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CYFLWYNIAD

Mae’r pandemig hwn wedi gadael ei ôl arnom
ni i gyd. Mae llawer ohonom wedi colli aelodau
o’r teulu, ffrindiau a chymdogion i Covid-19,
ac rydym yn gwybod bod eraill yn dal i gael
trafferth ymdopi ag effaith barhaus y clefyd ar
eu hiechyd a’u lles.
Rydym ni i gyd wedi brwydro yn erbyn y pandemig.
Mae ein dyled yn fawr i arwyr y gwasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol, yr heddlu, addysg,
gweithwyr allweddol eraill a gwirfoddolwyr di-rif.
Rydym wedi dibynnu arnyn nhw i gyd i’n helpu
trwy’r argyfwng. Ar yr un pryd, rydym ni i gyd wedi
chwarae ein rhan i gadw pethau i fynd, yn aml
yn yr amodau mwyaf anodd. Rhaid i ni beidio â
pheryglu’r gwaith caled a’r aberthau hynny.
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Undod cymdeithasol yw’r hyn sydd wrth wraidd
y mudiad Llafur. Ni fu hynny erioed mor amlwg
yng Nghymru nag yn ystod y cyfnod ofnadwy
hwn. Rydym wedi sefyll gyda’n gilydd, ysgwydd
wrth ysgwydd, gan weithio gyda’r gwledydd
datganoledig eraill a Llywodraeth y Deyrnas Unedig
pryd bynnag y gallem.
Dyma rai o’r camau penodol rydym wedi’u cymryd i
ymladd yn erbyn y pandemig.
Dylai’r clod ar gyfer pob un ohonynt fynd i’r rhai
sydd wedi gweithio mor galed i’w darparu, gyda
chymorth eich Llywodraeth Lafur Cymru, i:
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mwy na miliwn a hanner o bobl
	Frechu
â’u dos cyntaf o’r brechlyn Covid mewn

ychydig dros dri mis yn unig ar ôl i’r rhaglen
gael ei lansio.

	Darparu cyfarpar diogelu personol (PPE)
rhad ac am ddim i bawb sy’n gweithio
yn y GIG a gofal cymdeithasol, gan
gynnwys cartrefi gofal.



system olrhain cysylltiadau
	Sefydlu’r
Covid fwyaf llwyddiannus yn y Deyrnas

Unedig – gwasanaeth cyhoeddus sy’n cael ei
gynnal gan bobl leol.

Ysbyty Athrofaol y Faenor, o fewn
	Agor
y gyllideb a chyn pryd, a sicrhau 2,600 o

welyau ychwanegol trwy ein rhwydwaith
o ysbytai maes ym mhob rhan o Gymru a
5,000 o welyau ychwanegol i gyd yn ystod y
gaeaf.

mwy na 165,000 o swyddi trwy
	Diogelu
ddarparu’r cynllun cymorth busnes
mwyaf hael yn y Deyrnas Unedig.

	Cyflawni ein Hymrwymiad Covid gwerth
sawl miliwn o bunnoedd fel bod pawb dros
16 oed sydd wedi colli eu swydd yn gallu
dychwelyd i waith neu hyfforddiant neu gael
cymorth i ddechrau busnes.



	Cefnogi ein darparwyr gofal cymdeithasol
trwy ein cronfa £150m i ymladd yn erbyn
Covid a buddsoddi mwy na £24m i warchod
elusennau a hyrwyddo gwirfoddoli.



3,200 o bobl i gael llety dros dro ers
	Helpu
mis Mawrth 2020 a helpu llawer mwy i osgoi
mynd yn ddigartref.

	Darparu mwy na 200,000 o flychau bwyd
i’r rhai a oedd yn gwarchod yn gynharach
yn yr argyfwng.




 warantu prydau ysgol am ddim, yn ystod
G
y gwyliau hefyd, i bob disgybl cymwys hyd at
ac yn cynnwys y Pasg 2022.
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Mae pobl Cymru yn gofalu am ei gilydd; rydym yn helpu
pobl sy’n cael anhawster, ac rydym yn deall cymaint
yn fwy y gallwn ei gyflawni pan fyddwn yn cydweithio.
Mae Llafur Cymru yn rhannu’r un gwerthoedd ac mae
eich Llywodraeth Lafur Cymru wedi dangos sut i roi’r
gwerthoedd hynny ar waith. Nid yw’r un blaid arall yng
Nghymru yn dod yn agos at ddangos y gellir ymddiried
ynddi i wneud y peth iawn ar gyfer holl bobl Cymru.
Wrth i ni weithio gyda’n gilydd i symud ymlaen y tu
hwnt i’r pandemig, mae Llafur Cymru yn awyddus i greu
Cymru wahanol, gynaliadwy a chyffrous y dyfodol, wedi’i
hadeiladu ar y gwerthoedd sy’n ein nodweddu fel cenedl.
Mae gan Lafur Cymru y profiad a’r weledigaeth i arwain
adferiad Cymru o’r pandemig, ac rydym yn addo i bobl
Cymru y byddwn yn buddsoddi yn ein GIG i’w roi ar y
trywydd iawn, gan gynnwys ysgol feddygol newydd yng
Ngogledd Cymru; byddwn yn talu cyflog byw go iawn i’n
gweithwyr gofal; byddwn yn ariannu hyd at 1,800 o staff
tiwtora ychwanegol mewn ysgolion i sicrhau nad yw ein
plant yn cael eu gadael ar ôl; byddwn yn cynnig sicrwydd
o waith, addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth
i’n pobl ifanc; byddwn yn rhoi terfyn ar ddefnyddio’r
plastigion untro sy’n creu’r sbwriel mwyaf; byddwn yn
rhoi mwy o swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu
ar ein strydoedd; byddwn yn adeiladu 20,000 o gartrefi
carbon isel newydd gan greu miloedd o swyddi newydd,
yn ogystal â chymaint yn fwy.
Pan edrychaf yn ôl dros y misoedd anodd ers mis Mawrth
y llynedd, credaf mai’r hyn a fydd yn aros yn hir yn fy
nghof, yn ogystal â’r tristwch parhaus wrth feddwl am y
bywydau a’r bywoliaethau a gollwyd ac a ddifrodwyd, yw’r
miloedd ar filoedd o weithredoedd bach o garedigrwydd.
Y profiad hwnnw o ofalu am ein gilydd yw’r hyn rydym
eisiau adeiladu arno a’i ddatblygu i’r dyfodol.
Yn y maniffesto hwn, amlinellwn sut yn union y
byddwn yn creu’r Gymru rydym ni i gyd yn dymuno
ei chael. Fe’ch anogaf i’w ddarllen ac ymuno â ni wrth
Symud Cymru Ymlaen.

Mark Drakeford
Arweinydd Llafur Cymru a Phrif Weinidog
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ADDEWIDION LLAFUR CYMRU

1 ADFERIAD AR ÔL COVID:

Y rhaglen dal i fyny fwyaf yn ein GIG a’n hysgolion ac ysgol
feddygol newydd ar gyfer Gogledd Cymru

•	Byddwn yn rhoi ein Cynllun Adfer y GIG ar waith ar y diwrnod cyntaf i roi hwb
i’r gwasanaethau a’r driniaeth sydd eu hangen i gadw Cymru’n iach. Byddwn
yn darparu ysgol feddygol newydd yng Ngogledd Cymru i hybu hyfforddiant
gweithwyr iechyd proffesiynol yng Nghymru.

•	Byddwn yn adfer ac yn codi safonau ar gyfer ein pobl ifanc gyda chynllun mawr
i ddal i fyny mewn ysgolion, gan gyflogi 1,800 o staff tiwtora ychwanegol fel
nad oes unrhyw un o’n pobl ifanc yn cael eu gadael ar ôl.

 WARANT I BOBL IFANC:
2 G

Cynnig gwaith, addysg neu hyfforddiant i bawb dan 25 oed

•	Mae adferiad sy’n Symud Cymru Ymlaen yn golygu economi sy’n gweithio

i bawb. Dyna pam y bydd Llafur Cymru yn cynorthwyo ein pobl ifanc ac yn
gwarantu cynnig o waith, addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bawb o
dan 25 oed. Mae’r cynnig hwn yn cynnwys y bobl ifanc fydd yn elwa o 125,000
o brentisiaethau newydd Llafur Cymru i roi llwybrau o ansawdd uchel i bobl o
bob oedran i swyddi gwell.

3 BARGEN DEG AR GYFER GOFAL:
Y Cyflog Byw Gwirioneddol i weithwyr gofal

•	Yn wyneb pandemig byd-eang, mae ymroddiad y gweithlu gofal cymdeithasol
wedi ysbrydoli cenedl. Bydd Llafur Cymru yn cyflwyno’r Cyflog Byw
Gwirioneddol i’n holl staff gofal cymdeithasol. Byddwn yn parhau i gapio
ffioedd gofal dibreswyl a chynnal y terfyn cyfalaf ar £50,000, gan helpu pobl i
gadw mwy o’u cynilion cyn talu am ofal nag unrhyw genedl arall yn y DU.
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4 GWLAD WYRDDACH:
	

Dileu mwy o blastigau untro a chreu Coedwig Genedlaethol i Gymru

•	Mae harddwch naturiol Cymru yn rhodd i’w rhannu a’i gwarchod. Mae Llafur
Cymru yn deall y risgiau i’n treftadaeth gyffredin a achosir gan newid yn yr
hinsawdd a phwysau amgylcheddol arall.

•	Byddwn yn dileu’r defnydd o blastigau untro sy’n aml yn cael eu taflu fel

sbwriel, gan arbed ein moroedd a’n cefn gwlad rhag pla llygredd plastig. Bydd
Llafur Cymru yn ymestyn Coedwig Genedlaethol newydd Cymru i hyrwyddo
ein tirwedd, hybu twristiaeth gynaliadwy a chefnogi ein heconomi werdd.

5 CYMUNEDAU MWY DIOGEL:

Mwy o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ar ein strydoedd

•	Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi camu i’r adwy i ariannu 500 o Swyddogion
Cymorth Cymunedol yr Heddlu i helpu i gadw ein cymunedau’n ddiogel.
Byddwn yn cynyddu’r gefnogaeth hon i ariannu 600 o swyddogion ond mae’r
Torïaid yn bwriadu torri pob swydd.

 WYDDI NEWYDD I GYMRU:
6 S

Creu miloedd o swyddi mewn chwyldro adeiladu tai carbon isel

•	Bydd Llywodraeth Lafur nesaf Cymru yn adeiladu Cymru wyrddach gyda
swyddi sy’n addas ar gyfer y dyfodol ac yn darparu 20,000 o gartrefi
cymdeithasol carbon isel newydd i’w rhentu.

•	Bydd Llafur Cymru yn symud economi Cymru ymlaen gyda chartrefi

gwyrddach, ysbytai, ysgolion, canol trefi a thrafnidiaeth yn gyrru swyddi
newydd mewn cyfnod pontio radical i Gymru di-garbon.

ADDEWIDION LLAFUR CYMRU
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PENNOD 1

IECHYD A
LLESIANT

9
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IECHYD A LLESIANT
Mae pandemig y coronafeirws wedi rhoi pwysau anferth ar ein
GIG ond mae hefyd wedi dangos ein gwasanaeth iechyd ar ei orau.
Tynnodd sylw at ymroddiad, gofal a sgiliau aruthrol y gweithlu
- curiad calon ein gwasanaethau iechyd a gofal - ac mae ffyrdd
newydd o weithio a thechnoleg wedi’u cyflwyno bron dros nos.
Bu Llafur Cymru yn blaid y GIG erioed; rydym wastad wedi buddsoddi
yng ngwasanaethau’r GIG a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i
ddarparu gofal o ansawdd uchel. Byddwn yn parhau i wneud hynny
i greu GIG yr 21ain ganrif, sy’n darparu gofal o ansawdd uchel mor
agos at gartrefi pobl â phosibl.
Rydym yn gwybod bod pobl yn poeni am oedi eu triniaethau
oherwydd y pandemig. Byddwn yn buddsoddi’n helaeth mewn
adferiad ôl-Covid i ymateb i anghenion cyfredol a mynd i’r afael â’r
ôl-groniad o driniaethau a llawdriniaethau a ohiriwyd oherwydd y
pandemig i sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl.
Rhaid i atal a llesiant fod wrth wraidd y ffordd ymlaen i’n GIG wrth
inni symud y tu hwnt i’r argyfwng Covid presennol. Mae tlodi,
gorlenwi tai, gordewdra, cyflyrau iechyd sylfaenol neu anabledd i gyd
yn ffactorau hanfodol sydd wedi cael eu hamlygu gan y pandemig.
Byddwn yn creu GIG tecach, gan ganolbwyntio ar anghydraddoldebau
iechyd a niwed y gellir ei atal.
Byddwn yn dyfnhau integreiddiad y gwasanaethau iechyd a gofal ac
yn ehangu’r defnydd o dechnolegau newydd i ymgysylltu â chleifion a
gofalwyr. Byddwn yn darparu gwasanaethau iechyd o ansawdd uchel
sy’n agos at gartrefi pobl ac yn cefnogi pobl i aros yn iach a byw’n dda
am fwy o amser. Credwn y dylai gofal iechyd fod mor lleol â phosibl a
bob amser yn gysylltiedig â phartneriaid allweddol eraill - yn enwedig
darparwyr gofal, y trydydd sector, a gwasanaethau awdurdodau lleol,
a’i ddarparu yng nghanol ein trefi a’n cymunedau.

