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CAM 2 A’R CAMAU NESAF

Yn hytrach na gosod allan gynigion polisi wedi’u 
datblygu, roedd y ddogfen Cam 1 yn crynhoi 
syniadau a phrofi adau o bob rhan o’r blaid i 
ychwanegu at gyfeiriad polisi Llafur Cymru yn y 
dyfodol. Mae Cam 2 yn llai cyffredin ei ddull, ac 
yn dod â’r syniadau hynny at ei gilydd a phrofi  ai’r 
cyfeiriad hwn yw’r un cywir.

Ni fwriedir i’r dogfennau fod yn ddatganiad 
diffi niol o bolisi, ond i hwyluso trafodaeth fwy 
cadarnhaol o ddewisiadau a gyfl wynwyd yng 
Ngham 1. Anogir aelodau, cymdeithion a phleidiau 
lleol, wrth gwrs, i gynnwys sylwadau a syniadau 
am yr heriau ehangach maen nhw’n eu gweld fel 
rhai hanfodol i’w ystyried gan y blaid, neu unrhyw 
faterion sydd heb eu cynnwys yn y ddogfen. 

Bydd Cam 2 yn dod i ben ddechrau’r haf 2020. 
Wedyn caiff Dogfennau Polisi Terfynol eu drafftio, 
gwahoddir cynrychiolwyr a’u sefydliadau i 
gyfl wyno newidiadau manwl cyn cyfarfod i drafod 
a phleidleisio ar y newidiadau a’r dogfennau 
(wedi’u newid) yn yr hydref 2020.

TREFNU EICH DIGWYDDIAD

Dyma rai pethau i feddwl amdanynt wrth gynnal 
digwyddiad:

Yn gyntaf penderfynwch pa fater(ion) i’w 
gynnwys/cynnwys. Mae’r ymgynghoriad wedi’i 
lunio fel y gall pob un o’r chwe phwnc a gynhwysir 
fod yn ganolbwynt digwyddiad/trafodaeth.

Yn ôl faint o bobl rydych yn eu disgwyl yn eich 
digwyddiad, hwyrach yr hoffech rannu’n grwpiau i 
drafod dogfennau gwahanol cyn darparu adborth 
i’r cyfarfod ehangach. 

Gan fod yr ymgynghori’n para tan fi s Mehefi n 
2020, hwyrach yr hoffech ystyried cael mwy nag 
un digwyddiad er mwyn cynnwys holl feysydd 
yr ymgynghoriad, neu o leiaf y rhai sydd fwyaf o 
ddiddordeb. 

Cofi wch rannu’r ymgynghori gydag 
ysgrifenyddion canghennau er mwyn iddyn nhw 
allu cynnal trafodaethau ychwanegol. 

Gall canghennau weld bod trafodaethau yn eu 
cyfarfodydd yn gyfl e defnyddiol i ganolbwyntio ar 
un maes o ddiddordeb penodol o fewn pwnc. 

YN Y CYFARFOD

Cofi wch drefnu i rywun gadeirio’r cyfarfod a 
rhywun i wneud nodiadau er mwyn i safbwyntiau 
pobl gael eu cofnodi ar gyfer unrhyw 
gyfl wyniadau i’r ymgynghoriad. 

Mae’n syniad da rhoi ychydig wybodaeth i bobl 
am yr ymgynghoriad a sut mae datganoli’n golygu 
mwy o annibyniaeth i Lafur Cymru i ddatblygu 
atebion wedi eu creu yng Nghymru gan gwmpasu 
ystod eang o gyfreithiau, trethi a pholisïau posibl.

Gallai eich cyfarfod ddechrau gyda sylwadau 
agoriadol gan eich AC Llafur Cymreig lleol/
rhanbarthol a fydd â phrofi ad a gwybodaeth am y 
materion a gynhwysir yn yr ymgynghoriad. Efallai 
hefyd y byddwch am ofyn i un o gynrychiolwyr 
Fforwm Polisi Cymreig eich etholaeth gyfl wyno 
sesiwn a chadeirio’r drafodaeth.

Fel canllaw bras, awgrymwn 30 i 35 munud 
o drafodaeth ar gyfer pob papur. Ac ôl y 
trafodaethau grŵp mae’n syniad da bob amser i 
ddewis rhywun o bob grŵp i ddod â’i syniadau’n 
ôl. Gall y syniadau hynny gael eu hysgrifennu a’u 
hanfon fel sail i’ch cyfl wyniad.

SUT I YMATEB

Anfonwch eich ymatebion i 
welshlabourpolicy@labour.org.uk, gan 
‘YMGYNGHORIAD POLISI CAM 2’ yn llinell 
testun y neges e-bost.

Gallwch hefyd bostio ymateb wedi’i farcio 
ar gyfer y Swyddog Polisi, yn swyddfa Llafur 
Cymru yn Llafur Cymru, 1 Heol y Gadeirlan, 
Caerdydd CF11 9HA.

Wrth baratoi ymateb, dangoswch a ydych 
yn ymateb fel unigolyn ynteu ar ran Cangen, 
Plaid Lafur Etholaeth, Grŵp Llafur neu gorff 
cysylltiedig. Sylwch y gallwch gyfl wyno 
adroddiadau o weithdai a thrafodaethau a 
gynhelir mewn fforymau eraill i roi i aelodau 
fwy o gyfl eoedd i gymryd rhan yn y broses hon.

DYDDIAD OLAF YR YMGYNGHORI

Y dyddiad olaf ar gyfer cyfl wyniadau Cam 2 yw  
dydd Llun 15 Mehefi n 2020..

Gwybodaeth ymarferol
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Y ffordd i 2021

Etholiadau Cynulliad 2021 fydd y rhai mwyaf heriol 
i wynebu ein plaid ers dechrau datganoli. Mae 
Brexit wedi troi ein gwleidyddiaeth dinben drosben 
ac mae degawd o lywodraeth Geidwadol galed 
wedi costio’n ddrud i unigolion a chymunedau ar 
hyd a lled y wlad.  

Ymgyrch y Cynulliad nesaf fydd ein cyfl e yng 
Nghymru i osod allan ffordd wahanol ymlaen yn 
y degawd nesaf.  Cyfl e i ddatblygu gweledigaeth 
rymus o’r Gymru rydym i gyd am ei gweld sy’n 
gryfach, yn wyrddach ac yn decach. Bydd y 
gwaith hwnnw wedi ei fynegi yn ein maniffesto ar 
gyfer yr ymgyrch – ac mae’r gwaith hwnnw eisoes 
wedi dechrau drwy ein proses bolisi.

Mae’r ddogfen bolisi ail gam hon yn crynhoi’r 
syniadau cyffrous sydd wedi eu cyfl wyno gan 
aelodau ar draws y wlad drwy ymatebion cynghori 
a digwyddiadau gweithdy yn ystod cam un 
dros y fl wyddyn ddiwethaf. Mae’n datblygu ein 
barn am y syniadau hynny ac yn helpu gosod y 
seiliau ar gyfer maniffesto Llafur Cymru ar gyfer 
etholiadau’r Cynulliad a fydd yn digwydd ym mis 
Mai 2021.

