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Sefyll cornel Cymru
Ein Rhaglen Ar Gyfer Llywodraeth

Ar 5 Mai 2011, bydd pobl 
Cymru yn ethol eu Cynulliad 
Cenedlaethol ar gyfer Cymru. 

Mae’n gyfnod heriol, ond mae Llafur 
Cymru yn Sefyll Cornel Cymru ac yn 
arwain Cymru ymlaen trwy ddarparu 
gobaith ar gyfer y dyfodol. Gwerthoedd 
cydraddoldeb, cyfl e a chyfi awnder 
cymdeithasol Llafur Cymru fydd yn llunio 
ein gweithredoedd mewn llywodraeth.

Rydym yn sefyll cornel Cymru gyfan ac 
yn darparu tegwch ar gyfer teuluoedd a 
phlant, gobaith newydd i’n cymunedau, 
cyfl eoedd newydd a swyddi ar gyfer ein 
cenhedlaeth iau, a chymorth i fusnesau 
yng Nghymru. Byddwn yn rhoi ffl am 
gobaith i Gymru sydd yn cyferbynnu â 
thoriadau llywodraeth glymblaid y DU 
o dan arweiniad y Torïaid. 

Bydd Llafur Cymru yn cyfl wyno tegwch 
– nid yn torri addewidion. Mae ein 
gwerthoedd yn ein harwain ni i gefnogi 
datblygiad cymdeithas fwy cyfartal, lle mae 
holl ddinasyddion Cymru yn gallu gwneud 
y gorau o’u galluoedd a chyfrannu at y 
gymuned ehangach lle maent yn byw. Ein 
bwriad yw gwella lles pawb. Rydym hefyd 
yn cydnabod ein cyfrifoldeb i genedlaethau’r 
dyfodol a byddwn yn parhau i adeiladu 
Cymru fwy cynaliadwy.

Yn greiddiol i’n gwaith, bydd Llafur 
Cymru yn brwydro dros swyddi a 
byddwn yn ymgyrchu dros adferiad.

Mae Llafur Cymru yn sefyll o blaid 
ein cymunedau. Rydym yn cynrychioli 
gwerthoedd teuluoedd cyffredin ar 
draws Cymru

Mae Cymru yn ddiogel gyda Llafur.

“Mae'n bleser gennyf wasanaethu pobl Cymru fel Prif Weinidog 

Llywodraeth Cymru. Fel Arweinydd Llafur Cymru, rwyf bellach 

yn chwilio am fandad newydd gan bobl Cymru ar gyfer rhaglen 

llywodraeth fydd yn galluogi Llafur Cymru i sefyll cornel Cymru 

ac arwain ein gwlad gyda gobaith.”

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones, Arweinydd Llafur Cymru.
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Sefyll cornel Cymru

Mae Etholiad Cyffredinol Cymru 
yn cynnig cyfl e mawr i bobl 
Cymru. Gallwch ddefnyddio’ch 
DWY bleidlais i gefnogi Carwyn 
Jones, a Llafur Cymru, a rhoi’r 
mandad sydd ei angen i ni sefyll 
yn gefn i Gymru gyfan. I roi 
arweinyddiaeth a gobaith i Gymru 
yn y cyfnod heriol hwn.

Ond mae hefyd yn gyfle i anfon 
neges i’r Llywodraeth dan arweiniad 
y Torïaid yn Whitehall: sef  bod 
Cymru’n cael ei thrin yn annheg, a 
bod eu toriadau dwfn a mileinig yn 
brifo yn hytrach na’n gweithio. 

Ar 5 Mai, pleidleisiwch dros 
Lywodraeth Llafur Cymru i sefyll 
dros Gymru. 

Mae cyflawniadau Llafur Cymru yn 
y Cynulliad, fel cardiau bws rhad ac 

am ddim i bobl hŷn, presgripsiynau 
am ddim a brecwast ysgol am ddim i 
blant, mewn perygl o dan y Torïaid.

Mae’n rhaid i chi roi’ch pleidlais i 
Carwyn Jones a Llafur Cymru er 
mwyn diogelu’r rhain.

Mae’r Torïaid yn gwneud toriadau 
rhy ddwfn, yn rhy gyflym, ond mae 
Llafur yn Sefyll cornel Cymru. 
Gobeithio y rhowch eich cefnogaeth 
i ni ar 5 Mai.

Y Gwir Anrhydeddus Peter Hain AS
Ysgrifennydd Gwladol 
Cymru’r Wrthblaid
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Pump am Ddyfodol Tecach

 Byddwn yn mynd i’r afael â • 
diweithdra ymysg ieuenctid 
trwy greu cronfa swyddi 
a hyfforddiant i bobl ifanc 
ac yn ymestyn cyfl eoedd 
am brentisiaethau ar gyfer 
pobl ifanc.

 Mynediad gwell i • 
feddygfeydd meddygon 
teulu gyda’r nos ac ar fore 
dydd Sadwrn.  Bydd angen 
i feddygon teulu wneud 
meddygfeydd yn fwy 
hygyrch i bobl sy’n gweithio.           

 Mwy o wariant rheng fl aen • 
mewn ysgolion. (Byddwn yn 
cynyddu cyllid ysgolion 1% 
uwchlaw’r newid canran yn 
y grant bloc yr ydym yn ei 
gael gan Lywodraeth y DU 
yn fl ynyddol).

 Byddwn yn dyblu nifer • 
Swyddogion Cymorth 
Cymunedol yr Heddlu yng 
Nghymru i helpu i wneud 
ein cymunedau’n fwy diogel.

 Byddwn yn dyblu nifer • 
y plant sy’n elwa ar 
ymweliadau iechyd gwell, 
lleoedd meithrin am 
ddim a chymorth gwell 
i deuluoedd trwy ein 
rhaglen ‘Dechrau’n Deg’.

Pump i’w cadw

 • Presgripsiynau am ddim 
i helpu teuluoedd 
gweithgar ac annog pobl 
yn ôl i’r gwaith.

 Teithio am ddim ar fysiau • 
ar gyfer pensiynwyr a 
phobl anabl a’u gofalwyr.

 Brecwast am ddim a llaeth • 
yn yr ysgol ar gyfer plant o 
dan 7 oed.

 Cymorth ar gyfer • 
myfyrwyr Cymru fel na 
fydd yn rhaid iddynt dalu 
ffi oedd dysgu uwch.

 Help ar gyfer pobl sydd • 
wedi colli eu gwaith 
– adeiladu ar raglen 
lwyddiannus ReAct.

Ein haddewidion etholiadol
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Sefyll cornel ein llwyddiant blaenorol

Mae Llafur Cymru yn ymfalchïo 
yn ein llwyddiant blaenorol y 
llywodraeth – ar lefel y DU o 1997 
i 2010 – gan barhau yma yng 
Nghymru trwy gael Llafur Cymru 
yn y Llywodraeth o hyd. Rydym 
yn nesáu at etholiadau 2011 gan 
wybod ein bod wedi cyfl awni cymaint 
gan newid ein cenedl er gwell yn 
cynnwys:

 Yr Isafswm Cyfl og Cenedlaethol• 

 Buddsoddiad mewn iechyd gyda’r • 
amserau aros isaf  erioed

 Ysbytai newydd ar draws Cymru• 

 Cyllid ychwanegol ar gyfer • 
gwasanaethau ysbytai

 Lwfans Tanwydd y Gaeaf• 

 Teithio am ddim ar fysiau ar gyfer • 
pobl ag anableddau a phobl dros 
60 oed

 Cynllun brecwast am ddim • 
mewn ysgolion

 Mynediad am ddim i amgueddfeydd• 

 Presgripsiynau am ddim• 

 Parcio ceir am ddim mewn ysbytai• 

 Trawsnewid addysg o’r ‘blynyddoedd • 
cynnar’ i ddysgu gydol oes

 Gweithredu ar gydraddoldeb a • 
phartneriaethau sifi l

 Mynd i’r afael â thlodi plant a lleihau nifer • 
y plant sydd mewn tlodi yng Nghymru

 Wedi cael a buddsoddi cronfeydd • 
Ewropeaidd i gefnogi trawsnewid 
ein heconomi

 Wedi buddsoddi yn niferoedd yr • 
Heddlu i ddarparu cymunedau mwy 
diogel a gwneud cydweithredu agosach 
â chymunedau lleol yn ofynnol

 Mynd i’r afael â phroblemau • 
cam-drin domestig a gweithredu 
yn erbyn trais tuag at weithwyr 
gwasanaethau cyhoeddus

 Buddsoddi mewn gwasanaethau • 
rheilffyrdd cyfl ymach, isadeiledd 
cledrau a cherbydau newydd

 Creu swyddi’r Comisiynydd Plant • 
a’r Comisiynydd Pobl Hŷn

 Wedi paratoi’r ffordd ar gyfer gofal • 
gwell wrth heneiddio trwy ein Mesur 
Talu am Ofal

 Buddsoddi mewn trafnidiaeth i • 
Gymru: mae gwasanaethau awyr, 
bws, ffyrdd a rheilffyrdd i gyd wedi 
cael hwb gan y Blaid Lafur

 Denu’r Cwpan Ryder a • 
digwyddiadau mawr eraill i Gymru

 Buddsoddi mewn twristiaeth, • 
diwylliant a’r celfyddydau

 Gweithredu dros eraill – ein rhaglen • 
Cymru o Blaid Affrica a Chymru fel 
Cenedl Masnach Deg

 Wedi cyflwyno, a gwella datganoli • 
i Gymru
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 Y fenter Trefi  Taclus yn cadw eich • 
cymdogaeth yn lân

 Plannu coeden ar gyfer pob babi • 
newydd sy’n cael ei eni

 Adeiladau newydd Llywodraeth y • 
Cynulliad yn Aberystwyth, Cyffordd 
Llandudno a Merthyr

 Gweithredu i gyfl wyno mwy o • 
gartrefi  fforddiadwy yng Nghymru

 Byddsoddi i atal tlodi tanwydd • 
yng Nghymru

 Amddiffyn ein hamgylchedd • 
naturiol, a gweithredu yn erbyn 
y newid yn yr hinsawdd

 Amddiffyn myfyrwyr sy’n hanu • 
o Gymru rhag y cynnydd mewn 
ffi oedd dysgu.

Mae’r gweithredoedd hyn i gyd, a 
llawer mwy, yn darparu llwyfan ar 
gyfer newid pellach yn ein pedwerydd 
tymor. Ond mae’n rhaid i Lafur Cymru 
hefyd ystyried y ffordd yr ydym yn 
cyfl wyno cynnydd pellach yng ngoleuni 
toriadau sylweddol, a pholisïau 
niweidiol llywodraeth Dorïaidd y DU. 
Mae Cymru’n cael ei thrin yn annheg 
ac nid oes gan y Torïaid unrhyw 
gynlluniau ar gyfer twf. Mae Llafur 
Cymru yn sefyll cornel Cymru.
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Pennod 1
Sefyll Cornel Twf a Swyddi Cynaliadwy

Cred Llafur Cymru fod ymagwedd 
partneriaeth gymdeithasol, 
‘Tîm Cymru’ i les economaidd a 
chymdeithasol Cymru yn hanfodol 
dros dymor nesaf  y Cynulliad. 

 Yn ganolog i’r adferiad bydd Prif  • 
Weinidog Cymru yn adeiladu 
ar y berthynas newydd y mae 
Llywodraeth y Cynulliad wedi ei 
datblygu gyda’r gymuned fusnes a’n 
partneriaid cymdeithasol i greu’r 
fframwaith a’r amodau hyblyg sydd 
eu hangen ar gwmnïau a busnesau i 
ffynnu a thyfu.

Mewn rhan arall o’r Maniffesto hwn 
rydym yn amlygu ein cynigion i godi 
lefelau sgiliau ein gweithlu, lleihau 
diweithdra ymysg ieuenctid a mesurau 
eraill i leihau effaith y mesurau ffyrnig 
sy’n cael eu gweithredu yng Nghymru 
gan Lywodraeth y DU o dan arweiniad 
y Torïaid – maent oll yn hanfodol er 
mwyn helpu i adfer ein heconomi.

Mae’r adferiad economaidd – gyda 
Chymru eisoes yn brwydro i oresgyn 
dirywiad mawr y ‘70au, yr ‘80au 
a’r ‘90au a’r dirwasgiad byd-eang- 
mewn cyfl wr bregus ac mae’n rhaid 
ei gefnogi. Nid ydym o’r farn bod 
trafodaeth ddiwerth yn ymwneud â 
maint perthnasol y sector cyhoeddus/
preifat yn ddefnyddiol. Cred Llafur 
Cymru fod angen sectorau preifat a 
chyhoeddus cryf  arnom ond mewn 
sawl rhan o Gymru nad yw’r sector 
preifat yn ddigon cryf  na deinamig a 
nod Llafur Cymru yw creu cwmnïau 
mwy cynaliadwy a deinamig, yn 
arbennig y rheiny â’u pencadlys yng 
Nghymru. Byddwn yn cynyddu hyder 
ymysg busnesau Cymru. Rydym 
hefyd o’r farn bod y sector cyhoeddus 
wedi gorfod chwarae rôl llawer mwy 
arloesol ac ymyrrol yn adeiladu’r 
sector cyhoeddus, yn arbennig yn yr 
ardaloedd hynny lle na fydd busnesau 
yn buddsoddi, hyd yn oed gyda 

Mae Cymru yn wynebu heriau economaidd sylweddol a bydd tymor 

nesaf y Cynulliad yn gyfnod hanfodol i economi Cymru. Er gwaetha’r 

argyfwng ariannol byd-eang a’r dirwasgiad o ganlyniad i hynny, y 

gwaethaf ers blynyddoedd lawer, mae Cymru yn cael cymorth i ddod 

drwyddi trwy arweinyddiaeth Carwyn Jones a Llafur Cymru, gan 

weithio’n agos gyda’n partneriaid cymdeithasol mewn busnes, a’r 

sectorau cyhoeddus a gwirfoddol. 
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chymorth sylweddol gan y llywodraeth. 
Rydym yn credu mewn llywodraeth 
weithredol sy’n rhoi’r cymorth sy’n 
angenrheidiol ar gyfer amodau 
economaidd gwell yng Nghymru. 

Mae angen gweithredu i gael adferiad 
economaidd er mwyn adeiladu dyfodol 
tecach, mwy cynaliadwy, ac mae’n 
rhaid i swyddi a’r economi fod yn 
fl aenoriaeth bennaf  yn nhymor nesaf  
y Cynulliad. Rydym yn gwybod yn 
rhy dda yng Nghymru fodd bynnag 
beth yw canlyniadau datblygu 
anghynaliadwy. Rydym o’r farn mai 
dim ond trwy symud tuag at economi 
werdd, garbon isel sy’n defnyddio 
adnoddau yn effeithlon y gellir datblygu 
twf  economaidd cynaliadwy a byddwn 
yn gweithredu i hyrwyddo buddsoddi 
mewn swyddi gwyrddach, cynaliadwy.

Mae polisi economaidd Llafur Cymru 
hefyd yn adlewyrchu ein gwerthoedd o 
gyfi awnder a thegwch cymdeithasol a 
chanfu adroddiadau diweddar y Sefydliad 
ar gyfer Cydweithredu a Datblygu 
Economaidd mai diogelwch swyddi 
yw’r nodwedd a werthfawrogir fwyaf  
gan weithwyr. Mae ein hymrwymiad i 
helpu pobl sy’n wynebu diswyddiadau yn 
amlwg trwy raglenni llwyddiannus ReAct 
a ProAct, gyda chynllun newydd Adapt 
ar gyfer y sector cyhoeddus bellach yn 
dod yn rhan o’r ffrwd ariannu. Yn ystod 
cyfnod sydd o’n blaenau sy’n debygol o fod 
yn anodd iawn, ein nod fydd cynnal lefel 
mor uchel â phosibl o bobl mewn gwaith 
a hyfforddiant. Gyda’r rhagolygon y bydd 
diweithdra ymysg ieuenctid yn cynyddu 

yn y dyfodol agos, bydd ein pwyslais ar atal 
cenhedlaeth goll arall, felly byddwn yn:

 Sefydlu Cronfa Swyddi Cymru yn • 
cynnig cyfl ogaeth neu hyfforddiant 
ar gyfer ein pobl ifanc.

Rydym o’r farn bod cytundeb 
cyhoeddus ar y cyfeiriad y dylai 
Cymru fynd, gyda chefnogaeth eang 
i’r Rhaglen Adnewyddu’r Economy. 
Nod Llafur Cymru felly yw gweithredu 
ac integreiddio ymhellach ein 
polisïau economaidd, addysg, sgiliau 
a chynllunio ar draws pob adran 
berthnasol o Lywodraeth y Cynulliad 
a chyrff  cyfl wyno eraill. Y fl aenoriaeth 
drosfwaol dros dymor nesaf  y Cynulliad 
fydd cyfl wyno. Byddwn yn adolygu 
ac yn adnewyddu ein gweithredoedd 
yn seiliedig ar dystiolaeth newydd i 
sicrhau effeithiolrwydd ac hyblygrwydd 
uchaf  posibl yr holl adrannau hynny o 
Lywodraeth y Cynulliad a sefydliadau 
eraill sy’n cefnogi busnesau, yn arbennig 
yn y cyfnod ansicr hwn yn economaidd.

Wrth adeiladu ar y gefnogaeth i 
ymagwedd sectoraidd Rhaglen 
Adnewyddu’r Economi, mae Llafur 
Cymru hefyd yn cydnabod bod 
llawer o sail economaidd bresennol 
Cymru a rhagolygon twf  swyddi a 
chreu cyfoeth yn y dyfodol y tu hwnt 
i’r chwe sector allweddol, mewn 
meysydd fel gwasanaethau busnes, 
adeiladu a thwristiaeth.

 Byddwn yn cefnogi cwmnïau o • 
ansawdd sy’n perfformio’n dda 
ym mhob rhan o’r economi sy’n 



11

Maniffesto Llafur Cymru 2011

gallu creu cyflogaeth, cyfoeth a 
Chymru gynaliadwy.

Rydym eisiau i Gymru fod yn lle 
rhagorol i fod a gwneud busnes – i fod 
yn agored ar gyfer busnes – a chroesawu 
cwmnïau, p’un a ydynt wedi eu lleoli 
yng Nghymru neu’n fewnfuddsoddwyr. 
Hyd yn oed mewn amgylchedd byd-
eang anodd, mae cyfl eoedd yn bodoli 
o hyd i ddenu datblygiadau newydd 
sydd yn chwilio am ganolfan yn y DU 
neu’r UE a byddwn yn ddetholus wrth 
geisio’r busnesau hynny sy’n gallu 
darparu ansawdd, swyddi cynaliadwy a 
chreu cyfoeth. O fewn polisi hirsefydlog 
Llywodraeth y Cynulliad o greu 
diwylliant o fuddsoddi yn hytrach na 
chymorthdaliadau, mae Llafur Cymru 
yn dal i gredu yn y defnydd priodol o 
grantiau’r llywodraeth. Byddwn yn:

 Disgwyl i unrhyw fusnes sy’n • 
ceisio cymorth Llywodraeth y 
Cynulliad, yn cynnwys contractau 
caffaeliad cyhoeddus, i ymuno 
â’n hegwyddorion o gyfrifoldeb 
cymdeithasol corfforaethol, gydag 
ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy, 
hyfforddiant ac ymarfer cyfl ogi da. 
Bydd hyn yn cynnwys lleoliadau 
cyfl ogaeth â chymorth fel Remploy

Mae llawer o sylfaen economaidd Cymru 
wedi ei seilio ar gwmnïau mawr ac 
maent yn hanfodol i sawl rhan o Gymru. 
Byddwn yn:

 Parhau i ddatblygu cysylltiadau • 
cryf  â’n cwmnïau angor a 
datblygu perthynas strategol, 

cefnogol/buddiol ar y ddwy ochr 
gyda’r cwmnïau allweddol hyn, 
a’u sefydlu yn economi Cymru 
trwy ddatblygu cysylltiadau agos 
â’n sefydliadau addysg bellach 
ac uwch a chynyddu cyfleoedd y 
gadwyn gyflenwi i’r eithaf.

Mae angen i ni gynyddu nifer y cwmnïau 
bach sy’n cael eu creu yng Nghymru 
a helpu i ddatblygu sector preifat mwy 
mentrus. Yn ystod tymor nesaf  y 
Cynulliad byddwn yn: 

 Adolygu’r cymorth entrepreneuraidd • 
sydd ei angen ar gwmnïau newydd 
a chwmnïau bach (BBaCh), gyda 
photensial gwirioneddol i ffynnu a thyfu, 
a’r ffordd y gallwn sefydlu diwylliant 
entrepreneuraidd yng Nghymru. 

Rydym o’r farn bod achos cryf  o blaid 
cefnogi ffurfi au eraill ar fenter, fel 
busnesau neu trwy gefnogi cyfl wyno 
gwasanaethau cyhoeddus. Rydym yn 
credu bod gan sefydliadau di-elw fel 
cymdeithasau cydfuddiannol, mentrau 
cymdeithasol a chydweithfeydd, rôl 
allweddol i’w chwarae yn yr economi 
ac yn ategu darpariaeth gwasanaethau 
cyhoeddus. Tyfodd Llafur Cymru allan 
o’r mudiad cydfuddiannol cymunedol ac 
mae wedi ymrwymo i’r traddodiad hwn 
ac i’w weithredu’n ymarferol, fel sefydlu 
Canolfan Gydweithredol Cymru. 

 Bydd Llafur Cymru yn sicrhau bod gan • 
y sector cydfuddiannol a chydweithredol 
fynediad i gyngor busnes priodol a 
chadarn ac y bydd yn arweinydd 
Gweinidogaethol yn Adran yr Economi.
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Sector ynni – Degawd Ynni ar gyfer 
Cymru

Cred Llafur Cymru nad yw unrhyw 
sector arall yn debygol o fuddsoddi 
mwy mewn ynni ac isadeiledd 
berthnasol yng Nghymru dros 
y degawd nesaf. Bydd hwn yn 
ddegawd ynni i Gymru, gyda thwf  
y sector ynni adnewyddadwy a 
charbon isel yn arwain.

Er mwyn sicrhau bod Cymru yn cael 
y budd mwyaf  o’r buddsoddiad hwn, 
mae perthynas strategol lefel uchel 
gyda’r prif  gwmnïau ynni yn hanfodol 
ac mae’n rhaid sefydlu cyfl iniad 
agosach rhwng y buddsoddiadau hyn 
a blaenoriaethau polisi Llywodraeth y 
Cynulliad. Gan fod ynni yn cyffwrdd 
â’n bywydau mewn cymaint o ffyrdd: 
datblygu economaidd, yr amgylchedd 
a thlodi tanwydd a chan nad yw polisi 
ynni wedi ei ddatganoli’n gyfan gwbl, 
mae angen ffocws newydd.Byddwn yn:

 Sicrhau mai Prif  Weinidog • 
Cymru fydd â’r cyfrifoldeb 
Gweinidogaethol cyffredinol dros 
bolisi ynni. Bydd hyn yn cynnwys 
cynnal cyfarfodydd rheolaidd o’r 
cwmnïau ynni allweddol a chydlynu 
adrannau Llywodraeth y Cynulliad 
ar yr agenda allweddol hon. 
Byddwn yn ceisio cael economi 
ynni cymysg.

Bydd ein hanghenion ynni yng 
Nghymru yn parhau’n sylweddol ac 
mae’n rhaid eu bodloni’n gynyddol gan 
ffynonellau carbon isel. Mae Datganiad 

Ynni Carbon Isel Llywodraeth y 
Cynulliad yn nodi sut yr ydym yn 
bwriadu cynyddu arbedion ynni 
ac effeithlonrwydd ynni i’r eithaf, 
gan gynhyrchu’r rhan fywaf  o’r 
ynni sydd ei angen yng Nghymru 
o ffynonellau carbon isel. Ein nod 
yw bod hyd at ddwywaith gymaint 
o drydan adnewyddadwy’n cael 
ei greu’n flynyddol yng Nghymru 
erbyn 2025 ag sydd heddiw. Erbyn 
2050, ein nod yw y bydd ein holl 
anghenion ynni lleol bron yn cael 
eu bodloni trwy gynhyrchu trydan 
carbon isel. 

Bydd Llywodraeth y Cynulliad 
yn gwneud datganiad lefel uchel 
yn ymwneud â’i ymgysylltiad â’r 
sector ynni, gan esbonio’r buddion 
economaidd a charbon isel i Gymru 
o ganlyniad i’r buddsoddiadau hyn 
ynghyd â chyfeiriad clir at faterion 
amgylcheddol, effeithlonrwydd ynni 
a thlodi tanwydd. 