Bu Llafur Cymru
yn blaid y GIG
erioed; rydym
wastad wedi
buddsoddi yng
ngwasanaethau’r
GIG a gweithwyr
gofal iechyd
proffesiynol i
ddarparu gofal o
ansawdd uchel

Rydym yn parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i GIG rhad ac am ddim
i Gymru, a dyma fydd ein prif flaenoriaeth wrth inni ddod allan o’r
pandemig. Wrth symud y GIG ymlaen ar gyfer Cymru, byddwn yn
adeiladu ar y sylfeini cryf a’r cyflawniadau gwirioneddol a gyflawnwyd
gan Lafur dros y pum mlynedd diwethaf.
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BETH WNAETHOM MEWN LLYWODRAETH
y saith mlynedd diwethaf, rydym wedi
	Am
rhoi codiadau cyllid blynyddol i gefnogi
addysg a hyfforddiant iechyd ac rydym
bellach wedi recriwtio’r nifer uchaf
erioed o feddygon, nyrsys a bydwragedd
rheng flaen. At ei gilydd, mae ein gweithlu
GIG Cymru wedi tyfu 11.8% dros y pum
mlynedd diwethaf. Eleni, rydym wedi
recriwtio 200 o feddygon teulu dan
hyfforddiant.
Llafur Cymru daliad bonws
	Sicrhaodd
arbennig o £735 i’n staff GIG i ddiolch
iddynt am eu hymroddiad rhyfeddol yn
ystod y pandemig.

cyfraddau imiwneiddio plant yng
	Mae
Nghymru yn parhau i fod ymhlith y
gorau yn y byd. Mae mwyafrif helaeth
y plant yng Nghymru wedi’u hamddiffyn
rhag ystod eang o afiechydon sy’n peryglu
bywyd, cyn iddynt ddechrau’r ysgol.
dan Lafur Cymru, ein GIG oedd y
	Ogwasanaeth
iechyd cyntaf yn y DU i
ymrwymo i ddod ag achosion newydd o
HIV i ben erbyn 2030. Mae proffylacsis
cyn-amlygiad (PrEP) bellach ar gael i atal
haint HIV yng Nghymru ac rydym wedi
dod â’r gwaharddiad ar roi gwaed hoyw, fel
y’i gelwir, i ben.

oedd y wlad gyntaf yn Ewrop i roi lefelau
gweithwyr Du, Asiaidd, a Lleiafrifoedd
	Nistaff
	Mae
nyrsio mewn cyfraith - gan wneud
Ethnig â risg anghymesur o gael y feirws
gwahaniaeth gwirioneddol i ganlyniadau a
phrofiad cleifion ac ansawdd gofal.
yw’r wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno un
	Ni
llwybr canser, gan sicrhau bod pawb yn
cael y gofal a’r driniaeth orau bosibl. Mae
cyfraddau goroesi canser yng Nghymru
yn cynyddu.
Cronfa Triniaeth Newydd flaenllaw
	Mae
Llafur Cymru gwerth £80m wedi sicrhau
bod 232 o feddyginiaethau newydd ar gael
i’r GIG o fewn 13 diwrnod ar gyfartaledd.
wnaethom ni gyflwyno’r gwasanaeth
	Fe
hunaniaeth rhywedd cyntaf erioed yng
Nghymru yn 2019 gan ddarparu help a
chefnogaeth hanfodol i bobl yn nes at adref.
yw’r rhan gyntaf o’r DU i gyflwyno
	Cymru
profion anfewnwthiol arbennig ar gyfer

ac fe wnaethom sefydlu Grŵp Cynghori
Covid 19 Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd
Ethnig yn gyflym gan arwain at Adnodd
Asesu Risg y Gweithlu. Dyma’r cyntaf o’i
fath yn y DU ac mae’n cael ei ddefnyddio’n
helaeth yn y GIG ac mewn gofal
cymdeithasol.
oedd y wlad gyntaf yn y DU i
	Cymru
wahardd ysmygu mewn mannau
cyhoeddus ac mae ysmygu wedi gostwng i’r
lefelau isaf ers cadw cofnodion.
oedd rhan gyntaf y DU i newid y
	Cymru
gyfraith i gydsyniad tybiedig ar gyfer rhoi
organau yn 2015.
presgripsiynau’n parhau i fod yn
	Mae
rhad ac am ddim yng Nghymru – cafodd y
ffioedd eu dileu yn 2007 gan Lafur Cymru.

babanod cyn iddynt gael eu geni, gan
helpu i leihau’r risg o gamesgoriad.
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ADDEWID LLAFUR CYMRU I GYMRU
BYDDWN YN:

1	Sefydlu ysgol feddygol newydd yng

Ngogledd Cymru i godi’r niferoedd mewn
hyfforddiant meddygol. Byddwn yn cynyddu
cyllid hyfforddi 8% yn 2021 a dros y pum
mlynedd nesaf byddwn yn hyfforddi 12,000
o feddygon, nyrsys, gweithwyr proffesiynol
perthynol i iechyd, a seicolegwyr. Byddwn yn
parhau i ariannu bwrsariaeth y GIG i gefnogi
pawb sy’n hyfforddi i fod yn nyrs neu’n
weithiwr proffesiynol perthynol i iechyd.

Cadw presgripsiynau yn rhad ac am
2	

ddim yng Nghymru, yn wahanol i
Loegr o dan y Torïaid, lle mae pob eitem
presgripsiwn yn costio £9.15. Byddwn
hefyd yn cadw parcio ceir mewn ysbytai
yng Ngymru yn rhad ac yn ddim.

Parhau i ddarparu PPE yn rhad ac am
3	

ddim i staff iechyd a gofal cyhyd ag sydd
ei angen i ddelio â’r pandemig. Byddwn yn
parhau i ariannu ein gwasanaeth Profi
Olrhain Diogelu GIG Cymru a redir yn
gyhoeddus ac sy’n llwyddiannus iawn.

4	Ariannu gwasanaethau’r GIG i adfer a

darparu’r triniaethau a gafodd eu hoedi
ac y mae pobl yn aros amdanynt. Byddwn
yn cryfhau arweinyddiaeth genedlaethol
trwy Weithrediaeth Genedlaethol
newydd i sicrhau bod ein gwasanaethau
clinigol yn cael eu paratoi’n llawn ar gyfer
heriau’r 21ain ganrif.

5	Blaenoriaethu buddsoddiad mewn

gwasanaethau iechyd meddwl i helpu
gydag adferiad tymor hir o’r pandemig.
Byddwn yn buddsoddi yn ein gweithlu, gan
hyfforddi pobl i ddarparu cefnogaeth gynnar
i lesiant meddyliol a gwytnwch. Byddwn yn
blaenoriaethu ailgynllunio gwasanaethau
i wella atal, mynd i’r afael â stigma a
hyrwyddo dull dim-drws-anghywir o
gymorth iechyd meddwl i bawb.

PENNOD 1 IECHYD A LLESIANT

6	Sicrhau fod y GIG yn parhau i

ganolbwyntio ar ofal diwedd oes a
byddwn yn ymrwymo i adolygu cynllunio
llwybr cleifion a chyllid hosbis.

7	Buddsoddi mewn a chyflwyno technoleg

newydd sy’n cefnogi cyngor a thriniaethau
cyflym ac effeithiol. Byddwn yn cyflwyno
e-bresgreibio ac yn cefnogi datblygiadau sy’n
galluogi canfod clefyd yn fanwl gywir trwy
ddeallusrwydd artiffisial.

Cyflwyno gwell mynediad at wasanaethau
8	
meddygon teulu, deintyddol ac
optometreg. Byddwn yn parhau i ddiwygio
gofal sylfaenol, gan ddwyn at ei gilydd y
gwasanaethau meddygon teulu, partneriaid
fferylliaeth, therapi, tai, gofal cymdeithasol,
iechyd meddwl, y gymuned a’r trydydd sector
i gefnogi pobl i aros yn iach.

9	Buddsoddi mewn cenhedlaeth newydd o

ganolfannau iechyd a gofal cymdeithasol
integredig ledled Cymru. Byddwn yn
cyflwyno fframwaith Cymru gyfan i
gyflwyno presgripsiynu cymdeithasol i
fynd i’r afael ag unigedd. Mewn partneriaeth
â’n prifysgolion, byddwn yn ariannu tair
Academi Dysgu Dwys newydd i wella
profiadau a chanlyniadau i gleifion.

10	Gweithio gydag elusennau a chlinigwyr i

ddatblygu cynllun gweithredu HIV i Gymru
a chwilio am ffyrdd i annog profi am HIV,
lleihau diagnosis hwyr a hyrwyddo cyflwyno
cyffuriau atal. Byddwn yn gweithio gyda
phartneriaid i fynd i’r afael â’r stigma a brofir
gan y rhai sy’n byw gyda HIV.

12

11	Adeiladu ar lwyddiant ein Dull Ysgol Gyfan

o iechyd meddwl i blant a phobl ifanc trwy
gyflwyno gwasanaethau iechyd meddwl
plant a’r glasoed ‘o fewn cyrraedd’ mewn
ysgolion ledled Cymru. Byddwn yn cefnogi
llesiant meddyliol ar draws ein cymunedau
gan weithio gyda’r celfyddydau, chwaraeon a
sefydliadau gwirfoddol.

13

12	Cyflwyno cod ymarfer statudol

i awtistiaeth ynghylch darparu
gwasanaethau awtistiaeth. Bydd yn nodi’r
hyn y mae angen i wasanaethau iechyd a
gwasanaethau eraill ei ystyried wrth ddiwallu
anghenion pobl awtistig a’u gofalwyr.

SYMUD CYMRU YMLAEN

PENNOD 2

GOFAL
CYMDEITHASOL
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GOFAL CYMDEITHASOL
Mae ein system gofal wedi dioddef yn fawr oherwydd y
pandemig. Yn yr un modd â’r GIG, mae wedi tynnu sylw at
ddewrder ac ymroddiad anhygoel y gweithlu enfawr ac amrywiol
yn y sector cyhoeddus a phreifat. Mae’r galwadau ar ein
gwasanaethau gofal yn ddi-ildio. Mae llawer o waith i’w wneud i
amddiffyn, ailadeiladu a datblygu ein gwasanaethau gofal fel eu
bod yn parhau i fod yn effeithiol y tu hwnt i’r pandemig.
Rydym wedi dysgu llawer dros y flwyddyn ddiwethaf, a byddwn yn
defnyddio’r profiad i drawsnewid ein gwasanaethau gofal presennol
yn system hyblyg, ymatebol a mwy integredig i fodloni heriau
cymdeithas sy’n heneiddio. Bydd ein gwasanaethau gofal yn helpu
pobl i fwynhau bywydau ystyrlon ac annibynnol yn eu cartrefi eu
hunain am gyfnod hirach a lle nad yw hynny’n bosibl, bydd ganddynt
ddewis o ofal urddasol, tosturiol a chadarnhaol.
Byddwn yn parhau i ddiwallu anghenion plant, pobl ifanc a
theuluoedd pan fydd adfyd yn bygwth gallu rhieni i ymdopi ac i blant
ffynnu. Byddwn yn parhau i gefnogi’r model cymdeithasol o anabledd
a byddwn yn mynd i’r afael â’r rhwystrau i fyw’n annibynnol i blant
ac oedolion anabl, gan sicrhau dewis ac ymgysylltiad yn y cyfleoedd
bywyd yr ydym i gyd yn dyheu amdanynt. Rhaid i’n gwasanaethau
gofal gael eu datblygu gan a chyda’r bobl hynny sy’n eu defnyddio.
Mae’r gwasanaeth gofal yr ydym ei eisiau ar gyfer Cymru yn un lle
mae’r gweithlu yn allweddol i gefnogi ein dinasyddion mwyaf agored
i niwed - p’un a yw hynny gartref neu mewn cartref gofal. Credwn fod
gofal cymdeithasol yn alwedigaeth sy’n haeddu’r un gydnabyddiaeth
a gwobr ag y mae proffesiynau gwasanaeth cyhoeddus allweddol
eraill yn eu mwynhau.

Mae’r gwasanaeth
gofal yr ydym ei
eisiau ar gyfer
Cymru yn un lle
mae’r gweithlu yn
allweddol i gefnogi
ein dinasyddion
mwyaf agored i
niwed - p’un a yw
hynny gartref neu
mewn cartref gofal

Rhaid i ddarparwyr gofal cymdeithasol ac iechyd weithio’n agos
gyda’i gilydd a bod yn bartneriaid cyfartal wrth ddylunio a darparu
gwasanaethau i ddiwallu anghenion eu hardal leol. Nid yw gofal
cymdeithasol yn rhad ac am ddim ar bwynt angen - yn wahanol i’r
GIG - ond mae’n destun prawf modd (ac nid yw Llywodraeth Dorïaidd
bresennol y DU yn dangos unrhyw arwydd o newid hynny). Bydd
Llywodraeth Lafur nesaf Cymru yn helpu’r rhai sydd leiaf abl i dalu am
y gofal sydd ei angen arnynt.

PENNOD 2 GOFAL CYMDEITHASOL
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BETH WNAETHOM MEWN LLYWODRAETH
ein gwariant cyfun ar iechyd a gofal
gronfa ymladd Covid
	Mae
	Darparom
cymdeithasol y pen wedi tyfu’n gyflymach
gwerth £150m i gefnogi darparwyr gofal
yng Nghymru ers datganoli nag yn Lloegr
a’r Alban, diolch i Lafur Cymru.
wedi gweithredu ar ein polisi
	Rydym
blaenllaw o ofal plant rhad ac am ddim
i rieni plant tair a phedair oed sy’n
gweithio - y cynnig mwyaf hael yn y DU i
rieni sy’n gweithio. Mae ein buddsoddiad
yn natblygiad 115 o gyfleusterau gofal plant
newydd neu rai wedi’u hailddatblygu wedi
helpu i ehangu’r sector gofal plant, gan
greu swyddi o safon.
wedi hyrwyddo hawliau plant yn
	Rydym
ein holl bolisïau gan newid y gyfraith i helpu
i sicrhau bod cosb gorfforol i blant yn
dod i ben. Rydym wedi parhau i fuddsoddi
mewn Dechrau’n Deg ar gyfer plant iau tra
bod gwasanaethau yn Lloegr wedi’u torri.

cymdeithasol ledled Cymru a sicrhau Offer
Amddiffynnol Personol am ddim i weithwyr
gofal. Hefyd fe ddarparwyd Cronfa Ymateb
Covid-19 y Trydydd Sector gwerth £24m
a fu o gymorth i amddiffyn elusennau a
sefydliadau gwirfoddol yn ariannol trwy’r
argyfwng a helpu i hyrwyddo mwy o
wirfoddoli.
Llafur Cymru daliad arbennig
	Sicrhaodd
o £500 i bron 70,000 o weithwyr gofal
cymdeithasol ledled Cymru yn 2020 a
£735 arall yn 2021 i ddiolch iddynt am eu
hymroddiad yn ystod y pandemig.
wedi darparu mwy na 1,000 o
	Rydym
gyfrifiaduron llechen i 584 o gartrefi
gofal fel rhan o’n rhaglen Cymunedau
Digidol Cymru.

wedi codi’r terfyn cyfalaf ar gyfer
yn gwerthfawrogi byddin gofalwyr
	Rydym
	Rydym
pobl sy’n mynd i ofal preswyl - gallant gadw
di-dâl Cymru - rydym wedi cynnal ymgyrch
hyd at £50,000 o’u cyfoeth cyn gorfod talu
tuag at eu gofal. Dyma’r cynllun mwyaf hael
yn y DU.
Llafur Cymru wedi cynnal cap ar
	Mae
daliadau am wasanaethau gofal y mae
pobl yn eu cael yn eu cartrefi eu hunain ar
uchafswm o £100. Mae pobl ar incwm isel
yn talu llawer llai neu ddim byd o gwbl am
eu gwasanaethau cymorth cartref.
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	Mae ein haddewid i adeiladu canolfannau
iechyd a gofal cymdeithasol integredig
mewn cymunedau lleol ledled Cymru
wedi’i gyflawni yn Nhonypandy, Aberaeron,
Abergwaun, Murton, Penclawdd, Rhuthun,
Aberpennar a Phontypridd. Mae 11
canolfan arall ar wahanol gamau o
gynllunio uwch.

ymwybyddiaeth Hawliau Gofalwyr
ac wedi lansio Cynllun Gofalwyr
Cenedlaethol newydd i gael gwell
gwasanaethau i ofalwyr. Rydym yn ariannu
tair elusen fawr i ofalwyr gyda mwy na
£3m mewn grantiau a £1m arall i gefnogi
hawliadau caledi.
gynllun cyfeillio cenedlaethol
	Ariannom
Ffrind Mewn Angen ar gyfer pobl hŷn
sy’n ynysig neu’n unig. Lansiwyd ein
gweledigaeth o Gymru sydd o blaid
hawliau a phobl hŷn yn ein Strategaeth
ar gyfer Cymdeithas sy’n Heneiddio, sy’n
hyrwyddo parch a chydgefnogaeth rhwng
cenedlaethau ac yn ein helpu ni i gyd i
heneiddio’n dda.

SYMUD CYMRU YMLAEN

ADDEWID LLAFUR CYMRU I GYMRU
BYDDWN YN:

1	Creu gweithlu cryfach gyda chyflog

gwell - dyma’r allwedd i ddarparu gwell
gwasanaethau. Byddwn yn sicrhau bod
gweithwyr gofal yn cael y cyflog byw
gwirioneddol yn ystod tymor y
Senedd nesaf.

2	Gweithio gyda’n partneriaid i uwchsgilio’r

gweithlu ac adeiladu prentisiaethau
mewn gofal a recriwtio mwy o siaradwyr
Cymraeg. Byddwn yn creu Prif Swyddog
Gofal Cymdeithasol i Gymru i ddod ag
arweinyddiaeth genedlaethol a mwy o barch
i’r proffesiwn gofal.

