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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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CYLLID 

Mae cyllideb Llywodraeth Llafur Cymru wedi’i 
chynllunio i greu Cymru well a thecach yn wyneb 
cyni a orfodwyd gan Dorïaid y Deyrnas Unedig (y 
DU). 

Gwarchod gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen 
a chadw’r addewidion a wnaethom i bobl Cymru 
fu’r blaenoriaethau wrth osod cyllidebau ar adeg o 
alw cynyddol a thoriadau cyllid o San Steffan. 

Roedd dyraniadau mawr yng Nghyllideb 2019/20 
Llywodraeth Cymru  yn cynnwys:

 -  £500m ychwanegol ar gyfer Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, gan gynyddu’r 
gyllideb i fwy nag £8.1bn 

 -  Dros £4.2bn ar gyfer Llywodraeth Leol  

 -  £78m ar gyfer y gronfa trafnidiaeth leol dros 
dair blynedd a

 -  £60m ar gyfer cynlluniau adnewyddu ffyrdd

 -  £35m ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol

Bydd cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020-
2021 yn cael ei chyhoeddi ar ôl lansio’r Ddogfen 
Ymgynghori Cam Dau hon, a bwriedir cyflwyno 
cyllideb ddrafft ar 19 Tachwedd. Mae Llafur Cymru 
wedi egluro mai sicrhau’r cyllid y mae ei angen 
ar ein GIG yw’r brif flaenoriaeth o hyd, ynghyd â 
darparu’r setliad gorau posibl i lywodraeth leol. 

Mae proses y gyllideb hefyd wedi cael ei chryfhau 
gan bwyslais cryfach ar ein blaenoriaethau ar 
draws y llywodraeth:

 - y blynyddoedd cynnar

 - gofal cymdeithasol 

 - tai 

 - sgiliau a chyflogadwyedd 

 - gwell iechyd meddwl

 - datgarboneiddio

 - tlodi 

 - bioamrywiaeth

Mae gan yr wyth maes hyn y potensial i wneud y 
cyfraniad mwyaf at ffyniant a lles tymor hir. Maen 
nhw’n adlewyrchu’r adeg o fywydau pobl pan 
allent fod â’r angen mwyaf am gymorth, a phan all 
y cymorth iawn gael effaith fawr ar eu dyfodol. Yn 
hollbwysig, byddant hefyd yn cryfhau ein gwaith i 
fynd i’r afael ag Argyfwng yr Hinsawdd.

Gallai maniffesto 2021 gynyddu effaith y 
gwaith hwn i’r eithaf gyda syniadau newydd a 
dealltwriaeth o’r ffordd orau i ddod â datrysiadau 
ynghyd sy’n rhychwantu’r prif flaenoriaethau hyn 
ar gyfer Cymru. 

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i symud ymlaen 
ag argymhellion yr Adolygiad Rhywedd a rhoi 
rhywedd wrth wraidd y broses benderfynu, a 
dyrannu adnoddau a’r gyllideb.

CYNI 

Despite Tory claims that austerity is over, the Er 
gwaethaf honiadau’r Torïaid bod cyni drosodd, 
methodd Rownd mis Medi 2019 Canghellor y DU 
â dychwelyd cyllideb Cymru i lefelau gwario 2010. 
Mae’r cyhoeddiad yn golygu bod cyllideb Cymru 
£300m ar ei cholled mewn termau real o gymharu 
â 2010/11. Mae’r rownd wario un flynedd hefyd 
wedi’i chyfyngu gan allu Llywodraeth Cymru i 
gynllunio y tu hwnt i 2020/21. 

Pe bai cyllideb Cymru wedi tyfu yn unol ag 
economi’r DU ers 2010, byddai £4bn yn fwy wedi 
bod gennym i’w fuddsoddi mewn gwasanaethau 
cyhoeddus yn 2019-20 nag a oedd ar gael i ni yn 
ein Cyllideb ddiwethaf. 

Er gwaethaf effaith y cyni hirfaith, mae cyllideb 
Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i 
warchod ymrwymiadau allweddol i gyflawni 
cyfiawnder cymdeithasol, fel presgripsiynau am 
ddim i bawb a’r rhaglen adeiladu Ysgolion yr 21ain 
Ganrif sy’n werth £3.7bn. 