Er enghraifft, mae Llywodraeth y 
Cynulliad wedi gweithio’n agos gyda’r 
cwmnïau ynni mawr i fuddsoddi 
mewn mesurau effeithlonrwydd ynni 
a thlodi tanwydd mewn cartrefi , yn 
arbennig trwy raglen arloesol Arbed, 
er mwyn gwneud gwelliannau i 6,000 
o gartrefi  yn ardaloedd tlotaf  Cymru. 
Rydym o’r farn bod lle i fod yn fwy 
uchelgeisiol hyd yn oed ar yr agenda 
hon, yn arbennig pan fydd prisiau 
tanwydd sy’n cynyddu yn arwain at 
mwy o dlodi tanwydd.
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Trwy raglen Arbed byddwn yn parhau 
i ysgogi mwy o gyllid, gan hyrwyddo 
busnesau lleol, creu swyddi a datblygu 
sgiliau a byddwn:

 Yn gwneud gwelliannau i 10,000 o • 
gartrefi  eraill erbyn 2015.

Twristiaeth

Mae twristiaeth gynaliadwy yn 
hollbwysig i economi Cymru. Mae gan y 
wlad adnoddau naturiol pwysig ynghyd 
â rhwydwaith o gyfl eusterau hamdden 
wedi’u hadeiladu’n bwrpasol er mwyn 
denu ymwelwyr dydd ac ymwelwyr 
sy’n aros. Mae gwariant twristiaeth 
yn hwb sylweddol i economïau lleol 
ledled Cymru. Ein nod o hyd yw 
mynd ati’n gyson i wella ansawdd y 
cynnyrch ymwelwyr yng Nghymru, 
ehangu’r tymor twristiaeth a gwella’r 
buddion o ran cyfl ogaeth ac incwm. 
Rydym yn cydnabod bod buddsoddiad 
Ewropeaidd yn hanfodol i wella ein 
seilwaith twristiaeth ac i wneud y 
gorau o’n treftadaeth a’n hamgylchedd 
naturiol. Rhaid datblygu marchnadoedd 
gweithgareddau a marchnadoedd 
arbenigol, yn ogystal â sicrhau’r budd 
mwyaf  posibl o brif  ddigwyddiadau yn 
ein lleoliadau proffi l uchel. 

Gyda phrisiau tanwydd yn codi a 
materion byd-eang eraill, bydd Llafur 
Cymru yn gweithio ochr yn ochr â’r 
diwydiant twristiaeth yng Nghymru i 
sicrhau buddion parhaus o newidiadau 
yn y diwydiant. Mae hwn yn 
ddiwydiant y mae gofyn iddo ddal i fod 
ar y blaen, a byddwn: 

 Yn hyrwyddo Cymru fel cyrchfan • 
sy’n cynnig twristiaeth o safon uchel.

 Yn gweithio i ehangu’r tymor • 
twristiaeth a buddion cysylltiedig.

 Yn nodi cyfl eoedd ariannu er mwyn • 
gwella’r seilwaith ymwelwyr a’r 
cynnyrch  ymwelwyr yng Nghymru.

 Yn cefnogi buddsoddi mewn • 
hyfforddiant a rheolaeth staff  er mwyn 
cynnal diwydiant o ansawdd uchel.

Prosiect Band Eang y Genhedlaeth 
Nesaf ar gyfer Cymru (NGBW)

Mae argaeledd band eang tra chyfl ym, 
cadarn yn yr 21ain ganrif  yn hanfodol ar 
gyfer ein busnesau a dinasyddion er mwyn 
iddynt gael mynediad i wasanaethau a’r 
cyfl eoedd a ddarperir gan dechnolegau 
digidol. Bydd Llafur Cymru yn nhymor 
nesaf  y Cynulliad yn:

 Ceisio sicrhau y bydd gan bob eiddo • 
preswyl a phob busnes yng Nghymru 
fynediad i Fand Eang y Genhedlaeth 
Nesaf  erbyn 2015, gyda’r uchelgais 
y bydd gan 50% neu fwy fynediad i 
100Mbps. Yn yr un modd â rhaglen 
fl aenorol lwyddiannus Llywodraeth y 
Cynulliad, Band Eang Cymru, rydym 
o’r farn fodd bynnag bod yn rhaid i 
Brosiect Band Eang y Genhedlaeth 
Nesaf  ar gyfer Cymru fod yn 
gydbwysedd rhwng gweithredoedd 
ochr gyfl enwi ac ysgogi galw.

Adfywio ein cymunedau

Mae cydlynu polisïau a rhaglenni ym 
maes datblygu economaidd, darparu 
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isadeiledd a rhwydweithiau trafnidiaeth 
yn hanfodol i adfywio ein cymunedau. 
Mae llawer o’r heriau y tu hwnt i 
ffi niau un sefydliad ac mae angen i 
Lywodraeth Llafur Cymru weithio 
gyda’n partneriaid i gyfl wyno newid 
sylweddol mewn adfywio economaidd. 
Mae hyn wedi cael ei arddangos mewn 
rhaglenni adfywio llwyddiannus o dan 
arweiniad Gweinidogion Llafur mewn 
ardaloedd fel Blaenau’r Cymoedd, gan 
wella cymunedau’r Cymoedd, a rhaglen 
Môn a Menai, gan wella cymunedau yng 
Nghaernarfon, Caergybi a Bangor ac 
eraill ar draws Gogledd Orllewin Cymru.

Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad bydd 
llywodraeth Llafur Cymru yn:

 Parhau â’n hymdrechion i adfywio • 
canol ein trefi  trwy bolisïau cynllunio 
fydd yn rhoi bywyd newydd i drefi  trwy 
ddylunio mwy diogel ac o ansawdd 
gwell, datblygu amgylcheddau sy’n 
gyfeillgar i deuluoedd a datblygiadau 
defnydd cymysg.

 Adfywio ein trefi  glan môr trwy • 
fuddsoddi yn isadeiledd, adnewyddu 
ac adfywio cymunedau.

Caff aeliad Cynaliadwy

Gwnaed camau mawr yn gwella 
prosesau caffaeliad y sector cyhoeddus 
yng Nghymru. Er enghraifft, mae 
cwmnïau yng Nghymru wedi cynyddu 
eu cyfran o’r £4.5 biliwn y mae’r 
sector cyhoeddus yng Nghymru yn 
ei wario’n fl ynyddol ar nwyddau a 
gwasanaethau o 30% i 50%. Fodd 
bynnag, mae angen i ni wneud yn well 

fyth yn cael gwerth am arian ar gyfer 
‘Punt Cymru’ a thrwy gyfl wyno’r 
cyfl eoedd hyn i gwmnïau bach, 
cyfl ogaeth â chymorth a mentrau 
cymdeithasol yng Nghymru. Trwy 
gydnabod pwysigrwydd caffaeliad 
yn darparu gwasanaethau gwell a 
mwy cost effeithiol, gan weithio gyda 
chyrff  eraill y gwasanaeth cyhoeddus 
byddwn yn:

 Gweithredu argymhellion yr adroddiad • 
a gomisiynwyd gan Lywodraeth y 
Cynulliad, Rhwystrau i Gyfl eoedd 
Caffael, ar draws y sector cyhoeddus. 

 Manteisio ar y potensial i greu mwy • 
o swyddi, hyfforddiant ac adfywio 
cymunedol trwy annog defnydd 
creadigol o fudd-dal cymunedol 
a chymalau cymdeithasol mewn 
contractau caffaeliad trwy roi’r 
Pecyn Cymorth ‘Gallu gwneud’ ar 
waith fesul cam ar draws darparwyr 
gwasanaethau cyhoeddus.

 Gwella’n sylweddol cyflenwad • 
gweithwyr proffesiynol caffaeliad 
cymwys sydd yn gweithio 
yng Nghymru.

Tryloywder ac atebolrwydd  

Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn 
partneriaeth fel y nodir yn Neddf  
Llywodraeth Cymru 1998, byddwn yn 
ymgynghori â phartneriaid busnes a 
phartneiriaid cymdeithasol eraill ynglŷn â 
holl gynigion polisi mawr y llywodraeth, 
yn cynnwys deddfwriaeth, ac yn 
cynnal asesiadau effaith rheoliadol ar 
ddeddfwriaeth Llywodraeth y Cynulliad. 
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Caiff  deddfwriaeth ei chyhoeddi ar 
ffurf  Mesur draft a chaiff  ei chyfl wyno 
fel rhan o ddull holistaidd a strategol o 
wneud a gweithredu polisi. Yn unol â’n 
hymrwymiad parhaus i agor y system 
i fynu a chreu mwy o drylowyder, 
byddwn yn ceisio gwella, symleiddio a 
chyfundrefnu deddfwriaeth bresennol 
Llywodraeth y Cynulliad, sydd yn 
cynnwys mesur effaith gronnol polisïau’r 
Llywodraeth ar economi Cymru.

Trafnidiaeth

Mae lefelau symudedd uchel yn nodwedd 
o gymdeithas fodern ac mae trafnidiaeth 
yn galluogi datblygu economaidd a 
chymdeithasol. Byddwn yn ceisio galluogi 
symudedd gwell trwy sicrhau bod ein 
rhwydwaith trafnidiaeth yng Nghymru 
yn gweithredu’n fwy effeithlon, effeithiol, 
cynaliadwy a chynhwysol. 

Mae gallu a dibynadwyedd prif  
goridorau Traws-Ewropeaidd o’r 
dwyrain i’r gorllewin yng Nghymru 

yn hanfodol i ddatblygiad parhaus 
Cymru yn y dyfodol. Ein dinasoedd a’n 
hardaloedd trefol sy’n llywio ein twf  
economaidd cynaliadwy yn y dyfodol a 
bydd mynd i’r afael â thagfeydd trefol 
yn fl aenoriaeth. 

Ar adeg o gyfyngiadau cynyddol yng 
nghyllid cyhoeddus byddwn yn:

 Blaenoriaethu amcanion y Cynllun • 
Trafnidiaeth Cenedlaethol i 
sicrhau bod y cyllid trafnidiaeth 
presennol yn cael ei ddefnyddio’n 
effeithiol, bod lefel yr adnoddau’n 
gwella a bod penderfyniadau 
buddsoddi yn y dyfodol yn cael eu 
gwneud yn erbyn y blaenoriaethau 
strategol trosfwaol hyn.

Trafnidiaeth integredig

Cred Llafur Cymru fod trefniadau 
gwirfoddol y consortia trafnidiaeth 
ranbarthol wedi cyfl awni cryn 
dipyn ond er mwyn gwneud y 
newid sylweddol angenrheidiol wrth 
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integreiddio cynllunio trafnidiaeth 
a chyfl wyno gwasanaethau, mae’r 
trefniadau sefydliadol ar gyfer 
trafnidiaeth wedi mynd yn ddiangen 
o gymhleth. Yn ystod tymor nesaf  y 
Cynulliad byddwn yn:

 Ystyried defnyddio darpariaethau • 
Deddf  Trafnidiaeth Cymru 2006 i 
sefydlu un Awdurdod Trafnidiaeth 
ar y Cyd neu fwy.

Rydym o’r farn y gallai hyn alluogi 
cynllunio trafnidiaeth i gael ei 
wneud yn fwy effeithiol ar sail 
ranbarthol neu rhanbarth dinas. 
Yn ogystal, gyda’r newid yn yr 
hinsawdd yn arwain at dywydd 
mwy anwadal ac eithafol, mae 
cadw ein rhwydwaith trafnidiaeth 
yng Nghymru ar agor yn ystod y 
cyfnodau hyn yn hanfodol.

 Byddwn yn adolygu’r trefniadau • 
ar gyfer cynnal a chadw ffyrdd yn 
ystod y gaeaf  sy’n cael eu gwneud 
ar hyn o bryd gan awdurdodau 
lleol, ac yn ystyried y potensial 
i Asiantaethau Cefnffyrdd yng 
Nghymru wneud hyn. 

Rheilff yrdd

Daw’r trefniadau presennol ar gyfer 
masnachfraint rheilffyrdd Cymru 
a’r Gororau i ben yn 2018 ac mae 
adolygiad y fasnachfraint pum mlynedd 
nesaf  yn 2013. Rydym o’r farn bod 
achos cryf  dros adolygu trefniadau 
llywodraethu’r fasnachfraint pan fydd 
yn cael ei hadnewyddu. Byddwn yn:

 Archwilio dichonoldeb rhedeg • 
masnachfraint rheilffyrdd Cymru 
a’r Gororau ar sail di-ddifi dend, 
fel Glas Cymru. 

Mae Adolygiad McNulty o’r 
diwydiant rheilffyrdd yn debygol 
o alw am berthynas waith agosach 
rhwng Network Rail a’r Cwmnïau 
Gweithredu Trenau. Cred Llafur 
Cymru y dylai Llywodraeth y 
Cynulliad arwain wrth ddatblygu’r 
berthynas hon yng Nghymru.

Isadeiledd rheilff yrdd.

Mae Llafur Cymru yn croesawu’r 
cyhoeddiad diweddar y bydd prif  
linell Caerdydd – Paddington yn cael 
ei thrydaneiddio ond mae’n gresynu 
penderfyniad Llywodraeth y DU o dan 
arweiniad y Torïaid i beidio gweithredu 
cynlluniau y Llywodraeth Lafur fl aenorol 
i ymestyn y trydaneiddio i Abertawe. 

Mae Llafur Cymru hefyd yn 
croesawu’r bwriad gan Network 
Rail i greu uned fusnes Cymru 
a’r Gororau wedi ei datganoli i 
wasanaethu defnyddwyr rheilffyrdd 
yng Nghymru. Cred Llafur Cymru 
fodd bynnag fod angen adolygu’r 
isadeiledd rheilffyrdd yng Nghymru 
ac y dylai Network Rail fod yn fwy 
atebol i Lywodraeth y Cynulliad trwy 
ei drefniadau llywodraethu a bod gan 
Gymru gyfran deg o fuddsoddiad 
cyfalaf  mewn rheilffyrdd. Bydd 
llywodraeth Llafur Cymru yn:
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 Dadlau’r achos i Lywodraeth y DU • 
dros fwy o atebolrwydd gan Network 
Rail i Lywodraeth y Cynulliad.

 Parhau i ddadlau’n gryf  o blaid • 
trydaneiddio prif  linell De Cymru-
Llundain Paddington hyd at 
Abertawe. Byddwn yn datblygu’r 
achos busnes o blaid trydaneiddio 
rhannau eraill o’r rhwydwaith 
rheilffyrdd lleol yng Nghymru.

Mae trafnidiaeth yn cyfrannu’n 
sylweddol at allyriadau carbon. Rydym 
o’r farn ei fod yn bosibl rhoi trafnidiaeth 
ar lwybr lleihau carbon heb beryglu twf  
economaidd yn y dyfodol. Yn y tymor 
byr rydym o’r farn y dylai fod yn bosibl 
sicrhau arbedion carbon blynyddol o 
3%, ac mae’n realistig anelu at ostyngiad 
o 80% erbyn 2050. Cyfl awnir hyn trwy 
wella technoleg peiriannau a lleihau 
lefelau carbon mewn tanwydd, tra’n 

derbyn y gall newid dulliau trafnidiaeth 
wneud cyfraniad bach ychwanegol 
a chyfl wyno buddion eraill. Rydym 
o’r farn ei fod yn afreolaidd, yn unol 
â rhwydwaith presennol y DU o 
gomisiynwyr traffi g rhanbarthol bod 
y Comisiynydd presennol wedi ei leoli 
yn Birmingham, yn cwmpasu Cymru 
a Chanolbarth Lloegr. Yn ystod tymor 
nesaf  y Cynulliad byddwn yn:

 Ceisio sefydlu Comisiynydd Traffi g • 
wedi ei leoli yng Nghymru. 

Bysiau

Mae gan fysiau rôl hanfodol mewn system 
trafnidiaeth integredig. Byddwn yn: 

 Gweithio gyda’n partneriaid i wella’r • 
ansawdd, sicrwydd a diogelwch ar 
wasanaethau bysiau lleol.

 Parhau i wella gwasanaethau fel • 
rhwydwaith Traws Cambria a’r 
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gwasanaeth poblogaidd Bwcabus, 
sydd ar gael yn ôl y galw.

 Cadw tocynnau teithio am ddim ar • 
fysiau i bensiynwyr a phobl anabl 
a’u gofalwyr.

Sgiliau 

Mae ein hymrwymiad i ddatblygu 
sgiliau yn ganolog i wneud Cymru yn 
lle deniadol iawn i fyw, buddsoddi, 
cyfl ogi a thyfu. Mae ein dull yn 
seiliedig ar bartneriaeth gymdeithasol 
wirioneddol rhwng y Llywodraeth, 
darparwyr dysgu, cyfl ogwyr a’r 
gweithlu. Rydym o’r farn bod sgiliau 
yn hanfodol i gynnal twf  economaidd 
a chymdeithas decach.

Gyda’r adferiad economaidd yn dal 
yn fregus, mae’n bwysicach nag erioed 
ein bod yn parhau i fuddsoddi yn y 
gwaith o ddatblygu sgiliau pobl Cymru. 
Dyma pam, yng Nghyllideb Cymru a 
gyhoeddwyd fi s Tachwedd diwethaf, 
ymrwymodd Llywodraeth y Cynulliad 
o dan arweiniad Llafur, i amddiffyn 
cyllid ar gyfer sgiliau.

Mae Llafur Cymru bob amser wedi 
rhoi blaenoriaeth i ddatblygu sgiliau. 
Dyma pam, pan wnaeth effeithiau’r 
dirwasgiad byd-eang daro Cymru, 
fe wnaethom weithredu’n gyfl ym er 
mwyn sicrhau ein bod yn parhau i 
helpu pobl i gael prentisiaethau trwy 
gyfl wyno’r rhaglen cyn prentisiaeth, 
Llwybrau i Brentisiaethau. 

Rydym wedi ymrwymo i fuddsoddi 
mewn sgiliau a chefnogi rhaglenni 
prentisiaeth ac erbyn mis Gorffennaf  
2010, roedd dros 22,700 o bobl yng 
Nghymru yn cymryd rhan mewn 
cynlluniau prentisiaeth wedi eu hariannu 
gan Lywodraeth y Cynulliad o dan 
arweiniad Llafur. Fe wnaethom hefyd 
gyfl wyno’r fenter ReAct, sy’n cefnogi 
cwmnïau i gyfl ogi pobl sydd wedi cael 
eu diswyddo ac mae wedi helpu 17,000 
o unigolion sydd wedi colli eu swyddi i 
ailhyfforddi, cael sgiliau newydd a dod o 
hyd i gyfl eoedd cyfl ogaeth newydd. 

Bydd newidiadau i’r rhaglen, yn annog 
mwy o gwmnïau hyd yn oed i greu 
swyddi a chyfl ogi pobl sydd wedi cael eu 
diswyddo.

Fe wnaethom sefydlu cynllun ProAct, 
gan gefnogi dros 10,000 o bobl i aros 
mewn gwaith a gwella eu sgiliau er mwyn 
paratoi ar gyfer yr adferiad. Mae ProAct 
wedi cael ei ddisodli gan Sgiliau Twf  
Cymru, sydd yn helpu cwmnïau Cymru i 
dyfu trwy ariannu hyfforddiant lefel uchel 
neu dechnoleg newydd, ac mae eisoes 
wedi cefnogi dros 2,000 o unigolion. 

Dros dymor nesaf  y Cynulliad, 
wrth barhau i fl aenoriaethu sgiliau 
hyfforddiant, byddwn yn:

 Cyfl wyno olynydd i’r rhaglen • 
Adeiladu Sgiliau a fydd yn cynnig 
mwy o gymorth, yn cynnwys 
hyfforddiant ‘cyfranogiad’ lefel 
mynediad ar gyfer pobl ifanc sy’n 
wynebu’r rhwystrau gwaethaf  i 
gyfl ogaeth.
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 Helpu cyfl ogwyr i fynd i’r afael • 
â’r costau a’r potensial sy’n cael 
ei wastraffu oherwydd lefelau isel 
llythrennedd a rhifedd yn y gweithlu 
trwy’r Adduned Cyfl ogwr Sgiliau 
Sylfaenol. Caiff  hyn ei gefnogi 
gan gronfeydd Ewropeaidd trwy 
brosiectau newydd Sgiliau Sylfaenol 
yn y Gweithle y gweithredir ar draws 
Cymru. Bwriad y prosiectau yw 
cefnogi dros 1,000 o gyfl ogwyr a 
30,000 o unigolion a gyfl ogir.

 Annog mwy o bobl ifanc i gael y • 
sgiliau a fydd yn datblygu potensial 
Cymru ar gyfer twf  economaidd. 
Mae pynciau fel gwyddoniaeth, 
technoleg, peirianneg a mathemateg 
(STEM) yn arbennig o bwysig i’r 
perwyl hwn. Byddwn yn hyrwyddo 
cyfranogiad yn y pynciau hyn ar 
draws y cwricwlwm ac ar draws pob 
ystod oedran i mewn i Addysg Uwch 
ac ar lefel ôl-raddedig, i’r Academi 
Wyddoniaeth Genedlaethol (NSA) 
a fydd yn gysylltiedig â’r agenda 
wyddoniaeth ehangach a gwaith Prif  
Gynghorydd Gwyddoniaeth Cymru. 

 Defnyddio cronfeydd Ewropeaidd i • 
gefnogi hyfforddi pobl ifanc mewn 
pynciau STEM trwy brosiect 
sgiliau STEM.

 Parhau gyda’n hymrwymiad i gynyddu • 
cyfl eoedd am brentisiaethau trwy’r 
rhaglen Llwybrau i Brentisiaethau, 
gyda ffocws arbennig ar ymgysylltu a 
chyfl ogaeth ieuenctid, a mynd i’r afael 
â diweithdra hirdymor.

 Parhau i ymestyn y rhaglen • 
Recriwtiaid Ifanc mewn ymateb i alw 
parhaus gan gyfl ogwyr a phobl ifanc, 
a’r gobaith yw y bydd 1000 o bobl 
ifanc yn elwa dros y fl wyddyn nesaf.

 Rhoi Gwasanaeth Paru Prentisiaeth • 
ar waith fesul cam ar draws 
Cymru yn ddiweddarach eleni. 
Bydd y gwasanaeth hwn ar y we 
yn galluogi prentisiaid posibl i 
gofrestru ar gyfer prentisiaethau 
gwag a gwneud cais am 
brentisiaethau. Bydd cyfl ogwyr yn 
gallu cofrestru eu cwmnïau, cysylltu 
â darparwyr hyfforddiant lleol a 
hysbysebu prentisiaethau gwag.

 Parhau i gryfhau a datblygu Cronfa • 
Ddysgu Undebau Cymru (WULF) 
i gefnogi ymdrechion mudiad yr 
undebau llafur i annog cyfl ogwyr 
a gweithwyr i gymryd rhan mewn 
hyfforddiant. Mae WULF wedi helpu 
dros 10,000 o weithwyr ar draws 
Cymru i gael mynediad i ddysgu a 
chaffael sgiliau newydd.

Mae symud i economi carbon isel 
yn rhan hanfodol o’n hymrwymiad i 
ddatblygu cynaliadwy a byddwn felly yn:

 Gweithio gyda'n holl bartneriaid a • 
phartneriaid eraill i nodi anghenion 
sgiliau diwydiant a sicrhau bod 
hyfforddiant ar gael i gyfl wyno’r 
agenda carbon isel yng Nghymru.
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Pennod 2
Sefyll Cornel Gwasanaethau 
Cyhoeddus yng Nghymru

Mae Llafur Cymru wedi gwneud 
buddsoddiad digynsail yn ein 
hysgolion, ysbytai ac offer a’r gweithlu, 
gan gyfl ogi’r nifer uchaf  erioed 
o nyrsys, meddygon, athrawon a 
staff  rheng fl aen eraill. Er gwaethaf  
toriadau llym mewn cyllidebau gan 
Lywodraeth y DU o dan arweiniad 
y Torïaid, byddwn yn adeiladu 
ar y buddsoddiad a wnaed gan 
lywodraethau Llafur dilynol a pharhau 
i wella ein gwasanaethau cyhoeddus. 
Byddwn yn gofyn i ddarparwyr 
gwasanaethau a defnyddwyr weithio 
mewn partneriaeth yn fwy effeithiol ac 
effeithlon ac mewn ffyrdd arloesol, o 
fewn a thu hwnt i ffi niau sefydliadol, ar 

gydgynllunio, comisiynu a chyfl wyno 
gwasanaethau. Yn arbennig, byddwn 
yn mynnu gweithredu systemau caffael 
ar y cyd cyfl ym i gael y gwerth uchaf  
posibl o’r £4.3 biliwn sy’n cael ei 
wario’n fl ynyddol ar brynu nwyddau 
a gwasanaethau yn sector cyhoeddus 
Cymru.

Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad, 
trwy adeiladu ar yr adolygiadau o 
wasanaethau cymdeithasol, addysg a 
gwasanaethau eraill y llywodraeth a 
gomisiynwyd gan Lywodraeth 
y Cynulliad:

Cred Llafur Cymru mewn gwasanaethau hygyrch, o ansawdd sy’n 

canolbwyntio ar y dinesydd i bawb, nid dewis i’r ychydig rai. Er mai 

nod y Glymblaid o dan arweiniad y Torïaid yw lleihau’r wladwriaeth, 

cred Llafur Cymru mewn Gwasanaeth Cyhoeddus yng Nghymru 

gydag ethos o wasanaeth cyhoeddus cryf: wrth gyfl wyno 

gwasanaethau o ansawdd sy’n canolbwyntio ar y dinesydd lle mae 

defnyddwyr y gwasanaeth yn ymgysylltu â darparwyr, yn cynnwys 

y trydydd sector, wrth gynllunio, cyfl wyno a gwella’r gwasanaethau 

hynny; trwy roi budd y cyhoedd uwchlaw elw preifat; wrth feithrin 

cydweithredu nid cystadleuaeth ac wrth adeiladu cymunedau 

tecach, nid ‘Cymdeithas Fawr’ y Torïaid.
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 Byddwn yn sefydlu Comisiwn • 
Annibynnol i adolygu 
llywodraethu a chyflwyno 
trefniadau gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru a 
gwneud argymhellion ar y ffordd 
fwyaf  effeithiol o gyflwyno’r 
gwasanaethau cyhoeddus hynny.

Rydym eisoes wedi symleiddio’r GIG 
yn saith Bwrdd Iechyd Lleol sydd 
yn elwa ar weithio mwy effeithiol, 
cydweithredol. Ein blaenoriaethau 
fydd datblygu mwy o atebolrwydd 
a thryloywder ymysg darparwyr 
gwasanaethau cyhoeddus; symleiddio 
systemau cyfl wyno a sicrhau’r gwerth 
gorau am ‘Bunt Cymru’. 

 Byddwn yn ceisio sefydlu gwasanaeth 
safonau masnach cenedlaethol a 
chadw swyddogaeth Llais Defnyddwyr 
Cymru gan sicrhau bod gan bobl 
lais annibynnol yn ymwneud â 
gwasanaethau cyhoeddus effeithiol a'u 
hamddifyn rhag cael eu hecsbloetio.

Rydym hefyd o’r farn y dylai’r 
dinesydd gael cyswllt agos â 
darparwyr gwasanaethau, yn arbennig 
staff  rheng fl aen, wrth gynllunio, 
cyfl wyno a chraffu ar wasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru. Er mwyn 
datblygu ffocws ar y dinesydd 
ymhellach yn ein gwasanaethau 
cyhoeddus a’n cyfl eustodau:

 Byddwn yn cadw swyddogaeth • 
Llais Defnyddwyr Cymru, gan 
sicrhau bod gan ddinasyddion 
lais annibynnol yn ymwneud â 

chyfl wyno gwasanaethau cyhoeddus 
yn effeithiol a’u gallu i’w hamau a’u 
hamddiffyn rhag cael eu hecsbloetio. 

Llywodraeth y Cynulliad

Cyfl wyno fydd arwyddair Llafur 
Cymru ym mhedwerydd tymor 
y Cynulliad. Er mwyn sicrhau 
bod blaenoriaethau strategol y 
llywodraeth yn cael eu cyfl wyno’n 
integredig ac yn llyfn, 

 Byddwn yn sefydlu Uned Gyfl wyno • 
Prif  Weinidog Cymru wrth wraidd 
Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae gan wasanaeth sifi l Llywodraeth y 
Cynulliad rôl arweinyddiaeth hanfodol 
wrth wneud polisïau Gwasanaeth 
Cyhoeddus Cymru ac wrth gyfl wyno 
blaenoriaethau’r llywodraeth. Rydym o’r 
farn ei fod yn anghyson nad yw uwch 
wasanaeth sifi l Llywodraeth y Cynulliad 
yn atebol i Weinidogion Cymru ac ar ôl 
degawd cyntaf  datganoli mae’n briodol 
bod system bresennol y gwasanaeth sifi l 
yn cael ei hadolygu. 

 Byddwn felly yn adolygu ac yn • 
ceisio adlinio llywodraethu a 
pherfformiad gwasanaeth sifi l 
Llywodraeth y Cynulliad, er mwyn 
adlewyrchu gofynion datblygiadol 
datganoli yn well wrth aros yn rhan 
o'r Gwasaneth Sifi l Cartref.

Polisi cyhoeddus

Mae angen i ni ddatblygu ymgysylltu 
cymdeithas sifi l ehangach Cymru, 
yn cynnwys y sector addysg uwch, â 
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phroses gwneud polisïau Llywodraeth 
y Cynulliad. Er mwyn creu más critigol 
mewn ymchwil a gwneud polisïau 
cyhoeddus strategol, o ansawdd uchel:

 Byddwn yn creu sefydliad polisi • 
cyhoeddus ar draws Cymru.

Ariannu Tecach i Gymru

Fe wnaeth Adolygiad Holtham a 
gomisiynwyd gan Lywodraeth y 
Cynulliad o’r dull o ariannu Cymru, 
ddangos fod angen diwygio Fformiwla 
Barnett.  O ganlyniad i’r gostyngiad 
mawr iawn yng Ngrant Bloc 
Llywodraeth Cynulliad Cymru gan 
Lywodraeth y DU dan arweinyddiaeth 
y Torïaid, ein blaenoriaethau fydd 
diogelu gwasanaethau cyhoeddus yng 
Nghymru a chyfl awni’r gwerth am 
arian mwyaf  posibl i ‘Bunt Cymru’. Er 
mwyn sicrhau ariannu tecach i Gymru 

a chyfl wyno gwasanaethau cyhoeddus 
yng Nghymru yn y modd mwyaf  
hyblyg a chost effeithiol, byddwn yn 
gwneud y canlynol:

 Parhau i bwyso ar Lywodraeth y DU i • 
ddiwygio Fformiwla Barnett er mwyn 
sicrhau ariannu tecach i Gymru 

 Peidio â cheisio pwerau i amrywio • 
treth incwm.  

 Archwilio ffyrdd arloesol, • 
cydweithredol i Lywodraeth y 
Cynulliad (yn edrych yn arbennig 
ar brofi adau Yr Alban a Gogledd 
Iwerddon) ac eraill, fel awdurdodau 
lleol a’r sector preifat, allu rheoli 
asedau a chodi cyfalaf  i’w fuddsoddi yn 
y seilwaith gwasanaethau cyhoeddus. 

 Sefydlu cronfa unigol Seilwaith • 
Cyfalaf  Llywodraeth Cynulliad 
Cymru, gan weithio ar y cyd â chyrff  
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gwasanaethau cyhoeddus eraill, y 
trydydd sector a’r sector preifat.

 Parhau i archwilio dulliau eraill • 
cynaliadwy a hyblyg o fuddsoddi 
mewn gwasanaethau cyhoeddus, fel 
defnyddio Partneriaeth Tai Cymru, 
Bondiau Buddsoddi Cymdeithasol a 
Bondiau Cymunedol, a gweithio’n 
agos â banciau cymdeithasol fel 
Banciau Elusennol a Banciau Unity 
Trust, undebau credyd, elusennau, 
cwmnïau cydweithredol a mentrau 
cymdeithasol i ddatblygu atebion 
arloesol i gyfl awni blaenoriaethau 
gwasanaeth cyhoeddus.

Craff u Allanol

Mae gan graffu allanol, rheoleiddio 
ac archwilio effeithiol a phriodol 
rôl hanfodol i’w chwarae yn 
sicrhau atebolrwydd, tryloywder ac 
effeithiolrwydd gwell i wasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru. Cred 
Llafur Cymru y dylai cyrff  craffu 
eu hunain fod yn atebol hefyd, 
byddwn felly yn defnyddio ein pwerau 
newydd i ddeddfwriaethu i wneud 
Archwiliwr Cyffredinol Cymru a 
Swyddfa Archwilio Cymru yn atebol 
i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 
Gan adeiladu ar Ddatganiad 2009 
Llywodraeth y Cynulliad ar Graffu, 
Rheoleiddio ac Archwilio, 

 Byddwn yn adolygu’r system craffu • 
allanol yng Nghymru i sicrhau 
ei bod yn gymesur ac yn fwy 
effeithiol yn cyfl wyno gwelliant i 
wasanaethau cyhoeddus.

Gweithlu Gwasanaeth 
Cyhoeddus Cymru

Gweithlu Gwasanaeth Cyhoeddus Cymru 
yw ein hased mwyaf  gwerthfawr ac mae 
Llafur Cymru wedi dangos ei ymrwymiad 
trwy arloesi gweithio mewn partneriaeth 
gymdeithasol. Mae gweithwyr 
gwasanaethau cyhoeddus wedi dangos 
eu bod yn ymrwymedig ac yn hyblyg yn 
ymwneud â newid ond gyda chyllidebau 
llai a mwy o alw yn y dyfodol am 
wasanaethau cyhoeddus, bydd gofyniad 
cynyddol i addasu i anghenion newidiol 
ein cymdeithas. Rydym o’r farn bod ein 
dull partneriaeth cymdeithasol yn rhoi’r 
cydlyniant a’r cysylltedd i’n gwasanaethau 
cyhoeddus, yr economi a chymdeithas sifi l 
ehangach. Mae’n cyd-fynd â’n dyheadau 
i fod yn wlad fach, glyfar sy’n defnyddio 
ein cryfderau, ein doniau a’n hadnoddau. 
Byddwn yn:

 Adeiladu ar y dull partneriaeth a • 
fabwysiadwyd mor llwyddiannus 
gyda’r Uwchgynadleddau Economeg 
a’r trefniadau partneriaeth statudol 
gyda busnes undebau Llafur, 
llywodraeth leol a’r trydydd sector.

Mae angen ansawdd a rhagoriaeth arnom 
yn y ffordd y caiff  ein gwasanaethau 
cyhoeddus eu rheoli a byddwn yn:

 Creu Academi Arweinyddiaeth o safon • 
fyd-eang, yn defnyddio adnoddau  
o’r sector addysg uwch a chyrff  
gwella gwasanaethau eraill, â’r nod o 
ddarparu’r arweinyddiaeth a’r rheolaeth 
fedrus sydd yn angenrheidiol i fodloni 
anghenion arweinwyr Gwasanaeth 
Cyhoeddus Cymru yn y dyfodol.
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Er mwyn datblygu Gwasanaeth 
Cyhoeddus mwy hyblyg yng Nghymru 
a datblygu sgiliau’r gweithlu, byddwn 
yn parhau i weithio gydag undebau 
llafur a chyfl ogwyr y sector cyhoeddus 
i alluogi staff  i drosglwyddo’n haws 
rhwng darparwyr gwasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru, tra’n 
cydymffurfi o â’u telerau ac amodau. 

 Yn ogystal byddwn yn sefydlu cynllun • 
secondiad cenedlaethol ar draws Cymru 
i rannu arbenigedd ac arfer gorau ar 
draws darpariaeth gwasanaethau.

Bydd cadw cymaint o bobl â phosibl mewn 
gwaith hefyd yn fl aenoriaeth ar gyfer 
pedwerydd tymor Llywodraeth Cynulliad 
Llafur. Rydym eisoes wedi sicrhau cytundeb 
gan yr holl awdurdodau lleol a’r undebau 
llafur ar y camau y dylid eu cymryd i gadw 
swyddi wrth i wariant cyhoeddus leihau – y 
cytundeb cyntaf  o’r fath yn y DU. 

Mae clymblaid y Torïaid-Democratiaid 
Rhyddfrydol yn ceisio diddymu’r cyrff  
trafod tâl gwasanaethau cyhoeddus. 
Fel arwydd o’n hmrwymiad i weithio 
mewn partneriaeth gymdeithasol:

 Byddwn yn gweithio gydag undebau • 
llafur a chyfl ogwyr yng Nghymru i 
sicrhau bod strwythur trafod newydd 
wedi ei sefydlu os caiff  cyrff  y DU 
neu Gymru a Lloegr eu datgymalu.

Cymru Ddigidol:Cymru – cenedl 
ar-lein

Mae gennym yr uchelgais i wneud 
Cymru yn un o genhedloedd ar-lein 
cyntaf  y byd. Er mwyn cyfl awni’r 
uchelgais hon byddwn yn:

 Gweithredu strategaeth Cymru • 
Ddigidol Llywodraeth y Cynulliad, 
gan ddefnyddio technolegau 
digidol i greu cyfl eoedd a darparu 
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gwasanaethau mwy hygyrch, cost 
effeithiol a gwell i’n holl ddinasyddion, 
busnesau a’n cymunedau. 

 Defnyddio’r technolegau hyn i greu • 
atebolrwydd a thryloywder gwell 
yn ein prosesau democrataidd er 
mwyn sicrhau y gall ein dinasyddion 
chwarae rhan lawn mewn cymdeithas 
trwy wneud gwneud penderfyniadau, 
gwybodaeth a gwasanaethau yn fwy 
hygyrch ar-lein.

 Defnyddio technolegau digidol i • 
fynd â Chymru i’r byd a dod â’r byd 
i Gymru trwy sefydlu porth ar y we 
ar yr hyn y gall Cymru ei gynnig 
– o ran twristiaeth, buddsoddiad, 

cyfl eoedd addysgol a diwylliant – i’r 
byd y tu allan.

Gwasanaethau post

Mae’r Post Brenhinol yn rhoi cymorth 
pwysig i economi Cymru. Mae’r 
gwasanaeth chwe diwrnod cyffredinol 
yn galluogi holl gymunedau Cymru i 
gael gwasanaeth cyfartal, heb unrhyw 
anfantais ariannol i’r ardaloedd 
mwyaf  pellennig. Mae hefyd yn 
darparu gwasanaeth cymorth pwysig 
i fathau eraill o gyfathrebu, fel ategu 
gwasanaethau rhwydwaith band eang 
ar gyfer defnyddwyr busnes a domestig. 
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Mae rhwydwaith Swyddfa’r Post 
hefyd yn darparu gwasanaeth pwysig 
i’r cyhoedd, gan ddarparu canolfan i 
gymunedau, p’un a ydynt yn rhai gwledig 
neu drefol. Mae Llywodraeth y Cynulliad 
o dan arweiniad Llafur wedi cymryd 
camau i gefnogi darpariaeth canghennau 
Swyddfa’r Post lleol, trwy Gronfa 
Arallgyfeirio Swyddfa’r Post a thrwy ein 
Cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnes. Ein 
bwriad yw parhau i ddarparu cymorth 
er mwyn sicrhau y gall Swyddfeydd Post 
ddarparu’r gwasanaethau pwysig hyn i 
gymunedau lleol.

Llywodraeth leol

Mae pobl Cymru yn haeddu 
gwasanaethau lleol o ansawdd uchel. 
Er gwaethaf  gorfod ymateb i doriadau 
llym gan y Llywodraeth Glymblaid o 
dan arweiniad y Torïaid, mae Llafur 
Cymru wedi mabwysiadu ymagwedd 
wahanol tuag at lywodraeth leol 
yng Nghymru. Er mwyn amddiffyn 
gwasanaethau rheng fl aen hanfodol, 
bydd cyllideb twf  yn cael ei chyfl wyno 
gan Lywodraeth y Cynulliad o dan 
arweiniad Llafur dros y tair blynedd 
nesaf, yn amddiffyn cynghorau yng 
Nghymru rhag y toriadau enbyd a 
weithredwyd ar awdurdodau lleol yn 
Lloegr gan Lywodraeth y DU o dan 
arweiniad y Torïaid, yn arbennig mewn 
ardaloedd llai ffyniannus.

Rydym o’r farn, fodd bynnag, bod 
gan gynghorau ddyletswydd i ymateb 
i’r setliad ariannol mwy cadarnhaol 
hwn trwy wella’r ffordd y maent yn 
cynllunio ac yn cyfl wyno gwasanaethau 

cyhoeddus i’w gwneud yn fwy hygyrch 
ac effeithlon i’w dinasyddion. Mae 
Mesur Llywodraeth Leol 2009 eisoes 
yn rhoi dyletswydd clir ar awdurdodau 
lleol i sicrhau gwelliant parhaus a 
thrwy Gytundebau Canlyniad, bydd 
Llywodraeth y Cynulliad yn gwobrwyo’r 
cynghorau hynny sy’n cyfl wyno yn 
erbyn canlyniadau gwasanaeth cutûn. 

Mae Adolygiad Simpson o 
wasanaethau llywodraeth leol wedi 
amlygu meysydd lle gellir cael mwy 
o effeithlonrwydd gan awdurdodau 
lleol trwy gydweithredu a rhannu 
arfer gorau. Bydd Mesur Llywodraeth 
Leol 2011 yn galluogi Llywodraeth y 
Cynulliad i sicrhau bod cynghorau yn 
gwneud y newidiadau angenrheidiol 
i wella’r ffordd y maent yn cyfl wyno 
gwasanaethau lleol.

Rydym yn cydnabod y gellir 
gweithredu rhai newidiadau sy’n deillio 
o’r adolygiadau yn gyfl ym ond y bydd 
angen mwy o ystyriaeth ar eraill trwy 
ein Hadolygiad Annibynnol arfaethedig 
o Lywodraethu Cymru. 

Byddwn yn:

 Sefydlu model cyfl wyno gwasanaethau • 
cyhoeddus gwell yng Nghymru, 
yn dilyn argymhellion Adolygiad 
Annibynnol o Lywodraethu Cymru. 

 Ceisio gweithredu argymhellion • 
yr Adolygiad o ddarpariaeth 
gwasanaethau awdurdodau lleol.

 Arwain adolygiad o drefniadau • 
Craffu mewn llywodraeth leol.
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 Adnewyddu cylch gorchwyl Cyngor • 
Partneriaeth Llywodraeth Leol i 
ddarparu llywodraethu ac atebolrwydd 
mwy cadarn ar gyfer cyfl wyno 
gwelliannau ac effeithlonrwydd mewn 
llywodraeth leol. 

Cynrychiolaeth ac atebolrwydd lleol

Cred Llafur Cymru fod cynrychiolaeth 
ac atebolrwydd lleol yn hanfodol i 
iechyd ein system ddemocrataidd. 
Rydym wedi cymryd camau i annog 
cyfranogiad democrataidd a byddwn 
yn parhau i gefnogi gwaith i wella 
cofrestru pleidleiswyr a mentrau 
sy’n gwneud pleidleisio’n haws, fel 
pleidleisio drwy’r post. Rydym o’r farn 
bod y system bleidleisio bresennol 
yn gweithio ar gyfer llywodraeth 
leol ac felly nid oes gennym unrhyw 
gynlluniau i’w newid.

Mae cynrychiolwyr a etholir yn lleol yn 
chwarae rhan bwysig yn trawsnewid 
eu cymunedau lleol ac mae ganddynt 
hefyd rôl graffu bwysig yn sicrhau bod 
gwasanaethau cyhoeddus yn 
cael eu cyfl wyno’n fwy effeithiol. 
Dyma pam yr ydym wedi dwyn y 
Mesur Llywodraeth Leol drwodd a 
fydd yn cefnogi cynghorwyr lleol yn 
eu gwaith ac yn ategu argymhellion 
Adroddiad Aberystwyth yn ymwneud 
â Chynghorau Tref  a Chymuned. 

Mae gwelliannau wedi cael eu gwneud 
i allu cynghorwyr i graffu ar y broses o 
wneud penderfyniadau yn lleol. Mae 
pwyllgorau craffu awdurdodau lleol 
bellach yn gweithredu’n fwy effeithiol 

gyda chymorth Cronfa Ddatblygu 
Craffu Llywodraeth y Cynulliad ac 
yn dechrau gweithio ar draws ffi niau 
trwy adolygu ac asesu cyfraniad 
darparwyr gwasanaethau lleol eraill. 
Rydym eisiau sicrhau bod dinasyddion 
a’u cynrychiolwyr lleol yn gallu 
monitro a chraffu ar effeithiolrwydd eu 
gwasanaethau cyhoeddus lleol. 

Byddwn yn:

 Cyhoeddi cyfarwyddiadau newydd i • 
Gomisiwn Ffi niau Llywodraeth leol, 
gan roi cynrychiolaeth leol a budd 
cymunedol wrth wraidd unrhyw 
adolygiad o ffi niau yn y dyfodol. 

 Rhoi pwerau newydd i awdurdodau • 
lleol graffu ar waith Byrddau 
Gwasanaeth Lleol a sefydliadau eraill 
y gwasanaeth cyhoeddus. 

Democratiaeth leol gynrychiadol

Mae gan Lafur Cymru draddodiad 
balch o gynyddu amrywiaeth ymysg ein 
cynrychiolwyr etholedig. Bydd Mesur 
Llywodraeth Leol 2011 yn helpu i 
recriwtio a chadw ystod ehangach o 
gynrychiolwyr lleol; gan gynorthwyo 
pobl i gydbwyso eu bywyd gwaith a 
theuluol a rhoi’r cymorth sydd ei angen 
arnynt i gynrychioli’r bobl y maent yn 
eu gwasanaethu yn iawn.

Byddwn yn:

 Gweithredu trefniadau absenoldeb • 
rhiant ar gyfer cynghorwyr i’w galluogi 
i gydbwyso eu bywydau teuluol â bod 
yn gynrychiolydd etholedig.
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 Gwella’r cymorth sydd ar gael • 
i gynghorwyr lleol i’w helpu i 
gyfl awni eu rôl.

 Rhoi dyletswyddau newydd i • 
gynrychiolwyr a etholwyd yn lleol i 
gyfathrebu’n effeithiol gyda’r bobl y 
maent yn eu cynrychioli trwy ofyn i 
awdurdodau lleol gefnogi cyfathrebu 
gwell a’i wneud yn ofynnol i 
gynghorwyr greu adroddiad 
blynyddol i’w hetholaeth.

Safonau ymddygiad Cynrychiolwyr 
etholedig

Yn 2009, cymeradwyodd Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru yn unfrydol Fesur 
a gynlluniwyd i hyrwyddo, annog a 
diogelu’r safonau ymddygiad uchaf  
ymysg Aelodau’r Cynulliad. Mae Llafur 
Cymru yn ymgymryd i wneud popeth 
o fewn ei allu i gefnogi’r egwyddorion 
hyn a chynnal ymddiriedaeth a hyder y 
cyhoedd yn y rheiny sy’n cael eu hethol 
i’r swydd bwysig hon.

Mewn llywodraeth leol, mae’r côd 
Ymddygiad wedi rhoi amlinelliad 
o’r safonau ymddygiad a ddisgwylir 
gan aelodau. Fodd bynnag, cafwyd 
sawl achos lle mae’r broses ar 
gyfer gwneud cwyn wedi cael ei 
defnyddio’n amhriodol er mantais 
wleidyddol. Rydym eisiau sicrhau 
bod safonau cadarn yn parhau ond 
bod y broses yn glir ac yn dryloyw ac 
nad yw’n agored i gael ei gam-drin. 
Byddwn felly yn adolygu’r broses ar 
gyfer gwneud cwyn yn unol â’r Côd 
Ymddygiad er mwyn sicrhau bod y 

côd yn cael ei ddefnyddio at y diben 
y’i bwriadwyd yn unig.

