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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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CYNYDDU’R CYFLENWAD O DAI 
FFORDDIADWY

Mae gan bawb, ni waeth beth yw eu 
hamgylchiadau, hawl i gael cartref gweddus. Mae 
gormod o bobl nad ydynt yn cael yr hawl hon. O 
dan Lywodraethau Ceidwadol y 1980au, peidiodd 
tai â bod yn gyfrifoldeb cyhoeddus.  

Rhwng mis Ebrill 1981 a mis Mawrth 2019, 
arweiniodd yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael at 
golli tua 140,000 o gartrefi  awdurdodau lleol, 
a 3,600 o eiddo Cymdeithasau Tai.  Mae hyn 
gyfwerth â 45% o gyfanswm y stoc dai.

Rhoddodd Llafur Cymru ddiwedd ar yr hawl i 
brynu, ac mae wedi ymrwymo i adeiladu cartrefi  
o safon uchel y gall unigolion a theuluoedd greu 
dyfodol sicr a llwyddiannus ohonynt.  

Darparwyd 10,000 o gartrefi  newydd fforddiadwy 
gan Lywodraeth Llafur Cymru rhwng 2011 a 2016, 
a gyda buddsoddiad o £1.7 biliwn, disgwylir y bydd 
yn darparu 20,000 o gartrefi  fforddiadwy erbyn 
2021.

Yn nhymor diwethaf y Cynulliad, llwyddodd Llafur 
yng Nghymru i adfer 5,000 o gartrefi  gwag ar 
gyfer eu defnyddio, a helpodd 3,000 o brynwyr 
cartrefi  trwy gynllun Cymorth i Brynu – Cymru. 
Ond mae mwy i’w wneud.

Yn y strategaeth genedlaethol, sef Ffyniant 
i Bawb, mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi 
cydnabod bod tai yn fl aenoriaeth allweddol. Mae 
wedi dweud yn bendant bod Llafur Cymru yn 
deall rôl cartref fforddiadwy o safon uchel mewn 
cefnogi lles, iechyd a ffyniant cymunedau lleol.

Yn ôl y rhagamcaniadau ystadegol, bydd angen 
8,000 o gartrefi  newydd y fl wyddyn yng Nghymru, a 
bydd 4,000 o’r rhain yn dai cymdeithasol i’w rhentu.

Mae gan dai cymdeithasol rôl hanfodol mewn 
diwallu angen o ran tai ac mae’r rhenti is yn helpu 
pobl nad ydynt yn gallu dod o hyd i gartref o’r 
farchnad dai, naill ai trwy brynu neu rentu gan 
landlord preifat. 

Roedd Llafur Cymru wedi bod yn galw ar 
Lywodraeth y DU i godi’r cap ar fenthyca refeniw 
tai ers blynyddoedd lawer. Ym mis Hydref 2018, 
gwnaed hyn, a fydd yn galluogi Awdurdodau Lleol 
i ddatblygu mwy o gartrefi . 

“  DYLEM BARHAU I GAEL 
UCHELGEISIAU UCHEL 
AR GYFER DATBLYGU TAI 
CYMDEITHASOL NEWYDD.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Mynwy 
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Bydd Llafur Cymru yn gweithio gyda phartneriaid 
yn yr awdurdodau lleol; landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig a gyda’r diwydiant adeiladu i 
gynyddu’n gyfan gwbl y cyflenwad o dai 
cymdeithasol newydd i’w rhentu.

Bydd yn gweithio gyda phob rhan o’r sector 
cyhoeddus i ryddhau tir cyhoeddus at y diben 
hwn, gan sicrhau ein bod yn adeiladu tai mewn 
lleoedd cynaliadwy, sydd wedi’u cysylltu’n dda, 
sy’n lleoedd deniadol ac atyniadol i fyw ynddynt.  

Mae Llafur Cymru yn archwilio’r achos busnes i 
sefydlu ‘asiantaeth dir newydd’ i gefnogi defnydd 
gwell o asedau tir at ddibenion cyhoeddus yng 
Nghymru.

TAI CYNALIADWY 

Rhaid i dai newydd fod yn dai o safon, ac un 
ffordd allweddol o fesur ansawdd yw y bydd gan y 
cartrefi hyn yr ôl-troed carbon isaf posibl o ran eu 
hadeiladu, a’u defnydd ynni yn y dyfodol.

Mae buddsoddiad Llafur Cymru yn Safon 
Ansawdd Tai Cymru (SATC) yn sicrhau bod llawer 
o’n pobl sydd fwyaf agored i niwed yn byw mewn 
cartrefi gweddus. Ym mis Hydref 2019, roedd 93% 
o anheddau cymdeithasol wedi bodloni Safon 
Ansawdd Tai Cymru, ac mae’r holl landlordiaid 
cymdeithasol yng Nghymru ar y trywydd iawn i’w 
chyflawni erbyn mis Rhagfyr 2020.

Er 2004, mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi 
buddsoddi £1.7 biliwn mewn cartrefi cymdeithasol 
trwy Lwfans Atgyweiriadau Mawr (MRA) a 
Thaliadau Gwaddoli. Mae’r buddsoddiad hwn 
wedi cynhyrchu buddion cymunedol sy’n gwneud 
cyfanswm o £2 biliwn dros oes y rhaglen. Mae 
hyn yn golygu creu swyddi lleol, cyfleoedd 

hyfforddiant a phrentisiaeth.  

