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Yr etholiad cyffredinol hwn yw’r 

pwysicaf o fewn cof. Mae bron degawd 

o lymder caled y Torïaid wedi gwneud 

niwed mawr i weithwyr ac mae eu 

polisïau dinistriol wedi achosi difrod 

i’n cymunedau a’u rhannu, ac mae’n 

argyfwng ar hinsawdd ein planed.

Yr etholiad hwn yw ein cyfle i unioni 

hyn.

Bydd y dewisiadau a wnawn ni nesaf 

ynghylch mynd i’r afael â’r argyfwng 

newid hinsawdd, Brexit a dyfodol 

ein gwasanaethau cyhoeddus yn 

dylanwadu ar Gymru a’n bywyd am 

genhedlaeth i ddod. Mae angen i ni 

wneud yn siŵr mai llywodraeth Lafur 

y DU sy’n gwneud y penderfyniadau 

hynny a bod y nifer fwyaf posibl o 

Aelodau Seneddol Llafur o Gymru yn 

San Steffan, a hwythau’n llais cryf a 

radical, yn sefyll dros Gymru.

Mae’n rhaid bod yr etholiad cyffredinol 

hwn ynglŷn â newid go iawn. Dyma’n 

cyfle i fynd i gyfeiriad gwahanol dros 

y degawd nesaf. Llafur yw’r unig 

blaid a fydd yn rhoi cyfle i bobl yng 

Nghymru gael y gair olaf ar Brexit, ond 

cyn bwysiced â hynny yw rhoi’r Blaid 

Lafur mewn llywodraeth yn San Steffan 

fel y gall weithio gyda’n llywodraeth 

Lafur yma yng Nghymru i adeiladu’r 

genedl gryfach, wyrddach a thecach 

yr hoffai bob un ohonom ei gweld dros 

y blynyddoedd nesaf. Bydd Llafur 

yn buddsoddi yn ein gwasanaethau 

cyhoeddus a’n pobl, gan sicrhau bod 

y cyllid angenrheidiol gennym yng 

Nghymru i’n gwneud yn wir genedl yr 

21ain ganrif. 

Rydym yn falch o’r hyn mae llywodraeth 

Lafur Cymru wedi’i wneud i sefyll dros 

Gymru ac amddiffyn gweithwyr. Mae 

Llafur Cymru wedi cadw’n GIG yn 

nwylo’r cyhoedd, creu miloedd o swyddi 

newydd a phrentisiaethau o safon, 

rhoi’r buddsoddiad mwyaf erioed mewn 

ysgolion a cholegau newydd ar waith, 

hyrwyddo’r Gymraeg a gosod ynni 

adnewyddadwy a bioamrywiaeth yn 

ganolog i bopeth a wnawn. 

Gyda Llafur mewn grym yn San Steffan, 

gallwn wneud cymaint mwy.

Mae gwleidyddiaeth flaengar yn 

ymwneud â deall ein gorffennol 

mewn ffyrdd a all ein helpu i lywio’n 

dyfodol. Mae’n ymwneud â chyflwyno 

gweledigaeth gymhellol o’r daith sydd 

o’n blaenau a mynd â phobl gyda ni ar y 

daith honno. Dyna fwriad y maniffesto 

hwn. Contract gyda chi ydyw sy’n 

amlinellu sut bydd llywodraethau 

Llafur yng Nghymru ac yn San Steffan 

yn cydweithio – mewn partneriaeth 

newydd a blaengar – i fuddsoddi yn ein 

gwasanaethau cyhoeddus, amddiffyn 

gweithwyr, mynd i’r afael â’r newid yn yr 

hinsawdd ac amddiffyn ein planed am 

genedlaethau i ddod.

Er ein bod yn ceisio mynd i’r afael â 

phroblemau cymhleth, mae’r etholiad 

cyffredinol hwn yn ddewis clir a syml. 
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Dewis rhwng llywodraeth Lafur er lles 

pawb neu lywodraeth Dorïaidd er lles 

rhai. Mae’n ddewis rhwng llywodraeth 

Lafur sydd eisiau sefydlu Cyflog Byw 

o £10 yr awr, gwahardd contractau dim 

oriau a buddsoddi mewn Chwyldro 

Diwidiannol Gwyrdd, neu lywodraeth 

Dorïaidd sydd eisiau gwerthu ein GIG i 

Donald Trump, dileu hawliau i weithwyr, 

rhoi elw cyn y blaned a thorri ein 

gwasanaethau cyhoeddus at yr asgwrn.

Gallwch chi atal hynny rhag digwydd 

– rhowch bleidlais gadarnhaol i Lafur 

Cymru yn yr etholiad cyffredinol hwn. 

Mae ein dyddiau mwyaf radical  

o’n blaenau ni. Gall llywodraeth Lafur  

yn San Steffan, gyda llywodraeth  

Lafur yng Nghymru, wthio ffiniau 

posibiliadau, gan adeiladu dyfodol  

gwell a gwahanol – dyfodol y gallwn  

fod yn falch o’i drosglwyddo i 

genedlaethau i ddod.

Mark Drakeford  
Prif Weinidog Cymru ac Arweinydd 
Llafur Cymru 

Christina Rees 
Ysgrifennydd Gwladol  
Cymru yr Wrthblaid

 MAE EIN DYDDIAU 
MWYAF RADICAL O’N 
BLAENAU NI. GALL 
LLYWODRAETH LAFUR 
YN SAN STEFFAN, GYDA 
LLYWODRAETH LAFUR 
YNG NGHYMRU, WTHIO 
FFINIAU POSIBILIADAU.
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Bydd yr etholiad hwn yn siapio’r 
DU am genhedlaeth. Dyma’ch cyfle 
i gael gwared ar y Torïaid ac ethol 
llywodraeth Lafur i’r DU sy’n gweithio 
nid i’r lleiafrif yn unig, ond i bob un 
ohonom. 

Mae’r etholiad hwn ynglŷn â mwy 

na Brexit. Mae ynglŷn â’r hinsawdd, 

buddsoddi, safonau byw, tlodi a threthi 

teg. Uwchlaw popeth, mae’n gyfle am 

newid go iawn ledled Cymru. 

Mae’n bryd i ni fynd i’r afael â’r 

buddiannau breintiedig sy’n dal pobl yn 

ôl. Mae’r degawd diwethaf wedi gweld 

y lleiafrif breintiedig, wedi’u cefnogi 

gan y Ceidwadwyr, yn cipio cyfoeth ar 

draul y mwyafrif. Mae’r llygrwyr mawr, 

yr hapfasnachwyr ariannol a’r osgowyr 

trethi corfforaethol wedi’i chael hi’n 

hawdd yn rhy hir.

Rwy’n falch o’r hyn y mae Llafur Cymru 

wedi’i wneud yn y llywodraeth yng 

Nghymru dros yr ychydig flynyddoedd 

diwethaf. Maent wedi sefyll o blaid 

teuluoedd sy’n gweithio; cadw ein 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn nwylo’r 

cyhoedd; ac wedi gweithredu’r rhaglen 

adeiladu ysgolion fwyaf yng Nghymru 

ers cenhedlaeth.

Gyda llywodraeth Lafur yn San Steffan, 

gallwn adeiladu ar y llwyfan hwn a 

gwneud llawer mwy.

Bydd Llafur yn creu Prydain decach 

sy’n gofalu am bawb, lle caiff cyfoeth 

a phŵer eu rhannu. Nid wyf yn 

barod i weld mwy o bobl yn ciwio 

mewn banciau bwyd neu’n cysgu 

ar y strydoedd. Nid wyf yn barod i 

ddygymod â chymunedau sydd wedi’u 

difetha gan gyni’r Torïaid a miliynau o 

bobl yn brwydro i gael deupen llinyn 

ynghyd, tra bod toriadau i drethi yn cael 

eu rhoi i’r rhai cyfoethocaf.

Gallwn wneud yn well na hyn. Sut 

gallai fod yn iawn, yn y pumed wlad 

gyfoethocaf yn y byd, bod safonau 

byw pobl yn disgyn a disgwyliad oes yn 

sefyll yn stond?

Mae’r Torïaid yn methu. Maent wedi 

methu o ran yr economi, wedi methu 

o ran argyfwng yr hinsawdd, wedi 

methu o ran buddsoddi at y dyfodol 

ac wedi methu o ran buddsoddi yn ein 

gwasanaethau cyhoeddus. 

A thrwy’r ffordd ddiofal mae’r Torïaid 

wedi ymdrin â Brexit, Boris Johnson sy’n 

peri’r bygythiad mwyaf i’r DU.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

cydweithio â Phrif Weinidog Cymru, 

Mark Drakeford, a llywodraeth Lafur 

Cymru i ddatgloi potensial pawb 

sydd wedi cael eu dal yn ôl yn rhy hir. 

Byddwn ar eich ochr chi. Bydd Llafur yn 

ailwampio rheolau’r economi er mwyn 

iddi weithio i bawb.

Byddwn yn buddsoddi yn ein 

gwasanaethau cyhoeddus drwy drethu’r 

rhai sydd ar y brig i sicrhau cyllid priodol 

i’r gwasanaethau mae pob un ohonom 

yn dibynnu arnynt.

RHAGAIR
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Byddwn yn lansio rhaglen fuddsoddi 

ar y raddfa fwyaf yn yr oes fodern i 

ariannu swyddi a diwydiannau’r dyfodol.

Byddwn yn cychwyn Chwyldro 

Diwydiannol Gwyrdd drwy fuddsoddi 

mewn ynni adnewyddadwy, yn y 

rheilffyrdd a cheir trydanol, mewn 

effeithlonrwydd ynni – yn lleihau tlodi 

tanwydd a marwolaethau gormodol yn 

y gaeaf ac yn creu swyddi sgiliau uwch 

ar yr un pryd.

Byddwn yn dod â’r rheilffyrdd, post ac 

ynni dan berchnogaeth gyhoeddus 

er mwyn dod â chostau uchel 

preifateiddio i ben ac arbed arian i chi ar 

eich prisiau teithio a’ch biliau.

Byddwn yn darparu band eang ffeibr 

llawn am ddim i bawb ym mhob cartref 

yn ein gwlad trwy greu gwasanaeth 

cyhoeddus newydd, gan roi hwb i’r 

economi, cysylltu cymunedau a rhoi 

arian yn ôl yn eich poced.

Byddwn yn dod â dibyniaeth Prydain ar 

fanciau bwyd i ben ac yn codi plant a 

phensiynwyr allan o dlodi.

Byddwn yn cyflwyno Cyflog Byw 

Gwirioneddol o £10 yr awr o leiaf i bob 

gweithiwr – ynghyd â hawliau cyfartal 

yn y gwaith o’ch diwrnod cyntaf yn y 

swydd. Byddwn yn dod ag ansicrwydd 

RHAGAIR 9

NI BIAU’R DYFODOL. 

MAE’N BRYD AM NEWID 
GO IAWN – I’R MWYAFRIF 
YN HYTRACH NA’R 
LLEIAFRIF. GYDA’N 
GILYDD, GALLWN EI 
GYFLAWNI.
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a cham-fanteisio i ben drwy gael 

gwared ar gontractau dim oriau a 

chryfhau hawliau undebau llafur.

Bydd Llafur yn buddsoddi yng 

Nghymru – mewn pobl a chymunedau 

– ac yn darparu chwistrelliad mawr 

o gyllid i lywodraeth Lafur Cymru 

i’w fuddsoddi mewn gwasanaethau 

cyhoeddus.

Bydd Llafur yn amddiffyn ein diogelwch 

gartref a thramor. Ar ôl blynyddoedd 

o ymyriadau tramor aflwyddiannus a 

rhyfeloedd, byddwn yn sicrhau polisi 

tramor sydd wedi’i seilio ar heddwch, 

cyfiawnder a hawliau dynol. A byddwn 

yn rhoi trefn ar Brexit ymhen chwe mis 

drwy ganiatáu i’r bobl gael y gair olaf – 

trwy ddewis rhwng cytundeb ymadael 

call neu aros. Byddwn yn gweithredu 

beth bynnag fydd pobl Prydain yn ei 

ddewis.

Ni allai’r dewis fod yn gliriach yn yr 

etholiad hwn. Bydd Llafur yn rhoi 

cyfoeth a phŵer yn nwylo’r mwyafrif. 

Bydd Ceidwadwyr Boris Johnson yn 

edrych ar ôl y lleiafrif breintiedig.

A Llafur yn unig all gael gwared ar y 

Torïaid.

Mae’r maniffesto hwn yn cynnig cyfle 

am newid go iawn i bob cenhedlaeth 

a phob cymuned. Pan fydd Llafur 

yn ennill, bydd nyrsys ar eu hennill, 

bydd pensiynwyr ar eu hennill, 

bydd myfyrwyr ar eu hennill, bydd 

gweithwyr swyddfa ar eu hennill, bydd 

peirianyddion ar eu hennill.

Pan fydd Llafur yn ennill, bydd Cymru 

ar ei hennill. 

Gallwn wneud yn well ac mae’n rhaid i ni 

wneud yn well fel gwlad.

Mae ein maniffesto’n cynnig gobaith, 

diogelwch a chymdeithas decach.

Ni biau’r dyfodol. Mae’n bryd am newid 

go iawn – i’r mwyafrif yn hytrach na’r 

lleiafrif.

Gyda’n gilydd, gallwn ei gyflawni.

Jeremy Corbyn 
Arweinydd y Blaid Lafur

Yn y meysydd sydd heb eu datganoli i 
Gymru, mae’r maniffesto hwn ar gyfer 
Llafur Cymru yn dyblygu maniffesto’r 
DU. Mewn meysydd datganoledig, fel 
iechyd, addysg a llywodraeth leol, mae’r 
maniffesto hwn yn cyflwyno’n cynigion 
polisi i Gymru.
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Yr argyfwng hinsawdd 
ac argyfwng safonau 
byw ledled y DU yw 
heriau mwyaf difrifol 
ein cyfnod – heriau a 
fydd yn effeithio ar ein 
bywydau, ein heconomi 
a’u cymunedau am 
genedlaethau i ddod.

Mae’r etholiad hwn yn amser i amlinellu’r camau 

gweithredu brys y mae’n rhaid i ni gyd eu cymryd 

ar lefel y DU i ddelio â’r heriau a wynebwn. Yn amser 

i wneud ein heconomi a’n cymunedau yn rhai 

gwirioneddol addas i genedlaethau’r dyfodol.

Mewn grym yng Nghymru, mae Llafur wedi dangos 

beth sy’n bosibl. Mae’r ddeddf arloesol, Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol, yn creu Cymru gynaliadwy, 

iachach a mwy cyfartal, a thrwy’r lens newydd honno 

y gwnawn bob un o’n penderfyniadau erbyn hyn, 

gan gynnwys sut y wynebwn y newidiadau pwysig a 

radical y mae angen i ni eu gwneud yn y ffordd rydym 

yn byw, yn gweithio ac yn teithio.

Llywodraeth Lafur Cymru oedd y cyntaf yn y byd i 

ddatgan argyfwng hinsawdd; cyflwynodd Gontract 

Economaidd newydd hefyd a thrwy hwnnw mae 

cymorth i fusnes yn ysgogi twf cynhwysol erbyn 

hyn. Trwy weithio gyda llywodraeth Lafur yn y DU 

gallwn wneud gymaint mwy. Rydym eisiau arwain 

ECONOMI AC YNNI 
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y byd wrth frwydro yn erbyn newid 

hinsawdd a chodi safonau byw trwy 

drawsnewid ein heconomi – fel y gall 

ddatblygu’n economi carbon isel, 

sy’n cynnig cyfoeth o swyddi da. 

Economi sy’n decach o lawer ac yn fwy 

democrataidd.

Mae’r argyfwng hinsawdd yn ein 

clymu ni gyd wrth ffawd gyffredin. Yr 

etholiad hwn yw ein gobaith pennaf 

i amddiffyn cenedlaethau’r dyfodol 

rhag planed na fydd modd byw arni. 

Mae Panel Rhynglywodraethol y 

Cenhedloedd Unedig ar y Newid yn yr 

Hinsawdd wedi dweud fod angen i ni 

leihau allyriadau byd-eang o hanner 

erbyn 2030 er mwyn cael unrhyw 

siawns o gadw cynhesu byd-eang o 

fewn terfynau diogel – mae hynny’n 

golygu gweithredu nawr, a gweithredu’n 

bendant.

Mae ein hymdrechion yng Nghymru i 

hybu cynhyrchu ynni adnewyddadwy 

wedi’u tanseilio gan y penderfyniadau a 

wnaed gan y llywodraeth Dorïaidd i dorri 

cymorth ar gyfer ynni adnewyddadwy. 

Mae angen llywodraeth Lafur yn y DU 

arnom sy’n barod i herio’r llygrwyr mawr.

Tra bod y Torïaid wedi gwahardd 

ynni gwynt ar y tir ac wedi gwthio 

ffracio peryglus yn ei flaen yn Lloegr, 

fe wnaeth llywodraeth Lafur Cymru 

wahardd ffracio ac mae wedi cefnogi 

dyblu capasiti ynni adnewyddadwy yn 

y pum mlynedd diwethaf. Erbyn hyn 

mae cyfran ein defnydd ynni o ynni 

adnewyddadwy yng Nghymru yn fwy 

na 50%, ond mae angen llywodraeth 

Lafur arnom yn y DU fel y gallwn fynd 

ymhellach ac yn gyflymach. 

Bydd llywodraeth Lafur yn y DU yn 

golygu y gallwn gyflymu’r Chwyldro 

Diwydiannol Gwyrdd, a ddechreuwyd 

yma yng Nghymru, i drawsnewid 

ein diwydiant, ynni, trafnidiaeth, 

amaethyddiaeth ac adeiladau, ac ar 

yr un pryd, gwarchod ac adfer ein 

hamgylchedd naturiol. Nod Bargen 

Newydd Werdd llywodraeth Lafur yn y 

DU yw cyflawni’r mwyafrif helaeth o’n 

gostyngiadau allyriadau erbyn 2030, 

ac ar yr un pryd creu economi sy’n 

gwasanaethu buddiannau’r llu, nid yr 

ychydig rai. 

Yn union fel y gwnaeth y chwyldro 

diwydiannol gwreiddiol ddod â 

diwydiant, swyddi a balchder i’n trefi, 

bydd Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd 

Llafur, a fydd yn arwain y byd, yn eu 

hailadeiladu, gan ddod â swyddi sy’n 

rhoi mwy o foddhad ac yn talu cyflogau 

da, biliau ynni is a chyfleoedd mewn 

diwydiannau newydd i gymunedau ar 

hyd a lled Cymru.

I rai, mae trawsnewid diwydiannol 

wedi dod yn ddihareb am ddifrodi am 

fod llywodraethau Torïaidd olynol yn 

fodlon eistedd yn ôl a gadael ffawd 

diwydiannau a chymunedau cyfan ar 

drugaredd grymoedd y farchnad. Ni 

fydd Llafur yn gadael i hynny ddigwydd 

fyth.

Fe wnawn ni ddangos i’r byd sut fydd 

rhoi blaenoriaeth i gynaliadwyedd 

nid yn unig yn cyflawni gwelliannau 

uniongyrchol i fywydau pawb, ond 
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bydd yn cynnig llwybr i’r ddynoliaeth 

at economi decach a goleuedig hefyd: 

un sy’n gwarchod ein hamgylchedd, yn 

ffrwyno grym corfforaethol, yn adfywio 

democratiaeth, yn uno ein cymunedau, 

yn meithrin cydsefyll rhyngwladol ac yn 

addo ansawdd bywyd gwell i bawb.

Bydd graddfa’r her yn mynnu dim llai.

Mae mynd i’r afael â dinistr ein planed 

yn fater o gyfiawnder – i’r cymunedau 

gartref a thramor yr effeithir arnynt 

fwyaf ganddo, ac i genedlaethau’r 

dyfodol a fydd yn dioddef y 

canlyniadau os na wnawn ni hynny. Mae 

cyfiawnder cymdeithasol yn diffinio 

ymagwedd Llafur. Byddwn yn gwneud 

yn siŵr bod costau’r trawsnewid gwyrdd 

yn cael eu hysgwyddo’n deg ac yn 

bennaf gan y rhai cyfoethog, a’r rheiny 

sy’n fwyaf cyfrifol am y broblem.

Yn union fel y gwnaethom mewn 

meysydd fel dur, byddwn yn gweithio 

mewn partneriaeth â’r gweithlu ac 

undebau llafur ym mhob sector o’n 

heconomi i arwain y trawsnewid mewn 

diwydiant i swyddi newydd, o ansawdd 

da yn y dyfodol, ac i wneud yn siŵr bod 

sgiliau helaeth ein gweithlu yn cael eu 

pasio ymlaen i’r genhedlaeth nesaf o 

weithwyr. 

Gwelodd 2019 dwf mudiad byd-

eang a oedd yn galw ar wleidyddion i 

ddeffro a gweithredu ar yr hinsawdd. 

Croesawyd y mudiad hwnnw gan Lafur 

yng Nghymru, ac rydym wedi ymateb 

i’w gofynion gyda chynlluniau manwl, 

credadwy ar gyfer newid go iawn. 

Ar yr un pryd ag yr oedd y Torïaid yn 

San Steffan yn gwthio gwaharddiad 

anghyfreithlon drwodd ar brotestiadau 

hinsawdd yn Llundain ym mis Hydref, 

daeth llywodraeth Lafur Cymru ag 

ymgyrchwyr a phlant ysgol ynghyd 

gydag arweinwyr o’r sector cyhoeddus 

a’r sector preifat i weithio gyda’i gilydd 

i gyd-greu cam nesaf ein cynllun 

gweithredu i gyflawni Cymru carbon 

isel. 

Buddsoddiad

Bydd cyflawni’r newidiadau 

pellgyrhaeddol sydd eu hangen i 

fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd 

ac amgylcheddol yn mynnu rhoi 

ein hadnoddau cenedlaethol, rhai 

cyhoeddus a phreifat, ar waith yn llawn. 

Bydd llywodraeth Llafur Cymru yn 

gweithio gyda llywodraeth Lafur y DU i 

gyd-drefnu’r buddsoddiad ychwanegol 

sylweddol sydd ei eisiau i fynd i’r afael 

â newid hinsawdd a chefnogi twf 

cynhwysol.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

creu Bwrdd Buddsoddi Cynaliadwy i 

ddod â’r Canghellor, yr Ysgrifennydd 

Busnes a Llywodraethwr Banc Lloegr 

ynghyd i oruchwylio a chyd-drefnu’r 

buddsoddiad hwn, a dod ag ef yn ei 

flaen – gan gynnwys undebau llafur 

a’r byd busnes. Byddwn yn gofyn 

i’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol i 

ymgorffori effeithiau hinsawdd ac 

amgylcheddol yn ei rhagolygon fel y 

bydd cost peidio â gweithredu yn cael 

ei hystyried ym mhob penderfyniad 
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ariannol. Mae’r gost o beidio â 

gweithredu yn fwy o lawer na chost 

gweithredu.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn lansio 

Cronfa Drawsnewid newydd o £400 

biliwn ac yn ailysgrifennu rheolau 

buddsoddi’r Trysorlys i warantu bod pob 

ceiniog sy’n cael ei gwario yn cyfrannu 

at fodloni ein targedau hinsawdd ac 

amgylcheddol – ac y cyfrifir yn llawn 

hefyd am gostau peidio â gweithredu.

O hwn, bydd £250 biliwn yn ariannu’r 

trawsnewid yn uniongyrchol trwy 

Gronfa Trawsnewid Werdd ledled 

y DU wedi’u neilltuo ar gyfer ynni 

adnewyddadwy ac ynni carbon isel, 

trafnidiaeth, bioamrywiaeth ac adfer 

amgylcheddol.

Bydd llywodraeth Lafur Cymru a Banc 

Datblygu Cymru yn cael cyfran o’r 

cronfeydd hyn i ddarparu benthyciadau 

ychwanegol ar gyfer busnesau, 

seilwaith ac arloesi dros y degawd 

nesaf. Yn ogystal â phrosiectau graddfa 

fawr, trefnir bod benthyciadau llai ar 

gael trwy lywodraeth Llafur Cymru ar 

gyfer busnesau newydd sy’n cychwyn 

arni, busnesau bach, cydweithfeydd 

lleol a phrosiectau cymunedol mewn 

trefi a phentrefi ar hyd a lled y wlad.

Mae llywodraeth Llafur Cymru wrthi ar 

hyn o bryd yn sefydlu Banc Cymunedol 

newydd. Bydd yn parhau i weithio gyda 

phartneriaid ar y prosiect hwn i wella 

amrywiaeth a phresenoldeb cymorth 

ariannol mewn cymunedau ledled Cymru.

Bydd llywodraeth Lafur yn y DU yn 

gwneud yn siŵr bod sector ariannol y 

DU yn helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng 

yn hytrach na’i ddwysáu. Byddwn yn 

gwella addasrwydd ein hawdurdodau 

ariannol i ddefnyddio buddsoddiad 

gwyrdd ac yn rhoi pwerau iddynt i reoli’r 

risg i sefydlogrwydd ariannol a grëir gan 

fuddsoddiad anystyriol mewn asedau 

sy’n llygru. 

Dim ond 100 o gwmnïau ledled y byd 

sy’n gyfrifol am fwyafrif yr allyriadau 

carbon. Ni fydd llywodraeth Lafur yn 

y DU yn ofn mynd i’r afael â’r dinistrio 

corfforaethol direswm hwn drwy herio’r 

buddiannau pwerus sy’n achosi’r newid 

yn yr hinsawdd.

Bydd llywodraeth Lafur yn y DU yn 

newid y meini prawf y bydd rhaid i 

gwmni eu bodloni i gael ei restru ar 

Gyfnewidfa Stoc Llundain fel bod 

unrhyw gwmni sy’n methu cyfrannu at 

fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac 

amgylcheddol yn cael ei dynnu oddi ar 

y rhestr. 

Sicrhau’r Un Safon

Economi ffyniannus a theg yn 

gymdeithasol yw’r ysgogwr sy’n 

darparu ar gyfer gwasanaethau 

cyhoeddus o safon, sydd ar gael i bawb. 

I bob sosialydd democratig, economi 

sydd wedi’i hanelu at fodloni anghenion 

y llu yw sylfaen yr hyn a olygwn gan 

gymdeithas dda.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i 

adeiladu gwlad o waith sy’n ffyniannus, 
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gynaliadwy a theg a all gefnogi 

gostyngiad mewn tlodi, cystadleurwydd 

busnes a thwf cynhwysol ym mhob 

rhan o Gymru a’i heconomi.

Er y bu’r degawd diwethaf yn anodd a 

bod cyni Llywodraeth y DU wedi taro’n 

ddidostur, mae ein llywodraeth Lafur 

Cymru wedi gallu cefnogi swyddi o 

ansawdd da ar hyd Cymru benbaladr 

mewn meysydd allweddol fel awyrofod, 

uwch-weithgynhyrchu a’r diwydiannau 

creadigol. Diolch i waith Llafur mewn 

grym, mae dros chwarter miliwn yn fwy 

o bobl mewn gwaith yng Nghymru nag 

oedd ym 1999.

Fodd bynnag, mae’n amlwg bod 

economi Cymru yn newid yn gyflym. 

Mae technoleg newydd, awtomatiaeth, 

newid demograffig a’r argyfwng 

hinsawdd yn cael effeithiau dwys ar 

fusnesau ac economi Cymru – ac mae 

hynny yn ei dro yn effeithio ar bobl, 

teuluoedd a chymunedau ledled y wlad.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i 

gefnogi ein heconomi drwy’r newidiadau 

pwysig a dwys hyn. Mae wedi ymrwymo 

i gynorthwyo busnesau i newid i 

dechnolegau carbon isel yfory, i gefnogi 

unigolion i hyfforddi ac ail-hyfforddi ar 

gyfer cyfleoedd mewn diwydiannau’r 

dyfodol, ac, yn bwysig, sicrhau twf 

cynhwysol ym mhob rhan o Gymru.

Dyma’r cyd-destun y cyhoeddodd 

Llywodraeth Cymru ei Chynllun 

Gweithredu ar yr Economi ynddo, a’i 

nod yw newid yn sylweddol y ffordd y 

mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi twf 

economaidd. Wrth wneud hynny, mae 

wedi ceisio ymateb i lawer o’r pryderon 

sylfaenol a fynegwyd ym mhleidlais 

refferendwm yr UE yn 2016 - i fynd i’r 

afael â heriau ac annhegwch Brexit ac 

i gefnogi twf cynhwysol ar draws pob 

rhan o Gymru.

Yng Nghymru, mae Llafur Cymru 

wedi datblygu Contract Economaidd 

newydd, sy’n amlinellu perthynas 

newydd a thecach gyda busnes. 

Un wedi’i seilio ar yr egwyddor 

‘buddsoddiad cyhoeddus gyda diben 

cymdeithasol’. Mae’n mynnu bod 

busnesau sy’n gofyn am gymorth gan 

lywodraeth Llafur Cymru i ymrwymo 

i dwf, gwaith teg, lleihau eu hôl-

troed carbon yn ogystal â hyrwyddo 

cydraddoldeb, iechyd a dysgu yn y 

gweithle. Mae dros 200 o fusnesau wedi 

llofnodi’r contract erbyn hyn.

Mae llywodraeth Llafur Cymru wedi 

ymrwymo i wella’r contract ac ehangu ei 

gyrhaeddiad i feysydd ariannu newydd.

Bydd Llafur Cymru yn arloesol yn ei 

ymagwedd trwy ddwyn yn ei blaen 

yr ymagwedd y mae wedi’i datblygu 

tuag at yr Economi Sylfaenol – y 

gwasanaethau sylfaenol hynny y mae 

pob dinesydd yn dibynnu arnynt ac 

sy’n ein cadw ni’n ddiogel, yn gadarn a 

gwaraidd - gofal, bwyd, tai ac ynni, er 

enghraifft. 

Mae Llafur Cymru mewn grym wedi 

lansio Cronfa Her Economi Sylfaenol 

newydd gwerth £4.5m yn ddiweddar a 

sefydlwyd i brofi ffyrdd newydd arloesol 

o wella llesiant corfforol ac economaidd 

cymunedau.
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Bydd Llafur Cymru yn dysgu o’r treialon 

hyn ac yn lledaenu a meintioli arfer 

gorau ledled Cymru. Fel rhan o’r gwaith 

hwn, bydd Llafur Cymru yn helpu tyfu’r 

‘canol coll’ – busnesau maint canolig, 

cadarn sy’n asgwrn cefn llawer o 

economïau ledled Ewrop, fel yr Almaen. 

Un o nodau allweddol yr ymagwedd 

hon yw cefnogi economi fwy gwydn ar 

hyd a lled Cymru – economi sy’n gallu 

gwrthsefyll y grymoedd economaidd 

sydd wedi’i dyrnodio yn y gorffennol. 

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

bod yn falch o hyrwyddo cwmnïau 

cydweithredol a mentrau cymdeithasol 

ledled Cymru. Trwy weithio gyda 

Chanolfan Cydweithredol Cymru a’r 

Asiantaeth Datblygu Cydweithredol 

newydd fydd yn cael ei sefydlu gan 

lywodraeth Lafur y DU, byddwn yn 

mynd ati i ddyblu maint y sector 

cydweithredol.

Bydd Llafur Cymru yn parhau i 

hyrwyddo llwyddiant y prosiect Swyddi 

Gwell yn Nes at Adref, a ddatblygwyd 

mewn partneriaeth â phartneriaid 

undeb llafur drwy TUC Cymru.

Bydd Llafur yn gweithio gyda 

llywodraeth Lafur y DU i sicrhau 

strategaeth fasnach flaengar a all 

helpu datblygu’r sylfaen ddiwydiannol 

sydd ei hangen i gyflawni allforion o 

ansawdd uchel a’r swyddi da sy’n mynd 

law yn llaw â hwy. Bydd llywodraeth 

Lafur yn y DU yn cynnal y rheoliadau 

amgylcheddol a chymdeithasol uchaf 

yn ein holl gysylltiadau masnach, nid 

yn diraddio safonau fel ‘rhwystrau’ rhag 

masnachu. 

Bydd hefyd yn sicrhau bod safbwynt 

negodi masnach y DU - boed yn yr 

UE neu allan o’r UE – yn adlewyrchu 

buddiannau pob rhan o’r DU, a’i fod yn 

cael ei gytuno gyda’r llywodraethau 

datganoledig pan fydd pwerau 

datganoledig yn y fantol.

Mae Llafur Cymru yn gwrthod yn llwyr yr 

ymdrechion sy’n cael eu gwneud gan y 

Torïaid i ganoli penderfyniadau ynghylch 

ariannu strwythurol yn y dyfodol yn 

Whitehall. Bydd llywodraeth Lafur yn y 

DU yn gweithio gyda llywodraeth Llafur 

Cymru i sicrhau, os ydym yn gadael 

yr UE, nad yw Cymru yr un geiniog ar 

ei cholled, a bod penderfyniadau yn y 

dyfodol ynglŷn â chronfeydd strwythurol 

olynydd yn cael eu gwneud yng 

Nghymru, gan lywodraeth Cymru.

Ynni

Mae llywodraeth Llafur Cymru wedi 

dangos uchelgais fwy yn ei thargedau 

lleihau allyriadau nag unrhyw 

weinyddiaeth arall yn y DU. Gyda 

llywodraeth Lafur yn y DU, byddwn yn 

rhoi Cymru ar y trywydd iawn ar gyfer 

system ynni ddi-garbon net o fewn 

y 2030au – a mynd yn gyflymach os 

gellir dod o hyd i lwybrau credadwy. 

Ar draws y DU, byddwn yn darparu 

bron i 90% o drydan a 50% o wres o 

ffynonellau adnewyddadwy a charbon 

isel erbyn 2030. 
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Bydd llywodraeth Lafur yn y DU yn 

adeiladu:

•  7000 o dyrbinau gwynt newydd ar  

y môr

•  2000 o dyrbinau gwynt newydd ar y tir

•  Digon o baneli solar i orchuddio 

22,000 o gaeau pêl-droed

•  Niwclear newydd sydd ei angen ar 

gyfer sicrwydd ynni

Fel rhan o’n hymrwymiad i Chwyldro 

Diwydiannol Gwyrdd, bydd llywodraeth 

Lafur yn y DU yn creu swyddi yng 

Nghymru trwy gynlluniau ynni 

amgylcheddol fel prosiect morlyn llanw 

Bae Abertawe.

Mae llywodraeth Llafur Cymru eisoes 

yn arwain y ffordd mewn arloesi 

gydag ynni adnewyddadwy. Mae 

rhai o dechnolegau tonnau a llanw 

mwyaf datblygedig y byd wrthi’n cael 

eu datblygu yn yr ardaloedd prawf a 

sefydlwyd o amgylch arfordir Cymru. 

Gyda llywodraeth Lafur yn y DU gallwn 

ddod yn arweinwyr byd mewn ynni’r 

môr, lle’r oeddem yn arweinwyr byd 

mewn cynhyrchiant glo ar un adeg.

Gweithredodd llywodraeth Lafur Cymru 

i wahardd ffracio yng Nghymru. Bydd 

llywodraeth Lafur yn y DU yn ehangu’r 

gwaharddiad ar ffracio i gwmpasu’r DU 

gyfan.

Mae’r Torïaid wedi methu 

buddsoddi mewn cynlluniau gwres 

adnewyddadwy ac wedi gwrthod 

datganoli penderfyniadau a chyllid i 

Gymru er gwaetha’r ffaith bod gwres 

adnewyddadwy yn gynhenid lleol. Bydd 

llywodraeth Lafur yn y DU yn caniatáu 

i ni fuddsoddi i gyflwyno technolegau 

gwres adnewyddadwy fesul cam, gan 

gynnwys pympiau gwres, dŵr poeth 

solar, hydrogen, a rhwydweithiau gwres 

ardal gan ddefnyddio gwres gwastraff. 

Bydd llywodraeth Lafur yn y DU yn 

galluogi llywodraeth Lafur Cymru i 

fuddsoddi yn y storfa bŵer, gwelliant 

i’r grid a’r rhyng-gysylltyddion sydd eu 

hangen arnom i sicrhau bod mwy o ynni 

adnewyddadwy ar gael yn gyflymach. 

Mae’r Torïaid wedi siomi pobl Ynys Môn 

trwy fethu cyflawni prosiect Wylfa. 

Bydd Llafur yn gweithio gyda phobl 

ar yr ynys i hyrwyddo’i photensial ar 

gyfer ynni niwclear newydd i’r eithaf, 

ochr yn ochr â buddsoddiad mewn ynni 

adnewyddadwy.

Mae gweithredu gan lywodraeth Lafur 

Cymru wedi helpu codi dros 150,000 o 

gartrefi allan o dlodi tanwydd. Yn Lloegr, 

fe wnaeth y Torïaid ddiddymu’r rhaglen 

‘Warm Front’ Cartrefi Clyd ac mae tlodi 

tanwydd wedi parhau ar lefelau statig o 

ganlyniad i hynny. Mewn cyferbyniad, 

trwy barhau i ariannu effeithlonrwydd 

ynni cartref fel rhan o’n rhaglen Cartrefi 

Clyd ein hunain yng Nghymru, mae 

tlodi tanwydd wedi haneru.

Gyda llywodraeth Lafur yn y DU, 

byddwn yn uwchraddio’r mwyafrif 

helaeth o gartrefi yng Nghymru i’r 

safonau effeithlonrwydd ynni uchaf, 

gan ostwng bil ynni cyfartalog cartrefi 

£417 fesul cartref y flwyddyn erbyn 
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2030 a dileu tlodi tanwydd. Byddwn  

yn cyflwyno safon cartrefi di-garbon  

ar gyfer pob cartref newydd.

Perchnogaeth 

Ni fyddwn yn cyflawni’r addewid o 

greu economi deg a chynaliadwy os 

ailadroddwn gamgymeriadau’r oes 

garbon, pan wnaeth gipio adnoddau 

naturiol er elw preifat greu economi 

hynod anghyfartal a llygrol wedi’i rheoli 

gan ddiddordebau personol pwerus.

Nid carbon yn unig sydd dan sylw. 