Yn ystod tymor hwn y Cynulliad, mae mwy nag 
£1.7bn wedi cael ei fuddsoddi i helpu i ragori 

“  FE’U HANOGWN [LLAFUR 
Y DU A LLAFUR CYMRU] I 
GYFLWYNO TRETH GWERTH 
TIR A FYDD NID YN UNIG YN 
HAWS I’W CHASGLU NA’R 
SYSTEM BRESENNOL, OND A 
FYDDAI HEFYD YN DECACH 
I’R BOBLOGAETH SY’N 
GWEITHIO.”

 – CLP Preseli Sir Benfro

1 Ar yr adeg ysgrifennu, disgwylir i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei 
Chyllideb Ddrafft ar gyfer 2020/21 ar 19 Tachwedd 2019



ar yr ymrwymiad i ddarparu 20,000 o gartrefi 
fforddiadwy, ac rydym wedi buddsoddi i sicrhau 
48 wythnos o addysg a gofal plant i rieni sy’n 
gweithio sydd â phlant 3 a 4 oed. Mae’r ddau 
ymrwymiad wedi cael eu cyflawni’n gynnar.

CYLLID TEG   

Er bod Llywodraeth Llafur Cymru wedi negodi 
cyllid gwaelodol newydd, gan gyflwyno elfen 
wedi’i seilio ar anghenion i Fformiwla Barnett, dylai’r 
broses dyrannu cyllid ledled y DU gael ei hadolygu i 
ddarparu cyllid teg i Gymru.

Mae Llywodraeth Llafur Cymru hefyd yn wynebu 
pwysau ychwanegol yn sgil yr angen i fuddsoddi 
mewn meysydd nad ydynt wedi’u datganoli i 
liniaru effaith tanfuddsoddiad gan lywodraeth y 
DU. Mae rheilffyrdd yn enghraifft allweddol lle 
Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi mwy na’r 
DU yn seilwaith rheilffyrdd Cymru, er bod y DU 
yn gyfrifol am hyn o hyd. Bydd Llafur Cymru 
yn parhau i ymladd dros ddatganoli’r seilwaith 
rheilffyrdd fel y gallwn gyflawni ein huchelgeisiau 
ar gyfer y rhwydwaith yng Nghymru. 

Mae’r ffordd y mae cyllid yn cael ei ddyrannu 
i wledydd y DU yn atgyfnerthu’r angen am 
ddulliau rhynglywodraethol newydd sy’n sicrhau 
ymagwedd deg wedi’i seilio ar reolau. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod ar ei cholled 
o ganlyniad i benderfyniadau llywodraeth y DU 
nad ydynt yn rhoi ystyriaeth lawn i ddatganoli. 
Yn 2019, bu’n rhaid i Lywodraeth Cymru dalu am 
gostau ychwanegol pensiwn y sector cyhoeddus 
(a osodwyd ar lefel y DU) heb y cyllid ychwanegol 
yr oedd ei angen i ymdopi â’r pwysau newydd. 

Arweiniodd hyn at doriad o £50m i gyllideb 
Cymru yn ystod 2019/20, i bob pwrpas. Er bod 
Gweinidogion Cymru wedi cychwyn dadl ffurfiol â 
Llywodraeth y DU, ni chymerwyd unrhyw gamau 

i unioni’r ffaith nad oedd Cymru wedi derbyn 
unrhyw gyllid ychwanegol ochr yn ochr â’r taliad 
£1bn a gyflwynwyd i Ogledd Iwerddon yn dilyn 
cytundeb y Torïaid â’r DUP. 

Mae llywodraeth y DU hefyd yn cyfyngu ar 
allu Llywodraeth Cymru i fenthyca a rheoli ei 
chronfeydd wrth gefn wrth gyllidebu.

Benthyca: Mae gan Lywodraeth Cymru derfyn 
benthyca mympwyol – a osodwyd gan lywodraeth 
y DU – o £150m ac mae gwerth benthyca mewn 
blynyddoedd cyfunol wedi’i gyfyngu i £1bn.

Cronfeydd wrth gefn: Ar hyn o bryd, mae terfyn 
o £350m ar gyfer cronfa wrth gefn Llywodraeth 
Cymru, sy’n gallu achosi problemau o ran 
trefniadau cyllidebu diwedd blwyddyn.