Mae’n siŵr mai’r Argyfwng Hinsawdd yw’r her 
fwyaf y mae’r byd modern wedi’i hwynebu.  Mae 
Llafur Cymru wedi dangos ei hymrwymiad i fynd 
i’r afael â newid hinsawdd trwy ddatgan argyfwng 
hinsawdd.  

Mae Llywodraeth Lafur Cymru eisoes wedi derbyn 
argymhellion Pwyllgor ar Newid Hinsawdd y DU 
(UKCCC) i leihau ein hallyriadau o 95%, erbyn 
2050, gydag uchelgais i gyflawni net di-garbon. 

Wrth wneud y datganiad hwn, roeddem yn 
adeiladu ar gyfres o gamau gweithredu yr oedd 
Llywodraeth Lafur Cymru eisoes wedi eu rhoi ar 
waith dros y tair blynedd ddiwethaf. 

Yn gyntaf, mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) yn 
2016 yn amlinellu targedau sydd wedi’u rhwymo 
mewn cyfraith ar gyfer lleihau allyriadau, i’w 
bodloni erbyn 2050. Mae Deddf Cenedlaethau’r 
Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddod o hyd 
i atebion cynaliadwy a chysylltiedig ar gyfer y 
problemau hyn.  

Yn ail, yn 2017, gosododd Cabinet Llafur 
Cymru raglen feiddgar ac uchelgeisiol ar 
gyfer y llywodraeth yn ‘Ffyniant i Bawb’ – 
datgarboneiddio yw un o’i chwe blaenoriaeth.

Ac yn olaf, ym mis Mawrth eleni, cyhoeddodd 
Llywodraeth Lafur Cymru ei Chynllun Cyflawni 
Carbon Isel, sy’n cynnwys proffiliau, polisïau a 
chynigion fesul sector i gyflawni Cymru sy’n isel o 
ran allyriadau carbon. 

Mae’r Cynllun Cyflawni Carbon Isel hwn yn gwneud 
ei sefyllfa’n glir – bydd Llywodraeth Lafur Cymru yn 
codi ei disgwyliadau yn barhaus er mwyn cyflawni’r 
her o ran newid yn yr hinsawdd ac uchafu lles 
Cymru trwy newid i economi carbon isel.

Mae Llafur Cymru yn gwybod bod cartrefi yn 
cyfrannu’n helaeth at Nwyon Tŷ Gwydr – mae’n 
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“  DYLAI AWDURDODAU LLEOL 
ALLU CAEL CYLLID FEL NAD 
CYFRIFOLDEB DATBLYGIADAU 
PREIFAT YW ADEILADU TAI 
CYMDEITHASOL A THAI 
FFORDDIADWY.”

 –  Plaid Lafur Etholaeth Bro 
Morgannwg

“  TAI GWYRDD SY’N 
CAEL EU CYFLENWI A’U 
GWEITHGYNHYRCHU YNG 
NGHYMRU, OS OES MODD.”

 –  Plaid Lafur Etholaeth Dwyfor 
Meirionnydd
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cyfrannu 27% o allyriadau – felly, rhaid iddynt 
fod yn rhan o’r ateb. Dyna pam mae Llywodraeth 
Cymru wedi canolbwyntio’n fawr ar dai yn ei 
chamau gweithredu ar gyfer newid. 

Lansiwyd y Rhaglen Tai Arloesol gan Lywodraeth 
Lafur Cymru yn 2017. Hyd yma, mae’r rhaglen wedi 
ymrwymo i gefnogi 51 o gynlluniau ledled Cymru i 
gyflwyno modelau tai newydd sy’n helpu bodloni 
targedau lleihau nwyon tŷ gwydr a mynd i’r afael 
ag angen o ran tai a thlodi tanwydd.

Yn ystod y tair blynedd, mae’r rhaglen wedi 
darparu dros £91 miliwn i gynorthwyo ar gyfer 
adeiladu 1,438 o gartrefi newydd arloesol, y mae 
1,013 ohonynt yn dai fforddiadwy. 

O ran yr Argyfwng Hinsawdd, yr her fwyaf sy’n 
ein hwynebu yw’r 1.4 miliwn o gartrefi sy’n bodoli 
eisoes. Mae’r gyfradd cyfnewid yn isel iawn, 
felly bydd y rhan fwyaf o’r cartrefi sydd gennym 
heddiw yn parhau i fod gyda ni yn 2050.  

Adeiladwyd 32% o gartrefi yng Nghymru cyn 1919. 
Ni sydd â rhai o’r cartrefi hynaf a lleiaf effeithlon 
yn thermol yn Ewrop. Y cyfartaledd yw Band D 
EPC, sy’n is na gweddill y  DU, ac ymhell oddi wrth 
ble mae angen iddynt fod.  

Mae angen i’r cartrefi hyn ddiwallu anghenion 
cenedlaethau’r dyfodol a bod yn agos at fod yn 
ddi-garbon, gan helpu’r amgylchedd a rhoi diwedd 
ar dlodi tanwydd mewn aelwydydd.  