O ddisbyddu stociau pysgod i losgi’r 

Amazon, mae elw wedi bod yn 

reoleiddiwr gwael ar gyfer defnyddio’n 

hadnoddau naturiol byd-eang. P’un 

ai’r triliynau o litrau o ddŵr sy’n cael 

eu colli drwy ollyngiadau, rhwystrau 

rhag cysylltu ynni adnewyddadwy i’r 

grid neu’r biliynau o bunnoedd o arian 

talwyr biliau sy’n cael eu cipio mewn 

difidendau i gyfranddalwyr cyfoethog, 

mae preifateiddio ein cyfleustodau o 

dan y Torïaid wedi bod yn drychineb i’n 

planed a’n waledi. 

Gan ddysgu o fodel arloesol Dŵr Cymru 

yng Nghymru, bydd llywodraeth Lafur 

y DU yn rhoi pobl a’r blaned o flaen elw 

trwy ddod â’n systemau ynni a dŵr dan 

berchnogaeth gyhoeddus ddemocratig. 

Bydd perchnogaeth gyhoeddus yn 

sicrhau rheolaeth ddemocratig dros 

seilwaith strategol y Deyrnas Unedig ac 

yn darparu stiwardiaeth gyfunol ar gyfer 

adnoddau naturiol allweddol.

Yn achos ynni, bydd hefyd yn 

helpu cyflawni targedau allyriadau 

uchelgeisiol newydd llywodraeth Lafur 

y DU. Lle mae cwmnïau rhwydwaith 

preifat wedi methu uwchraddio’r grid 

ar y cyflymder a’r raddfa angenrheidiol, 

bydd rhwydweithiau dan berchnogaeth 

gyhoeddus yn cyflymu ac yn 

cydlynu buddsoddiad i gysylltu ynni 

adnewyddadwy ac ynni carbon isel 

wrth weithio gydag undebau ynni i 

gynorthwyo gweithwyr ynni drwy’r 

trawsnewid.

O dan lywodraeth Lafur y DU:

•  Bydd Asiantaeth Ynni Genedlaethol 

newydd yn y DU yn berchen ar 

y seilwaith grid cenedlaethol 

ac yn ei gynnal a’i gadw, ac yn 

goruchwylio cyflawni ein targedau 

datgarboneiddio.

•  Bydd 14 o Asiantaethau Ynni 

Rhanbarthol newydd yn Lloegr, ac 

Asiantaethau Ynni Cenedlaethol 

yng Nghymru a’r Alban yn disodli’r 

gweithredwyr rhwydwaith ardal 

presennol ac yn dal cyfrifoldeb 

statudol dros ddatgarboneiddio trydan 

a gwres a lleihau tlodi tanwydd.

•  Bydd canghennau cyflenwi cwmnïau 

ynni’r ‘Chwech Pennaf’ yn dod o dan 

berchnogaeth gyhoeddus a byddant 

yn parhau i gyflenwi ynni i gartrefi ar 

yr un pryd â’u helpu i leihau eu galw 

am ynni.

Fe wnaeth y Torïaid ganiatáu i enillion 

olew Môr y Gogledd gael eu hafradu ar 
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doriadau treth i’r rhai mwyaf cyfoethog 

a’u cipio mewn elw i’r ychydig, yn lle eu 

buddsoddi yn ein dyfodol.

Erbyn hyn rydym yn sefyll wrth 

groesffordd fwy fyth wrth ddatblygu 

ein heconomi genedlaethol. O dan 

llywodraeth Lafur y DU, bydd ein 

dyfodol gwyrdd yn berchen i bob 

un ohonom, a phryd bynnag y caiff 

arian cyhoeddus ei fuddsoddi mewn 

prosiect cynhyrchu ynni, bydd y sector 

cyhoeddus yn cymryd rhan ac yn 

dychwelyd elw i’r cyhoedd. 

Diwydiant ac Arloesi 

Mae osgoi trychineb hinsawdd yn 

cynnig cyfleoedd economaidd aruthrol. 

Ond dim ond gyda’r polisïau iawn y 

bydd Prydain yn elwa o Chwyldro 

Diwydiannol Gwyrdd.

Dros y tri degawd diwethaf, mae 

Prydain wedi gostwng ei hallyriadau 

ar draul diwydiant cartref trwy adleoli 

cynhyrchiant dramor. Cast cyfrifyddu 

yw hwn, nid ateb. Nid yw’n amddiffyn  

yr hinsawdd, mae’n annheg i wledydd 

eraill ac yn niweidio swyddi a 

chymunedau gartref. 

Bydd Llafur yn cymryd cyfrifoldeb 

llawn am ein hôl-troed carbon yn lle 

taflu’r baich. Byddwn yn cyfarwyddo’r 

Pwyllgor ar Newid Hinsawdd i asesu 

allyriadau mewnforion y DU yn ogystal 

â’r rhai y mae’n eu cynhyrchu, ac yn 

argymell polisïau i fynd i’r afael â nhw, 

gan gynnwys gwneud diwydiant y DU  

y diwydiant gwyrddaf yn y byd.  

Mae’r Torïaid wedi bod wrth y llyw 

dros ddegawd coll o gynhyrchu ac 

wedi gadael i Brydain golli tir o ran 

technolegau gwyrdd y dyfodol. Bydd 

Llafur yn gwneud yn siŵr na fydd hyn 

fyth yn digwydd eto.

Yr hyn fydd yn allweddol i fynd i’r afael 

â’r heriau cymdeithasol a wynebwn 

- yr argyfwng hinsawdd, ein problem 

cynhyrchiant, y plastig sy’n llenwi 

ein moroedd, ein poblogaeth sy’n 

heneiddio, ymwrthedd i wrthfiotigau 

- fydd sicrhau yr ymgymerir â 

gwyddoniaeth, ymchwil ac arloesi 

targedig yn y meysydd pwysig hyn.

Fel rhan o’n cynllun i hebrwng Chwyldro 

Diwydiannol Gwyrdd i mewn, bydd 

llywodraeth Lafur y DU yn gosod targed 

am i 3% o GDP y DU gael ei wario 

ar ymchwil a datblygu erbyn 2030. 

Bydd yn cyflawni’r targed hwn trwy 

gynyddu cymorth uniongyrchol ar gyfer 

ymchwil a datblygu, ac annog mwy o 

fuddsoddiad preifat. Bydd Llywodraeth 

Lafur y DU yn sefydlu Cyngor Sector 

Diwydiannau Sylfaen i ddarparu dyfodol 

glân a hirdymor i ddiwydiannau trwm 

presennol fel dur a gwydr, ac yn ariannu 

ymchwil a datblygu i dechnolegau  

mwy newydd fel hydrogen a dal a  

storio carbon.

Bydd llywodraeth Lafur Cymru yn 

gweithio gyda Llywodraeth Lafur y 

DU i sicrhau bod mwy o’r ymchwil a 

datblygu hanfodol hwnnw’n digwydd 

yng Nghymru, gyda phwyslais arbennig 
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ar ddenu cyllid mewn meysydd cryfder 

presennol, yn ogystal â thechnolegau 

mwy newydd.

Bydd Llafur Cymru yn gweithio’n 

ddiflino gyda’i gydweithwyr undebau 

llafur i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’n 

sector gweithgynhyrchu hollbwysig 

yng Nghymru. Ledled y DU, bydd 

llywodraethau Llafur yn gweithio 

gyda’i gilydd i ddarparu dyfodol glân 

a hirdymor i ddiwydiannau pwysig i 

Gymru. 

Yn ôl ym mis Mawrth 2016 pan 

gyhoeddodd Tata ei fod yn gwerthu 

ei weithrediadau yn y DU, rhoddodd 

llywodraeth Lafur Cymru gymorth 

ariannol sylweddol gerbron i 

gynorthwyo’r gweithwyr a’r cymunedau 

cysylltiedig, ac i gadw cynhyrchiant dur 

a swyddi dur yma yng Nghymru.

Er bod mwy i’w wneud eto, diolch 

i’r cymorth ariannol a ddarparwyd, 

profodd Llafur Cymru fod dyfodol i’r 

diwydiant dur yng Nghymru o hyd, a 

bod ymagwedd weithredol at bolisi 

diwydiannol wir yn gweithio.

Bydd Llafur Cymru yn hyrwyddo polisi 

diwydiannol gweithredol ac yn creu’r 

amgylchedd busnes cywir a all gefnogi 

diwydiant dur cynaliadwy yn y Deyrnas 

Unedig.

Bydd Llafur Cymru yn parhau i 

gefnogi ein sylfaen weithgynhyrchu 

modurol hanfodol, trwy ddefnyddio 

enghraifft gadarnhaol y Ganolfan 

Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch yng 

Ngogledd Ddwyrain Cymru i weithio 

gyda chadwyni cyflenwi hanfodol; 

cefnogi cymhwyso - a thrawsnewid i - 

dechnolegau newydd a chynorthwyo 

gweithwyr i ddiweddaru’u sgiliau a’u 

galluoedd trwy gydol eu gyrfaoedd.

Gan weithio gyda’n gilydd ledled y DU, 

bydd strategaeth fasnach flaengar 

Llafur yn helpu datblygu’r sylfaen 

ddiwydiannol sydd ei hangen i ddarparu 

allforion o ansawdd uchel a’r swyddi da 

sy’n cyd-fynd â nhw. Bydd Llafur yn 

hyrwyddo allforion o’r sector nwyddau 

a gwasanaethau amgylcheddol, gan 

adeiladu ar y swyddi y mae’r sector 

eisoes yn eu cynnal. Byddwn yn 

cadw at y rheoliadau amgylcheddol 

a chymdeithasol uchaf yn ein holl 

gysylltiadau masnach, nid yn israddio 

safonau fel ‘rhwystrau’ rhag masnach.

I fusnesau bach, byddwn yn sicrhau nad 

oes unrhyw adroddiadau chwarterol ar 

gyfer busnesau islaw’r trothwy TAW. 

Sgiliau

Bydd Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd 

Llafur yn creu 1m o swyddi ledled y 

DU a bydd Llafur Cymru yn gweithio 

gyda llywodraeth Lafur y DU i sicrhau 

bod y swyddi a grëir yng Nghymru 

yn swyddi â chyflogau da, a swyddi 

sy’n cydnabod undebau llafur – yn 

gyson â’n huchelgais i wneud Cymru 

yn wlad o waith teg. Bydd Llafur 

Cymru yn adeiladu ar sylfaen y Cynllun 

Gweithredu ar yr Economi i gynorthwyo 

pobl â’r sgiliau y mae eu hangen arnynt i 

gael y swyddi hyn yn y dyfodol. 
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Mae Ardoll Brentisiaethau’r Torïaid 

wedi wynebu problemau lu gyda nifer 

o adroddiadau beirniadol yn dangos 

pam nad yw’n gweithio i fusnes. Yng 

Nghymru, rydym wedi mabwysiadu 

ymagwedd wahanol ac wedi llunio ein 

rhaglen brentisiaethau mewn cysylltiad 

ag anghenion dysgwyr a’n heconomïau 

lleol.

Yng Nghymru, oherwydd ein 

hymagwedd, nid ydym wedi gweld y 

gostyngiad mawr yn nifer y busnesau 

newydd a welwyd yn Lloegr. Mae 

niferoedd prentisiaethau yn parhau ar 

y trywydd iawn, ac erbyn 2021, bydd 

llywodraeth Lafur Cymru wedi creu dros 

100,000 yn ystod tymor y Cynulliad.

Bydd llywodraeth Lafur Cymru yn 

parhau i ganolbwyntio buddsoddiad 

lle mae ei angen yn ein heconomi, a 

byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a 

gafwyd trwy Bartneriaethau Sgiliau 

Rhanbarthol diwygiedig i gefnogi mwy 

o’r sgiliau sydd eu hangen i arwain y 

byd mewn technoleg lân a datblygol. 

Mae Llafur Cymru wedi bod yn falch 

o weithio gyda phartneriaid undebau 

Llafur i gyflawni’r rhaglen WULF (Cronfa 

Ddysgu Undebau Cymru). Mewn 

grym yng Nghymru, bydd Llafur yn 

parhau i gefnogi’r rhaglen fel y gall 

barhau i newid bywydau miloedd o 

bobl sy’n gweithio ledled y wlad. Bydd 

cyllid gan lywodraeth Lafur y DU yn 

galluogi llywodraeth Lafur Cymru i 

wneud buddsoddiadau newydd mewn 

gwasanaethau Cronfa Ddysgu Undebau 

Cymru (WULF) a Saesneg i Siaradwyr 

Ieithoedd Eraill (SSIE).
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Mae llywodraeth Lafur 
Cymru wedi amlinellu 
cynllun uchelgeisiol 
i adeiladu system 
trafnidiaeth gyhoeddus 
integredig, carbon isel 
ac o safon fyd-eang, 
system sydd wedi’i seilio 
ar yr egwyddor bod 
trafnidiaeth yn wasanaeth 
cyhoeddus hanfodol. 

Rydym eisiau defnyddio ein system trafnidiaeth 

gyhoeddus i gyflawni ein huchelgeisiau economaidd, 

cymdeithasol ac amgylcheddol fel cenedl dros y 

degawd nesaf a thu hwnt.

Yn hanfodol, mae llywodraeth Lafur Cymru eisiau 

annog pobl i newid o ddefnyddio ceir preifat a 

chynyddu nifer y bobl sy’n defnyddio trafnidiaeth 

gyhoeddus. Bydd hyn yn helpu gostwng allyriadau, 

llygredd a thagfeydd yn ogystal â gwella ansawdd 

yr aer. Yng Nghymru, rydym yn defnyddio ein 

Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol arloesol i lywio’r 

penderfyniadau a’r buddsoddiadau a wnawn.

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi bod yn glir bod 

model marchnad rydd gwasanaethau bysiau a 

sefydlwyd gan y Torïaid yn y 1980au wedi bod yn 

fethiant llwyr. Gan gludo mwy o bobl nag unrhyw 

gyfrwng trafnidiaeth gyhoeddus arall, mae bysiau 

yn hanfodol i’n bywydau, yn darparu gwasanaeth 

TRAFNIDIAETH PHOTO: Ed Webster



24 SEFYLL CORNEL CYMRU

allweddol i bobl hŷn a phobl iau, ac yn 

enwedig llawer o grwpiau sydd dan 

anfantais economaidd. 

Mewn grym yng Nghymru, mae Llafur 

yn datblygu deddfwriaeth newydd 

a fydd yn rhoi’r pwerau i gynghorau 

lleol i wella gwasanaethau bysiau 

drwy fasnachfreinio, yn ogystal â rhoi’r 

pŵer iddynt greu cwmnïau bysiau 

trefol. Byddwn yn defnyddio cyllid 

ychwanegol gan lywodraeth Lafur y DU 

i gynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau 

bysiau lleol ac i ymestyn y cynllun 

MyTravelPass sy’n darparu teithio am 

bris gostyngol i bobl iau. 

Bydd llywodraeth Lafur Cymru yn 

cyhoeddi Strategaeth Trafnidiaeth 

Cymru newydd i annog mwy o bobl i 

ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, 

ac i adeiladu ar y buddsoddiad 

sylweddol o £5bn sy’n cael ei wneud 

yng ngwasanaeth rheilffordd Cymru 

i gyflawni gwelliannau sylweddol i 

deithwyr rheilffyrdd.

Bydd llywodraeth Lafur Cymru 

yn buddsoddi dros £800m mewn 

cerbydau newydd, yn cefnogi 

gwasanaethau rheilffyrdd ychwanegol 

ar ddiwrnodau’r wythnos a dydd Sul; yn 

ehangu teithio am ddim ar y rheilffyrdd i 

bobl iau, gyda theithio rhad ac am ddim 

i’r rhai o dan 11 oed, ac yn cyflwyno 

prisiau siwrnai hanner pris i’r rhai 16 – 18 

a chaniatáu i’r rhai dan 16 oed deithio’n 

rhad ac am ddim ar adegau tawel. 

Bydd Llafur Cymru yn archwilio prisiau 

trafnidiaeth er mwyn cadw prisiau 

siwrnai yn fforddiadwy, yn enwedig 

mewn ardaloedd o amddifadedd. 

Bydd yn buddsoddi tua £200m mewn 

gwelliannau newydd i orsafoedd 

rheilffordd.

Bydd Llafur yng Nghymru yn defnyddio 

cyllid ychwanegol a ddarparwyd gan 

lywodraeth y DU i wella’r prosiect Metro 

cyffrous yn Ne Ddwyrain Cymru, yn 

ogystal â hyrwyddo Metros Gogledd 

Cymru a Bae Abertawe. Wrth sefydlu 

Trafnidiaeth Cymru, mae llywodraeth 

Lafur Cymru wedi gweithio’n agos 

gyda chydweithwyr undebau llafur 

i adeiladu rhwydwaith rheilffyrdd 

cadarn, gan gynnwys cadw gard ar 

bob trên. Byddwn yn cynnal ac yn 

cryfhau’r berthynas bwysig hon dros y 

blynyddoedd i ddod.

Bydd llywodraeth Lafur Cymru yn creu 

600 o swyddi newydd ar y rhwydwaith 

rheilffyrdd yng Nghymru, yn buddsoddi 

mewn sgiliau ac yn ehangu mynediad 

i’r diwydiant. Bydd yn gweithio gyda 

phartneriaid i ddwyn prosiectau arloesol 

yn eu blaen, fel y Ganolfan Fyd-

eang Rhagoriaeth Rheilffyrdd i helpu 

gwneud Cymru yn ganolfan arbenigedd 

rheilffordd, yn ogystal â chryfhau 

capasiti’r gadwyn gyflenwi, gwella 

cynhyrchiant a chefnogi buddion twf 

cynhwysol buddsoddiad sylweddol yn y 

seilwaith rheilffyrdd.

Gan weithio gyda llywodraeth 

Lafur y DU, bydd llywodraeth Lafur 

Cymru yn dod â’n rheilffyrdd yn 

ôl dan berchnogaeth gyhoeddus, 

gan ddefnyddio opsiynau yn 

cynnwys masnachfreintiau yn dod 
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i ben, i ailadeiladu ein rheilffyrdd fel 

gwasanaeth cyhoeddus integredig. 

Bydd llywodraeth Lafur Cymru yn 

gweithio gyda llywodraeth Lafur y DU 

i ddatblygu model lle mae’r cyfrifoldeb 

a’r pwerau dros wasanaethau teithwyr 

a seilwaith wedi’u datganoli’n 

gynhwysfawr i lywodraeth Cymru mewn 

ffordd sy’n harneisio gwybodaeth a 

sgiliau sylweddol y staff sy’n rhedeg 

y rheilffordd a’r dinasyddion sy’n ei 

defnyddio.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

cyflawni trydaneiddio ac ehangu 

rheilffyrdd ledled y wlad, gan gynnwys 

yng Nghymru. Byddwn yn sicrhau bod 

y prosiectau seilwaith mawr hyn yn 

fodel o arfer cyflogaeth dda a’u bod 

yn rhoi ystyriaeth ddyledus i’r effaith 

amgylcheddol.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn gwella 

hygyrchedd i bobl anabl, gan sicrhau 

lefelau staffio diogel a therfynu ehangu 

gweithrediadau gyrrwr yn unig.

Mae llywodraeth Lafur Cymru yn 

gwneud y buddsoddiad mwyaf mewn 

teithio llesol y mae Cymru erioed 

wedi’i weld. Mae wedi ymrwymo dros 

£60m i gynlluniau dros y tair blynedd 

nesaf i annog mwy o bobl i gerdded a 

beicio. Bydd llywodraeth Lafur Cymru 

yn blaenoriaethu cyllid ar gyfer teithio 

llesol ar lwybrau sy’n fwyaf tebygol o 

annog pobl nad ydynt yn cerdded na’n 

beicio ar hyn o bryd, i newid eu dull 

teithio. 

Trwy ddatblygu’r Mapiau Rhwydwaith 

Integredig newydd, bydd llywodraeth 

Lafur Cymru yn pennu targedau 

newydd ymestynnol ar gyfer cerdded a 

beicio. Bydd Llafur Cymru yn defnyddio 

Trafnidiaeth Cymru i gynllunio 

llwybrau cerdded a beicio yn well at 

ganolfannau trafnidiaeth mawr, ac i 

wella cyfleusterau storio beiciau.

Mae llywodraeth Lafur Cymru yn 

datblygu llwybrau mwy diogel at 

ysgolion ac yn gwella diogelwch ffyrdd 

at gymuned yng Nghymru benbaladr. 

Bydd llywodraeth Lafur Cymru yn 

pennu 20mya fel y terfyn cyflymder 

rhagosodedig ar gyfer ardaloedd 

preswyl, gydag eithriadau cyfyngedig, 

lle gellir dadlau dros hynny. Bydd 

hefyd yn mynd i’r afael â’r rhwystr y 

mae parcio ar balmentydd yn ei greu 

i gerdded. Byddwn yn mabwysiadu 

ymagwedd uchelgeisiol “Vision Zero” 

at ddiogelwch ffordd yn y DU, gan 

ymdrechu at sicrhau dim marwolaethau 

ac anafiadau difrifol. 

Mae rhaglen drafnidiaeth Llafur 

yng Nghymru yn canolbwyntio ar 

greu systemau trafnidiaeth gwell, 

sy’n hygyrch i’r cyhoedd. Trwy wella 

trafnidiaeth gyhoeddus, bydd Llafur 

yn helpu pobl i ddod yn llai dibynnol 

ar eu ceir, er mwyn sicrhau iechyd 

gwell i ni, amgylchedd glanach ac i 

wella ansawdd bywyd yn ein trefi a’n 

dinasoedd. Mae’r Torïaid wedi ymrwymo 

i derfynu gwerthiannau newydd 

cerbydau peiriannau hylosgi erbyn 

2040. Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

anelu at 2030.
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Bydd Llafur yn gosod y DU ar flaen y 

gad o ran datblygu a gweithgynhyrchu 

cerbydau allyriadau isel iawn ac yn 

cefnogi eu gwerthiant. Mae llywodraeth 

Lafur Cymru yn buddsoddi mewn 

seilwaith gwefru cerbydau trydan a 

bydd yn gweithio gyda llywodraeth 

Lafur y DU i ddatblygu’r rhwydwaith 

pwysig hwn. Bydd llywodraeth Lafur y 

DU yn cyflymu trawsnewid fflydoedd 

ceir ein sector cyhoeddus ac yn 

adeiladu ar ymrwymiad llywodraeth 

Lafur Cymru i sicrhau y bydd ôl-troed 

ddi-garbon gan yr holl dacsis a bysiau 

yng Nghymru cyn pen 10 mlynedd.

Bydd llywodraeth Lafur Cymru yn 

dod â deddfwriaeth yn ei blaen 

yn nhymor nesaf y Cynulliad i 

ddiwygio gwasanaethau llogi tacsis 

a cheir preifat, gan gynnwys adolygu 

awdurdodaethau awdurdodau 

trwyddedu, pennu safonau diogelwch a 

hygyrchedd cenedlaethol, a diweddaru 

rheoliadau i gadw’n gyson â newid 

technolegol er mwyn sicrhau tegwch.

Fe wnaeth llywodraeth Lafur Cymru 

arbed Maes Awyr Caerdydd rhag cau 

pan brynodd y darn pwysig hwn o 

seilwaith economaidd yn 2013. Mewn 

grym, bydd Llafur Cymru yn cadw’r 

maes awyr mewn perchnogaeth 

gyhoeddus ar ran pobl Cymru er mwyn 

annog twf pellach yn niferoedd teithwyr 

a llwybrau, gan archwilio ystod o ffyrdd 

gwahanol i gefnogi buddsoddiad yn y 

maes awyr yn y blynyddoedd i ddod.

Cymru yw’r unig genedl ddatganoledig 

i beidio â chael pŵer dros Doll Teithwyr 

Awyr. Bydd llywodraeth Lafur y 

DU yn gweithredu ar y consensws 

trawsbleidiol a’r sylfaen dystiolaeth gref 

a gyflwynwyd gan lywodraeth Lafur 

Cymru a’r Pwyllgor Materion Cymreig i 

ddatganoli pŵer dros Doll Teithwyr Awyr 

fel nad yw Cymru’n cael ei thrin yn llai 

ffafriol na chenhedloedd eraill mwyach.

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

ymrwymo i fynd i’r afael â phroblemau 

tagfeydd ar y draffordd o amgylch 

Twneli Brynglas, a bydd yn defnyddio 

argymhellion Comisiwn Burns i 

ddarparu atebion arloesol, fforddiadwy 

a chynaliadwy o fewn y raddfa amser 

fyrraf bosibl. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

gweithredu i derfynu gwahaniaethu 

ar sail cenedligrwydd mewn cyflogau 

morwyr.
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YR AMGYLCHEDD 

Ategir Chwyldro 
Diwydiannol Gwyrdd 
Llafur gan ein 
penderfyniad i wrthdroi 
canrifoedd o ddifrod i’n 
hamgylchedd naturiol. 
Mae ein hymrwymiadau i 
atgyweirio ecosystemau 
ac amddiffyniadau 
amgylcheddol yn 
gweithio law yn llaw â 
swyddi a diwydiannau 
cynaliadwy, a chyfiawnder 
cymdeithasol. 

Rydym yn wynebu argyfwng hinsawdd ac amgylcheddol, 

ac yn wahanol i’r Torïaid, ni fyddwn yn masnachu ein 

hamgylchedd i fynd ar drywydd cytundebau masnach 

di-hid. Bydd Llafur yn cefnogi ac yn cryfhau dynodiadau 

ardaloedd gwarchodedig o Barciau Cenedlaethol i 

Warchodfeydd Natur lleol a mannau gwyrdd trefol. 

Amgylchedd Iach 

Fe wnaeth llywodraeth Lafur Cymru arwain y ffordd trwy 

greu ein deddf ein hunain, sef Deddf yr Amgylchedd 

(Cymru) 2016, gan adeiladu ar ein Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae’r rhain wedi ein rhoi ni mewn 

sefyllfa gryfach na chenhedloedd eraill wrth ymladd yn 

erbyn ymgais y Torïaid i ddatgymalu ein hamddiffyniadau 

amgylcheddol y bu’n rhaid brwydro’n galed i’w cael. 

Byddwn yn gweithio gyda llywodraeth Lafur y DU i gynnal 

a gwella safonau presennol rheoliadau amgylcheddol yr 

UE yn barhaus.

Mae llywodraeth Lafur Cymru yn datblygu Deddfa 

Awyr Lân i Gymru er mwyn helpu sicrhau gostyngiadau 



28 SEFYLL CORNEL CYMRU

cyflymach mewn llygredd aer o bob 

ffynhonnell, gan gynnwys traffig ffyrdd 

a diwydiant, er mwyn bodloni canllawiau 

Sefydliad Iechyd y Byd.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

cynorthwyo’r ymdrechion hyn drwy 

gyflwyno cynllun sgrapio cerbydau ledled 

y DU er mwyn galluogi mwy o bobl i droi i 

ffwrdd oddi wrth geir llygrol.

Lle mae’r Torïaid wedi esgeuluso’r perygl 

llifogydd i filiynau o bobl yng Ngogledd 

Lloegr, mae llywodraeth Lafur Cymru 

yn buddsoddi dros £350m i amddiffyn 

cymunedau ar hyd a lled Cymru sydd 

mewn perygl o ddioddef llifogydd ac 

erydu arfordirol. 

Adfer Natur

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 

Llafur Cymru a wnaethpwyd yn gyfraith 

gan lywodraeth Lafur Cymru wedi 

cryfhau’r dyletswyddau cyfreithiol ar bob 

awdurdod cyhoeddus i warchod ac adfer 

natur. Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

dod â chymunedau lleol, busnesau a 

chyrff cyhoeddus ynghyd i weithio gyda’i 

gilydd i gynnal a gwella ein cynefinoedd 

pwysicaf ym mhob cwr o Gymru.

Wrth i lywodraeth Lafur y DU wyrdroi 

degawd o doriadau gan y Torïaid, 

byddwn yn gallu ehangu’r cynlluniau 

hyn a chyflwyno mesurau adfer natur ar 

raddfa nas gwelwyd o’r blaen, a dod â’n 

rhywogaethau mwyaf gwerthfawr sydd ar 

fin diflannu yn ôl. Byddwn yn creu Parciau 

Cenedlaethol newydd ac yn cryfhau’r 

system ddynodiadau, gan ddiogelu 

safleoedd bywyd gwyllt lleol sy’n darparu 

cysylltedd hanfodol, a galluogi mwy o 

bobl i fwynhau byw’n agos at natur.

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

dechrau’r broses o sefydlu Coedwig 

Genedlaethol i Gymru, gyda’n 

gweledigaeth am i’r goedwig ymestyn ar 

hyd Cymru gyfan. Bydd hyn yn adeiladu 

ar ein llwyddiant wrth greu Llwybr Arfordir 

Cymru.

Tir 

Mae tir yn ased cyhoeddus, ond nid yw’n 

ased cyffredin. Gyda llywodraeth Lafur y 

DU, byddwn yn gallu buddsoddi mewn 

mwy o ffermydd sirol i ddisodli’r rhai a 

gollwyd, a byddwn yn gweithio gyda 

sefydliadau amaethyddol i gynyddu 

mynediad i bobl sy’n dechrau ffermio.

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

ymladd dros gyllid teg a chymorth i 

ffermwyr yn wyneb bygythiad Brexit 

anhrefnus y Torïaid.

Mewn cyferbyniad i’r cynigion a roddwyd 

gerbron gan y Torïaid, byddai ein cynigion 

ni ar gyfer cymorth amaethyddol ar ôl 

Brexit yn golygu, ar bob lefel o’r cynllun, 

y byddai ffermwr i gyd yn cael eu talu 

ar sail y canlyniadau amgylcheddol a 

gyflawnant yn hytrach nag ar sail faint o 

dir y maent yn ei ffermio.

Ein hegwyddor arweiniol wrth gynllunio 

cymorth amaethyddol yn y dyfodol yw 

bod rhaid i ni gadw ffermwyr Cymru ar 

y tir, ac rydym yn gweithio’n agos gyda 

ffermwyr i ddylunio’r cynllun.
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Bwyd

Mae chwarter yr holl fwyd sy’n cael ei 

brynu bob blwyddyn yn cael ei wastraffu, 

ac mae hynny’n gyfwerth â dros 20 

miliwn tunnell o allyriadau nwyon tŷ 

gwydr, yn costio dros £20 biliwn. 

Eto, mae gan Brydain epidemig mewn 

afiechyd yn gysylltiedig â bwyd, 

gordewdra, diffyg maethiad a diabetes, 

yn ogystal â mwy o ansicrwydd bwyd 

– gyda chynnydd mawr yn y defnydd o 

fanciau bwyd a’r lefelau uchaf erioed o 

bobl yn llwgu.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn cyflwyno 

cyfraith Hawl i Fwyd. Bydd yn rhoi terfyn 

ar Brydain o Fanciau Bwyd ac yn sicrhau 

bod gan bawb fynediad at fwyd iachus, 

maethlon a gynhyrchir yn gynaliadwy. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn haneru’r 

defnydd o fanciau bwyd cyn pen 

blwyddyn, ac yn dileu’r angen amdanynt 

yn llwyr ymhen tair blynedd. Byddwn 

yn gwneud sicrwydd bwyd yn rheswm 

i ymyrryd yn yr economi ac yn gweithio 

gyda chynghorau lleol i leihau gwastraff 

bwyd i’r eithaf. 

Bydd Llafur yn rhoi ffermwyr, pysgotwyr, 

cynhyrchwyr bwyd a gweithwyr wrth 

wraidd ein cynlluniau i gyflawni bwyd 

iach yn lleol. Bydd llywodraeth Lafur 

y DU yn dilyn esiampl ein llywodraeth 

Lafur yng Nghymru drwy sefydlu Bwrdd 

Cyflogau Amaethyddol ar gyfer Lloegr, 

fel bod telerau ac amodau gweithwyr 

yn yr economi wledig wedi’u diogelu’n 

llawn ym mhob rhan o’r DU. Byddwn yn 

parhau i gryfhau hawliau ffermwyr tenant 

fel eu bod yn gallu chwarae rhan lawn i 

gynhyrchu bwyd cynaliadwy ochr yn ochr 

â chanlyniadau amgylcheddol cadarnhaol 

gyda chymorth y llywodraeth. 

Byddwn yn pennu cynhyrchion 

cynaliadwy mwyaf ar gyfer yr holl stociau 

pysgod a rennir, yn ailddosbarthu cwotâu 

pysgod ochr yn ochr â meini prawf 

cymdeithasol ac amgylcheddol, ac, os 

yw pobl yn pleidleisio i adael yr UE, yn 

mynnu bod mwyafrif y pysgod a ddelir 

o dan gwota’r DU yn cael eu glanio ym 

mhorthladdoedd y DU.

Nod Llafur fydd cyflawni cynhyrchiant 

bwyd di-garbon net ym Mhrydain erbyn 

2040.

Gwastraff ac Ailgylchu 

Mae gwastraff, yn cynnwys gwastraff 

plastig, yn llygru ein tir a’n moroedd,  

yn lladd bywyd gwyllt ac yn halogi  

ein bwyd.

Byddwn yn gwneud cynhyrchwyr yn 

gyfrifol am y gwastraff y maent yn 

ei greu, ac am gost lawn ailgylchu 

neu waredu, gan annog dylunio a 

gweithgynhyrchu mwy cynaliadwy. 

Mewn grym yng Nghymru, mae Llafur 

wedi trawsnewid y sefyllfa ailgylchu, 

gan eu rhoi yn y pump uchaf yn fyd-

eang ar gyfer cyfraddau ailgylchu. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn dysgu 

o enghraifft Cymru, a bydd hefyd yn 

cefnogi cynlluniau dychwelyd poteli.
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Mae’r Torïaid wedi 
dangos eu bod yn fwy na 
pharod i aberthu safonau 
lles anifeiliaid mewn 
cytundebau masnach 
na gwledydd eraill. 
Maent yn bygwth dod 
â hela llwynogod yn ôl, 
ac yn mynd ar drywydd 
y rhaglen aneffeithiol 
difa moch daear – yr 
achos mwyaf o ddinistrio 
rhywogaeth warchodedig 
mewn cof.

Yng Nghymru, mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

gwrthsefyll y galwadau am ddifa moch daear, ac yn 

lle hynny mae wedi rhoi rhaglenni brechu ar waith, ac 

mae’r dystiolaeth yn dangos yn glir fod hyn yn fwy 

effeithiol ac yn llai creulon.

Mae llywodraeth Lafur Cymru yn cryfhau’r safonau 

lles ar gyfer anifeiliaid domestig ac anifeiliaid gwyllt. 

Rydym yn gwahardd y defnydd o anifeiliaid gwyllt 

mewn syrcasau, ac yn cyflwyno rheoliadau llymach 

newydd ar werthiannau cŵn bach trydydd parti a 

sefydliadau bridio.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn gweithio’n 

rhyngwladol i roi terfyn ar hela morfilod masnachol, yn 

gwahardd mewnforio troffïau hela rhywogaethau dan 

fygythiad, ac yn hybu adnoddau’r heddlu i fynd i’r afael 

â throseddau gwledig a bywyd gwyllt.

LLES ANIFEILIAID
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Rydym ni’n sicrhau’r 
hawl i fywyd da trwy 
wasanaethau cyhoeddus 
i bawb a ddarperir yn 
gyfunol trwy drethiant 
cyffredinol ac sydd 
ar gael am ddim pan 
mae ei angen. Mae 
gwasanaethau cyhoeddus 
yn gwneud mwy na 
sicrhau bod gan bawb 
yr hanfodion. Maen 
nhw’n creu profiadau 
cyffredin ac yn cryfhau 
rhwymau cymdeithasol. 
Maen nhw’n gwneud 
ein bywydau yn fwy 
cyfoethog a boddhaus. 

Mae’r egwyddorion cyffredinol hyn wedi’u gwireddu yng 

Nghymru, lle mae presgripsiynau wedi bod am ddim 

er 2007 yn y GIG yng Nghymru, sydd heb ei gerfio’n 

ddarnau ers elw preifat.  Dyma’r rheswm pam nad yw 

llywodraeth Lafur Cymru wedi cyflwyno ysgolion rhydd 

nac academïau yng Nghymru. 

Mae degawd o doriadau’r Torïaid wedi golygu 

gostyngiad aruthrol yn y cyllid sydd ar gael i 

wasanaethau cyhoeddus Cymru. Bydd llywodraeth 

Lafur y DU yn gweithio gyda llywodraeth Lafur Cymru i 

sicrhau mai ein gwasanaethau cyhoeddus yw’r gorau a’r 

mwyaf helaeth yn y byd.

Byddwn yn talu am hyn trwy greu system drethu 

decach yn y DU, gan ofyn am fymryn yn rhagor gan y 

rhai â’r ysgwyddau lletach, a gwneud yn siŵr bod pawb 

yn talu’r hyn sy’n ddyledus ganddynt.

CYLLID
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Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

dadwneud rhai o doriadau’r Torïaid 

i’r dreth gorfforaeth, ond yn cadw’r 

cyfraddau’n is nag 2010.

Byddwn yn gofyn i’r rhai sy’n ennill dros 

£80,000 i dalu ychydig mwy o dreth 

incwm, ac yn rhewi cyfraddau Yswiriant 

Gwladol a’r dreth incwm i bawb. Ni fydd 

llywodraeth Lafur Cymru yn cynyddu 

treth incwm yn ystod y tymor Senedd 

hwn. 

Byddwn yn rhoi terfyn ar annhegwch 

y sefyllfa lle y caiff incwm o gyfoeth ei 

drethu ar gyfradd is nag incwm o waith. 

Mae TAW yn dreth atchwel sy’n taro’r 

tlotaf yn galetaf ac rydym yn sicrhau na 

fydd cynnydd mewn TAW. 

Byddwn yn lansio’r ymgyrch fwyaf 

erioed yn erbyn osgoi treth ac 

efadu trethi, ac yn diwygio’r system 

aneffeithlon o ddarpariaethau rhyddhad 

treth.

Mae llywodraeth Lafur Cymru yn 

cyflwyno Bil Partneriaeth Gymdeithasol 

i gefnogi’n cenhadaeth, sef gwneud 

Cymru’n wlad o waith teg. Bydd 

ein hymagwedd newydd at gaffael 

cyhoeddus yn adeiladu ar y Cod Ymarfer 

ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni 

Cyflenwi a luniwyd i gefnogi gwaith 

teg, o ehangu’r cyflog byw i ddileu 

contractau dim oriau.  