Bydd Llafur Cymru yn defnyddio’r hyn a ddysgwyd 
o’r Model Buddsoddi Cydfuddiannol (MIM) i 
ddatblygu’r ffordd fwyaf effeithiol a chynaliadwy o 
ysgogi buddsoddiad ar gyfer cymunedau Cymru.

TRETHI CYMRU 

Yn dilyn galwadau gan Lafur Cymru, gwelwyd 
treth yn cael ei datganoli’n sylweddol i Gymru 
yn Neddfau Cymru 2014 a 2017, gan gynnwys 
datganoli’r dreth incwm yn rhannol. Yn benodol, 
roedd y ddeddfwriaeth yn caniatáu ar gyfer 
cyflwyno: 

 - Cyfraddau Trethi Incwm Cymru

 -  Treth Trafodiadau Tir Cymru (LTT) – sy’n disodli 
treth dir y dreth stamp 

 - Treth Gwarediadau Tirlenwi (LDT) a 

 - Datblygu Trethi Newydd Cymru

Cyfraddau Trethi Incwm Cymru:  
Ni ellir newid y swm y gall pobl ei ennill cyn talu 
treth (lwfans personol) a bydd y pwynt pan fydd 
pobl yn talu’r cyfraddau treth ychwanegol ac uwch 
yn aros yr un fath hefyd ledled Cymru, Lloegr a 
Gogledd Iwerddon. Fodd bynnag, ers mis Ebrill 
2019, mae Llywodraeth Cymru wedi bod â’r pŵer i 
amrywio cyfraddau o fewn y 3 band treth incwm. 

Roedd Maniffesto 2016 Llafur Cymru yn cynnwys 
ymrwymiad i beidio â chynyddu’r dreth incwm yn 
ystod tymor hwn y Cynulliad. Mae cost toriad 1c i’r 
holl fandiau treth incwm oddeutu £200m ar hyn o 
bryd. Mae hyn yn cyfateb i oddeutu 3% o’r gyllideb 
iechyd yng Nghymru. 
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“  BYDDAI ANGEN PWYSLEISIO 
BOD UNRHYW ‘ARDOLL GOFAL 
CYMDEITHASOL’ YN MYND YN 
GYFAN GWBL AC YN UNIG TUAG 
AT OFAL CYMDEITHASOL.”

 – CLP De Caerdydd a Phenarth



Dylid rhoi ystyriaeth ddifrifol i’r sail resymegol dros 
ddiwygio Cyfraddau Trethi Incwm Cymru. Bydd 
cydbwyso ymrwymiadau a disgwyliadau’r cyhoedd 
yn hollbwysig wrth ystyried y buddion a’r risgiau 
posibl sy’n gysylltiedig ag unrhyw newid. 

Cynlluniwyd Treth Trafodiadau Tir Cymru – sy’n 
disodli hen Dreth Dir y Dreth Stamp – i ddarparu 
system fwy blaengar sy’n gweddu’n well i 
anghenion Cymru. Yn 2019, nid oedd 60% o bobl a 
brynodd eu heiddo wedi talu treth oherwydd bod 
trothwy cychwynnol Cymru wedi cael ei godi i 
£180,000 (yr uchaf yn y DU). 

Yn ogystal â helpu pobl sy’n prynu am y tro cyntaf, 
mae’r un trothwy yn berthnasol i bob pryniant, sy’n 
sicrhau bod teuluoedd sydd dan bwysau yn cael 
eu cynorthwyo i’r un graddau. Mae perchenogion 
cartref sy’n prynu eiddo ychwanegol bellach yn talu 
3% ychwanegol ar eu pryniant. 

Mae hyn yn golygu bod trafodiadau ar gyfer ail 
gartrefi ac eiddo prynu i osod wedi arwain at 
£60m o refeniw ychwanegol yn 2018/19 i gefnogi 
buddsoddiad yng ngwasanaethau cyhoeddus 
Cymru. 

Mae Llywodraeth Llafur Cymru wedi pwysleisio y 
dylai Trethi Cymru gynyddu refeniw mewn ffordd 
mor deg â phosibl o fewn system sy’n syml, yn 
glir, yn flaengar ac yn sefydlog. Mae cyfranogiad 
wedi bod yn egwyddor bwysig ar gyfer Trethi 
newydd Cymru hefyd, a sefydlwyd Grŵp Cynghori 
ar Dreth yn 2014 i gefnogi datblygiadau gyda 
chynrychiolwyr gan gynnwys TUC Cymru, FSB 
Cymru ac arbenigwyr ar dreth. 