3	Parhau i gapio costau gofal cymdeithasol

dibreswyl ar yr uchafswm cyfredol o £100
yr wythnos. Bydd Llafur Cymru yn gwarantu
na fydd hyn yn codi dros oes tymor nesaf y
Senedd. Bydd y mwyafrif o ddinasyddion yn
talu llawer llai na hyn neu ddim byd o gwbl os
ydyn nhw ar incwm isel.

4	Cynnal y terfyn cyfalaf ar £50,000. Dyma’r

swm mwyaf hael yn y DU ac mae’n golygu y
gall pobl yng Nghymru gadw mwy o’u cynilion
a’u cyfalaf eu hunain cyn iddynt dalu am ofal.

5	Lansio Fframwaith Gofal Cymdeithasol

Cenedlaethol i osod comisiynu teg, amodau
gweithlu teg, a marchnad ofal fwy cytbwys
rhwng darparwyr cyhoeddus, gwirfoddol
a phreifat. Byddwn yn deddfu i gryfhau
partneriaethau i ddarparu gwell gofal ac
iechyd integredig, gan roi sylw i’r ymatebion
i’n Papur Gwyn ar Ailgydbwyso Gofal a
Chymorth. Bydd y Fframwaith yn dyfnhau
cydweithredu â’r sector gwirfoddol ac yn nodi
blaenoriaethau ar gyfer Cymru ôl-Covid.
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6	Mynd ar drywydd datrysiad cynaliadwy

yn y DU fel bod gofal yn rhad ac am
ddim i bawb ar bwynt angen. Os bydd
Llywodraeth Dorïaidd y DU yn torri ei
haddewid eto ac yn methu cyflwyno cynllun a
ariennir yn llawn yn senedd bresennol y DU,
byddwn yn ymgynghori ar ddatrysiad posibl
i Gymru yn unig i ddiwallu ein hanghenion
gofal tymor hir.

7	Cryfhau cefnogaeth i ofalwyr trwy gronfa

caledi Covid gwerth £1m yn 2021 ac ariannu
cynllun seibiant byr newydd o £3m i helpu
gofalwyr yn eu gweithgareddau hanfodol.

Buddsoddi £40m mewn gofal integredig
8	

i bobl hŷn ag anghenion cymhleth, yn
enwedig gofal dementia, gan ddatblygu
mwy na 50 o hybiau cymunedol lleol i
gydleoli iechyd a gofal cymdeithasol rheng
flaen a gwasanaethau eraill. Byddwn yn
cefnogi datblygiad tai arloesol i ddiwallu
anghenion gofal, fel tai Gofal Ychwanegol.
Byddwn yn ariannu swydd bwrpasol ym
mhob awdurdod lleol i hyrwyddo gwaith
i wneud Cymru yn genedl sy’n gyfeillgar i
bobl hŷn.

9	Gweithio gyda’r Fforwm Cydraddoldeb

Anabledd i wella’r rhyngwyneb rhwng
gofal iechyd parhaus a Thaliadau
Uniongyrchol.

10	Cyflwyno bwndeli babanod ar gyfer rhieni

newydd i fwy o deuluoedd. Byddwn hefyd
yn ariannu gofal plant i fwy o deuluoedd
lle mae rhieni mewn addysg a hyfforddiant.
Byddwn yn parhau i gefnogi ein rhaglenni
Dechrau’n Deg blaenllaw ar gyfer plant yn
rhai o’n cymunedau mwyaf difreintiedig.
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11	Helpu i atal teuluoedd rhag chwalu trwy

ariannu gwasanaethau eirioli ar gyfer rhieni
y mae eu plant mewn perygl o ddod i ofal.
A byddwn yn buddsoddi £20m i ddarparu
cefnogaeth arbenigol ychwanegol i blant
ag anghenion cymhleth a allai fod ar
gyrion gofal. Byddwn yn ystyried cyfleoedd
radical i ddiwygio gwasanaethau cyfredol i
blant sy’n derbyn gofal ac yn gadael gofal.
Byddwn yn parhau i gefnogi a chynnal
hawliau plant a phobl ifanc sy’n ceisio
lloches ar eu pen eu hunain.
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Dileu elw preifat o ofal plant sy’n derbyn
12	

gofal yn ystod tymor nesaf y Senedd. Byddwn
yn helpu i ariannu gwasanaethau preswyl
rhanbarthol i ddod â phlant ag anghenion
cymhleth adref o ofal y tu allan i Gymru.
Byddwn yn parhau i gefnogi ein cynllun
Maethu Cymru cenedlaethol. Byddwn yn
cryfhau cyrff cyhoeddus yn eu rôl fel ‘rhiant
corfforaethol’ i sicrhau bod plant sy’n derbyn
gofal oddi cartref yn cael y gofal gorau posibl.

SYMUD CYMRU YMLAEN
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SWYDDI A SGILIAU
Bu’r pum mlynedd diwethaf yn rhai o’r rhai mwyaf aflonyddgar
y mae ein heconomi erioed wedi’u hwynebu - mae cyni, Brexit
a choronafeirws i gyd wedi cael effaith enfawr. Bydd Brexit yn
ail-lunio swyddi a diwydiannau cyfan yn sylweddol, tra bod y
pandemig wedi newid union natur y gwaith ei hun. Mae mynd i’r
afael ag aflonyddwch heddiw wrth baratoi ar gyfer economi yfory,
mewn ffordd gynaliadwy a chymdeithasol gyfiawn, yn un o dasgau
pwysicaf ein cenhedlaeth.
Byddwn yn adeiladu economi ôl-bandemig, ôl-Brexit sy’n mynd i’r afael
â’r heriau strwythurol sylfaenol yn ein heconomi - yr argyfwng hinsawdd;
effaith pedwar degawd o ddad-ddiwydiannu; etifeddiaeth tlodi a’r angen
am obaith newydd, sgiliau newydd a chyfleoedd newydd. Hyn oll, yn
erbyn cefndir degawd coll o gyni Torïaidd y DU sydd wedi lleihau’r cyllid
sydd ar gael i fuddsoddi mewn sgiliau, hyfforddiant a seilwaith i gefnogi
economi gynaliadwy fywiog.
Ni fydd y dyfodol yr ydym ei eisiau i’w gael yn yr economi treth isel,
gyda’r rheoleiddio lleiaf posibl ac amddiffyniad bas y mae’r Torïaid yn
credu ynddo. Byddwn yn adeiladu’r dyfodol ar werthoedd ein mudiad
Llafur a record profedig ein Llywodraeth Lafur Cymru - byddwn yn
rhoi cydweithredu o flaen cystadleuaeth; byddwn yn gweithio mewn
partneriaeth gymdeithasol gyda’n cydweithwyr yn yr undebau llafur a
busnes i sicrhau gwaith cadarn, ystyrlon a gaiff ei wobrwyo’n deg.

Bydd Llywodraeth
Lafur nesaf
Cymru yn creu
swyddi diogel a
chynaledig wrth i ni
ddatgarboneiddio
ein heconomi

Bydd Llywodraeth Lafur nesaf Cymru yn creu swyddi diogel a chynaledig
wrth i ni ddatgarboneiddio ein heconomi. Byddwn yn cefnogi busnesau
Cymru i ddod o hyd i farchnadoedd allforio newydd a chreu swyddi
newydd. Byddwn yn buddsoddi yn niwydiannau gwyrdd cynaliadwy
yfory - tai arloesol, ynni adnewyddadwy, a thechnolegau digidol newydd
- a byddwn yn cyflawni ein dyfodol economaidd gyda thegwch a
chydraddoldeb wrth wraidd popeth a wnawn.

PENNOD 3 SWYDDI A SGILIAU
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BETH WNAETHOM MEWN LLYWODRAETH
ystod y pandemig, darparu’r cymorth
	Yn
economaidd mwyaf hael i gwmnïau a
gweithwyr, o unrhyw le yn y DU, gwerth
dros £2bn. Mae ein Cronfa Gwydnwch
Economaidd i Gymru yn unig wedi
amddiffyn mwy na 149,000 o swyddi ac
mae’r £100m o gyllid benthyciadau a
roddwyd trwy Fanc Datblygu Cymru wedi
diogelu dros 16,000 yn fwy. Cefnogodd
ein gwasanaeth Busnes Cymru 750 o
entrepreneuriaid i gychwyn busnes yn
ystod y pandemig.
Cynllun Ailadeiladu Covid
	Datblygu
mentrus, wedi’i ategu gan gronfa gwerth
£320m, a chyflwyno Cenhadaeth i Gryfhau
ac Ailadeiladu’r Economi newydd, gan
nodi camau i adeiladu economi decach a
gwyrddach.
yn buddsoddi £40m mewn
	Rydym
Ymrwymiad Covid newydd - bydd pawb
dros 16 oed sydd wedi colli eu swydd yn
cael y cyngor a’r gefnogaeth sydd eu hangen
arnynt i fynd i mewn i waith, hyfforddi, neu
gychwyn eu busnes eu hunain.
	Sefydlu tri Grŵp Ymateb Cyflogaeth
Rhanbarthol newydd i helpu i gydlynu’r
cyngor a’r cymorth cyflogaeth i’r rhai a
gollodd eu swyddi yn ystod y pandemig.



wedi creu 100,000 o brentisiaethau
	Rydym
bob oed o ansawdd uchel, ac wedi treialu
Cyfrifon Dysgu Personol newydd i helpu
pobl i ennill sgiliau newydd.
y degawd diwethaf, rydym wedi helpu
	Dros
mwy na 19,000 o bobl ifanc i gael mynediad
at waith o ansawdd da trwy Dwf Swyddi Cymru.
Comisiwn Gwaith Teg i sicrhau
	Sefydlu’r
triniaeth deg yn y gwaith a chyflwynwyd y
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Cod Moesegol ar Gaffael mewn Cadwyni
Cyflenwi i amddiffyn hawliau gweithwyr a
mynd i’r afael â chosbrestru.
deddfwriaeth gwrth-undebau
	Diddymu
atchweliadol y Torïaid a deddfu dyletswydd
economaidd-gymdeithasol y Ddeddf
Cydraddoldeb.
Contract Economaidd newydd.
	Datblygu
Am y tro cyntaf mae gwaith teg, sgiliau uwch
a lleihau ein hôl troed carbon wrth wraidd
polisi economaidd.
dull newydd arloesol o ran yr
	Lansiwyd
economi bob dydd, gan brofi syniadau
newydd trwy Gronfa Economi Sylfaenol
gwerth £4.5m i hybu twf cwmnïau â sail leol.
Banc Datblygu cyntaf erioed y DU
	Sefydlu
yng Nghymru gyda mwy na £1bn o gyllid
i gefnogi’r economi ehangach yn ogystal â
busnesau bach a chanolig eu maint.
dreth a delir gan bob busnes bach yng
	Torri’r
Nghymru gyda rhyddhad ardrethi parhaol.
ein diwydiannau allweddol, fel dur
	Cefnogi
ac awyrofod, wrth iddynt wynebu heriau
Covid a Brexit, gan gefnogi Canolfan
Gweithgynhyrchu ac Ymchwil Uwch
newydd gwerth £20m yng Ngogledd Cymru.
wedi datblygu dull Trawsnewid Trefi
	Rydym
newydd gwerth £110m i roi bywyd newydd
i ganol ein trefi. Rydym wedi ymrwymo cyllid
o £700m i fargeinion dinas a thwf ym
Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, Bae Abertawe,
Gogledd Cymru a Chanolbarth Cymru.
penodi hyrwyddwyr cyflogaeth
	Ariannu
pobl anabl ledled Cymru i helpu cyflogwyr i
recriwtio mwy o bobl anabl.

SYMUD CYMRU YMLAEN

ADDEWID LLAFUR CYMRU I GYMRU
BYDDWN YN:

1	Cefnogi pobl ifanc sydd wedi cael eu

heffeithio gan Brexit a’r pandemig
trwy ddatblygu Gwarant i Bobl Ifanc
newydd, gan roi’r cynnig o waith, addysg,
hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bawb
dan 25 oed.

Creu 125,000 o brentisiaethau bob-oed
2	

yn ystod tymor nesaf y Senedd. Byddwn
yn gweithio gydag undebau a chyflogwyr i
ehangu’r defnydd o brentisiaethau gradd
a phrentisiaethau a rennir i roi llwybrau
mwy hyblyg i bobl i hyfforddiant a gyrfa.

3	Bwrw ymlaen â’n Cenhadaeth i Gryfhau

ac Ailadeiladu’r Economi ar gyfer Cymru
a hyrwyddo sgiliau o ansawdd da yn y
meysydd lle rydym ynn gwybod y bydd
yr economi’n tyfu. Byddwn yn cryfhau
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol
i sicrhau bod y cyflenwad yn diwallu
anghenion economaidd cyfnewidiol Cymru.

4	Adeiladu system wirioneddol o ddysgu

gydol oes i bawb sydd angen help i ddod
o hyd i waith ac ailhyfforddi, yn enwedig
y rhai mwyaf difreintiedig. Byddwn yn
ehangu Cyfrifon Dysgu Personol i
ganiatáu i bobl astudio yn hyblyg a chael
sgiliau newydd.

5	Rhoi, mewn cyfraith, ein dull

partneriaeth gymdeithasol llwyddiannus
gyda chyflogwyr ac undebau, i wella
hawliau gweithwyr, cynyddu ansawdd
swyddi a gwasanaethau cyhoeddus, a
chryfhau’r economi.

6	Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau

mewn gwaith a brofir gan gymunedau
Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig a
bwrw ymlaen ag argymhellion yn y Cynllun
Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol. Byddwn
yn datblygu argymhellion y Comisiwn
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Gwaith Teg ac yn gwneud Cymru yn
Genedl Gwaith Teg wirioneddol. Byddwn
yn defnyddio’r rhwydwaith newydd o
Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl Anabl i
helpu i gau’r bwlch rhwng pobl anabl a
gweddill y boblogaeth sy’n gweithio.
Cryfhau ein Contract Economaidd
7	

fel bod twf cynhwysol, gwaith teg,
datgarboneiddio a gwell iechyd meddwl
yn y gwaith wrth wraidd popeth a wnawn.
Byddwn yn cefnogi cynigion TUC Cymru
i aelodau undeb ddod yn Gynrychiolwyr
Gwyrdd yn y gweithle. Er mwyn helpu
i uwchsgilio ein gweithlu, byddwn yn
adeiladu ar lwyddiant Cronfa Ddysgu
Undeb Cymru, a gafodd ei dileu yn Lloegr
gan y Torïaid. Gan ddefnyddio grym y pwrs
cyhoeddus, byddwn yn defnyddio pob lifer
sydd gennym i ddatblygu’r agenda gwaith
teg yng Nghymru.

8	Defnyddio ein Cronfa Buddsoddi Hyblyg

Cymru £500m i gefnogi adferiad economaidd
ac ehangu cronfeydd cyfalaf tymor hir Banc
Datblygu Cymru i ddarparu benthyca
tymor hir i fentrau bach a chanolig eu
maint, entrepreneuriaid a chwmnïau
newydd. Byddwn yn cynyddu’r defnydd o
addewidion ecwiti mewn cymorth busnes.
Byddwn yn sicrhau y bydd Banc Cymunedol
i Gymru yn cael ei greu, gan gefnogi ei dwf
fel bod ganddo 30 o ganghennau ledled
Cymru dros y degawd nesaf.

