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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.

Gwybodaeth ymarferol

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..
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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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ARGYFWNG HINSAWDD

Bydd Plaid Lafur yng Nghymru yn ymuno â 
holl gymunedau a gweithwyr Cymru i arwain y 
wlad at y nod o sicrhau allyriadau sero-net, gan 
hyrwyddo’r cyfl eoedd i wneud Cymru’n iachach ac 
yn decach. 

Mae llywodraeth Llafur Cymru wedi llunio’r 
cynllun cyfl awni carbon isel mwyaf cynhwysfawr 
o unrhyw un o wledydd y DU, sy’n proffi lio holl 
allyriadau nwyon tŷ gwydr a gynhyrchir yng 
Nghymru, ac yn amlinellu’r camau sydd eu hangen 
i’w gostwng i leiafswm anostwng. 

Yn wahanol i Lywodraeth y DU, cynhwysom 
allyriadau o awyrennau a llongau yn ein 
dadansoddiad ac wrth osod targedau o’r cychwyn 
cyntaf, ac rydym wedi ystyried sut gallwn fynd 
i’r afael ag allyriadau defnyddio yn ogystal ag 
allyriadau cynhyrchu. 

Yn dilyn y datganiad o argyfwng hinsawdd gan 
lywodraeth Llafur Cymru yn Ebrill 2019, Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru oedd y senedd gyntaf yn y 
byd i bleidleisio i gefnogi’r datganiad hwnnw. 

Ers hynny rydym wedi cychwyn bron i £100m 
o brosiectau newydd i fynd i’r afael â newid 
hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, ac wedi 
cyhoeddi cynigion a fyddai’n ailgyfeirio 
biliynau o fuddsoddiad at leihau allyriadau ac 

adfer cynefi noedd. Yn y cynulliad nesaf, bydd 
llywodraeth Llafur Cymru yn adeiladu ar y sylfaen 
gref hon i gyfl ymu ein pontio a hyrwyddo’r 
buddion i’r eithaf er ein lles. . 

Mae ein hymrwymiad i fynd i’r afael â’r argyfwng 
hinsawdd yn weithredol ar draws holl feysydd 
y llywodraeth, a gellir gweld cynigion ar gyfer 
datgarboneiddio mewn perthynas â sgiliau, 
tai, trafnidiaeth, cyllid a meysydd eraill ar hyd 
y ddogfen ymgynghori hon yn eu hadrannau 
priodol. 

Cryfheir ein hymagwedd unigryw at fynd i’r afael â 
newid hinsawdd gan gymhwyso ein hegwyddorion 
Partneriaeth Gymdeithasol, gyda chydraddoldeb 
yn ganolog iddi. Rydym wedi dod ag undebau 
llafur, academia, y sector gwirfoddol, busnesau 
ac eraill ynghyd i chwarae eu rhan i lywio Cymru 

“  SGILIAU/HYFFORDDIANT: MAE 
ANGEN CYNLLUNIAU ENFAWR 
ARNOM I AILHYFFORDDI’R 
RHAI SY’N GWEITHIO MEWN… 
CYNHYRCHU TANWYDD 
FFOSIL.”

 – Mike Lees



carbon isel drwy ein grŵp Cyfiawnder Hinsoddol 
a’n grŵp Datgarboneiddio Diwydiannol. 

Tra’r oedd Llywodraeth y DU yn dadfeilio dros 
Brexit ym mis Hydref eleni, daeth llywodraeth 
Llafur Cymru hon ag arweinwyr gwasanaethau 
cyhoeddus, plant ysgol, ymgyrchwyr a 
chynrychiolwyr o ddiwydiant at ei gilydd i 
ddechrau cyd-greu’r cynllun ar gyfer cam nesaf 
ein taith tuag at sicrhau Cymru carbon isel. 

Mae’n rhaid i ni sicrhau y gall dinasyddion Cymru 
gyfrannu’n weithgar at greu ein dyfodol carbon 
isel. Credwn y bydd creu Cynulliadau Dinasyddion 
yn galluogi adeiladu mwy o gonsensws mewn 
perthynas â rhai o’r polisïau mwy dadleuol y 
bydd eu hangen i gyflawni Cymru carbon isel ac i 
ledaenu ymwybyddiaeth o effaith newid hinsawdd 
ar Gymru a’r byd. 