Mae Awdurdod Refeniw Cymru (WRA) wedi cael ei 
sefydlu ac mae bellach yn casglu ac yn rheoli LTT 
ac LDT. Mae HMRC yn parhau i gasglu Cyfraddau 
Trethi Incwm Cymru trwy gytundeb â Llywodraeth 
Cymru. Mae WRA wedi cael adborth cadarnhaol 
gan fusnesau yng Nghymru o fewn ymagwedd 
gyntaf ddigidol sy’n canolbwyntio ar gasglu’r swm 
iawn o dreth ar yr adeg iawn. 

O’u cyfuno gyda’r dreth gyngor a threthi 
annomestig, mae’r trethi a gesglir ac a reolir gan 
Awdurdodau Lleol a/neu Lywodraeth Cymru yn dod 
i oddeutu £5bn y flwyddyn. 

 

TRETHI LLEOL – CYMORTH A 
DIWYGIADAU   

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i drethi lleol 
tecach gyda chymorth wedi’i dargedu at y rhai y 
mae arnynt ei angen fwyaf. 

Rydym wedi esemptio’r rhai sy’n gadael gofal rhag 
talu’r dreth gyngor hyd at 25 oed ac wedi dileu 
cosb carchariad am beidio â thalu’r dreth gyngor. 
Yn ddiweddar, dywedwyd bod Cymru yn ‘arwain 
y ffordd’ am gyflwyno proses ymgeisio safonedig 
ledled Cymru, gan ei gwneud yn haws hawlio’r 
gostyngiad ‘nam meddyliol difrifol’. Bydd hyn yn 
sicrhau arbedion sylweddol i’r rhai sy’n ymdopi â 
chlefydau fel clefyd Alzheimer a chlefyd Parkinson. 

Yn wahanol i Loegr, cyflwynodd Llafur Cymru un 
Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ar gyfer 
Cymru, gan sicrhau tegwch ledled y wlad. Mae tua 
£245m yn cael ei roi yn y cynllun bob blwyddyn i 
ddarparu cymorth ariannol i 280,000 o aelwydydd 
yng Nghymru, nad yw 220,000 ohonynt yn talu 
unrhyw dreth gyngor o gwbl. 

Mae Protocol Treth newydd ar gyfer Cymru, y 
cytunwyd arno gyda Chymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru (CLlLC), yn amlinellu’r arferion da y 
dylai cynghorau eu dilyn wrth ymdrin â dyledion ac 
ôl-ddyledion y dreth gyngor. Mae hyn yn cynnwys 
amlygu aelwydydd agored i niwed yn gynnar er 
mwyn atal argyfwng, gyda chynlluniau ad-dalu 
realistig. 

Nid yw ôl-ddyledion y dreth gyngor wedi cynyddu 
i’r un lefelau a adroddwyd yn Lloegr, a hynny’n 
bennaf oherwydd bod ein cynllun gostyngiadau 
wedi cynorthwyo aelwydydd incwm isel. Mae’r 
dreth Band D gyfartalog yn Lloegr yn uwch na’r 
dreth gyfatebol yng Nghymru. Rydym hefyd wedi 
symud o flaen Lloegr trwy ganiatáu i gynghorau 
gynyddu’r premiwm treth gyngor mwyaf ar eiddo 
gwag tymor hir i 100%. Yn ogystal, rhoddwyd y 
rhyddid i gynghorau godi premiwm ar ail gartrefi 
i helpu i fynd i’r afael â phroblemau cyflenwad tai 
lleol. 

Mae Llywodraeth Llafur Cymru yn gweithio gyda 
CLlLC a phartneriaid eraill i archwilio opsiynau 
i ddiwygio cyllid llywodraeth leol er mwyn creu 
system decach. Mae’r opsiynau hyn yn cynnwys 
Treth Gwerth Tir, treth incwm leol ac effaith ailbrisio. 