Hoffwn ddiolch i holl aelodau’r blaid, fforymau 
polisi lleol, undebau llafur a chymdeithion sydd 
wedi cyfrannu at y broses hon hyd yma, ac rydw 
i am weld y cam nesaf yn y broses yn agor ei 
drysau i fwy fyth o aelodau, a’r cyfraniad y gall 
pob un ei wneud.

Mae’r dogfennau hyn yn adeiladu ar record Llafur 
yng Nghymru yn ogystal â’r gwaith yn San Steffan 
ac mewn llywodraeth leol. Eu nod yw ein helpu i 
ddatblygu llwyfan radical ar gyfer llywodraeth yn 
y degawd nesaf.

Wrth gwrs, ni fydd adeiladu’r platfform cynyddol 
hwnnw’n hawdd o gofi o pwysau’r Torïaid ar gyllid 
Llywodraeth Cymru. Pe bae cyllidebau yng 
Nghymru wedi dim ond sefyll yn eu hunfan dros y 
degawd diwethaf, byddai gan Lywodraeth Cymru 
£800 miliwn yn fwy i’w wario ar wasanaethau 
cyhoeddus. Yn wir, pe byddent wedi dilyn tuedd y 
twf mewn gwariant cyhoeddus ers 1945, byddem 
wedi cael £6 biliwn yn ychwanegol i’w wario.

Ond mae Llafur wedi wynebu’r heriau hyn o’r 
blaen, ac ar ein gorau rydym yn ffl am obeithiol 
ar gyfer y dyfodol er gwaethaf yr heriau sy’n ein 
hwynebu. Mae cam nesaf y broses bolisi yn gam 

pwysig wrth ddatblygu llwyfan polisi a fydd yn 
ennill – llwyfan Llafur – i fynd â Chymru i mewn i 
etholiadau’r Cynulliad hynny yn y degawd nesaf.

Rwy’n falch o’r hyn rydyn ni wedi’i wneud ers 2016 
i weithredu’r maniffesto a enillodd yr etholiad inni. 
Rydyn ni eisoes wedi bodloni’r addewid yn ein 
maniffesto i godi’r trothwy cyfalaf ar gyfer gofal 
preswyl i £50,000 dair blynedd yn gynnar, ac wedi 
gweithredu ein cynnig ar ofal plant cyn y trefniant.

Rydyn ni ar y ffordd i wneud yn well na’r addewid 
a wnaethom i sicrhau 100,000 o brentisiaethau o 
safon uchel; rydyn ni wedi agor Cronfa Driniaeth 
y GIG gwerth £80m a addawyd, a byddwn 
yn sicrhau £100m yn ychwanegol ar gyfer ein 
hysgolion.

Ond mae gwleidyddiaeth gynyddol yn golygu 
deall ein gorffennol mewn ffyrdd sy’n ein helpu 
i lunio’n dyfodol. Mae’n golygu gosod allan 
weledigaeth rymus o’r siwrnai ymlaen a mynd 
â phobl gyda ni ar yn y ffordd honno. I wneud 
hynny, mae arnoch angen syniadau newydd a 
gweledigaeth - a dyna mae’r broses bolisi hon yn 
anelu ato i’n helpu, gyda’n gilydd, i’w chyfl awni.

Mark Drakeford 
Prif Weinidog Cymru ac Arweinydd Llafur Cymru
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BUDDSODDI CYHOEDDUS GYDA DIBEN 
CYMDEITHASOL

Y ffordd fwyaf effeithiol allan o dlodi, y llwybr 
gorau at fywydau llawn a’r effaith ar iechyd a 
llesiant yw drwy greu gwaith gwerth chweil am 
gydnabyddiaeth sy’n gyfi awn.  Economi fywiog 
sy’n gyfi awn yn gymdeithasol yw’r peiriant sy’n 
darparu ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus o 
safon a’r rheiny ar gael i bawb. I bob sosialydd 
democrataidd, economi sy’n anelu at fodloni 
anghenion y llawer yw sail yr hyn a olygwn wrth 
gymdeithas dda.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i sefydlu 
economi waith ffyniannus sy’n gynaliadwy, yn deg 
ac sy’n gallu lleihau tlodi, cystadlu mewn busnes a 
thwf cynyddol ym mhob rhan o Gymru.  

Er i’r degawd diwethaf fod yn galed ac er i 
doriadau Llywodraeth y DU ein taro’n galed, 
mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi gallu 
cynnal swyddi o safon uchel ar hyd a lled Cymru 
mewn meysydd allweddol fel gwaith awyrofod, 
gweithgynhyrchu o’r radd fl aenaf a’r diwydiannau 
creadigol.

Mae Llafur Cymru mewn grym wedi gallu 
adeiladu ar lwyddiant Airbus i wneud y Gogledd 
yn ganolfan fyd ar gyfer technoleg adenydd; 
cefnogi Casnewydd i ddod yn arweinydd byd 

mewn lled-ddargludyddion, a dod â swyddi 
gweithgynhyrchu a buddsoddi sylweddol i Gymru 
drwy bartneriaethau gyda chwmnïau fel Aston 
Martin a CAF sy’n adeiladu trenau.

Diolch i’w gwaith mewn llywodraeth, mae 
dros 300,000 yn fwy o bobl mewn gwaith yng 
Nghymru nawr nag oedd ym 1999. Mae cyfraddau 
anweithgarwch economaidd wedi gostwng yn 
gyfl ymach yng Nghymru nag yng ngweddill y 
wlad, ac erbyn hyn rydyn ni’n agos at gyfartaledd 
y D, ar ôl gostwng dros 100,000.

Fodd bynnag, mae’n amlwg fod economi Cymru’n 
newid yn gyfl ym. Mae technoleg newydd, 
awtomeiddio a’r newid yn yr hinsawdd yn cael 

“ MAE’N BWYSIG CYDNABOD 
YR AMRYWIAETH AR DRAWS 
CYMRU O RAN TIRWEDD, 
CANLYNIADAU ECONOMAIDD, 
SEILWAITH A PHOBL … 
MAE’N BWYSIG I BOLISÏAU 
ADLEWYRCHU ANGHENION POB 
RHAN O GYMRU.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Wrecsam



effeithiau dwys ar fusnesau ac economi Cymru - 
a hynny yn ei dro’n effeithio ar bobl, teuluoedd a 
chymunedau ar draws y wlad.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i gefnogi ein 
heconomi drwy’r newidiadau pwysig a dwys 
hyn. Wedi ymrwymo i ddefnyddio pob arfer 
sydd ganddynt i gefnogi busnesau i wneud y 
newid i dechnolegau yfory; i gefnogi unigolion i 
hyfforddi ac ailhyfforddi ar gyfer cyfleoedd yn 
niwydiannau’r dyfodol. Ac yn bwysig, i sicrhau twf 
cynhwysol ym mhob rhan o Gymru.

Hyn oedd y cyd-destun lle mae Llywodraeth 
Cymru wedi cyhoeddi ei Chynllun Gweithredu 
Economaidd sydd â’r nod o newid yn sylfaenol 
y ffordd mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi twf 
economaidd.  