Mae’n rhaid i ni sicrhau bod cydsyniad eang i 
bolisïau sy’n atgyfnerthu ein rhwymedigaethau 
personol a chorfforaethol i leihau allyriadau. 
Mae hyn yn hanfodol os ydym i warchod rhag 

ymosodiad poblyddol ar yr angen i weithredu ar 
newid hinsawdd. Mae Llafur Cymru eisoes wedi 
ymrwymo’u cefnogaeth i’r cysyniad Cynulliadau 
Dinasyddion ar newid hinsawdd, ac mae’r 
llywodraeth Llafur Cymru hon yn benderfynol 
o gefnogi dinasyddion Cymru i chwarae rhan 
bendant i nodi’r llwybr y mae angen i ni ei gymryd i 
gyrraedd allyriadau sero-net yng Nghymru.

CHWYLDRO YNNI GLÂN 

Bydd llywodraeth Llafur Cymru yn defnyddio’u holl 
bwerau i sicrhau mosäig o ynni glân a berchnogir 
yn gyhoeddus, yn  lleol a chymunedol a all ddisodli 
ein dibyniaeth ar danwyddau ffosil.

Mae’r llywodraeth Llafur Cymru hon wedi pennu’r 
disgwyliad fod rhaid i bob prosiect ynni newydd 
yng Nghymru gynnwys elfen o berchnogaeth 
leol er mwyn cadw cyfoeth yng Nghymru a chreu 
budd cymunedol go iawn. 

Mae ein Gwasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru 
wedi darparu cyngor a chyllid i gynlluniau ynni 
adnewyddadwy ledled Cymru a berchnogir gan 
y sector cyhoeddus a chan grwpiau cymunedol 
lleol, gan alluogi mentrau o’r fath barhau i ffynnu 
er gwaetha’r penderfyniadau gan lywodraeth 
Dorïaidd y DU i ehangu cynhyrchiant tanwydd 
ffosil a lleihau cymorth i ynni adnewyddadwy. Yn 
nhymor nesaf y Cynulliad, byddwn yn ehangu ein 
rôl ragweithiol ac yn canolbwyntio’n hymdrechion 
ar gyflymu ymhellach ehangu cynhyrchu pŵer 
adnewyddadwy sy’n eiddo i’r cyhoedd a’r 
gymuned yng Nghymru.

Yn ogystal â pharhau i gefnogi defnyddio ar 
unwaith ynni gwynt ar y tir ac ar y môr  ar raddfa 
fawr, byddwn yn gwneud buddsoddiadau 

“   CYDWEITHIO GYDA BBaCH, 
SYMUD I FFWRDD ODDI WRTH 
GWMNÏAU RHYNGWLADOL 
SGLEINIOG. CEFNOGI ECO-
FUSNESAU.”

 –  Plaid Lafur Etholaeth Bro 
Morgannwg
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“ MAE ANGEN CYFLWYNO 
RHAGLEN CYNYDDU 
YMWYBYDDIAETH O 
EFFAITH BOSIBL NEWID 
HINSAWDD, YN ENWEDIG I 
OEDOLION… AWDURDODAU 
LLEOL I WEITHIO’N AGOS 
GYDA’U HYSGOLION I 
GYNNAL CYNADLEDDAU A 
CHYSTADLAETHAU NEWID 
HINSAWDD.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Wrecsam

“  DEMOCRATEIDDIO 
CYNHYRCHU YNNI… DYLAI’R 
CYMRU FEDDU AR Y CAPASITI 
I ARCHWILIO SYSTEMAU A 
MODELAU CYNHYRCHU YNNI 
NEWYDD.”

 –  Plaid Lafur Etholaeth 
Brycheiniog a Sir Faesyfed



strategol, tymor hir i gefnogi datblygu sector 
ynni’r môr mwyaf blaenllaw’r byd yng Nghymru 
dros ddegawdau i ddod.