Mae Llafur Cymru wedi cynnig cymorth cyson 
i fusnesau bach trwy ymrwymo dros £210m i 
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ryddhad ardrethi. Mae’r cymorth hwn o fudd i 75% o 
drethdalwyr, ac nid yw tua hanner ohonynt yn talu 
unrhyw drethi o gwbl. 

CYLLID ARLOESOL

Cyfeiriodd yr Ymgynghoriad Polisi Cam Un at y 4 
treth newydd bosibl sy’n cael eu harchwilio gan 
Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd. Y rhain yw i) y 
Dreth ar Dir Gwag ii) yr Ardoll Gofal Cymdeithasol 
iii) y Dreth ar Ddeunydd Plastig Untro a iv) y Dreth 
Dwristiaeth. 

Mae’r broses ar gyfer cyflwyno pwerau treth 
newydd yn cynnwys trafod gyda thrysorlys y DU 
cyn i’r pwerau perthnasol gael eu trosglwyddo. 
Mae trafodaethau’n parhau i sicrhau’r pwerau sy’n 
ofynnol i gyflwyno Treth ar Dir Gwag yng Nghymru. 

Bydd Llafur Cymru yn ymgysylltu â chymunedau 
a busnesau ynglŷn â sut y gallai treth newydd 
annog y math o ddatblygiad y mae arnom ei 
angen a mynd i’r afael â materion bancio tir yng 
Nghymru. Gallai treth o’r fath fod yn allweddol wrth 
ddatblygu’r tai sy’n angenrheidiol yng Nghymru. 

Roedd llawer o’r ymatebion i’r ymarfer 
Ymgynghoriad Polisi Cam Un yn canolbwyntio ar 
Ardoll Gofal Cymdeithasol bosibl. Mynegodd y 
trafodaethau hynny gefnogaeth gyffredinol i ardoll 
wedi’i neilltuo (neu ei chlustnodi) i’w gwario ar ofal 
cymdeithasol yn unig. O ystyried cost gynyddol 
gofal cymdeithasol, mae cwestiynau pwysig i’w 
hateb o hyd ynglŷn â pha elfen o ofal y gall ardoll 
newydd dalu amdani’n llawn os na ellir ymdopi â 
phwysau’r gost gyfan. 

Mae Llafur Cymru eisoes wedi cwtogi’r defnydd o 
gontractau dim oriau ym maes gofal cymdeithasol, 
sy’n golygu bod rhaid i weithwyr gael cynnig oriau 
mwy rheolaidd ar ôl 12 wythnos o gyflogaeth. 
Mae’n rhaid i’n hymrwymiad i gyflawni Gwaith Teg 
yng Nghymru gael ei ystyried wrth gynllunio ardoll 
ar gyfer gwasanaeth sy’n dibynnu’n drwm ar ei 
weithlu. 

Er mwyn i ardoll newydd fod yn llwyddiannus a 
chael ei chefnogi’n gryf, dylid mynegi addewidion 
a disgwyliadau clir i helpu pobl i ddeall beth sy’n 
cael ei ariannu gan yr ardoll a beth nad yw’n cael 
ei ariannu ganddi. Dylid ystyried sut mae eitemau 
allweddol fel y rhai isod (ymhlith llawer o rai eraill) 
yn cael eu hariannu:

 - Gofal personol

 - Gofal preswyl 

 -  Buddsoddi yn y gweithlu, yn amrywio o oriau a 
thâl i hyfforddi a recriwtio

 - Anghenion tai, yn amrywio o atgyweirio ac 
addasu i Ofal Ychwanegol a phwysau ehangach 
ar gyflenwad 

Dylai’r blaid ystyried y blaenoriaethau ar gyfer 
ardoll gofal cymdeithasol a sut y dylai pwysau a 
chostau eraill gael eu cydbwyso ar draws y gyllideb 
ehangach. 