Dull ein Llywodraeth Lafur yng Nghymru yw 
adeiladu economi i bawb – un sy’n gwasanaethu 
Cymru gyfan ar gyfer y dyfodol. Mae wedi ceisio 
ymateb i nifer o bryderon sylfaenol a fynegwyd 
ym mhleidlais refferendwm UE 2016 drwy fynd 
i’r afael â heriau ac annhegwch Brexit a chadw 
tegwch wrth wraidd popeth mae wedi ei wneud.

Drwy’r cynllun, mae Llafur Cymru wedi datblygu 
Contract Economaidd newydd sy’n gosod allan 
berthynas newydd a deinamig rhwng Llywodraeth 
a busnes. Un sy’n seiliedig ar egwyddor 
‘buddsoddi cyhoeddus gyda diben cymdeithasol’. 
Mae’n ei gwneud yn ofynnol i fusnesau sydd am 
gael  cefnogaeth gan Lywodraeth Lafur Cymru 
ymrwymo i dwf, gwaith teg, lleihau eu hôl-troed 
a hefyd hyrwyddo cydraddoldeb, iechyd a dysgu 
yn y gweithle. Mae dros 200 o fusnesau erbyn hyn 
wedi llofnodi’r contract.

Yn ystod y tymor nesaf mae Llafur Cymru wedi 
ymrwymo i wella’r contract a defnyddio’u holl 
arfau economaidd i ysgogi twf cynhwysol ym 
mhob rhan o Gymru.  Byddant hefyd yn parhau 
i fynd i’r afael ag annhegwch strwythurol yn ein 
heconomi, lle mae Cymru wedi gweld gostyngiad 
yn nifer y cwmnïau sy’n gwneud y penderfyniadau 
terfynol i fuddsoddi yma.

Mae yna dros chwarter miliwn o Gwmnïau Bach a 
Chanolig yn gweithio yng Nghymru, gan gyflogi 
bron i dri chwarter miliwn o bobl ac amcangyfrif 
drosiant blynyddol o £46bn. Mae nifer o’r rhain 
yn agored i ddioddef oherwydd effaith ‘dim 
cytundeb’ Brexit.

Yn ôl arolwg gan FSB, 17% yn union o fusnesau 
SME yng Nghymru sydd wedi ymwneud hyd yma 
ag unrhyw gynllunio ar gyfer posibilrwydd dim 
cytundeb dan Brexit, ac mae 37% o fusnesau yn 
ychwanegol heb gynllunio ond yn credu y bydd 
Brexit yn effeithio ar eu busnes.

Bydd Llafur Cymru’n parhau i gymryd camau 
cyfrifol a gweithredol i gynllunio a pharatoi gan 
gynnwys trefnu ar gyfer yr annisgwyl os na fydd 
cytundeb.

Beth bynnag a ddigwydd, bydd Llafur Cymru’n 
cefnogi unrhyw gwmni i warchod busnesau 
presennol gyda’r UE; datblygu marchnadoedd 
newydd; adeiladu capasiti a’r gallu i lwyddo mewn 
amgylchedd masnachu ar ôl Brexit.

Ond mae’n amlwg y byddai Brexit heb gytundeb 
yn drychineb. Byddai’n gwneud niwed sylfaenol i’n 
heconomi fel y gwnaeth Llywodraeth Thatcher yn 
y 1980au; bygwth ein hawliau i weithio; tanseilio 
ein safonau a’n sicrwydd amgylcheddol; gwanhau 
ein gwasanaethau cyhoeddus drwy leihau’r sail 
drethu a’n gallu i ddysgu sgiliau; lleihau ein gallu 
i gaei cyllid i fuddsoddi yn ein seilwaith, ein sail 
ymchwil, a’n sgiliau, gan gynnwys prentisiaethau 
yn anad dim; a bygwth datganoli.

Gan fod Boris Johnson nawr yn Brif Weinidog, 
daeth yn eglur mai’r dewis sy’n wynebu’r DU yw un 
ai Brexit heb gytundeb neu barhau yn yr UE.

Cred Llafur Cymru nawr yn gryf mai aros o fewn 
yr UE yw’r dewis gorau i Gymru ac i’r DU yn 
ei chyfanrwydd.  Dylai’r mater hwn gael ei roi 
gerbron y bobl eto mewn refferendwm ac, yn y 
bleidlais honno, byddai Llafur Cymru’n ymgyrchu’n 
frwd dros aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

GWAITH TEG 

Nid yw bod mewn gwaith a chael swydd bellach 
yn warant digonol ar gyfer safonau byw a 
sicrwydd teilwng. Mae twf cyflogaeth ansefydlog, 
dyfodiad contractau oriau sero a diffyg gwarchod 
hawliau yn y gwaith wedi arwain at ehangu 
annhegwch a thlodi mewn gwaith.

Dyna pam yr ymrwymodd Llywodraeth Cymru ym 
mis Mawrth 2017 i wneud ei rhan i wneud Cymru 
yn ‘Wlad Deg i Weithio’ – i ddefnyddio’i harfau i 
gynyddu safon ac argaeledd gwaith teg ar draws 
Cymru.
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Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i ddefnyddio’r 
strwythurau partneriaeth gymdeithasol o 
weithio gyda chyflenwyr ac undebau llafur ac 
i ddefnyddio’i arfau sydd wedi eu datganoli i 
weithredu argymhellion y Comisiwn Gwaith Teg a 
chynyddu gwaith teg yng Nghymru.

Bydd Llafur Cymru’n hyrwyddo gwaith teg 
drwy ei chymhwysedd deddfwriaethol newydd 
a defnyddio cymhellion economaidd. Bydd yn 
hyrwyddo undebau llafur a thrwy dwf bargeinio 
ar y cyd bydd yn helpu gwelliant sy’n hyrwyddo 
canlyniadau tecach yn ein gwasanaethau 
cyhoeddus a’n gweithleoedd.

Bydd Llafur Cymru’n creu ymwybyddiaeth ac 
ymrwymiad i’r agenda gwaith teg drwy adeiladu 
capasiti o fewn Llywodraeth Cymru a thrwy 
weithio mewn partneriaeth gyda chydweithwyr 
mewn busnes ac undebau llafur.   

Yn ystod datganoli, y bartneriaeth honno – 
Llywodraeth Lafur Cymru’n gweithio gydag 
undebau llafur a chydweithwyr mewn busnes – 
sydd wedi sicrhau amddiffyniadau i weithwyr yng 
Nghymru.  

Mae’r Ddeddf Cyflogau Amaethyddol wedi diogelu 
gweithwyr fferm, mae Deddf Undebau Llafur 
wedi dadwneud rhai o effeithiau deddfwriaeth 
wrth-undebaeth Llywodraeth y DU, ac mae’r 
Dull Gweithredu ar Bwrcasu Moesegol mewn 
Cadwynau Cyflenwi wedi helpu sicrhau bod mwy 
o weithwyr fferm yn cael eu cyflogi’n deg.

Byddai Llafur Cymru’n adeiladu ar eu sail gadarn 
yn y tymor nesaf i ddatblygu deddfwriaeth 
arloesol a fydd yn atgyfnerthu’r bartneriaeth 

gymdeithasol honno o fewn fframwaith statudol 
newydd. Bydd y fframwaith yn seiliedig ar 
gydraddoldeb a phartneriaeth wirioneddol gyda 
chynrychiolwyr busnes a’r mudiad undebau llafur 
yng Nghymru.