Mae’n rhaid i ni barhau i gefnogi academyddion 
a busnesau Cymru i fod ar flaen y gad wrth 
ddatblygu technolegau glân newydd yn y maes 
cynhyrchu ynni a diwydiant yn ehangach. Mae’n 
rhaid i’n polisïau annog amgylchedd galluogol ar 
gyfer datblygu technoleg y dyfodol er mwyn i ni 
allu sicrhau’r sgiliau a’r buddsoddiad a all ddod i 
Gymru yn sgil hyn. Drwy ysgwyddo rywfaint o’r 
risg, gall llywodraeth Llafur Cymru chwarae rhan 
weithgar yn creu swyddi tymor hir yng Nghymru, 
yn enwedig yn y rhannau hynny o’r wlad lle bu 
cyflogaeth o’r fath yn brin.

Mae’n rhaid i ni barhau i weithredu’n gadarn 
yn erbyn y technolegau hynny sy’n bygwth yr 
amgylchedd yma yng Nghymru. Byddwn yn 
cynnal ein gwaharddiad effeithiol ar ffracio ac 
yn gweithio tuag at roi terfyn ar gloddio a llosgi 
tanwyddau ffosil yng Nghymru. 

Byddwn yn ehangu’r gwaharddiad hwn er mwyn 
lleihau ein dibyniaeth ar orsafoedd pŵer sy’n 
rhedeg ar nwy. Ar hyn o bryd mae gan Gymru 
nifer anghymesur o orsafoedd pŵer y DU sy’n 
rhedeg ar nwy o ganlyniad i benderfyniadau gan 
Lywodraeth y DU. 

Byddwn yn defnyddio ein pwerau cynllunio i 
adeiladu ar ein gwaharddiad effeithiol ar ffracio 

i sicrhau nad oes caniatâd yn cael ei roi i unrhyw 
waith cynhyrchu pŵer nwy newydd sy’n rhoi 
Cymru dan anfantais bellach o ran sicrhau 
allyriadau sero-net. Byddwn yn parhau i sicrhau, 
wrth i byllau glo olaf Cymru ddod at ddiwedd eu 
hoes gynhyrchiol, eu bod yn cael eu cau a’u hadfer 
yn briodol, gan greu mannau gwyrdd a llewyrchus 
yn y broses.

Mae barnau cryf ar bob ochr i’r ddadl ynglŷn ag 
ynni niwclear o fewn y Blaid Lafur yng Nghymru. 
Mae llywodraeth Llafur Cymru wedi cadarnhau’r 
polisi a benderfynwyd yn y pen draw gan y 
blaid ein bod yn disgwyl i niwclear barhau’n 
rhan o’n sylfaen ddiwydiannol, gan gynnwys 
adweithyddion modiwlaidd bach a chynhyrchu 
isotopau meddygol, ond y byddwn yn bendant 
ein hymagwedd ynglŷn â’r risgiau posibl a ddaw 
yn sgil hynny. Eleni, byddwn yn sefydlu grŵp 
cynghori annibynnol i ddarparu cyngor arbenigol 
i Lywodraeth Cymru ar y camau y gallwn eu 
cymryd i ddiogelu buddiannau Cymru yng nghyd-
destun datblygu adweithydd niwclear newydd yn 
Hinkley Point yng Ngwlad yr Haf.

 
TWF AMGYLCHEDDOL

Bydd llywodraeth Llafur Cymru yn sicrhau ein bod 
yn gwerthfawrogi ein hamgylchedd yn briodol yn 
yr holl benderfyniadau ariannol a pholisi a wnawn 
fel ein bod yn gosod natur yng Nghymru ar lwybr i 
sicrhau gwydnwch.

Mae gan Gymru un o’r asedau naturiol mwyaf o 
unrhyw wlad fechan yn y byd. Eto, rydym yn dal 
i ymgodymu ag effaith tensiynau hanesyddol 
rhwng ein heconomi a’n hamgylchedd, sydd wedi 
arwain at ddifrod difrifol i natur a’r gymdeithas 
yng Nghymru dros ganrifoedd. Mae’n rhaid i 
ni barhau i gryfhau ansawdd a chynhyrchiant 

“   GWTHIO I GAEL MORLYN LLANW 
BAE ABERTAWE AC MEWN 
RHANNAU ERAILL O GYMRU.”