Ymgynghorodd Llywodraeth y DU (Haf 2019) 
ar gynigion ar gyfer treth newydd ar ddeunydd 
plastig, gyda’r nod o gymell defnyddio deunydd 
plastig wedi’i ailgylchu, trwy drethu deunydd pacio 
y mae llai na 30% o’i gynnwys wedi’i ailgylchu. 
Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu’r ymatebion 
i’r ymgynghoriad hwn o Gymru a bydd yn gweithio 
gyda thrysorlys y DU i ystyried p’un a yw ei 
gynlluniau’n bodloni anghenion ac uchelgeisiau 
Cymru. Bydd Llafur Cymru hefyd yn gweithio 
gyda rhanddeiliaid i ystyried yr achos o blaid codi 
tâl ar gwpanau diod defnydd untro. Gallai annog 
ailddefnyddio a chynyddu cyfraddau ailgylchu ar 
yr eitemau hyn arwain at oblygiadau i gwsmeriaid, 
busnesau ac awdurdodau lleol. Mae’n rhaid i 
unrhyw gynnig roi sylw i’r ystyriaethau hyn i sicrhau 
ymagwedd deg. 

Mae nifer o ddinasoedd yn y DU yn ceisio 
pwerau i gyflwyno Trethi Twristiaeth lleol, ac mae 
enghreifftiau rhyngwladol yn awgrymu bod cyfle 
i weithredu fersiynau llwyddiannus o dreth o fath. 
Mae’r ymatebion i’r Ymgynghoriad Cam Un yn 
awgrymu cefnogaeth i Dreth Dwristiaeth yng 
Nghymru. 

Cydbwyswyd hyn gan alwadau am drethi isel i atal 
colli cwsmeriaeth. Roedd awgrymiadau eraill yn 
cynnwys esemptiad i breswylwyr lleol sydd eisoes 
yn cyfrannu trwy drethi lleol. 

Bydd Llafur Cymru yn parhau i weithio gyda’r sector 
twristiaeth i sefydlu sut y gallai’r dreth newydd hon 
gefnogi’r diwydiant yng Nghymru orau. 

Roedd yr ymatebion hefyd yn cefnogi galwadau 
cyson Llafur Cymru am ddatganoli’r Doll Teithwyr 
Awyr i Gymru. Byddai hyn yn rhoi Cymru yn yr un 
sefyllfa â’r Alban a Gogledd Iwerddon. 
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Wrth ddatblygu cynigion newydd, bydd Llafur yn 
ychwanegu at y fframwaith trethi a ddatblygwyd 
yn y llywodraeth i sicrhau:

 -  Ei bod yn datblygu polisi trethi sy’n codi 
refeniw i ariannu gwasanaethau cyhoeddus 
mewn ffordd mor deg â phosibl, gan gyd-fynd 
â blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru – 
gan gynnwys ein cynlluniau tymor hwy i greu 
sylfaen drethu yng Nghymru.

 -  Ei bod yn datblygu ymagwedd fwy effeithiol 
a chydlynol at dreth ar draws trethi presennol 
Cymru a’r cyd-destun trethi ehangach – gan 
gynnwys yr opsiynau i wella prosesau rhannu 
data a chryfhau’r sylfaen dystiolaeth i lywio 
penderfyniadau ar drethi.

 -  A’i bod yn ymgysylltu’n ehangach â 
dinasyddion ynglŷn â syniadau newydd.

CREU CYMRU FWY CYFARTAL A 
GWYRDDACH  

Bydd Llafur Cymru yn defnyddio ei hysgogiadau 
ariannol i gefnogi’r gwaith pwysig sydd ganddo 
i’w wneud i greu Cymru wyrddach a mwy cyfartal. 
Bydd hyn yn cynnwys cefnogi blaenoriaethau 
trawslywodraethol hollbwysig fel ymateb i’r 
argyfwng newid hinsawdd trwy ddatgarboneiddio.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Piblinell 
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru (WIIP) newydd 
ar gyfer Cymru yn 2022, a fydd yn gosod y 
blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi cyfalaf yn ystod 
y degawd nesaf. 

Bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 
newydd hefyd yn cyflwyno ymagwedd strategol 
i dargedu datblygiadau’n well a sicrhau bod ein 
buddsoddiadau’n gydlynol, yn ymatebol ac yn 
effeithiol ledled Cymru. 

Mae’r Prif Weinidog newydd, sef Mark Drakeford 
AC, wedi gwneud y frwydr i fynd i’r afael â’r newid 
yn yr hinsawdd yn flaenoriaeth fawr i Gyllideb 
nesaf Cymru (i’w chyhoeddi ar 19 Tachwedd 2019). 
Atgyfnerthir hyn gan weledigaeth tymor hir ar 
gyfer sector ynni yng Nghymru sydd wedi’i gryfhau 
gan y potensial i gynhyrchu ynni adnewyddadwy, 
swyddi gwyrdd ac economi fwy cynaliadwy trwy 
dechnoleg gwynt, solar a morol.  