Cyllid Llywodraeth Leol / Cyllid Teg i 
Lywodraeth Leol 

Er 1999, mae llywodraethau olynol o 
dan arweiniad Llafur wedi cyfl wyno 
setliadau ariannol teg i awdurdodau 
lleol yng Nghymru, gan gynyddu eu 
cyllid o £1.6 biliwn neu 67% dros y 
cyfnod hwn.  Mae hyn wedi eu galluogi 
i gyfl wyno gwasanaethau rheng fl aen 
hanfodol tra’n cadw’r dreth gyngor 
yng Nghymru lawer yn is na rhannau 
eraill o’r DU.  Dim ond 78% o swm 
treth gyngor band D Lloegr yw’r swm 
ar gyfartaledd yng Nghymru, ac mae 
hefyd yn is na’r swm yn yr Alban.  
Eleni mae’r Cynulliad o dan arweiniad 
Llafur wedi cyfl wyno cyllideb a 
groesawyd yn fawr gan lywodraeth leol 
er gwaetha’r setliad anodd yr ydym 
wedi ei gael gan lywodraeth y DU, ac 
mae hyn wedi golygu bod cynghorau 
yng Nghymru yn gallu gosod y 
cynnydd isaf  yn y Dreth Gyngor ers 
cyfl wyno’r Dreth Gyngor.  Byddwn yn:

 Parhau i gefnogi llywodraeth leol • 
trwy gyfl wyno cyllid teg i’w galluogi i 
amddiffyn gwasanaethau hanfodol.

 Canslo ymarfer ailwerthuso’r Dreth • 
Gyngor a oedd i fod digwydd yn 2015.
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Sefyll Cornel Cymru – Sefyll Cornel Addysg

Addysg fydd maen clo ymgyrch Llafur 
Cymru a dyma pam yr ydym yn dwyn 
ymlaen rhaglen uchelgeisiol, radical, llawn 
dychymyg ar gyfer adnewyddu addysgol.

Yn ystod deng mlynedd datganoli 
rydym eisoes wedi cyfl awni 
cryn dibyn, sydd, er y’i ‘gwnaed 
yng Nghymru’, wedi denu sylw 
rhyngwladol. Er enghraifft:

 • Y Cyfnod Sylfaen; mae ein 
cwricwlwm cenedlaethol arloesol 
ar gyfer pob plentyn 3-7 oed lle 
mae plant yn dysgu trwy wneud, 
yn arwain y byd ym maes addysg 
y blynyddoedd cynnar yn ogystal 
â bod yn boblogaidd iawn gyda 
rhieni a phlant. Eisoes, mae 
Llywodraeth y Cynulliad o dan 
arweiniad Llafur wedi ymrwymo 
£164m i’r Cyfnod Sylfaen er 
2008 ac wedi creu bron 5000 o 
swyddi ymarferwyr ychwanegol 
y blynyddoedd cynnar, er mwyn 

sicrhau cymarebau oedolion/
disgyblion uchel.

 • Llwybrau Dysgu 14-19: rydym 
wedi defnyddio deddfwriaeth Mesur 
Dysgu a Sgiliau (Cymru) 2009 i roi 
cyfl e i ddysgwyr 14-19 oed ddilyn 
cwrs astudio o gwricwlwm lleol sy’n 
cynnwys ystod eang o opsiynau, 
academaidd a galwedigaethol. Mae’r 
Mesur wedi gwella’r cyfl eoedd i 
bobl ifanc ddilyn y ‘llwybr dysgu’ 
sydd fwyaf  addas i’w diddordebau, 
arddulliau dysgu a’u galluoedd nhw. 
Ynghyd â chymorth personol a chyda 
chymorth ‘hyfforddwyr dysgu’, mae’r 
dull hyblyg hwn yn cydweddu â 
gofynion economi fodern.

 • Bagloriaeth Cymru: mae’r 
cymhwyster newydd penodol Gymreig 
hwn yn cyfuno datblygiad sgiliau, Addysg 
Bersonol a Chymdeithasol a Dysgu 
Cysylltiedig â Gwaith â chymwysterau fel 
Safon uwch, TGAU ac NVQ i ddatblygu 

Mae gan fudiad Llafur Cymru hanes hir a neilltuol o helpu pobl i 

gyfl awni eu potensial, yn aml er gwaethaf pob disgwyl, ac rydym 

yn deall pa mor bwysig yw addysg i gyfl awniad personol ac i’n 

ff yniant cenedlaethol. Mae addysg yn gwneud mwy na llunio 

cyfl eoedd bywyd unigolion neu gyfl awni llwyddiant economaidd. 

Mae addysg hefyd yn hanfodol i adeiladu cymdeithas gyfi awn, 

gynhwysol a theg. 
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unigolion cytbwys sydd yn barod am 
gyfl ogaeth ac y mae prifysgolion a 
cholegau yn eu chwenychu. Mae eisoes 
yn cael ei werthfawrogi gan gyfl ogwyr 
a chaiff  ei chwenychu gan brifysgolion 
a cholegau. O fi s Medi 2011, bydd 
y cymhwyster ar gael i ryw 70,000 o 
ddysgwyr mewn cyfanswm o dros 240 o 
ysgolion, Sefydliadau Addysg Bellach a 
darparwyr hyfforddiant ar draws Cymru.

Dros gyfnod nesaf  y Cynulliad, 
rydym wedi ymrwymo i adeiladu ar 
y llwyddiannau hyn a pharhau i fod 
yn uchelgeisiol ar gyfer ein dysgwyr 
a Chymru.

Y Blynyddoedd Cynnar

Rydym i gyd yn deall bod ansawdd 
y profi adau yn ystod y blynyddoedd 
ffurfi annol yn chwarae rôl sylweddol 
yn llunio potensial plentyn ar gyfer 

dysgu. Yn arbennig, mae profi adau 
cynnar yn helpu i ffurfi o datblygiad 
yr ymennydd a chaffaeliad sgiliau 
hanfodol eraill (fel y gallu i chwarae a 
chanolbwyntio) sydd yn hanfodol nid 
yn unig i allu dilynol plentyn i ddysgu, 
ond hefyd eu gallu i gymryd rhan yn 
effeithiol mewn grwpiau, p’un ai yn 
yr ystafell ddosbarth, y farchnad lafur 
neu mewn cymdeithas.

Dyma pam yr ydym wedi gwneud 
blynyddoedd cynnar plentyndod yn 
fl aenoriaeth genedlaethol ac yn un 
o’n pum Addewid pennaf.

Rydym wedi buddsoddi’n sylweddol 
yn y Cyfnod Sylfaen sydd wedi cael 
sylw rhyngwladol ac rydym wedi 
cynnal ein hymrwymiad i ddileu tlodi 
plant erbyn 2020.
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Rydym hefyd wedi arwain y ffordd yn 
cyfl wyno ein rhaglen Dechrau’n Deg, sef:

 Gofal plant rhan-amser o ansawdd • 
uchel am ddim ar gyfer plant 2-3 oed

 Gwasanaeth Ymwelydd Iechyd • 
gwell (lle mae terfyn uchaf  ar 
lwyth achosion Ymwelydd Iechyd 
o 110 o blant)

 Mynediad i Raglenni Rhianta• 

 Mynediad i sesiynau Iaith a Chwarae• 

Rydym eisoes wedi buddsoddi bron 
£150 miliwn yn rhaglen Dechrau’n 
Deg. Mae gennym 280 o leoliadau 
Dechrau’n Deg sy’n darparu 
gofal plant yn rhai o ardaloedd 
mwyaf  difreintiedig Cymru a 164 
o ymwelwyr iechyd Dechrau’n 
Deg sy’n rhoi cyngor i rieni. Mae 
tystiolaeth amlwg gan weithwyr 
proffesiynol a rhieni sy’n awgrymu 
gwelliannau yn y canlyniadau 
canlynol ar gyfer rhai o ieuenctid 
mwyaf  difreintiedig Cymru:

 Datblygiad emosiynol a chymdeithasol;• 

 Hyder ac ymgysylltiad rhieni;• 

 Datblygiad ieithyddol a gwybyddol; a • 

 Chanlyniadau iechyd yn cynnwys • 
cynnydd yng nghyfraddau bwydo 
ar y fron, imiwneiddio a gostyngiad 
mewn atgyfeiriadau i adrannau 
damweiniau ac achosion brys.

Ar hyn o bryd, mae Dechrau’n Deg 
yn rhoi budd i ryw 18,000 o bobl ifanc 
ar gost o ryw £38M yn fl ynyddol, 

ac rydym eisiau ymestyn cwmpas 
y rhaglen ac yn nhymor nesaf  y 
Cynulliad byddwn yn: 

 Dyblu nifer y rheiny sy’n cael budd • 
o Ddechrau’n Deg i 36,000 fel bod 
bron chwarter holl blant Cymru 0-3 
oed yn gallu elwa. 

Ysgolion

Mae Llafur Cymru eisoes yn 
canolbwyntio ar sicrhau bod mwy o 
arian yn cael ei wario yn yr ystafell 
ddosbarth a llai ar weinyddu. Rydym yn 
galluogi ysgolion a cholegau i weithio’n 
agosach â’i gilydd er mwyn arbed 
trwy fod yn fwy effeithlon. Bydd ein 
buddsoddiad yn parhau i adlewyrchu 
ein blaenoriaethau ni a blaenoriaethau 
Cymru: addysg o ansawdd uchel i’n 
dysgwyr ifanc i gyd. Yn ystod tymor 
nesaf  y Cynulliad byddwn yn:

 Cynyddu gwariant ar ysgolion • 
Cymru o 1% o leiaf  uwchlaw canran 
y newid yn y grant bloc yr ydym yn 
ei dderbyn gan lywodraeth y DU.

 Codi’r swm sy’n cael ei ddirprwyo gan • 
awdurdodau lleol i ysgolion i 85%.

Er 1999, mae gwariant awdurdodau 
lleol ar addysgu yng Nghymru wedi 
cynyddu o 81.3% neu 6.1% y fl wyddyn 
ond rydym yn gwybod bod yn rhaid i 
ni fuddsoddi mwy.

Mae angen i ni fod yn glir nad faint 
sy’n cael ei wario sydd yn bwysig, ond y 
ffordd y caiff  ei wario. Dyna pam, dros 
dymor nesaf  y Cynulliad, byddwn yn 
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gwneud newid sylweddol i’n rhaglenni 
ar gyfer gwella safonau ysgolion tra’n 
cadw ein haddewid i wario mwy ar 
ysgolion, yn cynnwys parhau â’n 
haddewid i roi’r cyfl eusterau i ysgolion 
i alluogi dysgu ar gyfer yr 21ain Ganrif, 
yn arbennig mewn TG. Yn ystod y 
tymor nesaf  byddwn yn:

 Symleiddio’r system cymwysterau • 
yng Nghymru, gan adeiladu ar 
lwyddiant Bagloriaeth Cymru.

 Adeiladu ar y sylfeini ar gyfer • 
amgylchedd dysgu rhithwir Cymru 
gyfan, gan alluogi pob ysgol yn y 
wlad i gael mynediad i adnoddau 
dysgu ar-lein ar draws y byd.

 Trwy raglen gyfalaf  ysgolion ar gyfer • 
yr 21ain Ganrif, byddwn yn sicrhau 
darpariaeth TGCh o’r radd fl aenaf.

Rydym yn wynebu heriau mwy 
sylfaenol yng Nghymru; nid yw ein 
lefelau llythrennedd, yn arbennig 
ymysg bechgyn, mor uchel ag y dylent 
fod; rydym yn gwybod nad ydym 
yn ddigon uchelgeisiol ar gyfer rhai 
o’n dysgwyr a’n bod ni weithiau’n 
gosod ein disgwyliadau yn rhy isel; 
mae gormod o amrywioldeb rhwng 
ysgolion. Er bod gennym lawer o 
ysgolion rhagorol, mae angen i ni godi 
safonau ein hysgolion i gyd a cheisio 
cyfl awni rhagoriaeth ym mhob un.

Mae gan athrawon rôl hanfodol yn hyn 
o beth. Gall yr athro gorau gael effaith 
gydol oes ar bob un ohonom ac mae 
gennym rai athrawon o safon fyd-eang 
yng Nghymru. Rydym eisiau cefnogi 

athrawon yn eu gwaith a chynyddu’r 
parch sy’n cael ei ddangos iddynt. Mae 
angen i’n pobl ifanc gael eu haddysgu 
gan y mwyaf  disglair a’r gorau. Yn ystod 
tymor nesaf  y Cynulliad byddwn yn:

 Gwella sefyllfa broffesiynol a • 
chyfl eoedd gyrfa ar gyfer athrawon 
trwy sefydlu addysgu fel galwedigaeth 
ar lefel ‘meistr’.

 Adolygu’r broses o sefydlu athrawon, • 
ar y cyd â’n hadolygiad o Gyngor 
Addysgu Cyffredinol Cymru. Bydd 
y datblygiad a’r cymorth ar gyfer 
tair blynedd cyntaf  addysgu yn 
canolbwyntio ar sylfeini cadarn ar 
gyfer addysgu llythrennedd a rhifedd. 

 Adolygu ac ymestyn cyfl eoedd i • 
ddatblygu sgiliau proffesiynol athrawon 
ar ôl iddynt gymhwyso, yn arbennig yn 
y meysydd hynny yr ydym yn gwybod 
eu bod yn hanfodol i bob plentyn, sef  
rhifedd a llythrennedd.

 Cynhyrchu Canllawiau Statudol ar • 
gyfer gwella ysgolion, sydd yn nodi’r 
arfer gorau sydd ar gael ar hyn o bryd 
yng Nghymru a thu hwnt. Bydd hyn 
yn cynnwys strategaethau addysgu nod 
barcud. Byddwn yn canolbwyntio ar 
lythrennedd, rhifedd a mynd i’r afael 
ag anfantais. Byddwn yn disgwyl ffocws 
cryf  ar arferion addysgu dibynadwyedd 
uchel er mwyn sicrhau bod gennym y 
gweithlu addysgu mwyaf  medrus sydd 
yn datblygu gallu yn barhaus. 

 Trwy werthfawrogi’r sefydlogrwydd • 
a’r tegwch a ddaw wrth fargeinio 
am gyfl og cenedlaethol byddwn 
yn gwneud popeth o fewn ein 
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gallu i geisio amddiffyn y cysylltiad 
rhwng tâl ac amodau athrawon yng 
Nghymru a chydweithwyr mewn 
mannau eraill yn y DU. 

Er mwyn helpu athrawon, dysgwyr a’u 
teuluoedd i ddeall eu cynnydd, byddwn 
yn cyfl wyno mesurau ychwanegol i 
helpu i asesu perfformiad. Yn ystod y 
tymor nesaf  byddwn:

 Fel rhan o’n Cynllun Llythrennedd • 
Cenedlaethol, yn cyfl wyno prawf  
darllen cenedlaethol a fydd yn 
gyson ar draws Cymru ac a gaiff  ei 
gynllunio i sicrhau bod llawer llai 
o ddisgyblion y tu ôl i’w hoedran 
darllen dynodedig. Bydd y Cynllun 
hefyd yn cynnwys ffocws ar blant 
7-11 oed, a rhaglenni dal i fyny ar 
ddarllen yn ogystal ag ymestyn y 
disgyblion hynny â’r gallu mwyaf. 

 Erbyn blwyddyn academaidd 2012-• 
13 byddwn wedi datblygu cynlluniau 
tebyg ar gyfer rhifedd. 

 Yn disgwyl i bob awdurdod lleol • 
sicrhau bod asesiadau athrawon 
Cyfnod Allweddol 2 yn gadarn ac 
yn cyd-fynd â’r safonau a diffi nnir 
yn genedlaethol, yn arbennig yn 
ymwneud â llythrennedd.

 Yn ceisio integreiddio asesiadau a • 
gydnabyddir yn rhyngwladol o sgiliau 
dysgu trosglwyddadwy i asesiadau 
ysgol yn 15 oed. 

Rydym hefyd eisiau gwneud perfformiad 
ysgolion yn fwy tryloyw ac yn fwy atebol 
a byddwn yn:

 Cyfl wyno system genedlaethol ar gyfer • 
graddio ysgolion a gaiff  ei gweithredu 
gan awdurdodau lleol ar draws Cymru. 
Caiff  pob ysgol ei graddio’n fl ynyddol. 
Disgwylir i ysgolion gyrraedd targedau 
gofynnol – safon absoliwt na fydd 
unrhyw ysgol yng Nghymru yn mynd 
islaw iddo – a bydd disgwyl iddynt 
hefyd weithredu targedau cynnydd ar 
gyfer pob disgybl fel bod pob myfyriwr 
yn gwneud blwyddyn o gynnydd 
addysgol bob blwyddyn galendr.

 Gofyn i bob ysgol greu proffi l • 
cyhoeddus blynyddol yn cynnwys 
gwybodaeth am berfformiad ar 
fformat cyffredin. Bydd disgwyl 
iddynt hefyd, mewn cynllun 
datblygu ysgol wedi ei ardystio gan y 
llywodraethwyr, nodi sut y byddant 
yn cyrraedd safonau perfformiad 
addysgol gwell yn seiliedig ar 
dargedau uchelgeisiol y byddwn ni, 
mewn amser, yn eu gosod ar gyfer y 
system addysg yng Nghymru. 

Nid yw hyn yn golygu ein bod yn 
dychwelyd i ‘dablau cynghrair’, yn 
seiliedig ar fesurau bras o berfformiad 
disgyblion mewn arholiadau 
cyhoeddus. Rydym yn cynnig ffordd 
syml i ddysgwyr, eu rhieni a’u gofalwyr, 
gweithwyr addysgol proffesiynol, 
llywodraethwyr a chynghorwyr 
lleol ddeall sut mae eu hysgol yn 
perfformio o’i chymharu ag ysgolion 
mewn sefyllfaoedd tebyg ac, mewn 
amser, yn erbyn y safonau hynny y 
bydd Llywodraeth y Cynulliad yn 
eu gosod ar eu cyfer. Mae Graddio 
Ysgolion yn ymwneud â defnyddio 
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gwybodaeth i wella safonau, nid agor 
y gystadleuaeth rhwng ysgolion na 
chyfl wyno ‘model marchnad’ o addysg. 
Ceir gwahaniaethau clir rhwng polisi 
rhagoriaeth addysg y Llywodraeth o 
dan arweiniad y Torïaid ar gyfer yr 
ychydig rai, fel 'Ysgolion Rhydd', ac 
ymrwymiad Llafur Cymru i system 
addysg gynhwysfawr o ansawdd i bawb. 
Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad 
byddwn yn:

 Deddfwriaethu i sicrhau nad oes • 
unrhyw ‘Ysgolion Rhydd’ yng 
Nghymru. Rydym eisoes wedi 
deddfwriaethu i sicrhau na fydd mwy 
o ysgolion Sylfaen yng Nghymru.

 Sicrhau bod pob ysgol, coleg a • 
phrifysgol yn gweithredu’n gyfan 
gwbl fel sefydliadau cymunedol.

Fel yr ydym wedi arddangos trwy 
ein Llwybrau 14-19, mae ysgolion a 
darparwyr addysg eraill yn gweithio 
orau pan fyddant yn cydweithio a 
phan fydd gwasanaethau ysgolion yn 
cael eu cynllunio’n strategol. Yn ystod 
tymor diwethaf  y Cynulliad, rhoesom 
ddeddfwriaeth ar waith i alluogi 
awdurdodau lleol i gyfuno byrddau 
llywodraethwyr ysgolion. Yn ystod 
tymor nesaf  y Cynulliad. Byddwn yn:

 Rhoi gofyniad statudol ar • 
lywodraethwyr i gael hyfforddiant i’w 
galluogi i wneud eu gwaith yn effeithiol 
a byddwn yn sicrhau cyfl wyno system 
effeithiol ar gyfer clercio.

 Deddfwriaethu i sicrhau bod y • 
rhan fwyaf  o’r penderfyniadau i 

gau ysgolion yn cael eu gwneud yn 
lleol ac yn gyfl ymach nag y mae’r 
trefniadau presennol yn caniatáu. 

Addysg Cyfrwng Cymraeg

Yn y rhan fwyaf  o Ewrop, addysg 
ddwyieithog yw’r norm yn hytrach 
na’r eithriad a dylid ystyried system 
addysg dwy iaith fel cryfder unigryw. 
Rydym yn cydnabod bod angen 
ymestyn darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg fel bod cymaint o bobl â 
phosibl yn cael cyfle i ddysgu trwy 
eu dewis iaith.

 Byddwn yn adeiladu ar gyfl awniadau • 
presennol Llafur fel ymestyn 
darpariaeth addysg cyfrwng 
Cymraeg y blynyddoedd cynnar a 
byddwn yn cyfl wyno Strategaeth 
Addysg Cyfrwng Cymraeg yn ystod 
cyfnod nesaf  y Cynulliad.

 Byddwn yn gwneud ‘Cynlluniau • 
Strategol Cymraeg mewn Addysg’ 
yn statudol.

 Byddwn yn parhau i annog ysgolion • 
cyfrwng Saesneg i gynnig y dewis o 
wneud rhai pynciau trwy gyfrwng 
y Gymraeg. Byddwn yn ystyried 
llwyddiant ysgolion sydd yn cynnig 
y cwricwlwm trwy gyfrwng ein 
dwy iaith genedlaethol yn ofalus ac 
yn ystyried sut y gellir ymestyn y 
model hwn. Bydd hyn yn seiliedig 
ar asesiad manwl o ddarpariaeth 
addysg cyfrwng Cymraeg ar draws 
Cymru, gan ystyried galw gan rieni 
a chynllunio a hyfforddi’r gweithlu 
yn y dyfodol.
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Addysg Uwch a Phellach

Addysg Bellach: mae ein colegau 
Addysg Bellach (AB) yng Nghymru yn 
perfformio ar lefel gyson uchel. Rydym 
eisiau gweld y llwyddiant blaenorol 
hwnnw o gyfl awniad yn cael ei gynnal 
a’i gryfhau. Yn ystod tymor nesaf  y 
Cynulliad byddwn yn:

 Annog uno mwy o golegau AB • 
lle mae hyn yn darparu mwy o 
gyfl eoedd dysgu i ddysgwyr. Byddwn 
hefyd yn gofyn am gydweithredu 
agosach rhwng darparwyr AB a 
darparwyr Addysg Uwch (AU) 
lle bydd hyn yn arwain at fwy 
o effeithlonrwydd ac ehangu 
mynediad.

 Gweithio gyda darparwyr AB i • 
sefydlu trefniadau ariannu tair 
blynedd a fydd yn caniatáu cynllunio 
strategol gwell a dull cliriach o 

ddarparu cyrsiau. Caiff  y trefniadau 
hyn eu llywio gan ansawdd 
darpariaeth pob coleg.

 Cryfhau, trwy ddeddfwriaeth os • 
oes angen, y trefniadau presennol 
ar gyfer cynllunio cwricwla lleol 
gyda cholegau ac ysgolion sy’n 
gweithredu ar lwyfan teg er mwyn 
lleihau cystadleuaeth a dileu dyblygu 
a gormod o ddarpariaeth.

 Sicrhau parch cydradd rhwng • 
darlithwyr colegau a staff  addysgu 
mewn ysgolion trwy gynnal y cyswllt 
presennol rhwng tâl ac amodau. 

 Cyfl wyno contract Cymru gyfan ar • 
gyfer darlithwyr AB.

 Parhau â’n cefnogaeth ar gyfer • 
datblygu dysgu oedolion a’r 
gymuned, yn cynnwys Cronfa 
Ddysgu Undebau Cymru, a gwella 
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llwybrau datblygu trwy ofyn am 
gydweithredu rhanbarthol effeithiol 
rhwng sefydliadau AB ac AU.

Mae Llafur ers amser wedi mynegi ei 
wrthwynebiad i gorffori colegau AB. 
Nid ydym fodd bynnag yn bwriadu rhoi 
colegau yn ôl o dan reolaeth awdurdodau 
lleol: mae ‘ôl troed’ llawer o golegau 
AB yng Nghymru yn aml bellach yn 
rhy fawr i un awdurdod lleol unigol 
ddarparu ar ei gyfer. Yn lle hynny, rydym 
o’r farn mai asedau cyhoeddus yw 
colegau AB, fel pob sefydliad addysgol 
arall yng Nghymru a ariennir gan arian 
cyhoeddus, y mae eu cymunedau lleol yn 
ogystal â’r gymuned o staff  a dysgwyr, yn 
berchen arnynt. Yn ystod tymor nesaf  y 
Cynulliad byddwn yn: 

 Diwygio llywodraethu AB yng • 
Nghymru, ar drywydd di-elw neu 
fentrau cymdeithasol, er mwyn rhoi llais 
i ystod ehangach o randdeiliaid ynglŷn 
â’r ffordd y caiff  colegau eu rhedeg.

 Sicrhau bod llais y dysgwr yn • 
ganolog i wneud penderfyniadau 
strategol mewn colegau AB.