 –  Plaid Lafur Etholaeth Bro 
Morgannwg

“   MAE’R CAR HYDROGEN YN 
CAEL EI ADEILADU YNG 
NGHYMRU, A DYLEM GEFNOGI 
DULLIAU ARLOESOL O’R FATH O 
BWERU CERBYDAU.”

 –  Plaid Lafur Etholaeth 
Aberconwy

“  MAE ANGEN DELIO Â’R 
BROBLEM GYDA CHOLLI 
BIOAMRYWIAETH, YN 
CYNNWYS ARDALOEDD 
GWARCHODEDIG, A MWY O 
FONITRO A PHLISMONA.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Arfon

YR AMGYLCHEDD8



ein hamgylchedd naturiol trwy fuddsoddi yn 
y gweithgareddau hynny sy’n darparu sylfeini 
newydd y gellir osgoi deilliannau niweidiol 
ohonynt a lle gall economi lanach a gwyrddach 
dyfu.

Mae llywodraethau blaenorol Llafur Cymru wedi 
arwain y ffordd gyda Deddf yr Amgylchedd 
(Cymru), gan adeiladu ar Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Nawr, mae gwledydd 
eraill y DU yn dechrau sgrialu mynd i ddal i fyny yn 
wyneb bygythiad Brexit sy’n agosáu. 

Mae colli’r Egwyddorion Amgylcheddol a’r 
fframwaith Llywodraethu a ddarparwyd gan 
sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd yn golygu bod 

rhaid i ni ddeddfu i gynnal grym ein polisi a’n 
rheoliadau amgylcheddol. Bydd llywodraeth 
Llafur Cymru yn cyflwyno deddfwriaeth i sicrhau 
bod goruchwyliaeth annibynnol o ddiogelu 
amgylcheddol, a mecanwaith sydd ar gael yn 
rhwydd i ddinasyddion godi’u pryderon. 

Ochr yn ochr â hyn, rydym yn cynnal adolygiad 
llawn o’r trefniadau ar draws y llywodraeth i sicrhau 
bod ein penderfyniadau yn cynnal ac yn gwella 
ein hamgylchedd naturiol. Mae’n rhaid i ni sicrhau 
bod yr holl gyrff cyhoeddus yn gallu ymgorffori 
ystyriaethau amgylcheddol yn briodol yn eu holl 
feysydd gwaith, ac yn enwedig drwy gynllunio, 
caffael a rheoli tir ac adeiladau. Bydd llywodraeth 
Llafur Cymru yn y Cynulliad nesaf yn cyflwyno 
cyllid a chanllawiau newydd i ymgorffori’r 
ymagwedd ‘twf amgylcheddol’ hon ar draws y 
sector cyhoeddus, a defnyddio ein dylanwad i 
annog busnesau a chymunedau i gyd-fynd â’n 
hymrwymiadau.

Mae gennym sail gref i adeiladu arni. Yn 2020, 
byddwn yn cynhyrchu Datganiadau Ardal sy’n 
coladu’r sylfaen dystiolaeth sydd ar gael i sicrhau 
bod cyrff cyhoeddus ac eraill yn gweithredu ar 
y cyd i hyrwyddo cyfleoedd i warchod a gwella’r 

amgylchedd naturiol ym mhob rhan o Gymru. Ein 
hadroddiad Cyflwr ein Hadnoddau Naturiol yw’r 
trosolwg mwyaf cynhwysfawr erioed o gyflwr ein 
hamgylchedd naturiol yng Nghymru a’r pwysau 
sydd arno.