Blaenoriaeth arall i Lafur Cymru fydd hyrwyddo 
ymagwedd Canol Trefi yn Gyntaf at y 

penderfyniadau polisi a all hybu ein strydoedd 
mawr. 

Mae opsiynau i gefnogi ein strydoedd mawr yn 
cael eu hystyried yn gynharach mewn prosiectau 
sy’n amrywio o gam nesaf Ysgolion yr 21ain Ganrif 
a chynllunio ystad Llywodraeth Cymru, i hybu 
bioamrywiaeth a diwygio trafnidiaeth fysiau. 

Mae hyn yn cynnwys ystyried cyfleoedd pellach i 
ddatblygu opsiynau Teithio Llesol i gefnogi mwy o 
gerdded a beicio ar draws cymunedau yng Nghymru. 

Bydd angen i Lywodraeth nesaf Cymru ystyried 
ymagwedd tymor hir at fuddsoddi cyfalaf sy’n 
darparu ymateb radicalaidd i’r argyfwng hinsawdd, 
cynllunio cadarn ar gyfer datblygiadau tai sy’n 
bodloni anghenion poblogaeth sy’n heneiddio 
ac uchelgeisiau newydd ar gyfer gwasanaethau 
cyhoeddus modern yng Nghymru. 

Mae’r WIIP bresennol wedi cael ei chroesawu gan 
fusnesau sy’n gwerthfawrogi’r sicrwydd y mae’n 
helpu i’w gyflawni, gan hybu gallu busnesau yng 
Nghymru i gynllunio a cheisio am waith. 

CAFFAEL BLAENGAR 

Mae’r gwerthoedd a gymhwyswn wrth brynu fel 
sector cyhoeddus yng Nghymru yn cyfleu’r hyn sy’n 
bwysig i ni fel cymdeithas. 

Mae gwarchod amodau gwaith teg, datgarboneiddio 
a buddsoddi mewn sgiliau yn golygu bod ein pŵer 
prynu yn cyfrannu’n uniongyrchol at greu’r Gymru 
ffyniannus, gyfartal a gwyrdd a ddymunwn. 

Mae gwarchod cymunedau a’r lleoedd, y busnesau 
a’r gwasanaethau sy’n eu gwneud nhw’n unigryw yn 
brawf mawr i’n hymagwedd gaffael hefyd. 

Trwy weithio mewn partneriaeth gymdeithasol â’n 
hundebau llafur, rydym eisoes wedi cymryd camau 
a sbardunwyd gan ein gwerthoedd, gan gynnwys 
cwtogi ar gontractau dim oriau, gweithredu’n 
gadarn yn erbyn cosbrestru yn y sector adeiladu 
a chynhyrchu cod ymarfer moesegol ar gyfer 
cadwyni cyflenwi. 

“   GWNEUD I DDATBLYGIADAU 
TECHNOLEGOL WEITHIO I 
BAWB.”

 – CLP Bro Morgannwg
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Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford, wedi amlinellu 
uchelgeisiau newydd i gyflawni nodau radicalaidd 
trwy bŵer prynu cyhoeddus cyfunol. Yn benodol, 
mae hyn yn golygu: 

 -  Cyflwyno Bil Partneriaeth Gymdeithasol (erbyn 
2021) i ymgorffori’r sail i gytundebau gwirfoddol 
yn neddfwriaeth Cymru  

 -  Hybu’r Economi Sylfaenol trwy gaffael a 
gynlluniwyd i ddatblygu cyfoeth lleol gyda 
chwmnïau wedi’u gwreiddio yn eu cymunedau

 -  Defnyddio ymagwedd Canol Trefi yn Gyntaf i 
sicrhau bod ein buddsoddiadau ledled Cymru 
yn helpu trefi i ffynnu

Roedd maniffesto’r Prif Weinidog hefyd yn 
blaenoriaethu codi statws y proffesiwn caffael 
i gefnogi’r trawsnewidiad beiddgar a geisir gan 
Lywodraeth Cymru. 