9	Adeiladu ar ein rhaglen Gwell Swyddi

yn Nes at Adref a’n gwaith economi
sylfaenol i hybu twf economïau lleol.
Byddwn yn datblygu Cronfa Cefnogi
Cwmnïau Lleol i gefnogi busnesau lleol.
Byddwn yn darparu mwy o gefnogaeth i
bryniant gweithwyr ac yn ceisio dyblu nifer
y busnesau sy’n eiddo i weithwyr gyda’r
sector cydweithredol.
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10	Gyda phartneriaid lleol, byddwn yn

datblygu uwchgynlluniau ar gyfer
trefi a strydoedd mawr i gydlynu a
chanolbwyntio cyfleoedd a gwasanaethau
economaidd, fel bod mwy o bobl yn
gweithio ac yn treulio amser yn y
canolfannau bywiog hyn. Byddwn yn
grymuso cymunedau i fod â mwy o ran
mewn adfywio lleol.

12	Newid y ffordd rydym yn gweithio; yn

hytrach na chymudo i’r swyddfa bob
dydd byddwn yn ceisio cael targed o
30% ar gyfer gweithio o bell i sicrhau
gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith.
Byddwn yn datblygu hybiau gweithio
o bell newydd mewn cymunedau, gan
gynyddu nifer yr ymwelwyr a chreu
cyfleoedd newydd yng nghanol trefi.

11	Galluogi canol ein trefi i ddod yn fwy

ystwyth yn economaidd, a byddwn yn
helpu busnesau i weithio’n gydweithredol,
cynyddu eu cynnig digidol a chefnogi
cadwyni cyflenwi lleol, gan gynnwys
gwasanaethau cyflenwi lleol. Byddwn yn
cynnig cefnogaeth i ddatblygu cofrestr
o adeiladau gwag ac yn helpu busnesau
bach i symud i siopau gwag.
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ADEILADU ECONOMI CRYFACH A GWYRDDACH
Dros y pedwar degawd diwethaf, mae Cymru wedi bod ar
gyrion mwyaf garw dad-ddiwydiannu a chydag etifeddiaeth o
gyflog isel, diffyg sgiliau, anghydraddoldebau iechyd a thlodi.
Mae datganoli wedi rhoi cyfle inni ailadeiladu ein heconomi a
datblygu seilwaith modern a chynhyrchiol, a all weithredu fel
peiriant twf cynhwysol a chynaliadwy.
Mae’r pandemig wedi ysbeilio ein heconomi - mae gormod o
fusnesau a swyddi da wedi’u colli dros y flwyddyn ddiwethaf. Rhaid i
ni nawr ailosod y cloc a chreu economi newydd, decach a gwyrddach
sy’n gweithio i bawb, nid i’r ychydig yn unig.
Gyda seilweithiau digidol, economaidd a thrafnidiaeth newydd,
byddwn yn ailadeiladu ac yn ailfywiogi ein cymunedau lleol, canol
ein trefi, a’n heconomi mewn ffordd fywiog a chynhwysol i ddiogelu
swyddi presennol a chreu cyfleoedd gwaith newydd fel y gall Cymru
ffynnu unwaith eto.
Bydd ein heconomi wyrddach newydd wedi’i seilio ar ein gwerthoedd
o newid blaengar - gwerthoedd cydweithredu nid cystadleuaeth;
gofalu am ein gilydd, nid cael ein rhannu yn erbyn ein gilydd.

Bydd ein heconomi
wyrddach newydd
wedi’i seilio ar ein
gwerthoedd o
newid blaengar

Byddwn yn symud ymlaen gyda’n partneriaid yn y sector cyhoeddus,
mewn busnes ac yn yr undebau llafur. A byddwn yn adeiladu ein
seilwaith economaidd ar gyfer diwydiannau cartref cynaliadwy tymor
hir a’r swyddi gwerth chweil a ddaw yn eu sgil.
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BETH WNAETHOM MEWN LLYWODRAETH
ein Llywodraeth Lafur Cymru
	Cynlluniodd
ar gyfer y dyfodol trwy greu’r Comisiwn
Seilwaith Cenedlaethol ar gyfer
Cymru, cyhoeddi Fframwaith Datblygu
Cenedlaethol a dod ag awdurdodau lleol
ynghyd mewn strwythurau cynllunio
rhanbarthol newydd.
Llywodraeth Lafur Cymru wedi camu
	Mae
i’r adwy lle mae Llywodraeth Dorïaidd y
DU wedi methu, trwy fuddsoddi £200m i
helpu 750,000 o adeiladau i gael band
eang ffibr cyflym. Sefydlu Y Ganolfan
Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol i
hyrwyddo arloesedd.
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	Mae trafnidiaeth gynaliadwy, integredig
a hygyrch yn hanfodol i economi fodern
ac rydym wedi buddsoddi mwy nag
erioed mewn trafnidiaeth gyhoeddus
ledled Cymru a strategaeth drafnidiaeth
newydd fentrus i ostwng allyriadau hefyd.
	Wedi dod â rhwydwaith rheilffyrdd Cymru
a’r Gororau yn ôl i berchnogaeth gyhoeddus.
Rydym yn buddsoddi £750m i uwchraddio
a thrydaneiddio llinellau Cymoedd
De Cymru i ddarparu gwell seilwaith,
amseroedd teithio a mwy o drenau.

FyNgherdynTeithio i roi teithio
	Cyflwyno
gostyngol i bob person 16 i 21 oed.
yn rhoi mwy na £80m o arian
	Rydym
ychwanegol i amddiffyn gwasanaethau
bysiau yn ystod y pandemig ac
ymrwymwyd buddsoddiadau mawr
mewn gorsafoedd bysiau newydd
ledled Cymru, gan gynnwys Caerdydd,
Merthyr Tudful a Shotton.
yn gwneud y buddsoddiad uchaf
	Rydym
erioed o £75m mewn teithio llesol i
wella cyfleoedd cerdded a beicio.
Helpu pobl i symud i gerbydau trydan
	
gyda buddsoddiad newydd mewn
seilwaith gwefru a strategaeth gwefru
cerbydau trydan newydd.
wedi buddsoddi mwy na £110m
	Rydym
mewn seilwaith ynni adnewyddadwy,
gan gefnogi 11 prosiect ynni morol, gan
gynnwys y parth arddangos ffrwd lanw
oddi ar arfordir Ynys Môn.

SYMUD CYMRU YMLAEN

ADDEWID LLAFUR CYMRU I GYMRU
BYDDWN YN:

Buddsoddi dros y tymor hir yn y seilwaith
1	

gwyrdd a modern mae Cymru ei angen i
ffynnu. Byddwn yn lansio Cynllun Buddsoddi
Seilwaith Cymru 10 mlynedd newydd ar gyfer
economi di-garbon; cyflenwi ein rhaglen Y
Cymoedd Technoleg 10-mlynedd gwerth
£100m a chwblhau prosiectau mawr gan
gynnwys £1bn i ddeuoli ffordd Blaenau’r
Cymoedd, sef rhaglen eithriadol o waith i
ddatgloi potensial cyflogaeth yn yr ardal.
Byddwn yn parhau i bwyso ar Lywodraeth
y DU am gyfran deg o seilwaith rheilffyrdd
hanfodol a buddsoddiad Ymchwil a Datblygu
i Gymru.

2	Bwrw ymlaen â’n Strategaeth Ddigidol

targed newydd o 45% o deithiau trwy
ddulliau cynaliadwy erbyn 2040, gan osod
nodau mwy estynedig lle gallwn.

5	Bwrw ymlaen ag adroddiad Comisiwn

Burns ar gyfer Casnewydd, gan bwyso
ar Lywodraeth y DU i’n helpu i wireddu ei
weledigaeth gyffrous ar gyfer integreiddio
trafnidiaeth a lleddfu tagfeydd yr M4.
Byddwn yn datblygu cronfa prif ffyrdd
newydd i wella atyniad a bioamrywiaeth
ardaloedd ochr yn ochr â phrif lwybrau
trafnidiaeth i Gymru.

6	Cyflwyno £800m o gerbydau newydd ar

gyfer ein rheilffyrdd a sicrhau bod 95% o
deithiau trên ar drenau newydd erbyn
2024. Byddwn yn datblygu cynlluniau
ar gyfer metro yng Ngogledd Cymru
a Bae Abertawe. Byddwn yn archwilio
cyfleoedd ar gyfer estyniadau aml-foddol i’n
rhwydweithiau Metro, fel Coridor y Gogledd
Orllewin ac ar draws cymoedd De Cymru.
Byddwn yn pwyso ar Lywodraeth y DU i
drydaneiddio prif reilffordd Gogledd Cymru.
Byddwn yn datblygu’r Ganolfan Ragoriaeth
Rheilffordd Fyd-eang gyffrous yn Nyffryn
Dulais i hyrwyddo arloesedd rheilffyrdd.
Byddwn yn archwilio opsiynau i weithwyr
gymryd cyfran berchnogol yn ein hasedau
trafnidiaeth cenedlaethol.

newydd ar gyfer Cymru ac uwchraddio ein
seilwaith digidol a chyfathrebu. Byddwn
yn cefnogi arloesedd trwy ein Canolfan
Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch newydd
yng Ngogledd Cymru a’n Strategaeth
Gweithgynhyrchu newydd i helpu meysydd
allweddol o’n heconomi, fel awyrofod a dur, i
arloesi, tyfu a lleihau eu hôl troed carbon.

3	Creu sylfaen ddeddfwriaethol fodern ar

gyfer trafnidiaeth yng Nghymru. Byddwn
yn codi’r gwaharddiad ar awdurdodau
lleol rhag sefydlu cwmnïau bysiau trefol
newydd. Byddwn yn deddfu i foderneiddio’r
sector tacsis a cherbydau preifat a mynd i’r
afael â phroblemau croesffiniol.

4

	Gweithredu ein Strategaeth Drafnidiaeth
newydd i Gymru i ddatblygu system
drafnidiaeth gyhoeddus gynaliadwy a
fforddiadwy, o ansawdd uchel. Byddwn yn
rhoi pwerau newydd i Drafnidiaeth i Gymru
i integreiddio rheilffyrdd, bysiau a theithio
llesol yn well a’u rheoleiddio er mwyn iddynt
fodloni Safonau’r Gymraeg. Byddwn hefyd yn
gweithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu
Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol
newydd. Byddwn yn gweithio tuag at ein
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 uddsoddi mewn gwasanaethau bysiau
B
a chwblhau prosiectau seilwaith bysiau
newydd mawr, gan gynnwys ailddyrannu
gofod ar y ffyrdd i gefnogi lonydd bysiau
pwrpasol a llwybrau cludo cyflym newydd
sy’n gwneud teithio ar fws yn haws. Byddwn
yn dysgu oddi wrth beilotiaid Fflecsi diweddar
i ehangu teithio hyblyg sy’n ymateb i’r
galw ledled Cymru. Byddwn yn adeiladu
ar lwyddiant ein cynllun teithio am ddim i
bobl hŷn ac yn edrych ar sut y gall prisiau
teg annog teithio integredig, gan gynnwys
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archwilio estyniadau i FyNgherdynTeithio
ar gyfer teithio cost is i bobl ifanc. Byddwn
yn gweithio i wneud y fflyd cerbydau bws a
thacsi yn allyriadau sero erbyn 2028.

8	Gweithio gyda Thrafnidiaeth i Gymru ac

awdurdodau lleol i hyrwyddo cerdded
a beicio wrth i ni wneud Cymru yn
genedl teithio llesol. Byddwn yn cefnogi
mentrau cymdeithasol newydd arloesol
fel caffis atgyweirio cynnal a chadw
beiciau a chynlluniau ailgylchu beiciau.
Byddwn yn datblygu Mapiau Rhwydwaith
Integredig Teithio Llesol ac yn gweithio
gydag ysgolion i hyrwyddo Teithio Llesol a
Diogelwch ar y Ffyrdd.

9	Gwneud 20mya yn derfyn cyflymder

diofyn mewn ardaloedd preswyl a gwahardd
parcio ar y palmant, ble bynnag y bo’n bosibl.

10	Adeiladu dyfodol cynaliadwy i’n

11	Sefydlu bwrdd perfformiad trafnidiaeth

newydd i ddatblygu’r system cludo teithwyr
integredig ac effeithlon yr ydym ei eisiau yng
Nghymru. Byddwn yn moderneiddio grantiau
trafnidiaeth. Byddwn yn buddsoddi mewn
opsiynau teithio sy’n annog trafnidiaeth
gyhoeddus ac yn cefnogi cerdded a beicio
- opsiynau sy’n garbon-isel neu’n ddi-garbon
ac yn lliniaru llygredd aer.

C efnogi arloesedd mewn technoleg
12	

ynni adnewyddadwy newydd, gyda
ffocws penodol ar gefnogi marchnata
technolegau newydd sydd angen
cymorth ychwanegol. Fel rhan o bolisi
ynni cytbwys, byddwn yn datblygu Her
Morlyn Llanw ac yn cefnogi syniadau
a all wneud Cymru yn ganolfan fydeang o dechnolegau llanw sy’n dod
i’r amlwg.

porthladdoedd allweddol a Maes
Awyr Caerdydd.
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YNNI AC AMGYLCHEDD GWYRDDACH
Dyfodol gwyrddach yw’r unig ddyfodol hyfyw sydd gennym.
Rhaid i’r broses o ddatblygu perthynas fwy cynaliadwy â’r byd naturiol
ddechrau yn ein cymunedau lleol - cael mynediad i fannau gwyrdd
lleol oherwydd y buddiannau llesol, economi leol sy’n osgoi gwastraff,
ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol, bwyd a dyfir yn lleol, a
chadw pob cymuned yn ddiogel rhag effaith llygredd a’r hinsawdd
sy’n newid.
Bydd y math o drawsnewidiad gwyrdd y bydd llywodraeth nesaf
Llafur Cymru yn ei gyflawni yn integreiddio ein camau cadarnhaol
dros natur i fwy o’n gweithgaredd economaidd - o ffermio defaid i
gynhyrchu dur - byddwn yn blaenoriaethu buddsoddiad yn y sgiliau
sydd eu hangen arnom i baratoi ein dinasyddion i gwrdd â’r heriau a
gawn o newid yn yr hinsawdd.
Rhaid i ddyfodol gwyrddach fod yn ddyfodol tecach hefyd ac ni
allwn ddibynnu ar y farchnad rydd i’w gyflawni. Fel y dangosodd
yr argyfwng iechyd diweddar, mae gweithredu ar y cyd, gyda
chefnogaeth llywodraeth leol a chenedlaethol gymaint yn fwy
effeithiol i sicrhau newid ystyrlon.
Byddwn yn sicrhau bod natur a hinsawdd ar agenda pob busnes
gwasanaeth cyhoeddus a sector preifat, a byddwn yn edrych i weld
enillion amgylcheddol ar unrhyw fuddsoddiad cyhoeddus.
Nid argyfwng ar y gweill i’r byd yw’r argyfwng hinsawdd a natur. Mae
yma eisoes, ac mae gan Lafur Cymru y weledigaeth a’r uchelgais i
gynllunio dyfodol gwell, tecach a gwyrddach i ni i gyd.
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Bydd y math o
drawsnewidiad
gwyrdd y bydd
llywodraeth nesaf
Llafur Cymru
yn ei gyflawni yn
integreiddio ein
camau cadarnhaol
dros natur i fwy
o’n gweithgaredd
economaidd
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BETH WNAETHOM MEWN LLYWODRAETH
ein cynllun Cartrefi Cynnes wedi gosod
gynnal y safonau dŵr ymdrochi uchaf
	Mae
	Trwy
mesurau effeithlonrwydd ynni mewn
yn y DU, mae traethau Cymru wedi sicrhau
mwy na 60,000 o gartrefi, gan leihau biliau
tanwydd a gwella iechyd.
ein cyllid i Gyfoeth Naturiol Cymru,
	Trwy
rydym yn amddiffyn dros 70,000 o gartrefi
rhag llifogydd. Rydym hefyd wedi ariannu
awdurdodau lleol i adeiladu rhwydwaith
o amddiffynfeydd llifogydd i amddiffyn
degau o filoedd yn fwy, lefel uwch
o fuddsoddiad mewn amddiffyn rhag
llifogydd nag unrhyw le yn y DU lle mae’r
Torïaid wrth y llyw.
osod targedau ailgylchu, gwario £1
	Trwy
biliwn ers 2000 ar wella’r broses o gasglu
gwastraff, a gwahardd plastigau untro, mae
llywodraeth Lafur Cymru wedi rhoi Cymru
ar y blaen yn fyd-eang o ran ailgylchu.
i ni lansio Coedwig Genedlaethol i
	Ers
Gymru, rydym wedi cefnogi mwy na 30 o

dros 40 o Wobrau Baner Las.
Llywodraeth Lafur Cymru wedi
	Mae
cadw’r wlad yn rhydd rhag tyfu cnydau a
addaswyd yn enetig.
wedi cyflwyno rheoliadau llym i
	Rydym
leihau llygredd amaethyddol a fydd yn
helpu ffermwyr i chwarae eu rhan i wella
iechyd ein hafonydd.
rheoliad i wahardd gwerthiant
	Cyflwyno
cŵn bach a chathod bach trydydd parti,
a elwir yn gyffredin yn ‘Gyfraith Lucy,’ ac
rydym wedi gwahardd defnyddio anifeiliaid
gwyllt mewn syrcasau.
ein rhaglen Cymru ac Affrica, rydym
	Trwy
wedi plannu mwy na 15 miliwn o goed yn
Uganda gan sicrhau bywoliaeth, amddiffyn
cymunedau, a helpu’r amgylchedd.