Dyma pam mae Llywodraeth Cymru wedi 
amlinellu uchelgeisiau arwyddocaol i fwrw ymlaen 
â datgarboneiddio ar draws yr holl ddeiliadaethau 
yn y stoc dai bresennol.

Mae’r her yn enfawr. Mae cyflawniad Llafur Cymru 
o ran SATC yn dangos ei bod yn bosibl cyflwyno 
rhaglenni ôl-osod effeithiol, pwysig gyda 
buddiannau cymunedol sylweddol. 

Mae ôl-osod ynni ein cartrefi nid yn unig yn gyfle 
mawr i leihau ein hallyriadau carbon yn sylweddol 
a bodloni ein targedau, ond mae hefyd yn gyfle 
i fynd i’r afael â thlodi tanwydd, gwella cysur ac 
ansawdd mewn cartrefi, creu swyddi a hyrwyddo 
hyfforddiant, cadwyni cyflenwi a diwydiannau yng 
nghymunedau Cymru.

NEWIDIADAU I DENANTIAETHAU YNG 
NGHYMRU   

Mae Llafur Cymru yn cefnogi amrywiaeth o 
ddeiliadaethau tai i ddiwallu anghenion amrywiol 
o ran tai. Rydym yn buddsoddi mewn rhaglenni i 
gefnogi tai cymdeithasol a thai rhent canolradd, yn 
ogystal â pherchnogaeth cartrefi fforddiadwy.

Mae angen tawelwch meddwl ar denantiaid wrth 
rentu eiddo. Ni ddylid gwrthod cyfle i unrhyw 
un deimlo’n ddiogel yn eu cartref eu hunain, a 
chynllunio ymlaen ar gyfer y dyfodol. 

Mae ein Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn 
allweddol i wneud rhentu yn ddewis cadarnhaol 
a chyflawni sicrwydd deiliadaeth. Rydym nawr 
wrthi’n rhoi’r Ddeddf bwysig hon ar waith. 

Mae’r Ddeddf yn darparu sylfaen newydd, symlach 
a diwygiedig ar gyfer gosod tai preswyl yng 
Nghymru, gyda buddiannau sylweddol i unrhyw un 
sy’n rhentu ei gartref. Bydd contractau ysgrifenedig 
gorfodol yn amlinellu’n glir holl hawliau a 
chyfrifoldebau perthnasol landlordiaid a deiliaid 
contract. Bydd trefniadau ar gyfer contractau ar y 
cyd yn rhwystro un deiliad contract ar y cyd sy’n 
gweithredu ar ei ben ei hun i ddiweddaru’r contract, 
gan helpu i atal digartrefedd anfwriadol.  

Yr hyn sy’n bwysig yw bod y Ddeddf yn cynnig 
amddiffyniad yn erbyn achosion o droi allan dialgar 
– pan fydd landlord yn troi tenant allan i ymateb i 
gais am atgyweiriadau neu waith cynnal a chadw. 

“   MAE’R DADLEOLI A’R TARFU 
CYMDEITHASOL AR ADDYSG 
PLANT SY’N DEILLIO O 
DERFYNU TENANTIAETHAU 
BYRDDALIADOL SICR YN 
ANFERTH. MAENT I BOB PWRPAS 
YN GWRTHOD Y CYFLE I LAWER 
O DENANTIAID SY’N RHENTU’N 
BREIFAT FWRW EU GWREIDDIAU 
YN EU CYMUNED A RHOI 
CARTREF I’W TEULUOEDD YN 
HYTRACH NA LLOCHES YN UNIG.” 

 –  Plaid Lafur Etholaeth Dyffryn 
Clwyd

8
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Cyflwynwyd safon Ffitrwydd i Fod yn Gartref ar 
gyfer pob eiddo sy’n cael ei rentu’n breifat, gan 
gynnwys rheoliadau yn amlinellu gofynion ar gyfer 
larymau mwg a charbon monocsid a phrofion 
diogelwch trydanol. 

Gallwn ni wneud mwy, yn enwedig i fynd i’r afael â 
phryderon eang ynglŷn â defnyddio ‘troi allan heb 
fai’. Dyna pam mae Llywodraeth Lafur Cymru yn 
ymgynghori ar gynyddu’r rhybudd y mae’n rhaid i 
landlord ei roi wrth geisio dod â chontract i ben.  

Mae’r ymgynghoriad yn cynnig treblu’r rhybudd 
y mae’n rhaid i landlord ei roi wrth geisio dod â 
chontract meddiannaeth safonol i ben o dan adran 
173 y Ddeddf, o ddeufis i chwe mis. 

Mae’r ymgynghoriad hefyd yn cynnig cyfyngu ar 
gyflwyno rhybudd adran 173 nes chwe mis ar ôl 
dyddiad meddiannaeth y contract. Mae’r Ddeddf 
yn pennu bod hyn yn 4 mis ar hyn o bryd.

O gymryd y ddwy nodwedd hon gyda’i gilydd, 
byddai gan ddeiliaid contract 12 mis, yn lle 6 mis, o 
sicrwydd deiliadaeth i ddechrau. 