Bydd Llafur Cymru’n sefydlu fframwaith 
cyfreithiol newydd lle gallant ddefnyddio 
caffael cyhoeddus yn Llywodraeth Cymru a’r 
sector cyhoeddus i sicrhau gwell canlyniadau 
cymdeithasol economaidd ac arferion cyflogaeth 
moesegol. Byddant yn defnyddio pob arf sydd 
ganddynt mewn llywodraeth i sicrhau bod 
cwmnïau sy’n cael arian cyhoeddus yn dangos eu 
bod yn gweithredu’n foesegol ac yn gyfrifol yn 
gymdeithasol.

TWF RHANBARTHOL 

Er bod nifer o brif ddangosyddion y farchnad lafur 
yn edrych yn gryf, mae Llafur Cymru’n cydnabod 
nad yw nifer o’r cyfleoedd economaidd y maent 
wedi gallu eu creu mewn llywodraeth yn y deng 
mlynedd diwethaf wedi bod yn gyfartal ar draws 
Cymru.

Fel plaid mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i egnio 
twf a chyfle economaidd ym mhob rhan o Gymru 
– i roi i bobl a chymunedau fwy o reolaeth a llais 
yn y mannau lle maent yn byw ac yn gweithio 
drwy ddatblygu patrwm newydd o Ddatblygu 
Economaidd Rhanbarthol.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru eisoes wedi penodi 
Prif Swyddogion Rhanbarthol newydd o fewn 
strwythur mewn llywodraeth ac mae’n gweithio 
ar y cyd â phartneriaid i ddatblygu Cynlluniau 
Rhanbarthol newydd i gefnogi twf ym mhob rhan 
o Gymru.

“   MAE MATHAU ANSICR O 
GYFLOGAETH YN DOD YN 
AMLWG MEWN CYMDEITHAS 
DRWY GYNYDDU DYLED 
TEULUOEDD, BANCIAU BWYD I 
BOBL DLAWD SY’N GWEITHIO, 
DIGARTREFEDD, AMDDIFADIAD 
AC ANGHYFARTALWCH.”

 – CWU

“   ‘MAE CANOLBWYNTIO 
FFYNIANT A GRYM ECONOMAIDD 
YN NE-DDWYRAIN LLOEGR 
WEDI CREU ANGHYDBWYSEDD 
CYMDEITHASOL AC 
ECONOMAIDD. RHAID I LAFUR 
MEWN LLYWODRAETH NEWID 
HYN.’ 

 – Plaid Lafur Etholaeth Gŵyr
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Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i gyd-adeiladu’r 
patrwm hwnnw gyda phartneriaid mewn 
llywodraeth leol, addysg uwch ac addysg bellach 
yn ogystal â diwydiant i wneud ein rhanbarthau’n 
fannau gweithio deinamig, cystadleuol a theg.  

Bydd Llafur Cymru’n arloesol yn eu dull o 
weithredu’r ffordd newydd mae wedi ei datblygu 
tuag at yr Economi Sefydliadol – y rhannau hynny 
o’n heconomi sy’n llai agored i niwed oherwydd 
effeithiau economaidd allanol a’r gwasanaethau 
hynny sydd yno am fod pobl yno – gofal, bwyd, 
tai, ynni, er enghraifft. 

Lansiwyd Cronfa Her Economi Sefydliadol newydd 
gwerth £4.5m gan Lywodraeth Lafur Cymru yn 
ddiweddar, wedi ei sefydlu i brofi ffyrdd newydd 
arloesol o wella llesiant ffisegol ac economaidd ein 
holl gymunedau. 

Mae’r dull hwn yn adeiladu ar y sail sydd wedi’i 
gosod yn y Cynllun Gweithredu Economaidd (EAP) 
ar gyfer dull mwy eang a chytbwys  o ymwneud â 
datblygiad economaidd gan symud i ffwrdd oddi 
wrth y dull sector o ddatblygiad economaidd at un 
sy’n canolbwyntio ar le – gan wneud cymunedau’n 
gryfach ac yn fwy gwydn. 

Bydd Llafur Cymru’n cymryd y gwersi o’r arbrofion 
hyn ac yn lledaenu a graddio arfer gorau ar 
draws Cymru, gan gynnwys drwy ein cyllideb 
gaffael £6bn. Wrth weithredu’r agenda hon, bydd 
Llafur Cymru’n ceisio ail-lunio a  gwella darparu 
gwasanaethau mewn meysydd allweddol fel gofal 
cymdeithasol, tai a bwyd ysgolion – gan fanteisio 
ar y cyfle i gwmpasu egwyddorion gweithio da ar 
bob cam. 

Fel rhan o’r gwaith hwn bydd Llafur Cymru’n helpu 
tyfu’r ‘canol coll’ - busnesau canolig eu maint sydd 

wedi gwreiddio ac asgwrn cefn llawer economi 
ledled Ewrop, fel yn yr Almaen.  Bydd Llafur 
Cymru’n cymryd camau i ddatblygu sail gadarn o 
gwmnïau Cymreig o faint canolig, gan gynnwys 
rhai cydweithredol a rhai â buddiant cymunedol, 
ac sy’n gallu gwerthu y tu allan i Gymru ond sydd 
â’u penderfyniadau’n cael eu gwneud yn gadarn 
yn ein cymunedau.

Buddiant rhannol allweddol o’r dull hwn yw cefnogi 
economi fwy gwydn ar draws Cymru – un a all 
wrthsefyll y grymoedd economaidd sydd wedi ei 
chleisio yn y gorffennol.  

Fel rhan o’r gwaith hwn bydd Llafur Cymru’n 
defnyddio Banc Datblygu newydd Cymru gwerth 
£1bn i gyflawni dyheadau’r Cynllun Gweithredu 
Economaidd drwy ddarparu lefelau uwch o 
gyllid i fentrau bach a chanolig, a chyfalaf mwy 
amyneddgar, cyfnod hir a chynyddu’n sylweddol y 
cyllid a ddarperir i fusnesau micro.

Bydd Llafur Cymru’n archwilio ffyrdd  lle gallai 
mentrau bach a chanolig  lunio cymdeithasau 
gwarant cydfuddiannol i gael gwell mynediad i 
gyllid.

SWYDDI GWELL YN NES GARTREF 

Bydd Llafur Cymru’n dal i hyrwyddo llwyddiant 
y prosiect Swyddi Gwell yn Nes Gartref, wedi ei 
ddatblygu mewn partneriaeth â phartneriaid yn yr 
undebau llafur drwy TUC Cymru.

Mae un cynllun profi wedi golygu creu Marchnad 
Lafur Ganolraddol ym Mlaenau Gwent i gynhyrchu 
dillad ar gyfer y sector cyhoeddus, Drwy greu 50 
o swyddi mae’r holl weithwyr ar y safle’n cael y 
Cyflog Byw Cenedlaethol.  

“   MAE WYNEBU HER Y NEWID YN 
YR HINSAWDD YN GOFYN AM … 
DRAWSNEWID CYFIAWN I FYD 
CARBON-ISEL SY’N SICRHAU 
BOD GWEITHWYR YN CAEL 
EU TRIN YN IAWN AC SY’N 
HYRWYDDO SWYDDI O SAFON 
UCHEL.”