fusnesau coedwigaeth Cymru i adeiladu’r
sylfeini ar gyfer plannu mwy o goed a
chynnig hwb sylweddol i’r diwydiant coed
cynaliadwy.
ffracio wedi cael ei wahardd yng
	Mae
Nghymru gan y llywodraeth Lafur Cymru
hon, ac mae llai a llai o danwydd ffosil yn
cael ei gloddio yng Nghymru.

35

SYMUD CYMRU YMLAEN
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BYDDWN YN:

1	Deddfu i ddileu’r defnydd o blastigau untro 5	Ariannu amddiffyniad rhag llifogydd
sy’n aml yn cael eu taflu fel sbwriel, gan
arbed ein moroedd a’n cefn gwlad rhag pla
llygredd plastig. Byddwn hefyd yn cyflwyno
cynllun cyfrifoldeb cynhyrchydd estynedig i
gymell busnesau i leihau gwastraff.

2	Creu Coedwig Genedlaethol i ymestyn

o Ogledd Cymru i’r De, gan wella 20 o
goetiroedd presennol a sicrhau iddynt
ddynodiad Coedwig Genedlaethol.
Byddwn yn cefnogi cymunedau i greu 30 o
goetiroedd newydd a chysylltu ardaloedd
cynefin. Byddwn yn cryfhau’r amddiffyniadau
ar gyfer coetiroedd hynafol. Byddwn yn
harneisio potensial economaidd, diwylliannol
a hamdden y Goedwig Genedlaethol
mewn ymgynghoriad â chymunedau lleol,
gan adeiladu ar ein cynnydd tuag at greu
diwydiant coed cynaliadwy.

Creu system newydd o gymorth fferm a
3	

fydd yn cynyddu pŵer amddiffynnol natur
trwy ffermio, gan sicrhau y bydd bwydydd
yng Nghymru yn cael eu cynhyrchu o fewn
terfynau amgylcheddol. Dim ond ar gyfer
cynhyrchu bwyd sy’n sicrhau canlyniadau
amgylcheddol ychwanegol y bydd ffermwyr
yn derbyn cymhorthdal cyhoeddus.
Byddwn yn datblygu Strategaeth Bwyd
Cymunedol Cymru i annog cyflenwi bwyd
o ffynonellau lleol yng Nghymru.

Sicrhau diogelwch tomenni glo trwy
4	

gyflwyno deddfwriaeth i ddelio ag
etifeddiaeth canrifoedd o fwyngloddio,
gan gryfhau pwerau awdurdodau lleol i
sicrhau bod y cyhoedd a’r amgylchedd yn
cael eu diogelu.
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ychwanegol i fwy na 45,000 o gartrefi.
Byddwn yn darparu rheolaeth llifogydd ar sail
natur ym mhob dalgylch afon fawr i ehangu
cynefinoedd gwlyptir a choetir ar yr un pryd
â lleddfu pwysau ar amddiffynfeydd caled.
Byddwn yn deddfu i gryfhau’r gofynion ar
gyfer defnyddio systemau draenio cynaliadwy
sy’n darparu cynefin bywyd gwyllt.

6	Gosod y safonau rhyngwladol uchaf o

ansawdd aer mewn cyfraith trwy Ddeddf
Aer Glân i Gymru, yn gyson â chanllawiau
Sefydliad Iechyd y Byd. Byddwn yn ehangu’r
ddarpariaeth o fonitro ansawdd aer i
annog newid cadarnhaol mewn ymddygiad
gyda golwg ar ostwng a dileu llygredd yn y
ffynhonnell.

7	Dynodi Parc Cenedlaethol newydd i

gwmpasu Bryniau Clwyd a Dyffryn
Dyfrdwy. Byddwn yn dechrau dynodi
dyfroedd mewndirol Cymru ar gyfer
hamdden, gan fonitro mwy ar ansawdd y dŵr
fel bod afonydd yn cyrraedd yr un safonau
uchel â thraethau Cymru. Byddwn yn sefydlu
cynllun wedi’i dargedu i hyrwyddo gwaith
adfer cynefinoedd morwellt a morfeydd heli
ar hyd ein harfordir.

8	Cefnogi 80 o ganolfannau ailddefnyddio ac

atgyweirio yng nghanol trefi a dwyn ynghyd
rwydwaith her sero-wastraff, yn seiliedig ar
leoliadau, i gefnogi newid diwylliannol mewn
busnesau a chymunedau.

36

9	Cynnal ein polisi o wrthwynebu cloddio

am danwydd ffosil yng Nghymru, ar dir
ac yn nyfroedd Cymru, gan ddefnyddio’r
pwerau sydd ar gael inni. Byddwn yn ehangu
cynhyrchu ynni adnewyddadwy gan
gyrff cyhoeddus a grwpiau cymunedol yng
Nghymru i lefel dros 100MW erbyn 2026,
gan weithio tuag at ein targed o 1GW o ran
capasiti ynni adnewyddaday yn y sector
cyhoeddus ac yn ein cymunedau erbyn 2030.

10	Gorfodi moratoriwm ar ganiatâd yn achos
pob cyfleuster llosgi mawr.

11	Datblygu model cenedlaethol ar gyfer

rheoleiddio lles anifeiliaid, cyflwyno
cofrestriad ar gyfer sefydliadau lles anifeiliaid,
bridwyr masnachol anifeiliaid anwes neu ar
gyfer saethu, ac arddangosion anifeiliaid.
Byddwn yn gwella’r cymwysterau i arolygwyr
lles anifeiliaid i godi eu statws proffesiynol.
Bydd angen teledu cylch cyfyng ym mhob
lladd-dy, byddwn yn gwahardd defnyddio
maglau, ac yn cyfyngu ar ddefnyddio cewyll
ar gyfer anifeiliaid a ffermir. Ni fyddwn yn
caniatáu difa moch daear i reoli lledaeniad TB
mewn gwartheg.
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12	Ehangu’r cynllun llwyddiannus sy’n cefnogi

grwpiau cymunedol ledled Cymru i greu
neu wella’n sylweddol y mannau gwyrdd
hygyrch sy’n cael eu gwerthfawrogi gan
gymunedau lleol, gan gynnwys:

•	2000 o safleoedd cynefin peillwyr.
•	1000 o safleoedd tyfu bwyd cymunedol.
•	200 o berllannau cymunedol yn tyfu
ffrwythau brodorol.

•	100 o ‘Goedwigoedd Bach’ - coetiroedd

trwchus ac amrywiol o faint cwrt tennis.

•	50 o gynlluniau creu cynefinoedd
mewn gorsafoedd rheilffordd a
chyfnewidfeydd trafnidiaeth.

•	50 o erddi synhwyraidd at ddibenion
therapiwtig, wedi’u darparu mewn
partneriaeth ag elusennau iechyd a
GIG Cymru.
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Dros y degawd diwethaf, mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi
arwain y rhaglen ddiwygio fwyaf uchelgeisiol a phellgyrhaeddol yn
ein hysgolion, ein colegau a’n prifysgolion ers cenhedlaeth. Mae
llwyddiant ein diwygiadau wedi golygu bod cyfran y bobl o oedran
gweithio heb unrhyw gymwysterau yng Nghymru wedi mwy na
haneru ers dechrau datganoli ac mae’r rhai sydd â sgiliau lefel
addysg uwch wedi mynd o ychydig dros un o bob pump i fwy nag
un o bob tri.
Her y tymor sydd i ddod yw parhau â’r rhaglen ddiwygio hirdymor
yr ydym wedi’i dechrau - i ymgorffori cwricwlwm newydd, cyffrous
a chreadigol newydd sy’n arwain y byd yn ein hysgolion; i gwblhau’r
newidiadau cyllido addysg drydyddol hanfodol yr ydym wedi’u
cychwyn ac i barhau i ddatblygu arweinyddiaeth gryfach ar bob lefel
o’n system addysg.
Byddwn yn atgyweirio’r difrod a wnaed dros y flwyddyn ddiwethaf
i fywydau a chyfleoedd bywyd ein plant a’n pobl ifanc pan welsom
y Covid yn tarfu ar eu haddysg. Bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn
sicrhau bod anghydraddoldebau addysgol yn culhau yng Nghymru,
nid yn ehangu, a byddwn yn sicrhau nad oes neb yn cael ei adael ar
ôl o ganlyniad i Covid.
Ffordd Llafur Cymru erioed oedd ceisio newid a sicrhau gwelliant
cadarnhaol trwy gydweithredu a chonsensws. Byddwn yn gweithio
gyda’r asedau pwysicaf sydd gennym - ein plant a’n pobl ifanc, eu
rhieni a’u gofalwyr, a’n gweithlu - i sicrhau’r canlyniadau gorau i
ddysgwyr, yn enwedig y rhai mwyaf agored i niwed.
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Bydd Llywodraeth
Lafur Cymru

yn sicrhau bod
anghydraddoldebau addysgol
yn culhau yng
Nghymru, nid yn
ehangu, a byddwn
yn sicrhau nad
oes neb yn cael
ei adael ar ôl o
ganlyniad i Covid
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BETH WNAETHOM MEWN LLYWODRAETH
wedi gwella’n sylweddol y
	Rydym
perfformiad mewn arholiadau Safon
Uwch - yng Nghymru yn 2019, cyflawnodd
27 y cant raddau A* –A, yr uchaf yn y DU, i
fyny o 23 y cant yn 2016



	Rydym wedi datblygu Cwricwlwm i Gymru,
un newydd a diguro, yn dilyn Adolygiad
Donaldson ac wedi pasio deddfwriaeth
newydd i sicrhau ei fod yn cael ei ddarparu
yn ein holl ysgolion. Rydym hefyd yn
bwrw ymlaen ag argymhellion Adroddiad
Williams ar addysgu themâu yn gysylltiedig
â chymunedau a phrofiadau Pobl Dduon,
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

Grant Lleihau Maint Dosbarthiadau
	Trwy’r
Babanod, mae Llywodraeth Lafur Cymru
wedi lleihau maint dosbarthiadau
babanod ar gyfartaledd i 23, gan gyflogi
165 o staff ychwanegol sydd o fudd
uniongyrchol i fwy na 6,000 o blant.
wedi llwyddo i basio deddfwriaeth y
	Rydym
tymor hwn a fydd yn trawsnewid y system
yng Nghymru ar gyfer cefnogi plant a phobl
ifanc 0-25 oed sydd ag anghenion dysgu
ychwanegol.
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	Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi lleihau
cost y diwrnod ysgol trwy ymestyn
cefnogaeth ariannol i fwy o deuluoedd. Ni
oedd y llywodraeth gyntaf yn y DU i wneud
y peth gweddus a gwarantu darpariaeth
prydau ysgol am ddim yn ystod pob cyfnod
o wyliau ysgol hyd at a chan gynnwys y Pasg
2022.

wedi darparu cyllid i ymestyn
	Rydym
Rhaglen Gwella Gwyliau’r Haf i blant
mewn ardaloedd o amddifadedd uchel fel y
bydd dros 14,000 o blant bellach yn elwa.
wedi amddiffyn y Lwfansau
	Rydym
Cynhaliaeth Addysg ar £30 yr wythnos,
sef y rhai a gafodd eu dileu lle mae’r Torïaid
mewn grym.
wedi dilyn ein huchelgais glir o
	Rydym
gyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg
erbyn 2050 trwy gefnogi’r galw cynyddol
am ddarpariaeth Gymraeg a thrwy
ymgorffori caffael sgiliau Cymraeg ar draws
y cwricwlwm newydd.
Rydym wedi buddsoddi yn ansawdd
	
yr addysgu a datblygiad proffesiynol
yr holl staff addysgu a staff cymorth.
Rydym wedi datblygu’r Dull Cenedlaethol o
Ddysgu Proffesiynol a buddsoddi £31m yng
nghyllidebau ysgolion i’w galluogi i greu’r
amser a’r lle sydd eu hangen ar gyfer dysgu
proffesiynol.
hefyd wedi datblygu llwybr dysgu
	Rydym
Cynorthwywyr Addysgu newydd wedi’i
alinio â safonau Cynorthwyo Addysgu
newydd a rhaglen Cynorthwyydd Addysgu
Lefel Uwch uchelgeisiol.

SYMUD CYMRU YMLAEN

ADDEWID LLAFUR CYMRU I GYMRU
BYDDWN YN:

1	Gwneud yn siŵr nad oes unrhyw un yn cael

ei adael ar ôl trwy ariannu hyd at 1,800 o
staff tiwtora ychwanegol yn ein hysgolion
cyhyd ag y mae eu hangen. Fel rhan o’n
Gwarant i Bobl Ifanc newydd, byddwn
yn adolygu ac yn cryfhau’r Fframwaith
Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid i gynorthwyo
pobl ifanc sydd mewn perygl o ymddieithrio o
addysg a hyfforddiant.

2	Buddsoddi mwy na £1.5 biliwn yng

ngham nesaf Rhaglen Ysgolion a
Cholegau’r 21ain Ganrif - y cynllun mwyaf
uchelgeisiol o adeiladu newydd mewn
cenhedlaeth. Byddwn yn parhau i weithio
gydag awdurdodau lleol i drawsnewid
amgylcheddau dysgu, datblygu ysgolion
carbon net-sero ac agor cyfleusterau ysgolion
ar gyfer cymunedau lleol.

3	Parhau i fuddsoddi mewn dysgu, addysgu

ac ymchwil yn ein colegau a’n prifysgolion
i’w helpu i gynyddu i’r eithaf eu cyfraniad
i’r economi leol a bywyd cenedlaethol a
datblygu ymhellach fel canolfannau
rhagoriaeth rhyngwladol. Byddwn yn mynd
â’r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)
trwy’r Senedd a byddwn yn adolygu Addysg
Oedolion i gynyddu nifer yr oedolion sy’n
dysgu yng Nghymru.