Mae ei photensial i fodloni anghenion 
yr ystod ehangaf  bosibl o ddysgwyr 
yn hanfodol i’r weledigaeth sydd 
gan Llafur Cymru ar gyfer AB 
yng Nghymru. Dyma pam mae 
Llywodraeth y Cynulliad o dan 
arweiniad Llafur wedi gwneud ehangu 
mynediad yn rhan mor allweddol 
o’n cynlluniau. I lawer o bobl ifanc 
a’u teuluoedd, mae hynny’n golygu 
darparu cymorth uniongyrchol 

gyda chostau addysg. Nod y Lwfans 
Cynnal Addysg (EMA) yw mynd i’r 
afael â’r cyswllt rhwng incwm isel 
a chyfranogiad isel trwy ddarparu 
ysgogiad ariannol i bobl ifanc o 
aelwydydd incwm isel i barhau mewn 
addysg amser llawn y tu hwnt i addysg 
orfodol. Bydd Llafur Cymru yn:

 Cynnal Lwfansau Cynnal Addysg • 
(EMAs) ar gyfer dysgwyr 16-19 oed 
trwy gydol cyfnod nesaf  y Cynulliad.

Addysg Uwch: Mae Llywodraeth y 
Cynulliad o dan arweiniad Llafur wedi 
pwysleisio nad yw patrwm darpariaeth 
Addysg Uwch (AU) yng Nghymru, a 
bennwyd yn bennaf  yn y 19eg Ganrif, 
yn addas at y diben yn yr 21ain Ganrif. 
Mae ein prifysgolion, mewn llawer o 
achosion, yn rhy fach i gyfl awni’r más 
critigol sydd yn angenrheidiol i gyfl awni 
rhagoriaeth naill ai mewn addysgu neu 
ymchwil. Nid yw llawer ohonynt yn gallu 
cystadlu â’r un graddau o lwyddiant am 
gyllid ymchwil allanol â’u cymheiriaid 
mewn mannau eraill yn y DU na sefydlu 
eu hunain yn gadarn mewn economi 
wybodaeth sy’n gynddol fyd-eang. Ni 
ddylid gadael i broblemau strwythurol 
o’r fath rwystro llawer o’r llwyddiannau y 
mae ein prifysgolion wedi eu cyfl awni:

I fod cystal â’r goreuon ledled y byd, 
mae’n rhaid i’n prifysgolion addasu. Er 
mwyn helpu i ddatblygu sector addysg 
uwch cynyddol lwyddiannus byddwn:

 Trwy ddeddfwriaeth lle bo angen, • 
yn cyfl wyno cydlyniaeth ac 
effeithlonrwydd i AU trwy sefydlu un 
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corff  cynllunio strategol ac ariannu.

 Yn defnyddio ystod lawn ein pwerau, • 
yn cynnwys pwerau deddfwriaethol, 
i sicrhau erbyn 2013 nad oes 
unrhyw brifysgol yng Nghymru yn 
gweithredu ar drosiant sydd yn llai 
na 75% o gyfartaledd y DU. 

 Yn cryfhau llywodraethu SAUau • 
trwy gyfl wyno her mwy allanol ar 
lefel Cynghorau a thrwy sicrhau 
bod profi ad a llais y dysgwr yn 
ganolog i lywodraethu da mewn 
AU yng Nghymru.

 Yn parhau i lywio’r broses • 
trawsnewid a rhesymoli sydd yn 
dechrau datblygu yng Nghymru 
gan greu nifer llai o brifysgolion 
cryfach. Nid ydym yn bwriadu cau 
unrhyw un o gampysau AU Cymru. 

 Yn sicrhau bod gan bob SAU yng • 
Nghymru Undebau Myfyrwyr 
wedi eu hariannu’n ddigonol sydd 
yn gallu cynrychioli eu haelodau 
yn effeithiol a bod SAUau yn 
cyflwyno ‘siartrau myfyrwyr’ 
ystyrlon mewn cydweithrediad â’u 
cyrff  myfyrwyr.

Yn ogystal â chreu’r amodau sy’n 
ofynnol i gyfl awni rhagoriaeth mewn 
addysgu ac ymchwil mewn AU ar 
draws Cymru, mae ein hymrwymiad 
i hyrwyddo cyfi awnder cymdeithasol 
yn parhau. Mae Llafur Cymru eisoes 
wedi ymrwymo i gadw lefelau ffi oedd 
mor isel â phosibl a byddwn ond 
yn caniatáu i ffi oedd Prifysgolion 
Cymru godi uwchlaw £4000 pan fydd 

sefydliadau yn gallu dangos eu bod 
yn gwella profi ad y myfyrwyr ac yn 
ehangu mynediad.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i gefnogi 
myfyrwyr, yn arbennig y rheiny o 
deuluoedd incwm isel, tra’u bod yn 
astudio. Felly, waeth beth yw’r ffi  a godir 
gan brifysgol, bydd Llafur Cymru yn

 Gweithredu ein haddewid na fydd • 
unrhyw fyfyriwr sy’n preswylio fel 
arfer yng Nghymru yn talu ffi oedd 
uwch, mewn termau real, yn ystod 
oes y Cynulliad nesaf  na phe 
byddent wedi bod yn fyfyrwyr yn 
2010-11. Bydd hyn yn berthnasol 
waeth ble mae’r myfyriwr yn dewis 
astudio, p’un ai yng Nghymru neu 
rywle arall.

 Cyfl awni ein hymrwymiad i • 
ddod ag AU i rai o’n cymunedau 
mwyaf  difreintiedig trwy sicrhau 
sefydlu menter Prifysgol Blaenau’r 
Cymoedd. Mae’r ymrwymiad 
hwn nid yn unig yn ymwneud â 
dod ag AU yn agosach at y rheiny 
a allai elwa fwyaf, mae hefyd yn 
ymwneud ag adfywio calon ac enaid 
y gymuned.

 Cynnal ein hymrwymiad i ddarparu • 
cymorth ariannol gwirioneddol i 
fyfyrwyr o’r aelwydydd â’r incwm 
isaf  i lefelau cyfredol o leiaf  trwy 
gydol y Cynulliad nesaf.

 Parhau i gefnogi’r Coleg Ffederal yn • 
ei genhadaeth i oruchwylio, rheoli a 
datblygu addysg uwch cyfrwng Cymraeg 
yn annibynnol ar draws Cymru.
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Pennod 4
Sefyll Cornel Cymru – Gofal Iechyd yn yr 21ain Ganrif

Dros oes y Llywodraeth yma o dan 
arweiniad Llafur, byddwn wedi buddsoddi 
dros £1.4 biliwn mewn cyfl eusterau ac 
offer meddygol i gefnogi gwasanaethau 
iechyd gwell ar gyfer pobl Cymru.

Mae gwasanaethau Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol yn wynebu nifer o heriau 
yn cynnwys poblogaeth oedrannus 
gynyddol, cynnydd yn nifer y cleifi on 
sy’n byw gydag un cyfl wr cronig neu 
fwy fel asthma neu arthritis, cyfraddau 
gordewdra cynyddol a hinsawdd 
ariannol heriol. 

Gofal sylfaenol

Byddwn yn parhau i gydbwyso 
gwasanaethau i ddarparu mwy o 
leoliadau gofal yn y gymuned, yn 
agosach at gartrefi  cleifi on. Daw 
cleifi on yng Nghymru i gysylltiad 
â’r GIG tua 22 fi liwn o weithiau’r 
fl wyddyn, ac mae 8 ym mhob 10 o’r 
cysylltiadau hyn eisoes yn digwydd y tu 
allan i leoliad ysbyty. 

Dros y ddwy fl ynedd diwethaf  yn unig, 
mae dros £70 miliwn wedi cael ei 
fuddsoddi mewn eiddo gofal sylfaenol 
newydd ar draws Cymru. Cafwyd 
buddsoddiad mawr hefyd mewn 
meddygfeydd meddygon teulu. 

Oherwydd pwysigrwydd canolog 
gwasanaethau gofal hygyrch gan 
feddygon teulu byddwn yn:

 Gofyn i feddygon teulu wneud • 
meddygfeydd yn fwy hygyrch i bobl 
sy’n gweithio, fel y gallant ddefnyddio 
gwasanaethau meddygon teulu gyda’r 
nos ac ar fore dydd Sadwrn.

 Cynyddu datblygiad apwyntiadau • 
ar-lein ar gyfer hyblygrwydd gwneud 
apwyntiad i weld meddyg teulu.

 Ymchwilio i raglen o wiriadau • 
iechyd blynyddol, o dan arweiniad 
meddygon teulu, nyrsys practis, 
fferyllwyr a gweithwyr iechyd 
proffesiynol eraill, i bawb dros 50 oed 
dros dymor nesaf  y Cynulliad. 

Mae’r GIG yng Nghymru wedi gwella’n sylweddol dros y 

blynyddoedd diwethaf, gyda mwy o bobl yn cael eu gweld 

a’u trin yn gyfl ymach nag erioed o’r blaen. Mae buddsoddiad 

sylweddol ynghyd â diwygio a gwaith caled y staff wedi 

gwneud gwahaniaeth enfawr i gyflymder ac ansawdd y 

gofal y mae cleifi on bellach yn ei dderbyn.
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 Rhoi cyfl e i gleifi on gael mynediad i • 
wybodaeth am hunan-ofal ac archebu 
presgripsiynau ailadrodd ar-lein.

 Adeiladu ar lwyddiant Galw Iechyd • 
Cymru, a chynnig un rhif  ar gyfer 
gofal iechyd y tu allan i oriau yng 
Nghymru, sydd yn gysylltiedig â’r 
gwasanaethau y tu allan i oriau lleol. 

 Sicrhau bod yr holl wasanaethau y tu • 
allan i oriau’n cael eu darparu gan y 
GIG lleol.

 Cefnogi cynllun sy’n hyrwyddo • 
Fferyllfa Gymunedol yng Nghymru fel 
man cyntaf  ymgynghoriad a thriniaeth 
mân anhwylderau cyffredin.

 Cefnogi hunan-ofal cleifi on trwy’r • 
rhwydwaith Fferyllfa Gymunedol, gan 
gydnabod hygyrchedd y gweithiwr 
proffesiynol hwn sydd yn gymwys yn 
glinigol heb fod angen apwyntiad.

 Parhau i weithio gyda • 
fferyllwyr cymunedol i leihau’r 
meddyginiaethau sy’n cael eu 
gwastraffu yn sylweddol, gan leihau 
adnoddau gwerthfawr y GIG sy’n 
cael eu gwastraffu.

Ambiwlansau

Er 2006, mae Llywodraeth y Cynulliad 
o dan arweiniad Llafur wedi darparu 
cyllid o £32.6m i Ymddiriedolaeth 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru 
(YGAC) i gefnogi ei Rhaglen 
Adnewyddu Cerbydau. 

Mae hyn wedi helpu’r gwasanaeth i 
brynu 601 o gerbydau, yn cynnwys 223 

o ambiwlansau brys a 254 o gerbydau 
cludo cleifi on. Er bod Ymddiriedolaeth 
GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn 
cyrraedd targedau yn barhaus, byddwn yn 
parhau i symud y gwasanaeth ambiwlans 
o fod yn ddarparwr cludiant i gyfl wynwr 
gwasanaethau iechyd brys yn unig.

Yn ystod y tymor nesaf  byddwn yn: 

 Parhau gyda’r gwaith o drawsnewid • 
y gwasanaeth ambiwlans, yn cynnwys 
datblygu targedau canlyniad newydd 
i adlewyrchu anghenion gwasanaeth 
ambiwlans y dyfodol. 

Byddwn yn sicrhau bod y gwasanaeth yn:

 Darparu ystod ehangach o • 
wasanaethau clinigol sy’n bodloni 
anghenion cleifi on yng Nghymru 
yn well ac yn cefnogi canlyniadau 
iechyd cadarnhaol.
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 Datblygu a hyfforddi gweithlu • 
medrus, llawn cymhelliant.

 Wedi ei integreiddio’n llawn gyda • 
sefydliadau iechyd, awdurdod 
lleol, brys a gwirfoddol eraill i roi’r 
wybodaeth, y gofal a’r cymorth 
angenrheidiol i bobl yn eu cartrefi  
a’u cymunedau eu hunain.

 Cyfl awni amser ymateb cyfl ym i • 
alwadau lle mae cleifi on yn wynebu 
salwch sy’n rhoi bywyd yn y fantol 
yn uniongyrchol.

 Ymateb yn gyfl ymach i gleifi on • 
sy’n dioddef  strôc, trawiad ar y 
galon a thrawma sylweddol.

 Gweithio gyda’i bartneriaid iechyd • 
i leihau lefelau marwolaethau 
oherwydd strôc, trawiad ar y 
galon a thrawma sylweddol.

 Darparu gwasanaethau gofal • 
cleifi on unigol a phersonol, gyda 
chleifi on yn cael eu casglu ar amser 
ac mewn cerbydau sy’n bodloni 
eu hanghenion.

 Lleihau yn sylweddol nifer y • 
bobl sy’n mynychu adrannau 
Damweiniau ac Achosion Brys ac 
ysbytai yn ddiangen trwy ddatblygu 
gwasanaethau sydd yn fwy effeithiol 
yn glinigol.

 Bydd yn ofynnol i BILlau fodloni • 
cost oedi annerbyniol gyda 
throsglwyddiadau ambiwlansau 
mewn unedau Damweiniau ac 
Achosion Brys.

Moderneiddio gwasanaethau acíwt 
yng Nghymru:

Yn y Llywodraeth, mae Llafur Cymru 
wedi gwneud buddsoddiad enfawr yn ein 
hysbytai ac offer diagnostig – gan sicrhau’r 
driniaeth orau posibl ar gyfer pobl pan 
fyddant ei hangen, mor agos â phosibl 
i’w cartref, yn cynnwys gwasanaethau ar 
draws ffi niau.

Rydym wedi cyfl awni ein haddewid i 
ddiwygio Ymddiriedolaethau GIG i wella 
atebolrwydd, dileu’r defnydd o ysbytai 
sector preifat yn GIG Cymru a byddwn yn 
parhau i wrthod y defnydd o Fenter Cyllid 
Preifat mewn gwasanaethau Iechyd.

Mae buddsoddiad mewn cynorthwywyr 
nyrsio a gofal iechyd wedi cynyddu 
dros y blynyddoedd diweddar a 
bellach yn rhoi cyfrif  am dros 43% o 
weithlu’r GIG. Rydym yn benderfynol 
o ddefnyddio sgiliau arbenigol ein 
nyrsys graddedig a gweithwyr iechyd 
proffesiynol eraill yn llawn. Rydym 
wedi ymrwymo i ymestyn rôl nyrsys, yn 
cynnwys nyrsys ymgynghorol, ac wedi 
sefydlu’r mesurau angenrheidiol i alluogi 
nyrsys i ddatblygu eu gyrfaoedd.

Byddwn yn datblygu argaeledd 
ehangach 7 gwasanaeth dydd, er mwyn 
sicrhau ymchwil a thriniaeth gyfl ym i 
roi mwy o hyblygrwydd i gleifi on. Bydd 
hyn yn cynnwys mynediad estynedig 
i wasanaethau o dan arweiniad 
ymgynghorwyr mewn meysydd critigol 
fel damweiniau ac achosion brys, gofal 
strôc a phediatreg.
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Bydd hyblygrwydd y gweithlu yn 
fl aenoriaeth i’r llywodraeth Lafur nesaf  
er mwyn sicrhau bod gwasanaethau 
iechyd hanfodol ar gael 7 diwrnod yr 
wythnos, a 24 awr y dydd.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo 
i sicrhau diogelwch, preifatrwydd ac 
urddas cleifion trwy ddod â’r arfer 
o lety cymysg mewn ysbytai i ben. 
Er 2008, mae £300 miliwn wedi 
cael ei fuddsoddi yn darparu ysbytai 
newydd sy’n darparu llety un rhyw, 
yn bennaf  mewn ystafelloedd unigol 
en-suite. Yn ystod tymor nesaf  y 
Cynulliad, bydd Llywodraeth 
Llafur Cymru yn: 

 Cynnig gofal gydag urddas a pharch, • 
gyda chynnydd yn cael ei fesur yn 
lleol a’i adrodd yn lleol gan ein 
Byrddau Iechyd Lleol (BILlau). 

 Gofyn i BILlau greu strategaeth • 
gwasanaethau arbenigol genedlaethol 
ar gyfer Cymru.

 Gofyn i BILlau gydweithio i foderneiddio • 
eu gwasanaethau patholeg.

 Darparu cynllun gofal unigol i bob • 
claf  â chyfl wr cronig sy’n ymateb i’w 
hanghenion iechyd.

 Sicrhau bod pob aelod o staff  yn • 
GIG Cymru – o’r Bwrdd i’r ward 
– yn cymryd rhan mewn rhaglen 
gofal cwsmeriaid genedlaethol er 
mwyn sicrhau gwybodaeth gywir i 
gleifi on, bod penderfyniadau’n cael 
eu cyfl eu yn glir a bod cleifi on a’u 
teuluoedd yn cael rhan lawn yn y 
gofal parhaus.

 Parhau i ganolbwyntio ar ansawdd • 
gofal, lleihau heintiau, briwiau 
pwyso a chwympiadau gan 
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ddefnyddio mecanweithiau fel 
y rhaglen lwyddiannus 1000 o 
Fywydau a Mwy.

 Gofyn i BILlau ac Ymddiriedolaethau • 
fabwysiadu ymagwedd dim 
goddefgarwch tuag at heintiau sy’n 
gysylltiedig â gofal iechyd, briwiau 
pwyso a niwmonia sy’n cael ei ysgogi 
gan beiriannau anadlu. 

 Bod yn agored ac yn dryloyw wrth • 
gyfl wyno targedau newydd â ffocws 
clinigol, sy’n canolbwyntio ar 
fl aenoriaethau allweddol fel canser, 
gofal y galon a gwasanaethau strôc, y 
bydd gofyn i BILlau eu cyhoeddi. 

 Sicrhau bod cleifi on yn derbyn gofal • 
yn unol â blaenoriaeth glinigol. 
Os caiff  llawdriniaeth ei chanslo 
ddwywaith, byddwn yn gwarantu 
bod y llawdriniaeth yn digwydd o 
fewn pythefnos – ar yr adeg gynharaf  
sy’n gyfl eus i’r claf.

 Parhau i roi parcio am ddim ym • 
mhob ysbyty yng Nghymru ar waith 
fesul cam.

 Adolygu’r gwasanaethau brys • 
golau glas, gan ystyried sut y gellir 
eu hintegreiddio’n well a gwneud 
arbedion trwy rannu ystafelloedd 
rheoli, cynnal a chadw cerbydau a 
chostau eraill cefn swyddfa.

Mamolaeth

Mae gwasanaethau mamolaeth wedi 
gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd 
diwethaf  gyda buddsoddiad gan y 
Llywodraeth o dan arweiniad Llafur 

mewn offer, cyfl eusterau a staff  newydd. 
Gyda bron 35,000 o blant yn cael eu 
geni yng Nghymru bob blwyddyn, 
rydym o’r farn y dylai pob plentyn gael 
dechrau cadarn mewn bywyd ac y dylai 
mamau deimlo’n hyderus, yn alluog a 
derbyn cefnogaeth dda. 

Rydym yn bodloni gofynion Birthrate 
Plus ar gyfer nifer y bydwragedd 
yng Nghymru. Mae dros 100 o 
obstetryddion yng Nghymru, a 
gefnogir gan dros 230 o feddygon 
iau a staff  meddygol eraill, gyda 
1,265 o fydwragedd, a thros 300 o 
gynorthwywyr gofal mamolaeth sy’n 
darparu mwy o gymorth ar gyfer 
bydwragedd a menywod beichiog. 
Mae’r holl ffi gurau hyn yn staff  cyfwerth 
ag amser llawn. Yn ogystal, dros y 10 
mlynedd diwethaf  mae Cymru wedi 
cael cyfraddau marwolaethau babanod 
a newyddenedigol cyson isel sy’n 
cymharu â gweddill y DU. 

Mae Llafur Cymru yn y 
Llywodraeth yn ddiweddar wedi 
cyhoeddi strategaeth ddrafft ar 
gyfer gwasanaethau mamolaeth ar 
gyfer ymgynghoriad, sy’n nodi ein 
gweledigaeth o ddarparu gwasanaethau 
mamolaeth diogel a chynaliadwy o 
ansawdd uchel ar draws Cymru.

Bydd Llafur Cymru yn gweithio i 
sicrhau bod gwasanaethau mamolaeth 
yng Nghymru: 

 Ymysg y gorau yn y byd.• 
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 Yn darparu ystod o ddewisiadau • 
gofal ansawdd uchel, o wasanaethau 
bydwragedd i wasanaethau o dan 
arweiniad ymgynghorwyr.

 Yn cyfl ogi gweithlu wedi ei • 
hyfforddi’n dda, sydd wedi ei 
rymuso i gyfl wyno

 Yn rhoi anghenion y fam a’r teulu • 
wrth wraidd gofal mamolaeth.

 Yn hyrwyddo ffyrdd o fyw iachach • 
ar gyfer menywod beichiog sy’n cael 
effaith gadarnhaol ar eu hiechyd nhw 
a iechyd eu teulu.

 Helpu menywod beichiog sy’n • 
datblygu cyfl yrau sy’n rhoi bywyd 
yn y fantol, i gael asesiad cyfl ym, 
diolch i fesurau newydd sy’n cael eu 
cyfl wyno mewn byrddau iechyd ar 
draws Cymru.

 Bydd timau gofal iechyd yn cyfl wyno 
triniaethau mwy amserol yn cynnwys 
adnabod symptomau yn gyfl ym, 
asesiadau dyddiol er mwyn sicrhau nad 
yw cyfl wr y fenyw yn gwaethygu a bod 
mynediad cyfl ymach i ofal arbenigol 
pan fo angen.

 Bydd ffocws penodol hefyd ar atal 
datblygiad clotiau gwaed a allai roi 
bywyd yn y fantol yn ystod ac ar ôl 
beichiogrwydd.

Canser

Mae dros 100,000 o bobl yn byw gyda 
chanser yng Nghymru, ond diolch i 
ddiagnosis cynnar a thriniaeth well, 
mae mwy a mwy o bobl yn goroesi ac 

yn byw yn hwy. Mae buddsoddi yn y 
gwaith o ofalu am y rheiny â chanser 
a mesurau i leihau’r achosion o’r 
clefyd trwy addysg ac ymwybyddiaeth, 
wedi bod, a bydd yn parhau i fod, yn 
fl aenoriaeth i Lywodraeth Cynulliad 
Llafur. 

Mae cleifi on canser yng Nghymru 
bellach yn cael eu trin yn gyfl ymach 
nag erioed, gyda phob claf  bron sy’n 
cael ei atgyfeirio fel achos brys yn cael 
ei drin o fewn dau fi s, a’r rheiny sy’n 
cael eu hatgyfeirio oherwydd cyfl wr 
arall – ond sy’n cael diagnosis o ganser 
wedi hynny – yn cael eu trin o fewn 
mis.

Mewn ymdrech i leihau’r achosion o 
ganser, rydym yn buddsoddi mewn 
addysgu pobl am bwysigrwydd ffordd 
o fyw a deiet iach, ac ataliaeth trwy 
gyfl wyno’r rhaglen sgrinio coluddion 
i ganfod yn gynnar ac wedi cyfl wyno 
brechlyn y feirws papiloma dynol sy’n 
amddiffyn menywod rhag hyd at 70% 
o’r feirysau a allai arwain at ganser ceg 
y groth.

O ran Canser y Fron, ynghyd â sgrinio fel 
mater o drefn ar gyfer menywod rhwng 50 
a 70 oed, rydym wedi buddsoddi mewn 
unedau sgrinio symudol o’r radd fl aenaf, a 
fydd yn helpu i wella mynediad i wiriadau 
iechyd mewn ardaloedd gwledig.

Byddwn yn gwella’r cymorth a’r 
gofal ar gyfer pobl sy’n cael diagnosis 
o ganser ac yn gwella o’r clefyd, ac 
rydym wedi bod yn gweithio gyda 
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Chymorth Canser Macmillan i 
nodi’r agweddau anghlinigol o ofal 
canser sydd eu hangen ar gleifi on a’u 
teuluoedd i helpu i lywio’r gwaith o 
gynllunio a chyfl wyno gwasanaethau. 

Bydd dogfen bolisi Macmillan yn helpu 
i lywio datblygiad cynllun strategol 
nesaf  Llywodraeth y Cynulliad ar gyfer 
canser ar gyfer y cyfnod 2011-2015.