 – Unite
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“   MAE’R GANRAN UCHEL IAWN 
O FUSNESAU BACH A MICRO 
YN GRYFDER, NID YN WENDID. 
MAENT YN DARPARU’R SAIL 
AMRYWIOL A CHREADIGOL Y 
MAE ARNOM I GYD EI HANGEN 
I FOD YN GYDNERTH MEWN 
DYFODOL BYD-EANG SYDD MOR 
BRYDERUS.’ 

 – Plaid Lafur Etholaeth Arfon



Mae ail gynllun profi  yn golygu ail-beiriannu paent 
gwastraff sy’n cael ei adael mewn safl eoedd 
gwastraff trefol ledled Cymru, drwy sefydlu 
gwaith prosesu yng Nghymru a chreu 20 o swyddi.  

Mae trydydd cynllun yn golygu galw cynyddol ar 
Fenter Gymdeithasol sy’n casglu ac yn malu papur 
gwastraff cyfrinachol ar gyfer y sector cyhoeddus, 
o 10 tunnell fetrig y mis i 40 tunnel fetrig y mis. 
Mae’r prosiect wedi creu 40 o swyddi ac mae mwy 
i ddod.

Bydd Llafur Cymru nawr yn darparu’r gwersi o’r 
ymyriadau hyn ar draws Cymru i ymwneud â 
chyrff yn y sector cyhoeddus a phrynwyr eraill i 
fabwysiadu dulliau felly fel y drefn arferol.

GWEITHGYNHYRCHU

Bydd Llafur Cymru’n gweithio’n ddifl ino gyda 
chydweithwyr yn yr undebau llafur i sicrhau dyfodol 
cynaliadwy i’n sector gweithgynhyrchu hanfodol 
yng Nghymru. 

Ym mis Mawrth 2016 pan gyhoeddodd Tata ei 
fod yn gwerthu ei fusnes yn y DU, rhoddodd 
Llywodraeth Lafur Cymru dros £60m o gefnogaeth 
ariannol ar y bwrdd ar unwaith i gynorthwyo’r 
gweithwyr a’r cymunedau dan sylw ac i gadw 
cynhyrchu dur a swyddi dur yma yng Nghymru. 

Er bod rhagor o waith i’w wneud, diolch i’r 
gefnogaeth ariannol a ddarparwyd, profodd Llafur 
Cymru fod yna ddyfodol o hyd i’r diwydiant dur yng 
Nghymru a bod dull gweithredol o fynd i’r afael â 
pholisi diwydiannol yn wir yn gweithio.  

Bydd Llafur Cymru’n dal i hyrwyddo polisi 
diwydiannol gweithgar a phwyso ar Lywodraeth 
y DU i helpu gyda chostau diwydiannau sy’n 
defnyddio llawer o ynni, ac i greu’r amgylchedd 
busnes cywir a all gefnogi diwydiant dur 
cynaliadwy yn y Deyrnas Unedig. 

Bydd Llafur Cymru’n dal i gefnogi ein sail 
gweithgynhyrchu modurol hanfodol, drwy 
ddefnyddio esiampl gadarnhaol y Ganolfan 
Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch yng Ngogledd 
Ddwyrain Cymru i weithio gyda chadwyni 
cyfl enwi hanfodol; cefnogi defnyddio – a newid 
i – dechnolegau newydd a chefnogi gweithwyr i 
ddiweddaru eu sgiliau a’u galluoedd drwy gydol eu 
gyrfa.

Bydd Llafur Cymru’n dadlau dros fwy o Ymchwil 
a Datblygu gan y DU mewn mannau allweddol 
gan weithio gyda phartneriaid Addysg Bellach 
ac Addysg Uwch i wneud Cymru’n gartref i’r 
dechnoleg ddiweddaraf.

SEILWAITH

Mae Llafur Cymru wedi dangos eu hymrwymiad i 
fuddsoddi ym mhrosiectau seilwaith Cymru drwy  
fuddsoddi dros £400m yn y genhedlaeth nesaf o 
fand eang a thrwy ymrwymo bron i £1bn i adeiladu 
ffordd newydd Blaenau’r Cymoedd.

Bydd Llafur Cymru’n cynllunio ar gyfer y tymor 
hir drwy barhau i fuddsoddi yn seilwaith strategol 
Cymru a all gefnogi busnesau, cymunedau a thwf 
cynhwysol ym mhob rhan o Gymru.  

Bydd yn defnyddio Comisiwn Seilwaith 
Cenedlaethol newydd Cymru i greu’r amodau 
cywir i fuddsoddi sefydlog a thymor hir drwy 
ganiatáu iddo ddarparu cyngor, dadansoddiad ac 
argymhellion am anghenion seilwaith strategol 
Cymru dros gyfnod hirach.

Bydd Llafur Cymru’n archwilio cyfl eoedd i gefnogi 
seilwaith cymdeithasol yn well, megis sgwariau 
cyhoeddus, clybiau ieuenctid, llyfrgelloedd ac 
asedau cymunedol hanfodol eraill - gwasanaethau a 
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chyfl eusterau sydd mor hanfodol i wead 
economaidd a chymdeithasol Cymru.

Bydd Llafur Cymru’n parhau i archwilio 
twf a datblygiad technolegau ynni 
adnewyddadwy arloesol, gan gynnwys 
drwy ddatblygu patrymau ariannu heriol 
gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus 
a’r sector preifat.

Roedd Llafur Cymru’n naturiol yn 
siomedig iawn i glywed bod y datblygiad 
yn Wylfa Newydd wedi ei ohirio. Mae 
Llafur Cymru’n dal i gefnogi’n llwyr y 
bwriad i sicrhau’r prosiect, ac mae’n 
cydnabod y potensial mae’n ei sicrhau i 
fod yn gatalydd ar gyfer twf ehangach 
dros gyfnod hir yn economi Gogledd 
Cymru.

Arweiniodd Cymru y byd wrth ddatblygu’r 
GIG, a bydd Llafur Cymru’n ein helpu i 
arwain y ffordd wrth greu gwasanaethau 
cyhoeddus ar gyfer yr 21fed ganrif. Mae 
datblygiadau mewn pethau digidol yn 
trawsnewid ein disgwyliadau am y ffordd 
rydym yn defnyddio gwasanaethau ym 
mhob maes.

AI, DIGIDOL A DATA

Mae Awtomeiddio a Deallusrwydd Artiffi sial yn 
newid mannau gweithio a chymdeithas yn gyfan. 

Bydd Llafur Cymru’n cefnogi creu swyddi newydd 
sy’n help i gefnogi busnesau a gwasanaethau 
cyhoeddus i wneud y gorau o wybodaeth a 
chreadigrwydd pobl ac awtomeiddio tasgau 
ar yr un pryd.  Dyna lle gall Cymru ennill mewn 
cynhyrchiant ac ansawdd.

Er mwyn gwneud cynnydd, bydd angen i Gymru 
adeiladu ar lwyddiant ehangu Band Llydan 
Superfast Cymru i roi hwb i gysylltiad â phrosiectau 
5G yn ogystal â gweithio gyda busnesau i sicrhau 
diwydiant digidol mwy cynhwysol ac amrywiol.