Mae llywodraeth Lafur Cymru eisoes 

wedi deddfu i ddadwneud Deddf 

Undebau Llafur y Torïaid, sef ei bwriad 

oedd tanseilio hawliau gweithwyr yn ein 

gwasanaethau cyhoeddus. Byddwn yn 

parhau i ddewis partneriaeth ar draul 

gwrthdaro, gyda chytundebau newydd 

i gymhwyso safonau gwaith teg trwy 

gaffael cyhoeddus. 

Nid yw busnesau cyfrifol sy’n trin eu 

gweithlu’n deg ac yn gweithredu i leihau 

eu heffaith ar y newid yn yr hinsawdd yn 

haeddu cael eu tanseilio gan fusnesau 

sy’n gwrthod chwarae’n deg. 

Bydd ymagwedd llywodraeth Lafur y 

DU, sy’n rhannu ein gwerthoedd, yn 

cymell amodau gwaith da, yn sgil prynu 

gwasanaethau sy’n cefnogi safonau 

amgylcheddol, polisïau cydraddoldeb, 

cydymffurfio â rheolau treth a 

chymarebau tâl. Er gwaethaf llymder, 

mae buddsoddi yn ein dyfodol wedi 

bod yn flaenoriaeth i lywodraeth Lafur 

Cymru. Pan roddodd y Torïaid y gorau i 

adeiladu ysgolion a cholegau newydd 

yn Lloegr, fe wnaeth llywodraeth Lafur 

Cymru fwrw ymlaen â’r rhaglen adeiladu 

fwyaf mewn cenhedlaeth.

Trwy elwa o Gronfa Trawsnewid 

Cymdeithasol gwerth £150 biliwn 

llywodraeth Lafur y DU, gall llywodraeth 

Lafur Cymru fynd ymhellach fyth, gyda 

chyllid newydd i’w fuddsoddi yn ein 

hysgolion, ysbytai, cartrefi gofal, tai 

cyngor a’r frwydr yn erbyn y newid yn  

yr hinsawdd.  

Mae llywodraeth Lafur Cymru eisoes 

wedi gwrthod y model PFI yng  

Nghymru, gan ostwng yn sylweddol  

nifer y prosiectau sydd â biliau eithafol  

o gymharu â gweddill y DU. 
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Ein hasedau mwyaf gwerthfawr yw’r 

bobl ymroddedig sy’n gweithio yn ein 

gwasanaethau cyhoeddus, ond o dan 

lywodraeth bresennol y DU, mae eu 

tâl wedi’i dorri yn nhermau real.  Bydd 

llywodraeth Lafur y DU yn adfer tâl 

sector cyhoeddus o leiaf i’r un lefel ag yr 

oedd cyn yr argyfwng ariannol (mewn 

termau real), trwy gynnig codiad cyflog 

uwchlaw chwyddiant yn flynyddol, 

gan ddechrau gyda chynnydd o 5%, i 

wobrwyo a chadw’r bobl sy’n gwneud 

cymaint dros bob un ohonom. 
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Y GIG yw un o 
gyflawniadau balchaf 
Llafur. Sosialaeth ar  
waith yw’r hawl i ofal 
iechyd yn rhad ac am 
ddim adeg defnyddio, 
sydd yn gynhwysfawr  
ac ar gael i bawb. 

IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL 

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo o hyd i’r gwerthoedd 

y seiliwyd ein GIG arnynt; yn rhydd rhag grymoedd y 

farchnad a gwasanaeth nad yw’n cael ei yrru gan elw, 

ond gan yr hyn sy’n gweithio orau i’r bobl sy’n dibynnu 

arno. Mae hyn i’r gwrthwyneb llwyr i’r gwasanaeth 

iechyd yn Lloegr, y mae’r Torïaid yn ei werthu darn wrth 

ddarn i gwmnïau preifat.

Er gwaethaf degawd o doriadau’r Torïaid sydd wedi 

torri cyllideb Cymru’n aruthrol, mae llywodraeth Lafur 

Cymru wedi cyflawni ei hymrwymiad i fuddsoddi mwy 

y pen mewn gwasanaethau iechyd a chymdeithasol 

nag y buddsoddwyd yn Lloegr. Mae gwariant y pen 

11% yng Nghymru yn uwch nag ydyw yn Lloegr.

Mae anghenion ein cymunedau yn newid ac mae 

triniaethau a thechnolegau iechyd newydd yn 

datblygu drwy’r amser. Roedd yr Adolygiad Seneddol o 

Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru yn glir bod 

angen trawsnewid y system gyfan i leihau’r pwysau 
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ar ein hadrannau damweiniau ac 

achosion brys sydd dan bwysau, gwella 

perfformiad a chyflwyno safonau uchel 

o ofal i fodloni anghenion unigolion a 

chymunedau.

Mae cynllun llywodraeth Lafur 

Cymru ar gyfer iechyd a gofal 

cymdeithasol yn amlinellu sut bydd 

gwasanaethau’n datblygu i sicrhau eu 

bod yn gynaliadwy yn y tymor hwy. 

Yn allweddol i’r weledigaeth hon yw 

darparu gwasanaethau iechyd a gofal 

integredig sy’n cynnig cymorth yn agos 

at y cartref ac yn canolbwyntio ar helpu 

pobl i gadw’n iach ac allan o’r ysbyty. 

Mae’n ymrwymiad gennym i gefnogi ein 

gwasanaethau iechyd a gofal i gynnig 

mwy trwy gyfrwng y Gymraeg. Byddwn 

yn sicrhau bod lleisiau pobl leol yn 

ganolog i ddatblygiadau yn y system 

iechyd a gofal cymdeithasol a bod 

penderfyniadau sy’n effeithio ar staff 

yn cael eu hystyried mewn partneriaeth 

gymdeithasol.

Gofal Safonol i Bawb 

Bydd llywodraeth Lafur yn San Steffan 

yn golygu bod Cymru’n cael yr arian 

y mae arni ei hangen i gynorthwyo 

ein gwasanaethau iechyd a gofal i 

ddatblygu a thrawsnewid ar gyflymder 

ac ar raddfa. Bydd mwy o fuddsoddiad 

yn ategu’n cynlluniau i gyflwyno 

mwy o ofal yn agosach at y cartref a 

sicrhau, pan fydd ar bobl angen gofal 

a thriniaeth yn yr ysbyty, bod ein 

gwasanaethau arbenigol o’r radd flaenaf 

ac yn defnyddio’r arloesiadau meddygol 

diweddaraf oll. 

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

dwyn ynghyd bartneriaid o awdurdodau 

iechyd, awdurdodau lleol a’r trydydd 

sector, yn rhanbarthol, i gynllunio a 

chyflwyno gwasanaethau. 

Rydym wedi darparu Cronfa 

Drawsnewid gwerth £100 miliwn i 

gynorthwyo’r Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol hyn i brofi a mwyhau 

ffyrdd newydd o weithio, sy’n symud 

gofal yn agosach at y cartref, yn 

cysylltu gwasanaethau iechyd a 

gofal cymdeithasol ac yn rhoi mwy o 

bwyslais ar atal.

Mae ymagwedd Llafur Cymru 

at ofal iechyd lleol yn golygu 

y bydd meddygon teulu yng 

Nghymru’n gweithio gyda fferyllwyr, 

ffisiotherapyddion, gweithwyr 

cymdeithasol ac eraill fel y gall pobl 

gael yn uniongyrchol at amrywiaeth o 

ofal a chymorth yn agos at y cartref. 

Rydym wedi cyflwyno Safonau 

Mynediad – gyda chefnogaeth 

buddsoddiad o £13 miliwn – a fydd 

yn ei gwneud hi’n haws i bobl gael 

apwyntiad gyda gweithiwr gofal iechyd 

proffesiynol yn eu meddygfa leol. 

Rydym wedi ymrwymo i adolygu ein 

gweithlu deintyddol a newid y ffordd 

rydym ni’n contractio gwasanaethau 

deintyddol, fel ei bod hi’n haws i bobl 

gael gafael ar ddeintydd pan fydd 

angen. Mae diwygio contractau wedi 

symud ymhellach o lawer ymlaen yng 

Nghymru nag yn Lloegr, gyda mwy na 
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30% o ddeintyddion wedi cytuno hyd 

yn hyn i’n dull newydd.

Diolch i’n llywodraeth Lafur yng 

Nghymru, mae gan Gymru eisoes 

gyfres fwy hael o reolau mynediad at 

ddeintyddiaeth nag yn Lloegr. Bydd 

llywodraeth Lafur y DU yn sicrhau 

bod gan lywodraeth Lafur Cymru’r 

cyllid y mae arni ei hangen i fuddsoddi 

ymhellach yng ngwasanaethau ein 

GIG ac i ystyried ymhellach y camau 

y gallwn eu cymryd i wella’r gallu i gael 

at wasanaethau deintyddol ar draws 

Cymru.

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

cynyddu’r buddsoddiad mewn 

fferylliaeth gymunedol. Yn Lloegr, mae’r 

Ceidwadwyr wedi torri cyllid ar gyfer 

fferylliaeth gymunedol 7% er 2016. 

Ers lansio’r Gwasanaeth Anhwylderau 

Cyffredin, cwblhawyd dros 100,000 

o ymgynghoriadau ac o’r bobl a 

fanteisiodd ar y gwasanaeth, dywedodd 

80% ohonynt y byddent wedi mynd 

at eu meddyg teulu, y meddyg teulu’r 

tu allan i oriau, neu i adran damweiniau 

ac achosion brys pe na fuasai’r 

gwasanaeth ar gael.

Rydym yn ymroddedig i barhau i 

ddiwygio ac addasu’r ffordd rydym 

yn contractio gwasanaethau gofal 

sylfaenol, gan gynnwys gwasanaethau 

deintyddol. Bydd hyn yn sicrhau bod 

pobl ledled Cymru’n gallu cael at y 

cymorth y mae arnynt eu hangen i 

gadw’n iach a rheoli cyflyrau hirdymor.

Mae rhwydweithiau Cymru gyfan 

yn cefnogi deilliannau gwell i bobl â 

chyflyrau penodol, fel strôc, clefyd y 

galon a chanser.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

ein helpu i gyflymu ein darpariaeth 

cyfleusterau modern ac addas i’w 

pwrpas i gefnogi modelau gofal 

newydd. Mae hyn yn golygu parhau i 

fuddsoddi mewn gwella gofal sylfaenol, 

cymunedol a chymdeithasol, a 

chyfleusterau ysbyty.

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

buddsoddi £68 miliwn i ddatblygu 

canolfannau iechyd a gofal integredig 

newydd ar draws Cymru erbyn 

2021, gan ddod ag amrywiaeth 

o wasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol ynghyd yn agosach at 

gartrefi pobl mewn canolfannau yn y 

gymuned ac yng nghanol trefi.  

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i 

wella ansawdd lle bynnag a sut bynnag 

y mae pobl yn cael at ofal iechyd yng 

Nghymru. Rydym wedi dwyn ymlaen 

ddeddfwriaeth newydd i gyflwyno 

dyletswyddau ansawdd a gonestrwydd 

a fydd yn hybu ymhellach ddiwylliant 

o ddidwylledd a rhagoriaeth yn ein 

gwasanaethau.

Rydym wedi sicrhau bod parcio ar gael 

am ddim yn ein holl ysbytai ac wedi 

cyflwyno safonau ar gyfer bwyd mewn 

ysbytai.

Fe wnaeth cynllun deng mlynedd 

llywodraeth Lafur Cymru ar gyfer 

iechyd a gofal cymdeithasol gydnabod 

bod defnyddio technolegau digidol 

yn alluogwr allweddol newid sy’n 
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trawsnewid. Mae £50 miliwn wedi’i 

ymrwymo i raglenni cymorth, yn 

cwmpasu gwasanaethau i gleifion, y 

cyhoedd a gweithwyr proffesiynol, 

yn ogystal â moderneiddio dyfeisiau 

a buddsoddi yn niogelwch data a 

seiberddiogelwch.

Rydym yn sicrhau amddiffyniadau 

data ar gyfer gwybodaeth y GIG a 

chleifion, sef adnodd hynod werthfawr, 

wedi’i ariannu’n gyhoeddus, y gellir 

ei ddefnyddio i wneud diagnosis 

gwell o gyflyrau ac ar gyfer ymchwil 

arloesol. Byddwn yn sicrhau nad yw 

corfforaethau technoleg a fferyllol 

rhyngwladol yn manteisio’n annheg ar 

ddata’r GIG.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae 

llywodraeth Lafur Cymru wedi 

buddsoddi dros £45 miliwn mewn 

offer delweddu mawr, fel sganwyr 

Tomograffeg Gyfrifiadurol (CT) a 

Delweddu Cyseiniant Magnetig (MRI).

Byddwn yn parhau i gefnogi 

datblygiadau a fydd yn gwella prosesau 

rhannu delweddau ledled Cymru ac yn 

galluogi i glefydau gael eu darganfod 

yn gywir trwy ddeallusrwydd artiffisial. 

Ers 2019, mae llywodraeth Lafur Cymru 

wedi datblygu microsgopeg ym mhob 

bwrdd iechyd. Rydym wedi sefydlu 

Academi Ddelweddu Genedlaethol ac 

rydym yn datblygu ymagwedd Cymru 

gyfan at fuddsoddi mewn sganwyr 

Tomograffeg Allyrru Positronau (PET). 

Mae gan lywodraeth Lafur Cymru 

uchelgais i Sector Cyhoeddus Cymru 

fod yn garbon niwtral erbyn 2030. 

Mae gan GIG Cymru, y corff sector 

cyhoeddus mwyaf yng Nghymru, ran 

allweddol i’w chwarae.

Mae Byrddau Iechyd a Chyd-

wasanaethau yn cyflwyno cerbydau 

allyriadau isel i’w fflyd fel rhan o’n 

targed i holl geir a cherbydau nwyddau 

ysgafn newydd fflyd fod yn gerbydau 

allyriadau isel erbyn 2025.

Mae Llafur Cymru’n cydnabod bod 

buddsoddi’n barhaus mewn technoleg 

ddigidol a datblygedig a gwyrddach 

yn rhan hanfodol o’n cynlluniau i 

drawsnewid gwasanaethau.

Mae’r datblygiadau system gyfan hyn 

yn helpu i gyflawni gwelliannau ar draws 

GIG Cymru ac yn dechrau gostwng y 

cyfnodau y mae pobl yn eu haros am 

driniaethau allweddol. 

Ar y cyfan yng Nghymru, mae llai o bobl 

yn aros yn rhy hir am ofal a thriniaeth. 

Ar ddiwedd Mawrth eleni, roedd 89.1% 

o gleifion yn aros llai na 26 wythnos 

o’r dyddiad atgyfeirio, y sefyllfa orau 

er Mawrth 2013.  Hefyd, mae Cymru’n 

parhau i ddangos gwelliannau mewn 

amseroedd aros diagnostig, er adrodd 

yn erbyn set fwy o brofion. 

Roedd y cyfnodau aros am therapi 

98% yn is ar ddiwedd Mawrth 2019 nag 

ym Mawrth 2018, y perfformiad gorau 

erioed i’w gofnodi. 

Roedd nifer yr achosion o oedi 

wrth drosglwyddo gofal ar lefelau 

hanesyddol o isel. Yn 2017, gwelwyd y 

ffigurau isaf erioed i’w cofnodi yn y 14 
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blynedd ers dechrau casglu ystadegau. 

Ffigurau 2018 oedd yr ail isaf ar gofnod.

Bydd llywodraeth Lafur Cymru’n 

parhau i fuddsoddi yn y meysydd 

allweddol hyn o berfformiad y GIG, a 

chanolbwyntio arnynt, er mwyn cynnal 

gwelliant a sicrhau bod trawsnewid 

gwasanaethau yn cyflawni ar ran pawb.

Bydd llywodraeth Lafur yn adolygu 

newidiadau’r llywodraeth Dorïaidd i 

drethi a phensiynau er mwyn sicrhau 

bod y gweithlu’n cael ei wobrwyo’n 

deg ac nad oes effaith andwyol ar 

wasanaethau.  Mae’r newidiadau a 

gyflwynwyd ym mis Ebrill eleni wedi 

effeithio ar berfformiad y GIG ledled 

y DU, gyda byrddau iechyd yng 

Nghymru’n dweud bod dros 2,000 o 

sesiynau cleifion allanol, diagnostig, 

cleifion mewnol neu achosion dydd 

wedi’u colli o ganlyniad i’r newid rhwng 

Ebrill ac Awst 2019, gan effeithio ar fwy 

na 15,000 o gleifion.

Iechyd Meddwl

Yn ystod cyfnod ei strategaeth iechyd 

meddwl 10 mlynedd, mae llywodraeth 

Lafur Cymru wedi buddsoddi mewn 

gweithredoedd sydd wedi lleihau’r 

stigma sydd ynghlwm wrth iechyd 

meddwl ac wedi annog mwy o bobl 

i droi at gymorth.  Rydym wedi 

buddsoddi mewn cymorth gwell yn 

y gymuned, gan gynnwys ymyrraeth 

mewn argyfwng i blant, pobl ifanc ac 

oedolion, ac ymyrraeth gynnar mewn 

seicosis.

Mae gwasanaethau iechyd meddwl 

amenedigol cymunedol newydd wedi’u 

sefydlu, gan roi cymorth ym mhob 

ardal o Gymru.  Rydym wedi sicrhau 

bod defnyddwyr gwasanaethau a 

gofalwyr yn chwarae mwy o ran wrth 

ddatblygu a chynllunio gwasanaethau 

ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, wedi 

gostwng yn sylweddol nifer y plant a 

phobl ifanc sy’n aros mwy na 4 wythnos 

i gael triniaeth ac wedi lleihau nifer y 

derbyniadau i’r ysbyty am resymau 

iechyd meddwl trwy bwyslais ar fwy o 

gymorth yn y gymuned.

Rydym wedi gostwng nifer yr achosion 

o oedi wrth drosglwyddo gofal i bobl 

â phroblemau iechyd meddwl, nifer y 

bobl (oedolion a phlant) y mae angen eu 

hanfon y tu allan i Gymru am driniaeth 

a nifer y bobl mewn argyfwng iechyd 

meddwl a gedwir yng nghell gorsaf 

heddlu fel man diogel.

Yn ystod 3 blynedd olaf y strategaeth, 

bydd camau gweithredu’n canolbwyntio 

ar:

•  Wella mynediad at therapïau 

seicolegol i blant ac oedolion – 

cynyddu ystod y therapïau sydd ar 

gael a chyflawni gostyngiad sylweddol 

mewn amseroedd aros. 

•  Wella ymhellach wasanaethau 

argyfwng a’r tu allan i oriau i blant 

ac oedolion – symud tuag at gynnig 

amlasiantaeth gyffredin ledled Cymru. 

•  Wella ymhellach wasanaethau iechyd 

meddwl plant a phobl ifanc – gwella 

mynediad ledled gwasanaethau 
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iechyd meddwl sylfaenol ac arbenigol 

plant a phobl ifanc, ynghyd â 

chefnogi’r cwricwlwm a’r dull ysgol 

gyfan newydd. 

•  Datblygu ymhellach wasanaethau 

iechyd meddwl amenedigol, gan 

gynnwys datblygu’r ddarpariaeth i 

gleifion mewnol. 

Ond, rydym yn cydnabod bod mwy 

i’w wneud.  Bydd llywodraeth Lafur 

Cymru’n gwneud mwy i gefnogi 

grwpiau agored i niwed – gan gynnwys 

troseddwyr, pobl â phroblemau iechyd 

meddwl a chamddefnyddio sylweddau 

sy’n cyd-ddigwydd, a gwasanaethau i 

bobl ag anhwylderau bwyta.  

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

gweithredu holl argymhellion yr 

Adolygiad Annibynnol o’r Ddeddf Iechyd 

Meddwl yn llawn. Bydd llywodraeth Lafur 

Cymru yn ystyried sut dylai argymhellion 

yn ymwneud â materion datganoledig 

lywio polisi yn y dyfodol.

Anghydraddoldebau

Mae Llafur Cymru yn ymroddedig i 

ostwng anghydraddoldeb iechyd a 

rhoi’r cyfle gorau posibl i bawb fyw’n 

dda ac yn hirach. Mae hyn yn cynnwys 

cynorthwyo pobl i wneud dewisiadau 

iach a chymryd cyfrifoldeb am eu 

hiechyd a’u llesiant eu hunain.

Bwriad ein Rhaglen, y 1000 Diwrnod 

Cyntaf, yw rhoi’r dechrau gorau mewn 

bywyd i bob plentyn. Mae dod â 

theuluoedd plant ifanc ynghyd gyda 

gwasanaethau traws-sector i ddod o hyd 

i’r ffyrdd gorau o fanteisio ar gyfleoedd, 

meithrin gwydnwch, ymhelaethu ar 

ffactorau amddiffynnol, atal problemau 

rhag datblygu ac ymyrryd yn gynt lle 

mae risgiau wedi’u hamlygu.

Mae bwydo ar y fron yn bwysig i iechyd 

a datblygiad babanod ac mae cysylltiad 

rhyngddo ag atal anghydraddoldebau 

iechyd mawr.  Mae Llafur Cymru wedi 

cyhoeddi cynllunio i wella’r nifer sy’n 

bwydo ar y fron a’r gefnogaeth ar ei 

gyfer.

Llywodraeth Lafur Cymru oedd y 

llywodraeth gyntaf yn y DU i wahardd 

ysmygu ar dir ysgol, tir ysbyty, caeau 

chwarae ac mewn ceir sy’n cludo 

plant. Fel rhan o strategaeth ehangach 

ar gamddefnyddio sylweddau, mae 

llywodraeth Lafur Cymru wedi deddfu 

i gyflwyno isafswm pris fesul uned o 

alcohol, sef 50c, ac mae’n ymdrin â 

gamblo fel mater iechyd cyhoeddus 

gan gefnogi gwasanaeth triniaeth 

Cymru gyfan yn gysylltiedig â gamblo.

Mae llywodraeth Lafur Cymru yn 

buddsoddi £5.4 miliwn i gefnogi 

prosiectau sy’n cryfhau asedau 

cymunedol ac yn hyrwyddo ac yn 

galluogi gweithgareddau iach i grwpiau 

targedig a allai, fel arall, fod yn llai 

tebygol o gymryd rhan neu gael llai o 

gyfleoedd i gymryd rhan.

Mae ein rhaglen Cynllun Gwên, sy’n 

10 oed erbyn hyn, wedi arwain at 

welliannau dramatig yn lefel pydredd 

dannedd plant, gyda’r gwelliant mwyaf 
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i’w weld yn ein hardaloedd mwyaf 

difreintiedig.

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

lansio Strategaeth Pwysau Iach 

newydd, yn cyflwyno’r dull system 

gyfan y bydd ei angen i fynd i’r afael 

â gordewdra, gan gydnabod bod 

yr amgylchedd yn dylanwadu ar 

ein dewisiadau bob dydd. Byddwn 

yn datblygu ac yn mwyhau dulliau 

o ddadwneud yr anghydbwysedd 

presennol ar ddewisiadau bwydydd 

afiach ac yn sicrhau bod ein 

hamgylchedd egnïol yn gallu helpu 

pobl i ddewis gweithgareddau corfforol 

da. Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

ymestyn y dreth ar siwgr i ddiodydd â 

sylfaen llaeth, yn gosod targedau mwy 

uchelgeisiol i ostwng halen mewn bwyd 

ac yn gorfodi rheolau mwy caeth ar 

hysbysebu bwydydd sothach.

Mae cyfraddau imiwneiddio yng 

Nghymru ar frig meincnodau 

rhyngwladol o hyd. Mae mwyafrif 

helaeth y plant yng Nghymru wedi’u 

himiwneiddio’n llawn cyn iddynt 

ddechrau’r ysgol. I bobl mewn perygl 

o HIV, mae Proffylacsis Cyn-Gysylltiad 

(PrEP) wedi bod ar gael fel mater o 

drefn gan wasanaethau iechyd rhyw 

ledled Cymru er 2017.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol yn corffori nodau iechyd yn 

holl bolisïau a chynlluniau Llywodraeth 

Cymru a’r sector cyhoeddus yng 

Nghymru. 

Y Gweithlu

I sicrhau bod ein gwasanaethau iechyd 

yn denu’r bobl orau oll i fyw a gweithio 

yng Nghymru, mae llywodraeth 

Lafur Cymru wedi buddsoddi mewn 

ymgyrch recriwtio ryngwladol ar gyfer 

meddygon, nyrsys a bydwragedd.

Mae gweithlu GIG Cymru wedi tyfu 

10.4% dros y pum mlynedd diwethaf ac 

rydym yn hyfforddi mwy o feddygon, 

nyrsys a gweithwyr proffesiynol 

perthynol i ofal iechyd nag erioed o’r 

blaen. Dros y pum mlynedd diwethaf, 

mae nifer y lleoedd hyfforddi ar gyfer 

nyrsys wedi codi 40%, gyda chynnydd 

ym mhob un o bedwar maes nyrsio. 

Mae nifer lleoedd hyfforddi ymwelwyr 

iechyd wedi codi 30%, bydwragedd 

71%, a nyrsys ardal 95%.

Dros yr un cyfnod, fe wnaeth cwota’r 

lleoedd hyfforddi meddygon teulu 

gynyddu o 136 i 160, gyda 186 o leoedd 

wedi’u llenwi eleni.

Rydym yn parhau’n ymroddedig i 

fuddsoddi yng ngweithlu ymroddedig y 

GIG ac ni fyddwn byth yn trosglwyddo 

staff y GIG i is-gwmnïau i danseilio 

telerau ac amodau.

O dan lywodraeth Lafur, Cymru oedd 

y wlad gyntaf yn Ewrop i ddeddfu 

ynhylch lefelau staff nyrsio ac mae wedi 

cynnal bwrsari i nyrsys, bydwragedd a 

gweithwyr proffesiynol perthynol i ofal 

iechyd, sydd dan hyfforddiant.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn sicrhau 

codiad cyflog uwchlaw chwyddiant yn 

flynyddol; trwy hyn, gallwn weithredu’r 
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ddeddfwriaeth radical ar lefelau staff 

nyrsio diogel yn ehangach.

Bydd llywodraeth Lafur yn ein helpu i 

recriwtio mwy o’r staff y mae eu hangen 

arnom trwy ddileu’r rhwystrau rhag 

recriwtio rhyngwladol moesegol. 

Meddyginiaethau

Mae presgripsiynau ar gael am ddim 

yng Nghymru o hyd, gyda’r ffi yn Lloegr 

bellach yn £9.00 yr eitem.

Mae £80 miliwn wedi’i fuddsoddi yn ein 

Cronfa Driniaeth arloesol newydd, sef 

ymrwymiad allweddol yn ein maniffesto 

ar gyfer etholiadau’r Senedd yn 2016, 

gan olygu bod y cyffuriau a’r triniaethau 

mwyaf datblygedig ar gyfer canser ac 

afiechydon eraill sy’n bygwth bywyd 

ar gael i gleifion yng Nghymru 13 

diwrnod yn unig, ar gyfartaledd, ar ôl eu 

cymeradwyo. 

Mae ein cynllun 10 mlynedd ar gyfer 

iechyd a gofal cymdeithasol yng 

Nghymru yn cydnabod pwysigrwydd 

darganfod ac ymyrryd yn gynt. Bydd 

meddygaeth fanwl, gan gynnwys 

diagnosteg ddatblygedig a therapïau 

wedi’u personoli, yn chwarae rhan 

allweddol yn hyn. Bydd y GIG yn 

flaenllaw yn natblygiad genomeg a 

therapïau celloedd. 

Mae Llafur Cymru yn ymroddedig i 

sicrhau bod pobl yng Nghymru yn 

gallu elwa o’r triniaethau newydd hyn 

ar gyfer cyflyrau fel canser a dementia 

wrth iddynt ddod ar gael. Byddwn yn 

cynyddu’r buddsoddiad yn natblygiad 

modelau cost newydd, teg, seiliedig 

ar werth, ac yn cefnogi datblygiad 

y modelau hyn. Byddwn hefyd yn 

chwarae rhan weithgar mewn arloesi 

meddygol, gan sicrhau bod arian a 

chymhellion yn cyfateb i’r meysydd 

iechyd sydd â’r angen mwyaf.  

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

sefydlu cwmni cyffuriau generig ac 

yn defnyddio darpariaethau’r Ddeddf 

Patentau a thrwyddedau gorfodol os 

bydd prisiau teg yn cael eu gwrthod am 

gyffuriau dan batent. 

Mae Llafur Cymru wedi bod yn glir iawn 

– nid yw ein GIG ar werth ac ni ddylid 

ei werthu mewn unrhyw gytundeb 

masnach.  Bydd llywodraeth Lafur y 

DU yn sicrhau bod pob rhan o’r GIG, 

trin cleifion, cyflogi staff a phrisio 

meddyginiaethau, oll wedi’u heithrio yn 

llawn o unrhyw gytundebau masnach 

rhyngwladol ac wedi’u hamddiffyn.

Byddwn yn cymryd camau’n 

gysylltiedig â rhoi canabis meddygol 

ar bresgripsiwn, fel y bo’n briodol yn 

glinigol. 

Gofal Cymdeithasol

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

cyflawni ei ymrwymiad i fuddsoddi 

mwy y pen mewn gofal cymdeithasol 

nag yn Lloegr.  

Rydym wedi cyflawni ein haddewid 

allweddol, sef mwy na dyblu’r 

uchafswm cyfalaf o £24,000 i £50,000. 
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Dyma’r swm o arian y gall pobl ei gadw 

cyn y gofynnir iddynt dalu am ofal. 

Mae’r lefel yng Nghymru bellach yn 

uwch o lawer nag yn unman arall yn  

y DU.

Rydym wedi cynnal cap ar y swm y gall 

awdurdodau lleol ei godi am ofal cartref 

a chymorth a gofal cymdeithasol 

arall dibreswyl. Mae hyn yn sicrhau na 

ellir codi mwy na £90 yr wythnos ar 

unigolyn am bob gofal dibreswyl. Mae 

hyn yn berthnasol dim ond i bobl â 

lefelau uchel o incwm neu gyfalaf. Mae 

pobl ag incwm is yn parhau i dalu cost 

is neu ni chodir tâl arnynt o gwbl. 

Trwy ein Cronfa Gofal Integredig, rydym 

yn cynorthwyo partneriaid iechyd 

a gofal cymdeithasol i gydweithio i 

amlygu a bodloni anghenion gofal 

cymdeithasol eu poblogaeth, gan 

gynnwys brocera mwy o ofal gan 

fentrau cymdeithasol a chwmnïau 

cydweithredol, neu trwy ddarpariaeth 

uniongyrchol.

Mae llywodraeth Lafur Cymru yn ymroi 

i sicrhau bod gwasanaeth o ansawdd 

da ar gael i bobl sydd angen gofal 

cymdeithasol. Rydym wedi neilltuo 

cyfran gynyddol o’n hadnoddau i 

ofal cymdeithasol.  Rydym yn gwario 

£3,051 y pen bob blwyddyn ar iechyd a 

gwasanaethau cymdeithasol – yr uchaf 

o 4 gwlad y DU.  

Mae Llafur Cymru yn glir na ddylai 

fod rhaid i bobl dalu am y gofal y mae 

arnynt ei angen, a phe bai cyllid yn 

caniatáu, byddai’n sicrhau bod mwy o 

ofal ar gael am ddim. Bydd llywodraeth 

Lafur y DU yn rhoi hwb sylweddol 

i’r cyllid sydd ar gael i Lywodraeth 

Cymru.  Gyda’r adnodd ychwanegol 

hwn, byddwn yn ymgysylltu â phobl a 

chymunedau i lywio’r ffordd y byddwn 

yn ymestyn gofal cymdeithasol am 

ddim.

Mae llywodraeth Lafur Cymru yn 

ymroddedig i wneud Cymru yn Genedl 

o Waith Teg.  Rydym wedi cyflwyno 

rheoliadau i roi terfyn ar gontractau 

gorfodol, dim oriau, i weithwyr gofal 

ac i sicrhau bod staff gofal yn cael 

tâl am amser teithio.  O gofio bod 

dyfarniad ar ddod gan Oruchaf Lys y 

DU ar dâl cysgu’r nos i weithwyr gofal, 

byddwn yn ufuddhau i benderfyniad 

y llys ac yn sicrhau na fydd unrhyw 

darfu o ganlyniad ar ddarpariaeth 

gwasanaethau.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

cynyddu’r Lwfans Gofalwyr ar gyfer 

gofalwyr amser llawn, di-dâl.
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Mae addysg yn gwneud 
ein heconomi yn gryfach, 
ein cymdeithas yn 
gyfoethocach a’n pobl 
yn fwy bodlon.  P’un ai 
yw’n fusnes sy’n dod 
o hyd i bobl â’r sgiliau 
cywir, cwmni technegol 
newydd yn gwneud ein 
heconomi’n fwy dynamig, 
neu mwy o bobl mewn 
gwaith â thâl gwell ac 
yn gallu cyfrannu at 
wasanaethau cyhoeddus, 
mae pob un ohonom 
yn elwa o gymdeithas 
addysgedig. 

Ond nid o werth i’n heconomi yn unig y mae addysg 

– mae’n gadael i bobl ddatblygu’u doniau, mae’n 

goresgyn anghyfiawnder ac anghydraddoldeb, ac 

mae’n ein helpu i ddeall ein gilydd a datblygu rhwymau 

cymdeithasol.

Nid ydym wedi colli golwg ar werth addysg ac, yng 

Nghymru, mae addysg yn mynd trwy gyfnod o 

ddiwygio sylweddol i roi cyfle i unigolion o bob oedran 

ddysgu, tyfu a ffynnu. Mae ein rhaglen ddiwygio 

yn rhaglen hirdymor, ond mae’n glir bod y polisïau 

uchelgeisiol sy’n cael eu rhoi ar waith yn cael effaith 

gadarnhaol ar gyrhaeddiad, safonau a chyflwr ffisegol 

ein hamgylcheddau dysgu.

Mae gan Lafur Cymru ymrwymiad sylfaenol i 

egwyddor addysg gyfun ac, ym marn y blaid, nid oes 

lle o gwbl i ddewis yn system addysg Cymru.  Caiff 

model Ysgolion Rhydd y Torïaid yn Lloegr ei wrthod 

yn llwyr gan Lafur Cymru; model sy’n ystyried mai 

un lle arall i’r sector preifat wneud arian yw ysgolion. 

ADDYSG
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Cred Llafur Cymru y dylai ysgolion fod 

yn fannau cefnogol, sy’n agored i bobl 

ifanc o bob cefndir.  

Mewn llywodraeth, mae Llafur Cymru 

wedi gwneud popeth yn ei bŵer i liniaru 

effaith llymder y Torïaid ar ysgolion 

yng Nghymru.  Er bod pethau wedi 

bod yn anodd, mae Llafur Cymru wedi 

ceisio sicrhau bod pob rhan o’n system 

addysg yn cael y cyllid y mae arni ei 

hangen i lwyddo.  

Rydym yn cyflawni’r ymrwymiad i 

ddarparu dros £100 miliwn o gyllid 

ychwanegol i ysgolion Cymru yn 

ystod tymor y Cynulliad hwn a bydd 

llywodraeth Lafur Cymru yn gweithio 

gyda llywodraeth Lafur y DU i gynyddu 

cyllid ar gyfer addysg.

Y Blynyddoedd Cynnar

Mae addysg y blynyddoedd cynnar 

yn hollbwysig i ddatblygiad plant. 

Mae plant o gefndiroedd difreintiedig 

yn dechrau disgyn ar ôl eu cyfoedion 

cyn iddynt hyd yn oed ddechrau yn 

yr ysgol. Mae addysg y blynyddoedd 

cynnar hefyd yn helpu rhieni – mamau 

fel arfer – trwy gynnig pont rhwng 

absenoldeb mamolaeth ac ysgol.

Mae gan lywodraeth Lafur Cymru 

ymrwymiad sylfaenol i sicrhau bod 

plant a phobl ifanc yn cael y dechrau 

gorau posibl mewn bywyd a phob cyfle 

i ddatblygu’u galluoedd a’u doniau.

Mae rhaglen Plant Iach Cymru, 

llywodraeth Lafur Cymru, yn sicrhau 

bod gwasanaethau iechyd cynhwysol, 

cyson, ar gael yn gyfartal i blant hyd 

at saith oed. Yn wyneb gostyngiad yng 

nghyfraddau imiwneiddio plant, mae’r 

lefel imiwneiddio yng Nghymru yn 

gyson, sef tua 95%.

Mae prif raglen llywodraeth Lafur 

Cymru ar gyfer y blynyddoedd cynnar, 

sef rhaglen Dechrau’n Deg, wedi bod 

ar gael i bob plentyn sy’n byw mewn 

ardaloedd cymharol o amddifadedd er 

2007 ac i blant mewn angen sy’n byw’r 

tu hwnt i’r ardaloedd hynny er 2014. 

Mae tua 36,000 o blant yng Nghymru’n 

elwa bob blwyddyn ar raglen sy’n 

cynnig gofal rhan-amser, rhad ac 

am ddim i blant dwy a thair oed, 

gwasanaeth estynedig ymwelwyr 

iechyd, cymorth â magu plant a 

chymorth â datblygiad iaith cynnar. 

Gyda chyllid ychwanegol wedi’i 

ddatgloi gan lywodraeth Lafur y DU, 

bydd llywodraeth Lafur Cymru yn 

adeiladu ar lwyddiant Dechrau’n Deg 

trwy ymestyn a gwella cynnig y rhaglen 

i blant a theuluoedd sy’n byw’r tu allan i 

ddalgylchoedd presennol. 