Ar ôl cyfl wyno ar amserau aros 
canser, yn ystod ein tymor nesaf  yn y 
Cynulliad, bydd Llafur Cymru yn:

 Canolbwyntio ar wella • 
cyfraddau goroesi.

 Sicrhau bod gan bob person sy’n cael • 
diagnosis o ganser eu cynllun gofal 
eu hunain. Bydd hyn yn cynnwys 
cerrig milltir clir ar gyfer diagnosis, 
triniaeth ac adsefydlu cyfl ym.

 Rhoi mynediad i bob person sy’n cael • 
diagnosis o ganser i weithiwr allweddol 
a nodir i’w cefnogi nhw a’u teuluoedd.

 Rhoi mynediad i bob person sy’n • 
cael diagnosis o ganser i wybodaeth 
i’w helpu gydag effaith ariannol, 
emosiynol ac ymarferol canser.

 Sefydlu canlyniad penodol a • 
mesurau goroesi i fonitro cynnydd 
a galluogi cymhariaeth ar draws y 
DU ac yn rhyngwladol. 

Gofal y Galon   

Clefyd coroniadd y galon sy’n gyfrifol 
am fwyafrif  y marwolaethau yng 
Nghymru – traean y marwolaethau 

cyn pryd ymysg dynion a chwarter 
y marwolaethau cyn pryd ymysg 
menywod. Mae’r amserau aros ar 
gyfer diagnosis a thriniaeth clefyd 
y galon wedi lleihau’n sylweddol 
dros yr blynyddoedd diwethaf. Mae 
Llafur Cymru yn y llywodraeth wedi 
sefydlu clinigau methiant y galon 
ac wedi buddsoddi yn gwella ein 
hunedau gofal y galon. Rydym wedi 
ymestyn gwasanaethau gweithdrefnau 
diagnostig ac wedi buddsoddi mewn 
diffi brilwyr mynediad cyhoeddus mewn 
safl eoedd strategol ar draws Cymru.

Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad 
byddwn yn:

 Sicrhau bod gan BILlau gynlluniau • 
cyfl wyno effeithiol wedi eu sefydlu 
i gyfl awni safonau’r Fframwaith 
Gwasanaeth Cenedlaethol.

 Parhau i wella canlyniadau ar gyfer y • 
rheiny â chlefyd y galon.

 Mynd i’r afael ag amrywiadau mewn • 
mynediad a gofal clinigol.

 Gwella ansawdd gofal cleifi on.• 

 Lleihau’r niferoedd sydd mewn • 
perygl o glefyd coronaidd y galon 
trwy ymgyrchoedd iechyd y cyhoedd.

Strôc 

Strôc yw’r trydydd achos mwyaf  
cyffredin o farwolaethau ac achos 
pennaf  anableddau ymysg oedolion. 
Mae effaith strôc yn ddinistriol iawn 
i ganran uchel o oroeswyr strôc a’u 
teuluoedd.
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Yn ddiweddar, rydym wedi datblygu 
cynllun gweithredu i leihau’r perygl 
o bobl yn datblygu strôc. Bydd yr 
ymgyrch yn annog pobl i wirio eu 
pwysedd gwaed a’u pwls, gwella 
diagnosis a gwneud yn siŵr bod pobl 
sydd â mwy o berygl o gael strôc yn 
cael eu hatgyfeirio am driniaeth.

Gan adeiladu ar lwyddiant cyfl wyno 
targedau deallus a mynediad gwell 
yn ystod y tymor nesaf, byddwn yn 
canolbwyntio ar wella ymyriadau 
clinigol a chanlyniadau cleifi on ac ar 
ansawdd cyffredinol gofal strôc:

Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad bydd 
Llafur Cymru yn: 

 Darparu mynediad 24/7 i thrombolysis.• 

 Cynyddu’r defnydd o delefeddygaeth.• 

 Darparu mynediad i wasanaethau • 
adsefydlu strôc o ansawdd uchel.

 Disgwyl BILlau i gydymffurfi o’n llawn • 
â’r safonau a’r targedau ar gyfer strôc 
erbyn 2015 a sicrhau bod pob claf  yn 
derbyn holl elfennau gofynnol gofal 
strôc o fewn y graddfeydd amser a 
osodwyd er mwyn sicrhau’r canlyniad 
gorau posibl.

 Helpu pobl i gael ffyrdd o fyw iach • 
trwy annog gweithgaredd corfforol a 
deiet cytbwys, ac annog pobl i beidio 
ymgymryd ag ymddygiad peryglus fel 
smygu ac yfed yn eithafol.

 Cefnogi creu lleoliadau iachach • 
fel ysgolion, ysbytai a 
gweithleoedd iachach.

 Gweithio gyda fferyllfeydd cymunedol i • 
godi ymwybyddiaeth o’r perygl o strôc 
a defnyddio Adolygiadau o Ddefnydd 
Meddyginiaethau i gefnogi’r defnydd 
cywir o feddyginiaeth i drin pwysedd 
gwaed uchel.

Gofal Lliniarol 

Mae gofal diwedd oes yn faes a all 
gyffwrdd â phob unigolyn a theulu 
yng Nghymru, sydd yn haeddu’r 
profi ad gorau o weithwyr gofal iechyd 
cyffredinol ac arbenigol. 

Rydym wedi buddsoddi £7 miliwn 
ychwanegol mewn gwasanaethau 
gofal lliniarol yn ystod tymor 
diwethaf  y Cynulliad i ddarparu 
staff  meddygol gwell 24 awr y dydd, 
gwella gwasanaethau hosbis ac yn y 
cartref  a gwasanaethau profedigaeth. 
Bydd Llywodraeth Cynulliad Llafur y 
dyfodol yn:

 Parhau i fl aenoriaethu gofal diwedd • 
oes, gan adeiladu ar welliannau a 
gyfl awnwyd yn y tymor diwethaf.

 Ymrwymedig i sicrhau y dylid • 
cyfl wyno gofal o’r fath mewn ffordd 
gytbwys, gan ddefnyddio arbenigedd 
y trydydd sector a’r GIG.

 Sicrhau y bydd teuluoedd yn gallu cael • 
mynediad i ofal, cyngor a chymorth 24 
awr y dydd

 Blaenoriaethu cynnydd yn y • 
cymorth sydd ar gael ar gyfer 
plant mewn profedigaeth.
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Gwasanaethau Iechyd Meddwl/
Demensia

Cafwyd buddsoddiad mawr i 
foderneiddio gwasanaethau iechyd 
meddwl ar draws Cymru o uned 
iechyd meddwl integredig sydd bron 
wedi ei chwblhau yn Wrecsam i waith 
sy’n dechrau ar uned asesu iechyd 
meddwl newydd ar gyfer pobl hŷn ym 
Mro Morgannwg. 

Ym mis Gorffennaf  2010, lansiodd 
Llywodraeth y Cynulliad o dan 
arweiniad Llafur gynllun newydd i 
wella gwasanaethau iechyd meddwl 
plant a’r glasoed. Er 2008, rydym wedi 
buddsoddi £6.9 miliwn ychwanegol yn 
y gwasanaethau hyn ac wedi dyrannu 
£8 miliwn i ddatblygu gwasanaethau 
cwnsela mewn ysgolion. 

Mae Uned Plant newydd wedi cael 
ei hagor yn Abergele, a bydd Uned 
Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed 
newydd gwerth £26 miliwn yn agor 
ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr haf  hwn. 
Mae gwasanaethau Anhwylderau 
Bwyta cymunedol newydd gyda thimau 
arbenigol wedi cael eu sefydlu ar draws 
Cymru hefyd.

Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn 
gwasanaeth iechyd a lles meddwl 
newydd ar gyfer cyn-fi lwyr.

Diolch i ddatblygiadau mewn 
meddygaeth ac ansawdd bywyd, mae’r 
boblogaeth yn mynd yn hŷn, sydd yn 
rhywbeth i’w ddathlu. Ond wrth i bobl 
fynd yn hŷn, mae’r perygl o ddemensia 

yn cynyddu ac mae hyn yn her 
sylweddol i ni yng Nghymru. Ein ffocws 
yw i wella ansawdd bywyd unigolion 
a’u teuluoedd.

Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad 
byddwn yn:

 Defnyddio pwerau deddfwriaethol • 
a gyfl wynir gan y Mesur Iechyd 
Meddwl i sicrhau bod gofal modern 
sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr 
wedi ei sefydlu yn gyson.

 Darparu cynllun gofal unigol i bob • 
claf, sydd wedi ei lywio a’i gymeradwyo 
ganddyn nhw a’u gofalwyr.

 Adolygu mynediad i’r ystod o • 
‘driniaethau siarad’ ar draws Cymru. 

 Sicrhau mynediad i dimau ymrraeth • 
mewn argyfwng.

 Codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd • 
meddwl ymysg cyfl ogwyr a gweithwyr 
fel y gall y rheiny â phroblemau iechyd 
meddwl gael a chadw gwaith.

 Parhau i wella gofal a chymorth i • 
bobl â demensia a’u teuluoedd.

 Parhau i leihau’r amser rhwng • 
symptomau demensia’n dechrau 
a diagnosis.

 Parhau i symud oddi wrth • 
amgylcheddau sefydliadol, gan 
ganolbwyntio ar ofal effeithiol yn 
y gymuned, ar wahân i’r achosion 
mwyaf  difrifol ac eithriadol.

 Cyfl wyno rhaglen ymwybyddiaeth o • 
ofal demensia ar gyfer pob gweithiwr 
iechyd proffesiynol yng Nghymru, 
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gan sicrhau bod y gofal cyffredinol 
ar wardiau ysbytai yn ymateb 
i amlygrwydd demensia mewn 
poblogaeth sy’n heneiddio’n gynyddol.

Deintyddiaeth 

Diolch i’r buddsoddiad ychwanegol 
sylweddol y mae Llafur Cymru wedi ei 
wneud, mae mynediad i wasanaethau 
deintyddol cyffredinol wedi gwella’n 
sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. 
Gwnaed y gwelliannau mwyaf  yn y 
meysydd lle mae mynediad wedi bod 
yn anodd yn y gorffennol. Yn ardal 
BILl Hywel Dda er enghraifft, mae 
dros 40,000 yn fwy o bobl bellach yn 
cael gofal deintyddol y GIG nag oedd 
ym mis Mawrth 2006 ac ym Mhowys, 
mae’r ffi gur bron yn 10,000.

Yn ddiweddar rydym wedi rhewi 
taliadau deintyddol yng Nghymru 
am y pumed blwyddyn yn olynol i 
helpu i gynnal mynediad ehangach i 
ddeintyddiaeth y GIG, sy’n golygu bod 
taliadau cleifi on yng Nghymru wedi 
aros yr un peth er Ebrill 2006. 

Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad, 
bydd Llywodraeth Lafur yn:

 Sicrhau bod taliadau’n parhau’n • 
fforddiadwy ac wrth wneud 
hynny, yn helpu i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau iechyd y geg.

 Parhau i gynyddu mynediad i • 
ddeintyddion lle mae problemau lleol.

 Buddsoddi yn codi ymwybyddiaeth o • 
gyfrifoldeb pobl i ofalu am iechyd eu 

ceg yn yr un modd ag y dylent ofalu 
am eu hiechyd a’u lles cyffredinol.

 Adeiladu ar ein rhaglen iechyd y geg • 
‘Cynllun Gwên’, sy’n cael ei rhoi ar 
waith fesul cam ar draws Cymru yn 
dilyn 2 gynllun peilot mawr yn targedu 
plant 3-5 oed â’r angen mwyaf. Bydd 
y rhaglen estynedig yn cynnwys 
plant hŷn ac iau, gyda chyllid o £2.2 
miliwn yn cael ei roi o’r neilltu ar gyfer 
gwelliannau i iechyd y geg.

Gwasanaethau gofal llygaid

Yn y Llywodraeth, mae Llafur Cymru 
wedi datblygu a gweithredu Menter 
Gofal Llygaid Cymru, sydd yn 
cynnwys y Gwasanaeth Golwg Gwan 
a’r Gwasanaeth Sgrinio Retinopatheg 
Diabetic. Mae’r fenter hon yn unigryw 
i Gymru ac mae wedi cael ei chanmol 
yn rhyngwladol.

Rydym wedi buddsoddi dros £1.2 miliwn 
yn fl ynyddol yn darparu archwiliadau am 
ddim i’r grwpiau hynny sydd mewn perygl 
o gael clefydau’r llygaid a bron £1 miliwn 
ar gyfer asesiadau am ddim a darparu 
cymhorthion golwg gwan bob blwyddyn.

Rydym bellach yn cynnal 
cynllun peilot o ffordd newydd 
o roi diagnosis a thrin cleifion â 
glawcoma. Mae hyn yn gwerthuso 
dichonoldeb optometryddion sy’n 
gweithio yn y gymuned yn rhoi 
diagnosis a monitro glawcoma, 
gyda chymorth ymgynghorwyr 
mewn ysbytai.
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Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad, bydd 
Llafur Cymru yn y Llywodraeth yn:

 Disgwyl BILlau i gefnogi gwaith • 
arweinydd clinigol wrth ddarparu 
gwasanaethau gofal llygaid integredig 
a di-dor lle bydd Offthalmolegwyr ac 
Optometryddion yn y gymuned yn 
cydweithio i gyfl ymu atgyfeiriadau, 
triniaeth a gofal parhaus cleifi on.

 Sefydlu Canolfannau Diagnostig • 
a Thriniaeth Offthalmig mewn 
lleoliadau allweddol ledled Cymru i 
gyfl ymu a gwella gofal llygaid. 

 Disgwyl BILlau i fonitro gwasanaethau • 
‘gwlyb’ Dirywiad Macwlaidd sy’n 
Gysylltiedig â Henaint yn eu talgylch er 
mwyn sicrhau cyfl wyno’r driniaeth yn 
briodol yn unol â phrotocol Cymru gyfan.

 Gofyn i Wasanaeth Golwg Gwan • 
Cymru ddarparu gwasanaethau 
golwg gwan ar draws Cymru i 
sicrhau mynediad teg i bob claf.

Gwasanaethau ar gyfer pobl fyddar 
a thrwm eu clyw

Bydd Llafur Cymru yn gweithio gydag 
awdurdodau lleol, byrddau iechyd, a 
gwasanaethau brys i sicrhau bod ganddynt 
bolisïau i sicrhau mynediad cyfartal ar 
gyfer pobl fyddar a thrwm eu clyw. 

Mae Llafur yn y Llywodraeth wedi 
gweithio i wella gwasanaethau ar gyfer 
plant byddar a thrwm eu clyw yng 
Nghymru. Mae angen gwasanaeth 
ansawdd uchel ar blant a phobl ifanc 
a’u teuluoedd a thrwy gydnabod 
hyn, mae Llywodraeth y Cynulliad 

o dan arweiniad Llafur wedi cefnogi 
datblygiad y Safonau Ansawdd ar gyfer 
Awdioleg Pediatrig (Cymru).

Ynghyd â gwaith i wella darpariaeth 
gwasanaethau, gwnaed ymdrech i wella 
ansawdd gwybodaeth i gleifi on sydd ar 
gael ar gyfer defnyddwyr Cymhorthion 
Clyw. Bydd ein dyletswyddau 
cydraddoldeb y sector cyhoeddus 
newydd lawer mwy blaengar nag unrhyw 
rai eraill ar draws y DU, a byddant yn 
rhoi dyletswydd ar gyrff  cyhoeddus i 
sicrhau bod y gwasanaethau y maent yn 
eu darparu yn bodloni anghenion pobl 
fyddar neu â nam ar eu clyw. 

Bydd y dyletswyddau newydd hefyd 
yn cynnwys dyletswydd ar gyrff  i 
gynnwys pobl anabl wrth gynllunio 
gwasanaethau er mwyn sicrhau 
bod eu hanghenion yn cael eu 
bodloni. Bydd Llafur Cymru yn y 
Llywodraeth yn:

 Gweithio gyda’r RNID i gyfl wyno • 
gwasanaethau ar gyfer dysgwyr ag 
anghenion cymhleth.

 Sicrhau bod uchafswm amser aros • 
o 14 wythnos ar gyfer atgyfeirio 
uniongyrchol i awdioleg i osod 
cymhorthion clyw am y tro cyntaf.

 Gwella gofal cleifion a sicrhau • 
bod cymorth a chefnogaeth i 
blant ag anawsterau clyw yn 
gyson ar draws Cymru.

 Parhau i ddisgwyl y rhaglen Sgrinio • 
Clyw Babanod i berfformio i’r 
safonau uchaf.
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 Disgwyl i sefydliadau gofal iechyd • 
ddatblygu polisïau gwybodaeth 
hygyrch i fynd i’r afael ag 
anghenion cyfathrebu pobl â 
cholled synhwyraidd.

Iechyd y Cyhoedd a 
Chamddefnyddio Sylweddau

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo 
i weithredu llym i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau mewn iechyd – yn 
arbennig y niwed i iechyd a achosir 
gan ddefnyddio tybaco (yn arbennig i 
amddiffyn plant) ac argaeledd gormod 
o alcohol. 

Mae Llywodraeth y Cynulliad o dan 
arweiniad Llafur wedi buddsoddi £190 
miliwn yn iechyd y cyhoedd yn ystod y 
tymor diwethaf, yn cynnwys ystod eang 
o raglenni yn targedu gwella iechyd.

Mae cyfraddau diweddar atgenhedlu 
yn syrthio’n gyfl ymach yng Nghymru 
nag yn Lloegr. Er ein bod yn croesawu 
hyn, nid ydym yn hunanfodlon ac 
rydym yn gweithio i leihau hyn 
ymhellach hyd yn oed. Nod ein Cynllun 
Gweithredu Iechyd Rhywiol yw 
lleihau beichiogrwydd yn yr arddegau 
ymhellach a gwella iechyd rhywiol. 
Mae’r cynllun yn amlygu pwysigrwydd 
ataliaeth, addysg, cyfrifoldeb unigol a 
mynediad i wasanaethau gofal iechyd, 
pan fo angen. 

Dywed tua 70% o smygwyr eu bod 
eisiau rhoi’r gorau iddi, ac mae tua 
hanner y rheiny sydd yn cymryd rhan 
yn rhaglen Dim Smygu Cymru yn 

llwyddo i roi’r gorau i smygu am byth. 
Byddwn yn parhau i gynnig cymorth 
trwy’r rhaglen bwysig hon.

Mae Llafur Cymru yn sylweddoli bod 
camddefnyddio sylweddau nid yn unig 
yn cael effaith ddinistriol ar unigolion 
a’u teuluoedd, ond hefyd ar gymdeithas 
trwy drais a throseddu sy’n gysylltiedig 
â chyffuriau. Mae ein hymdrechion 
wedi canolbwyntio ar helpu plant, 
pobl ifanc ac oedolion i wrthod neu 
leihau camddefnyddio sylweddau, 
gan roi cefnogaeth i gamddefnyddwyr 
sylweddau i wella eu hiechyd a chynnal 
eu hadferiad a mynd i’r afael ag 
argaeledd cyffuriau anghyfreithlon 
ac argaledd amhriodol alcohol a 
sylweddau eraill. 

Y llynedd, cafodd dros £22 miliwn ei 
ddyrannu i Bartneriaethau Diogelwch 
Cymunedol yng Nghymru ar gyfer 
canolfannau triniaeth camddefnyddio 
sylweddau rheng fl aen, gan wella 
darpariaeth gwasanaethau cwnsela a 
chynyddu gwasanaethau plant a phobl 
ifanc. Rydym hefyd yn buddsoddi 
mewn ataliaeth ac addysg i atal pobl 
rhag mynd yn gaeth i alcohol neu 
gyffuriau yn y lle cyntaf, ac rydym 
hefyd yn buddsoddi mewn triniaeth 
ac adsefydlu ar gyfer y rheiny sy’n 
ddibynnol ar gyffuriau. 

Mae’r buddsoddiad ychwanegol 
sylweddol gan Lywodraeth y Cynulliad o 
dan arweiniad Llafur hefyd wedi arwain 
at greu dros 8,500 o leoedd triniaeth 
ychwanegol yng Nghymru er 2006.
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Mae Llafur Cymru yn cydnabod bod 
angen adnabod pobl â phroblemau 
iechyd meddwl a chamddefnyddio 
sylweddau a darparu triniaeth 
briodol ar eu cyfer. Mae pawb sy’n 
cyfl wyno eu hunain i wasanaethau 
trin camddefnyddio sylweddau, p’un 
ai o’r system cyfi awnder troseddol 
neu unrhyw lwybr atgyfeirio arall, 
yn cael eu blaenoriaethu yn unol ag 
angen clinigol. Mae amserau aros wedi 
gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd 
diwethaf, a chafodd 87% o’r holl 
gleientiaid eu trin o fewn y targed o 10 
diwrnod gwaith yn 2009/10.

Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad bydd 
Llafur Cymru yn:

 Sefydlu ymgyrch iechyd blynyddol • 
i fynd i’r afael â’r pum blaenoriaeth 
pennaf  ym maes iechyd y cyhoedd 
- alcohol, gordewdra, smygu, 
beichiogrwydd yn yr arddegau, a 
cam-drin cyffuriau.

 Adeiladu ar ein rhaglen o fesurau i • 
annog pobl ifanc i beidio dechrau 
smygu, cefnogi smygwyr sydd 
eisiau rhoi’r gorau iddi, a lobïo 
Llywodraeth y DU ar faterion heb 
eu datganoli fel lleihau delweddau 
tybaco i bobl ifanc.

 Ymgynghori ar ddeddfwriaeth i • 
wahardd smygu ar dir ysbytai lle 
gall lefel y mwg fod yn uchel ac 
mewn mannau lle mae cleifi on, 
ymwelwyr a staff  yn ymgasglu, 
yn cynnwys ardaloedd dynodedig 
penodol ar dir ysbytai. 

 Cyfl wyno mesurau i adfer costau • 
adnoddau a wastraffi r mewn 
Adrannau Damweiniau ac Achosion 
Brys trwy gamddefnyddio alcohol 
– amcangyfrifi r ar hyn o bryd bod 
hyn yn costio tua £70-£85 miliwn 
i’r GIG.

 Parhau i ymladd yr achos o blaid • 
rheolyddion mwy llym a mwy o 
weithredu gan Lywodraeth y DU 
mewn perthynas â hyrwyddo alcohol, 
pris alcohol a thrwyddedu. 

 Ymghynghori ynghylch a • 
ddylid cyflwyno deddfwriaeth 
lle byddai’n ofyniad cynnwys a 
chael caniatâd rhieni ar gyfer 
gweithdrefnau tyllu cosmetig ar 
berson ifanc o dan oed penodol. 

 Parhau gyda’n rhaglen o nyrs ar • 
gyfer pob ysgol uwchradd yng 
Nghymru i helpu i fynd i’r afael 
ag anghenion iechyd, emosiynol a 
chymdeithasol pobl ifanc a hyrwyddo 
ymddygiad iach.

 Parhau gyda’n gwaith mewn ysgolion • 
a cholegau i ddatblygu hunan-
barch a hunan-ymwybyddiaeth, 
tra’n grymuso pobl ifanc i archwilio 
agweddau niferus rhywioldeb a 
chydberthynas bersonol iach.

Anghydraddoldebau Iechyd

Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad bydd 
Llafur Cymru yn:

 Cadw ein haddewid y bydd • 
presgripsiynau am ddim i bawb sy’n 
byw yng Nghymru.
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 Gofyn i BILlau dargedu • 
anghydraddoldebau iechyd yn 
eu hardaloedd eu hunain, yn 
cynnwys ymgyrch wedi ei dargedu 
ar gyfer cymunedau mwyaf  
difreintiedig y poblogaethau y 
maent yn eu gwasanaethu.

 Gofyn bod camau’n cael eu cymrud • 
i ymdrin â’r amrywiad mwyaf  trwy 
raglen leol glir, wedi ei chefnogi 
gan strategaethau Iechyd, Gofal 
Cymdeithasol a Lles.

 Mabwysiadu rhaglen y blynyddoedd • 
cynnar yn canolbwyntio ar bwysigrwydd 
iechyd yn y blynyddoedd cynnar – gan 
ddefnyddio arbenigedd gan ymwelwyr 
iechyd, meddygon teulu, gwasanaethau 
cymorth i deuluoedd, addysg, gofal 
cymdeithasol a’r trydydd sector. 