Wrth fwrw ymlaen â’r agenda hon, o dan Lafur 
Cymru, bydd gan denantiaid yng Nghymru fwy o 
sicrwydd deiliadaeth; amddiffyniad rhag troi allan 
dialgar a mwy o sicrwydd o ran safonau diogelwch. 
Fodd bynnag, os bydd angen i landlord dynnu 
meddiant yr eiddo yn ôl, bydd ganddo lawer mwy o 
amser i gynllunio ar gyfer y symudiad.

Bydd Llafur Cymru yn adolygu effaith y Ddeddf 
ac yn cymryd camau pellach i wella sicrwydd i 
denantiaid lle caiff angen ei nodi.

Yn sgil camau a gymerwyd gan Lywodraeth Llafur 
Cymru, mae’r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd, ac ati) 
(Cymru) bellach yn gyfraith.  Mae’r Ddeddf hon yn 
gwahardd ffioedd gosod yng Nghymru.

Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn drosedd codi 
unrhyw daliad ar denant nad yw wedi’i nodi fel 
‘taliad a ganiateir’ gan y ddeddfwriaeth. Mae 
hyn yn golygu na ellir codi taliad ar denantiaid 
am bethau fel mynd i weld eiddo yng nghwmni 
rhywun, derbyn rhestr cynnwys a chyflwr, llofnodi 
contract, neu adnewyddu tenantiaeth.

Amcangyfrifir y bydd y Ddeddf yn arbed bron i 
£200 am bob tenantiaeth i denantiaid.

Bydd y Ddeddf yn rhoi terfyn ar flaendaliadau 
cadw, a delir i gadw eiddo cyn llofnodi contract 
rhentu, i’r hyn sydd gyfwerth ag wythnos o rent, 

ac yn creu darpariaethau i sicrhau eu bod yn cael 
eu had-dalu’n brydlon. Bydd hefyd yn rhoi’r grym 
i Lywodraeth Cymru gyfyngu lefel yr adneuon, os 
bydd yn dymuno ei ddefnyddio yn y dyfodol.

DIGARTREFEDD 

Mae’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi 
ymrwymo i atal a mynd i’r afael â phob math o 
ddigartrefedd. 

Mae digartrefedd yn ymwneud â llawer mwy na 
chysgu allan yn unig. Cysgu allan yw’r math mwyaf 
acíwt a gweladwy o ddigartrefedd ond mae mathau 
eraill o ddigartrefedd yn cyfrif am 94% o bobl 
ddigartref yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys llety 
dros dro neu lety anaddas, syrffio soffas a hosteli 
argyfwng.

Mae Ffyniant i bawb yn amlinellu’r weledigaeth hon 
ar gyfer Cymru lle mae gan bawb gartref diogel sy’n 
diwallu eu hanghenion ac yn cefnogi bywyd iach, 
llwyddiannus a ffyniannus. 

Mae toriadau parhaus Llywodraeth Geidwadol y DU 
i les, a naw mlynedd o gyni wedi cynyddu’r pwysau 
o ran digartrefedd a chysgu allan. Bu cynnydd 
o 18% yn nifer y bobl yr aseswyd eu bod mewn 
perygl o fod yn ddigartref, ond mae ymyriadau 
gan awdurdodau lleol yng Nghymru wedi atal 
digartrefedd mewn 68% o achosion. 

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i weithio gyda’i 
gilydd, ar draws y sector cyhoeddus a’r trydydd 
sector, i atal pob math o ddigartrefedd a ble na ellir 
ei atal, sicrhau bod yr achosion yn brin, yn fyr, ac 
nad ydynt yn cael eu hailadrodd.

I gydnabod graddfa’r broblem, mae Llafur Cymru 
wedi buddsoddi dros £20 miliwn eleni yn unig, yn 
benodol er mwyn atal a lleddfu digartrefedd. Mae’r 
cyllid hwn wedi cynorthwyo ystod o wasanaethau 
statudol ac anstatudol i helpu’r rheiny nad oes 
ganddynt le diogel i fyw.

“   RHAID I LAWER O FEYSYDD 
POLISI DDOD AT EI GILYDD, 
AC EDRYCH YN GYFANNOL AR 
DDIGARTREFEDD.”

 – Plaid Lafur Etholaeth Mynwy
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Fodd bynnag, mae digartrefedd yn parhau i fod 
ar lefelau annerbyniol o uchel yng Nghymru, ac 
nid yw’r achosion gwreiddiol yn dangos llawer o 
arwydd o leihau, yn enwedig yn sgil yr ansicrwydd 
economaidd parhaus rydym yn ei wynebu.

Mae Llywodraeth Lafur Cymru wedi cymryd 
camau breision sylweddol ymlaen wrth ymgorffori 
ymagwedd ataliol. I raddau helaeth, cyfl awnwyd 
hyn trwy gyfl wyno Rhan 2 Deddf Tai (Cymru) 2014, 
a’i gweithredu ar ôl hynny.  

Mae’r ffaith fod awdurdodau lleol ledled Cymru wedi 
rhoi’r Ddeddf ar waith wedi gwneud gwahaniaeth 
sylweddol, ac mae dros 23,000 o aelwydydd wedi 
cael eu hatal rhag digartrefedd er 2015. 