Yn ogystal â’r cynnig addysg gynnar o 

safon uchel i blant tair a phedair oed 

yng Nghymru drwy’r Cyfnod Sylfaen, 

roedd cynnig gofal plant llywodraeth 

Lafur Cymru yn addewid blaenllaw yn 

etholiadau’r Cynulliad yn 2016 ac rydym 

yn falch o fod wedi cyflwyno’r cynnig 

hwn yn gynt na’r disgwyl. Trwyddo, 

caiff rhieni sy’n gweithio yng Nghymru 

gyfuniad o ofal plant ac addysg gynnar 

i blant 3 neu 4 oed.  
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Mae Llafur Cymru eisiau i’n system 

gofal ac addysg y blynyddoedd cynnar 

barhau i ddatblygu er mwyn gallu rhoi 

mwy o gymorth i’r plant sydd angen 

ychydig o help ychwanegol. Rydym 

eisiau creu system sy’n helpu ein hiaith 

a’n diwylliant i ffynnu, a chynyddu nifer 

y plant sy’n gallu cael gwasanaethau 

addysg Cymraeg neu ddwyieithog. 

Caiff ein hymagwedd newydd at ofal ac 

addysg plentyndod cynnar ei hadeiladu 

ar y sylfeini hyn ac yn ganolog i’r 

ymagwedd yw’r nod y bydd pob 

plentyn yn cael profiad dysgu a gofal 

ysgogol, o ansawdd da, ym mha leoliad 

addysg a gofal bynnag y maen nhw’n 

mynd iddo.  Bydd cyllid ychwanegol 

gan lywodraeth Lafur y DU yn ein helpu 

ni i wneud hyn.

Hefyd, bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

gwella’r hawliau a’r cymorth sydd ar gael 

i deuluoedd trwy ymestyn cyfnod tâl 

mamolaeth i 12 mis.

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi bod 

yn falch o gefnogi rhaglen y Brecwastau 

am Ddim mewn Ysgolion Cynradd 

a bydd yn sicrhau bod ysgolion a 

theuluoedd ym mhob cwr o’r wlad yn 

parhau i elwa ar y rhaglen.

Ysgolion

Mae’r newidiadau y mae Llafur Cymru 

wedi’u rhoi ar waith yn ein hysgolion 

wedi canolbwyntio ar ail-lunio 

gwelliant ysgolion, gwella safonau 

llythrennedd a rhifedd drwyddi draw, 

cefnogi gweithwyr proffesiynol rheng 

flaen, a darparu cyllid ychwanegol i 

ddysgwyr o’r cefndiroedd tlotaf. Mae 

diwygiadau mawr wedi cynnwys 

cyflwyno Categoreiddio Ysgolion, 

cyllid i gynorthwyo â gostwng maint 

dosbarthiadau a meini prawf achredu 

newydd ar gyfer darparwyr hyfforddiant 

cychwynnol athrawon.

Mae gwaith caled Llafur Cymru dros 

sawl blwyddyn wedi ymddangos yn y 

gwelliant graddol yng nghanlyniadau 

arholiadau ledled Cymru. Dangosodd 

canlyniadau TGAU 2019 eleni fod 

perfformiad cyffredinol yn parhau i 

wella ac, mewn Safon Uwch, Cymru 

bellach yw’r gorau ar gyfer graddau 

A* o gymharu â rhanbarthau Lloegr a 

Gogledd Iwerddon. 

Mae Llafur Cymru eisoes wedi dechrau 

ar gam nesaf ei rhaglen ddiwygio 

i ysgolion, trwy greu’r cwricwlwm 

cyntaf a wnaed yng Nghymru. Mae 

Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r 

cynllun gweithredu, sef ‘Cwricwlwm 

i Gymru – cwricwlwm am oes’, yn 

amlinellu’n fanwl sut dylai ysgolion 

a gweithwyr proffesiynol adeiladu’r 

cwricwlwm newydd, cyffrous.

Caiff y cymorth ar gyfer gweithredu’r 

cwricwlwm newydd ei ddarparu 

trwy rwydwaith o Ysgolion Arloesi. 

Cyhoeddwyd fersiwn drafft o’r 

cwricwlwm; bydd hwn yn cael ei 

addysgu’n ffurfiol am y tro cyntaf erbyn 

2022.

Bydd Llafur Cymru’n parhau i 

gynorthwyo â chyflwyno’r cwricwlwm 

newydd gydol y degawd nesaf ac yn 
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gwneud buddsoddiadau sy’n cefnogi 

datblygiad creadigol myfyrwyr.  Bydd 

hyn yn cynnwys adeiladu ar y Gwaddol 

Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth i 

alluogi mwy o bobl ifanc i fanteisio ar 

gyfleoedd cerddorol.

Y ffordd fwyaf effeithiol o gyflwyno’r 

cwricwlwm newydd a gwella deilliannau 

addysgol i bobl ifanc yn gyffredinol 

yw sicrhau bod y bobl sy’n gweithio ar 

y rheng flaen – athrawon, darlithwyr a 

chynorthwywyr ystafell ddosbarth – yn 

cael cefnogaeth datblygiad proffesiynol 

effeithio, trylwyr, wedi’i achredu. 

Mae Llafur Cymru yn ymrwymo i 

gynorthwyo gweithwyr proffesiynol 

â phroses y cwricwlwm newydd trwy 

ddatblygiad proffesiynol o ansawdd 

uchel i’r gweithlu presennol.  Byddwn 

yn dilyn y newidiadau uchelgeisiol i 

Addysg a Hyfforddiant Cychwynnol 

Athrawon drwodd i’r pen i sicrhau bod 

newydd-ddyfodiaid i addysg yn barod i 

gyflwyno’r cwricwlwm newydd.

Mae arweinyddiaeth yn allweddol i 

lwyddiant unrhyw ysgol neu goleg ac 

mae Llafur Cymru yn cefnogi arweinwyr 

ar bob lefel ac ym mha gam bynnag y 

maent o’u gyrfaoedd - p’un ai’n cymryd 

y camau cyntaf i arweinyddiaeth ffurfiol 

neu’n arweinwyr profiadol.  Byddwn 

yn adeiladu ar y Radd Meistr newydd 

ac arloesol mewn Ymarfer Addysgol, 

sy’n helpu i wella lefelau sgiliau’r 

gweithlu addysgu, ac yn datblygu’r 

Academi Genedlaethol newydd ar gyfer 

Arweinyddiaeth Addysgol.  

Wrth i’r Torïaid yn Lloegr chwalu’r 

fframwaith cenedlaethol ar dâl ac 

amodau, mae Llafur Cymru wedi bod 

yn falch o weithio gyda chydweithwyr 

mewn undebau llafur i ddatganoli tâl 

ac amodau athrawon yn llwyddiannus 

er mwyn cadw dull cenedlaethol, 

cyffredin.  Bydd Llafur Cymru yn 

parhau i weithio mewn partneriaeth 

gymdeithasol ag undebau llafur i gynnal 

hyder y gweithlu a gwella’r gwaith o 

recriwtio, hyfforddi a chadw’r bobl 

sy’n gweithio ym mhob rhan o’r sector 

addysg.

Mae Llafur Cymru wedi gweithredu 

i sicrhau na fydd pobl ifanc o dan 

anfantais mewn addysg oherwydd 

eu cefndir neu eu hamgylchiadau 

teuluol.  Mae Llafur Cymru wedi 

cefnogi’r disgyblion tlotaf drwy’r Grant 

Datblygu Disgyblion, sy’n werth £1,150 

y disgybl erbyn hyn.  Hefyd, mae wedi 

dyblu Grant Datblygu Disgyblion y 

blynyddoedd cynnar ac mae swm 

o £700 y plentyn bellach ar gael i 

ddarparwyr y Cyfnod Sylfaen yn y 

sector a gynhelir a’r sector nas cynhelir.

Llafur Cymru sydd wedi cynnal cymorth 

ariannol i helpu’r teuluoedd tlotaf â 

chost gwisg ysgol ac wedi datblygu 

cynllun peilot ‘newyn gwyliau’, sydd 

wedi’i anelu at gynorthwyo teuluoedd 

incwm isel yn ystod y gwyliau.  

Mewn llywodraeth, byddwn yn 

cyflymu’r gwaith hwn i gynorthwyo’r 

rhai o’r cefndiroedd mwyaf difreintiedig 

yn yr ysgol, gan ddefnyddio adeiladau 

ysgol a choleg i gynorthwyo dysgwyr 
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a’u teuluoedd yn fwy effeithiol. A 

defnyddio cyllid ychwanegol gan 

lywodraeth Lafur y DU, byddai 

llywodraeth Lafur Cymru yn mynd ati 

i ymestyn ymhellach yr hawl i brydau 

ysgol am ddim.

Bydd Llafur Cymru yn parhau i 

edrych ledled y byd er mwyn ategu 

gwelliannau i ysgolion, dan arweiniad 

tystiolaeth, ar hyd a lled Cymru.  Rhan 

allweddol o’n ffocws fydd sicrhau bod 

cymorth bugeiliol ac iechyd meddwl 

ym maes addysg yn cael ei ymestyn a’i 

ddatblygu, gan weithio gydag ysgolion i 

roi cefnogaeth fwy effeithiol ar gyfer yr 

heriau y mae llawer o ddysgwyr ifanc yn 

eu hwynebu.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn rhoi 

cyllid ychwanegol i Gymru i helpu 

ailadeiladu gwasanaethau ieuenctid, 

gan alluogi pob person ifanc yng 

Nghymru i gael at waith ieuenctid o 

ansawdd da yn lleol.

Mae gan bron i chwarter dysgwyr 

Cymru rhyw fath o angen dysgu 

ychwanegol. Dyma pam y gwnaeth 

llywodraeth Lafur Cymru, yn 2018, 

basio’r Ddeddf Anghenion Dysgu 

Ychwanegol a’r  Tribiwnlys Addysg 

yn llwyddiannus.  Nod y Ddeddf yw 

trawsnewid y system yng Nghymru i 

gefnogi plant a phobl ifanc 0 i 25 oed 

ag anghenion dysgu ychwanegol.  Mae’r 

Bil yn ymateb i bryderon gan deuluoedd 

sy’n dweud bod y system bresennol 

yn aneffeithlon, yn fiwrocrataidd ac 

yn gostus, nad yw’n canolbwyntio ar y 

plentyn nac yn hwylus i’r defnyddiwr. 

Rydym yn ymrwymedig i weithredu’r 

Ddeddf yn llwyddiannus.

Mae Llafur Cymru wedi gosod targed 

uchelgeisiol i weld nifer y bobl sy’n gallu 

mwynhau siarad a defnyddio’r Gymraeg 

yn cyrraedd miliwn erbyn 2050. Dyma 

uchelgais heriol, ond mae’n her sy’n 

werth chweil ac yn angenrheidiol 

er mwyn i ni sicrhau bywiogrwydd 

y Gymraeg er budd cenedlaethau’r 

dyfodol.

Rydym yn ymrwymedig i’r newidiadau 

beiddgar y mae eu hangen i gyflawni’r 

uchelgais hon trwy gynyddu’r defnydd 

o’r Gymraeg, gan gynnwys yn y 

gweithlu, a thrwy gefnogi’r seilwaith a’r 

amodau lle y gall yr iaith ffynnu. 

Rydym yn cynyddu nifer y dysgwyr 

Cymraeg mewn addysg statudol 

a byddwn yn helpu pob dysgwr i 

ddatblygu sgiliau yn y Gymraeg i safon 

a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio’r iaith 

yn eu bywyd bob dydd. Bydd Llafur 

Cymru yn gweithio gydag awdurdodau 

lleol ledled Cymru i fesur ac ateb y 

galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn 

effeithiol.

Mae ymrwymiad Llafur Cymru i addysg 

i’w weld yn amlycaf yn y rhaglen 

drawsnewidiol o adeiladau ysgolion a 

cholegau a gyflwynwyd gennym dros y 

degawd diwethaf. Trwy Raglen Ysgolion 

yr 21ain Ganrif, mae llywodraeth Lafur 

Cymru, yn gweithio gyda phartneriaid 

llywodraeth leol, wedi gweithredu’r 

rhaglen fwyaf o fuddsoddiad cyfalaf a 

welodd ein system ysgolion a cholegau 

erioed.
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Erbyn 2023, bydd Llafur Cymru, 

ochr yn ochr â llywodraeth leol, wedi 

buddsoddi bron i £3.7 biliwn mewn 

ysgolion a cholegau newydd a rhai 

wedi’u hadnewyddu, gan drawsnewid 

deilliannau i ddysgwyr a chefnogi’r 

gweithlu.

Mae Llafur Cymru eisoes yn gweithredu 

i ddileu’r consesiynau treth i ysgolion 

preifat yng Nghymru.

Addysg Bellach a Sgiliau 

Wrth i awtomatiaeth a’r Chwyldro 

Diwydiannol Gwyrdd ddod â 

newidiadau mawr i ddiwydiant, mae’n 

bwysicach fyth bod pobl yn cael cyfle 

i ailhyfforddi ac uwchsgilio ar hyd 

eu hoes, a bod ganddynt y sgiliau 

cymdeithasol, ymarferol a chreadigol 

i’w helpu i addasu.  Dros yr ychydig 

flynyddoedd diwethaf, mae llywodraeth 

Cymru wedi gwneud llawer i wella 

ansawdd Addysg Bellach yng Nghymru.  

Mae gan y sector ran sylweddol i’w 

chwarae o ran galluogi pobl ifanc ac 

oedolion i gyflawni eu potensial a 

darparu gweithlu medrus, a bu ansawdd 

yn cynyddu.  Erbyn hyn, mae cyfraddau 

llwyddiant ar gyfer gweithgarwch mewn 

colegau yng Nghymru dros 80%. 

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo 

i wella cymorth i ddysgwyr mewn 

addysg bellach, sefydlu llwybrau dysgu 

cliriach a darparu gwybodaeth well am 

y dewisiadau sydd ar gael i fyfyrwyr o 

bob oed.

Cynhaliwyd cyllid ar gyfer Lwfansau 

Cynhaliaeth Addysg (LCAau), sef £30 yr 

wythnos – a ddilëwyd gan y Torïaid yn 

Lloegr.  Bydd Llafur Cymru yn gwarchod 

yr LCA.

Mae Llafur Cymru yn datblygu 

awdurdod strategol newydd i 

oruchwylio sgiliau, cyllid ar gyfer 

ymchwil a’r sectorau addysg uwch 

a phellach yng Nghymru.  Bydd y 

cynlluniau’n adeiladu ar waith adolygiad 

Hazelkorn, a oedd yn awgrymu sefydlu 

un awdurdod rheoleiddio, goruchwylio 

a chydlynu ar gyfer y sector addysg 

ôl-orfodol.  

Bydd sefydlu un corff hyd-braich 

i oruchwylio addysg ôl-orfodol yn 

ei chyfanrwydd yn gwella cynllunio 

strategol ac yn helpu i atal dyblygu a 

bylchau mewn darpariaeth.  Bydd yn 

hybu cydweithio rhwng sefydliadau ac 

yn cryfhau cysylltiadau ag eraill, gan 

gynnwys ysgolion a busnesau. 

Bydd Llafur Cymru yn defnyddio 

technoleg newydd i gynorthwyo pobl 

i uwchsgilio ar hyd eu bywydau ac 

yn archwilio ffyrdd newydd i gefnogi 

dysgu gydol oes.  Bydd yn defnyddio 

dysgu o brawf diweddar llywodraeth 

Lafur Cymru o Gyfrifon Dysgu Personol 

a mwy o gyllid gan lywodraeth Llafur 

y DU i gefnogi mwy o fuddsoddiad 

mewn dysgu oedolion ac yn rhoi mwy o 

gyfleoedd i unigolion ailhyfforddi ar hyd 

eu bywydau.
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Addysg Uwch

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, 

mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

cydweithio â phartneriaid ledled Cymru 

i weddnewid cyllid i fyfyrwyr yng 

Nghymru.

Trwy Adolygiad Diamond trawsbleidiol, 

mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

gallu sicrhau bod myfyrwyr yng 

Nghymru yn cael swm sy’n gyfwerth 

â’r Cyflog Byw Cenedlaethol mewn 

cynhaliaeth yn ystod y tymor wrth 

iddynt astudio.

Erbyn hyn, y pecyn cymorth i fyfyrwyr 

yng Nghymru yw’r cynllun mwyaf hael 

yn y DU, ac nid oes rhaid i fyfyrwyr 

o Gymru ad-dalu benthyciadau nes 

iddynt fod yn ennill dros £25,000 y 

flwyddyn.  Mae pob myfyriwr yng 

Nghymru yn cael isafswm o gymorth 

cynhaliaeth ac mae pob myfyriwr amser 

llawn cymwys yn cael grant cynhaliaeth 

heb brawf modd, sef £1,000 y flwyddyn. 

Ad-drefnwyd cymorth i fyfyrwyr rhan-

amser hefyd.  Erbyn hyn, mae myfyrwyr 

yn cael benthyciad i dalu eu ffioedd, 

yn dibynnu ar gost eu cwrs, yn ogystal 

â chael cymorth cynhaliaeth sy’n 

cynnwys grant heb brawf modd hyd at 

£500.

Mae cymorth newydd i fyfyrwyr 

ôl-raddedig gradd Meistr yn cael 

ei roi ar waith hefyd.  Mae hyn yn 

cynnwys cyfuniad o fenthyciadau a 

grantiau fel cyfraniad tuag at gostau 

ar gyfer cwblhau cwrs gradd Meistr 

ôl-raddedig, yn debyg i’r pecyn 

cymorth i israddedigion.  Mae’r ffigurau 

diweddaraf yn dangos cynnydd o 35% 

mewn israddedigion rhan-amser yng 

Nghymru a chynnydd o 58% yn nifer yr 

ôl-raddedigion.

Bu Llafur Cymru yn glir erioed y dylai 

addysg fod yn rhag ac am ddim a, phe 

byddai cyllid yn caniatáu, na ddylai 

fod unrhyw ffioedd dysgu.  Rydym 

hefyd yn cydnabod bod addysg uwch 

yn gweithredu yng nghyd-destun 

y DU.  Pan gaiff llywodraeth Lafur 

ei hethol i San Steffan, byddwn yn 

cynnal adolygiad pellach o effaith 

unrhyw newidiadau a wneir yn Lloegr ar 

brifysgolion a myfyrwyr yng Nghymru, 

ac yn dilyn model Adolygiad Diamond 

i ymgynghori â myfyrwyr, prifysgolion 

a chyflogwyr ynghylch newidiadau yng 

Nghymru.

Bydd Llafur Cymru yn adeiladu ar 

lwyddiant rhaglen Seren, y mae wedi’i 

datblygu i gydweithio â’n prifysgolion, 

ac ehangu mynediad at addysg uwch i’r 

rhai o’r cefndiroedd tlotaf.
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Bydd llywodraeth Lafur 
y DU yn buddsoddi 
mewn plismona er mwyn 
atal troseddu a sicrhau 
bod ein cymunedau’n 
ddiogelach, a byddwn 
yn gorfodi cyfreithiau 
sy’n amddiffyn yr heddlu 
a gweithwyr brys eraill 
rhag ymosodiadau 
treisgar. 

Byddwn yn ailadeiladu gweithlu cyfan yr heddlu, gan 

recriwtio mwy o swyddogion yr heddlu, swyddogion 

cymorth cymunedol yr heddlu a staff yr heddlu.  

Byddwn yn ailsefydlu plismona cymunedol ac yn 

recriwtio 2,000 yn fwy o swyddogion y rheng flaen 

na’r hyn a gynlluniwyd gan y Ceidwadwyr.  Byddwn 

yn cydweithio â’r heddlu i fuddsoddi mewn gweithlu 

modern i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn troseddau 

treisgar a seiberdroseddu dan y Torïaid.  Er mwyn 

cyflawni’r blaenoriaethau hyn, bydd Llafur yn 

cydweithio â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu i 

ddiwygio cyllid yr heddlu i rannu adnoddau newydd yn 

deg, a sicrhau y caiff anghenion lleol eu bodloni. 

Bu ymagwedd y Torïaid tuag at blismona yn wahanol: 

plismona diofal, gorawdurdodol, aneffeithiol, o bell 

am y nesaf peth i ddim.  Mae wedi arwain at yr hyn 

y disgrifiodd Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi 

yn arferion peryglus sy’n peri pryder, lle mae 

ymchwiliadau wedi’u rhoi o’r neilltu, dioddefwyr bregus 

YR HEDDLU A DIOGELWCH 



52 SEFYLL CORNEL CYMRU

wedi’u siomi a phobl ddrwgdybiedig 

beryglus yn rhydd.

Byddwn yn cadw atebolrwydd 

democrataidd lleol dros heddluoedd ac 

yn diwygio fformiwla ariannu’r heddlu 

er mwyn sicrhau y caiff adnoddau 

digonol, cynaliadwy eu dyrannu’n deg.  

Byddwn yn cytuno ar adnoddau ag 

awdurdodau’r heddlu er mwyn mwyn 

i’r afael â throseddu ac adfer plismona 

cymunedol drwy gydsyniad. 

Mae gwaith plismona effeithiol yn 

ei gwneud yn ofynnol i’r heddlu 

wasanaethu eu cymunedau a 

chydweithio â gweithwyr ieuenctid, 

gwasanaethau iechyd meddwl, 

ysgolion, rhaglenni adsefydlu 

cyffuriau ac asiantaethau cyhoeddus 

eraill.  Heddlu sy’n gweithio yn ein 

cymunedau, sydd â’r gallu i gasglu 

gwybodaeth leol, yw rheng flaen 

ein diogelwch domestig hefyd, a 

llygaid a chlustiau effeithiol yn erbyn 

gwrthderfysgaeth. 

Byddwn yn gweithio i ddileu rhagfarnau 

cyfundrefnol yn erbyn cymunedol pobl 

dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.  

Mae stopio-a-chwilio cyfatebol ar sail 

gwybodaeth yn offeryn angenrheidiol 

ar gyfer plismona effeithiol, ond mae 

defnyddio pwerau estynedig yn golygu 

bod dynion duon ac Asiaidd yn fwy 

tebygol o gael eu stopio a chwilio o hyd, 

gan wenwyno’r cysylltiadau rhwng yr 

heddlu a’r cymunedau lleol maent yn eu 

gwasanaethu.  

 

Byddwn yn sicrhau hyfforddiant gwell 

i’r heddlu ar gam-drin domestig a 

throseddau sy’n deillio o reolaeth drwy 

orfodaeth, yn ogystal â cham-drin 

hanesyddol a throseddau eraill sydd 

wedi’u hesgeuluso gan yr heddluoedd 

gostyngol sy’n gweithredu dan fesurau 

cyni’r Torïaid.  

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

sefydlu Comisiwn Brenhinol i ddatblygu 

ymagwedd iechyd cyhoeddus tuag 

at gamddefnyddio sylweddau, 

gan ganolbwyntio ar leihau niwed 

yn hytrach na throseddoli.  Bydd 

llywodraeth Lafur Cymru yn ystyried 

sut dylai argymhellion yn ymwneud â 

materion datganoledig lywio polisi yn y 

dyfodol.     

Byddwn yn cyflwyno safonau 

gwasanaeth cyfreithiol gofynnol ar 

gyfer pawb sy’n dioddef trosedd. 

Diogelwch

Byddwn yn mynd i’r afael â’r methiant 

i gymryd camau effeithiol yn derbyn 

y broblem gynyddol o radicaleiddio 

eithafol neu dreisgar.  Byddwn 

yn sicrhau cydlynu gwell o ran 

gwrthderfysgaeth rhwng yr heddlu a 

gwasanaethau diogelwch, drwy gyfuno 

arbenigedd cymdogaethol â chudd-

wybodaeth ryngwladol. 

Byddwn yn sicrhau bod y pwerau sy’n 

cael eu defnyddio gan y gwasanaethau 

diogelwch yn gyfatebol ac yn cael 

eu defnyddio’n unol â hawliau dynol.  
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Byddwn yn adolygu’r amgylchiadau 

sy’n mynnu gwarant farnwrol.  Byddwn 

yn sicrhau bod asiantaethau’n atebol ac 

yn cryfhau pwerau’r Cydbwyllgor Cudd-

wybodaeth a Diogelwch.  Byddwn yn 

cyfyngu ar hawl y Prif Weinidog i atal 

adroddiadau pwyllgorau rhag cael eu 

cyhoeddi.

Bydd llywodraeth Lafur yn adolygu ein 

strategaethau diogelwch. 

Byddwn yn adolygu’r rhaglen Atal i 

asesu ei heffeithiolrwydd a’r potensial 

i ddieithrio cymunedau, ac yn ystyried 

dewisiadau eraill, gan gynnwys 

rhaglenni diogelu i amddiffyn y rhai 

sy’n agored i bropaganda recriwtio 

ac ideolegau’r asgell dde eithafol ac 

eraill sy’n hyrwyddo ofn fel strategaeth 

wleidyddol. 

Byddwn yn adolygu’r rhaglen 

Amddiffyn er mwyn sicrhau bod 

awdurdodau cyhoeddus yn cymryd 

camau diogelwch priodol, heb 

ddieithrio’r cymunedau maent yn eu 

gwasanaethu. 

Byddwn yn gwerthuso’r profion ffôn 

symudol gyda’r nod o gyflwyno system 

rhybuddion brys. 

Byddwn yn defnyddio ein 

gwasanaethau diplomyddol, 

ein cyllidebau cymorth a’n safle 

rhyngwladol i hyrwyddo atebion 

heddychlon i wrthdaro a mynd i’r 

afael â’r risgiau sy’n deillio o dlodi, 

trychinebau naturiol a dadleoli 

poblogaethau.  Mae ein diogelwch 

cenedlaethol yn gysylltiedig â 

bygythiadau byd-eang.  Byddwn yn 

parchu cyfraith ryngwladol ac yn osgoi 

ymyrraeth filwrol ddiangen.

Mae ein trefniadau diogelwch 

cydweithredol â’n cymdogion yn yr 

Undeb Ewropeaidd yn hanfodol ar 

gyfer ein diogelwch.  Os bydd pobl 

Prydain yn cadarnhau eu penderfyniad 

i adael, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i 

Gytundeb Diogelwch newydd rhwng y 

DU a’r UE.

Seiberddiogelwch

Mae seiberdroseddu a seiber-ryfela yn 

tyfu ledled y byd.  Mae pob agwedd ar 

ein bywydau, o’r Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol i’n cyfleusterau niwclear, o 

systemau trafnidiaeth i rwydweithiau 

cyfathrebu, yn agored i niwed. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU, sy’n 

dibynnu’n fwyfwy ar dechnoleg 

ddigidol, yn atgyweirio ein 

seiberddiogelwch drwy greu gweinidog 

cydlynol ac adolygu seiberbarodrwydd 

yn rheolaidd. 

Byddwn yn adolygu rôl a chylch 

gwaith y Ganolfan Seiberddiogelwch 

Genedlaethol i benderfynu a ddylid 

rhoi pwerau iddi fel corff archwilio, sydd 

â’r gallu i roi rhybuddion i sefydliadau 

yn y sectorau preifat a chyhoeddus, a 

dynodi risg.

Bydd llywodraeth Lafur y DU hefyd 

yn adolygu strwythurau a rolau’r 

Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol 

i gryfhau’r ymateb i bob math o 
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drosedd economaidd, gan gynnwys 

seiberdroseddu a thwyll, a sicrhau 

heddlu modern, uwch-dechnolegol 

sydd â’r gallu a’r sgiliau i fynd i’r afael â 

throseddau ar-lein, sydd wedi’i chefnogi 

gan strategaeth genedlaethol newydd 

ar seiberdroseddu a thwyll.

Diogelwch Ffiniau

Mae ein diogelwch ffiniau yn atal 

troseddau difrifol, gan gynnwys 

herwgydio plant, masnachu pobl, 

smyglo cyffuriau a gynnau, terfysgaeth 

a chaethwasiaeth fodern.  Mae’r Torïaid 

wedi gwanhau ein ffiniau ymhellach, 

gan dorri 200 o swyddi ychwanegol 

dros y pedair blynedd diwethaf 

Maent wedi methu cyflawni gwiriadau 

ymadael.  Yn hytrach na rheolaeth 

ffiniau effeithiol, maent wedi’i wneud 

yn ofynnol i landlordiaid, athrawon a 

staff meddygol weithio fel swyddogion 

mewnfudo di-dâl, gan greu amgylchedd 

gelyniaethus.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

adolygu ein rheolaethau ar y ffin er 

mwyn sicrhau eu bod yn fwy effeithiol.  
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CYFIAWNDER
Mae cyfiawnder 
craffach yn mynnu 
camau gweithredu 
trawslywodraethol i leihau 
effaith profiadau niweidiol 
yn ystod plentyndod a 
thorri’r cylch cythreulig o 
dlodi, anghydraddoldeb a 
throseddu. 

Byddwn yn hyrwyddo dull cydgysylltiedig trwy feithrin 

perthynas waith agos rhwng asiantaethau cyfiawnder 

troseddol ac awdurdodau addysg, gwasanaethau 

iechyd ac eraill drwy sefydlu gostyngiad mewn trais a 

sicrhau bod pobl sy’n agored i niwed yn cael y cymorth 

sydd ei angen arnynt drwy roi hwb i wasanaethau 

iechyd cyhoeddus, iechyd meddwl a gwasanaethau’r 

blynyddoedd cynnar.  Nid carchar yw’r lle gorau i fynd 

i’r afael â dibyniaeth ar gyffuriau, afiechyd meddwl a 

dyledion sy’n arwain llawer o bobl at droseddu. 

Mae naw mlynedd o doriadau gan y Torïaid wedi 

dwysáu’r problemau sy’n wynebu’r system gyfiawnder 

yng Nghymru. Fe wnaeth llywodraeth Lafur Cymru 

gomisiynu’r cyn Arglwydd Brif Ustus, yr Arglwydd 

Thomas, i gynnal adolygiad o’r System Gyfiawnder yng 

Nghymru.  Cyflwynodd y Comisiwn ei adroddiad ym mis 

Hydref 2019 ac mae’n datgan yn glir nad yw’r system 

cyfiawnder yn gweithio i Gymru.

Gwrthododd llywodraeth Geidwadol y DU gasgliadau’r 

adroddiad pwysig hwn o fewn munudau o’i gyhoeddi.  

Mae arnom angen llywodraeth Lafur y DU sy’n ymroi i 

ddefnyddio’r adroddiad i gywiro rhai o’r heriau niferus yn y 

ffordd y mae’r system cyfiawnder yn gweithredu ar hyn o 

bryd yng Nghymru.

Mae hyn yn golygu mynd i’r afael â’r anghysondebau 
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niferus yn y ffordd y caiff gwasanaethau 

eu cyflwyno i sicrhau bod y system ar 

gael ac yn hygyrch ledled Cymru gyfan.

Mae’r argyfwng yn ein system cyfiawnder 

troseddol wedi gadael cymunedau’n 

llai diogel, dioddefwyr â llai o gymorth 

a phobl yn llai abl i warchod eu hawliau.  

Bydd Llafur yn amddiffyn rheolau 

cyfraith. 

Mae torri miloedd o swyddogion carchar 

wedi arwain at y lefelau uchaf erioed o 

drais mewn carchardai.  Bydd llywodraeth 

Lafur y DU yn adfer cyfanswm y 

swyddogion carchar i lefelau 2010 ac yn 

diddymu gweithio unigol peryglus yn 

raddol.  Byddwn yn dod â charchardai 

sy’n fentrau cyllid preifat yn ôl dan ofal y 

llywodraeth ac ni fydd unrhyw garchardai 

preifat newydd.  Byddwn yn mynd i’r 

afael â’r ôl-groniad mewn gwaith cynnal 

a chadw carchardai ac yn datblygu 

strategaeth ystadau hirdymor.

Mae tystiolaeth y Weinyddiaeth 

Gyfiawnder ei hun yn dangos y gallai 

degau o filoedd o droseddau gael eu 

hatal pe byddai dedfrydau cymunedol 

cadarn yn disodli dedfrydau byr yn y 

carchar.  Byddwn yn pennu safonau 

newydd ar gyfer dedfrydau cymunedol 

ac yn cyflwyno rhagdybiaeth yn erbyn 

dedfrydau o chwe mis neu lai yn y 

carchar am droseddau nad ydynt yn 

dreisgar neu’n rhywiol. 

Byddwn yn buddsoddi mewn dewisiadau 

amgen profedig i’r ddalfa, gan gynnwys 

canolfannau i fenywod, yn ehangu 

llysoedd sy’n datrys problemau ac yn 

llenwi’r bwlch ariannu yn y strategaeth ar 

gyfer menywod sy’n troseddu.  Byddwn 

yn ystyried ymhellach y dystiolaeth ar 

gyfer dewisiadau amgen effeithiol ac 

adsefydlu troseddwyr cyson. 

Bydd llywodraeth Lafur yn ailuno 

gwasanaethau prawf ac yn sicrhau 

gwasanaeth prawf lleol, atebol sy’n cael ei 

redeg yn gyhoeddus.  O dan y Blaid Lafur, 

bydd staff prawf a safonau proffesiynol 

yn cael eu gwerthfawrogi’n briodol 

unwaith eto. 

Mae toriadau i gymorth cyfreithiol 

yn golygu y caiff cymorth cyfreithiol 

hanfodol ei wrthod yn rhy aml.  Er 

mwyn helpu pobl i orfodi eu hawliau, 

byddwn yn adfer pob cyngor cymorth 

cyfreithiol cynnar, gan gynnwys ar gyfer 

achosion tai, nawdd cymdeithasol, teulu a 

mewnfudo. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn recriwtio 

cannoedd o gyfreithwyr cymunedol 

newydd, yn hyrwyddo addysg gyfreithiol 

gyhoeddus ac yn creu rhwydwaith 

estynedig o ganolfannau’r gyfraith.

Byddwn yn sicrhau cymorth cyfreithiol 

ar gyfer ymchwiliadau i farwolaethau yn 

nalfeydd y wladwriaeth ac wrth baratoi 

achosion ar gyfer adolygiadau barnwrol.  

Byddwn yn ymgynghori ar lefelau prawf 

modd cymorth cyfreithiol sifil ac yn 

gweithredu ar yr adolygiad o gymorth 

cyfreithiol troseddol. 

Byddwn yn amddiffyn gallu gweithwyr i 

adennill costau cynrychiolaeth gyfreithiol 

gan gyflogwyr esgeulus. 

Byddwn yn cadw’r hawl i weithwyr gael 

eu cynrychioli ac yn adennill eu costau 
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mewn achosion o esgeulustod cyflogwr 

sy’n arwain at anaf yn y gwaith.  Byddwn 

yn adolygu’r meini prawf cymhwysedd ar 

gyfer y cynllun digolledu am anafiadau 

troseddol. 

Bydd llywodraeth Lafur yn rhoi’r gorau 

i gau llysoedd a thoriadau staff, ac yn 

cynnal adolygiad o raglen diwygio’r 

llysoedd.  Byddwn yn hwyluso 

barnwriaeth fwy cynrychioliadol wrth 

gynnal ei hannibyniaeth, ac yn adolygu 

cyllid ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron. 

Byddwn yn mynd i’r afael â’r lefelau 

anghymesur o blant duon, Asiaidd a 

lleiafrifoedd ethnig yn y ddalfa, yn 

adolygu’r ystâd dalfeydd i bobl ifanc, 

yn cryfhau’r llysoedd ieuenctid ac yn 

adeiladu ar Adolygiad Lammy.

Mae trais yn erbyn menywod a merched 

yn annerbyniol, ynghyd â phrofiad llawer 

o fenywod o asiantaethau cyfiawnder 

troseddol.  Bydd llywodraeth Lafur y DU 

yn dysgu oddi wrth Ddeddf Trais yn erbyn 

Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol (Cymru) a basiwyd gan y Blaid 

Lafur yng Nghymru, sef y ddeddfwriaeth 

gyntaf o’i math yn y DU a’r unig ddeddf 

o’i math yn Ewrop sy’n cynnwys ffocws 

penodol ar drais yn erbyn menywod. 

Daw’r Ddeddf yng Nghymru â 

Chynghorydd Cenedlaethol ar Drais 

yn Erbyn Menywod, a strategaethau 

gorfodol ar gyfer Trais yn Erbyn Menywod 

ar lefel leol a Chymru gyfan.  Yn fwyaf 

tyngedfennol, mae’n cynnwys mesurau 

ataliol, gan gynnwys addysg i blant a 

phobl ifanc, fframwaith hyfforddiant 

cenedlaethol i weithwyr yn y sector 

cyhoeddus, polisïau’r gweithle a chodi 

ymwybyddiaeth gyhoeddus. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn sefydlu 

adolygiad annibynnol o’r cyfraddau 

erlyn cywilyddus o isel ar gyfer trais 

rhywiol.  Bydd yn sefydlu Cronfa 

Genedlaethol ar gyfer Ffoaduriaid, 

yn sicrhau sefydlogrwydd ariannol ar 

gyfer canolfannau argyfwng trais ac yn 

ailgyflwyno Bil Cam-drin Domestig y DU. 

Byddwn yn gwella diogelwch y system 

llysoedd teulu i ddioddefwyr trais 

domestig ac yn eu gwahardd rhag cael 

eu croesholi gan y sawl sydd wedi’u cam-

drin.  Byddwn yn cyflwyno mesurau i 

amddiffyn y rhai sy’n dioddef o ganlyniad 

i bornograffi dial. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

sefydlu ymchwiliadau cyhoeddus i 

anghyfiawnder hanesyddol, gan gynnwys 

cosbrestru ac Orgreave, ac yn sicrhau bod 

gan ail gam Ymchwiliad Grenfell hyder 

pawb yr effeithiwyd arnynt, yn enwedig 

teuluoedd yr ymadawedig a’r goroeswyr.  

Byddwn hefyd yn ystyried ymchwiliad 

cyhoeddus i achos Zane Gbangbola. 

Byddwn yn mynnu gwarantau barnwrol ar 

gyfer gweithrediadau cudd ac yn cynnal 

Ymchwiliad Mitting i blismona cudd. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn cyhoeddi 

pob papur ar dreialon y 24 o’r Amwythig 

a’r 37 o weithwyr o iard longau Cammell 

Laird, ac yn cyflwyno Bil Atebolrwydd 

Cyhoeddus.  Bydd yn sicrhau iawndal 

teg i ddioddefwyr cynhyrchion gwaed 

halogedig ledled y DU. 
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Pe byddai cyllideb 
llywodraeth Lafur 
Cymru wedi tyfu’n 
unol â’r economi er 
2010-11, byddai £4bn 
ychwanegol i fuddsoddi 
mewn gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru 
yn 2020-21.  Yn hytrach, 
bydd ein cyllideb ar gyfer 
y flwyddyn nesaf £300m 
yn is (termau real) o 
gymharu â 2010-11.  