Mae’r llywodraeth Llafur Cymru hon wedi cefnogi 
gwaith adfer natur ar draws sectorau a dan 
arweiniad cymunedau trwy ein cynlluniau grant 
arloesol sy’n cefnogi’r pethau bychan sydd 
mor hanfodol i natur. Rydym wedi cynorthwyo 
cymunedau i greu ac adfer gweirgloddiau, 
mawndiroedd, parciau a llawer o fannau gwyrdd 
llewyrchus eraill ym mhob rhan o Gymru, gan 
helpu cymell miloedd o bobl i weithredu dros 
natur. Yn nhymor y cynulliad nesaf byddwn yn 
mireinio, yn ehangu ac yn targedu’r cynlluniau 
hyn er mwyn hyrwyddo cyfranogiad cymunedau 
a chyflawni mwy o welliant amgylcheddol yn y 
tymor hir.

Dros dymor y Cynulliad presennol, bydd y 
llywodraeth Llafur Cymru hon yn buddsoddi 
£350m i warchod cymunedau ar hyd a lled Cymru 
sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd ac erydu 
arfordirol. Mae hon yn elfen allweddol o’n hymateb 
i’r argyfwng hinsawdd, ac mae hefyd yn gyfle i 
ddefnyddio atebion seiliedig ar natur ar raddfa 
fawr, yn cynnwys plannu coed, er mwyn cyflawni 
buddion lluosog i natur a chymunedau Cymru.

Yn nhymor y cynulliad nesaf, bydd llywodraeth 
Llafur Cymru yn parhau’r broses a ddechreuom 
i sefydlu Coedwig Genedlaethol i Gymru, gyda 
gweledigaeth hirdymor i ymestyn hon ar hyd 
Cymru gyfan, gan adeiladu ar ein llwyddiant yn 
creu Llwybr Arfordir Cymru.
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“   DYLAI FOD MWY O BWYSLAIS 
AR ADFER GWEIRGLODDIAU 
A GWRYCHOEDD AC 
AMDDIFFYNFEYDD LLIFOGYDD 
NATURIOL.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Gŵyr 

“   PLANNU MWY O GOETIROEDD 
BACH YM MHOB ARDAL 
DREFOL... MAE MWY 
O FANNAU GWYRDD A 
CHOETIROEDD YN GALLUOGI 
AMSUGNO DŴR WYNEB YN 
WELL.”

 –  Plaid Lafur Etholaeth 
Brycheiniog a Sir Faesyfed



CYMRU WLEDIG GADARN 

Bydd llywodraeth Llafur Cymru yn amddiffyn ein 
ffermwyr rhag y bygythiadau yn sgi Brexit trwy 
gryfhau eu rôl fel stiwardiaid ein hamgylchedd 
naturiol, gan adlewyrchu ein hymagwedd at 
Bartneriaeth Gymdeithasol. 

Trwy gydol proses Brexit, mae Llafur Cymru wedi 
brwydro dros gyllid a chymorth teg i’n ffermwyr i 
gydnabod eu cyfraniad diwylliannol, economaidd 
ac amgylcheddol hanfodol i gymdeithas Cymru. 
Rydym wedi ariannu a chydlynu cymorth iechyd 
meddwl ychwanegol i ffermwyr i’w helpu i ymdopi 
ag ansicrwydd a straen a grëir gan Lywodraeth 
Dorïaidd ddi-drefn a diofal y DU.

Y cynigion ar gyfer cymorth i amaethyddiaeth ar ôl 
Brexit a gyhoeddwyd gan lywodraeth Llafur Cymru 
yw’r manylaf a’r mwyaf uchelgeisiol o unrhyw un 
o wledydd y DU. Byddai’r rhain yn gweld biliynau 
o bunnoedd o fuddsoddiad yn cael eu hailgyfeirio 
i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol 
wrth ddarparu ffrydiau incwm sefydlog sy’n 
diogelu busnesau ffermio rhag anwadalrwydd 
marchnadoedd. Yn nhymor  y cynulliad nesaf 
byddwn yn parhau i weithredu’r cynigion hyn ar 
fyrder a gyda phenderfyniad. 

Mewn cyferbyniad â’r cynigion a roddwyd gerbron 
mewn mannau eraill yn y DU, mae ein cynigion ni’n 
golygu y bydd unrhyw ffermwr, pa fwyd bynnag 
y gallai gynhyrchu yn y pen draw, yn derbyn 
cymorth gan y llywodraeth ar gyfer y deilliannau 
amgylcheddol a gyflawnant, yn hytrach nag ar sail 
faint o dir y maent yn ei ffermio.