Dros y cyfnod hwnnw, mae awdurdodau lleol, sy’n 
arwain ein hagenda atal, wedi gwneud gwaith 
rhagorol yn cynnal cyfraddau atal yn wyneb galw 
cynyddol a chyfyngiadau cyllidebol ehangach. 
Fodd bynnag, er bod cyfraddau atal yn parhau i fod 
yn uchel, mae gormod o bobl o lawer o hyd nad yw 
eu digartrefedd yn cael ei atal, ac sy’n llithro drwy’r 
rhwyd. 

Mae Llywodraeth Lafur yng Nghymru wedi 
buddsoddi £1.6 miliwn mewn symud ei ffocws oddi 
wrth ddarparu llety argyfwng, dros dro i atebion 
ailgartrefu cyfl ym. Yng nghyd-destun pobl sy’n 
cysgu allan, mae hyn yn cynnwys atebion wedi’u 
harwain gan dai, fel Tai yn Gyntaf, sydd wedi’i 
fwriadu ar gyfer y rheiny â’r anghenion mwyaf 
cymhleth. 

Craidd ein deddfwriaeth yw atal. Er mwyn atal 
go iawn, mae angen ymateb cyfannol ar draws 
y sector cyhoeddus – nid dim ond problem dai 
mohoni; mae’n broblem o ran gwasanaethau 
cyhoeddus. Mae atal go iawn yn golygu sicrhau 
bod y ddeddfwriaeth digartrefedd yn cael ei gweld, 
fel y dylai, fel y rhwyd diogelwch olaf pan fydd pob 
cam ataliol arall wedi methu. 

I gyfl awni hyn, rydym wedi cynorthwyo’r rheiny 
sy’n ddigartref ar hyn o bryd i gael llety addas, yn yr 
hirdymor, tra’n lleihau llif yr unigolion a’r teuluoedd 
sy’n eu cael eu hunain yn ddigartref, neu mewn 
perygl o fod yn ddigartref. 

Rydym yn cydnabod bod angen i ni wneud mwy 
i ddwysáu ymdrechion.  Mae Llywodraeth Lafur 
Cymru wedi cyhoeddi ei datganiad polisi strategol, 
sy’n darparu’r fframwaith polisi ar gyfer pawb sy’n 
gweithio gyda ni i gyfl awni ein huchelgais.

Bydd y datganiad yn cael ei gefnogi gan gynllun 
gweithredu blynyddol, yn amlinellu’r camau a 
fydd yn cael eu cymryd ar draws y Llywodraeth, 
gan weithio gyda phartneriaid, i fynd i’r afael â 
digartrefedd. 

Mae’r datganiad polisi strategol yn amlinellu ein 
huchelgais fel bod digartrefedd yn beth prin. Mae 
gan yr holl wasanaethau cyhoeddus a’r trydydd 
sector rôl i gyfl awni’r weledigaeth hon.
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YR IAITH GYMRAEG 

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i dyfu’r iaith 
Gymraeg ac mae wedi cymryd camau i wella 
statws ac iechyd yr iaith ledled Cymru.

Mae gan yr iaith Gymraeg statws swyddogol erbyn 
hyn; mae deddfwriaeth ar waith sy’n darparu hawliau 
i siaradwyr Cymraeg dderbyn gwasanaethau 
Cymraeg, a phenodwyd Comisiynydd y Gymraeg i 
oruchwylio gweithredu’r hawliau hyn. 

Trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015, mae’n ofynnol i gyrff cyhoeddus 
penodol sy’n cwmpasu Cymru gyfan, weithio tuag 
at saith nod llesiant, ac un o’r rhain yw: ‘Cymru â 
diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu’; ac 
mae sylfaen statudol i’r system ar gyfer cynllunio 
darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg hefyd. Mae 
gan Lywodraeth Cymru ddyletswydd i hyrwyddo a 
hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, a gweithio tuag at 
y nodau llesiant.

Ond mae Llafur Cymru am fynd ymhellach ac 
wedi dangos arweinyddiaeth wrth osod targed 
uchelgeisiol ar gyfer cynyddu nifer y bobl sy’n gallu 
siarad a defnyddio’r Gymraeg i gyrraedd 1 miliwn 
erbyn 2050 a datblygu cynllun i fwrw ymlaen â hyn.

Mae hyn yn sicr yn uchelgais heriol, ond yn 
uchelgais sy’n werth chweil ac yn angenrheidiol os 
yw Cymru am sicrhau bywiogrwydd yr iaith ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i wneud y 
newidiadau sydd eu hangen ar draws addysg, 
hyfforddiant, gwasanaethau cyhoeddus 
a diwydiant i gyflawni’r uchelgais. Dros y 

blynyddoedd nesaf, bydd Llafur Cymru yn 
canolbwyntio ar dri maes strategol i gyflawni’r 
weledigaeth hon, sef:

 • Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg 

 • Cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg 

 • Creu amodau ffafriol – seilwaith a chyd-destun 

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i gefnogi 
cynnydd mewn trosglwyddo iaith yn y teulu, a 
chyflwyno’r Gymraeg yn gynnar i bob plentyn; 
trwy system addysg sy’n darparu sgiliau Cymraeg 
i bawb, a thrwy werthfawrogi sgiliau Cymraeg yn y 
gweithle yn fwy. 