CYMUNEDAU A 
LLYWODRAETH LEOL 

Dyma fu un o gostau mwyaf llywodraeth Dorïaidd yn 

San Steffan.

Yn erbyn y gefnlen hon o gyni didostur a osodwyd gan 

y Torïaid, mae llywodraeth Lafur Cymru wedi gweithio 

mewn partneriaeth â llywodraeth leol i warchod 

gwasanaethau hyd eithaf ei gallu rhag y toriadau 

eithafol ac atchweliadol a wnaed i gynghorau yn 

Lloegr. 

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi cysgodi 

awdurdodau lleol rhag lefelau toriadau’r Torïaid a 

welwyd yn Lloegr, lle mae’r cyni mwyaf difrifol wedi 

targedu’r ardaloedd tlotaf yn fwriadol. Mae’r Grant 

Cymorth Refeniw yng Nghymru yn fwy na’r Grant 

Cymorth Refeniw cyfan ar gyfer awdurdodau lleol 

Lloegr 

Cynghorau yw llais cyfunol cymunedau lleol ac maent 

ar y rheng flaen o ran darparu llawer o wasanaethau 

cyhoeddus hanfodol. 
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Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi galw 

am ddiwedd i gyni’r Torïaid yn gyson.  Ar 

draws y DU, bydd Llafur yn cydweithio 

â’n hawdurdodau lleol i fuddsoddi yn y 

gwasanaethau mae pob un ohonom yn 

dibynnu arnynt. 

Mae ethos gwasanaethau cyhoeddus 

llywodraeth Lafur Cymru wedi gwthio 

yn erbyn preifateiddio a chontractau 

allanol yn ystod cyfnod o gyni didostur 

a osodwyd gan San Steffan.  Dyna pam 

rydym wedi cydweithio ag undebau 

llafur yng Nghymru i gadw’r Cod Dwy 

Haen – a ddiddymwyd gan y Torïaid yn 

Lloegr – sy’n bodoli i ddiogelu amodau 

a thelerau gweithwyr sy’n cael eu 

trosglwyddo i gontractwyr.  

Bydd Llafur Cymru yn rhoi’r gallu i 

bobl ifanc 16 a 17 oed bleidleisio yn 

etholiadau’r Senedd a llywodraeth leol.

Yn y Bil Llywodraeth Leol a 

gyhoeddwyd yn ddiweddar, bydd 

llywodraeth Lafur Cymru yn cydweithio 

ag awdurdodau lleol wrth iddynt 

greu trefniadau rhanbarthol cydlynol 

ar gyfer datblygu economaidd, 

trafnidiaeth, cynllunio a gwella addysg.  

Ym mhob rhanbarth yng Nghymru, 

daw’r trefniadau newydd â’r sectorau 

cyhoeddus a phreifat at ei gilydd i 

gyflawni gweithgarwch rhanbarthol 

mwyfwy cynhyrchiol.  Y nod yw 

gweddnewid dyfodol economaidd pob 

rhan o Gymru.

Bydd llywodraeth Lafur Cymru yn 

defnyddio cyllid ychwanegol gan 

lywodraeth Llafur yn y DU i archwilio 

cyfleoedd i gefnogi seilwaith 

cymdeithasol yn well, fel sgwariau 

cyhoeddus, clybiau ieuenctid, 

llyfrgelloedd ac asedau cymunedol 

hanfodol eraill – gwasanaethau a 

chyfleusterau sy’n dyngedfennol 

i gyfansoddiad economaidd a 

chymdeithasol Cymru.

Roedd llywodraeth Lafur Cymru yn 

falch o gydweithio â Dirprwy Arweinydd 

Llafur Cymru, Carolyn Harris AS, yn 

ei hymgyrch i gael gwared â ffioedd 

claddu plant ledled y DU.  Trwy gael 

gwared â’r costau, mae Llafur yng 

Nghymru wedi arwain y ffordd, gan 

gynnig cymorth i deuluoedd ar yr 

adegau mwyaf poenus a thrist. Byddwn 

yn ymestyn y cymorth hwn i dalu 

costau arch yn llawn.

Rhaid i ddyfodol canol trefi ymwneud 

â mwy na manwerthu yn unig, ac mae 

angen iddo gynnwys buddsoddi mewn 

adeiladau masnachol, tai, hamdden 

a gwasanaethau cyhoeddus.  Bydd 

llywodraeth Lafur y DU yn adfywio 

canol trefi trwy atal mwy o ganghennau 

banc rhag cau a gwahardd codi tâl ar 

gyfer tynnu arian o beiriannau ATM.  

Bydd llywodraeth Lafur Cymru 

yn adeiladu ar hyn drwy archiwlio 

egwyddor canol tref yn gyntaf – sef 

adfywio canol trefi drwy ei wneud yn 

ofynnol i’r sector cyhoeddus a chyrff 

eraill ystyried canol trefi fel y lleoliad 

gorau ar gyfer eu pencadlys neu eu 

datblygiad nesaf.  
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Bydd llywodraeth Lafur Cymru 

yn adeiladu ar hyn drwy archwilio 

egwyddor canol tref yn gyntaf – sef 

adfywio canol trefi drwy ei wneud yn 

ofynnol i’r sector cyhoeddus a chyrff 

eraill ystyried canol trefi fel y lleoliad 

gorau ar gyfer eu pencadlys neu eu 

datblygiad nesaf.

Rydym wedi dangos, drwy symudiad 

arfaethedig Trafnidiaeth Cymru 

i Bontypridd, y gall Llafur Cymru 

ddefnyddio grym llywodraeth Cymru 

a’r sector cyhoeddus yn gadarnhaol i 

leoli mwy o wasanaethau ac adeiladau 

swyddfa yng nghanol trefi.  Mae’r 

symudiadau hyn yn bwysig er mwyn 

sbarduno datblygiad economaidd 

newydd a ffyniannus yng nghanol ein 

cymunedau unwaith eto.

I gefnogi’r gwaith hwn, bydd 

llywodraeth Lafur Cymru yn ail-lunio 

rhaglenni cyfalaf adfywio presennol 

yn un gronfa er mwyn canolbwyntio ar 

ganol trefi a symleiddio’r broses ar gyfer 

cymorth ariannol.  

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

buddsoddi £40 miliwn i ddod ag eiddo 

gwag yn ôl i ddefnydd a chynorthwyo 

perchenogion preswyl i wella eu cartrefi.  

Trwy’r gronfa hon, rydym ar ben ffordd 

i ddod â 5,000 o gartrefi gwag yn ôl i 

ddefnydd yn ystod cyfnod y Cynulliad 

hwn, a byddwn yn gwneud mwy i roi 

mwy o hyblygrwydd i awdurdodau lleol 

drwy fenthyciadau i ymestyn y gwaith 

hwn.

Mae ein hymagwedd yn newid i un sydd 

wedi’i harwain mwy gan orfodi, gan 

gynnwys cefnogi mwy o orchmynion 

prynu gorfodol a darparu’r adnoddau i 

alluogi awdurdodau lleol i ddefnyddio’r 

pwerau hyn i gael yr effaith fwyaf.  Mae 

hyn yn rhan o’n hymdrech gydlynol i 

gymryd camau yn erbyn y rhai y mae 

eu heiddo dirywiedig yn difetha canol 

ein trefi.

Nid yw hanner yr holl fusnesau yng 

Nghymru yn talu ardrethi o gwbl.  Mae 

llywodraeth Lafur Cymru yn darparu 

dros £230m o ryddhad i dalwyr ardrethi 

yng Nghymru eleni.  Gyda sylfaen 

drethu wahanol, mae’n briodol bod 

Cymru’n llunio system dreth leol sy’n 

bodloni anghenion cymunedau yng 

Nghymru.  Mae llywodraeth Lafur 

Cymru eisoes yn edrych ar opsiynau ar 

gyfer sut gellid cymhwyso Treth Gwerth 

Tir yng Nghymru.

Byddwn yn sicrhau y caiff hawliau 

defnyddwyr eu gwella a’u diogelu, y 

caiff safonau diogelwch eu cynnal 

a’u gwella, a bod gan adrannau 

safonau masnach awdurdodau lleol 

ac asiantaethau diogelu defnyddwyr 

eraill yr adnoddau i orfodi’r hawliau a’r 

safonau hynny. 

Bydd llywodraeth Llafur y DU yn atal 

Swyddfeydd Post y Goron rhag cael 

eu cau ac yn dod â’r Post Brenhinol 

yn ôl dan berchenogaeth gyhoeddus 

cyn gynted â phosibl, gan ei aduno 

â Swyddfa’r Post. Wrth ail-lunio 

rhwydwaith Swyddfa’r Post, bydd 

llywodraeth Lafur y DU yn cydweithio 

â llywodraeth Lafur Cymru i gefnogi 

ei chynlluniau cyflenwol ar gyfer Banc 
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Cymunedol ac yn sicrhau bod gan 

bob cymuned fynediad hygyrch at 

wasanaeth bancio wyneb-yn-wyneb, 

dibynadwy a fforddiadwy.  

Mae cydymrwymiad ar draws 

llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau bod 

plant a phobl ifanc yn cael y dechrau 

gorau posibl mewn bywyd a phob cyfle 

i ddatblygu eu galluoedd a’u doniau.  

Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod pobl 

ifanc yn cael y cyfleoedd, arweiniad 

a’r profiadau sydd eu hangen arnynt i 

ddatblygu’n bersonol, yn gymdeithasol 

ac yn academaidd.

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

bwrw ymlaen â deddfwriaeth i 

hyrwyddo hawliau plant ymhellach, gan 

roi’r un diogelwch i blant rhag cosbau 

corfforol ag sydd gan oedolion. 

Dros y 15 mlynedd diwethaf, rydym 

wedi gweld nifer y plant sy’n derbyn 

gofal yng Nghymru yn cynyddu 

34%.  Canfu adroddiad diweddar gan 

Sefydliad Nuffield fod nifer y babanod 

newydd-anedig mewn gofal wedi 

cynyddu dros amser ac, erbyn hyn, 

mae’r nifer yng Nghymru yn uwch nag 

yn Lloegr.  Mae hyn yn annerbyniol.  

Mae gan bob awdurdod lleol yng 

Nghymru gynllun i leihau nifer y plant 

mewn gofal ac, yn cynnwys nifer y 

plant sydd wedi’u lleoli y tu allan i’r sir a 

thu allan i Gymru.

Mae awdurdodau lleol yn cydweithio â’i 

gilydd i rannu dysgu ar fesurau ataliol, 

ac mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

ariannu cyflwyno prosiect Adlewyrchu, 

sy’n cynorthwyo mamau y cymerwyd 

plant oddi wrthynt. 

Mae llywodraeth Lafur Cymru hefyd 

yn cydweithio ag awdurdodau lleol i 

gefnogi atebion preswyl yng Nghymru 

i gynorthwyo plant sydd â’r anghenion 

mwyaf cymhleth.
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Mae nifer y tanau yng 
Nghymru wedi gostwng 
ers datganoli cyfrifoldeb 
yn 2005.  Bu llwyddiant 
penodol o ran gostwng 
nifer y tanau sy’n cael eu 
cychwyn yn fwriadol – 
nid yn unig ar laswelltir 
ond i wastraff, cerbydau 
gadawedig ac adeiladau 
segur hefyd.  

Mae anafiadau tân wedi disgyn yn raddol hefyd, 

ac roedd tanau mewn anheddau – sy’n achosi’r 

bygythiad mwyaf i fywyd o bell ffordd – wedi disgyn 

ymhellach ac ynghynt nag unrhyw le arall yn y DU 

erbyn Mawrth 2019.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn darparu adnoddau ar 

gyfer Coleg Tân ac Achub cyhoeddus i sicrhau bod yr 

hyfforddiant, yr ymchwil a’r cynllunio angenrheidiol yn 

cael eu cyflawni.

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i ddeddfu ar gyfer 

systemau chwistrellu ym mhob cartref newydd, sef 

ymrwymiad arloesol a gyflawnwyd gan Lafur Cymru. 

Mae llywodraeth Lafur Cymru eisoes wedi cyflwyno 

dyletswydd ar y gwasanaeth tân i ymateb i 

ddigwyddiadau yn ymwneud â llifogydd – sef y rôl 

debyg fwyaf cynhwysfawr yn y DU.  Yn yr Alban a 

Gogledd Iwerddon, mae’n ofynnol i’r gwasanaeth 

TÂN AC ACHUB 
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ymateb i lifogydd ond nid achubiadau 

dŵr eraill.  Yn Lloegr, dan y Torïaid, nid 

oes unrhyw ddyletswydd o gwbl.  

Pan gyflwynodd Cymru y ddyletswydd 

hon, darparodd llywodraeth Lafur 

Cymru £2 miliwn o gyllid ychwanegol 

i alluogi’r gwasanaeth i brynu badau 

achub newydd ac offer arall.

Bydd y Blaid Lafur yn sicrhau bod 

trefniadau llywodraethu ac ariannu 

yn darparu’r offer sydd ei angen ar 

wasanaethau tân ac achub i wynebu’r 

heriau sydd o’u blaen a chefnogi 

gwasanaeth cynaliadwy. 
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Digidol

Daw datblygiadau digidol a thechnolegol 

â heriau, ond cyfleoedd enfawr hefyd.  

Mae awtomatiaeth a Deallusrwydd 

Artiffisial yn newid gweithleoedd a’n 

cymdeithas yn ei chyfanrwydd. 

Bu llywodraeth Lafur Cymru yn glir ers 

peth amser, nad yw band eang yn ‘beth 

braf i’w gael’ neu’n ategolyn mwyach – 

mae’n gyfleustod pwysig a dylid ei drin 

fel gwasanaeth cyffredinol.  Nod prosiect 

Cyflymu Cymru llywodraeth Lafur 

Cymru yw dod â band eang cyflym iawn 

i gartrefi a busnesau yng Nghymru, na 

fyddant wedi’i gael fel arall drwy raglenni 

masnachol y sector preifat.  Mae cam 

cyntaf prosiect Cyflymu Cymru wedi 

arwain at gysylltedd cyflym iawn i dros 

733,000 o adeiladau ledled Cymru.

Mae band eang yn faes nad yw wedi’i 

ddatganoli, a’r prif reswm y bu raid 

i lywodraeth Lafur Cymru gamu i’r 

adwy a darparu cyllid dros yr ychydig 

flynyddoedd diwethaf i gefnogi ei 

gyflwyno yng Nghymru yw oherwydd 

i lywodraeth Geidwadol y DU fethu 

gwneud ei gwaith a darparu’r cyllid 

angenrheidiol i gyrraedd ardaloedd na 

fydd y farchnad fasnachol yn darparu ar 

eu cyfer.  

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn unioni 

hyn ac yn darparu band eang ffeibr llawn 

i bawb erbyn 2030.

Byddwn yn sefydlu Band Eang Prydain, 

a fydd â dwy gangen: Seilwaith Digidol 

Prydain (British Digital Infrastructure 

– BDI) a Gwasanaeth Band Eang 

Prydain (British Broadband Service 

DIGIDOL, DIWYLLIANT,  
Y CYFRYNGAU A CHWARAEON
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– BBS).  Byddwn yn dod â’r rhannau 

o BT sy’n berthnasol i fand eang dan 

berchenogaeth gyhoeddus, ac yn 

sicrhau swyddi i bawb sy’n gweithio 

mewn seilwaith band eang a gwaith 

manwerthu band eang ar hyn o bryd.

Bydd BDI yn cyflwyno’r 90–92% sy’n 

weddill o’r rhwydwaith ffeibr llawn 

ac yn caffael yr hawliau mynediad 

angenrheidiol i’r asedau presennol.  Bydd 

BBS yn cydlynu’r gwaith o ddarparu 

band eang am ddim mewn cyfrannau 

wrth i’r rhwydwaith ffeibr llawn gael ei 

gyflwyno, gan ddechrau â’r cymunedau 

sydd â’r gwasanaethau gwaethaf gan 

rwydweithiau band eang presennol.  

Bydd codi trethi ar gwmnïau amlwladol, 

gan gynnwys cewri’r byd technoleg, yn 

talu am gostau gweithredu’r rhwydwaith 

ffeibr llawn cyhoeddus.  Bydd y cynllun 

yn rhoi hwb i swyddi, yn mynd i’r afael 

ag anghydraddoldeb rhanbarthol ac 

yn gwella ansawdd bywyd fel rhan o 

genhadaeth i gysylltu’r Deyrnas Unedig.

Yn ddiweddar, comisiynodd llywodraeth 

Lafur Cymru waith i ddarparu 

argymhellion a mewnwelediadau ar yr 

hyfforddiant a’r sgiliau sydd eu hangen 

i fodloni heriau’r pedwerydd chwyldro 

diwydiannol.  

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn gorfodi 

dyletswydd gofal gyfreithiol i ddiogelu 

ein plant ar-lein, codi dirwyon ar 

gwmnïau sy’n methu mewn perthynas â 

cham-drin ar-lein a grymuso’r cyhoedd â 

Siarter Hawliau Digidol.

Diwylliant

Mae’r celfyddydau a diwylliant yn 

sbarduno buddsoddiad ac yn annog 

twristiaeth.  Mae cefnogaeth llywodraeth 

Cymru i’r diwydiannau creadigol 

nid yn unig wedi codi proffil Cymru 

ledled y byd, ond mae hefyd yn cael 

effaith economaidd gadarnhaol.  Mae 

cynyrchiadau ffilm a theledu yn werth 

mwy na £100m i economi Cymru ac 

mae dros 2,000 o bobl wedi’u cyflogi ar 

sail amser llawn yn y maes hwn sy’n tyfu.

Ar hyn o bryd, mae llywodraeth Lafur 

Cymru yn sefydlu Cymru Greadigol 

i gyfoethogi’r sector hwn o economi 

Cymru.  Ledled y DU, bydd y Blaid 

Lafur yn cydweithio ag undebau llafur 

a chyflogwyr i sicrhau bod swyddi 

creadigol yn hygyrch i bawb, gan sicrhau 

amrywiaeth yn y diwydiannau fel y 

gall pawb weld eu hunain yn cael eu 

cynrychioli ar y sgrin ac ar lwyfan.  Bydd 

llywodraeth Lafur y DU yn adolygu’r 

fframwaith hawlfraint er mwyn sicrhau 

cydnabyddiaeth ariannol deg i artistiaid 

a gwneuthurwyr cynnwys.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn sicrhau 

mwy o dryloywder o ran dosbarthu cyllid 

y Loteri Genedlaethol, er mwyn helpu 

cymunedau i gael cyfran deg o gyllid ar 

gyfer prosiectau. 

Bydd Llafur yn cadw mynediad am 

ddim i amgueddfeydd, oherwydd y dylai 

pawb allu manteisio ar ein treftadaeth 

a rennir.  Gan adeiladu ar lwyddiant 
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Dinas Diwylliant y DU, bydd llywodraeth 

Lafur y DU yn lansio cystadleuaeth Tref 

Diwylliant. 

Y Cyfryngau 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

sicrhau dyfodol iach i’n holl ddarlledwyr 

gwasanaeth cyhoeddus, gan gynnwys 

BBC Alba ac S4C.  Bydd yn diogelu 

trwyddedau teledu am ddim i rai dros  

75 oed.

Mae gwasg rydd a theg yn hanfodol 

o ran amddiffyn democratiaeth a 

dwyn y bobl bwerus i gyfrif.  Bydd 

llywodraeth Lafur y DU yn mynd i’r 

afael â chamymddwyn a methiannau 

llywodraethu corfforaethol heb eu 

datrys a godwyd gan ail gam Ymchwiliad 

Leveson, y rhoddwyd y gorau iddo.  

Bydd yn cymryd camau i sicrhau y gall 

Ofcom ddiogelu lluosogrwydd iach o ran 

perchenogaeth y cyfryngau yn well, ac 

yn rhoi rheolau mwy eglur ar waith o ran 

pwy sy’n addas ac yn briodol i fod yn 

berchen ar orsafoedd teledu a radio, neu 

eu rhedeg.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

cymryd camau i fynd i’r afael â gafael 

monopolyddol cewri’r byd technoleg 

ar refeniw hysbysebu ac yn cefnogi 

papurau newydd ac allfeydd y 

cyfryngau lleol hanfodol.  Bydd yn 

ymgynghori â gweithwyr ac undebau 

llafur yn sector y cyfryngau i sefydlu 

ymchwiliad i’r ‘newyddion ffug’ sy’n 

tanseilio ymddiriedaeth yn y cyfryngau, 

democratiaeth a thrafodaethau 

cyhoeddus, ac ar hawl gyfreithiol 

amddiffyniad budd cyhoeddus ar gyfer 

newyddiadurwyr.

Chwaraeon 

Mae chwaraeon yn cyfoethogi ein 

bywydau, yn dod â chymunedau at ei 

gilydd ac yn helpu pob un ohonom i 

gadw’n iach.  Rhaid i chwaraeon fod yn 

hygyrch a chael eu rhedeg er budd y 

rhai sy’n cymryd rhan ynddynt ac yn eu 

mwynhau.

Ym myd pêl-droed, mae’r gêm 

broffesiynol wedi’i rhannu rhwng 

eithafoedd y cyfoethog iawn a’r tlawd 

iawn.  Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

archwilio sefyllfa’r gêm, ei llywodraethu 

a’i rheoleiddio, ei rheolau perchenogaeth 

a’r cymorth a chyllid i glybiau sy’n 

hanfodol i gymunedau lleol.  Bydd 

yn adolygu’r ‘prawf unigolyn addas 

a phriodol’ ar gyfer perchenogion a 

chyfarwyddwyr clybiau ac yn sicrhau 

bod gan ymddiriedolaethau cefnogwyr 

rôl briodol, er mwyn i’r gêm broffesiynol 

gael ei rhedeg yn briodol i’w holl 

gefnogwyr a chlybiau.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

deddfu i ymddiriedolaethau achrededig 

cefnogwyr pêl droed allu penodi a 

diswyddo o leiaf dau gyfarwyddwr 

a phrynu cyfranddaliadau pan fydd 

clybiau’n newid dwylo.  Bydd yn 

rheoleiddio sefyll yn ddiogel mewn 

stadiwms ac yn sicrhau y caiff cyfran 
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o incwm yr Uwch Gynghrair o hawliau 

teledu ei wario ar gyfleusterau pêl-droed 

ar lawr gwlad. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

ychwanegu Cwpan Criced y Byd ICC 

at restr y digwyddiadau chwaraeon 

blaenllaw sy’n cael eu darlledu am 

ddim.  Bydd yn comisiynu Adolygiad 

Annibynnol i wahaniaethu mewn 

chwaraeon.

Gamblo

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn atal 

hysbysebion gamblo mewn chwaraeon 

ac yn cyflwyno Deddf Gamblo newydd 

sy’n addas ar gyfer yr oes ddigidol, gan 

sefydlu cyfyngiadau gamblo, ardoll ar 

gyfer cyllid gamblo cymhellol a dulliau ar 

gyfer digolledu defnyddwyr. 

Cymdeithas Ddinesig

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

gwneud ei gorau, drwy ddegawd o gyni’r 

Torïaid, i ddiogelu sefydliadau’r trydydd 

sector sy’n chwarae rhan hollbwysig 

yn ein cymunedau.  Trwy Gyngor 

Partneriaethau’r Trydydd Sector, bydd yn 

parhau i weithio â’r cyrff hyn i gynnal y 

gwaith hanfodol maent yn ei wneud yn 

ein gwasanaethau cyhoeddus.
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Dylai gwaith sicrhau 
bywyd o safon i bawb, 
gan warantu nid yn unig 
urddas a pharch yn y 
gweithle, ond hefyd yr 
incwm a’r amser hamdden 
i ganiatáu ar gyfer bywyd 
boddhaus y tu allan i’r 
gwaith. 

O dan y Torïaid, mae cyflogau wedi aros yn llonydd tra 

bod ansicrwydd ac anghydraddoldeb yn codi. 

Nid yw gwaith bellach yn gwarantu ffordd allan o dlodi. 

O’r 14.3m o bobl sy’n byw mewn tlodi, mae naw miliwn 

yn byw mewn teuluoedd lle mae o leiaf un oedolyn yn 

gweithio. Mae cyflogau go iawn yn dal i  

fod yn is nag oedden nhw cyn yr argyfwng ariannol, tra 

bod symiau difidend sy’n cael eu talu i gyfranddalwyr i 

fyny 85%.

Yn y llywodraeth, mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i 

wneud Cymru yn ‘Genedl Gwaith Teg’ lle mae gweithwyr 

yn cael eu gwobrwyo’n deg, eu clywed yn deg a’u 

cynrychioli’n deg - lle mae’r gweithle’n amgylchedd iach, 

cynhwysol sy’n parchu eu hawliau.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn dileu tlodi mewn gwaith 

yn ein tymor cyntaf drwy fynd i’r afael ag achosion 

strwythurol tlodi ac anghydraddoldeb, fel tâl isel a 

GWAITH
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chostau byw uchel, gan godi’r llawr sy’n 

cael ei gynnig gan ein rhwyd ddiogelwch 

gymdeithasol.  

Mae gormod o bobl wedi cael eu hunain 

mewn trobwll o ddyled wrth i gyflogau 

ostwng ac i gostau tai godi. Bydd Llafur 

yn capio’r cyfanswm y gellir ei dalu 

mewn ffioedd gorddrafft neu log ar 

fenthyciad.

Byddwn yn mynd ati’n gyflym i 

gyflwyno Cyflog Byw Go Iawn o £10 

yr awr i bob gweithiwr 16 oed a hŷn, ac 

yn defnyddio unrhyw arbedion i’r pwrs 

cyhoeddus i helpu busnesau bach i 

ymdopi â’r gost ychwanegol.

Bydd llywodraeth Lafur Cymru yn 

gweithio gyda phartneriaid cymdeithasol 

a llywodraeth Lafur y DU i weithredu 

adroddiad y Comisiwn Gwaith Teg, 

sy’n gosod glasbrint ar sut y gallwn 

ddefnyddio grym llawn pwerau gwario a 

chaffael llywodraeth Cymru i sicrhau bod 

mwy o waith teg yng Nghymru a’i fod o 

ansawdd uwch. 

Rydym wedi ymrwymo i gynyddu nifer 

y cyflogwyr sydd wedi’u hachredu fel 

cyflogwyr Cyflog Byw yng Nghymru. 

Byddwn yn rhoi rhan i weithwyr yn 

y cwmnïau maen nhw’n gweithio 

iddyn nhw - a chyfran o’r elw maen 

nhw’n helpu i’w greu - drwy fynnu bod 

cwmnïau mawr yn sefydlu ‘Cronfeydd 

Perchnogaeth Gynhwysol’. Bydd hyd at 

10% o gwmni yn eiddo i’r gweithwyr ar y 

cyd, gyda thaliadau difidend yn cael eu 

dosbarthu’n gyfartal rhwng pawb, wedi’u 

capio ar £500 y flwyddyn a’r gweddill 

yn cael ei ddefnyddio i gynyddu’r 

gefnogaeth i brentisiaethau. 

Bydd y cap yn codi i sicrhau na chaiff 

mwy na 25% o’r difidendau a godir gan 

Gronfeydd Perchnogaeth Gynhwysol 

eu hailddosbarthu fel hyn. A byddwn yn 

archwilio ffyrdd arloesol eraill o ymateb 

i gyflogau isel, gan gynnwys peilot o 

Incwm Sylfaenol Cyffredinol. 

Mae niferoedd cynyddol o’r gweithlu 

yn hunangyflogedig. Er bod hyn yn 

dod â rhyddid ac ymreolaeth i rai, gall 

ddod ag ansicrwydd hefyd. Bydd pobl 

hunangyflogedig yn elwa o ystod eang 

o’n polisïau, o ofal plant am ddim a band 

eang ffeibr llawn, i fenthyca wyneb yn 

wyneb a chymorth busnes drwy Fanc 

Datblygu Cymru a’n Banc Cymunedol 

newydd.

Byddwn hefyd yn ceisio datblygu 

cefnogaeth ac amddiffynfeydd wedi’u 

teilwra ar gyfer yr hunangyflogedig, 

gan gynnwys cynlluniau yswiriant 

diogelu incwm ar y cyd, asesiad incwm 

blynyddol ar gyfer y rhai ar Gredyd 

Cynhwysol, a gwell mynediad at 

forgeisiau a chynlluniau pensiwn.

Byddwn yn mynd i’r afael â thaliadau 

hwyr sy’n gadael i fusnesau bach a’r 

hunangyflogedig aros am fisoedd i gael 

eu talu, gan gynnwys gwahardd talwyr 

hwyr o drefniadau caffael cyhoeddus.

Gweinyddiaeth Hawliau Cyflogaeth 
Drwy gydol hanes, mae pobl sy’n 

gweithio ym Mhrydain wedi gwella eu 

bywydau drwy ddod at ei gilydd i fynnu 
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hawliau ac amddiffynfeydd. Hyd yn 

oed ar ôl degawdau lle mae hawliau 

gweithwyr wedi’u torri’n ôl, a gallu eu 

hundebau i’w hamddiffyn wedi cael ei 

wanhau, mae’r Torïaid o’r farn y dylai 

telerau ac amodau gweithwyr gael eu 

pennu gan gyflogwyr ar sail ‘derbyn  

neu adael’. 

Rydym yn falch o lwyddiannau 

hanesyddol mudiad yr undebau llafur 

yn rhoi llais i bobl yn y gwaith drwy 

weithredu ar y cyd. Mae’n rhan o’n hanes, 

ond mae hefyd yn rhan o’n dyfodol. Dim 

ond drwy symud cydbwysedd y pŵer 

yn ôl tuag at y gweithwyr y byddwn yn 

sicrhau cyflogau o safon, diogelwch ac 

urddas yn y gwaith. 

Rydym wedi gweld yr hyn y gall 

llywodraeth Lafur mewn grym ei wneud 

- pasiodd llywodraeth Lafur Cymru 

y Ddeddf Cyflogau Amaethyddol i 

amddiffyn gweithwyr fferm; rydym 

wedi diddymu’r Ddeddf Undebau Llafur 

yng Nghymru ac wedi cyflwyno’r Cod 

Ymarfer ar Gaffael Moesegol mewn 

Cadwyni Cyflenwi.  

Bydd llywodraeth Lafur Cymru yn 

cyflwyno Bil Partneriaeth Gymdeithasol 

arloesol fydd yn troi ein dull partneriaeth 

gymdeithasol llwyddiannus yn gyfraith 

ac yn helpu i gyflawni Cymru decach, 

fwy llewyrchus a mwy cyfartal.

Bydd llywodraeth Lafur nesaf y DU yn 

gweddnewid bywydau pobl er gwell 

drwy sicrhau’r estyniad mwyaf o hawliau 

gweithwyr yn ein hanes. 

Byddwn yn rhoi llais i bobl sy’n gweithio 

wrth fwrdd y Cabinet drwy sefydlu 

Gweinyddiaeth Hawliau Cyflogaeth.

Byddwn yn dechrau cyflwyno cyd-

fargeinio sectoraidd ar draws yr economi, 

gan ddod â gweithwyr a chyflogwyr 

ynghyd i gytuno ar safonau gofynnol 

cyfreithiol ar ystod eang o faterion, fel 

tâl ac oriau gwaith, y bydd rhaid i bob 

cyflogwr yn y sector eu dilyn. Bydd 

cyd-fargeinio sectoraidd yn cynyddu 

cyflogau ac yn lleihau anghydraddoldeb. 

Bydd hyn hefyd yn atal cyflogwyr gwael 

rhag cymryd mantais wrth gystadlu yn 

erbyn cyflogwyr da.

Byddwn yn mynd i’r afael ag  

ansicrwydd drwy:

•  Roi hawliau llawn i bawb o’r diwrnod 

cyntaf yn y swydd.

•  Cryfhau amddiffynfeydd ar gyfer 

chwythwyr chwiban a hawliau yn erbyn 

diswyddo annheg i bob gweithiwr, 

gydag amddiffynfeydd ychwanegol 

i fenywod beichiog, y rhai sy’n mynd 

drwy’r menopos, a gweithwyr sy’n 

derfynol wael.

•  Rhoi diwedd ar hunangyflogaeth ffug 

a chreu un statws ‘gweithiwr’ i bawb 

heblaw am y rhai sy’n wirioneddol 

hunangyflogedig ar eu cyfrif eu hunain, 

fel na all cyflogwyr osgoi parchu 

hawliau gweithwyr, a gwahardd arferion 

recriwtio dramor yn unig.

•  Cyflwyno hawl gyfreithiol i ymgynghori 

ar y cyd ar gyflwyno technoleg newydd 

mewn gweithleoedd.
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•  Gwahardd contractau dim oriau a 

chryfhau’r gyfraith fel bod gan y rhai 

sy’n gweithio oriau rheolaidd am fwy 

na 12 wythnos hawl i gontract rheolaidd 

sy’n adlewyrchu’r oriau hynny. Bydd 

gan weithwyr hawl i gontract o 16 awr yr 

wythnos ar gyfartaledd fan lleiaf. 

Byddwn yn helpu pobl i gydbwyso 

gwaith a bywyd teuluol drwy:

•  Gynyddu cyflogau drwy gyd-fargeinio 

sectoraidd.

•  Ei gwneud yn ofynnol talu am 

gyfnodau seibiant yn ystod sifftiau.

•  Ei gwneud yn ofynnol talu sifftiau sydd 

wedi’u canslo a rhoi rhybudd priodol 

am newidiadau mewn oriau.

•  Rhoi hawl i bob gweithiwr weithio’n 

hyblyg.

•  Ymestyn tâl mamolaeth statudol o naw 

mis i 12.

•  Dyblu absenoldeb tadolaeth o 

bythefnos i bedair wythnos a chynyddu 

tâl tadolaeth statudol.

•  Cyflwyno absenoldeb profedigaeth 

statudol, gan warantu amser i ffwrdd i 

weithwyr alaru ar ôl colli aelodau agos 

o’r teulu neu yn dilyn camesgoriad.

•  Cyflwyno gŵyl banc newydd ar gyfer 

Dydd Gŵyl Dewi a dyddiau nawddsant 

cenedlaethol y gwledydd eraill.

•  Adolygu hawliau cyflogaeth teulu-

gyfeillgar, gan gynnwys hawliau i 

ymateb i argyfyngau teuluol. 

Byddwn yn sicrhau bod pobl yn cael eu 

trin yn gyfartal yn y gwaith gan:

•  Fynnu bod cyflogwyr yn llunio a 

gweithredu cynlluniau i ddileu’r 

bwlch cyflog rhwng y rhywiau - ac 

anghydraddoldebau tâl ar sail hil, rhyw 

a/neu anabledd - neu wynebu dirwyon.

•  Mynnu bod cyflogwyr yn cynnal 

gweithleoedd sy’n rhydd o aflonyddu, 

gan gynnwys aflonyddu gan drydydd 

partïon.

•  Cynyddu amddiffynfeydd yn erbyn 

dileu swyddi i bobl ble bynnag maen 

nhw’n gweithio.

•  Rhoi hawliau statudol i gynrychiolwyr 

cydraddoldeb.

•  Sefydlu Comisiwn Brenhinol i 

ddiweddaru deddfwriaeth iechyd 

a diogelwch, gan gynnwys iechyd 

meddwl.

•  Sicrhau bod gweithwyr sy’n wynebu’r 

cyhoedd yn cael eu hamddiffyn drwy 

gryfhau’r gyfraith yn erbyn cam-drin a 

thrais.

•  Gwahardd interniaethau di-dâl.

Byddwn yn dileu cyfyngiadau annheg a 

diangen ar undebau llafur, gan ganiatáu 

i bobl ddod at ei gilydd a siarad am 

faterion sy’n effeithio arnynt yn y gwaith. 

Byddwn:  

•  Yn caniatáu i undebau llafur ddefnyddio 

pleidleisiau gweithle ac electronig 

diogel.

•  Yn dileu cyfyngiadau diangen ar 

weithredu diwydiannol.
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•  Yn cryfhau ac yn gorfodi hawl undebau 

llafur i fynd i weithleoedd i ymdrefnu, 

cwrdd a chynrychioli eu haelodau ac i 

recriwtio.

•  Yn gwahardd arferion chwalu 

undebau, yn cryfhau amddiffynfeydd 

cynrychiolwyr undebau llafur yn erbyn 

diswyddo annheg ac aelodau undeb  

yn erbyn bygylu, aflonyddu, bygwth  

a chosbrestru. 

•  Yn diddymu deddfwriaeth gwrth-

undebau llafur, gan gynnwys y rhannau 

hynny o Ddeddf Undebau Llafur 

2016 sy’n dal i fod yn berthnasol yng 

Nghymru, gan greu hawliau a rhyddid 

newydd i undebau llafur i’w helpu i 

ennill bargen well i bobl sy’n gweithio.

•  Yn symleiddio’r gyfraith ynghylch 

cydnabod undebau. 

•  Yn rhoi amser digonol i gynrychiolwyr 

undeb ar gyfer dyletswyddau undeb.

Byddwn yn datblygu cynlluniau yswiriant 

diogelu incwm ar y cyd ar gyfer pobl 

hunangyflogedig. Byddwn yn cyflwyno 

uchafswm tymheredd yn y gweithle 

i amddiffyn gweithwyr ac yn mynnu 

bod cyflogwyr yn cymryd mesurau 

gwrthweithio.

Ers blynyddoedd, mae’r DU wedi bod yn 

torri ein rhwymedigaethau rhyngwladol. 

Byddwn ni’n codi cyfraith y DU i lefel 

sy’n cyd-fynd â safonau’r Sefydliad 

Llafur Rhyngwladol a gadarnhawyd 

ganddi, fel bod Prydain yn arwain y byd, 

yn lle cymryd rhan mewn ras i’r gwaelod.

Oriau Gwaith

Mae amser i ffwrdd i orffwys, i ymlacio 

ac i fod gyda theulu yn hanfodol i fywyd 

hapus a boddhaus, ond mae gweithwyr 

Prydain yn gweithio rhai o’r oriau hiraf  

yn Ewrop. 