Comisiynwyd yr Athro Phil Brown o Brifysgol 
Caerdydd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru 
i ddarparu argymhellion am syniadau ar gyfer yr 
hyfforddiant a’r sgiliau angenrheidiol i wynebu’r 
heriau sydd o’n blaenau

Mae darparu Bargen Newydd ar gyfer Data hefyd 
wedi ei osod fel blaenoriaeth ym maniffesto 

arweinyddiaeth y Prif Weinidog. Dylai hyn olygu 
bod gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio ac 
yn rhannu data er mwyn pobl Cymru. Mae hynny’n 
amrywio o ddatgloi’r gallu i ddarparu gwasanaethau 
cyhoeddus sy’n fwy atebol i gryfhau dulliau i 
ddiogelu ein data.

Gallai blaenoriaethau newydd gynnwys creu 
system sy’n cysylltu ein cofnodion treth â 
gwasanaethau cyhoeddus ehangach, i ganiatáu 
archwiliadau cymhwyster ar unwaith, o deithio am 
bris is i ddysgu galwedigaethol.

Bydd angen i Lywodraeth nesaf Cymru ystyried 
sut i ymgysylltu â’r rheiny sy’n brwydro gyda 
gwasanaethau digidol fel y gall y buddiannau 
gael eu rhannu’n fwy cyfartal ar draws yr holl 
wasanaethau cyhoeddus. Gallai’r dewisiadau 
gynnwys cefnogi awtomeiddio tasgau er mwyn 
darparu cymorth un i un ar gyfer pobl sy’n cael eu 
heithrio, a chynnig sgiliau digidol i bobl sy’n wynebu 
gwahaniaethu yn y gwaith.
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“   GWNEUD I DDATBLYGIADAU TECHNOLEG 
WEITHIO I’R HOLL BOBL.” 

 – Plaid Lafur Etholaeth Bro Morgannwg



TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS 
INTEGREDIG AC YMATEBOL

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu 
system trafnidiaeth gyhoeddus  o safon byd a 
honno’n un garbon-isel, aml-fodel ac integredig i 
fodloni ein huchelgais economaidd, cymdeithasol 
ac amgylcheddol fel gwlad yn ystod y degawd 
nesaf a thu hwnt..

Yn hanfodol mae Llafur Cymru am annog newid 
patrymau a chynyddu nifer y bobl sy’n defnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus drwy annog teithwyr i 
newid o ddefnyddio ceir preifat; lleihau llygredd a 
thagfeydd a hefyd i wella ansawdd yr aer mewn 
ardaloedd trefol.

Er mwyn gwneud hyn bydd ar Gymru angen 
gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus integredig 
o safon uchel ym mhob rhan o Gymru. Bydd 
Llafur Cymru’n cyhoeddi Strategaeth Trafnidiaeth 
newydd Cymru a newid dull yn sail iddi, gan 
adeiladu ar lansio gwasanaeth rheilffordd Cymru a’r 
Gororau gwerth £5bn.

Byddant yn gweithio gyda phartneriaid i gael 
system drydaneiddio glyfar ar linellau’r Cymoedd, 
ac yn archwilio ymestyn Metro De Cymru drwy 
ailagor hen linellau a datblygu trafnidiaeth bysiau 
cyfl ym.  

Bydd Llafur Cymru’n darparu prosiectau strategol 
sy’n cefnogi datblygu Metro Gogledd Cymru, ac yn 

symud ymlaen â’r cynllun ar gyfer Metro yn ardal 
Bae Abertawe. Bydd Llafur Cymru’n buddsoddi dros 
£800m mewn cerbydau newydd; yn cefnogi mwy 
o wasanaethau yn ystod yr wythnos ac ar y Sul; 
yn ymestyn teithio am ddim ar drenau i bobl iau, a 
theithio am ddim i blant dan 11; cyfl wyno tocynnau 
hanner pris i bobl 16 – 18 oed a phobl dan 16 oed 
i deithio am ddim ar oriau an-frig. Bydd Llafur 
Cymru’n ymchwilio i brisiau trafnidiaeth i gadw 
prisiau’n fforddiadwy, yn enwedig mewn ardaloedd 
difreintiedig. 

Bydd Llafur Cymru’n buddsoddi tua £200m i wella 
gorsafoedd trenau ac yn defnyddio technoleg 

“   MAE ANGEN I WASANAETHAU 
TRAFNIDIAETH FOD YN 
INTERGREDIG ER MWYN I 
WASANAETHAU BWS A THRÊN 
WEITHIO GYDA’I GILYDD.”

 –  Plaid Lafur Etholaeth Dwyfor 
Meirionydd

“   ANNOG CWMNÏAU TRAFNIDIAETH 
NID-ER-MWYN-ELW.”

 –  Cangen Llandrindod a Llanfair-
ym-Muallt o’r Blaid Lafur
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newydd i gyflwyno cyfleusterau darparu tocynnau 
integredig drwy ddefnyddio tocynnau symudol i 
sicrhau bod teithwyr bob amser yn talu’r pris isaf.  

Mae Llafur Cymru’n credu y dylai gwasanaethau 
cyhoeddus hanfodol fod yn eiddo i’r bobl a’r 
cymunedau sy’n eu defnyddio, yn cael eu 
gweithredu ganddynt a’u datblygu ar eu rhan. Bydd 
Llafur Cymru’n gweithio gyda Llywodraeth Lafur 
yn y DU i ddatblygu rhwydwaith rheilffordd sy’n 
eiddo i’r cyhoedd, yn integredig ar draws y wlad, 
a pherchnogaeth a gweithrediad  gwasanaethau 
Cymru a’r Gororau’n rhan o’r gwasanaeth Prydeinig 
hwnnw sy’n eiddo i’r cyhoedd. 

Bydd cynllun buddsoddi clir ar gyfer moderneiddio’r 
rheilffyrdd yn cael ei ddatblygu, yn gosod allan 
beth fyddant yn ei wneud â phwerau seilwaith 
rheilffyrdd newydd, gan gynnwys cwblhau 
trydaneiddio i Abertawe; trydaneiddio prif linell 
Gogledd Cymru a hefyd wella cysylltiadau 
rheilffordd ar draws y ffin i Loegr. 

Yn y cyfamser bydd Llafur Cymru’n galw am 
ddatganoli’r seilwaith rheilffrydd yn llwyr ac am 
setliad ariannu teg i fynd i’r afael â’r diffyg ariannu 
hanesyddol yn ein rhwydwaith gan Lywodraeth y 
DU.  Bydd yn dal i alw ar Lywodraeth y DU i gefnogi 
twf y setliad datganoli mewn meysydd eraill a all 
helpu darparu strwythur trafnidiaeth gyhoeddus 
integredig, megis datganoli trafnidiaeth gymunedol 
a’r dreth ar deithwyr awyr.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i ddeddfwriaeth 
i ail-lunio’r ffordd mae  gwasanaethau bws lleol yn 
cael eu cynllunio a’u darparu. Byddant yn archwilio 
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“   BYDD GALLUOGI AWDURDODAU 
LLEOL  I BERCHNOGI 
DARPARIAETH BYSIAU YN GAM 
MAWR YMLAEN.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Gŵyr

“   MAE ANGEN GWELLA 
TRAFNIDIAETH I SAFON LLE 
BYDD POBL YN DEWIS Y DULL 
HWN O DEITHIO.”