 Blaenoriaethu modelau newydd o • 
weithio gyda theuluoedd ag anghenion 
cymhleth trwy roi Gwasanaethau 
Integredig Cymorth i Deuluoedd ar 
waith fesul cam ar draws Cymru

 Parhau i gefnogi datblygiad y strategaeth • 
iechyd ryngwladol sy’n galluogi staff  
y GIG yng Nghymru i gyfrannu at 
agenda polisi Cymru o Blaid Affrica. 

 Defnyddio ein dylanwad • 
gyda llywodraeth y DU i 
gefnogi partneriaethau iechyd 
rhyngwgladol sy’n ystyried 
cryfderau penodol dull 
Cysylltiadau Cymru.

Mesur Rhoi Organau

Dechreuodd Llywodraeth y Cynulliad 
o dan arweiniad Llafur gynnal 
trafodaethau ar draws Cymru yn 
ymwneud â rhoi organau yn 2008. 
Roedd canlyniadau’r trafodaethau 
cyhoeddus hyn yn dangos yn glir bod 
y mwyafrif  yn cefnogi newid y sefyllfa 
bresennol a chyfl wyno deddfwriaeth 
yn ymwneud â rhoi organau. 
Methodd Gorchymyn Cymhwysedd 
Deddfwriaethol a gafodd ei gynnwys 
yn rhaglen ddeddfwriaethol ddiwethaf  
Llywodraeth y Cynulliad oherwydd 
diffyg amser.
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Byddwn yn cyfl wyno Mesur 
Cynulliad er mwyn symud i system 
‘dewis peidio rhoi’, wedi ei chefnogi 
gan raglen gyfathrebu gynhwysfawr. 
Y brif  fantais fyddai cynyddu nifer 
y rhoddwyr organau yng Nghymru 
a’r canlyniad fyddai bod nifer o 
fywydau’n cael eu hachub a bod 
ansawdd bywydau llawer mwy 
yn gwella.
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Pennod 5
Sefyll Cornel Cymru – Cefnogi Pobl

Mae gwneud yn siŵr bod y gofal cywir 
yno pan fyddwn ei angen yn rhywbeth 
llawer yn rhy bwysig i’w adael i siawns 
neu i’r ‘farchnad’. Os a phan ddaw’r 
amser i ddefnyddio’r gwasanaethau 
cymdeithasol, rydym angen gwybod 
mai’r cymorth sydd ar gael yw’r 
cymorth yr ydym ei angen; nid y 
cymorth y gallwn ei fforddio yn unig. 

Mae tegwch a lles wrth wraidd neges 
Llafur Cymru a pham y ‘mae’n rhaid i 
fudd y cyhoedd fod uwchlaw elw preifat’.

Mae pawb eisiau ac angen i farn 
holistaidd gael ei ffurfi o o’u hunain 
a’u hamgylchiadau. Cymerwch, er 
enghraifft, yr hyn y mae pobl hŷn yn 
ei ddweud yw’r heriau y maent yn eu 
hwynebu. Maent yr un mor bryderus 
ynghylch cau swyddfeydd post, cynnal 
a chadw gwael ar balmentydd, llai 
o oleuadau stryd, trafnidiaeth a 
diogelwch cymunedol ag y maent am 
yr heriau cynyddol o ran eu hiechyd 
sydd weithiau’n dod gyda henaint.

Mae darparu cymorth dibynadwy 
a chyson, o ansawdd uchel ar gyfer 
y rheiny sydd ei angen yn fater o 
gyfi awnder cymdeithasol yn ogystal â 
bod yn arwydd o’r cymunedau tosturiol 
yr ydym yn ceisio eu hadeiladu, lle yr 
hoffem fyw.

Cyfl wyno Gofal

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo 
i sector cyhoeddus cryf  sy’n 
gwasanaethu cymunedau lleol. 
Bydd ein huchelgais ar gyfer dyfodol 
gofal cymdeithasol yn gofyn am 
gydweithredu llawer agosach a 
‘challach’ rhwng awdurdodau lleol 
yng Nghymru. Ni allwn ganiatáu 
i anghysondebau mewn safonau 
cyfl wyno gwasanaeth ddigwydd trwy 
broblemau graddfa. Byddwn yn:

 Cynnal ein hymrwymiad i adrannau • 
gwasanaethau cyhoeddus integredig 
gyda gogwydd teuluol cryf.

 Datblygu dull consortiwm llawer • 
mwy gweithredol o gyfl wyno 
gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Bydd newidiadau demograffi  g yn golygu y bydd gan fwy ohonom 

gyswllt uniongyrchol â gwasanaethau gofal cymdeithasol yn y 

dyfodol. Bydd yr heriau economaidd y mae Cymru’n eu hwynebu 

hefyd yn rhoi straen ychwanegol ar deuluoedd a allai fod angen 

help llaw neu gymorth mwy medrus, proff esiynol tymor hwy.
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 Gofyn i ddarparwyr lleol ddefnyddio • 
dull llawer mwy strategol o 
gomisiynu, yn arbennig gyda 
gwasanaethau arbenigol yr ydym 
yn bwriadu eu comisiynu ar sail 
ranbarthol neu Gymru gyfan lle 
bynnag y bo’n bosibl.

 Cefnogi ac annog y sector gwirfoddol • 
a di-elw i ddarparu’r gwasanaethau 
hynny sy’n cael eu gweithredu 
er mwyn elw ar hyn o bryd trwy 
hyrwyddo bondiau buddsoddi 
cymdeithasol, ‘bancio amser’ a 
chymorth wedi ei gryfhau ar gyfer 
mentrau cymdeithasol.

 Cefnogi datblygiad darparwyr bach a • 
mwy o sefydliadau sy’n cael eu harwain 
gan ddefnyddwyr y gwasanaeth.

Rydym wedi gwneud cynnydd 
sylweddol yn gwella safon gofal 
cymdeithasol yng Nghymru ac mae’n 
rhaid i hyn barhau. Dim ond gyda’r 
canlyniadau a gyfl awnwyd ar gyfer 
defnyddwyr y gwasanaethau gofal y 
gellir mesur cynnydd. Byddwn yn:

 Cyfl wyno Fframwaith Canlyniadau • 
Cenedlaethol ar gyfer darparwyr 
gofal cymdeithasol. Caiff  hyn 
ei gefnogi gan set newydd o 
ddangosyddion syml wedi eu 
cyhoeddi a fydd yn caniatáu i 
ddefnyddwyr a darparwyr ddeall 
a chyfrannu at ddatblygiad 
gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Mae cyfl wyno gwasanaethau gofal 
cymdeithasol effeithiol yn gofyn 
am weithlu medrus iawn a gaiff  ei 

reoli a’i arwain yn dda. Byddwn yn 
parhau’n ymrwymedig i fodel generig 
addysg gwaith cymdeithasol. Fodd 
bynnag, rydym yn credu y gellir 
gwella hyfforddiant cychwynnol trwy 
ddatblygiad proffesiynol parhaus a 
bod hyfforddiant ar ôl cymhwyso a 
goruchwyliaeth effeithiol yn hanfodol 
i gyfl wyno gwasanaethau gofal 
cymdeithasol a gwaith cymdeithasol o 
ansawdd uchel. Byddwn yn:

 Adolygu’r trefniadau hyfforddiant • 
ôl-gymhwyso ar gyfer gweithwyr 
cymdeithasol sy’n gweithredu yng 
Nghymru gyda’r nod o osod safonau 
cenedlaethol ar gyfer eu datblygiad 
proffesiynol parhaus.

 Adolygu’r hyfforddiant arweinyddiaeth • 
sydd ar gael ar gyfer rheolwyr gwaith 
cymdeithasol a gofal cymdeithasol 
yng Nghymru gyda’r nod o sefydlu 
fframwaith cymwysterau addas ar 
gyfer arweinwyr.

Gofal Cymdeithasol Oedolion

Gan adeiladu ar y weledigaeth y mae 
‘papur gwyn’ Llywodraeth y Cynulliad 
o dan arweiniad Llafur, Gwasanaethau 
Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: 
Fframwaith Gweithredu, yn ei chyfl eu, 
byddwn yn:

 Cyfl awni ein hymrwymiadau i • 
gefnogi gofalwyr trwy weithredu’r 
Mesur Gofalwyr yn llawn, fel y’i 
cyfl wynwyd gan y Llywodraeth o dan 
arweiniad Llafur yng Nghymru.

 Sicrhau darpariaeth gwybodaeth • 
a chefnogaeth hygyrch, berthnasol 
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a diweddar i helpu unigolion a 
theuluoedd gyda’u rôl o ofalu, 
ynghyd â diwygio Strategaeth 
Gofalwyr Cymru er mwyn sicrhau ei 
bod yn dal yn addas at y diben dros 
gyfnod nesaf  y Cynulliad.

 Datblygu a chyfl wyno prosesau • 
asesu ‘cludadwy’ wedi eu symleiddio 
ar gyfer holl ddefnyddwyr 
gwasanaethau gofal cymdeithasol a 
gwaith cymdeithasol i sicrhau bod 
cynllunio gofal o’r safon uchaf. 

 Gan ddefnyddio ein pwerau • 
deddfwriaethol newydd, byddwn 
yn cyfl wyno Deddf  Gwasanaethau 
Cymdeithasol i symleiddio’r 
cymysgedd o ddeddfwriaeth sydd 
ar hyn o bryd yn rheoleiddio gofal 
cymdeithasol yng Nghymru er mwyn 
gwneud mynediad i wasanaethau 
lawer yn haws ac yn fwy dealladwy 
i’r rheiny sydd eu hangen. Bydd hyn 
yn seiliedig ar adolygiad trylwyr 
o’r fframwaith deddfwriaethol 
a rheoliadol presennol ar gyfer 
gwasanaethau gwaith cymdeithasol a 
gofal cymdeithasol.

 Deddfwriaethu ar gyfer meini • 
prawf  cymhwysedd cenedlaethol ar 
gyfer mynediad i holl wasanaethau 
gofal cymdeithasol.

 Cyhoeddi set o Safonau • 
Cenedlaethol gorfodol ar gyfer yr 
holl wasanaethau gofal cymdeithasol 
fydd yn gyffredin i BOB gwasanaeth.

 Rhoi ‘ailalluogi’ wrth wraidd ein • 
dull o ddarparu gwasanaethau i bobl 
hŷn a gofyn i ddarparwyr lleol nodi 

eu trefniadau ar gyfer gwasanaethau 
ailalluogi gyda’r bwriad, ble bynnag 
y bo’n bosibl, y dylid comisiynu 
gwasanaethau ar lefel ranbarthol.

Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

Mae gan Gymru ymagwedd benodol 
sy’n cael ei pharchu’n rhyngwladol 
tuag at wasanaethau gofal cymdeithasol 
plant, sy’n seiliedig ar hawliau. 
Rydym yn credu mewn ymagwedd 
sy’n seiliedig ar hawliau gan fod plant 
yn grŵp cymharol ddi-rym mewn 
cymdeithas. Nid yw hawliau plant 
yn ddim mwy na’r hawliau dynol a 
sifi l y mae oedolion eisoes yn eu cael 
a chyda phob hawl ceir y dyletswydd 
cyfartal i barchu hawliau pobl eraill. 
Mae hawliau plant yn allweddol i’w 
cynhwysiant, eu cyfl e cyfartal a’u 
triniaeth deg. Mae amddiffyn eu 
hawliau yn ffordd o sicrhau eu bod 
yn gallu hawlio’r un sylw, adnoddau 
ac amddiffyniad gan y llywodraeth â 
phawb arall. 
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Trwy arweinyddiaeth Llafur 
Cymru, mae’n rhaid i ni wneud 
ein hymrwymiad hirsefydlog i 
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig 
ar Hawliau’r Plentyn, a nodir yn ein 
‘Saith Nod Craidd’ ar gyfer plant, 
yn statudol:

 Cael dechrau teg mewn bywyd.• 

 Cael amrywiaeth gynhwysfawr o • 
gyfl eoedd addysg a dysgu.

 Mwynhau’r iechyd gorau posibl ac • 
nad ydynt yn cael eu cam-drin, eu 
gormesu na’u hecsbloetio.

 Cael mynediad i weithgareddau • 
chwarae, hamdden, chwaraeon 
a diwylliannol.

 Cael eu clywed, eu trin â pharch, • 
a bod eu hil a’u hunaniaeth 
ddiwylliannol yn cael eu cydnabod.

 Cael cartref  diogel a chymuned sy’n • 
cefnogi lles corfforol ac emosiynol.

 Osgoi cael eu rhoi o dan anfantais • 
oherwydd tlodi.

Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad 
byddwn yn:

 Parhau â’n rhaglen o Frecwast am • 
Ddim a llaeth am ddim yn yr ysgol i 
bobl ifanc hyd at 7 oed.

 Parhau i ddefnyddio’r Saith Nod • 
Craidd fel fframwaith genedlaethol 
ar gyfer datblygu polisi ar gyfer plant 
a phobl ifanc.

 Sicrhau bod y ‘Mesur Hawliau’ yn • 
cael ei weithredu’n llawn ym mholisïau 

a rhaglenni’r llywodraeth yn ystod 
cyfnod llawn y Cynulliad nesaf.

 Gweithio gyda Chomisiynydd Plant • 
Cymru, sefydliadau plant a’r trydydd 
sector i hyrwyddo dealltwriaeth a 
gwerthfawrogiad gwell o wneud 
polisïau a chyfl wyno gwasanaethau 
yn seiliedig ar hawliau.

Er bod ymagwedd yn seiliedig ar 
hawliau yn creu buddion trwy gynyddu 
ymgysylltiad, gwella cyfranogiad a 
dinasyddiaeth weithredol i bob plentyn a 
pherson ifanc, mae’n arbennig o bwysig i 
sicrhau hawliau sylfaenol plant sy’n agored 
i niwed. Mae byw bywyd yn rhydd o dlodi 
yn hawl sifi l; mae bod yn rhydd rhag cael 
eich cam-drin yn hawl sylfaenol. Yn ystod 
tymor nesaf  y Cynulliad, byddwn yn:

 Cyfl wyno Deddf  Plant Cymru, i • 
adeiladu ar y Mesur Hawliau Plant 
a gyfl wynwyd gan y Llywodraeth 
Lafur yn ystod y Cynulliad diwethaf. 
Byddwn yn defnyddio’r ddeddf  
newydd hon i:

 Gyfl wyno gwasanaeth cenedlaethol • 
plant sy’n derbyn gofal er mwyn 
sicrhau bod dewis addas o ran lleoliad 
ar gael ar gyfer pobl ifanc sy’n gorfod 
byw oddi cartref. Bydd y gwasanaeth 
yn gweithredu safonau cyffredin 
y byddwn yn eu sefydlu mewn 
deddfwriaeth. Caiff  y gwasanaeth 
ei oruchwylio gan Uned Safonau a 
Chydymffurfi o, wedi ei sefydlu gan 
Lywodraeth Cynulliad Cymru.

 Yn amodol ar ganlyniad adolygiad • 
Llywodraeth y DU o Gyfi awnder 
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Teuluol, cadw’r egwyddor o 
gynrychiolaeth ar wahân ar gyfer 
plant mewn trafodion teuluol 
perthnasol yng Nghymru.

 Ymgynghori ar sefydlu un asiantaeth • 
fabwysiadu genedlaethol ar gyfer Cymru.

 Adolygu’r gyfraith yn ymwneud ag • 
amddiffyn plant a gosod safonau 
cenedlaethol i’w cyfl awni gan bob 
awdurdod lleol. Byddwn yn adolygu 
strwythur cyfredol Byrddau Lleol 
Diogelu Plant gyda’r bwriad o leihau 
nifer y fath Fyrddau sy’n gweithredu 
yng Nghymru yn sylweddol.

 Ystyried integreiddio prosesau • 
adrodd ac amddiffyn oedolion gyda’r 
rheiny ar gyfer plant a phobl ifanc.

Yn y llywodraeth, derbyniodd Llafur 
Cymru gyfrifoldeb dros ymateb yn 
gadarnhaol i Arsylwadau Terfynol 
Pwyllgor y CCUHP pan arolygodd y 
graddau yr oedd y DU yn cydymffurfi o 
â’r Confensiwn ddiwethaf  yn 2008. 
Cynhelir adolygiad nesaf  y Pwyllgor yn 
ystod cyfnod nesaf  y Cynulliad. Wrth 
baratoi ar gyfer yr adolygiad nesaf  ac 
yn unol ag ymrwymiadau presennol 
byddwn yn:

 Cymryd rôl arweiniol wrth baratoi  • 
ar gyfer yr adolygiad nesaf  o’r 
graddau y mae’r DU yn cydymffurfi o 
â’r CCUHP.

 Parhau i hyrwyddo delweddau • 
cadarnhaol o bobl ifanc lle y bo’n bosibl 
i wrthweithio delweddau negyddol yn y 
cyfryngau ac mewn mannau eraill.

 Parhau i wella cyfl eoedd i bob • 
plentyn a pherson ifanc chwarae yn 
ddiogel ac, yn arbennig, byddwn yn 
cefnogi mynediad gwell i chwarae ar 
gyfer plant ag anableddau.

 Parhau i wella cyfl eoedd i holl blant a • 
phobl ifanc Cymru gymryd rhan yn 
y broses o wneud penderfyniadau ar 
faterion sy’n effeithio arnyn nhw.

 Gweithio i wneud cosbi plant • 
a phobl ifanc yn gorfforol yn 
annerbyniol trwy hyrwyddo 
dewisiadau amgen cadarnhaol.

 Parhau i wella tryloywder cyllidebu • 
ar gyfer plant a phobl ifanc ar lefel 
Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Teuluoedd ag Anghenion Cymhleth

Rydym yn deall gwerth ymyriadau 
cynnar i ganlyniadau llwyddiannus 
ar draws ystod o broblemau teuluol. 
Rydym hefyd yn deall gwerth sicrhau 
bod gwasanaethau yn ymwneud 
â’r teulu’n cael eu cyfl wyno mewn 
ffordd sy’n ‘gwneud synnwyr’ i’r 
teulu. Mae Llywodraeth y Cynulliad 
o dan arweiniad Llafur eisoes wedi 
deddfwriaethu i gyfl wyno’r Tîm 
Integredig Cymorth i Deuluoedd 
arloesol, aml-asiantaeth lleol ac 
rydym wedi sefydlu’r cynllun grant 
Teuluoedd yn Gyntaf  i gefnogi ein 
strategaeth gwrth-dlodi trwy ddatblygu 
gwasanaethau ‘cofl eidiol’ ar gyfer 
teuluoedd mewn amgylchiadau heriol. 
Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad 
byddwn yn:
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 Cychwyn pwerau presennol i • 
wella’r gwaith o gydlynu asesiadau 
ymysg gweithwyr proffesiynol er 
mwyn sicrhau lle mae plentyn yn 
cael ei nodi fel plentyn sydd angen 
gwasanaethau, bydd atgyfeiriad 
priodol yn cael ei wneud i 
wasanaethau cymdeithasol plant.

 Sicrhau bod y profiad sy’n • 
deillio o dimau integredig 
cymorth i deuluoedd yn cael ei 
ddefnyddio i ddatblygu ein model 
o wasanaethau integredig yn 
ymwneud â’r teulu ymhellach.

Gwaith Ieuenctid a Chyfi awnder 
Ieuenctid

Rydym yn eithriadol o falch o’r gwaith 
y mae’r gwasanaethau ieuenctid, 
statudol a gwirfoddol, yn ei wneud. 
Bob blwyddyn, mae ein gwasanaethau 
ieuenctid yn ymgysylltu â thros 
100,000 o bobl ifanc. Darparodd y 
llywodraeth o dan arweiniad Llafur yng 
Nghymru dros £14m mewn grantiau 
refeniw a chyfalaf  rhwng 2008 a 2011 
er mwyn sicrhau ein bod yn cyfl awni’r 
ymrwymiadau a wnaethom yn ein 
Strategaeth Gwasanaeth Ieuenctid 
Cenedlaethol (2007).

Mae angen adeiladu ar y sylfaen hwn 
ac, yn ystod cyfnod nesaf  y Cynulliad. 
Byddwn yn:

 Adfywio ein strategaeth gwasanaeth • 
ieuenctid ac yn cynnal ein 
hymrwymiad i gyllid grant i’r lefelau 
yr ydym wedi eu cynnal dros y 
blynyddoedd diwethaf  o leiaf.

Rydym o’r farn mai pobl ifanc 
yw troseddwyr ifanc gyntaf, ac yn 
droseddwyr yn ail. Byddwn yn parhau 
i achub ar bob cyfl e i ddarparu 
gwasanaethau i bobl ifanc mewn 
trafferth. Dros amser, rydym eisiau 
gallu rheoli ein holl wasanaethau 
cyfi awnder ieuenctid yng Nghymru ein 
hunain. Yn ystod y Cynulliad nesaf, 
mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i:

 Gadw etifeddiaeth Bwrdd Cyfi awnder • 
Ieuenctid Cymru a sefydlu 
mecanwaith priodol ar gyfer cynnal 
golwg strategol ar ddarpariaeth 
cyfi awnder ieuenctid yng Nghymru.

 Cynnal Timau Troseddau Ieuenctid • 
ond gweithredu gyda llawer mwy o 
gyfeiriad strategol ar draws Cymru, 
gan ddeddfwriaethu lle y bo’n briodol, 
er mwyn cael cydweithredu agosach 
rhwng asiantaethau ar bob lefel.

 Parhau i ddarparu gwasanaethau • 
addysg a hyfforddiant i bobl ifanc 
o Gymru sydd wedi eu carcharu 
yng Nghymru neu rywle arall fel pe 
bai pobl ifanc o’r fath yn ‘derbyn 
gofal’ yn fl aenorol, fel y diffi nnir gan 
Ddeddf  Plant 1989.

 Annog ymestyn dewisiadau amgen • 
adferol i garchar o dan arweiniad 
yr heddlu, sy’n gysylltiedig â 
gwasanaethau lleol gan ddarparu 
asesiad a gwyriad i bobl ifanc sy’n cael 
eu harestio am droseddau llai difrifol.

Cymorth i Gyn-fi lwyr

Mawr yw ein dyled i’r Lluoedd Arfog 
a chyn-fi lwyr am y gwasanaethau y 
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maent wedi ac yn eu rhoi i’n gwlad. 
Mae Llafur Cymru eisiau sicrhau 
bod personél sy’n gwasanaethu, cyn-
fi lwyr a theuluoedd y Lluoedd yn gallu 
cael mynediad i wasanaethau sy’n 
bodloni eu hanghenion penodol ac yn 
cydnabod y gwasanaeth y maent wedi 
ei roi i’w gwlad. 

Mae Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd 
Arfog yn cydnabod aberth personél 
presennol, cyn-fi lwyr a’r rheiny sydd wedi 
colli eu bywydau yn Gwasanaethu eu 
gwlad. Roedd Cymru’n falch o gynnal 
y digwyddiad cenedlaethol yn 2010, a 
ariannwyd yn rhannol gan Lywodraeth 
Cynulliad Cymru a’i gefnogi gan sawl 
Gweinidog Llafur Cymru. Rydym eisiau 
parhau i anrhydeddu ein gwasanaethau 
mewn digwyddiad blynyddol i nodi 
eu cyfraniad. 

Y llynedd, fe wnaethom sefydlu Grŵp
Arbenigol ar Anghenion Cymuned 
y Lluoedd Arfog yng Nghymru i 
nodi’r materion hynny sy’n effeithio 
ar gymuned y Lluoedd Arfog yng 
Nghymru ac i helpu i ddod o hyd i 
atebion i rai o’r problemau hyn. Rydym 
eisoes yn cydweithio i fynd i’r afael â 
materion fel Anhwylder Straen Wedi 
Trawma, mynediad i ofal iechyd ar 
gyfer cyn-fi lwyr arbenigol a materion 
gofal plant, sydd i gyd wedi cael eu 
trafod gyda’r Grŵp.

Rydym eisoes wedi sefydlu cymorth 
penodol ar gyfer personél y lluoedd 
arfog a chyn-fi lwyr yn y GIG, gan 
sicrhau nad ydynt o dan anfantais o ran 

eu hanghenion gofal iechyd pan gânt 
eu hanfon i rannau gwahanol o’r wlad. 
Mae cyllid newydd gan Lywodraeth y 
Cynulliad o dan arweiniad Llafur wedi 
galluogi ymestyn gwasanaeth iechyd 
meddwl i gyn-fi lwyr ar draws Cymru 
ac mae’r cyllid yr ydym yn ei ddarparu 
i frwydro yn erbyn straen yn helpu 
i gynorthwyo cyn-fi lwyr sydd wedi 
eu niweidio yn seicolegol. Rydym yn 
benderfynol o sicrhau bod gwasanaeth 
iechyd cynhwysfawr sy’n trin, asesu 
a chyfeirio cyn-fi lwyr a theuluoedd y 
Lluoedd, yn hygyrch ar draws pob rhan 
o Gymru. 