Bydd Llafur yn mynd i’r afael ag oriau 

gwaith gormodol. O fewn degawd, 

byddwn yn lleihau cyfartaledd yr oriau 

gwaith wythnosol amser llawn i 32 awr 

ar draws yr economi heb arwain at golli 

cyflog, wedi’i ariannu gan godiadau 

mewn cynhyrchiant. 

Byddwn yn cyrraedd y targed hwn drwy: 

•  Roi diwedd ar y ddarpariaeth optio 

allan ar gyfer Cyfarwyddeb Oriau 

Gwaith yr Undeb Ewropeaidd a gorfodi 

rheoliadau oriau gwaith.

•  Sefydlu Comisiwn Oriau Gwaith 

annibynnol i gynghori ar godi isafswm 

hawl gwyliau a lleihau uchafswm yr 

oriau gwaith wythnosol.

•  Gorfodi cynghorau bargeinio i negodi 

gostyngiadau mewn oriau gwaith

•  Buddsoddi i gynyddu cynhyrchiant 

a sicrhau bod gweithwyr yn rhannu’r 

buddion.

Byddwn yn cadw cyfyngiadau ar 

fasnachu ar y Sul yn eu lle ac yn adolygu 

goramser di-dâl.
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Gorfodi

Nid yw hawliau’n golygu dim oni bai 

eu bod yn cael eu gorfodi, ond nid yw 

hynny’n digwydd o dan y Torïaid. 

Mae hynny’n brifo nid yn unig gweithwyr 

sy’n colli allan, mae hefyd yn wael i 

gyflogwyr sy’n dilyn y gyfraith ac sy’n 

gorfod cystadlu yn erbyn cyflogwyr 

diegwyddor sy’n barod i’w thorri. 

Undebau llafur cryf yw’r ffordd orau a 

mwyaf effeithiol o orfodi hawliau yn y 

gwaith. Bydd Llafur hefyd yn cyflwyno 

un Asiantaeth Amddiffyn Gweithwyr 

newydd i orfodi hawliau’r gweithle, 

gan gynnwys y Cyflog Byw Go Iawn. 

Rhoddir pwerau helaeth iddo i archwilio 

gweithleoedd a dwyn erlyniadau ac 

achosion sifil ar ran gweithwyr.

Byddwn yn cadw tribiwnlysoedd 

cyflogaeth yn rhad ac am ddim, yn 

ymestyn eu pwerau ac yn cyflwyno 

Llysoedd Llafur newydd, gyda mwy o 

rôl i bobl sydd â phrofiad diwydiannol ar 

baneli. 

Ailysgrifennu’r Rheolau 

Mae cyfiawnder cymdeithasol hefyd 

yn golygu sicrhau tegwch rhwng 

busnesau bach a mawr, a sicrhau bod 

democratiaeth ac atebolrwydd yn cael 

eu gwerthfawrogi ar draws cymdeithas, 

gan gynnwys yn y sector preifat. 

Busnesau yw curiad calon ein heconomi 

- maen nhw’n arloesi ac yn creu cyfoeth 

a swyddi. 

Ond mae haenau uchaf Prydain 

gorfforaethol wedi cael eu llygru 

gan ddiwylliant sy’n aberthu iechyd 

hirdymor cwmni er mwyn rhoi ceiniog 

gyflym ym mhoced ambell un: mae’r 

diwylliant tymor byr hwn wedi gweld 

asedau cwmnïau gwerthfawr yn cael eu 

cipio, gan adael gweithwyr, cyflenwyr 

a phensiynwyr mewn twll. Yn rhy aml, 

mae’r cysylltiad rhwng gwobrwyo a 

pherfformiad hirdymor yn cael ei dorri yn 

enw trachwant tymor byr. 

Bydd Llafur yn sefyll yn erbyn 

meddylfryd tymor byr a thrachwant 

corfforaethol, gan sicrhau bod 

busnesau’n cael eu gwobrwyo yn 

hytrach na’u tanseilio. Byddwn yn 

ailysgrifennu rheolau’r economi ac 

wedyn yn sicrhau bod pawb yn cadw  

at y rheolau. 

Byddwn yn diwygio’r Ddeddf 

Cwmnïau, gan fynnu bod cwmnïau yn 

blaenoriaethu twf hirdymor, a chryfhau 

amddiffynfeydd i randdeiliaid, gan 

gynnwys cyflenwyr llai a chronfeydd 

pensiwn. Byddwn yn mynd i’r afael â 

thaliadau hwyr sy’n gadael i fusnesau 

bach aros am fisoedd i gael eu talu, 

gan gynnwys gwahardd talwyr hwyr o 

drefniadau caffael cyhoeddus. 

Byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i 

draean o’r seddi ar fyrddau gael eu 

cadw ar gyfer gweithwyr-gyfarwyddwyr 

etholedig gan roi mwy o reolaeth 

iddynt dros gyflog uwch swyddogion 

- oherwydd, yn gyffredinol, pan fydd 

y rhai sy’n dibynnu ar gwmni yn cael 
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dweud eu dweud, mae’r cwmni hwnnw’n 

gwneud yn well ac yn para’n hirach.  

Byddwn yn cyflwyno “prawf budd 

cyhoeddus” ehangach i atal prynu 

gelyniaethus a chipio asedau rhag 

gwanhau ein sylfaen ddiwydiannol a 

dinistrio cwmnïau cartref gwerthfawr. 

A byddwn yn rhoi llais i weithwyr ar 

gyrff cyhoeddus, fel yr Awdurdod 

Cystadleuaeth a Marchnadoedd.

Byddwn yn gadael i gwmnïau sy’n 

ei chael hi’n anodd fynd i ddwylo’r 

gweinyddwyr mewn ffordd sy’n eu 

diogelu, fel bod modd eu gwerthu fel 

busnes gweithredol yn hytrach na 

gadael iddynt chwalu mewn ansolfedd.

Mae archwiliadau’n hanfodol ar gyfer 

atebolrwydd corfforaethol, ond mae’r 

diwydiant archwilio’n cael ei reoli 

gan nifer fach o gwmnïau sy’n ferw o 

wrthdaro buddiannau. Bydd Llafur yn 

gwahanu gweithgareddau archwilio 

a chyfrifyddu mewn cwmnïau mawr 

ac yn gosod rheolau mwy cadarn ar 

archwilwyr.

Byddwn yn mynd i’r afael â 

chydymdeimlad rheoliadol ac yn 

symleiddio trefniadau rheoleiddio drwy 

greu Comisiwn Busnes newydd, fydd yn 

ymatebol i bwyllgorau dethol seneddol. 

Comisiwn Cyfiawnder Cymdeithasol 
Bydd Llafur yn cyflwyno oes newydd 

o gyfiawnder cymdeithasol ym 

Mhrydain. Dylai pawb yn ein cymdeithas 

allu ffynnu, dim ots pa ddosbarth 

cymdeithasol neu god post y cawson 

nhw eu geni ynddo, na beth yw lliw  

eu croen. 

Ond mae hynny’n amhosibl pan na 

allwch chi ddiwallu’ch anghenion mwyaf 

sylfaenol a phan mae’n rhaid i chi ddewis 

rhwng bwyta neu gynhesu’ch cartref. 

Mae Prydain yn un o’r gwladwriaethau 

cyfoethocaf yn y byd, ond o dan y 

Torïaid, mae miliynau o bobl yn methu 

cael dau ben llinyn ynghyd. Maen nhw’n 

dweud wrthon ni na ddylen ni boeni am 

anghydraddoldeb, gan fod symudedd 

cymdeithasol yn caniatáu i’r rhai sy’n 

gweithio’n galed ddod ymlaen yn y 

byd. Ond does neb yn dod yn filiwnydd 

drwy waith caled yn unig, ac wrth i 

anghydraddoldeb dyfu mae wedi dod yn 

anoddach ei ddatrys.

I Lafur, nid symudedd cymdeithasol 

yw gwir fesur tegwch, ond cyfiawnder 

cymdeithasol. Ymhlyg yn y syniad o 

symudedd cymdeithasol, mae’r syniad 

bod tlodi ac anghydraddoldeb yn 

dderbyniol ar yr amod y gall rhai pobl 

ddringo’r ysgol gymdeithasol. Ar y llaw 

arall, mae cyfiawnder cymdeithasol yn 

mynnu ein bod yn rhoi diwedd ar dlodi, 

yn lleihau anghydraddoldeb ac yn creu 

cymdeithas lle mae’r amodau ar gyfer 

byw bywyd boddhaus ar gael i bawb. 

Bydd Llafur yn cael gwared â’r Comisiwn 

Symudedd Cymdeithasol ac yn sefydlu 

Comisiwn Cyfiawnder Cymdeithasol, 

wedi’i leoli yn y Trysorlys, gyda phwerau 

eang i’n dwyn ni, a llywodraethau’r 

Deyrnas Unedig yn y dyfodol, i gyfrif.
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Llafur yw plaid 
cydraddoldeb, sydd wedi 
ymrwymo i gyflawni byd 
sy’n rhydd o bob math 
o gulni a gwahaniaethu. 
Boed ni’n ymgyrchu 
ar y strydoedd neu’n 
pasio deddfwriaeth yn y 
llywodraeth, Llafur yw’r 
unig blaid i sefyll yn gyson 
gyda menywod, pobl 
anabl, pobl o gefndiroedd 
lleiafrifoedd ethnig, a 
chymunedau LGBT+.  

Mae’r Ceidwadwyr wedi methu mynd i’r afael ag 

anghyfiawnderau mawr cymdeithas. Yn lle hynny, fe 

wnaethant achosi anghyfiawnder ar ôl anghyfiawnder 

i fenywod, cymunedau Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd 

Ethnig, pobl anabl a chymunedau LGBT+. Mae mwy 

nag 85% o faich toriadau’r Torïaid wedi cwympo ar 

ysgwyddau menywod.

Bydd Llafur yn creu Adran Menywod a 

Chydraddoldebau newydd ar gyfer y DU, gydag 

Ysgrifennydd Gwladol amser llawn, yn gyfrifol am 

sicrhau bod pob polisi a deddf yn cael eu hasesu 

o ran effaith ar gydraddoldeb, er mwyn creu 

cymdeithas decach i fenywod a phob grŵp sydd heb 

gynrychiolaeth ddigonol. Byddwn yn sefydlu Comisiwn 

Menywod modern fel bwrdd cynghori annibynnol i 

gyfrannu at lywodraeth Lafur y DU.

Cawn ein harwain gan ein hymrwymiad cadarn i’r 

Ddeddf Hawliau Dynol a’r Confensiwn ar Hawliau Dynol 

sydd wedi profi ymosodiadau cyson gan y Torïaid. 

MENYWOD A CHYDRADDOLDEBAU 
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Llywodraeth Lafur Cymru oedd y gyntaf 

yn y DU i gyflwyno deddf i fynd i’r afael 

â cham-drin domestig a thrais yn erbyn 

menywod. Bydd llywodraeth Lafur y DU 

yn cadarnhau Confensiwn Istanbwl ar 

atal cam-drin domestig a Chonfensiwn 

yr ILO ar Roi Diwedd ar Drais ac 

Aflonyddu yn y gwaith.

Mae Llafur wedi ymrwymo i fynd i’r afael 

â gwahaniaethu lle bynnag y mae’n 

digwydd, ac yng Nghymru byddwn yn 

deddfu’r ddyletswydd economaidd-

gymdeithasol - rhywbeth y mae un 

llywodraeth Dorïaidd ar ôl y llall wedi 

gwrthod ei wneud. Bydd hyn yn mynnu 

bod cyrff cyhoeddus yn mabwysiadu 

mesurau tryloyw ac effeithiol i fynd i’r 

afael â’r anghydraddoldebau sy’n deillio 

o wahaniaethau o ran galwedigaeth, 

addysg, man preswylio neu ddosbarth 

cymdeithasol. 

Menywod

Bydd Llafur yn rhoi menywod wrth 

graidd ein llywodraeth a’n rhaglen. 

Y flwyddyn nesaf, byddwn yn nodi 

hanner canmlwyddiant y Ddeddf Cyflog 

Cyfartal, ond mae menywod yn dal i 

ennill 13% yn llai na dynion. Bydd Llafur 

yn gweithredu i gau’r bwlch cyflog rhwng 

y rhywiau erbyn 2030.

Bydd llywodraeth Lafur y Deyrnas 

Unedig hefyd: 

•  Yn sicrhau cydraddoldeb cyflog rhwng 

y rhywiau drwy wneud y wladwriaeth 

yn gyfrifol am orfodi deddfwriaeth 

cyflog cyfartal am y tro cyntaf. Bydd 

yr Asiantaeth Amddiffyn Gweithwyr 

newydd fydd yn gweithio gyda Chyllid 

a Thollau yn sicrhau bod cyflogwyr 

yn cymryd cyflog cyfartal o ddifri ac 

yn cymryd camau cadarnhaol i gau’r 

bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Rhown 

ddiwedd ar sefyllfa lle mae menywod 

yn cael eu gorfodi i gymryd camau eu 

hunain drwy’r llysoedd.

•  Yn mynnu bod pob cyflogwr 

sydd â mwy na 250 o weithwyr 

yn cael ardystiad y llywodraeth ar 

gydraddoldeb rhywedd neu’n wynebu 

archwiliadau pellach a dirwyon. Erbyn 

diwedd 2020, byddwn yn gostwng 

y trothwy i weithleoedd sydd â 50 o 

weithwyr, gan gynnig y gefnogaeth 

angenrheidiol i fusnesau bach.   

•  Yn chwyldroi hawliau rhieni drwy 

gynyddu hyd absenoldeb mamolaeth 

â thâl o naw mis i ddeuddeg, yn dyblu 

absenoldeb tadolaeth i bedair wythnos 

ac yn ymestyn amddiffynfeydd 

beichiogrwydd. Byddwn yn gwahardd 

diswyddo menywod beichiog heb 

gymeradwyaeth ymlaen llaw gan yr 

arolygiaeth. 

•  Yn gweddnewid y gweithle ac yn 

mynnu bod pob cyflogwr mawr yn 

mabwysiadu polisi gweithio hyblyg, 

gan gynnwys polisi menopos, ac yn 

ystyried newidiadau i arferion salwch ac 

absenoldeb.

•  Yn galluogi gweithredu cadarnhaol 

ar gyfer recriwtio i rolau lle gall 

cyflogwyr gyfiawnhau’r angen am fwy 

o amrywiaeth, ac yn cyflwyno hawl i 

bob gweithiwr ofyn am hyblygrwydd 
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o ran eu horiau o ddiwrnod cyntaf eu 

cyflogaeth ymlaen.

•  Yn sicrhau bod yr eithriadau un rhyw yn 

Neddf Cydraddoldeb 2010 yn cael eu 

deall a’u gorfodi’n llawn wrth ddarparu 

gwasanaethau.

•  Yn creu cymdeithas fwy diogel i 

fenywod ac yn blaenoriaethu cam-

drin domestig fel mater iechyd, gan 

gyflwyno 10 diwrnod o wyliau â thâl 

i oroeswyr cam-drin domestig a 

sicrhau bod llochesau menywod yn 

cael yr arian hirdymor cynaliadwy 

sydd ei angen arnynt. Bydd casineb at 

fenywod a thrais yn erbyn menywod a 

merched yn dod yn droseddau casineb.  

•  Yn cynyddu cynrychiolaeth 

menywod ar draws senedd y Deyrnas 

Unedig drwy adeiladu ar y Ddeddf 

Cydraddoldeb, a basiwyd gan y 

llywodraeth Lafur ddiwethaf, a deddfu 

Adran 106 fel bod pob plaid wleidyddol 

yn cyhoeddi data amrywiaeth am 

ymgeiswyr etholiadol.  

Cydraddoldeb Hiliol

Mae sicrhau cydraddoldeb hiliol yn un o 

werthoedd sylfaenol Llafur. Fuodd hynny 

erioed yn bwysicach nag y mae yn yr 

hinsawdd sydd ohoni. Rydym yn falch 

o’r ffordd y mae ein gwlad wedi cael ei 

chreu gan gyfraniadau, diwylliannau a 

gwerthoedd pobl o bob cwr o’r byd.  

Mae’r Torïaid wedi megino fflamau 

hiliaeth drwy ddefnyddio gwahaniaeth 

i rannu pobl. Maent wedi gwneud i 

bobl o gymunedau Duon, Asiaidd a 

Lleiafrifoedd Ethnig dalu’r pris am eu 

prosiect cyni ffaeledig, a throi pob 

ffoadur ac ymfudwr yn fwch dihangol. 

Roedd hyn yn fwy amlwg nag erioed 

gyda’u “hamgylchedd gelyniaethus”, 

a arweiniodd at driniaeth warthus 

cenhedlaeth Windrush. Mae troseddau 

casineb wedi mwy na dyblu yn ystod 

y pum mlynedd diwethaf. Mae hyn yn 

alwad i bob un ohonom ddeffro. 

Bydd Llafur yn sicrhau llwybr at 

gynhwysiant economaidd i bawb, 

gan roi diwedd ar bob math o hiliaeth 

a gwahaniaethu yn ein heconomi a’n 

cymdeithas. Bydd cynhwysiant wrth 

graidd ein rhaglen lywodraethu.  

Bydd llywodraeth Lafur y DU: 

•  Yn ceisio rhoi diwedd ar wleidyddiaeth 

casineb ac yn comisiynu adolygiad 

annibynnol i fygythiad eithafiaeth yr 

adain dde eithafol a sut i fynd i’r afael 

â hi. 

•  Yn rhoi cyfoeth a phŵer yn nwylo’r 

mwyafrif, yn ymestyn yr angen i 

adrodd am fylchau cyflog i grwpiau 

Duon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, ac 

yn mynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail 

hil o ran tâl.    

•  Yn gweithredu argymhellion Adolygiad 

Lammy i fynd i’r afael â gwahaniaeth 

o ran triniaeth a chanlyniadau i bobl 

Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig 

yn y system cyfiawnder troseddol.  
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•  Yn creu Ymddiriedolaeth Addysg 

Rhyddfreinio i addysgu pobl ynghylch 

ymfudo a gwladychiaeth ac i fynd 

i’r afael â gwaddol caethwasiaeth a 

dysgu sut y gwnaeth hynny ymyrryd â 

chyfoeth grymus hanes du, sydd hefyd 

yn hanes Prydain.

Gan weithio drwy ysgogiadau 

llywodraeth Lafur Cymru, fel Banc 

Datblygu Cymru, byddwn yn mynd i’r 

afael â gwahaniaethu o ran mynediad 

at gyllid, y mae llawer o berchnogion 

busnes Duon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd 

Ethnig yn ei wynebu, a byddwn 

yn gweithredu i sicrhau bod gan 

berchnogion busnes sy’n fenywod neu’n 

bobl Dduon, Asiaidd ac o Leiafrifoedd 

Ethnig fynediad at gontractau a gwariant 

y llywodraeth.  

Ar wahaniaethu ar sail crefydd, byddwn:

•  Yn cryfhau amddiffynfeydd i 

gymunedau crefyddol ac yn diwygio’r 

gyfraith i gynnwys ymosodiadau ar 

addoldai (gan gynnwys synagogau, 

temlau, mosgiau ac eglwysi) fel trosedd 

waethygol benodol.

•  Yn adolygu lefelau cyllido presennol 

y Cynllun Cyllido Diogelwch ar gyfer 

Addoldai a mynediad at y cynllun, 

yn cynnal cyllid i’r Ymddiriedolaeth 

Diogelwch Cymunedol mewn 

termau real, ac yn ymgynghori ar roi 

amddiffynfa statudol iddo er mwyn 

sicrhau bod cymunedau crefyddol 

yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen 

arnynt.

Anabledd gydag Urddas 

Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, drwy 

gyfres o bolisïau budd-daliadau sy’n 

cosbi, mae urddas pobl ag anableddau 

wedi ei erydu gan y Torïaid. Mae dau 

adroddiad gan y Cenhedloedd Unedig 

yn disgrifio bod y llywodraeth wedi 

cyflawni “ymyriadau systematig” i 

hawliau pobl anabl. Mae mwy o bobl 

anabl yn byw mewn tlodi erbyn hyn ac 

mae rhai wedi marw oherwydd dewis y 

llywodraeth Dorïaidd hon i wneud i’r bobl 

fwyaf agored i niwed dalu am doriadau 

treth i’r ychydig. 

Bydd Llafur yn rhoi terfyn ar y 

creulondeb hwn, gan adfer y camau 

diogelu y dylai pobl anabl a’u teuluoedd 

– llawer ohonynt yn ysgwyddo cost 

eu gofal – eu disgwyl yn un o wledydd 

cyfoethocaf y byd.  

Mae Llafur yn cefnogi’r egwyddor ‘dim 

byd amdanom ni hebom ni’.

Byddwn yn: 

•  Dilyn esiampl llywodraeth Lafur Cymru 

ac yn hyrwyddo’r model cymdeithasol 

o anabledd ym mhob rhan o’r 

llywodraeth. Drwy Adran Menywod a 

Chydraddoldeb newydd, byddwn yn 

sicrhau bod pobl anabl yn gallu bod 

yn annibynnol ac yn gyfartal yn y 

gymdeithas, gyda dewis a rheolaeth 

dros eu bywydau eu hunain. 

•  Gweddnewid y gweithle ar gyfer pobl 

anabl drwy ei gwneud yn ofynnol i bob 

cyflogwr gael ei hyfforddi i’w cefnogi 

nhw’n well, a chyflwyno gorfodaeth ar 
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gwmnïau â mwy na 250 o gyflogeion i 

adrodd ar y bwlch cyflog anabledd.  

•  Rhoi terfyn ar wahaniaethu ar sail 

anabledd a diweddaru’r Ddeddf 

Cydraddoldeb drwy gyflwyno 

dyletswyddau penodol newydd gan 

gynnwys absenoldeb anabledd, sy’n 

cael ei dalu a’i gofnodi ar wahân i 

absenoldeb salwch.    

•  Argymell bod y Comisiwn 

Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 

yn paratoi Cod Ymarfer penodol 

ynghylch addasiadau rhesymol i 

ategu’r codau presennol. Bydd hyn yn 

darparu cydbwysedd priodol rhwng 

hyblygrwydd ac eglurder o ran sut 

y pennir cost ‘resymol’. Bydd y cod 

hefyd yn pennu amserlenni ar gyfer 

gweithredu addasiadau rhesymol i roi 

diwedd ar yr oedi hir a gofidus a brofir 

gan weithwyr anabl. 

•  Mabwysiadu Deddf Iaith Arwyddion 

Prydain gan roi cydnabyddiaeth 

gyfreithiol lawn i Iaith Arwyddion 

Prydain yn y gyfraith.

Byddwn yn gweithio gyda chyflogwyr, 

undebau llafur a gwasanaethau 

cyhoeddus i wella ymwybyddiaeth o 

niwroamrywiaeth yn y gweithle ac yn y 

gymdeithas.

Cydraddoldeb LGBT+

Mae gan Lafur hanes balch o sefyll 

ysgwydd wrth ysgwydd â phobl LGBT+. 

Fe wnaethom ddiddymu Adran 28, 

cydraddoli oedran cydsynio, creu 

partneriaethau sifil, a dim ond gyda 

phleidleisiau Llafur y gallai priodas 

gyfartal ddod yn gyfraith.  Mae Llafur 

wedi ymrwymo i ddiwygio Deddf 

Cydnabod Rhywedd 2004 er mwyn 

cyflwyno hunan-ddatganiad ar gyfer 

pobl drawsryweddol, ond nid ydym 

yn hunanfodlon ynghylch y newid 

diwylliannol sydd ei angen i wneud 

cynnwys pobl LGBT+ yn realiti. Mae’r 

Ceidwadwyr wedi bod yn araf i ddeall 

graddfa’r cam-drin a’r anffafriaeth y 

mae pobl LGBT+ yn eu hwynebu yn ein 

cymdeithas.  

Yng Nghymru, rydym ni’n newid y 

ffordd y mae ysgolion yn dysgu addysg 

rhyw fel ei bod yn canolbwyntio ar 

berthnasoedd a rhywioldeb, gan 

gynnwys addysgu am faterion LGBT+. 

Rydym ni’n dymuno rhoi terfyn ar yr 

hawl i dynnu plant o’r gwersi, gan eu 

gwneud yn rhan orfodol o’n cwricwlwm 

newydd ar gyfer plant rhwng tair ac  

16 oed. 

Bydd Llywodraeth Lafur y DU yn dileu’r 

meysydd gwahaniaethu sy’n weddill yn 

y gyfraith, gan sicrhau y gall pobl LGBT+ 

fyw mewn diogelwch a gydag urddas.  

Bydd Llywodraeth Lafur y DU yn:  

•  Rhoi cydraddoldeb pobl LGBT+ wrth 

wraidd y llywodraeth, gan sicrhau bod 

gwasanaethau cyhoeddus yn cynnwys 

pobl LGBT+ a’u bod nhw’n cyflawni eu 

Cynllun Gweithredu LGBT. 
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•  Cymryd camau i ddiogelu hawliau pobl 

LGBT+ yn yr UE neu’r tu allan, megis 

cadw a hyrwyddo’r Ddeddf Hawliau 

Dynol. 

•  Ymateb yn gyflym ac yn gadarn pryd 

bynnag y bo pobl LGBT+ yn wynebu 

trais neu erledigaeth yn rhyngwladol a 

phenodi Llysgennad byd-eang penodol 

ar faterion LGBT+ yn y Swyddfa 

Dramor.

Bydd Llafur yn gweithio gyda 

sefydliadau ac elusennau sydd eisoes 

yn gwneud y DU yn gymdeithas 

mwy cyfartal a theg a gyda’n gilydd 

fe adeiladwn wlad i’r mwyafrif nid yr 

ychydig.
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Bydd llywodraeth Lafur yn 
sefydlu system fewnfudo 
ddyngarol ac yn rhoi 
diwedd ar yr ‘amgylchedd 
gelyniaethus’ a achosodd 
y sgandal Windrush a 
dinasyddion Prydeinig yn 
cael eu hallgludo.

Yn hytrach na hynny, bydd ein system yn seiliedig ar 

hawliau dynol, gyda’r nod o ddiwallu’r prinder sgiliau a 

llafur sy’n bodoli yn ein heconomi a’n gwasanaethau 

cyhoeddus. 

Mae’n rhaid i’n system fewnfudo ganiatáu inni 

recriwtio’r bobl y mae arnom eu hangen, a’u croesawu 

nhw a’u teuluoedd. Mae’n rhaid i’n system fisa gwaith 

lenwi unrhyw sgiliau neu brinder llafur sy’n codi. Mae 

symudiadau pobl o gwmpas y byd wedi cyfoethogi ein 

cymdeithas, ein heconomi a’n diwylliant.

Byddwn yn cymryd camau pendant i reoleiddio’r 

farchnad lafur er mwyn atal talu cyflogau is, cynnig 

amodau sy’n llai ffafriol a manteisio ar bob gweithiwr, 

gan gynnwys gweithwyr mudol. Gweithredoedd 

penaethiaid gwael a llywodraethau Ceidwadol olynol 

sydd wedi gostwng cyflogau, telerau ac amodau 

gweithio. Bydd Llafur yn sicrhau bod pob gweithiwr 

â hawliau llawn a chyfartal o’r diwrnod cyntaf, gyda 

Chyflog Byw Gwirioneddol i bawb.

MUDO



84 SEFYLL CORNEL CYMRU

Mae polisi’r Torïaid o fynd ar drywydd 

targedau mudo net wedi tanseilio ein 

heconomi a’n gwasanaethau cyhoeddus, 

gan wrthod mynediad i weithwyr 

allweddol hanfodol, gan gynnwys 

nyrsys. Mae wedi creu amgylchedd 

gelyniaethus yn ein cymunedau, wedi 

annog pardduo mewnfudwyr ac wedi 

galluogi’r defnydd dideimlad o dair 

miliwn o drigolion fel modd o fargeinio 

yn ein trafodaethau ynghylch ymadael 

â’r UE.

Ar ben hyn, nid yw’r Torïaid wedi cyflawni 

yr un o’u targedau eu hunain. Mae 

eu polisïau mudo yn fethiant llwyr a 

niweidiol, pa ffordd bynnag y’u hystyrir.

Byddwn yn cael gwared ar Ddeddf 

Mewnfudo 2014, a gyflwynwyd gan y 

Torïaid gyda’u partneriaid yn y glymblaid 

â’r Democratiaid Rhyddfrydol. Byddwn 

yn cynyddu hawliau – yn hytrach na 

chynnal ras i’r gwaelod. Ni fyddwn yn 

goddef system ddwy haen ar gyfer y 

rhai hynny sydd â hawl i fod yma. 

Mae’r sgandal Windrush yn parhau i greu 

dioddefwyr newydd. Byddwn yn dileu’r 

anghyfiawnderau hyn ac yn rhoi iawndal 

teg i’r rhai sydd wedi dioddef yn annheg. 

Byddwn yn rhoi terfyn ar gadw pobl 

am gyfnodau amhenodol, yn adolygu’r 

dewisiadau eraill i’r amodau annynol 

yng nghanolfannau Yarl’s Wood a 

Brook House, a byddai’r arbedion ar 

unwaith yn cyfrannu tuag at gronfa 

o £20 miliwn i gefnogi goroeswyr 

caethwasiaeth fodern, masnachu pobl 

a thrais domestig. Byddwn yn sicrhau 

cyfiawnder i weithwyr domestig mudol 

ac yn adfer y fisa ar gyfer gweithwyr 

domestig tramor.

Os byddwn yn aros yn yr UE, bydd y 

rhyddid i symud yn parhau. Os byddwn 

yn gadael, bydd yn destun trafodaethau, 

ond rydym yn cydnabod y buddiannau 

cymdeithasol ac economaidd yn sgil y 

rhyddid i symud, i ddinasyddion yr UE 

yma a dinasyddion y DU dramor – a 

byddwn yn ceisio diogelu’r hawliau 

hynny.

Yn unol â’n gwerthoedd a’n cyfreithiau 

domestig, byddwn yn cefnogi’r hawl i 

fywyd teuluol ar gyfer trigolion Prydain, 

yr UE a thrigolion gwledydd nad ydynt 

yn rhan o’r UE fel ei gilydd. Byddwn 

yn rhoi terfyn ar allgludo aelodau o 

deuluoedd pobl sydd â hawl i fod yma 

ac yn rhoi terfyn ar y gofynion isafswm 

incwm sy’n gwahanu teuluoedd.

Ffoaduriaid 

Dioddefwyr rhyfeloedd, trychinebau 

amgylcheddol, newyn neu erledigaeth 

yw ffoaduriaid.  

Mae’r llywodraeth Dorïaidd hon wedi 

methu o ran ei rhwymedigaethau 

cyfreithiol rhyngwladol i ffoaduriaid ac 

o ran caniatáu i bobl arfer eu hawliau i 

geisio lloches.  

Bydd Llywodraeth Lafur y DU yn 

cefnogi’r hawliau hynny ac yn cyflawni’r 

rhwymedigaethau hynny. Byddwn 

yn gweithio gydag eraill i ailddechrau 

teithiau achub ym Môr y Canoldir, yn 

cydweithio ag awdurdodau Ffrainc i roi 
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terfyn ar y gwersylloedd erchyll ac yn 

sefydlu llwybrau diogel a chyfreithiol i 

geiswyr lloches.  

Pan fyddant yma, bydd gan ffoaduriaid 

yr hawl i weithio, i gael gafael ar 

wasanaethau cyhoeddus a byddant 

yn cael eu trin yn drugarog gan 

lywodraethau ar bob lefel.
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Mae nawdd cymdeithasol 
mor bwysig i’r Blaid Lafur 
â’n systemau iechyd ac 
addysg. Mae yno i helpu 
pob un ohonom mewn 
cyfnodau o angen. Os 
bydd rhywun yn dioddef 
cyfnod anodd - am ei fod 
yn colli ei swydd, yn mynd 
yn sâl neu’n colli rhywun 
annwyl - bydd Llafur yn ei 
helpu i fyw gydag urddas 
ac yn rhoi cymorth iddo i 
ailsefydlu ei hun.

Mae Llafur yn dymuno bod â chymdeithas lle mae pobl 

yn gofalu am ei gilydd, ond mae’r Torïaid yn ceisio ein 

gosod ni yn erbyn ein gilydd. 

O dan y Torïaid, mae’r system nawdd cymdeithasol 

wedi colli golwg ar ei diben. Mae tlodi wedi dod yn 

endemig, mae’r glud sy’n dal ein cymdeithas gyda’i 

gilydd wedi methu ac yn ôl y Cenhedloedd Unedig, 

mae rhwyd ddiogelwch gymdeithasol y DU wedi 

ei dileu yn fwriadol a’i disodli gan ethos caled ac 

anofalgar. 

Mae creulondeb a diffyg tosturi y Torïaid wedi gwneud 

yr Adran Gwaith a Phensiynau yn symbol o ofn. Pan 

fo pobl o’r farn bod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn 

fwy o destun aflonyddwch nac yn gymorth llaw, mae 

rhywbeth wedi mynd o chwith. Bydd Llafur yn newid 

y diwylliant hwn yn llwyr, gan ddisodli’r Adran Gwaith 

a Phensiynau ar y diwrnod cyntaf ag Adran Nawdd 

Cymdeithasol, a fydd yno i helpu ac i gefnogi pobl, nid 

i’w cosbi a’u plismona nhw. 

NAWDD CYMDEITHASOL 
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Llywodraeth Lafur Cymru oedd y 

cyntaf yn y DU i ymgorffori Confensiwn 

y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 

Plentyn (CCUHP) yn y gyfraith; 

sefydlodd hynny’r comisiynydd plant 

cyntaf yn y DU gan roi plant wrth wraidd 

popeth a wnawn yng Nghymru. Wrth 

i’r CCUHP ddathlu ei 30ain pen-blwydd, 

bydd llywodraeth Lafur y DU yn dilyn 

yr esiampl honno ac yn ymgorffori’r 

confensiwn yng nghyfraith y DU.

 

Credyd Cynhwysol 

Mae prif raglen nawdd cymdeithasol 

y Torïaid, Credyd Cynhwysol, wedi 

bod yn drychineb. Mae wedi gwthio 

degau o filoedd o bobl i dlodi, wedi peri 

i deuluoedd golli eu cartrefi ac wedi 

gorfodi rhieni i ymweld â banciau bwyd 

er mwyn bwydo eu plant.

Bydd Llafur yn cael gwared â Chredyd 

Cynhwysol. Byddwn yn rhoi’r gorau 

i symud pobl arno ar unwaith ac yn 

cynllunio system amgen sy’n trin pobl 

ag urddas a pharch. Ein huchelgais fydd 

rhoi terfyn ar dlodi drwy warantu safon 

byw sylfaenol. 

Byddwn yn dechrau datblygu’r system 

hon ar unwaith. Ond rydym wedi dysgu 

gwersi o fethiant y Torïaid – ni ellir 

cyflawni newid polisi mawr dros nos, 

yn enwedig pan fo bywydau pobl yn 

dibynnu arno. Felly byddwn hefyd yn 

gweithredu pecyn diwygiadau brys 

i liniaru rhai o nodweddion gwaethaf 

Credyd Cynhwysol wrth inni ddatblygu 

ein system newydd.

Byddwn yn rhoi terfyn ar yr orfodaeth i 

aros pum wythnos drwy gyflwyno taliad 

interim sy’n seiliedig ar amcangyfrif o 

hanner yr hawliad misol. Byddwn yn 

atal trefn sancsiynau milain y Torïaid 

ar unwaith ac yn sicrhau bod cymorth 

cyflogaeth yn gadarnhaol ac nid yn 

gosbol. 

Byddwn yn atal 300,000 yn fwy o blant 

rhag syrthio i dlodi drwy gael gwared 

ar y cap ar fudd-daliadau a’r terfyn dau 

blentyn, gan felly rhoi terfyn ar y “cymal 

treisio” anfoesol a gwarthus. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn diogelu 

menywod sydd mewn perthynas 

gamdriniol drwy rannu taliadau a thalu 

elfen y plentyn i’r prif ofalwr. Bydd hyn 

yn ei gwneud yn haws i bobl reoli eu 

costau byw drwy gyflwyno taliadau 

bob pythefnos a thalu’r elfen dai yn 

uniongyrchol i landlordiaid. 

Mae dull “digidol yn unig” y Ceidwadwyr 

yn eithrio pobl sy’n agored i niwed. Bydd 

Llafur yn rhoi terfyn ar y rhwystr digidol 

ac yn cynnig cymorth dros y ffôn, 

wyneb yn wyneb ac allgymorth. Byddwn 

yn recriwtio 5,000 o gynghorwyr 

ychwanegol i gyflawni hyn. 

Mae toriadau’r Torïaid yn gwthio pobl 

i ôl-ddyledion rhent ac yn eu gadael 

mewn perygl o fod yn ddigartref. Bydd 

llywodraeth Lafur y DU yn atal costau tai 

rhag llifo oddi wrth fudd-daliadau drwy 

ddileu’r dreth ystafell wely a chynyddu’r 

Lwfans Tai Lleol.
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Pobl Anabl 

Mae’r Blaid Lafur yn sefyll gyda phobl 

anabl, ac ar eu rhan. Byddwn bob amser 

yn herio stigma ac anffafriaeth ble 

bynnag y’i ceir ac yn cefnogi hawl pobl 

anabl i fyw yn annibynnol ac i gael eu 

trin â pharch.

Mae rhethreg y Torïaid o ‘sbwnjwrs’ a 

‘phwdrod’ wedi codi casineb tuag at bobl 

anabl, ac mae troseddau casineb yn 

erbyn pobl anabl wedi cynyddu 37% yn 

y flwyddyn ddiwethaf yn unig. Ni fydd 

Llafur byth yn pardduo pobl anabl na 

phobl ddi-waith. 

Mae Llafur yn dilyn y model 

cymdeithasol o anabledd – nid cyflwr 

na nam pobl sy’n eu hanablu nhw, 

ond methiant cymdeithas i addasu i’r 

cyflyrau a’r namau hynny. Rydym wedi 

ymrwymo i ddileu’r rhwystrau a godir 

gan gymdeithas ac i sicrhau bod pobl 

anabl yn gallu cymryd rhan lawn a 

chyfartal yn ein cymdeithas. 

