgolion, colegau a phrifysgolion wedi cael eu 
hefeithio gan COVID-19.  Fe fyddwn ni’n gwneud yn 
siŵr nad oes yr un plentyn na pherson ifanc yn cael 
eu gadael ar ôl drwy: 

▪ Ddarparu staf addysgu ychwanegol mewn 
ysgolion i wneud yn siŵr bod plant yn gallu dal i 
fyny gyda beth maen nhw wedi ei golli. 

▪ Gwario arian ar adeiladu ysgolion a cholegau 
newydd lle maen nhw eu hangen fwyaf. 

▪ Parhau i gefnogi pobl ifanc i aros mewn addysg 
gyda’r Lwfans Cynhaliaeth Addysg – arian sydd 
yn cael ei dalu i rai pobl ifanc rhwng 16 a 19 oed 
i’w helpu nhw i aros mewn addysg. 
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▪ Cefnogi colegau a phrifysgolion i ddarparu 
addysg i gymaint o bobl ifanc â phosibl. 

▪ Helpu i gynyddu’r nifer o oedolion sydd yn dysgu 
yng Nghymru. 

▪ Cyfwyno ein Cwricwlwm newydd i Gymru yn 
2022. Dogfen ydy hon sydd yn dweud beth bydd 
plant yn ei ddysgu yn yr ysgol. 

▪ Parhau i ddarparu brecwast am ddim i bob 
plentyn ysgol gynradd. 
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Cefnogi Cydraddoldeb 

Rydyn ni bob amser wedi cefnogi cyfe cyfartal i 
bawb. Fe fyddwn ni’n parhau i gefnogi’r rhai sydd 
yn gweithio dros gydraddoldeb yng Nghymru drwy: 

▪ Dechrau ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb 
Hil  i stopio hiliaeth. 

▪ Canolbwyntio ar stopio trais yn erbyn menywod 
yn ein strydoedd, cartref a lleoedd gwaith. 

▪ Edrych ar ddeddfau i wneud yn siŵr bod pobl yn 
cael eu talu yn deg beth bynnag ydy eu lliw, rhyw 
neu grefydd. 

▪ Dathlu ein cymunedau Du, Asiaidd, Lleiafrif 
Ethnig yn ein digwyddiadau celfyddydau, hanes 
ac amgueddfa. 



Tudalen 19 

 

   

   

   

 

   

   

   

   

   

▪ Cefnogi rhagor o bobl i ymuno â gwleidyddiaeth 
Cymru sydd yn: 

– Fenywod 

– Du, Asiaidd, Lleiafrif Ethnig 

– Anabl 

▪ Cefnogi cyfe cyfartal i bobl sydd yn: 

– Lesbiaidd 

– Hoyw 

– Deurywiol 

– Trawsrywiol 

– Queer neu yn Holi 
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▪ Addysgu ysgolion a phobl ifanc am gael misglwyf 
a sut beth ydy hynny efallai i rai menywod ifanc. 

Misglwyf ydy gwaedu o’r fagina sydd yn 
digwydd i’r rhan fwyaf o fenywod unwaith y mis. 

▪ Darparu eitemau am ddim ar gyfer y misglwyf 
fel tamponau a thyweli ar gyfer y misglwyf  i 
fenywod sydd eu hangen nhw, yn y gymuned ac 
ysgolion, colegau a phrifysgolion. 



Tudalen 21 

 

 

 

Yr iaith Gymraeg, Diwylliant, 
Chwaraeon a Thwristiaeth 

Rydyn ni’n deall bod y celfyddydau, twristiaeth a 
chwaraeon yn bwysig i economi Cymru ac i fywyd 
bob dydd.  

Rydyn ni hefyd yn falch o hanes ac iaith Cymru. 

Fe fyddwn ni yn: 

▪ Creu gwasanaeth cerddoriaeth ar draws Cymru 
fel bod yr holl bobl ifanc yn gallu dysgu chwarae 
oferyn os ydyn nhw eisiau. 

▪ Creu cynllun tai sydd yn cefnogi cymunedau 
Cymraeg eu hiaith. 

▪ Cynyddu ysgolion Cymraeg ar draws Cymru. 
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▪ Cefnogi mynediad am ddim i  Eisteddfod yr Urdd 
yn 2022. Gŵyl Gymraeg ydy hon sydd yn digwydd 
bob blwyddyn. 

▪ Rhoi rhagor o arian i’n theatrau a’n 
hamgueddfeydd. 

▪ Cefnogi mynediad cyfartal i chwaraeon i bawb. 

▪ Annog a chefnogi pobl chwaraeon ifanc a chlybiau. 

▪ Creu rhagor o gyfeoedd i bobl ddysgu sgiliau 
mewn teledu a flm yma yng Nghymru. 