Ar yr un pryd, mae wedi ymrwymo i gefnogi pobl 
i ddefnyddio’r Gymraeg yn gymdeithasol, yn y 
gwaith, ac wrth ddefnyddio gwasanaethau.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i gynyddu nifer y 
dysgwyr Cymraeg mewn addysg statudol a sicrhau 
bod pob dysgwr yn datblygu sgiliau yn Gymraeg i 
safon a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio’r iaith yn 
eu bywydau bob dydd. Yn y Llywodraeth, bydd 
Llafur Cymru yn gweithio gydag awdurdodau 
lleol ledled Cymru i fesur a bodloni’r galw ar gyfer 
addysg cyfrwng Cymraeg yn effeithiol.

Nod Llafur Cymru yw sicrhau bod o leiaf 70 y cant 
o’r holl ddysgwyr yn datblygu eu sgiliau Cymraeg 
erbyn 2050, ac y gallant ddefnyddio’r iaith yn 
hyderus ym mhob agwedd ar eu bywydau erbyn 
iddynt adael yr ysgol.

LLYWODRAETH LEOL

Mae Llafur Cymru wedi deall erioed bod 
democratiaeth leol fywiog a grymus yn hanfodol i 
sicrhau bod Cymru yn parhau i fod yn wlad lle mae 
pobl yn gwerthfawrogi eu cymunedau a’r undod 
cymdeithasol sy’n cael ei greu gan gymunedau 
gweithgar. 

Trwy ddemocratiaeth leol weithgar, mae pobl 
mewn cymunedau yn gweithio gyda’i gilydd i greu 
a datblygu’r canlynol:

 - Y gofal rydym ni’n ei gynnig i’n gilydd

 -  Yr ysgolion sy’n meithrin ein plant a’n pobl 
ifanc

 -  Yr amgylcheddau bioamrywiol a deniadol 
sy’n cefnogi ein llesiant ac yn meithrin 
gweithgarwch economaidd o ansawdd 
uchel 
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“   HYD YN OED GYDAG 1 MILIWN O 
SIARADWYR CYMRAEG YN 2050, 
BYDD ANGEN CYNNIG CYFLE 
I WEDDILL Y BOBLOGAETH 
HŶN, DDYSGU CYMRAEG ER 
MWYN CREU GWLAD SY’N 
GWBL DDWYIEITHOG AC 
YN RHYNGWEITHIOL YN 
GYMDEITHASOL (YN GYMRAEG).”

 –  Plaid Lafur Etholaeth 
Brycheiniog a Sir Faesyfed
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 -  Y cartrefi cynaliadwy, o ansawdd uchel, 
sydd eu hangen arnom 

 -  Y lleoedd, y trefi, y pentrefi a’r 
cymdogaethau yr ydym yn byw, yn 
gweithio ac yn mwynhau cwmni’n gilydd 
ynddynt

 -  Rheoli ein gwastraff yn greadigol fel ei fod 
yn cael ei leihau a’i ailddosbarthu er mwyn i 
fusnesau lleol arloesol ei ddefnyddio mewn 
modd cynhyrchiol 

 -  Y seilwaith cludiant sy’n ein cysylltu mewn 
modd mor weithredol a chynaliadwy ag y 
bo modd   

Mae Llafur Cymru yn credu bod cymunedau 
gweithgar a llwyddiannus yn cael eu hadeiladu, nid 
trwy drosglwyddo rhaglenni oddi uchod – ond trwy 
annog cynghorau lleol i fanteisio ar egni pobl leol 
wrth iddynt weithio gyda chynghorwyr etholedig a 
staff cynghorau.  

ETHOLIADAU LLEOL

Yn 2022, bydd Cymru yn cynnal ei hetholiadau 
cyntaf pan fydd pobl ifanc 16 oed yn gallu 
pleidleisio. Bydd Llafur Cymru yn gweithio gydag 
ysgolion, colegau a chymunedau lleol i ennyn 
diddordeb pobl yn y broses ddemocrataidd. 

Mae’r newidiadau hyn yn mynd law yn llaw â 
diwygio’r cwricwlwm yn fawr yn ein hysgolion, 
ac un o bedwar diben y cwricwlwm newydd yw 
sicrhau bod pobl ifanc yng Nghymru yn dod yn 
ddinasyddion moesegol a gwybodus, yn barod i 
fod yn ddinasyddion Cymru a’r byd.

Ar ôl ei greu, gall pleidleisio fod yn arfer gydol 
oes. Uchelgais Llafur Cymru yw creu cenhedlaeth 
newydd o bleidleiswyr o 2022.  

O fwyafrif o ddwy ran o dair, bydd cynghorau lleol 
yn gallu newid eu systemau etholiadol hefyd, a 
dewis addasu system etholiadol Pleidlais Sengl 
Drosglwyddadwy.

CYNGHORWYR ETHOLEDIG

Mae Llafur Cymru yn gwerthfawrogi ac yn parchu’r 
rheiny sy’n ceisio cael swydd etholedig, gan sicrhau 
bod ein gwasanaethau lleol yn cysylltu â phobl leol, 
gan ymateb i’w hanghenion ac yn cael eu dwyn i 
gyfrif yn llawn.

Bydd Llafur Cymru yn parhau i wneud safle 
cynghorwyr yn ddeniadol i bobl o bob oedran, rhyw, 
statws cyflogaeth, cefndir cymdeithasol ac ethnig.