 –  Plaid Lafur Etholaeth Aberconwy

sut y gall patrymau perchnogaeth cyhoeddus, 
cydweithredol a chydfeddiannol newydd 
ac arloesol gefnogi darpariaeth trafnidiaeth 
gyhoeddus gynaliadwy ar draws y wlad.

Byddant yn symud ymlaen gynlluniau i roi grym 
i awdurdodau lleol benderfynu’r patrwm mwyaf 
addas ar gyfer darparu gwasanaethau bws yn eu 
hardal – gan gynnwys ailgyflwyno trwyddedu, 
a darparu i awdurdodau lleol y dewis i redeg 
gwasanaethau bws. Bydd Llafur Cymru’n cynnal 
eu cefnogaeth i gynllun tocynnau bws gostyngol 
i bobl hŷn drwy gymryd camau i sicrhau ei bod yn 
gynaliadwy dros y tymor hir.

Bydd Llafur Cymru’n adeiladu ar y gwaith arbrofi 
maent wedi ei wneud mewn llywodraeth i 
ddatblygu patrymau newydd sy’n ymateb i’r galw 
am drafnidiaeth fws yng Nghymru. Byddant yn 
defnyddio technoleg newydd i grynhoi’r galw 
am wasanaethau teithwyr, yn enwedig mewn 
ardaloedd gwledig, ac yn defnyddio’r cerbyd 
mwyaf addas i redeg gwasanaethau mewn mannau 
sy’n anodd eu cyrraedd. Bydd y gwersi hyn wedyn 
yn ychwanegu at ddatblygu’r rhwydwaith ar draws 
Cymru.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i foderneiddio’r 
sector hurio cerbydau tacsi a phreifat,. Byddant yn 
dwyn ymlaen ddeddfwriaeth sy’n cyflwyno safonau 
cenedlaethol clir, yn codi safon gwasanaethau ac 
yn diogelu gweithwyr a theithwyr.

Bydd Llafur Cymru’n adeiladu ar y record o £60m 
o gynlluniau sydd ar y gweill am y tair blynedd 
nesaf i wella teithio llesol ac annog mwy o bobl i 
gerdded a beicio. Byddant yn blaenoriaethu ariannu 
ar gyfer teithio llesol ar ffyrdd sydd fwyaf tebygol 
o ddenu pobl nad ydynt ar hyn o bryd yn cerdded 
neu’n beicio i newid eu math o gludiant. Byddant 
yn datblygu Mapiau Rhwydwaith Integredig ac yn 
gosod allan dargedau newydd estynnol ar gyfer 
cerdded a beicio. Bydd Llafur Cymru’n defnyddio 
Trafnidiaeth Cymru i gynllunio llwybrau cerdded a 

“  RHAID I WASANAETHAU 
BWS A THRÊN ADLEWYRCHU 
ANGHENION CYMUNEDAU 
LLEOL.” 

 – Mike Lees



beicio’n well i mewn i hybiau trafnidiaeth mawr ac i 
wella cyfleusterau storio beiciau.

Bydd Llafur Cymru’n datblygu llwybrau diogel 
i’r ysgol ac yn gwella diogelwch ar y ffordd 
mewn cymunedau ar draws pob rhan o Gymru. 
Bydd Llafur Cymru’n gwneud 20mya yn derfyn 
cyflymdra diofyn mewn ardaloedd preswyl, gyda 
rhai eithriadau lle gellir dadlau achos. Bydd Llafur 
Cymru hefyd yn delio â’r rhwystr mae parcio ar 
balmentydd yn ei achosi i gerddwyr. 

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael 
â phroblemau tagfeydd ar draffyrdd o gwmpas 
Twneli Bryn-glas ac yn defnyddio argymhellion 
Comisiwn Burns i ddarparu atebion arloesol, 
fforddiadwy a chynaliadwy o fewn yr amserlen 
fyrraf sy’n bosibl. 

Bydd Llafur Cymru’n dal i gefnogi ein 
porthladdoedd ar draws Cymru i dyfu a llwyddo. 
Byddant yn adeiladu ar lwyddiant Caergybi ac 
Aberdaugleddau fel canolfannau twf economaidd 
a chyfle, ac yn archwilio cyfleoedd i ehangu 
porthladdoedd mewn rhannau eraill o Gymru.

Bydd Llafur Cymru’n adeiladu ar y twf calonogol 
yn niferoedd a theithiau awyr ym Maes Awyr 
Caerdydd yn y blynyddoedd diwethaf drwy 
archwilio amrywiaeth o wahanol ffyrdd i gefnogi 
buddsoddiad yn y maes awyr yn y dyfodol.

AIL-RYMUSO CANOL EIN TREFI

Bydd Llafur Cymru’n defnyddio esiampl gadarnhaol 
Dagenham a Preston i weithio gydag awdurdodau 
lleol a phartneriaid eraill yng Nghymru i wella golwg 
ac ysbryd mannau cyhoeddus, gwead ffisegol ein 
prif strydoedd, canol trefi a chymunedau.

Gan adeiladu ar y cyllid adfywio sylweddol maent 
wedi’i ddefnyddio i gefnogi’r Stryd Fawr, bydd Llafur 
Cymru’n defnyddio’r patrwm rhanbarthol newydd o 
ddatblygiad economaidd maent yn ei ddatblygu i 
weithio gydag awdurdodau lleol a phartneriaid eraill 
i ddenu mwy o bobl a gweithgarwch economaidd o 
ganlyniad yn ôl i’n stryd fawr.  

Gan adeiladu ar y bwriad i symud Trafnidiaeth 
Cymru i Bontypridd, bydd Llafur Cymru’n 
defnyddio grym Llywodraeth Cymru a’r sector 
cyhoeddus i leoli mwy o wasanaethau a 
swyddfeydd yng nghanol trefi a defnyddio hynny 
i danio datblygiad economaidd bywiog, newydd 
yng nghanol ein cymunedau unwaith eto. 

Bydd Llafur Cymru’n defnyddio’r patrwm newydd 
o gyd-fentrau a ddefnyddiwyd yn Wrecsam a 
Chaerdydd i ddarparu partneriaethau arloesol i 
sicrhau isadeiledd trafnidiaeth bywiog a helpu 
tanio datblygiad economaidd ehangach yng 
nghanol trefi. 

Bydd Llafur Cymru’n archwilio cyfleoedd newydd 
i awdurdodau lleol ddod at ei gilydd i ddatblygu 
patrymau ynni a chludiant arloesol sy’n eiddo i’r 
cyhoedd ac sy’n gallu darparu gwasanaethau a 
chyfleustodau cyhoeddus hanfodol.

Bydd yn haws i awdurdodau lleol sy’n gweithio 
gyda Trafnidiaeth Cymru drwy’r Cydbwyllgor 
Statudol newydd gael rhan fwy wrth gynllunio 
datblygiad economaidd hanfodol, trafnidiaeth 
gyhoeddus a chynllunio defnyddio tir. Bydd Llafur 
Cymru’n newid y gwaharddiad deddfwriaethol 
sy’n atal awdurdodau lleol rhag sefydlu cwmnïau 
bysiau trefol. 