▪ Symud ymlaen gyda chynlluniau ar gyfer 
Amgueddfa Gogledd Cymru. 
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Ein Cartref, Cymunedau a 
Chynghorau 

Rydyn ni eisiau i’n cymunedau fod yn lleoedd gwych 
i fyw, gweithio a magu teulu ynddyn nhw. 

Rydyn ni’n gwybod mor bwysig ydy hi i bobl gael 
cartref a theimlo’n ddiogel. Fe fyddwn ni yn: 

▪ Talu am 600 o Swyddogion Cymorth Cymunedol 
yr Heddlu ar draws Cymru. 

▪ Creu swyddi newydd drwy adeiladu miloedd o 
dai newydd. 

▪ Adeiladu miloedd o gartref cymdeithasol newydd 
i bobl sydd ddim yn gallu forddio prynu tŷ. 

▪ Adeiladu cartref newydd gan ddefnyddio 
deunyddiau sydd ddim yn gwneud niwed i’r 
amgylchedd. 
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▪ Gwella diogelwch adeiladau fel bod pobl yn 
teimlo’n ddiogel yn eu cartref. 

▪ Gwneud yn siŵr bod adeiladau sydd wedi eu 
hadeiladu yn barod yn fwy diogel rhag tân. 

▪ Cefnogi cynghorau i reoli gwasanaethau lleol 
eu hunain. 

▪ Gwneud rhagor o leoedd gwyrdd yng nghanol tref. 
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Ein Cenedl 

Mae’n bwysig bod gan Gymru berthynas dda gyda 
gwledydd eraill o gwmpas y byd. 

Fe fyddwn ni yn: 

▪ Arwain sgyrsiau am ddyfodol Cymru 

▪ Peidio gofyn am ragor o drethi gan bobl tra 
rydym ni yn gwella o efeithiau COVID-19. 

▪ Herio penderfyniadau dydyn ni ddim yn cytuno â 
nhw sydd yn cael eu gwneud yn Lloegr.  Fel: 

– Sut mae ein heddlu a’n system gyfawnder 
yn gweithio. 

– Sut rydyn ni’n gweithio gyda gwledydd 
yn Ewrop nawr ein bod ni wedi gadael yr 
Undeb Ewropeaidd. 

– Dechrau rhaglen gyfnewid dysgu fel bod 
pobl ifanc, athrawon a myfyrwyr yng 
Nghymru yn gallu astudio a gweithio mewn 
gwledydd eraill. 
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Geiriau anodd 

Prentisiaeth 

Prentisiaeth ydy pan rydych chi’n cael eich talu tra’n dysgu sgiliau ar 
gyfer swydd. 

Tipiau glo 

Bryniau o wastraf glo o’r pyllau glo ydy tipiau glo. Mae tipiau glo yn 
gallu bod yn beryglus pan maen nhw’n syrthio. 

Economi 

Mae economi yn meddwl yr arian mae gwlad yn ei wneud wrth wneud a 
gwerthu cynnyrch a gwasanaethau. 

Etholiad 

Etholiad ydy pan mae pobl yn pleidleisio dros y person neu’r blaid 
wleidyddol maen nhw eisiau i’w cynrychioli nhw. 

Misglwyf 

Misglwyf ydy gwaedu o’r fagina sydd yn digwydd i’r rhan fwyaf o 
fenywod unwaith y mis. 

Plaid wleidyddol 

Plaid wleidyddol ydy grŵp o bobl sydd yn cytuno ar sut i wneud 
penderfyniadau a rhedeg gwlad. Er enghraift ni ydy Llafur Cymru. 

Ynni Adnewyddadwy 

Ynni adnewyddadwy ydy pan rydyn ni’n gwneud pethau fel trydan 
mewn fordd sydd ddim yn gwneud niwed i’r amgylchedd. Er enghraift, 
gwynt, dŵr neu’r haul. 





Atgynhyrchwyd o gyfryngau electronig, wedi'i hyrwyddo gan Louise 
Magee, Ysgrifennydd Cyfredinol, Llafur Cymru, ar ran Llafur Cymru, 
y ddau yn 1 Cathedral Road, Caerdydd CF11 9HA 


	Our nation
	Our homes, communities and councils
	Welsh language, culture, sport and tourism
	Supporting equality
	Schooling, learning and education for everyone
	A greener energy and environment
	Building a stronger, greener economy
	Jobs and skills
	Social care
	Health and well-being
	Our promises
	Introduction
	Hard words 



Accessibility Report


		Filename: 

		Easy Read Design Welsh Labour Manifesto 2021 - Welsh.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 2

		Passed: 26

		Failed: 2




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Failed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Skipped		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Failed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