Ochr yn ochr â’r cynlluniau newydd ar gyfer 
cymorth amaethyddol, mae’n rhaid i ni barhau yn 
ystod tymor y cynulliad nesaf i godi’r waelodlin 
rheoleiddio er mwyn sicrhau system fwy cyson a 
chadarn o amddiffyniadau amgylcheddol mewn 

gweithgareddau ffermio a gweithgareddau eraill yng 
nghefn gwlad Cymru. Yn ystod tymor y cynulliad 
hwn, mae llywodraeth Llafur Cymru wedi darparu 
cyllid a chyngor helaeth i ffermwyr, ac wedi dod 
â rheoliadau newydd ymlaen er mwyn lleihau 
ymhellach nifer y digwyddiadau llygru amaethyddol 
sy’n cael effaith mor ddifrodus ar yr aer, ein tir a dŵr. 

Yn nhymor y cynulliad nesaf bydd llywodraeth 
Llafur Cymru yn dod â rheoliadau newydd gerbron 
sy’n cryfhau sefyllfa ffermwyr tenant. Bydd hyn 
yn sicrhau bod llwybrau mynediad mwy hyfyw ar 
gyfer ffermwyr newydd a ffermwyr ifanc, ac yn 
gwneud yn siŵr y gall ffermwyr tenant wneud y 
cyfraniad mwyaf un at gyflawni ein huchelgeisiau 
amgylcheddol newydd i’r sector ffermio. Byddwn 
yn parhau i amddiffyn gweithwyr amaethyddol 
trwy gynnal Bwrdd Cyflogau Amaethyddol Cymru 
lle mae’r Torïaid wedi methu amddiffyn safonau 
cyflogaeth drwy ddiddymu ei gyfwerth yn Lloegr. 

Ar adegau, mae beirniadaeth yn y cyfryngau o’r 
sector ffermio wedi anwybyddu’r amrywiadau 
mewn dulliau ffermio a’r ffaith y bydd unrhyw ateb 
i’n heriau amgylcheddol yn dibynnu ar arbenigedd 
ac ymroddiad ein ffermwyr. Mae ein ffermwyr yn 
rheng flaen newid hinsawdd yng Nghymru, ac mae 
dulliau ffermio dwysedd isel yn cynnal cynefinoedd 
rhain o’n rhywogaethau anifeiliaid a phlanhigion 
mwyaf gwerthfawr. Mae ffermio yn cynnal llawer 
o’n cymunedau gwledig, ac mae hynny yn ei dro 
yn cynnal y Gymraeg a’n treftadaeth ddiwylliannol. 
Mae’n rhaid i ni gadw ein ffermwyr ar y tir a chadw 
ein cymunedau gwledig yn gyfan. 

MYND I’R AFAEL Â LLYGREDD A 
GWASTRAFF 

Rydym yn gwybod fod llygredd a gwastraff 
yn effeithio’n anghymesur ar y rhai sydd fwyaf 
agored i niwed yn ein cymdeithas, ac maent yn 
achosi difrod enbyd i’n hamgylchedd naturiol. 

“  PARHAU A DATBLYGU 
CYMORTH AR GYFER 
FFERMWYR MYNYDD CYMRU, 
YN CYNNWYS CYMELLIADAU I 
ARALLGYFEIRIO/RHEOLI TIR.” 

 –  Plaid Lafur Etholaeth Dwyfor 
Meirionnydd

“  MAE ANGEN I GYMORTH AR 
GYFER FFERMIO ANNOG A 
MYNNU DULLIAU FFERMIO 
ECOGYFEILLGAR’.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Arfon
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Mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â’r materion hyn trwy 
gydol y cylch bywyd cyfan - o gynhyrchu a phacio 
i waredu’n ddiogel a gorfodi rheoleiddio.