4	Gweithio gydag ysgolion i’w helpu i fodloni’r

heriau iechyd meddwl y mae llawer o
ddysgwyr ifanc yn eu hwynebu, gan gynnwys
darpariaeth gwnsela ychwanegol trwy gydol
tymor nesaf y Senedd.

Gwella canlyniadau i’n pobl ifanc trwy
5	

gefnogi ysgolion ac athrawon i gyflawni
ein Cwricwlwm i Gymru sy’n arwain y
byd, ac sy’n dechrau yn 2022. Byddwn yn
lleihau biwrocratiaeth ddiangen i gefnogi
arweinwyr ysgolion i ganolbwyntio ar yr
hyn maen nhw’n ei wneud orau - arwain.
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Byddwn yn gweithredu’r Ddeddf Anghenion
Dysgu Ychwanegol newydd, i drawsnewid
y profiadau a’r canlyniadau i blant a phobl
ifanc. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid
i ehangu dysgu ieithoedd tramor modern yn
ein hysgolion.

6	Parhau i fuddsoddi yn y Grant Datblygu

Disgyblion, gan ganolbwyntio ar gefnogaeth
i’r disgyblion y mae eu teuluoedd yn wynebu’r
heriau ariannol mwyaf. Byddwn hefyd yn
amddiffyn y Lwfans Cynhaliaeth Addysg ar
gyfer dysgwyr ifanc.

7	Cynnal ein hymrwymiad i ddarparu brecwast
am ddim i bob disgybl ysgol gynradd,
gan gydnabod pa mor bwysig yw hi i blant
ddechrau’r diwrnod yn iawn. Byddwn hefyd
yn cynnal ein hymrwymiad i ddileu newyn
gwyliau trwy adeiladu ar ein Rhaglen Gwella
Gwyliau’r Haf. Byddwn yn parhau i gwrdd â’r
cynnydd yn y galw am Brydau Ysgol Am Ddim
sy’n deillio o’r pandemig ac yn adolygu’r meini
prawf cymhwysedd, gan ymestyn yr hawl cyn
belled ag y mae adnoddau’n caniatáu.

8	Penodi gweinidog ar lefel Cabinet i ddatblygu
a bwrw ymlaen â chynigion Bwrdd Ieuenctid
Cymru. Bydd hyn yn cynnwys gweithio gyda
llywodraeth leol a phartneriaid i ddeddfu ar
gyfer fframwaith newydd i wasanaethau
ieuenctid yng Nghymru.

9	Gwireddu ysgolion sy’n canolbwyntio ar y

gymuned trwy fuddsoddi yn yr amgylchedd
dysgu, cydleoli gwasanaethau allweddol,
a sicrhau ymgysylltiad cryfach â rhieni a
gofalwyr y tu allan i oriau traddodiadol.

10	Edrych ar ddiwygio’r diwrnod ysgol a’r

flwyddyn ysgol i sicrhau bod y ddau yn fwy
unol â phatrymau cyfoes bywyd teuluol a
chyflogaeth.
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11	Cefnogi rôl ddemocrataidd awdurdodau

lleol mewn addysg a hyrwyddo parch
cydradd rhwng llwybrau galwedigaethol
ac academaidd mewn addysg Gymreig.
Byddwn yn gweithio gydag undebau llafur
a llywodraeth leol i ganfod sut y gall mwy
o ffedereiddio gefnogi arweinyddiaeth
addysg ledled Cymru a sut y gallwn gryfhau
cymunedau dysgu proffesiynol.
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12	Datblygu model cynaliadwy ar gyfer

darpariaeth athrawon llanw sydd â gwaith
teg yn ganolog iddo.
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Y dyfodol gorau y gall Cymru ei gael yw’r un mwyaf cyfartal,
rhydd a theg.
Trwy gydol ein hanes, mae’r Blaid Lafur wedi sefyll dros hawliau a
chydnabod y rhai sy’n agored i niwed ac o dan anfantais neu sy’n
wynebu stigma a gwahaniaethu. Ni yw plaid cydraddoldebau a
hawliau dynol ac rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ryddid
cydwybod a rhyddid cred.
Mae gwreiddiau llawer o’r heriau, gan gynnwys hiliaeth, sy’n
wynebu ein cymunedau lleiafrifol i’w cael mewn strwythurau pŵer
a chysylltiadau cymdeithasol sydd wedi hen fynd heibio ers amser
maith, ond eto mae dal angen inni eu herio. Mae anghydraddoldeb
rhywiol yn dal i fod yn annhegwch sefydlog ac mae trais yn erbyn
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn parhau i fod yn rhy
gyffredin o lawer. Rydym eisiau gwneud Cymru’r lle mwyaf diogel
yn Ewrop i fod yn fenyw. Rydym hefyd yn gwybod bod pobl yn
dioddef anabledd oherwydd rhwystrau a grëir gan anghydraddoldeb
cymdeithasol ac nid gan eu nam neu eu hanghenion penodol. Rydym
wedi dod yn bell ar y daith dros gydraddoldeb LGBTQ+, ond hyd
nes y gall pawb fod yn nhw eu hunain, gan fyw yn rhydd o ofn, mae
gennym waith i’w wneud o hyd.

Mae Llafur Cymru
yn cydnabod
ein dynoliaeth
gyffredin ac yn
dathlu amrywiaeth,
a gwahaniaeth

Mae Llafur Cymru yn cydnabod ein dynoliaeth gyffredin ac yn dathlu
amrywiaeth, a gwahaniaeth. Po fwyaf y byddwn yn gweithio gyda’n
gilydd, y mwyaf tebygol y byddwn o gyflawni newid cadarnhaol. Dyna
pam rydym yn mynd ati i gefnogi rhwydweithiau, ymgyrchoedd a
sefydliadau blaengar sy’n gweithio tuag at gymdeithas gyfartal.
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mwyn mynd i’r afael â cham-drin
	Erdomestig
a thrais rhywiol, sefydlodd
Llywodraeth Lafur Cymru linellau cymorth
Byw Heb Ofn a Dyn ar gyfer menywod
a dynion sy’n dioddef trais a cham-drin
domestig.
wedi lansio Cynllun Gweithredu
	Rydym
Cydraddoldeb Hiliol, wedi’i gyd-lunio
â mentoriaid cymunedol Du, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig a grwpiau cymunedol.
Rydym hefyd wedi buddsoddi dros £1.2m
i fynd i’r afael â throseddau casineb ac i
gefnogi dioddefwyr troseddau casineb.
a chyflwynodd Llywodraeth
	Creodd
Lafur Cymru a chlinigwyr Du, Asiaidd a
Lleiafrifoedd Ethnig, Adnodd Asesu Risg
Covid-19 ar gyfer y Gweithlu Cymru
Gyfan, y cyntaf yn y DU. Helpodd hyn i
amddiffyn iechyd gweithwyr y GIG, gofal
cymdeithasol, addysg, a staff gweithwyr
allweddol yng Nghymru ledled y pandemig.
Gronfa Mynediad at Sefyll mewn
	Sefydlu’r
Etholiad i gefnogi ac annog pobl anabl i
sefyll mewn etholiad ar gyfer y Senedd a
Llywodraeth Leol.
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	Cyflwyno Hyrwyddwyr Cyflogaeth Pobl
Anabl ac ymrwymo bron i £40m i roi
cymorth cyflogaeth i’r rhai yr effeithir
arnynt fwyaf gan Covid.

Llafur Cymru wedi ymgorffori Addysg
	Mae
Perthynas a Rhywioldeb yn y cwricwlwm
newydd gan sicrhau addysg gynhwysol
LGBTQ+ i’n plant a’n pobl ifanc. Hefyd,
sefydlu Gwasanaeth Hunaniaeth
Rhywedd arloesol i gefnogi pobl Draws
a chomisiynwyd cynllun gweithredu
LGBTQ+ cynhwysfawr mewn partneriaeth â
Stonewall Cymru.
Cael gwared ar y ‘gwaharddiad gwaed
	
hoyw’ a dod y genedl gyntaf yn y DU i
sicrhau bod PReP ar gael ar y GIG. Fe
wnaethom gefnogi digwyddiadau Balchder
ledled Cymru yn ogystal â noddi Pride
Cymru.
Cymru i fod yn Genedl
	Ymrwymo
Noddfa a darparu dros £1m i’r Rhaglen
Hawliau Lloches gan gynnig eiriolaeth a
chefnogaeth.
Llywodraeth Cymru ymchwil
	Comisiynodd
i hyrwyddo’r achos dros ymgorffori
Confensiynau’r Cenhedloedd Unedig yng
nghyfraith Cymru a chyflwyno Deddf
Hawliau Dynol i Gymru.
Llywodraeth Lafur Cymru hon a
	Yddarparodd
gynhyrchion misglwyf
am ddim ar draws ysgolion, colegau,
awdurdodau lleol a chymunedau.
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ADDEWID LLAFUR CYMRU I GYMRU
BYDDWN YN:

1	Gweithredu ac ariannu’r ymrwymiadau

a wnaed yn ein Cynllun Gweithredu
Cydraddoldeb Hiliol i fynd i’r afael â’r
anghydraddoldebau a’r hiliaeth sylweddol
sy’n wynebu cymunedau Du, Asiaidd, a
Lleiafrifoedd Ethnig.

2	Cryfhau’r Strategaeth Trais yn erbyn

Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais
Rhywiol i gynnwys ffocws ar drais yn erbyn
menywod ar y stryd ac yn y gweithle yn
ogystal â’r cartref. Ehangu’r ymgyrchoedd
hyfforddi ac ymwybyddiaeth ‘Gofyn a
Gweithredu’ a ‘Paid Cadw’n Dawel’.

3	Gweithio gyda phartneriaid i sefydlu

gwasanaeth cyfreithiol cydraddoldeb i
ddarparu cefnogaeth ar arferion cyflogaeth
annheg neu wahaniaethol. Byddwn yn edrych
ar ddeddfwriaeth i fynd i’r afael â bylchau
cyflog o ran rhywedd, cyfeiriadedd
rhywiol, ethnigrwydd, anabledd, a ffurfiau
eraill ar wahaniaethu a sicrhau bod
cyrff cyhoeddus a’r rhai sy’n derbyn cyllid
cyhoeddus yn mynd i’r afael â gwahaniaethau
cyflog. Byddwn yn gweithredu targedau
ynghylch Cyllidebu ar sail Rhyw fel bod pob
penderfyniad gan Lywodraeth Cymru yn cael
ei weld trwy lens rhyw.

4	Ymgorffori Confensiwn y Cenhedloedd

Unedig ar gyfer Dileu pob math o
Wahaniaethu yn erbyn Menywod a
Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar
Hawliau Pobl Anabl yng nghyfraith Cymru.

5

	Sicrhau bod hanes a diwylliant ein
cymunedau Du, Asiaidd, a Lleiafrifoedd
Ethnig yn cael eu cynrychioli’n briodol
trwy fuddsoddi ymhellach yn ein sector
diwylliannol a’n rhwydwaith amgueddfeydd.
Byddwn yn mynd i’r afael yn llawn â’r
argymhellion o’r Archwiliad Henebion ac
Enwau Stryd ac oddi wrth y Gweithgor
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Cymunedau, Cyfraniadau a Chynefin Pobl
Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y
Cwricwlwm Newydd.

6	Creu Uned Gwahaniaethu ar Sail Hil ochr

yn ochr ag Uned Data Cydraddoldeb i
sicrhau sylfaen dystiolaeth gynhwysol i
lywio’r broses o wneud penderfyniadau
yn y llywodraeth. Byddwn yn ehangu ein
rhaglen Mynediad i Sefyll mewn Etholiad
i annog mwy o Fenywod, pobl Dduon,
Asiaidd, a Lleiafrifoedd Ethnig a phobl
anabl i sefyll mewn etholiad. Byddwn yn
gweithredu argymhellion yr adroddiad
Adlewyrchu Cymru mewn Rhedeg Cymru:
Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant
ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus yng
Nghymru (2020-2023).

7	Cefnogi Pride Cymru trwy ddod yn noddwr

ffurfiol a byddwn yn creu Cronfa Balchder
ledled Cymru i gefnogi digwyddiadau ac
ymgyrchoedd ledled y wlad. Byddwn hefyd
yn penodi Cydlynydd Balchder ledled Cymru i
gefnogi ymgyrchoedd a gweithgareddau.

8	Defnyddio’r holl bwerau sydd ar gael i

amddiffyn ein pobl ifanc trwy wahardd
pob agwedd ar therapi trosi LGBTQ+
sydd o fewn ein pwerau a cheisio
datganoli unrhyw bwerau ychwanegol
angenrheidiol. Byddwn hefyd yn gweithio i
ddatganoli’r Ddeddf Cydnabod Rhywedd a
chefnogi ein cymuned Draws.

9	Gweithio gyda sefydliadau fel Google,

Facebook, a Twitter i fynd i’r afael â
throseddau casineb a chamwybodaeth,
yn enwedig er mwyn amddiffyn ein plant a’n
pobl ifanc rhag troseddau casineb a bwlio.

10	Gwreiddio urddas misglwyf mewn ysgolion

ac ehangu ein darpariaeth misglwyf am ddim
mewn cymunedau a’r sector preifat.
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11	Gwneud ein system drafnidiaeth

gyhoeddus yng Nghymru yn fwy hygyrch i
bobl anabl, yn unol â’n hymrwymiad i fodel
cymdeithasol o anabledd.
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12	Parhau â’n partneriaeth gref â sefydliadau

gwirfoddol ar draws ystod ein cyfrifoldebau,
er enghraifft, trwy ein rhwydwaith Undebau
Credyd i helpu’r rhai mwyaf agored i niwed
yn ariannol yn ein cymunedau.
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Y GYMRAEG,
DIWYLLIANT,
CHWARAEON A
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Mae ein hanthem genedlaethol yn sôn am Gymru fel gwlad y gân
a barddoniaeth, ac rydym yn adnabyddus ledled y byd am ein
creadigrwydd, ein cerddoriaeth a’n chwaraeon. Mae ein hiaith
Gymraeg yn drysor cenedlaethol, sy’n adlewyrchu ein hanes hir.
Yn 2019, enwyd Cymru ymhlith y 10 gwlad harddaf yn y byd gan y
Rough Guide.
O ystyried y cyfoeth hwn o ddiwylliant, mae Llafur Cymru wastad
wedi deall pwysigrwydd y celfyddydau, twristiaeth a chwaraeon i
economi Cymru ac i’n bywyd cenedlaethol. Rydym wedi ymrwymo i
ddathlu hanes ac iaith Cymru yn ogystal â bod yn gymdeithas agored,
gynhwysol sy’n adeiladu ar amrywiaeth o draddodiadau diwylliannol.
Rydym am sicrhau bod ein treftadaeth ar gael i bawb, gan gynnwys ein
llu o ymwelwyr. Credwn ei bod yn hawl i bob unigolyn yng Nghymru
gymryd rhan a siapio bywyd diwylliannol ein gwlad a’n cymunedau.
Er gwaethaf yr heriau digyffelyb a achoswyd gan y pandemig, rydym yn
edrych i’r dyfodol ac mae gennym sylfaen ragorol i ailadeiladu arni ein
diwydiannau twristiaeth, lletygarwch a diwylliannol: mae Sain Ffagan
wedi’i henwi fel yr amgueddfa orau yn y DU; gwelodd partneriaid fel
Bad Wolf a Netflix, Gymru yn creu cynyrchiadau sinema a theledu
arobryn. Mae Cymru yn cynnal digwyddiadau o fri rhyngwladol fel
Gŵyl y Gelli, Cwpan y Byd Criced ICC, Ras Cefnfor Volvo a Rali Cymru
Prydain Fawr. Rydym hefyd yn enwog am ein digwyddiadau cartref
fel Eisteddfod yr Urdd, yr Eisteddfod Genedlaethol, Gŵyl Gomedi
Aberystwyth a Gŵyl y Tŷ Dur.
Bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn hyrwyddo ein llwyddiannau, yn
harneisio creadigrwydd a gallu chwaraeon ein pobl ifanc, ac yn galluogi
ein diwydiannau twristiaeth, chwaraeon a’r celfyddydau i gynnal eu lle
priodol ar lwyfan y byd.
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Bydd Llywodraeth
Lafur Cymru
yn hyrwyddo ein
llwyddiannau,
yn harneisio
creadigrwydd a
gallu chwaraeon
ein pobl ifanc,
ac yn galluogi
ein diwydiannau
twristiaeth,
chwaraeon a’r
celfyddydau i
gynnal eu lle priodol
ar lwyfan y byd
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BETH WNAETHOM MEWN LLYWODRAETH
Llywodraeth Lafur Cymru wedi gwneud
wedi cefnogi swyddi yn y
	Mae
	Rydym
ymrwymiad digyffelyb i’r iaith Gymraeg
diwydiannau creadigol trwy sefydlu Cymru
trwy Cymraeg 2050, gyda’i huchelgais i
gyrraedd 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg
erbyn 2050 ac rydym wedi creu uned
cynllunio iaith newydd o fewn Llywodraeth
Cymru - Prosiect 2050.