Wedi i’r Bil Llywodraeth Leol gael ei roi ar waith, 
bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno rheoliadau 
sy’n sicrhau bod cynghorwyr yn gallu cael o leiaf 
cymaint o gyfle i gael absenoldeb rhiant â gweithwyr 
llywodraeth leol.

Bydd y Bil yn cyflwyno’r cyfle i lenwi swyddi cabinet 
mewn cynghorau lleol ar sail rhannu swyddi, sef un 
yn unig o blith nifer o gamau y bydd Llafur  Cymru 
yn ei gymryd i annog unigolion o gefndir eang ac 
amrywiol i sefyll ar gyfer etholiad.  

Bydd y Bil yn gofyn bod cynghorwyr yn gallu arfer 
cyfranogiad digidol mewn cyfarfodydd cyngor er 
mwyn gallu lleihau’r amser a dreulir yn teithio o gryn 
dipyn. Mae’r Bil yn gosod dyletswydd ar arweinwyr 
pleidiau i gynnal safonau ymddygiad ymhlith 
aelodau o’u plaid mewn cyngor lleol.

GWEITHIO RHANBARTHOL

Ar ôl cryn drafod, mae Llywodraeth Cymru 
wedi dod i’r casgliad fod patrwm presennol yr 
awdurdodau lleol unedol yn cynnig cydbwysedd 
da rhwng ymgysylltu lleol ac arbedion maint 
fel unrhyw ddewis arall; ond dim ond ar y sail 
fod trefniadau rhanbarthol systematig yn cael 
eu sefydlu lle nodwyd yr angen am weithio 
rhanbarthol. 

Bydd y Bil Llywodraeth Leol sydd ar ddod yn 
gofyn bod Cyd-bwyllgorau Corfforaethol yn cael 
eu sefydlu ym mhob rhanbarth. Mae’r cyrff hyn yn 
‘gorfforaethol’ gan eu bod yn gyrff cyfreithiol sy’n 
gallu llunio contractau, derbyn grantiau a chyflogi 
staff.

“   MAE POLISÏAU RHIENI AR GYFER 
CYNGHORWYR AWDURDODAU 
LLEOL YNG NGHYMRU YN 
ANNHEG AC MAE ANGEN EU 
NEWID.”

	 –	Plaid	Lafur	Etholaeth	Caerffili
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Bydd daearyddiaeth y rhanbarthau yn cael ei 
diffinio mewn rheoliadau, gydag awdurdodau lleol 
yn cael eu gwahodd i wneud eu cynigion.

Bydd y Bil yn galluogi Gweinidogion i ofyn bod 
awdurdodau lleol yn trosglwyddo’r swyddogaethau 
canlynol i Gyd-bwyllgorau Corfforaethol 
rhanbarthol

 -  Gwella Ysgolion (cyfrifoldebau’r consortia 
presennol)

 -  Cynllunio Defnydd Tir Strategol (Y cyfrifoldeb 
i ddarparu cynllun rhanbarthol fel y diffinnir 
mewn deddfwriaeth bresennol)

 - Cludiant

 - Datblygiad Economaidd

Aelodau Cyd-bwyllgor Corfforaethol fydd 
arweinwyr awdurdodau lleol yr etholaeth. Bydd 
is-bwyllgorau ar gyfer pob swyddogaeth a gallant 
gynnwys unrhyw gynghorydd lleol enwebedig neu 
bobl enwebedig eraill.

Gallai awdurdodau lleol ym mhob rhanbarth gytuno 
i drosglwyddo swyddogaethau eraill i Gyd-bwyllgor 
Corfforaethol. 

Os bydd gwasanaeth yn methu, gallai 
Gweinidogion drosglwyddo swyddogaethau i ‘bobl 
eraill’, gan gynnwys Cyd-bwyllgorau Corfforaethol.

Bydd y Bil yn darparu proses lle gallai  awdurdodau 
lleol ddewis uno yn wirfoddol.

CYNGHORAU TREF A CHYMUNED

Mae Llywodraeth Cymru wedi cwblhau adolygiad 
o Gynghorau Tref a Chymuned yng Nghymru. Mae 
wedi ymrwymo i gysylltu gwaith awdurdodau 
lleol a chynghorau cymuned â’i gilydd yn fwy 
effeithiol i wella cyfraniad y lefel fwyaf lleol hon o’r 
llywodraeth. 

Bydd y Bil Llywodraeth Leol yn darparu pwerau 
estynedig ar gyfer cynghorau tref a chymuned.

CEFNU AR DDEGAWD O GYNI

Er 2010, bu Llywodraeth Dorïaidd yn y DU sydd ag 
ymrwymiad ideolegol i  ddirwyn y wladwriaeth yn 
ôl. Mae gwariant cyhoeddus yn y DU wedi gostwng 
o 45% o gynnyrch domestig gros yn 2011 i 38% o 
gynnyrch domestig gros yn 2019.

O ganlyniad, mae’r grant bloc i Lywodraeth Cymru 
wedi gostwng dros £800 miliwn mewn termau 
real. Mae’n anochel fod yr arian sydd ar gael i 
awdurdodau lleol yng Nghymru wedi cael ei wasgu. 