Mae’n rhaid i ni sicrhau nad yw baich cost mynd 
i’r afael â llygredd a gwastraff a gynhyrchir gan 
y sector preifat yn disgyn yn anghymesur ar 
awdurdodau cyhoeddus. Mae’r costau a ysgwyddir 
gan lywodraeth leol yn arbennig yn rhy uchel 
ar hyn o bryd, ac mae mwy y gallwn ei wneud i 
wobrwyo’n well y busnesau mwyaf cyfrifol yng 
Nghymru y mae eu hymdrechion yn diogelu ein 
hamgylchedd naturiol ac yn lleihau costau y 

byddai’n rhaid i’r sector cyhoeddus eu hysgwyddo 
fel arall.

Mae llywodraeth Llafur Cymru yng Nghymru wedi 
trawsnewid y sefyllfa ailgylchu yng Nghymru, 
gan fynd o sefyllfa lle’r oedd cyfraddau canran 
ailgylchu mewn cartrefi  yn y digidau unigol isel, 
i fod â’r cofnod gorau ar ailgylchu o unrhyw le 
yn y DU, yn y pump uchaf yn fyd-eang, o fewn 
pellter cyrraedd y gorau yn y byd. Yn nhymor y 
Cynulliad nesaf, bydd llywodraeth Llafur Cymru yn 
cryfhau ein sefyllfa mwy fyth gyda buddsoddiad 
ar y cyd mewn economi gylchol, i symud tuag at 
sero wastraff a’r lefelau ailddefnyddio /ailgylchu 
diwydiannol uchaf. Bydd rheoliadau newydd 
yn cyd-fynd â’r ymdrechion hyn i symud yn 
benderfynol yn erbyn ffynonellau pob gwastraff 
plastig.

Yn nhymor y Cynulliad nesaf, bydd llywodraeth 
Llafur Cymru yn dwyn ymlaen Deddf Aer Glân 
newydd i Gymru. Llygredd aer yw ein risg iechyd 
amgylcheddol mwyaf, ac mae’n rhaid i ni barhau 
â’n gwaith i leihau allyriadau niweidiol o draffi g, 
diwydiant, cartrefi  ac amaethyddiaeth. Mae’r 
gwaith o ddatblygu Deddf Aer Glân eisoes yn 
mynd rhagddo, gyda’n cynigion ar gyfer pwerau 

“  MAE ANGEN MWY O YMDRECH 
AR Y CYD I LEIHAU GWASTRAFF 
PLASTIG, E.E. GWAHARDD 
BAGIAU PLASTIG UNTRO, 
MYND I’R AFAEL Â GWASTRAFF 
PYSGOTA, AC ANNOG / MYNNU 
DEUNYDD PACIO Y GELLIR EI 
GOMPOSTIO.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Arfon
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newydd trwy ddeddfwriaeth sylfaenol i’w 
cyhoeddi eleni. 

Mae llywodraeth Llafur Cymru wedi dwyn ymlaen 
rheoliadau arloesol a chyllid i gefnogi darparu 
draenio cynaliadwy sy’n creu mannau ar gyfer 
natur ar yr un pryd â lleihau pwysau ar drin dŵr 
gwastraff. Yn ystod tymor y cynulliad nesaf 
byddwn yn dwyn deddfwriaeth ymlaen i ehangu’r 
ddarpariaeth hon hyd yn oed ymhellach. 

Mae’r defnydd presennol a blaenorol o ddeunydd 
ymbelydrol ar gyfer cymwysiadau meddygol 
a diwydiannol yng Nghymru yn golygu bod 
gennym gyfrifoldeb i gyfrannu at ymdrechion i 
leihau’r risg niwed a achosir gan wastraff niwclear. 
Rhaid i ni beidio ag anwybyddu’r risgiau a’r 
cyfrifoldebau hyn, ac mae’n rhaid i ni weithio gyda 
chymunedau yng Nghymru i sicrhau nad effeithir 
yn anghymesur ar unrhyw un gan risgiau gwastraff 
niwclear na chan baich y gost o’i waredu’n ddiogel. 

Ni fydd Llywodraeth Llafur Cymru yn nodi’n 
rhagweithiol unrhyw safl eoedd ar gyfer gwaredu 
diogel, ac ni fydd yn dwyn ymlaen unrhyw le 
y bydd y gymuned neu’r awdurdod lleol yn eu 
gwrthwynebu.