	Rydym wedi gosod y Gymraeg fel rhan
ganolog o’n Strategaeth Ryngwladol ac wedi
sicrhau ein bod yn ganolbwynt ym Mlwyddyn
Ryngwladol Ieithoedd Cynhenid UNESCO
- gan atgyfnerthu ein statws fel gwlad
flaenllaw ar gyfer adnewyddu iaith.



	Rydym yn gweithredu ar ein strategaeth i
wneud Llywodraeth Cymru yn sefydliad cwbl
ddwyieithog erbyn 2050 a thrwy lansiad ‘Helo
Blod,’ sef gwasanaeth cymorth a chyfieithu am
ddim i fusnesau bach ledled Cymru.

ein strategaeth dwristiaeth
	Trwy
uchelgeisiol ‘Croeso i Gymru’ a’n diwydiant
twristiaeth rhyfeddol, sicrhaodd Cymru
nifer o wobrau gan gynnwys:

•	National Geographic: 25 taith orau

Greadigol ac wedi darparu cyllid ar gyfer
prosiectau creadigol allweddol ledled y wlad.
wedi sefydlu Treftadaeth
	Rydym
Chwaraeon i ddathlu ac amddiffyn
ein llwyddiant chwaraeon anhygoel. Fe
wnaethom gryfhau Chwaraeon Cymru i
hyrwyddo ein cyfleusterau a’n hathletwyr
o’r radd flaenaf ymhellach, a darparu
cefnogaeth i glybiau a gweithgareddau llawr
gwlad.
wedi hyrwyddo chwaraeon ac
	Rydym
ymarfer corff yn eang ac wedi creu’r Gronfa
Iach ac Egnïol i annog teuluoedd a phobl
ifanc i wneud y gorau o’n gwlad hynod.
wedi darparu’r gyllideb fwyaf mewn
	Rydym
degawd i warchod, cefnogi a chynyddu
mynediad i’n safleoedd treftadaeth o’r
radd flaenaf. Mae hyn yn cynnwys £4m
i ailddatblygu Castell Caerffili, dros £3.5m
ar gyfer Castell Caernarfon, £1m ar gyfer
Tretower Court a £1.2m ar gyfer Castell Coety.

yn y Byd

•

	National Geographic: 3 cyrchfan
fyd-eang orau ar gyfer antur.

•	Enillodd Croeso Cymru wobr arian
am y marchnata cyrchfan gorau.

•

	Lonely Planet: 5 taith gynaliadwy
orau.
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ADDEWID LLAFUR CYMRU I GYMRU
BYDDWN YN:

1	Sefydlu Gwasanaeth Cerddoriaeth

Cenedlaethol i sicrhau nad yw diffyg arian
yn rhwystr i bobl ifanc rhag dysgu chwarae
offeryn.

2	Ymgynghori ar ddeddfwriaeth sy’n caniatáu
i awdurdodau lleol godi ardoll twristiaeth,
wedi’i neilltuo i wella profiad ymwelwyr yng
Nghymru ac i helpu’r economi leol.

3	Byddwn yn creu Cynllun Tai Cymunedau
Iaith Gymraeg i gryfhau cymunedau
Cymraeg eu hiaith, a byddwn yn gweithio
gyda phartneriaid yn y cymunedau hyn
i gynorthwyo pobl ifanc i sicrhau cartrefi
fforddiadwy. Byddwn hefyd yn gweithio i
amddiffyn enwau lleoedd Cymraeg.

4	Gan wthio ymlaen gyda’n nod o filiwn o

siaradwyr Cymraeg, byddwn yn cyflwyno’r Bil
Addysg Gymraeg Cymraeg 2050 i gryfhau
a chynyddu ysgolion Cymraeg ledled Cymru
a sicrhau bod y Cynllun Strategol Cymraeg
mewn Addysg yn cael ei gyflawni, gan ehangu
rôl y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Ehangu ein darpariaeth blynyddoedd
5	

cynnar iaith Gymraeg gan gynnwys grwpiau
meithrin, sesiynau blasu rhieni a byddwn yn
annog pobl i ddewis siarad Cymraeg o fewn
eu teuluoedd. Byddwn yn ehangu’r Rhaglen
Drochi i Ddisgyblion i sicrhau bod gan bob
newydd-ddyfodiad i’r iaith fynediad at addysg
cyfrwng Cymraeg. Bydd y Ganolfan Dysgu
Cymraeg Genedlaethol yn helpu sicrhau bod
gan rieni hefyd fynediad at ddysgu’r iaith.

6	Cyflwyno prosiect peilot a fydd yn cymell

7	Darparu mynediad am ddim i Eisteddfod yr
Urdd 2022 ar ei phen-blwydd yn gant oed.

8	Buddsoddi yn ein theatrau a’n

hamgueddfeydd, gan gynnwys ymrwymo i
Theatr Clwyd, sefydlu’r Amgueddfa Bêldroed a’r Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol.

9	Adrodd stori lawn ein gwlad trwy sicrhau bod
hanes pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd
Ethnig yn cael ei hadlewyrchu’n briodol
ledled ein sectorau diwylliannol a
threftadaeth, gan gynnwys yn ein
Hamgueddfeydd Cenedlaethol.

10	Buddsoddi yn ein cyfleusterau chwaraeon o’r
radd flaenaf, hyrwyddo mynediad cyfartal
i chwaraeon a chefnogi athletwyr ifanc a
thalentog a chlybiau llawr gwlad. Byddwn yn
buddsoddi mewn cyfleusterau newydd fel
caeau 4G.

11	Gweithio gyda phartneriaid allweddol ym

maes teledu, ffilm ac mewn addysg i sefydlu
Corff Sgiliau Creadigol i feithrin rhagoriaeth
Cymru yn enwedig ymhlith ein pobl ifanc.
Byddwn hefyd yn ystyried sefydlu Cronfa
Ymchwil a Datblygu’r Diwydiant Creadigol
fel bod Cymru bob amser ar flaen y gad o ran
sgiliau a thechnoleg.

12	Cefnogi’r cais i nodi tirwedd lechi Gogledd

Orllewin Cymru fel Safle Treftadaeth y Byd.
Byddwn yn gweithio gyda sefydliadau lleol i
hyrwyddo’r cyfle diwylliannol ac economaidd
hwn a byddwn yn datblygu cynlluniau ar gyfer
Amgueddfa Gogledd Cymru.

siaradwyr Cymraeg ifanc i ddychwelyd o
brifysgolion i helpu gydag addysgu Cymraeg
mewn ysgolion ar gyfer wythnosau olaf y
tymor ysgol. Bydd hyn yn rhoi blas o ddysgu i’n
pobl ifanc, gan eu hannog i ddilyn hyfforddiant
athrawon trwy gyfrwng y Gymraeg.

PENNOD 8 WY GYMRAEG, DIWYLLIANT, CHWARAEON A THWRISTIAETH
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Wrth i ni gynllunio ar gyfer y dyfodol, mae Llafur Cymru wedi
ymrwymo i wneud ein dinasoedd, ein trefi a’n pentrefi yn lleoedd
da i fyw a gweithio ynddynt - yn hygyrch o ran trafnidiaeth
gyhoeddus, yn lanach ac yn wyrddach, lle mae llesiant y
gymuned gyfan o’r pwys mwyaf.
Rydym i gyd yn gwerthfawrogi, efallai nawr yn fwy nag erioed, yr hyn
y mae’n ei olygu i gael to diogel dros ein pennau a rhywle i’w alw’n
gartref. Bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn parhau i adeiladu cartrefi
ar gyfer y dyfodol - cartrefi cadarn sy’n ddiogel o ran hinsawdd, rhai
y mae teuluoedd eu heisiau ac yn gallu fforddio eu rhentu neu eu
prynu.
Rhoddodd profiad y pandemig reswm inni ddiolch i’n cynghorwyr
lleol, arweinwyr lleol, a gweithwyr cynghorau lleol am gynnal
gwasanaethau allweddol. Mae’r gwasanaethau hyn yn rhan o’r
glud sy’n clymu ein cymunedau gyda’i gilydd, a llywodraeth leol sy’n
darparu’r modd i bobl benderfynu sut maen nhw am i’w pentrefi, trefi
a dinasoedd gael eu rhedeg. Byddwn yn parhau i fuddsoddi mewn
gwasanaethau lleol a democratiaeth leol.
Yng Nghymru, mae gennym hefyd draddodiad hir o edrych ar ôl
ein gilydd trwy wirfoddoli, trwy sefydliadau elusennol lleol, grwpiau
ffydd a chymdeithasau cymunedol. Rydym yn deall yr hyn y gellir ei
gyflawni pan fydd pobl o bob cefndir yn gweithio gyda’i gilydd gyda
pharch cyfartal. A byddwn bob amser yn rhoi cydweithredu o flaen
cystadlu.

Bydd Llywodraeth
Lafur Cymru yn
parhau i adeiladu
cartrefi ar gyfer y
dyfodol - cartrefi
cadarn sy’n ddiogel
o ran hinsawdd, rhai
y mae teuluoedd eu
heisiau ac yn gallu
fforddio eu rhentu
neu eu prynu

Mae’r pandemig wedi dod â llawer o newidiadau i’n ffyrdd o weithio,
o deithio ac o dreulio ein hamser hamdden. Bydd Llafur Cymru
yn manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd y mae’r newidiadau hyn yn
eu cynnig. Wrth i rôl mân-werthu a gwasanaethau yn ein trefi a’n
dinasoedd newid, byddwn yn sicrhau eu bod yn dal i ffynnu fel
canolfannau cyfnewid cymdeithasol, gwasanaethau cyhoeddus,
addysg, iechyd, hamdden, chwaraeon a diwylliant.
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wedi buddsoddi £2bn mewn tai dros
dilyn dyddiau tywyllaf cyni’r Torïaid, mae
	Rydym
	Yn
y pum mlynedd diwethaf, wedi gweithredu
Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi
Safon Ansawdd Tai Cymru a chychwyn y
Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio. Er
gwaethaf y pandemig coronafeirws, rydym
wedi cyflawni ein haddewid i adeiladu
20,000 o gartrefi fforddiadwy ledled Cymru.
ein Rhaglen Tai Arloesol pedair
	Mae
blynedd gwerth £140m wedi cyflymu
cefnogaeth i ddyluniadau tai newydd ac
arloesol i fodloni heriau gan gynnwys yr
angen dybryd am dai, tlodi tanwydd, newid
yn yr hinsawdd a newid demograffig - bydd
yn darparu tua 1,900 o gartrefi.
ein Deddf Rhentu Cartrefi (2016) yn
	Bydd
gwneud rhentu cartref yng Nghymru yn
symlach ac yn decach a bydd ein Deddf
Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) yn
golygu y bydd diogelwch deiliadaeth yng
Nghymru yn fwy nag mewn mannau
eraill yn y DU.
wedi cartrefu’r nifer uchaf erioed
	Rydym
o bobl ddigartref trwy gydol y pandemig.
gwaethaf holl heriau Covid,
	Ercwblhaodd
Llywodraeth Cymru’r broses
ddeddfwriaethol i ddeddfu Deddf
Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)
2021, gan roi cynghorau ar sylfaen gref ar
gyfer yr 21ain Ganrif a galluogi pobl dros
16 oed i bleidleisio yn eu hetholiadau
lleol nesaf.
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mewn Llywodraeth Leol gyda setliadau
olynol sydd wedi cadw gwasanaethau
hanfodol.
ein buddsoddiad o £110m mewn
	Mae
Trawsnewid Trefi yn gweithio i ailddylunio
ac adfywio canol ein trefi.
wedi ariannu 500 o Swyddogion
	Rydym
Cymorth Cymunedol yr Heddlu i helpu
i wneud ein cymunedau’n fwy diogel.
Mae’r swyddogion hyn yn darparu dull
gwerthfawr o gyfathrebu rhwng pobl a’r
heddlu, gan rymuso cymunedau lleol a
helpu i ddatrys problemau ar lefel leol.
Llywodraeth Lafur Cymru ac
	Mae
awdurdodau lleol wedi datblygu eu
capasiti rhanbarthol i gyflenwi prosiectau
buddsoddi gyda Chydlynwyr Rhanbarthol,
gan adeiladu partneriaethau ag
awdurdodau lleol a sefydliadau rhanbarthol
eraill.
fframwaith Llywodraeth
	Datblygwyd
Cymru ar gyfer cynllunio defnydd tir i roi
blaenoriaeth i gynnal y defnydd o’r iaith
Gymraeg mewn cymunedau.
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ADDEWID LLAFUR CYMRU I GYMRU
BYDDWN YN:

1	Cynnal ein cyllid i 500 o Swyddogion

Cymorth Cymunedol yr Heddlu ac ehangu
eu nifer o 100 dros dymor y Senedd nesaf.

2	Adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol

carbon-isel newydd i’w rhentu. Byddwn
hefyd yn cefnogi tai cydweithredol,
mentrau a arweinir gan y gymuned, ac
ymddiriedolaethau tir cymunedol. Byddwn
yn parhau i wella tai presennol, helpu mynd
i’r afael â thlodi tanwydd, creu swyddi y mae
mawr eu hangen, cyfleoedd am swyddi a
chadwyni cyflenwi.

3	Adeiladu yn y ffordd iawn, gan ddefnyddio

deunyddiau sydd â lefelau isel o garbon wedi’i
ymgorffori ynddynt, fel pren, ac yn benodol
pren o Gymru, gan greu strategaeth
ddiwydiannol sy’n seiliedig ar bren a all
ddatblygu a chynnal cynhyrchu a phrosesu
gwerth uchel i bren Cymru. Bydd hyn yn
mynd â ni ymhellach o ran ymdrin â thlodi
tanwydd, creu swyddi cynaliadwy a darparu
cyfleoedd ymchwil a hyfforddi.

4	Helpu busnesau i weithio’n gydweithredol

i gefnogi cadwyni cyflenwi lleol, gan
gynnwys gwasanaethau cyflenwi a
logisteg lleol i alluogi ein cymunedau i ddod
yn fwy cynaliadwy ac yn fwy ystwyth yn
economaidd.