Rhaid parchu awdurdodau lleol am y modd y maent 
wedi ceisio rheoli eu gwasanaethau yng nghanol 
cyni o’r fath. Maent wedi darparu amddiffyniad 
cymharol i wasanaethau allweddol fel ysgolion a 
gofal cymdeithasol, ond profwyd penderfyniadau 
anodd mewn gwasanaethau allweddol fel cynllunio, 
datblygiad economaidd, llyfrgelloedd, diwylliant, 
chwaraeon, hamdden, ffyrdd a chludiant.

Pan fydd y Blaid Lafur yn adennill rheolaeth o’r 
llywodraeth yn San Steffan, rydym yn ymrwymo i 
fuddsoddi eto yn y gwasanaethau a’r cyfleusterau 
sy’n galluogi i ni gefnogi ein gilydd a chyfrannu 
at gymunedau sy’n profi llwyddiant economaidd, 
amgylchedd gwell ac undod cymdeithasol.    

DIWYLLIANT, CYMRU A’R BYD

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i hyrwyddo 
a gwarchod ein diwylliant, ein treftadaeth a’r 
Gymraeg. Mae am annog pobl ledled Cymru i 
gymryd rhan yn y celfyddydau, mewn chwaraeon 
a hamdden. Mae Llafur Cymru am i’n cenedl fod y 
genedl fwyaf creadigol yn weithredol yn Ewrop.

Mae’r diwydiannau creadigol yn gyfrwng hanfodol 
i’n heconomi – maent yn cyfrannu swyddi a 
chyfoeth ac yn helpu rhoi Cymru ar y map, gan 
godi ei delwedd ledled y byd. Bydd Llafur Cymru yn 
bwrw ymlaen â chynllun newydd cyffrous ar gyfer 
Cymru Greadigol i helpu cefnogi’r sector i dyfu ac 
ehangu.

Mae diwylliant yn ganolog i frand newydd Cymru, 
a’i nod yw manteisio ar greadigrwydd i ddatgelu 
hanesion newydd sy’n ychwanegu at ddiwylliant 
cyfoethog ein gwlad. Mae rhannau o’r sector 
diwylliant yn atyniadau arwyddocaol iawn o ran 
twristiaeth,  sy’n cynyddu niferoedd yr ymwelwyr, 
yn cynhyrchu galw am gludiant, llety, arlwyo a 
busnes arall yn gysylltiedig â thwristiaeth. Bydd 
Llafur Cymru yn tyfu’r diwydiant twristiaeth, yn 
enwedig mewn cymunedau gwledig i gefnogi twf 
economaidd.

Fel yr amlinellodd y Farwnes Andrews yn ei 
hadroddiad yn 2014, ‘Diwylliant a Thlodi’, mae gan 
y sector diwylliant rôl hanfodol wrth fynd i’r afael â 
thlodi ac anfantais. 
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Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i ddefnyddio pob 
ysgogiad i wella mynediad at ddiwylliant ar gyfer y 
rheiny o’r cefndiroedd tlotaf.

Mae’r dirwedd ryngwladol wedi newid yn sylweddol 
dros y tair blynedd ddiwethaf, ac mae Llafur 
Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod gan Gymru 
strategaeth glir ar gyfer gwneud yn siŵr bod ei llais 
yn cael ei glywed.

Bydd Llafur Cymru yn bwrw ymlaen â’r Strategaeth 
Ryngwladol y mae wedi’i datblygu yn y 
llywodraeth. Mae’r nodau blaenoriaeth a amlinellir 
yn y cynllun yn cynnwys:

 - Codi proffil Cymru yn rhyngwladol; 

 -  Cynyddu ein hallforion ac annog 
mewnfuddsoddi, tyfu ein heconomi a chreu 
swyddi a chyfleoedd newydd ar gyfer pobl 
yng Nghymru; 

 -  Dangos i’r byd ein bod yr hyn rydym ni’n ei 
wneud fel cenedl gyfrifol.

Bydd Llafur Cymru yn sicrhau bod gan bob adran 
yn Llywodraeth Cymru ymgysylltiad rhyngwladol 
fel rhan o’u gwaith. 

Mae llawer o bobl a sefydliadau Cymru gartref a 
thramor sydd â diddordeb mewn helpu codi proffil 
Cymru, a bydd Llafur Cymru yn manteisio ar yr 
adnodd hwnnw i ychwanegu gwerth at ymdrechion 
Llywodraeth Cymru yn yr arena ryngwladol.

CYMRU: CENEDL NODDFA

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo yn sylfaenol i 
gydraddoldeb a hawliau dynol, a bydd yn gwneud 
hyn yn rhan ganolog o’i waith yn y llywodraeth. Mae 
Llafur Cymru yn credu y dylid trin pawb yn deg, 
yn enwedig y rheiny sy’n cael eu gwthio fwyaf i’r 
ymylon gan systemau cymdeithasol sy’n atal pobl 
rhag diwallu eu hanghenion sylfaenol. 

Bydd Llafur Cymru yn adeiladu ar ei ymrwymiad 
i wneud Cymru yn Genedl Noddfa, fel bod 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn cael cymorth 
i ailadeiladu eu bywydau a chyfrannu’n llawn at 
gymdeithas yng Nghymru..
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