DATGARBONEIDDIO

Mae’r newid yn yr hinsawdd yn fater o frys a’r 
bygythiad mwyaf dros y cyfnod hir i genedlaethau’r 
dyfodol.  Mae Deddf yr Amgylchedd a Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol - llwyddiannau 
allweddol gan Lafur Cymru mewn llywodraeth - yn 
llwyfan inni sicrhau ein bod yn dal i ddelio â hyn ym 
mhob maes yn ein heconomi. Bydd Llafur Cymru’n 
symud ymlaen â’r ymrwymiadau yn ‘Prosperity for 
All: A Low Carbon Wales’, sy’n gosod allan dros 100 
o bolisïau a chynigion i sicrhau cymdeithas decach, 
iachach a mwy cyfartal wrth i Gymru symud i 
economi carbon isel.

YR ECONOMI A THRAFNIDIAETH14

“   RHAID CAEL STRATEGAETHAU 
AR WAITH I GADW’R STRYD 
FAWR YN FYWIOG ER MWYN I 
DREFI DDAL I FFYNNU.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Wrecsam

“   MAE ARNOM ANGEN ‘…BARGEN 
WERDD NEWYDD.’”

 –  Plaid Lafur Etholaeth 
Brycheiniog a Maesyfed



Ond bydd yn mynd ymhellach na hyn ac yn cymryd 
camau i gefnogi newid sylfaenol yn ein heconomi a 
all gefnogi ein huchelgais o sero net erbyn 2050.

Bydd angen camau mawr mewn rhannau o’n 
heconomi, gan ddefnyddio’r Contract Economaidd 
i achosi newid mewn arferion. Bydd Llafur Cymru’n 
lleihau gollyngiadau ar rwydwaith Cymru a’r 
Gororau 25% ac yn sicrhau bod yr holl orsafoedd a’r 
gwifrau trydaneiddio uwchben yn cael eu gyrru gan 
ynni adnewyddadwy 100%, ac o leiaf 50% ohono’n 
dod o ffynonellau yng Nghymru.

Bydd Llafur Cymru’n cefnogi mentrau a all ddarparu 
fflyd bysiau gyda gollyngiadau sero erbyn 2030 a 
chynyddu’r buddsoddiad maent yn ei wneud mewn 
seilwaith cerdded a beicio o safon uchel. 

Rhaid defnyddio’r holl offer yn y sector cyhoeddus 
i wella effeithlonrwydd ynni adeiladau’r sector 
masnachol a chyhoeddus.

SGILIAU AR GYFER YR ECONOMI

Waeth sut y bydd economi Cymru yn y dyfodol yn 
datblygu, bydd cael sgiliau priodol o safon uchel 
– a gallu cael y rheiny – yn hanfodol i unigolion, 
i fusnesau ac i wneud Cymru’n lle deniadol i 
fusnesau ar gyfer buddsoddi.

Drwy eu gwaith mewn llywodraeth yn y 
blynyddoedd diwethaf mae Llafur Cymru wedi 
gallu rhoi i filoedd o unigolion y cyfle i ddysgu 
sgiliau newydd, i gael gwaith ac i symud ymlaen yn 
eu gyrfaoedd. 

Drwy raglenni fel Twf Swyddi Cymru maent wedi 
gallu creu dros 18,000 o swyddi o safon i bobl ifanc 
a, thrwy ein  rhaglen arloesol ReAct a ddatblygwyd 
ar y cyd â’n cydweithwyr yn yr undebau llafur, 
maent wedi gallu  cefnogi unigolion sydd wedi 
dioddef oherwydd diswyddo neu golli swyddi.

Diolch i waith Llafur Cymru mewn llywodraeth, 
mae canran y bobl o oed gweithio sydd heb 
gymwysterau wedi mwy na haneru ers datganoli, 
ac mae nifer y rheiny sydd â sgiliau lefel addysg 
uwch wedi codi o ychydig dros un o bob pump i un 
fwy nag un o bob tri.

Yr ystod tymor y Cynulliad hwn mae Llywodraeth 
Lafur Cymru yn darparu o leiaf 100,000 o 
brentisiaethau i bob oed, ac wedi ail-lunio agwedd 
Llywodraeth Cymru at hyfforddiant sgiliau drwy 
ddatblygu rhaglen Cyflogadwyedd newydd sy’n 
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dod â’r rhaglenni presennol ynghyd mewn un 
rhaglen i bob oed.  

Bydd egwyddorion cyfiawnder a thegwch 
cymdeithasol yn dal i yrru datblygiad pob polisi 
ymlaen, gan gynnwys cefnogi unigolion i mewn i 
waith lle gallant, ac i symud ymlaen i’r camau nesaf 
yn eu gyrfaoedd.

Mae Llafur Cymru’n cydnabod bod pawb yn 
wahanol a bod gan bawb anghenion, galluoedd 
a gofynion gwahanol. Byddant yn datblygu dull 
unigol o gefnogi a fydd yn helpu darparu atebion 
wedi’u teilwra ar gyfer pobl anabl, er enghraifft.

Bydd Llafur Cymru’n gweithio tuag at gau’r 
bwlch wrth gyflogi pobl anabl yng Nghymru, gan 
gynnwys drwy benodi Hyrwyddwr Anabledd.

Bydd Llafur Cymru’n grymuso Partneriaethau 
Sgiliau Rhanbarthol i ganolbwyntio ar ddatblygu 
sgiliau mewn meysydd lle gwyddom fod angen i’n 
heconomi dyfu ac ehangu yn y dyfodol.

Bydd Llafur Cymru’n parhau i gynyddu nifer 
y prentisiaid 16-19 oed drwy gynyddu nifer y 
prentisiaethau o safon ymhlith pobl sy’n gadael yr 
ysgol. Byddant yn mynd i’r afael â phrinder sgiliau 
drwy ddatblygu prentisiaethau, yn enwedig mewn 
sectorau sy’n tyfu ac yn datblygu.

Bydd Llafur Cymru’n datblygu sgiliau lefel uwch 
drwy ganolbwyntio ar brentisiaethau ar lefel 
4 ac uwch lle mae nifer y rhai sy’n dychwelyd 
yn dueddol o fod yn fwy. Fel plaid mae Llafur 
Cymru wedi ymroi’n llwyr i barchu cyfartalwch 
rhwng llwybrau galwedigaethol ac academaidd 
mewn addysg. Bydd yn datblygu llwybrau 
sgiliau galwedigaethol cryfach drwy integreiddio 
prentisiaethau yn y gyfundrefn addysg ehangach 
a’i gwneud yn haws i rywun fynd i mewn i 
brentisiaeth o lwybr dysgu arall.

Bydd Llafur Cymru’n defnyddio technoleg newydd 
i gefnogi pobl i wella’u sgiliau drwy gydol eu hoes 
ac yn archwilio ffyrdd newydd i gefnogi dysgu 
gydol oes.  Byddant yn defnyddio’r gwersi o brofion 
Llywodraeth Lafur Cymru’n ddiweddar i arbrofi 
gyda Chyfrifon Dysgu Personol i gefnogi mwy o 
fuddsoddi mewn dysgu i oedolion, a thrwy roi mwy 
o gyfleoedd i unigolion ailhyfforddi drwy gydol eu 
hoes.
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