5

 adw’r cynnydd o 1% yn y Dreth
C
Trafodiadau Tir a godir ar bryniannau
ail gartrefi. Byddwn yn gweithio gyda
chymunedau i archwilio a datblygu mesurau
treth, cynllunio a thai effeithiol - a allai
gynnwys cyfraddau lleol i’r Dreth Trafodiadau
Tir - i sicrhau bod buddiannau pobl leol yn
cael eu gwarchod.
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6	Gwella diogelwch adeiladau fel bod pobl yn
teimlo’n ddiogel yn eu cartrefi. Ochr yn ochr
â’r gwaith pwysig hwn, byddwn yn datblygu
cronfa diogelwch tân ar gyfer adeiladau
presennol.

7	Deddfu i weithredu ar argymhellion

Comisiwn y Gyfraith mewn perthynas
â phrydles a sicrhau bod taliadau
ystad am fannau agored cyhoeddus a
chyfleusterau cyhoeddus yn cael eu talu
mewn ffordd sy’n deg.

8	Cryfhau ymreolaeth ac effeithiolrwydd

llywodraeth leol i’w gwneud yn fwy
llwyddiannus wrth ddarparu gwasanaethau.
Ar draws y llywodraeth, byddwn yn ystyried
lle y gellir dod â gwasanaethau a chontractau
yn ôl yn gynaliadwy ac yn fforddiadwy i mewn
i sector cyhoeddus cryfach.

Lleihau’r baich gweinyddol ar awdurdodau
9	

lleol fel eu bod yn bwrw ymlaen â’u gwaith
hanfodol bwysig, gan gynnwys newid y
fframwaith perfformiad ar gyfer llywodraeth
leol er mwyn galluogi gwell arloesi, tryloywder
a pherchnogaeth leol.

10	Sicrhau bod gan bob rhanbarth yng

Nghymru ddulliau effeithiol ac atebol yn
ddemocrataidd o ddatblygu economïau’r
dyfodol gyda chynllunio trafnidiaeth
ranbarthol a defnydd tir cydgysylltiedig.

11	Byddwn yn datblygu cynllun cenedlaethol

sy’n cyfyngu rhent i lefelau lwfans tai
lleol i deuluoedd a phobl ifanc sydd wedi’u
prisio allan o’r farchnad rhentu preifat
a’r rheini sy’n ddigartref neu sydd mewn
perygl o fod yn ddigartref. Byddwn yn
sicrhau bod landlordiaid Rhentu Doeth
Cymru yn ymateb yn gyflym i gwynion am
hiliaeth a throseddau casineb ac yn cynnig
cefnogaeth briodol.
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12	Datblygu cyfleusterau ailgylchu cymunedol

yng nghanol trefi a hyrwyddo cyfleusterau
atgyweirio ac ailddefnyddio i annog siopa
diwastraff. Gan weithio mewn partneriaeth
â Chynghorau, y sector gwirfoddol a grwpiau
cymunedol, byddwn yn creu mwy o fannau
gwyrdd cymunedol yng nghanol trefi.
Byddwn yn addasu mannau cyhoeddus
i ddibenion digwyddiadau awyr agored,
marchnadoedd, gwerthwyr stryd, parciau
’dros dro’, a pharciau bach.
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Mae Cymru yn genedl Ewropeaidd hyderus, groesawgar a blaengar
sy’n dathlu gwahanol ddiwylliannau ac yn credu’n angerddol mewn
cydraddoldeb, tegwch a rhyngwladoliaeth. Rydym yn benderfynol
o adeiladu a chryfhau cysylltiadau ledled y byd. Ni fu erioed amser
pwysicach i’n gwlad gael y presenoldeb cryfaf bosibl ar lwyfan y byd.
Ni ellir datrys y materion sy’n ein hwynebu - Covid, newid yn yr hinsawdd,
yr economi fyd-eang a pholareiddio gwleidyddol - ar ein pennau ein hunain.
Dros y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi gweithio’n agosach nag erioed
gyda’n ffrindiau a’n cynghreiriaid yn Ewrop a thu hwnt, wrth i ni ailddatgan
ein hymrwymiadau i Ewrop, sicrhau PPE, cryfhau ein heconomi, a chefnogi
cenhedloedd sy’n datblygu.
Gosododd refferendwm yr UE yn 2016 her inni yng Nghymru, sy’n dal i’n
hwynebu heddiw, wrth i’r DU geisio ail-leoli ei hun ar lwyfan y byd ac yn yr
economi fyd-eang. Mae gan y fargen Dorïaidd denau sydd wedi’i chamreoli’n
wael, ac a wnaed gyda’r UE ar y funud olaf, ganlyniadau difrifol i’n heconomi sydd
wedi’i difrodi gan bandemig, yn enwedig gweithgynhyrchu ac amaeth-fwyd.
Mae Llywodraeth Dorïaidd y DU wedi bradychu Cymru trwy fethu ag
anrhydeddu ei haddewid na fyddem geiniog yn waeth ein byd o adael yr UE.
Mae gwir berygl dros y tymor hwy y bydd strategaeth gydlynol ac integredig
Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu ein holl ranbarthau, mewn partneriaeth
â chyrff cyhoeddus, busnes a’r trydydd sector, yn cael ei rhoi o’r neilltu o
blaid prosiectau tameidiog a ddewisir gan Weinidogion Torïaidd i gyflawni eu
blaenoriaethau gwleidyddol.

Byddwn yn
arwain Cymru
mewn sgwrs
ddinesig
genedlaethol
am ein dyfodol
cyfansoddiadol

Mae Deddf Marchnad Fewnol y DU yn tanseilio ein pwerau i lunio deddfau
sy’n adlewyrchu blaenoriaethau pobl Cymru ar gyfer bwyd diogel, amgylchedd
glân, ac ymateb blaengar i’r argyfwng hinsawdd. Mae datganoli ei hun bellach
dan fygythiad difrifol gan Lywodraeth Geidwadol heb fandad gan bobl Cymru,
llywodraeth y mae ei harwyddair ‘cymryd rheolaeth yn ôl’ wedi dod yn alwad
daer am ganoli pŵer yn Whitehall ac i ffwrdd oddi wrth y bobl.
Credwn fod y DU yn gymdeithas wirfoddol o bedair gwlad gyda sofraniaeth
wedi’i rhannu ymhlith ei phedair deddfwrfa ddemocrataidd yng Nghymru,
Lloegr, yr Alban, a Gogledd Iwerddon. Rydym yn cefnogi’r Comisiwn
Cyfansoddiadol ledled y DU sy’n cael ei sefydlu gan y Blaid Lafur, i yrru
newid y mae mawr ei angen i system lywodraethu’r DU sydd wedi’i thorri’n
anadferadwy, a bydd yn parhau felly heb Lywodraeth Lafur y DU.
Bydd Llafur Cymru yn ymladd dros newid cyfansoddiadol radical yn seiliedig
ar egwyddorion ffederaliaeth, ac yn y Senedd nesaf byddwn yn arwain
Cymru mewn sgwrs ddinesig genedlaethol am ein dyfodol cyfansoddiadol.
Byddwn yn adeiladu ar waith Pwyllgor y Senedd ar ddiwygio etholiadol, dan
gadeiryddiaeth Dawn Bowden Llafur Cymru, ac yn datblygu cynigion i wella
cynrychiolaeth pobl Cymru yn eu Senedd.
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Awdurdod Cyllid Cymru a
	Sefydlu
chyflwyno cyfres o drethi datganoledig i
Gymru. Ni yw’r unig wlad yn y DU i ddisodli
treth stamp ar brynu tai gyda threth
trafodiadau tir newydd gyda throthwy
cychwynnol sy’n uwch na phris cyfartalog
cartref.
Cadw ein haddewid i beidio â chynyddu
	
cyfraddau treth incwm Cymru.
wedi dadlau’n gyson dros barch
	Rydym
cydradd rhwng gwahanol lywodraethau
a deddfwrfeydd yr undeb a thros Gymru
sydd wedi’i datganoli’n ddyfnach.
Arwain y gwrthwynebiad i ymgais
	
Llywodraeth Dorïaidd y DU i wyrdroi setliad
datganoli Cymru yn Neddf Marchnad
Fewnol y DU, gan gynnwys gweithredu yn y
llysoedd.
yn ein dogfen bolisi ar y cyd â Phlaid
	Nodi
Cymru, Diogelu Dyfodol Cymru - bolisi
rhesymegol a chydlynol ar Brexit. Fe
wnaethom ddadlau dros y berthynas
economaidd agosaf bosibl â’r UE tra’n
parchu canlyniad refferendwm yr UE.
yn gweithio’n agos gyda phartneriaid
	Buom
mewn llywodraeth leol, y sector preifat,
undebau, y sector gwirfoddol ac addysg
uwch am fwy na thair blynedd i ddatblygu
Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol i
reoli cyllid olynol i’r Cronfeydd Strwythurol
Ewropeaidd.
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wedi cyhoeddi Strategaeth
	Rydym
Ryngwladol arloesol i roi llais i Gymru
ar lwyfan y byd. Mae’r strategaeth yn
nodi’n glir ein hymrwymiad i hyrwyddo
diwydiannau allweddol a’n prifysgolion,
gan daflunio Cymru fel cenedl fodern,
hyderus, uwch-dechnolegol, greadigol a
chynaliadwy.
wedi lansio ein cynllun allforio a
	Rydym
buddsoddi mewnol a thrwy ein swyddfeydd
tramor, rydym wedi sicrhau buddsoddiad
gwerth miliynau o bunnau yng Nghymru.
wedi penodi pedwar cennad er
	Rydym
anrhydedd i hyrwyddo busnes Cymru
dramor, gan gynnwys Japan ac UDA.
wedi gweithio gyda rhanbarthau
	Rydym
allweddol gan gynnwys Llydaw, Quebec,
Fflandrys a Gwlad y Basg i hyrwyddo a
chryfhau ein diwydiant seiberddiogelwch,
ein diwydiant amgylcheddol ac ynni ac ar
ddatblygu ieithoedd lleiafrifol.
Llafur Cymru dros hawl
	Ymladdodd
pobl ifanc 16 a 17 oed i bleidleisio
yn etholiadau’r Senedd ac ymestyn y
bleidlais ar gyfer etholiadau llywodraeth
leol a’r Senedd iddynt hwy ac i bawb sy’n
preswylio yng Nghymru, waeth beth fo’u
cenedligrwydd.
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ADDEWID LLAFUR CYMRU I GYMRU
BYDDWN YN:

1	Gweithio dros Deyrnas Unedig newydd a

llwyddiannus, yn seiliedig ar ffederaliaeth
bellgyrhaeddol. Rydym eisiau meithrin
trafodaeth ddinesig genedlaethol yng
Nghymru ar ein dyfodol. Byddwn yn sefydlu
comisiwn sefydlog annibynnol i ystyried
dyfodol cyfansoddiadol Cymru.

2	Hyrwyddo a chefnogi gwaith y Comisiwn

Cyfansoddiadol ledled y DU sy’n cael ei
sefydlu gan Blaid Lafur y DU. Byddwn yn
gweithio ar draws y pedair gwlad, gyda Phlaid
Lafur y DU a phleidiau eraill y DU a gyda
Thŷ’r Arglwyddi i bwyso ar Lywodraeth y
DU am ddiwygiad ffederal mwy trylwyr
o’n cyfansoddiad a’n cysylltiadau rhynglywodraethol.

Peidio â chymryd mwy mewn cyfraddau
3	

treth incwm Cymru oddi ar deuluoedd
Cymru cyhyd ag y bydd effaith economaidd
coronafeirws yn parhau, o leiaf. Byddwn yn
ymrwymo i ddiwygio’r dreth gyngor i sicrhau
system decach i bawb.

4	Dilyn yr achos dros ddatganoli plismona
a chyfiawnder, fel y nodir gan Gomisiwn
Thomas.

5	Herio Deddf Marchnad Fewnol y DU a’i

hymosodiad ar ddatganoli a hyrwyddo
hawliau’r Senedd i ddeddfu heb ymyrraeth
mewn meysydd sydd wedi’u datganoli
i Gymru. Byddwn yn ymdrechu i atal
Llywodraeth Dorïaidd y DU rhag defnyddio’r
Ddeddf Marchnad Fewnol i ariannu
ymyriadau nad ydynt yn cael eu cefnogi gan
bobl Cymru. Byddwn yn mynnu bod Cymru
yn cael ei chyfran deg o’r Gronfa Ffyniant a
Rennir a’r Gronfa Codi’r Gwastad fel y’i gelwir
gan Whitehall a bod yr arian a dderbyniwn
yn cael ei wario yn unol â’n Fframwaith
Buddsoddi Rhanbarthol.
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6	Dadlau dros gysylltiadau economaidd ac

ymchwil agosach â’r UE, gan gael gwared
ar lawer o’r rhwystrau y mae obsesiwn y
Torïaid â syniadau ffuglennol o sofraniaeth
wedi’u codi. Byddwn yn ailddatgan ein
perthynas gref gyda’r UE a’n llais yn Ewrop
trwy gadw swyddfa Llywodraeth Cymru ym
Mrwsel. Rhoddir tasg i’r Cennad Ewropeaidd
newydd i Gymru i sicrhau’r llais cryfaf posibl i
Gymru yn yr UE.

7	Gweithredu ein Cynllun Allforio newydd yn

hyrwyddo Cymru yn y byd, gan atgyfnerthu
ein rhwydwaith o swyddfeydd rhyngwladol
a’n cysylltiadau presennol â rhanbarthau yn
Ewrop a thu hwnt, gan gysylltu â diaspora
Cymru i ddathlu cyfraniad ‘Cymru’ i’r byd.

8	Sefydlu Academi Heddwch yng Nghymru.
Bydd yn ffurfio cymuned annibynnol
o ymchwilwyr ac yn helpu i lunio ein
strategaethau a’n rhaglenni rhyngwladol.
Bydd yr Academi yn tynnu ar brofiad
cenhadaeth heddwch yr Eisteddfod
Ryngwladol yn Llangollen.

9	Ymgyrchu i ddatganoli’r Weithrediaeth

Iechyd a Diogelwch, sydd wedi’i thanariannu,
i Gymru, a byddwn yn ei rheoli’n iawn.

10	Sefydlu rhaglen cyfnewid dysgu

rhyngwladol gwerth £65 miliwn i barhau
am dymor cyfan y Senedd, gan alluogi
myfyrwyr, dysgwyr, athrawon a phobl ifanc
o Gymru i elwa ar gyfleoedd amhrisiadwy i
astudio a chael profiad gwaith dramor,
er gwaethaf fandaliaeth ddiwylliannol
penderfyniad Llywodraeth y Torïaid i
beidio â chefnogi rhaglen Erasmus yr UE.
Byddwn hefyd yn ailfywiogi ein perthynas
gefeillio ledled yr UE trwy Gronfa Gefeillio
Pobl Ifanc. Bydd hyn yn ariannu teithiau i
ddinasoedd a threfi gefeillio ledled yr UE i
bobl ifanc o gymunedau difreintiedig.
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11	Datblygu set o Godau Cyfraith Cymru, gan

ei gwneud hi’n haws i bobl gyrchu a deall
eu hawliau cyfreithiol. Byddai hyn ymhen
amser yn cynnwys codau ar gyfer tai, gofal
cymdeithasol, iechyd y cyhoedd ac ysgolion.
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12	Dadlau dros ddatganoli trethi’n glir a

sefydlog i Gymru, sy’n addas at y diben
ac nad yw bellach yn cael ei ddal yn ôl gan
Lywodraeth Dorïaidd y DU.
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