Gallai ein huchelgeisiau newydd yn y maes hwn 
gyrraedd pob rhan o weithgarwch y llywodraeth. 
Dylai’r blaid ystyried yn awr pa flaenoriaethau 
mawr i ganolbwyntio arnynt yn 2021 -2026 a sut 
y byddai syniadau newydd yn effeithio ar bob 
rhanbarth yng Nghymru.

DYFODOL MWY DISGLAIR I GYMRU –  
YR ACHOS O BLAID AROS  

Yn wyneb bygythiad Dim Cytundeb a/neu 
Gytundebau Brexit Caled sy’n dileu hawliau 
gweithwyr ac amddiffyniadau amgylcheddol, 
mae Llafur Cymru wedi bod yn glir bod angen 
rhoi’r penderfyniad yn nwylo’r bobl eto, a’i bod o 
fudd i bobl Cymru bod y DU yn aros yn yr Undeb 
Ewropeaidd (UE).

Ers y refferendwm ar aelodaeth o’r UE, trwy 
ein Papur Gwyn – ‘Sicrhau Dyfodol Cymru’ – 
a phapurau polisi dilynol ar fasnach, mudo, 
buddsoddi rhanbarthol a datganoli, mae 
Llywodraeth Llafur Cymru wedi cyhoeddi 
tystiolaeth, dadansoddiadau a chynigion manwl ar 
y ffordd ymlaen o ran Brexit.

Yn y papurau hyn, amlinellom gynigion manwl 
ar gyfer Brexit ar ffurf sy’n parchu canlyniad y 
refferendwm ar yr un pryd â chyfyngu ar y niwed i 
economi Cymru.

Mae ‘Dyfodol Mwy Disglair i Gymru’ yn ychwanegu 
at ein hanes o ddarparu tystiolaeth a dadansoddiad 
polisi ar faterion sy’n gysylltiedig â Brexit a sut i 

warchod buddiannau Cymru.

Yn y ddogfen, ystyriwn bob un o’r 6 blaenoriaeth a 
amlinellwyd yn ‘Sicrhau Dyfodol Cymru’:

 - Yr economi

 - Polisi mudo

 - Cyllid a buddsoddiad

 -  Amddiffyniadau a gwerthoedd cymdeithasol 
ac amgylcheddol

 - Materion cyfansoddiadol a datganoli

 - Pontio

Amlygwn hefyd mai’r gamdybiaeth fwyaf ynglŷn 
â dim cytundeb yw y bydd yn osgoi’r angen am 
drafodaethau â’r UE ac, yn y tymor hir, yn osgoi 
cytundeb. Y gwir yw na fydd Brexit heb gytundeb 
yn dod â 3 blynedd o ansicrwydd i ben – bydd 
angen i ni gael cytundeb â’r UE o hyd a bydd gadael 
heb gytundeb yn gwneud y trafodaethau hyn yn 
fwy anodd fyth.

Bydd Llafur Cymru hefyd yn parhau i lobïo 
Llywodraeth y DU i sicrhau bod gan Lywodraeth 
Cymru reolaeth lawn dros unrhyw ‘Gyllid Ffyniant 
Cyffredin’ ar gyfer Cymru yn y dyfodol.

O ystyried y cymhlethdodau mawr sy’n ymwneud 
â’r maes polisi hwn, argymhellwn ddefnyddio’r 
ddogfen Dyfodol Mwy Disglair i Gymru (trwy’r 
ddolen isod) fel sail i drafodaethau ynglŷn ag 
effaith Brexit ar ddyfodol Cymru.

Mae’r gwaith a wnaed gennym a’r gwersi a 
ddysgwyd dros y tair blynedd diwethaf wedi 
dangos yn glir mai’r ffordd orau o fodloni 
buddiannau pobl Cymru yw trwy sicrhau bod y DU 
yn aros yn yr UE. 

Dyfodol Mwy Disglair i Gymru:  
https://llyw.cymru/dyfodol-mwy-disglair-i-gymru-
y-rhesymau-dros-aros-yn-yr-ue 

TRETHI CYMRU, CYLLID A BREXIT 11



13449_20 Reproduced from electronic media, promoted by Louise Magee, General Secretary, Welsh Labour, on behalf of Welsh Labour, both at 1 Cathedral Road, Cardiff CF11 9HA.

Environment, Culture and the  
Welsh Language XXXXXXXX7.