Mae’r Ceidwadwyr wedi creu 

amgylchedd gelyniaethus i bobl anabl, 

sydd wedi dioddef y gwaethaf o 

doriadau’r Torïaid. Mae’r Cenhedloedd 

Unedig wedi dweud bod y Torïaid 

wedi sathru ar hawliau pobl anabl yn 

systematig ac yn ddifrifol drwy wadu 

iddynt y gefnogaeth y mae ganddynt yr 

hawl i’w chael.

Bydd Llafur yn dod â’r amgylchedd 

gelyniaethus hwn i ben.

Byddwn yn gweithredu Confensiwn y 

Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl 

ag Anableddau yng nghyfraith y DU ac 

yn diwygio’r Ddeddf Gydraddoldeb er 

mwyn adlewyrchu’r model cymdeithasol 

o anabledd.

Byddwn yn rhoi terfyn ar yr asesiadau 

Gallu i Weithio a Thaliad Annibyniaeth 

Personol annynol, sydd dro ar ôl tro, 

yn canfod yn wallus bod pobl sy’n sâl 

neu’n anabl yn ffit i weithio, a byddwn 

yn sicrhau bod pob asesiad yn cael ei 

wneud yn fewnol. 

Bwriad Nawdd Cymdeithasol yw helpu 

pobl anabl i ymdopi â’r costau a’r 

anfanteision ychwanegol y maent yn 

eu hwynebu. Ond mae’r Torïaid wedi 

cwtogi’r gefnogaeth honno i lefelau 

annigonol. Dro ar ôl tro, bu’n rhaid i bobl 

anabl frwydro drwy’r llysoedd i gael y 

cymorth y mae ganddynt yr hawl iddo.  

Gan adeiladu ar Ddeddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

arloesol, sy’n addasu cymorth o amgylch 

anghenion unigolion, bydd llywodraeth 

Lafur y DU yn sicrhau bod pobl sy’n sâl 

ac sy’n anabl yn cael y cymorth sydd 

ei angen arnynt i fyw bywydau llawn ac 

annibynnol. 

Byddwn yn:

•  Cynyddu’r Lwfans Cyflogaeth a 

Chymorth £30 yr wythnos i’r rhai yn y 

grŵp gweithgaredd sy’n gysylltiedig â 

gwaith.

•  Codi cyfradd sylfaenol cymorth i blant 

ag anableddau i’r un lefel â Chredydau 

Treth Plant.

•  Cynyddu’r lwfans gofalwyr i lefel y 

lwfans ceisio gwaith.
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Byddwn yn helpu pobl anabl sy’n 

dymuno gweithio drwy ddod â 

chynghorwyr cyflogaeth arbenigol yn 

eu holau, cyflwyno cynllun Pasbort 

Addasiadau Rhesymol a gefnogir gan y 

llywodraeth i helpu pobl i symud rhwng 

swyddi yn rhwyddach, ac adolygu 

cymorth i bobl anabl yn y gweithle, gan 

gynnwys y cynllun Mynediad i Waith.

 

Pensiynau 

Mae pobl yn gweithio’n galed am y rhan 

fwyaf o’u bywydau ac maent yn haeddu 

ymddeoliad boddhaol heb straen 

ariannol ac ansicrwydd.

O dan y Torïaid, mae 400,000 o 

bensiynwyr wedi cael eu gwthio i dlodi 

ac mae oed pensiwn cenhedlaeth o 

fenywod a anwyd yn y 1950au wedi ei 

newid heb rybudd teg. Mae’r bradychiad 

hwn wedi gadael miliynau o fenywod 

heb amser i wneud cynlluniau eraill – 

gyda chanlyniadau personol dinistriol 

weithiau. 

Mae Llafur yn cydnabod yr 

anghyfiawnder hwn a byddwn yn 

gweithio gyda’r menywod hyn i gynllunio 

system i’w had-dalu am y colledion a’r 

ansicrwydd y maent wedi eu dioddef. 

Byddwn yn sicrhau na all y fath 

anghyfiawnder ddigwydd byth eto drwy 

ddeddfu i atal newid hawliau cronedig i 

bensiwn sylfaenol y wladwriaeth.

Mae’r Ceidwadwyr wedi codi Oedran 

Pensiwn y Wladwriaeth dro ar ôl tro er 

eu bod yn goruchwylio dirywiad mewn 

disgwyliad oes. Bydd Llafur yn rhoi 

terfyn ar gynlluniau’r Torïaid i godi oedran 

pensiwn y wladwriaeth, gan ei adael ar 

66. Byddwn yn adolygu’r oedrannau 

ymddeol ar gyfer galwedigaethau sy’n 

llafurus yn gorfforol a rhai sy’n achosi 

straen, gan gynnwys gweithwyr sifft yn y 

sectorau cyhoeddus a phreifat.

Byddwn yn cynnal y ‘clo triphlyg’ 

ac yn gwarantu Lwfans Tanwydd 

Gaeaf, trwyddedau teledu am ddim a 

thocynnau bws am ddim fel buddion 

cyffredinol.

Diolch i gofrestriad awtomatig a 

gyflwynwyd gan lywodraeth Lafur 

ddiwethaf y DU, mae’r nifer fwyaf erioed 

o gyflogeion mewn cynlluniau pensiwn 

gweithle erbyn hyn. Ond mae gormod 

o bobl o hyd nad ydynt yn cynilo digon 

am ymddeoliad cyfforddus. 

Byddwn yn atal pobl rhag cael eu 

cofrestru yn awtomatig ar gyfer 

cynlluniau twyll ac yn ceisio gwella 

mynediad ar gyfer gweithwyr 

sydd ar incwm isel a gweithwyr 

hunangyflogedig. Byddwn yn sefydlu 

Comisiwn Pensiynau annibynnol sydd 

wedi ei fodelu ar y Comisiwn Cyflogau 

Isel er mwyn argymell lefelau targed ar 

gyfer pensiynau yn y gweithle. 

Byddwn yn creu un dangosfwrdd 

pensiynau cynhwysfawr a gaiff ei gynnal 

yn gyhoeddus sy’n gwbl dryloyw, gan 

gynnwys gwybodaeth am gostau a 

thaliadau.  

Byddwn yn deddfu i ganiatáu i gytundeb 

Undeb y Gweithwyr Cyfathrebu-Post 

Brenhinol ar gyfer cynllun pensiwn 
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cyfunol fynd rhagddo gan ganiatáu 

cynlluniau tebyg.

Mae Llafur wedi gwrando ar Undeb 

Cenedlaethol y Glowyr, a phan fyddwn 

yn llywodraethu, byddwn yn rhoi terfyn 

ar anghyfiawnder y wladwriaeth sy’n 

cymryd 50% o weddill Cynllun Pensiwn 

y Glowyr ac yn cyflwyno trefniadau 

rhannu newydd fel bod 10% yn mynd 

i’r llywodraeth a 90% yn aros gyda’r 

aelodau. Bydd y trefniant rhannu 

newydd hwn hefyd yn berthnasol i 

Gynllun Pensiwn Ymddeol Staff Glo 

Prydain.

Byddwn yn sicrhau bod pensiynau 

dinasyddion y DU sy’n byw dramor yn 

codi yn unol â phensiynau ym Mhrydain.
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Mae gan bawb hawl i gael 
cartref boddhaol, cynnes 
a diogel. Ond gwrthodir yr 
hawl hwn i ormod o bobl. 

O dan y Torïaid, nid yw tai bellach yn gyfrifoldeb 

cyhoeddus. Er eu bod nhw’n helpu pobl i brynu eu 

cartrefi eu hunain, mae’r Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael 

wedi arwain at golli oddeutu 140,000 o gartrefi cyngor 

a 3,600 eiddo cymdeithasau tai yng Nghymru – bron i 

hanner y stoc dai.

Bydd Llafur yn cadw’r Gofrestrfa Tir mewn dwylo 

cyhoeddus, ac yn gwneud perchenogaeth tir yn fwy 

tryloyw. Yng Nghymru, rydym wedi sefydlu isadran tir 

cyhoeddus i ddatgloi potensial tir cyhoeddus ar gyfer 

datblygu.  Byddwn yn gweithio gyda llywodraeth 

Lafur y DU i gyflwyno trethi ‘ei ddefnyddio neu ei golli’ 

newydd ar ddatblygiadau tai lle ceir oedi.

Ni fyddwn yn anwybyddu gwerth ein hasedau – 

rydym ni’n dymuno gweld y gwerth hwnnw’n cael ei 

adlewyrchu mewn cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer 

datblygiadau. Mae dyddiau gwerthu asedau i’r 

cynigydd uchaf drosodd.  

TAI 
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Rydym wedi ymrwymo i greu lleoedd 

y gallwn ymfalchïo ynddynt. Byddwn 

yn gwneud safleoedd tir llwyd yn 

flaenoriaeth ar gyfer datblygiadau ac yn 

diogelu’r llain las yng Nghymru. Byddwn 

yn parhau i gyfyngu ar ddatblygiadau 

tai mewn ardaloedd lle ceir perygl o 

lifogydd.  

Mae creu lleoedd wrth wraidd ein 

polisi cynllunio cenedlaethol. Mae 

gennym ddull integredig o ddatblygu 

fel y gall gymunedau gael gafael ar y 

gwasanaethau sydd eu hangen arnynt 

yn rhwydd. 

Ond nid dim ond eisiau adeiladu mewn 

lleoedd cynaliadwy, sydd â chysylltiadau 

da, ac sy’n ddeniadol ac yn apelgar i fyw 

ynddynt yn unig yr ydym ni – rydym ni 

hefyd eisiau dyluniad o ansawdd uchel.  

Ein huchelgais yw y dylai’r holl dai fod 

â’r un safonau ansawdd uchel o ran lle 

gwag ac effeithlonrwydd ynni. Rydym 

yn dymuno gweld pob cartref sy’n cael 

ei adeiladu yng Nghymru yn diwallu 

anghenion cenedlaethau’r dyfodol a bod 

yn ddi-garbon, yn helpu’r amgylchedd 

ac yn codi aelwydydd allan o dlodi 

tanwydd.  

Mae ein Rhaglen Tai Arloesol gwerth 

£90 miliwn yn ystyried ffyrdd newydd 

o adeiladu cartrefi er mwyn ymateb i’r 

newid yn yr hinsawdd a datblygiadau 

adeiladu newydd. Mae datgarboneiddio 

yn dod â chyfleoedd newydd i greu 

swyddi, datblygu sgiliau newydd a 

hyfforddiant a chyfleoedd cadwyn 

gyflenwi newydd ledled Cymru.

Rydym wedi ymrwymo i adeiladu a 

chynnal cartrefi diogel ac wedi cymryd 

camau i ailennyn hyder yn y diwydiant, 

yn sgil trychineb Grenfell. Rydym 

wedi nodi pob adeilad preswyl uchel 

iawn sydd â chladin ACM nad yw’n 

cydymffurfio yng Nghymru. Mae’r 

cladin un ai wedi ei dynnu oddi yno 

neu mae cladin newydd wedi ei osod 

yn ei le, neu mae cynlluniau ar y gweill i 

wneud hynny.  Nid yw’r costau’n cael eu 

hysgwyddo gan lesddeiliaid unigol.

Cyflwynodd Llafur yng Nghymru 

ddeddfwriaeth a oedd yn arwain y 

byd yn 2016 i sicrhau bod systemau 

chwistrellu ar gael ym mhob cartref 

newydd a phob cartref sydd wedi 

ei addasu yng Nghymru ac rydym 

yn hyrwyddo ôl-osod chwistrellwyr 

mewn adeiladau sydd eisoes yn 

bodoli.  Byddwn yn datblygu cynllun 

benthyciadau cost isel newydd i 

gefnogi’r broses o ôl-osod systemau 

chwistrellu mewn blociau o fflatiau.

Cartrefi Cyngor a Chymdeithasol

Yr unig ffordd o gyflawni hawl pawb 

i fod â chartref yw trwy adeiladu tai 

cymdeithasol a ariennir yn gyhoeddus.

Rydym wedi diogelu cartrefi cyngor 

yng Nghymru drwy roi terfyn ar yr Hawl 

i Brynu ac rydym yn falch ein bod wedi 

helpu cynghorau i adeiladu eto. 

Rydym yn buddsoddi dros £1.7 biliwn 

yn ystod tymor y Cynulliad hwn i 

adeiladu 20,000 o dai fforddiadwy 

newydd yng Nghymru – dwbl y nifer 

ym mhedwerydd tymor y Cynulliad.  Tai 
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cymdeithasol yw ein prif flaenoriaeth ac 

rydym yn dymuno cryfhau a datblygu’r 

gwaith sydd eisoes wedi ei ddechrau 

gydag awdurdodau lleol, cymdeithasau 

tai a’r diwydiant adeiladu.

Ein dull yw cynyddu yn sylweddol y 

cyflenwad o dai cymdeithasol ar gyfer 

rhentu gan gynnwys tai cyngor.  Fodd 

bynnag, rydym yn cefnogi ymrwymiad 

llywodraeth Lafur y DU i ddileu’r diffiniad 

o ‘fforddiadwy’ - a osodir mor uchel ag 

80% o renti’r farchnad - a’i ddisodli â 

diffiniad sy’n gysylltiedig ag incymau 

lleol.

Perchentyaeth 

Mae perchentyaeth yn parhau i fod allan 

o gyrraedd gormod o bobl.  

Rydym ni wedi ymrwymo i sicrhau bod 

o leiaf hanner yr holl ddatblygiadau tai 

newydd yng Nghymru yn wirioneddol 

fforddiadwy.

Mae Cymorth i Brynu Cymru wedi helpu 

dros 9,500 o aelwydydd i brynu cartref a 

adeiledir o’r newydd ers 2014, gan helpu 

i ysgogi twf yn y diwydiant adeiladu tai a 

chadwyni cyflenwi cysylltiedig. Mae hyn 

wedi helpu pobl i fynd ar yr ysgol eiddo.

Bydd llywodraeth Lafur Cymru yn 

edrych ar gyfleoedd i wneud newidiadau 

i’r cynllun fel y gall prynwyr ac 

adeiladwyr cartrefi barhau i elwa ar ein 

cymorth, wrth inni sicrhau bod rhai o’n 

hamcanion tai eraill yn cael eu cyflawni. 

Mae llywodraeth Lafur Cymru yn 

cyllido awdurdodau lleol i ailddechrau 

defnyddio cartrefi gwag ac mae hi ar 

y trywydd iawn i gyflawni ei tharged o 

5,000. 

Yn 2017, fe wnaethom ddeddfu er mwyn 

galluogi cynghorau i godi premiwm o 

hyd at 100% o gyfradd safonol y dreth 

gyngor ar ail gartrefi a chartrefi a fu’n 

wag am gyfnod hir. Cymru yw’r unig ran 

o’r DU o hyd, sydd wedi rhoi’r pwerau 

hyn i awdurdodau lleol.

Mae’r camau a gymerwyd eisoes gan 

lywodraeth Lafur Cymru i fynd i’r afael â 

chamddefnydd lesddaliadau bron iawn 

â dileu cynlluniau Llywodraeth Cymru 

a ddefnyddir ar gyfer tai lesddaliadol 

newydd. Rydym wedi gofyn i Gomisiwn 

y Gyfraith ymchwilio ar frys i’r ffordd y 

gellir ymestyn hawliau lesddeiliadaeth 

yng Nghymru. Byddwn yn gweithio 

gyda llywodraeth Lafur y DU i ddiogelu 

hawliau rhydd-ddeiliaid ar ystadau sy’n 

eiddo preifat. 

Rhentwyr Preifat 

Mae angen tawelwch meddwl ar 

denantiaid sy’n rhentu eiddo. Dylai pawb 

deimlo’n ddiogel yn eu cartref eu hunain 

a gallu cynllunio ymlaen llaw ar gyfer y 

dyfodol. Fe wnaethom wahardd ffioedd 

asiantau gosod eiddo ym mis Medi 

2019, gan arbed oddeutu £200 fesul 

tenantiaeth i denantiaid yng Nghymru.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn rheoli 

cost rhentu. Yng Nghymru, byddwn 

yn defnyddio ein pwerau i ddiwallu 

anghenion unigryw Cymru ac ar yr 

un pryd yn cael gwared ar y rheolau 
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gwahaniaethol sy’n ei gwneud yn 

ofynnol i landlordiaid wirio statws 

mewnfudo pobl neu sy’n caniatáu iddynt 

eithrio pobl ar fudd-dal tai. 

Cyflwynodd Llafur Cymru Rhentu 

Doeth Cymru – cofrestrir pob eiddo 

preifat a rentir yng Nghymru a’i landlord 

a thrwyddedir yr holl landlordiaid sy’n 

rheoli eu hunain ac asiantau sy’n gosod 

ac yn rheoli eiddo. 

Rydym yn cefnogi ymrwymiad Llafur y 

DU i gyllido undebau rhentwyr newydd 

ym mhob rhan o’r wlad – i ganiatáu i 

rentwyr drefnu ac amddiffyn eu hawliau. 

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi bod 

yn falch o weithredu i roi terfyn ar y 

sgandal o droi pobl allan o’u cartrefi yn 

annheg heb rybudd.

Digartrefedd

Ni ddylai neb fod yn cysgu heb do dros 

ei ben yn un o wledydd cyfoethocaf y 

byd. 

Mae toriadau lles y Torïaid a degawd 

o gyni wedi achosi ffrwydrad mewn 

digartrefedd a phobl sy’n cysgu ar y 

stryd. Rydym wedi ymrwymo i atal pob 

math o ddigartrefedd – a lle nad oes 

modd ei atal – gan sicrhau ei fod yn brin, 

yn fyr ac na chaiff ei ailadrodd. Rydym 

wedi buddsoddi dros £20 miliwn eleni 

er mwyn atal a lliniaru digartrefedd, gan 

gefnogi amrywiaeth o wasanaethau 

statudol ac anstatudol.  

Byddwn yn ail-lunio gwasanaethau 

digartrefedd o amgylch dull ailgartrefu 

cyflym – gan symud y pwyslais tuag 

at atebion hirdymor a arweinir gan dai. 

Rydym wedi gwneud dechrau sylweddol 

gyda’n rhaglen Tai yn Gyntaf ac rydym 

wedi ymrwymo i weithredu ar draws y 

system gyfan wrth atal digartrefedd. 

Rydym wedi sefydlu grŵp gweithredu 

digartrefedd, sydd wedi darparu cyngor 

ar unwaith ynghylch y camau y gallwn 

eu cymryd er mwyn mynd i’r afael â 

chysgu ar y stryd yng Nghymru y gaeaf 

hwn.  

Byddwn yn gweithio gyda llywodraeth 

Lafur y DU i fynd i’r afael â rhai o 

achosion ehangach digartrefedd, gan 

gynnwys codi’r lwfans tai lleol, er mwyn 

diddymu’r Ddeddf Grwydradaeth a 

diwygio deddfwriaeth ymddygiad 

gwrthgymdeithasol er mwyn atal 

defnyddio’r gyfraith i aflonyddu ar bobl 

oherwydd eu bod nhw’n ddigartref. 
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I lawer o bobl, nid yw 
gwleidyddiaeth yn 
gweithio. Mae byd o 
wahaniaeth rhwng swigen 
San Steffan a’u bywyd 
bob dydd nhw. Sefydlwyd 
y Blaid Lafur i roi llais i 
bobl dosbarth gweithiol 
mewn gwleidyddiaeth.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn gweithredu ar unwaith 

i ddod â’r egwyddor etifeddol yn Nhŷ’r Arglwyddi i ben, 

ac yn gweithio i ddiddymu Tŷ’r Arglwyddi a sefydlu 

Senedd etholedig y Gwledydd a’r Rhanbarthau yn ei le, 

sef dewis y mae’r Blaid Lafur yn ei ffafrio. Ond credwn 

hefyd fod rhaid i’r bobl fod yn ganolog i newidiadau 

gwleidyddol hanesyddol.

 Bydd adnewyddu Senedd y DU yn destun 

argymhellion a wneir gan Gonfensiwn Cyfansoddiadol 

y DU gyfan, dan arweiniad cynulliad dinasyddion. Bydd 

y Confensiwn hwn yn ateb cwestiynau hollbwysig ar 

sut y caiff grym ei ddosbarthu yn y DU heddiw, sut gall 

gwledydd a rhanbarthau uniaethu â’i gilydd orau a’r 

ffordd orau i lywodraeth Lafur roi grym yn nwylo’r bobl. 

Dim ond llywodraeth Lafur fydd yn diogelu dyfodol 

Teyrnas Unedig ddatganoledig, gan ddiwygio’r ffordd y 

mae’n gweithio i’w gwneud yn addas i’r dyfodol.

Y CYFANSODDIAD 
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Dim ond pwysleisio’r angen am 

ddiwygio sylfaenol y ffordd y mae’r 

Deyrnas Unedig yn gweithio y mae 

Brexit wedi’i wneud.  Bydd confensiwn 

cyfansoddiadol y Blaid Lafur yn cynnwys 

ystyried cynllun 20 pwynt Llywodraeth 

Cymru ar gyfer dyfodol y Deyrnas 

Unedig, gan adlewyrchu realiti newydd 

Teyrnas Unedig ddatganoledig.

Ochr yn ochr â’r gwaith hwn, mae angen 

diwygiadau hirdymor arnom i’r ffordd y 

mae’r DU yn neilltuo gwariant cyhoeddus 

i sicrhau ei fod yn adlewyrchu anghenion 

gwahanol rannau o’n gwlad ac nad yw un 

wlad na rhanbarth o’r DU o dan anfantais 

annheg.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn gweithio 

gyda llywodraethau datganoledig 

i gwblhau’r adolygiad sydd eisoes 

yn mynd rhagddo o’r peirianwaith 

rhynglywodraethol presennol ac 

yn adnewyddu’r berthynas rhwng 

Llywodraeth y DU a San Steffan 

â’r llywodraethau a’r deddfwrfeydd 

datganoledig mewn ffordd sy’n parchu 

rôl gyfansoddiadol hanfodol y Senedd a 

Llywodraeth Cymru yn llawn. 

Bydd ein chwyldro democrataidd yn 

ymestyn i etholiadau hefyd.  

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

diddymu Deddf Seneddau Tymor 

Penodol 2011, sydd wedi ffrwyno 

democratiaeth a chynnal llywodraethau 

gwan. Bydd yn cadw 650 o etholaethau 

ac yn ymateb yn wrthrychol i 

adolygiadau annibynnol o ffiniau yn y 

dyfodol. Ac yntau’n adeiladu ar y camau 

sydd eisoes yn cael eu cymryd yng 

Nghymru, bydd llywodraeth Lafur y DU 

yn goruchwylio’r estyniad mwyaf i’r hawl 

i bleidleisio yn etholiadau cyffredinol y 

DU ers cenedlaethau. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn dilyn 

arweiniad Cymru ac yn gostwng yr 

oedran pleidleisio i 16 oed mewn 

etholiadau cyffredinol, gan roi’r hawl 

lawn i bleidleisio i holl drigolion y DU 

a sicrhau bod pawb sydd â’r hawl i 

bleidleisio’n gallu gwneud hynny, trwy 

gyflwyno system gofrestru pleidleiswyr 

yn awtomatig.  Bydd yn rhoi’r gorau 

i gynlluniau i ddechrau gofyn i 

bleidleiswyr ddangos Manylion Adnabod; 

dangoswyd bod hyn yn niweidio hawliau 

democrataidd. 

Mynd i’r Afael â Buddianau Breintiedig 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn newid 

y ffordd y mae gwleidyddiaeth yn cael 

ei hariannu, gan wahardd rhoddion gan 

bobl sy’n osgoi talu treth ac efadwyr 

trethi, a chau’r bylchau sy’n caniatáu’r 

defnydd o gwmnïau coeg i sianelu arian 

o ffynonellau anhysbys i wleidyddiaeth. 

Bydd yn rhoi rhyddid i leisiau 

cymdeithas sifil drwy ddiddymu Deddf 

Lobïo 2014 ac adnewyddu’r rheolau ar 

lobïo corfforaethol. Bydd yn cyflwyno 

cofrestr lobïo sy’n cynnwys lobïwyr 

mewnol a melinau trafod, ac yn ymestyn 

hyn i gysylltiadau â holl uwch-weithwyr 

y llywodraeth, nid dim ond gweinidogion.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

cynyddu’r cosbau ariannol sydd ar gael 

i’r Comisiwn Etholiadol ac yn gorfodi 
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gwasgnodau ar gyfer hysbysebion 

gwleidyddol digidol. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn atal 

Aelodau Seneddol rhag derbyn ail swydd 

â thâl, ac yn sefydlu corff newydd dan 

gyfraith, gyda digon o adnoddau a 

grym, ac a reolir gan fwrdd amrywiol a 

chynrychioliadol, yn lle ACOBA, sef y 

pwyllgor penodiadau busnes. Hefyd, 

byddwn yn adnewyddu’r system 

benodiadau gan weinidogion i swyddi 

cyhoeddus. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn gwella 

tryloywder trwy ymestyn rheolau 

Rhyddid Gwybodaeth i gynnwys 

darparwyr preifat gwasanaethau 

cyhoeddus, gan sefydlu safonau 

newydd ar gyfer arferion datgelu 

cyson a dileu’r terfyn o 6 mis ar allu’r 

Comisiynydd Gwybodaeth i erlyn lle y 

caiff cofnodion cyhoeddus eu dinistrio’n 

fwriadol. 

Cymru 

Bydd confensiwn cyfansoddiadol 

Llafur yn cynnwys cynllun 20 pwynt 

Llywodraeth Cymru ar gyfer dyfodol y 

DU er mwyn cydnabod realiti Teyrnas 

Gyfunol ddatganoledig yn well.

Ochr yn ochr â’r gwaith hwn, mae angen 

diwygiadau hirdymor arnom i’r ffordd y 

mae’r DU yn neilltuo gwariant cyhoeddus 

i sicrhau ei fod yn adlewyrchu anghenion 

gwahanol rannau o’n gwlad ac nad yw un 

wlad na rhanbarth o’r DU o dan anfantais 

annheg.

Mae Llafur yng Nghymru wedi arloesi  

â’r dull partneriaeth gymdeithasol.  

Wrth i lywodraeth Lafur y DU fuddsoddi 

£3.4 biliwn ychwanegol yng Nghymru,  

a Gweinyddiaeth Hawliau Cyflogaeth  

y DU, byddwn yn gallu gwneud cymaint 

mwy.

Cymru arweiniodd y chwyldro 

diwylliannol cyntaf a chyda llywodraeth 

Lafur yn San Steffan, byddwn yn 

arwain Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd 

y dyfodol. Byddwn yn creu swyddi 

yng Nghymru trwy gynlluniau ynni 

amgylcheddol, fel prosiect Morlun Llanw 

Bae Abertawe.

Mae’r Torïaid wedi gadael pobl Ynys 

Môn i lawr trwy fethu gwireddu prosiect 

Wylfa newydd. Bydd Llafur yn gweithio 

gyda phobl yr ynys i wneud y mwyaf 

o’i photensial ar gyfer ynni niwclear 

newydd, ochr yn ochr â buddsoddi 

mewn ynni adnewyddadwy.

Mae naw mlynedd o doriadau’r Torïaid 

wedi gwneud niwed aruthrol a dywed 

Comisiwn Thomas ar Gyfiawnder yng 

Nghymru yn glir nad yw’r system 

cyfiawnder yn gweithio i Gymru. Bydd 

llywodraethau Llafur yng Nghymru a San 

Steffan yn cydweithio, gan ddefnyddio 

adroddiad y Comisiwn, i unioni hynny.

Dair blynedd ers refferendwm 2016 ar 

yr Undeb Ewropeaidd, deallwn gymaint 

mwy am effaith unigryw Brexit caled 

ar Gymru. Dim ond Llafur fydd yn rhoi’r 

penderfyniad hwn yn ôl yn nwylo’r bobl 

ac, yng Nghymru, bydd llywodraeth 

Lafur Cymru yn ymgyrchu dros aros.
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Gogledd Iwerddon 

Cytundeb Dydd Gwener y Groglith 

a heddwch hirdymor yng Ngogledd 

Iwerddon yw un o lwyddiannau 

pennaf Llafur mewn llywodraeth. Felly, 

blaenoriaeth i Lafur fydd gweithio’n 

gyflym ac yn ddiflino i sicrhau bod 

llywodraeth wirioneddol, sy’n rhannu 

grym, yn dychwelyd i Ogledd Iwerddon.

Nid yw’r sefydliadau datganoledig sy’n 

rhannu grym wedi bod ar waith yn 

Stormont ers dros 1,000 o ddiwrnodau. 

Yn ystod y cyfnod hwn, mae pobl wedi 

dioddef yn wyneb argyfwng cyllido wrth 

i lymder barhau i niweidio gwasanaethau 

cyhoeddus, y bydd Llafur yn ei ddatrys. 

Trwy weithio gyda chynulliad a 

llywodraeth newydd sy’n rhannu grym, 

bydd Llafur yn buddsoddi £1.9 biliwn 

ychwanegol i roi terfyn ar lymder ac 

ailadeiladu gwasanaethau cyhoeddus 

yng Ngogledd Iwerddon.

Dylai erthyliadau fod ar gael yng 

Ngogledd Iwerddon i fenywod yng 

Ngogledd Iwerddon. Bydd llywodraeth 

Lafur yn rhoi deddfau newydd ar 

briodasau cyfartal ar waith yn llawn 

yng Ngogledd Iwerddon fel nad yw 

cyplau o’r un rhyw yn cael eu trin yn 

eilradd mwyach. Byddwn yn gweithio 

gyda phob prif blaid yng Ngogledd 

Iwerddon i ddarparu llwyfan da ar gyfer 

adfer datganoli, ochr yn ochr â symud 

ymlaen â Bil Hawliau i Ogledd Iwerddon, 

fel y’i hamlinellir yng Nghytundeb Dydd 

Gwener y Groglith, a’i weithredu.

Hefyd, bydd llywodraeth Lafur yn 

amddiffyn Gogledd Iwerddon a’i phobl 

yn sgil canlyniad Brexit yn y dyfodol trwy 

sicrhau na fydd ffin galed yn dychwelyd 

rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth 

Iwerddon, na chreu ffin reoleiddiol ym 

Môr Iwerddon.

Yr Alban 

Bydd Llafur mewn llywodraeth yn rhoi 

codiad cyflog i ryw 700,000 o weithwyr 

yr Alban pan fyddwn yn cyflwyno Cyflog 

Byw Gwirioneddol o £10 yr awr.

Hefyd, byddwn yn rhoi o leiaf  

£100 biliwn o adnoddau ychwanegol 

i’r Alban dros ddau dymor. Bydd y 

buddsoddiad hwn yn trawsnewid pobl, 

cymunedau, gwasanaethau cyhoeddus 

a diwydiannau’r Alban. Fel rhan o’r 

adnodd ychwanegol hwnnw, byddai 

Llafur eisiau i £10 biliwn o’n Cronfa 

Drawsnewid Genedlaethol newydd gael 

ei fuddsoddi mewn adeiladu 120,000 o 

dai cyngor a chymdeithasol yn yr Alban 

dros y deng mlynedd nesaf, gan ddod â’r 

argyfwng tai i ben a chreu hyd at 50,000 

o swyddi.

Dyma’r gwahaniaeth byddai llywodraeth 

Lafur y DU yn ei wneud i’r Alban.

Fel rhan o’n Chwyldro Diwydiannol 

Gwyrdd, byddwn yn buddsoddi £6 

biliwn mewn gwaith ôl-osod ar dai yn 

yr Alban, a fydd yn helpu i fynd i’r afael 

â’r argyfwng hinsawdd ar yr un pryd â 

gostwng biliau, dod â thlodi tanwydd i 

ben a chreu 35,000 o swyddi.
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Hefyd, bydd llywodraeth Lafur y 

DU yn darparu gwerth £20 biliwn 

o rym benthyca i Fanc Buddsoddi 

Cenedlaethol yr Alban, sydd o dan 

reolaeth yr Alban, i ariannu prosiectau 

lleol a busnesau bach yr Alban.

Mae Llafur o’r farn y byddai annibyniaeth 

i’r Alban yn ddinistriol yn economaidd, 

ac y byddai nifer fawr, nid nifer fach, 

yn talu’r pris. Mae ar yr Alban angen 

y buddsoddiad trawsnewidiol sy’n 

dod oddi wrth lywodraeth Lafur, nid 

refferendwm arall ac nid annibyniaeth.

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r newid yn 

yr hinsawdd, dod â llymder a thoriadau i 

ben, a chael trefn ar Brexit. Dyma pam na 

fyddwn, yn ystod blynyddoedd cynnar 

llywodraeth Lafur y DU, yn cytuno i gais 

am orchymyn Adran 30 os daw oddi 

wrth Lywodraeth yr Alban.

Mae’r Torïaid a’r SNP yn methu mynd i’r 

afael â’r argyfwng cyffuriau cynyddol yn 

yr Alban. Mae marwolaethau o ganlyniad 

i gyffuriau yn yr Alban wedi mwy na 

dyblu er 2008 a bu dros 1,000 o bobl 

farw o gamddefnyddio cyffuriau yn yr 

Alban y llynedd.
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Bydd llywodraeth Lafur y DU yn rhoi’r 
gair olaf i’r bobl ar Brexit. Cyn pen tri mis 
o ddod i rym, bydd llywodraeth Lafur yn 
sicrhau cytundeb synhwyrol. A chyn pen 
chwe mis, byddwn yn rhoi’r cytundeb 
hwnnw i bleidlais gyhoeddus ochr yn 
ochr â’r dewis i aros. 

Bydd llywodraeth Lafur yng Nghymru 

yn ymgyrchu dros aros am y credwn mai 

drwy aros yn yr Undeb Ewropeaidd y 

sicrheir ein dyfodol orau.

Bydd llywodraeth Lafur yn y DU yn 

gweithredu beth bynnag fydd y bobl yn ei 

benderfynu.

Dim ond llywodraeth Lafur fydd yn 

rhoi’r penderfyniad hwn yn nwylo’r 

bobl i roi’r gair olaf i chi. Bydd hwn yn 

refferendwm cyfreithiol rwymol a byddwn 

yn gweithredu penderfyniad y bobl ar 

unwaith.

Ers tair blynedd, mae’r Torïaid wedi methu 

cael trefn ar Brexit, ac mae mewn ffradach 

llwyr o oedi dro ar ôl tro ac ansicrwydd. 

P’un a bleidleisiodd pobl i Aros neu 

Adael yn 2016, mae pobl a busnesau yn 

ymbil am i wleidyddion yn San Steffan 

ganolbwyntio o’r diwedd ar yr heriau 

ehangach a wynebwn.

Mae llywodraeth Lafur Cymru wedi 

gwneud beth oedd ei angen i warchod 

buddiannau pobl yng Nghymru trwy 

baratoi cystal ag y gallem am Brexit 

trychinebus heb gytundeb, tra’n dweud 

yn gwbl glir ein bod yn gwrthwynebu 

canlyniad o’r fath. Mae Llafur yn diystyru 

Brexit heb gytundeb, a bydd llywodraeth 

Lafur yn San Steffan yn rhoi terfyn ar y 

sgandal o wastraffu biliynau o bunnoedd 

o arian trethdalwyr ar baratoadau 

gadael heb gytundeb. Nid yw Brexit heb 

gytundeb wedi bod yn opsiwn hyfyw 

erioed. Byddai’n gwneud niwed aruthrol 

i swyddi, hawliau, diogelwch ac i’n 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG). 

Mae Llafur wedi arwain yr ymgyrch i atal 

Brexit heb gytundeb. Byddai llywodraeth 

Dorïaidd â mwyafrif yn creu bygythiad o’r 

newydd y bydd y DU yn mynd allan heb 

gytundeb. Dim ond llywodraeth Lafur y 

DU all atal hyn.

Y GAIR OL AF AR BRE XIT

102 SEFYLL CORNEL CYMRU



Y GAIR OLAF AR BREXIT 103

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn 

rhwygo’r cytundeb difrifol ddiffygiol 

a negodwyd gan Boris Johnson. Fe 

wnaethom wrthwynebu ei gytundeb 

am yr union reswm y byddai’n gwneud 

gymaint o niwed i hawliau gweithwyr, 

amddiffyniadau amgylcheddol ac i’n 

diwydiant gweithgynhyrchu. 

Mae cytundeb Boris Johnson hyd yn oed 

yn waeth na chytundeb Theresa May: 

byddai’n gadael y DU yn waeth ein byd o 

£70bn erbyn 2029, byddai’n rhoi’r golau 

gwyrdd i ddadreoleiddio gan danseilio 

gweithgynhyrchu yn y DU, a byddai’n 

gadael ein GIG ar drugaredd cytundeb 

masnach gyda Donald Trump. Mae’r 

cytundeb bradychus hwn yn annerbyniol 

i Lafur.

Bydd Llafur yn sicrhau cytundeb Brexit  

newydd – un sy’n gwarchod swyddi, 

hawliau a’r amgylchedd, sy’n osgoi ffin 

galed yng Ngogledd Iwerddon ac yn 

gwarchod Cytundeb Gwener y Groglith 

a’r broses heddwch. Byddwn hefyd yn 

sicrhau nad oes unrhyw newid ychwaith 

yn statws neu sofraniaeth Gibraltar.

Caiff y cytundeb ei seilio ar yr 

egwyddorion a amlinellwyd gan Blaid 

Lafur y DU dros y ddwy flynedd diwethaf. 

Bydd yn cynnwys: 

•  Undeb tollau barhaol a chynhwysfawr 

ledled y DU sy’n hanfodol i warchod 

ein diwydiant gweithgynhyrchu ac 

yn galluogi’r DU i elwa o gytundebau 

masnach ar y cyd rhwng y DU-UE, ac a 

gefnogir gan fusnesau ac undebau llafur.

•  Cysondeb manwl â’r Farchnad Sengl 

– gan sicrhau bod gennym berthynas 

economaidd gref yn y dyfodol gyda’r 

Undeb Ewropeaidd (UE) a all gefnogi 

busnesau’r DU.

•  Cysondeb dynamig ar hawliau 

gweithwyr, hawliau defnyddwyr ac 

amddiffyniadau amgylcheddol fel bod 

safonau’r DU yn cadw’n wastad ledled 

Ewrop man lleiaf, gan ganiatáu i’r DU 

arwain y ffordd, nid bod ar ei hôl hi.