LLES ANIFEILIAID

Bydd Llafur Cymru yn cynnal ac yn ehangu’r 
safonau lles uchaf ar gyfer anifeiliaid dof ac 
anifeiliaid gwyllt. 

Mae Llafur wedi gwarchod yn erbyn galwadau 
am ddifa moch daear a fyddai’n peryglu lledaenu 
clefyd anifeiliaid, gan ddefnyddio’r dystiolaeth 
wyddonol orau sydd ar gael. Llafur yw’r unig blaid 
sydd yn ymroddedig i gynnal y gwaharddiad 
ar hela llwynogod, hela ceirw a chwrsio 
ysgyfarnogod. 

Cyn diwedd tymor y Cynulliad hwn byddwn yn 
dwyn ymlaen deddfwriaeth i wahardd y defnydd 
o anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau ar sail foesegol, 
byddwn yn cyfl wyno rheoliadau newydd ar 
gyfer arddangosfeydd anifeiliaid symudol eraill a 
byddwn yn dwyn ymlaen ‘Cyfraith Lucy’ i wahardd 
gwerthiannau cŵn a chathod bach trydydd 
parti yn ogystal â gwelliannau i reoliadau bridio 
er mwyn gwella amodau lles anifeiliaid mewn 
sefydliadau bridio.

Byddwn yn archwilio cyfl eoedd yn nhymor 
y Cynulliad nesaf i gryfhau’r rheoliadau hyn 
ymhellach er mwyn ceisio dileu creulondeb 
anifeiliaid ym mhob ffurf, ac i warchod ein 
rhywogaethau a’n cynefi noedd mwyaf 
gwerthfawr. Bydd hyn yn cynnwys ystyried 
cyfl wyno microsglodynnu gorfodol ar gathod 
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domestig a mynnu eu bod yn gwisgo clychau er 
mwyn lleihau hela adar gwyllt a mamaliaid bach. 

Gan weithio gyda’r proffesiwn milfeddygol yng 
Nghymru, rydym eisoes yn arweinwyr byd ym 
maes bioddiogelwch ac yn y frwydr yn erbyn 
ymwrthedd gwrthficrobaidd. Mae’r rhain yn heriau 
o ddifrifoldeb cynyddol yn fyd-eang, ac maent yn 
bygwth ein gwasanaethau iechyd a’n mwynhad 
o’n hamgylchedd naturiol i genedlaethau’r 
dyfodol. Yn y Cynulliad nesaf, bydd llywodraeth 
Llafur Cymru yn gweithio i leihau’r galw am 
wrthfiotigau i’w defnyddio mewn anifeiliaid fferm 
ac anifeiliaid anwes, a bydd yn gwella’r wybodaeth 
am stiwardiaeth gwrthfiotigau, a safonau, ymhlith 
y rheiny sy’n rhoi presgripsiynau ac yn cyflenwi 
gwrthfiotigau ar gyfer anifeiliaid. 

Yn 2018, cyflwynwyd cynllun buddsoddi Busnes 
Bwyd gwerth £1.1m i helpu lladd-dai bach a 
chanolig yng Nghymru i wella’r cyfleusterau y 
maent yn eu gweithredu, gan gynnwys cefnogi 
gosod ac uwchraddio teledu cylch cyfyng a 
mesurau lles anifeiliaid eraill. Cred Llafur Cymru 
mai ymagwedd gydweithredol, gan weithio 
gyda lladd-dai, sy’n fwyaf tebygol o gyflawni’r 
gyfundrefn lles anifeiliaid fwyaf cadarn. Gall teledu 
cylch cyfyng gefnogi gwelliannau mewn lles 
anifeiliaid, ond ar ei ben ei hun mae’n annigonol, ac 
nid yw’n disodli goruchwyliaeth uniongyrchol gan 
filfeddygon. Byddwn yn ystyried deddfwriaeth 
i fandadu gosod teledu cylch cyfyng os oes 
tystiolaeth glir mai hon fyddai’r ffordd fwyaf 
effeithiol o godi safonau lles anifeiliaid yng 
Nghymru. 
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