•  Parhau i gyfranogi mewn asiantaethau 

a rhaglenni cyllid yr UE, gan gynnwys 

mewn meysydd cydweithredu mor 

bwysig fel yr amgylchedd, addysg, 

ymchwil wyddonol a diwylliant.

•  Ymrwymiadau clir ar drefniadau 

diogelwch y dyfodol, gan gynnwys 

mynediad i’r Gwarant Arestio Ewropeaidd 

a chronfeydd data a rennir, gan wneud 

pobl yn fwy diogel gartref a thramor. 

Bydd llywodraeth Lafur y DU yn mynd 

ati’n gyflym i sicrhau Cytundeb Ymadael 

diwygiedig sy’n darparu amddiffyniad 

cyfreithiol i hawliau dinasyddion, 

yn bodloni ein rhwymedigaethau 

rhyngwladol – yn enwedig mewn 

perthynas â Chytundeb Gwener y Groglith 

– ac yn sicrhau cyfnod pontio priodol i 

alluogi busnesau a dinasyddion addasu i 

unrhyw drefniadau newydd.

Bydd llywodraeth Lafur y DU hefyd 

yn sicrhau amddiffyniadau cadarn a 

chyfreithiol rwymol ar gyfer hawliau 

gweithwyr, safonau defnyddwyr ac 

amddiffyniadau amgylcheddol, ac yn 

sicrhau bod yr un amddiffyniadau i bawb 

yn cael eu cynnal. Ni fydd Llafur fyth yn 

derbyn canlyniad sy’n creu risg i hawliau 

a safonau.
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Pan fydd Llafur wedi sicrhau’r cytundeb 

newydd hwn, byddwn yn ei roi i 

refferendwm cyfreithiol rwymol ochr yn 

ochr â’r dewis i aros yn yr UE. 

Caiff hwn ei gynnal cyn pen y chwe mis 

cyntaf o lywodraeth Lafur mewn grym. 

Llafur yw’r unig blaid a all wella’r rhaniadau 

niweidiol yn ein cymunedau a mynd 

i’r afael â’r difrod a achoswyd gan 

ddeng mlynedd o gyni, a orfodwyd yn 

ddiarbed ar gymdeithas gan y Torïaid 

a’r Democratiaid Rhyddfrydol. Tra bod 

pleidiau eraill wedi gwaethygu polareiddio, 

gan ddiffinio pawb yn ôl sut gwnaethant 

bleidleisio yn refferendwm yr UE yn 2016, 

mae Llafur wedi ymestyn ar draws y 

rhaniad hwn yn gyson.

Dim ond Llafur fydd yn darparu 

refferendwm gair olaf. 

Dim ond Llafur fydd yn cynnig y dewis o 

aros yn yr UE, neu adael gyda chytundeb 

synhwyrol.

Ni fydd y refferendwm gair olaf hwn yn 

ailadrodd refferendwm 2016. Bydd yn 

gyfreithiol rwymol. Bydd llywodraeth Lafur 

y DU yn rhoi penderfyniad pobl Prydain ar 

waith yn syth.

Bydd Llafur yn cyflwyno deddfwriaeth i 

hwyluso’r refferendwm hwn ac i ddarparu 

sicrwydd a sefydlogrwydd cyfreithiol yn 

dilyn y canlyniad.

Byddwn yn cyflwyno Bil y Cytundeb 

Ymadael a’r Refferendwm, gan ddarparu’r 

sylfaen gyfreithiol i gynnal a gweithredu 

canlyniad y refferendwm.

Byddwn yn cael gwared ar y 

ddeddfwriaeth Brexit sy’n cael ei 

chynnig gan y Torïaid ar hyn o bryd, ac 

yn cyflwyno deddfwriaeth newydd sy’n 

gyson â blaenoriaethau ac egwyddorion 

Llafur i amddiffyn ein heconomi, 

masnach, swyddi a hawliau.

Bydd hyn yn cynnwys deddfwriaeth 

newydd i sicrhau cymorth a sicrwydd i 

ffermwyr y DU, y diwydiant pysgota a 

gwarchodaeth i’r amgylchedd naturiol.

Mae Llafur yn cydnabod buddion 

aruthrol mewnfudo i’n gwlad. Mae 

llawer o ddinasyddion Prydeinig wedi 

elwa ar ryddid i symud sydd wedi 

rhoi’r cyfle iddynt astudio, gweithio 

neu ymddeol dramor. Yn yr un modd, 

mae ein gwasanaethau cyhoeddus a’n 

diwydiant wedi elwa ar weithwyr medrus 

yn dod yma. Yma yng Nghymru, mae 

llywodraeth Lafur Cymru wedi pennu 

ymagwedd gyson at reoli mudo o’r UE, ar 

sail sicrhau bod cyswllt agosach o lawer 

â chyflogaeth a gweithredu’n llym yn 

erbyn cyflogwyr sy’n cam-fanteisio. Nid 

yw pobl sy’n dod o’r UE i weithio yn ein 

gwasanaeth iechyd, ein prifysgolion a’n 

busnesau yn gyfrifol am gyflogau gwael a 

diffyg amddiffyniadau yn y gweithle.   

Mae Llafur o’r farn na ddylai hawliau 

dinasyddion fyth fod wedi’u defnyddio fel 

ffocws bargeinio yn negodiadau Brexit, 

ac mae’n cydnabod y gorbryder aruthrol 

y mae hyn wedi’i achosi i’r tair miliwn o 

wladolion yr UE sy’n byw yn y DU, a’r 

1.2 miliwn o wladolion y DU sydd wedi 

ymgartrefu yn rhywle arall yn yr UE. 

Bydd Llywodraeth Lafur yn y DU yn 

rhoi diwedd ar yr ansicrwydd a grëwyd 

gan Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog 

i Ddinasyddion yr UE trwy roi hawl 
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awtomatig i wladolion yr UE barhau i 

fyw a gweithio yn y DU. Bydd y system 

ddatganiadol newydd hon yn rhoi’r cyfle 

i wladolion yr UE gofrestru am brawf 

statws os dymunant, ond bydd yn golygu 

na fydd angen mwyach iddynt wneud 

cais i barhau i fyw a gweithio yn y wlad 

hon. Bydd hyn yn helpu sicrhau triniaeth 

gyfatebol i ddinasyddion y DU sy’n byw 

yn yr UE. Bydd hefyd yn atal ailadrodd y 

sgandal Windrush cywilyddus ac yn osgoi 

trin cannoedd o filoedd o wladolion yr UE 

fel troseddwyr yn ddiangen.

Mewn gwrthgyferbyniad llwyr â’r 

gamreolaeth aflêr gan y llywodraeth 

Dorïaidd, mae llywodraeth Lafur Cymru, 

trwy gydol proses Brexit, wedi bod yn 

drwyadl yn ei defnydd o dystiolaeth a 

dadansoddi er mwyn deall ac esbonio 

beth sydd orau i Gymru. Mae’n amlwg 

nawr mai aros yn yr UE yw’r dewis sy’n 

diogelu buddiannau Cymru orau. Mae hyn 

yn adlewyrchu’r ffaith fod cyfran fwy o 

lawer o allforion Cymru yn mynd i’r UE na’r 

gyfran sy’n mynd o’r DU yn gyffredinol, 

tra bod economi Cymru yn fwy dibynnol 

ar sectorau fel uwch-weithgynhyrchu 

a bwyd-amaeth sy’n hollol ddibynnol 

ar fasnach gwbl rhydd rhag  rhwystrau 

gyda’n cymdogion agosaf. Am y rheswm 

hwn, mae llywodraeth Cymru dan 

arweiniad Llafur wedi bod yn glir y bydd, 

mewn unrhyw refferendwm gydag aros ar 

y papur pleidleisio, yn ymgyrchu i aros o 

fewn yr UE.

Os bydd pobl Prydain, mewn 

refferendwm, yn penderfynu aros yn yr 

UE, rhaid i hyn beidio â golygu derbyn 

y sefyllfa sydd ohoni. Bydd Llafur yn 

gweithio gyda phartneriaid ledled Ewrop 

i ddadlau’r achos dros ddiwygio radical 

yn y UE - ac yn arbennig, i sicrhau bod ei 

chryfder cyfunol yn canolbwyntio ar fynd 

i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, efadu trethi 

a rhoi terfyn ar gyni ac anghydraddoldeb.

Mae angen cyfeiriad gwleidyddol newydd 

ar yr UE, ac, os yw’r bobl yn penderfynu y 

dylai’r DU aros yn yr UE, bydd Llafur, gan 

weithio gyda’n chwaer bleidiau ledled yr 

UE, yn arwain y ffordd i sicrhau’r newid 

hwnnw.

Am gyfnod rhy hir, mae ton o gyni a 

achoswyd gan wleidyddiaeth, wedi 

niweidio cymunedau ledled Prydain 

a ledled Ewrop. Mae’r aelodau mwyaf 

agored i niwed o’n cymdeithas wedi 

dioddef, tra bod y rhai cyfoethog iawn 

wedi parhau i gael eu gwobrwyo gan 

system sy’n eu galluogi i ffynnu ar draul 

y llu.

Mae’n rhaid i hyn newid. Os bydd y wlad 

yn penderfynu aros, bydd llywodraeth 

Lafur yn mabwysiadu ymagwedd 

wahanol ac yn ymdrechu i sicrhau bod yr 

UE yn gweithio ar gyfer pobl ar draws ein 

cymunedau. Dylai’r UE ganolbwyntio ar 

bolisïau sy’n gwerthfawrogi buddsoddi, 

sy’n gwarchod gwasanaethau cyhoeddus 

ac yn gwneud i’r rheiny sydd â’r cyfoeth 

mwyaf dalu eu cyfran deg. 

Os bydd pobl yn penderfynu gadael, 

bydd llywodraeth Lafur yn y DU yn 

gweithio’n adeiladol gyda’r UE ar faterion 

hanfodol sydd o ddiddordeb i’r DU a’r UE 

fel ei gilydd, ac er budd y DU a’r UE fel ei 

gilydd. Ond byddwn yn gadael yr UE.

Yn fwyaf pwysig, o dan lywodraeth Lafur 

yn y DU, chi fydd â’r gair olaf ar Brexit.
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Bydd Llafur yn rhoi 
hawliau dynol, cyfraith 
ryngwladol a mynd i’r 
afael â newid hinsawdd 
wrth wraidd ein polisïau 
rhyngwladol, ac yn 
defnyddio ein dylanwad 
byd-eang i derfynu’r 
ymagwedd ‘bomio 
gyntaf, siarad wedyn’ at 
ddiogelwch. Bydd Llafur 
bob amser yn gwneud 
beth sydd ei angen i 
warchod diogelwch pobl 
yn y DU.

Bydd heddwch a diogelwch rhyngwladol yn un o 

brif amcanion polisi tramor llywodraeth Lafur. Mae 

Prydain yn haeddu gwell nag ymagwedd ddi-hid y 

Ceidwadwyr at heriau byd-eang cymhleth neu roi 

polisi tramor y DU ar gontract allanol i Lywydd yr Unol 

Daleithiau, Donald Trump.

Mae ymyriadau milwrol aflwyddiannus mewn 

gwledydd fel Libya wedi gwaethygu diogelwch ar 

draws Gogledd Affrica, gan gyflymu’r argyfwng 

ffoaduriaid.

Bydd ein hymagwedd ni’n seiliedig ar ein gwerthoedd. 

O fewn y flwyddyn gyntaf o fod mewn llywodraeth, 

bydd Llafur yn:

•  Cyflwyno Deddf Pwerau Rhyfel i sicrhau na all yr 

un prif weinidog ddiystyrru’r Senedd i gyflawni 

gweithredu milwrol confensiynol. Yn wahanol i’r 

Ceidwadwyr, byddwn yn gweithredu pob un o 

RHYNGWL ADOLDEB NEWYDD
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argymhellion Ymchwiliad Chilcot.

•  Cynnal archwiliad o effaith 

etifeddiaeth drefedigaethol Prydain 

er mwyn deall ein cyfraniad at 

ddynameg trais ac ansicrwydd 

ar draws rhanbarthau a oedd dan 

reolaeth drefedigaethol Prydain o’r 

blaen.

•  Buddsoddi £400 miliwn ychwanegol 

yn ein capasiti diplomyddol i sicrhau 

rôl Prydain fel gwlad sy’n hyrwyddo 

heddwch, yn cyflawni cytundebau 

uchelgeisiol o ran hinsawdd fyd-eang 

ac yn gweithio drwy sefydliadau 

rhyngwladol i sicrhau setliadau 

gwleidyddol i faterion hanfodol.
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DIPLOMYDDIAETH EFFEITHIOL

Mae rhyngwladoldeb 
wrth wraidd y mudiad 
Llafur. Rydym yn 
cydnabod ein cyfrifoldeb 
i fynd i’r afael ag 
anghyfiawnderau a 
welwn heddiw ac i unioni 
anghyfiawnderau’r 
gorffennol.

Byddwn yn:

•  Sefydlu ymchwiliad dan arweiniad barnwr i 

gyfranogaeth honedig ein gwlad mewn ildiadau ac 

arteithio, a gweithrediad llysoedd cudd.

•  Cyhoeddi ymddiheuriad ffurfiol am gyflafan 

Jallianwala Bagh, ac yn cynnal adolygiad cyhoeddus 

o rôl Prydain yng nghyflafan Amritsar.

•  Rhoi’r hawl i bobl Ynysoedd Chagos a’u disgynyddion 

ddychwelyd i’r tiroedd na ddylent erioed fod wedi’u 

symud ohonynt.

•  Cynnal hawliau dynol pobl Gorllewin Papua ac yn 

cydnabod hawliau pobl Gorllewin Sahara.

Mae gennym ddyletswydd i sefyll dros ddiogelwch 

a sofraniaeth ein tiriogaethau tramor, gan gynnwys 

Ynysoedd Falkland, a dros hawliau ein dinasyddion 

a’r rhai â chenedligrwydd deuol dramor, a byddwn 

yn parhau i ymladd am gyfiawnder ar ran Nazanin 
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Zaghari-Ratcliffe a gwladolion Prydeinig 

eraill sydd wedi’u carcharu ar gam 

neu sy’n dioddef camdriniaeth mewn 

caethiwed dramor.

Hawliau Dynol

Mae hawliau dynol a chyfraith 

ddyngarol ryngwladol yn bileri 

sylfaenol system fyd-eang ddiogel. 

Mae’r egwyddorion hyn dan fygythiad. 

Mae rhai o wladwriaethau mwyaf 

pwerus y byd yn dewis gwerthu arfau 

i wladwriaethau sy’n cam-drin hawliau 

dynol. Mae gweinidogion Ceidwadol, 

gan gynnwys Boris Johnson, wedi 

cymeradwyo ymhell dros £2 biliwn 

o werthiannau arfau i gyfundrefnau 

gormesol ers mis Mehefin 2017.

O amgylch y byd, mae’r rhai 

sy’n amddiffyn hawliau dynol a 

gweithredwyr cymdeithas sifil yn 

parhau’n agored i ymosodiadau, a 

gyflawnir yn ddigerydd yn aml.

Byddwn yn:

•  Atal gwerthu arfau ar unwaith i Saudi 

Arabia i’w defnyddio yn Yemen, ac 

i Israel ar gyfer arfau a ddefnyddir 

yn groes i hawliau dynol sifiliaid ym 

Mhalesteina, ac yn cynnal diwygiad 

cynhwysfawr o’n cyfundrefn allforion 

arfau fel na all gweinidogion fyth eto 

anwybyddu arfau a wneir ym Mhrydain 

yn cael eu defnyddio i dargedu sifiliaid 

diniwed.

•  Diwygio’r drefn ryngwladol yn seiliedig 

ar reolau i sicrhau cyfiawnder ac 

atebolrwydd am dorri’r gyfraith 

hawliau dynol a’r gyfraith ryngwladol, 

fel bomio ysbytai yn Syria, y gwarchae 

anghyfreithlon ar Lain Gaza, defnyddio 

trais fel arf rhyfel yn erbyn cymuned 

Rohingya ym Myanmar a bombardio 

sifiliaid yn Yemen yn ddiwahân.

•  Gweithio drwy’r Cenhedloedd Unedig 

a’r Gymanwlad i fynnu amddiffyn 

hawliau dynol ar gyfer poblogaethau 

lleiafrifol Tamil a Mwslimaidd Sri Lanka.

•  Penodi cynghorwyr ar hawliau dynol i 

weithio ar draws y Swyddfa Dramor a’r 

llywodraeth i flaenoriaethu ymagwedd 

gydlynus at hawliau dynol.

•  Eiriol dros hawliau dynol ym mhob 

cyfarfod diplomyddol dwyochrog.

Diplomyddiaeth Hinsawdd

Nid oes unrhyw anghyfiawnder 

mwy yn bodoli heddiw na gwledydd 

Deheuol y Byd yn talu’r pris am 

argyfwng hinsawdd na wnaethon nhw 

ei achosi. Eto, mae rhai o arweinwyr 

y byd, yn cynnwys Arlywydd yr UD, 

Donald Trump, ac Arlywydd Brasil, Jair 

Bolsonaro, yn hyrwyddo agenda sy’n 

gwrthod newid hinsawdd.

Roedd diplomyddiaeth newid 

hinsawdd Prydain yn cael ei pharchu’n 

rhyngwladol, a chwaraeodd ran bwysig i 

sicrhau Cytundeb Paris, yn dilyn y rhan 

arweiniol a chwaraeodd y DU i sicrhau 

Cytundeb Kyoto. Fodd bynnag, mae 

Boris Johnson – a ddisgrifiodd cynhesu 

byd-eang fel ‘ofn cyntefig... heb unrhyw 



112 SEFYLL CORNEL CYMRU

sail’ – wedi goruchwylio gostyngiad o 

60% yn rhwydwaith byd-eang y DU o 

arbenigwyr hinsawdd. 

Dim ond Llafur all ailadeiladu 

arweinyddiaeth Prydain ar y bygythiad 

mwyaf difrifol i’n dynoliaeth a rennir.

Byddwn yn:

•  Ailadeiladu ein harbenigedd hinsawdd 

yn y Swyddfa Dramor, gan roi 

diplomyddiaeth hinsawdd wrth wraidd 

ein polisi tramor.

•  Defnyddio ein dylanwad yn y 

Cenhedloedd Unedig, UE, G7, 

G20, Banc y Byd, y Gymanwlad 

a sefydliadau byd-eang eraill i 

hyrwyddo polisïau i fynd i’r afael â’r 

argyfwng hinsawdd.

•  Defnyddio’n harbenigedd diplomyddol 

i gyd-drafod a chyflawni targedau 

byd-eang mwy uchelgeisiol i ddelio 

â’r argyfwng hinsawdd, gan ddechrau 

gyda COP 26 yn Glasgow y flwyddyn 

nesaf.

Rhoi Blaenoriaeth i Atal Gwrthdaro a 
Meithrin Heddwch

Mae’r Ceidwadwyr wedi methu chwarae 

rhan adeiladol i ddatrys argyfyngau 

dyngarol pennaf y byd, gan gynnwys  

yn Kashmir, Yemen a Myanmar, a’r 

cynnydd mewn tensiynau gydag Iran. 

Mae llywodraeth bresennol y DU wedi 

dangos diffyg gweithredu a difaterwch 

llwyr mewn perthynas â’r driniaeth o 

bobl Cwrdaidd yn Syria, gan gynnwys 

Twrci, a’r Uighurs yn Tsieina. Mewn rhai 

achosion, fe wnaethant ddiystyru’r 

gyfraith ryngwladol, yn cynnwys 

gwrthod beirniadu Tywysog Coronog 

Mohammed Bin Salman o Saudi Arabia 

am lofruddiaeth y newyddiadurwr, 

Jamal Khashoggi.

Mae Llafur wedi ymrwymo i heddwch 

cynhwysfawr yn y Dwyrain Canol ar sail 

ateb dwy wladwriaeth – Israel ddiogel 

ochr yn ochr â gwladwriaeth ddiogel a 

hyfyw Palesteina.

Ni all fod unrhyw ateb milwrol i’r 

gwrthdaro hwn, a rhaid ei setlo ar sail 

cyfiawnder a chyfraith ryngwladol. 

Mae’n rhaid i bob ochr osgoi gweithredu 

a fyddai’n gwneud heddwch yn 

anoddach ei gyflawni.

Mae hynny’n golygu diwedd i’r 

gwarchae, meddiannaeth ac 

aneddiadau, a diwedd i ymosodiadau 

roced a therfysgaeth. Bydd Llafur yn 

parhau i bwyso am ddychwelyd ar 

unwaith at gyd-drafodaethau ystyrlon 

sy’n arwain at ateb diplomyddol. 

Bydd llywodraeth Lafur yn cydnabod 

gwladwriaeth Palesteina ar unwaith.

Bydd Llafur yn cymryd pob cam 

cyfreithiol angenrheidiol i wrthwynebu 

a wynebu pob math o derfysgaeth, a 

byddwn yn eiriol strategaeth wleidyddol 

gydwladol hirdymor, dan arweiniad 

gweithredwyr rhanbarthol, i fynd i’r afael 

â lledaenu eithafiaeth.

Credwn y gall diplomyddiaeth effeithiol 

fynd i’r afael ag ysgogwyr gwrthdaro ac 

ansicrwydd.
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Byddwn yn:

•  Adeiladu cymorth ar gyfer diwygio’r 

Cenhedloedd Unedig, gan 

gynnwys asesu a datblygu mentrau 

democrateiddio, a gwella ymgysylltiad 

y Cynulliad Cyffredinol wrth wneud 

penderfyniadau i sicrhau bod ei 

sefydliadau yn fwy effeithiol o ran 

cyflawni heddwch.

•  Blaenoriaethu ein cyfrifoldeb i atal 

gwrthdaro drwy fuddsoddi mewn 

galluoedd lleol i adeiladu heddwch 

mewn ardaloedd o wrthdaro, gan 

eiriol dros strategaethau gwleidyddol, 

amlochrog ar gyfer heddwch.

•  Gweithredu ar unwaith i annog cyd-

drafodaethau tuag at ddod i ateb 

gwleidyddol i wrthdaro lle bynnag y 

mae’n digwydd, gan gynnwys yn y 

Dwyrain Canol ac Affrica Is-Sahara.
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Prif ddyletswydd 
llywodraeth yw 
gwarantu diogelwch 
pobl yn y DU. Bydd 
polisi amddiffyn Llafur 
yn un strategol ac wedi’i 
arwain gan dystiolaeth.

Caiff ein diogelwch ni gartref ei gryfhau pan gaiff 

diogelwch pobl eraill mewn mannau eraill ei warantu 

hefyd.

Bydd llywodraeth Lafur newydd yn cynnal Adolygiad 

Strategol o Amddiffyn a Diogelwch er mwyn asesu’r 

heriau diogelwch sy’n wynebu Prydain, gan gynnwys 

mathau newydd o ryfela hybrid, seiber ryfela a 

rhyfela o bell. Bydd yr adolygiad hwn yn ystyried yr 

argyfwng hinsawdd hefyd, a bygythiadau cysylltiedig 

cystadleuaeth adnoddau, ymfudo anwirfoddol a 

gwrthdaro treisgar.

O dan y Ceidwadwyr:

•  Mae Boris Johnson yn gwrthod cyhoeddi’r adroddiad i 

ymyrraeth dramor bosibl gan Rwsia yn nemocratiaeth 

y DU.

•  Mae personél hyfforddedig y fyddin wedi’u torri o 

102,000 i ychydig dros 74,000.

AMDDIFF YN A DIOGELWCH
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•  Mae’r lluoedd arfog a’u teuluoedd wedi 

gorfod byw mewn llety o safon isel.

•  Nid yw contractau allanol sy’n methu 

wedi’u terfynu.

Derbyniodd personél ein Lluoedd Arfog 

godiadau cyflog islaw chwyddiant am 

saith mlynedd.

Mae’r heriau o ran diogelwch a wynebwn 

yn eang iawn. Bydd Llafur yn cynyddu 

cyllid ar gyfer gweithrediadau cadw 

heddwch y Cenhedloedd Unedig i 

£100 miliwn. Byddwn yn cynnal ein 

hymrwymiad i NATO a’n perthynas 

agos gyda’n partneriaid Ewropeaidd, a 

byddwn yn defnyddio’n dylanwad yn y 

Cenhedloedd Unedig i gefnogi heddwch 

a diogelwch ledled y byd.

Mae Llafur yn cefnogi adnewyddu 

arfau ataliol niwclear Trident. Hefyd, 

bydd Llafur yn arwain yn weithredol 

ar ymdrechion amlochrog o dan ein 

rhwymedigaethau i’r Cytundeb Atal 

Ymlediad er mwyn creu byd di-niwclear.

Bydd ymrwymiad Llafur i wario o leiaf 

2% o’r cynnyrch domestig gros (GDP) 

ar amddiffyn yn gwarantu bod ein 

lluoedd arfog yn amryddawn ac yn 

gallu bodloni’r ystod lawn o rolau a 

rhwymedigaethau.

Byddwn yn dileu’r terfyn ar gyflogau’r 

sector cyhoeddus, a arweiniodd at 

doriad cyflog termau real i’n lluoedd 

arfog, yn sicrhau tai teilwng i aelodau’r 

lluoedd a’u teuluoedd, ac yn gwarantu 

mynediad gwell i holl blant y lluoedd at 

ysgolion lleol o ansawdd da. Byddwn yn 

ymgynghori ar greu corff cynrychioliadol 

ar gyfer y lluoedd arfog, yn debyg i 

Ffederasiwn yr Heddlu.

Mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi 

ymrwymo’n llawn i gefnogi ein lluoedd 

arfog a’n cyn-filwyr. Byddwn yn parhau 

i ariannu’n llawn unig wasanaeth 

cenedlaethol pwrpasol y DU i ofalu am 

gyn-filwyr â phroblemau iechyd meddwl 

- GIG Cymru i Gyn-filwyr; ariannu cronfa 

bwrpasol i gefnogi plant y lluoedd 

arfog yng Nghymru i helpu teuluoedd 

y lluoedd arfog, a byddwn yn parhau 

i wneud popeth posibl i hyrwyddo 

cyfamod y lluoedd arfog.

Byddwn yn talu cyfandaliad o £50,000 

i bob cyn-filwr profion niwclear Prydain 

sy’n dal yn fyw er mwyn eu cefnogi nhw 

a’u teuluoedd gyda’r cyflyrau iechyd 

y maent wedi’u dioddef o ganlyniad 

i gael eu hamlygu i ymbelydredd. 

Byddwn yn sicrhau hefyd fod milwyr 

du ac Asiaidd a fu’n ymladd ym 

myddinoedd trefedigaethol Prydain yn 

derbyn ymddiheuriad llawn, a byddwn 

yn archwilio ffyrdd i’w digolledu am y 

taliadau dadfyddino gwahaniaethol a 

dderbyniwyd ganddynt o gymharu â’u 

cyfoedion gwyn a oedd yn gwasanaethu 

yn yr un rhengoedd yn yr un catrodau.

Mae diwydiant amddiffyn y DU yn 

arweinydd byd, a bydd Llafur yn parhau 

i weithio gyda gweithgynhyrchwyr, 

undebau a phartneriaid allforio yn gyson 

â pholisi tramor Llafur er mwyn cefnogi 

arloesi yn y sector hwn i sicrhau ei 

fod yn cynnal ei weithlu tra medrus a’i 

raglen prentisiaeth o safon fyd-eang. 
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Rydym wedi ymrwymo i gaffael sy’n 

cefnogi gweithgynhyrchu amddiffyn 

y DU, gan gynnwys ein datblygiadau 

awyrofod ac adeiladu llongau, ochr yn 

ochr â chadwyn gyflenwi ffyniannus 

sy’n cynnwys diwydiant dur Prydain a 

chwmnïau gweithgynhyrchu cydrannau 

eraill sy’n darparu swyddi da ar draws 

cadwyni cyflenwi.

Bydd Llafur yn cyhoeddi Papur Gwyn ar 

Strategaeth Ddiwydiannol Amddiffyn, 

yn cynnwys Strategaeth Genedlaethol 

ar Adeiladu Llongau sy’n cadw holl 

gontractau adeiladu llongau’r Llynges 

Frenhinol a’r Fflyd Frenhinol Atodol yn y 

DU, er mwyn sicrhau dyfodol hirdymor i’r 

diwydiant a’i weithwyr.

Dim ond gyda thargedau lleihau 

allyriadau uchelgeisiol yn y 

Weinyddiaeth Amddiffyn, sef un o 

ddefnyddwyr ynni mwyaf y llywodraeth, 

y gallwn leihau ein hôl-troed carbon. 

Felly, fel rhan o’n Chwyldro Diwydiannol 

Gwyrdd, byddwn yn creu Pwyllgor 

Cynaliadwyedd Newid Hinsawdd o 

fewn yr adran i adolygu ymarferoldeb 

cynyddu’r defnydd o ynni cynaliadwy 

mewn amddiffyn, ac yn cyhoeddi 

strategaeth i gyflymu ailgylchu ein hen 

longau tanfor niwclear yn ddiogel ac yn 

gynaliadwy.
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Mae graddfa’r heriau 
sy’n wynebu ein byd 
yn aruthrol. Mae 
gwrthdaro, newid 
hinsawdd ac economi 
fyd-eang sydd wedi’i 
hystumio o blaid elit 
bach iawn, yn hyrwyddo 
ansefydlogrwydd ac 
anghydraddoldeb ledled 
y byd. Ni fu mwy o angen 
erioed am bolisi datblygu 
rhyngwladol beiddgar 
wedi’i ysgogi gan 
gyfiawnder cymdeithasol.

Bydd Llafur yn defnyddio dylanwad Prydain o fewn 

Banc y Byd, y Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) 

a Sefydliad Masnach y Byd (WTO) i drawsnewid 

rheolau’r economi fyd-eang fel eu bod yn gweithio 

i’r llu.

Rydym yn cydnabod yr angen i fynd i’r afael ag 

anghyfiawnderau hanesyddol a byddwn yn ailbennu 

ein perthnasoedd gyda Gwledydd Deheuol y Byd 

ar sail egwyddorion ailddosbarthu a chydraddoldeb, 

nid syniadau hen ffasiwn o elusen neu reolaeth 

imperialaidd.

Yn wahanol i’r Ceidwadwyr, mae Llafur wedi 

ymrwymo’n llawn i Adran annibynnol dros Datblygu 

Rhyngwladol (DfID), gyda chyllideb cymorth o 0.7% 

o’r incwm gwladol gros o leiaf. Byddwn yn cyflwyno 

lleihau anghydraddoldeb fel nod ar gyfer pob gwariant 

cymorth, ochr yn ochr â nodau presennol i leihau tlodi 

a chydraddoldeb rhywiol.

CYDSEF YLL RHYNGWL ADOL A 
CHYFIAWNDER CYMDEITHASOL 
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I’r Ceidwadwyr, yn rhy aml, caiff 

cymorth dyngarol ei danseilio gan eu 

polisi tramor trychinebus, fel yn Yemen. 

O dan y Blaid Lafur, byddwn yn sicrhau 

cydlyniant polisi ar draws ein hadrannau 

sy’n gwneud gwaith rhyngwladol. O 

dan y Blaid Lafur, bydd DfID yn parhau 

i ymateb i argyfyngau mwya’r byd a 

bydd yn sicrhau bod cymorth dyngarol 

yn cael ei ddarparu yn ôl yr angen, nid 

yn ôl p’un a oes gan y DU fuddiannau 

masnachol neu fuddiannau eraill yn y 

wlad. Bydd DfID yn mynnu sefyllfa gref 

yn y broses gwneud penderfyniadau 

trawslywodraethol, gan gynnwys sedd 

barhaol yn yr Uned Rheoli Allforio ar 

y Cyd sy’n gyfrifol am drwyddedu 

allforion arfau.

Bydd ein rhaglen ryngwladol 

yn seiliedig ar hawliau dynol a 

chydraddoldeb rhywiol.

Byddwn yn:

•  Cynnal hawliau sylfaenol i addysg, 

iechyd a dŵr glân drwy sefydlu Uned 

newydd ar gyfer Gwasanaethau 

Cyhoeddus o fewn DfID, a fydd yn 

cynnwys cynyddu cymorth cyllidebol 

uniongyrchol i lywodraethau fel eu 

bod yn gallu adeiladu gwasanaethau 

cynaliadwy ar gyfer eu dinasyddion.

•  Hyrwyddo rheolau treth rhyngwladol 

tecach ac yn helpu gwledydd Deheuol 

y Byd i adeiladu systemau treth 

cynyddol i ariannu gwasanaethau 

cyhoeddus hanfodol.

•  Cefnogi undebau llafur yn rhyngwladol 

yn eu hymdrechion i hyrwyddo 

cydfargeinio dros gyflogau ac 

amodau gwell, a chynnwys penodau 

cymdeithasol rhwymol mewn 

cytundebau masnach i ddiogelu 

hawliau gweithwyr.

•  Cefnogi ymdrechion parhaus y 

Cenhedloedd Unedig i gyflwyno 

cytundeb rhyngwladol rhwymol ar 

fusnes a hawliau dynol, a gwneud 

cwmnïau’n atebol yn gyfreithiol 

am fethu atal achosion o gam-

drin hawliau dynol neu ddifrod 

amgylcheddol yn eu gweithrediadau 

a chadwyni cyflenwi, gan gynnwys 

atebolrwydd troseddol yn yr achosion 

mwyaf difrifol.

•  Rhoi ymagwedd drawsnewid rhywiol 

ar waith ar draws ein holl waith 

rhyngwladol, gan gynnwys treblu 

cyllid ar gyfer sefydliadau menywod 

llawr gwlad a sefydlu ombwdsmon 

annibynnol i fynd i’r afael â cham-drin 

yn y sector datblygu.

Mae Llafur yn credu mewn cyfiawnder 

hinsawdd. Gan wledydd cyfoethog fel 

y DU y mae’r cyfrifoldeb pennaf am 

yr argyfwng hinsawdd. Mae gwledydd 

Deheuol y Byd sydd wedi gwneud y 

lleiaf i achosi newid hinsawdd eisoes 

yn wynebu’r effeithiau gwaethaf, fel 

cynnydd yn lefel y môr, corwyntoedd 

yn digwydd yn amlach a mwy o 

ansicrwydd bwyd. Mae dyletswydd 

arnom i unioni’r cam hwn.
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Byddwn yn:

•  Darparu swm atodol o wariant newydd 

ac ychwanegol ar gyllid hinsawdd 

rhyngwladol i ddod â’r cyfanswm 

i £4 biliwn y flwyddyn, a hefyd yn 

cynorthwyo galwadau rhyngwladol am 

iawndal i’r cenhedloedd hynny sydd 

eisoes yn dioddef colled a difrod.

•  Atal pob gwariant cymorth ar 

gynhyrchu tanwydd ffosil dramor, 

gan ei ailgyfeirio tuag at ynni glân, 

adnewyddadwy i bawb.

•  Terfynu pob cymorth Cyllid Allforio’r 

DU i brosiectau tanwydd ffosil, ac yn 

gwrthod unrhyw gytundebau masnach 

sy’n gwrthdaro â’n hegwyddorion 

hinsawdd.

 Cynnal diwygiad cynhwysfawr o CDC 

Group plc (prif gyfrwng DfID ar gyfer 

annog buddsoddiad y sector preifat 

mewn gwledydd sy’n datblygu), gan ei 

drawsnewid yn fanc datblygu gwyrdd 

â mandad i ymladd yn erbyn tlodi, 

anghydraddoldeb a newid hinsawdd.

Mae Llafur yn parchu’r rhan hanfodol 

sy’n cael ei chwarae gan ffermwyr ar 

raddfa fach ledled y byd o ran gwarantu 

hawl pobl i fwyd.

Byddwn yn:

•  Sefydlu Cronfa Sofraniaeth Bwyd gyda 

chymorth ariannol i alluogi ffermwyr ar 

raddfa fach yng Ngwledydd Deheuol 

y Byd i gael mynediad at dir, hadau 

a chyllid, ac yn cadarnhau hawl pobl 

frodorol i dir.

•  Cynorthwyo marchnadoedd bwyd ac 

amaethyddiaeth lleol cynaliadwy yn y 

frwydr yn erbyn newid hinsawdd.

Mae Llafur o’r farn y dylai hawliau dynol 

lywio ein polisi masnach.

Byddwn yn:

•  Gweithredu rheolaethau allforio arfau’r 

DU i’r safon uchaf, gan roi terfyn ar 

allforion lle gellid eu defnyddio yn 

erbyn hawliau dynol neu’r gyfraith 

ddyngarol ryngwladol.

•  Sicrhau nad yw contractau caffael y 

llywodraeth yn cael eu rhoi i gwmnïau 

sy’n cyfranogi mewn achosion difrifol 

o gam-drin hawliau dynol, ac yn 

mynnu bod holl gytundebau masnach 

y DU yn gyson â’r gyfraith ddyngarol 

ryngwladol.

•  Cyflwyno deddfwriaeth i sicrhau 

tryloywder a chraffu seneddol ar 

gytundebau masnach a buddsoddi.

•  Gwrthod unrhyw gytundebau 

masnach sy’n tanseilio safonau llafur 

neu amddiffyniadau amgylcheddol, 

ac yn atal cymorth Cyllid Allforio’r 

DU i gwmnïau sy’n ymwneud â 

llwgrwobrwyo neu lygredd.

Mae Llafur yn cydnabod yr hawl i i 

feddyginiaethau hanfodol fel rhan 

annatod o’r hawl i iechyd.

Byddwn yn:

•  Hyrwyddo cyfundrefnau patent 

rhyngwladol tecach nad ydynt yn atal 

gwledydd rhag cael meddyginiaethau 

hanfodol, ac yn cefnogi ymdrechion 



i gynyddu tryloywder prisio 

meddyginiaethau fel y gall 

llywodraethau gyd-drafod prisiau teg.

•  Yn y tymor hir, yn sicrhau bod yr holl 

feddyginiaethau a ddatblygwyd 

gyda chymorth arian trethdalwyr y 

DU yn hygyrch i bobl yng ngwledydd 

Deheuol y Byd.
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