I gefnogi dysgu gydol oes cyn-fi lwyr, 
mae Llywodraeth y Cynulliad yn 
darparu cyllid ar gyfer y rheiny sy’n 
Gadael y Lluoedd Arfog o Gymru 
i ymgymryd ag addysg bellach neu 
uwch sy’n rhoi sicrwydd dysgu am 
ddim tuag at gymhwyster lefel 3 neu 
radd gyntaf  ar gyfer pobl sy’n gadael y 
Lluoedd Arfog ar ôl mwy na 6 blynedd 
o wasanaeth.

Rydym yn benderfynol o wneud mwy 
a byddwn yn:

 Ymestyn cymhwysedd ar gyfer y • 
cynllun teithio rhatach ar gyfer 
cyn-fi lwyr a anafwyd yn ddifrifol a 
phersonél y lluoedd arfog sy’n byw 
yng Nghymru.  

 Ymestyn y statws blaenoriaeth sydd • 
gan bersonél y Lluoedd Arfog a chyn-
fi lwyr yn ein Cynllun Cymorth Prynu i 
wragedd a gwŷr gweddw personél sydd 
wedi cael eu lladd wrth wasanaethu.
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Bydd Llywodraeth Llafur Cymru 
mewn pedwerydd tymor yn:

 Anrhydeddu gwasanaeth ac aberth • 
ein lluoedd arfog a’n cyn-fi lwyr 
trwy gefnogi Gorymdeithiau 
Diwrnod Lluoedd Arfog Cymru ar 
draws Cymru.

 Ymestyn ein cynllun nofi o am ddim • 
i gyn-fi lwyr a phersonél y lluoedd 
arfog sydd ar wyliau.

 Asesu unrhyw gymorth ychwanegol • 
sy’n ofynnol ar gyfer teuluoedd 
personél sy’n gwasanaethu.

 Parhau i fl aenoriaethu triniaeth y • 
GIG ar gyfer cyfl yrau iechyd sy’n 
ymwneud â’u gwasanaeth milwrol 
a mynediad i wasanaethau cleifi on 
mewnol arbenigol.

 Sicrhau cyllid yn y dyfodol ar gyfer • 
gwasanaeth iechyd a lles meddwl 
Cymru gyfan ar gyfer cyn-fi lwyr.

 Parhau i hyrwyddo ac ariannu’r llinell • 
gymorth gyfrinachol am ddim ar gyfer 
pobl sydd yn profi  problemau iechyd 
meddwl, yn cynnwys anhwylder 
straen wedi trawma. 

 Parhau i ariannu’r elusen, Combat • 
Stress, i gynnig cymorth preswyl i 
gyn-fi lwyr lle bo angen. 

 Gweithio gyda’r Weinyddiaeth • 
Amddiffyn i feithrin cysylltiadau 
cryfach rhwng y GIG a’r fyddin, 
yn cynnwys dod â gweithredwyr 
arwain newydd yn y Byrddau Iechyd 
newydd sy’n gyfrifol am gyn-fi lwyr a 
phersonél, ynghyd.
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Pennod 6
Sefyll Cornel Cartrefi  Cymru 

Mae Llywodraeth y Cynulliad o 
dan arweiniad Llafur wedi rhoi’r 
cartref  wrth wraidd ein polisïau a’n 
rhaglenni. Dros y pedair blynedd 
diwethaf  rydym wedi gweithio 
gyda’r sector tai:

 I gyfl wyno’r gwelliant mwyaf  i • 
gartrefi ’r cyngor a gwasanaethau tai 
mewn 50 o fl ynyddoedd trwy raglen 
Safon Ansawdd Tai Cymru gyda 
thros £900 miliwn wedi ei fuddsoddi.

 I adeiladu 6,500 ychwanegol o dai • 
fforddiadwy ar draws Cymru.

 I fuddsoddi tua £130 miliwn y • 
fl wyddyn yn rhoi cymorth i 50,000 
o’r bobl mwyaf  agored i niwed mewn 
cymdeithas i’w helpu i ddod o hyd 
i gartref  a byw’r bywyd y maent yn 
dyheu amdano ynddo.

 I ddefnyddio buddsoddiad mewn tai i • 
greu dros 2000 o swyddi a chyfl eoedd 
cyfl ogaeth yn ein cymunedau mwyaf  
difreintiedig trwy fentrau fel Pecyn 
Cymorth Gallu Gwneud i2i.

Mae Llafur Cymru yn dal yn 
ymrwymedig i gymysgedd cryf  o 

Cred Llafur Cymru fod cartref cynnes a diogel yn hanfodol ac 

mai dyma’r man cychwyn ar gyfer cymaint mewn bywyd: mae’n 

cynorthwyo iechyd a lles, mae’n darparu amgylchedd dysgu i’n 

plant ac yn gwella cyfl eoedd bywyd yn gyff redinol. Rydym yn 

cydnabod bod ein hanghenion tai yn newid yn ystod cyfnodau 

amrywiol ein bywydau. Bydd rhai yn lwcus ac ni fyddant fyth 

angen cymorth yn dod o hyd i gartref neu ei gadw ond bydd 

llawer angen cymorth ar ryw adeg – gan deulu a ff rindiau neu 

gymorth gyda blaendal, symud tŷ neu gymorth pan fyddwn yn 

hŷn fel ein bod yn gallu parhau i fyw yn ein cartref ein hunain. 

I rai serch hynny, bydd rhai adegau pan na fydd y bobl o’n 

hamgylch yn gallu helpu a bydd angen i bobl a gwasanaethau 

eraill ein helpu i gael cartref a rhan yn ein cymuned.
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dai cymdeithasol a phreifat ac ar 
ganolbwyntio ar y rheiny sydd â’r 
anghenion tai mwyaf. Rydym yn 
gwrthod toriadau ffyrnig llywodraeth 
y DU o dan arweiniad y Torïaid ar 
wariant ar dai a’i ymosodiadau ar ein 
cymunedau tlotaf.

Bydd Llafur Cymru, yn gweithio gyda 
phartneriaid, yn ymrwymo i:

 Sicrhau £1.2 biliwn pellach i • 
gyfl wyno Safon Ansawdd Tai Cymru 
ar gyfer holl denantiaid cynghorau 
a chymdeithasau tai ar draws Cymru. 

 Defnyddio’r buddsoddiad enfawr • 
hwn nid yn unig i wella stoc tai 
ond hefyd i gynyddu ei effaith ar 
ddatblygu lleol a chymunedol i’r 
eithaf  trwy gaffaeliad creadigol 
i hyrwyddo datblygu sgiliau a 
chyfl ogadwyedd.

 Cefnogi datblygiad Benthyciadau • 
Arbrisiant Eiddo di-log i alluogi 
perchenogion tai incwm isel i fenthyg 
er mwyn gwella eu heiddo. 

 Gweithio gyda chynghorau a • 
landlordiaid i wella safonau tai 
a hawliau tenantiaid yn y Sector 
Rhentu Preifat.

 Cefnogi gwasanaethau • 
Cyfranogiad Tenantiaid.

Adeiladu mwy o gartrefi 

Byddwn yn helpu i gyfl wyno’r cartrefi  
ychwanegol sy’n ofynnol i fodloni’r 
angen cynyddol am dai trwy wneud 
tai yn fl aenoriaeth uwch yn y degawd i 

ddod. Byddwn yn cynyddu cyfl enwad 
cartrefi  newydd fforddiadwy, ynni 
effeithlon trwy Grant Tai Cymdeithasol 
ynghyd â chael mynediad i fathau 
arloesol o gyllid fel Partneriaeth Tai 
Cymru a bondiau tai, defnydd gwell o’r 
system gynllunio a thrwy sicrhau bod 
tir ar gael ar gyfer tai. Byddwn yn 

 Cyfl wyno menter newydd Eiddo • 
Gwag mewn partneriaeth ag 
awdurdodau lleol i dargedu’r miloedd 
o gartrefi  yng Nghymru sydd wedi 
bod yn wag ers mwy na 6 mis. 

Arloesi

Mae Llafur Cymru bob amser 
yn chwilio am atebion arloesol i 
broblemau tai. Byddwn yn 

 Cefnogi awdurdodau lleol sy’n • 
dymuno adeiladu cartrefi  newydd 
i’w rhentu ac annog arloesi trwy 
Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol 
a ffyrdd newydd eraill o ddarparu tir 
a chyllid ar gyfer tai. 

Cynlluniau Datblygu

Byddwn yn 

 Gweithio gyda rhanddeiliaid i • 
sicrhau bod Cynlluniau Datblygu 
Lleol a pholisi cynllunio ar lefel leol 
yn helpu i fynd i’r afael â’r diffyg tai. 

Cefnogi pobl agored i niwed a mynd 
i’r afael â digartrefedd

Mae Llafur Cymru wedi cael 
llwyddiant blaenorol da o gefnogi pobl 
agored i niwed. Yn ystod y tymor nesaf  
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byddwn yn: 

 Adeiladu ar ein Cynllun • 
Digartrefedd deng mlynedd ac 
yn parhau i fuddsoddi i helpu’r 
holl bobl sy’n wynebu heriau 
personol – p’un a ydynt yn bobl 
ifanc sy’n gadael gofal, pobl hŷn 
sy’n mynd yn eiddil, neu bobl sydd 
yn profi salwch meddwl – i osgoi 
digartrefedd, i gael a chadw eu 
cartrefi a datblygu’r math o fywyd 
yr ydym i gyd ei eisiau ar ein cyfer 
ni, ein ffrindiau a’n teulueodd. 

 Dwyn ymlaen ystod o brosiectau i • 
fynd i’r afael â digartrefedd ar draws 
Cymru, yn cynnwys Byrddau Bond 
lleol, a byddwn yn ceisio sicrhau 
bod arfer gorau’n cael ei ledaenu ar 
draws Cymru.

 Gwella gwasanaethau a chyfl eoedd • 
ar gyfer grwpiau yn y gymuned 
sydd yn profi  gwahaniaethu/y mae 
angen sylw penodol arnynt: pobl 
lesbiaidd, hoyw a deurywiol, grwpiau 
pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, ac 
anghenion sipsiwn-teithwyr. 

Creu cymunedau cryf

Mae tai wrth wraidd cymunedau cryf. 
Bydd Llafur Cymru yn y llywodraeth yn: 

 Sicrhau bod buddsoddiad mewn • 
tai yn cyfl wyno isafswm o 2,000 o 
swyddi ychwanegol a hyfforddiant 
trwy Becyn Cymorth Gallu Gwneud 
i2i a byddwn yn gweithio ar draws 
adrannau Llywodraeth y Cynulliad 
i sefydlu’r dull llawn dychymyg, 
hyblyg hwn o gaffael mewn 

rhaglenni buddsoddi eraill. 

 Buddsoddi £50 miliwn pellach • 
yn rhaglen ARBED i gynyddu 
perfformiad ynni ein cartrefi  
presennol a helpu i frwydro yn erbyn 
tlodi tanwydd. 

 Cyfl wyno menter Deiliadaeth Hyblyg • 
fydd yn galluogi pobl i symud rhwng 
rhentu, perchen cartref  a rhan-
berchenogaeth wrth i amgylchiadau 
eu bywyd newid. 

 Hyrwyddo Cydberchenogaeth • 
tai, yn cynnwys ystyried y model 
‘Sylfeini Newydd’, a gweithio gyda 
landlordiaid cymdeithasol i sicrhau 
eu bod yn fwy atebol i’w tenantiaid a 
chymunedau lleol.
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Pennod 7
Sefyll Cornel Cymru – Cymunedau Mwy Diogel i Bawb

Er nad yw plismona yn fater sydd wedi 
ei ddatganoli, mae Llywodraeth y 
Cynulliad o dan arweiniad Llafur wedi 
sicrhau y gallwn ymyrryd, rydym wedi 
cymryd camau i wneud ein cymunedau 
yn fwy diogel trwy fuddsoddi dros £22 
miliwn mewn rhaglenni diogelwch 
cymunedol dros y pedair blynedd 
diwethaf. Rydym yn cydnabod bod 
teimlo’n ddiogel yn eich cymuned mor 
bwysig â chael mynediad i wasanaethau 
addysg a gofal iechyd da. Dyma pam 
yr ydym yn condemnio penderfyniad 
Llywodraeth y DU i beryglu diogelwch 
ein cymdogaethau trwy doriadau llym 
a lleihau swyddogion rheng fl aen.

Nid yw toriadau’r Llywodraeth o dan 
arweiniad y Torïaid yn ymwneud 
â dileu gwastraff  o’r system, 
maent yn ymwneud â lleihau nifer 

swyddogion yr heddlu a swyddogion 
cymorth cymunedol sy’n cerdded 
ein strydoedd yn ogystal â staff  sy’n 
darparu gwasanaethau hanfodol i 
helpu i frwydro yn erbyn troseddu. 
Ni all Llywodraeth y Cynulliad o 
dan arweiniad Llafur lenwi’r bwlch 
y mae toriadau llym y gyllideb o dan 
arweiniad y Torïaid wedi ei greu, ond 
byddwn yn cefnogi lluoedd heddlu 
Cymru i gadw ein cymunedau yn 
ddiogel. Yn ystod tymor y Cynulliad 
byddwn yn:

 Ariannu cyfl ogi 500 o Swyddogion • 
Cymorth Cymunedol yr Heddlu yng 
Nghymru yn ystod tymor nesaf  
y Cynulliad. 

 Ceisio sefydlu Uned Troseddau • 
Busnes Cymru i fynd i’r afael â 
throseddau busnes.

Diolch i weithredoedd Llywodraeth Lafur yn San Steff an a’r 

Cynulliad, mae troseddu wedi lleihau o bron i draean; mae troseddu 

treisgar wedi lleihau dros 40% ac mae’r perygl o fod yn ddioddefwr 

trosedd yn is nag y bu er 1981. Ond caiff  gallu lluoedd heddlu 

Cymru i gynnal y duedd hon ar i lawr ei niweidio’n ddifrifol gyda 

phenderfyniad Llywodraeth y DU o dan arweiniad y Torïaid i 

dorri cyllid i luoedd yr heddlu yng Nghymru o £34 miliwn dros 

y tair blynedd nesaf, a allai arwain at ostyngiad o 1,600 mewn 

swyddogion a staff  yr heddlu. 
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 Cefnogi’r gweithredu i fynd i’r afael • 
â’r broblem gynyddol o droseddu 
a fandaliaeth yn y rhwydwaith 
trafnidiaeth gyhoeddus.

 Cefnogi ymestyn ‘parthau dim galw • 
diwahoddiad’ i amddiffyn pobl rhag 
troseddu ar drothwy’r drws.

Mynd i’r afael â Cham-drin Domestig 
a Thrais yn erbyn Menywod

Mae troseddau cam-drin domestig, 
treisio, ymosod yn rhywiol a throseddau 
er anrhydedd yn parhau i heintio 
cymunedau Cymru. Er 2004, pan 
gyfl wynodd Llafur Cymru strategaeth 
gyntaf  y Llywodraeth i fynd i’r afael 
â cham-drin domestig, mae’r cyllid 
wedi cynyddu £5.363 miliwn, cynnydd 
o bron 400 y cant. Y llynedd, fe 
wnaethom lansio ein Strategaeth Trais 
yn Erbyn Menywod, “Yr Hawl i fod 
yn Ddiogel” â’r nod o fynd i’r afael â 
phob math o drais yn erbyn menywod, 
a chydnabod bod anghydraddoldeb 
rhwng y rhywiau wrth wraidd y mater.

Mae Llywodraeth y Cynulliad o dan 
arweiniad Llafur wedi gwneud mynd 
i’r afael â cham-drin domestig yn 
fl aenoriaeth ac mae wedi buddosddi 
mewn llochesau i gynorthwyo menywod 
i ddianc rhag cam-drin yn ogystal â 
gwasanaethau i gefnogi dioddefwyr 
treisio ac ymosoadiadau rhywiol trwy 
ddatblygu ein Canolfannau Atgyfeirio 
Ymosodiadau Rhywiol (SARCs).

Trwy weithio gyda sefydliadau 
menywod, mae Llafur Cymru hefyd 

wedi buddsoddi i herio’r agweddau 
sydd yn rhy aml yn golygu bod trais 
yn erbyn menywod yn parhau. Mae’r 
ymgyrch arloesol, Cam yn Ormod 
wedi herio agweddau yr oes o’r blaen 
tuag at fenywod a’r ymgyrch diweddar 
Paid Beio wedi herio’r myth mai 
bai’r dioddefwr yw treisio ac 
afl onyddu rhywiol.

Er gwaetha’r cynnydd y mae Llafur 
Cymru yn y llywodraeth wedi ei 
wneud, mae achosion o drais yn erbyn 
menywod yn llawer rhy amlwg ac 
rydym yn benderfynol o wneud mwy 



73

Maniffesto Llafur Cymru 2011

i atal trais a cham-drin domestig sy’n 
effeithio ar fywydau miloedd o fenywod 
a phlant ar draws Cymru. Yn ystod 
tymor nesaf  y Cynulliad byddwn yn:

 Achub 10,000 o fywydau trwy • 
sicrhau y gall pob gweithiwr iechyd, 
gofal cymdeithasol ac addysg 
allweddol ganfod arwyddion cynnar 
cam-drin domestig a sefydlu camau 
clir i amddiffyn menywod a phlant.

 Rhoi dyletswydd ar gyrff  perthnasol • 
y sector cyhoeddus i sefydlu 
strategaeth cam-drin domestig a 
thrais yn erbyn menywod.

 Gweithio gyda’r Comisiwn • 
Cydraddoldeb a Hawliau Dynol 
i fonitro’r camau a gymerir gan 
gyrff  cyhoeddus i fynd i’r afael â 
thrais yn erbyn menywod fel rhan 
o gydymffurfi o â dyletswyddau 
cydraddoldeb y sector cyhoeddus.

 Ariannu penodiad cydlynydd • 
masnachu mewn pobl cyntaf  Cymru.

 Parhau i herio agweddau yr oes • 
o’r blaen tuag at fenywod trwy 
ymgyrchoedd ymwybyddiaeth 
cyhoeddus parhaus.
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Pennod 8
Sefyll cornel Cydraddoldeb

Mae’n amlwg y bydd toriadau 
Cyllideb Llywodraeth Dorïaidd 
y DU yn cael effaith anghymesur 
ar fenywod yng Nghymru: bydd 
effaith fawr ar rieni unigol, sydd 
yn fenywod yn bennaf; mae cyfran 
uchel o fenywod sy’n gweithio yn 
y gwasanaethau cyhoeddus mewn 
perygl o golli eu swyddi, a bydd 
toriadau mewn budd-daliadau lles yn 
effeithio’n anghymesur ar fenywod. 
Byddwn yn gwneud pob ymgais 
i leddfu’r effeithiau niweidiol ar 
fenywod a byddwn yn adolygu ac yn 

seilio ein gweithgareddau presennol 
a’n mentrau newydd ar dystiolaeth 
glir a chadarn.

O dan Lafur Cymru, mae Llywodraeth 
Cynulliad Cymru wedi mabwysiadu 
model cymdeithasol anabledd. Rydym 
yn credu mai cymdeithas sydd yn creu 
rhwystrau ymddygiadol a ffi segol sydd yn 
atal pobl anabl rhag gallu cymryd rhan 
lawn ac rydym eisiau chwalu’r rhwystrau 
hyn. Gyda’n cyllid ni, mae Anabledd 
Cymru wedi gallu cynnal prosiectau 
‘Way to Go’ – Cynllunio ar gyfer 

Mae Cydraddoldeb a Chyfi awnder Cymdeithasol wrth wraidd 

agenda Llafur Cymru. Dyma pam mai ni oedd y Blaid i ymgyrchu 

i sicrhau dyletswydd statudol yn Neddf gyntaf Llywodraeth 

Cymru i’r Cynulliad roi ystyriaeth ddyledus i gyfl e cyfartal ym 

mhopeth y mae’n ei wneud. Dyma pam yr ydym wedi sicrhau 

mai Llywodraeth y Cynulliad o dan arweiniad Llafur oedd y 

cyntaf i gyhoeddi cynllun cydraddoldeb sengl a pham yr ydym 

wedi datblygu rheoliadau ar gyfer dyletswyddau cydraddoldeb 

penodol sy’n cymryd camau ehangach tuag at gyfl wyno 

cydraddoldeb nag unrhyw lywodraeth arall yn y DU. Llywodraeth 

y Cynulliad o dan arweiniad Llafur hefyd oedd y cyntaf yn y DU i 

gyhoeddi Asesiad o’r Eff aith ar Gydraddoldeb ar y cyd â Chyllideb 

Derfynol 2011/12 a byddwn yn monitro eff aith y gyllideb yn 

unol â’r Asesiad hwn.
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mynediad cynhwysol, a helpodd pobl 
anabl i herio’r broses gynllunio er mwyn 
sicrhau yr eir i’r afael â rhwystrau ffi segol 
yn ystod y cyfnod cynllunio a dylunio 
a “Geiriau i Gymru” sy’n hyrwyddo 
gwybodaeth a dealltwriaeth o’r rhwystrau 
y mae pobl anabl yn eu hwynebu. Bydd 
toriadau i fudd-daliadau, y trydydd 
sector a gwasanaethau cyhoeddus gan 
glymblaid Torïaid a Democratiaid 
Rhyddfrydol y DU yn cael effaith 
arbennig o niweidiol ar bobl anabl. 

Trwy ein dull o asesu effaith ein 
cynlluniau gwariant ar gydraddoldeb 
bydd Llafur Cymru yn:

 Parhau i sicrhau ein bod yn lleddfu • 
effeithiau gwaethaf  polisïau a thoriadau 
Llywodraeth y DU ar bobl anabl.

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Sengl 
wedi ymrwymo Llywodraeth y Cynulliad 
o dan arweiniad Llafur i weithredu 
egwyddorion dyletswyddau statudol 
cydraddoldeb rhyw, hil ac anabledd 
mewn perthynas ag oed, crefydd a 
chred a dim cred, cyfeiriadedd rhywiol a 
thrawsrywedd lle y bo’n bosibl.

Bydd ein dyletswyddau sector cyhoeddus 
newydd yn rhoi’r sylfaen gorau ar gyfer 
sicrhau cydraddoldeb wrth ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus – gan 
sicrhau bod gwasanaethau yn bodloni 
anghenion menywod, dynion, pobl 
anabl, pobl hŷn, pobl  Dduon, Asiaidd 
a lleiafrifoedd ethnig, y gymuned hoyw 
a thrawsryweddol a phobl â chredoau 
crefyddol gwahanol. Rydym eisiau 
sicrhau bod anghenion gwahanol pobl 

o grwpiau ethnig gwahanol a phobl ag 
anableddau yn cael eu cydnabod ac y 
darperir ar eu cyfer, yn arbennig mewn 
gwasanaethau cyhoeddus allweddol fel 
addysg a gofal cymdeithasol.

Mae ein hymgysylltiad â grwpiau 
cydraddoldeb wedi bod yn rhan hanfodol 
o ddatblygu agenda gydraddoldeb 
benodol i Gymru. 

Mae’r Fforwm Cymunedau Ffydd, wedi 
ei gadeirio gan Brif  Weinidog Cymru, 
wedi cynnal cysylltiadau da â grwpiau 
ffydd amrywiol yng Nghymru ac mae 
hefyd wedi ymgysylltu ag aelodau o 
gymunedau amrywiol yng Nghymru 
yn cynnwys ieuenctid a menywod o 
leiafrifoedd ethnig.

Mae Grŵp Cynghori ar Gydraddoldeb 
Anabledd, wedi ei gadeirio gan 
y Gweinidog dros Gyfi awnder 
Cymdeithasol a Llywodraeth Leol, yn 
darparu fforwm i bobl anabl ymgysylltu a 
dylanwadu ar bolisi Llywodraeth.

Mae ymgysylltu ar draws grwpiau 
cydraddoldeb yn digwydd yn y 
cyfarfodydd chwemisol rhwng 
Gweinidogion a grwpiau cydraddoldeb y 
trydydd sector.

Mae creu cronfa fwy amrywiol o uwch 
wneuthurwyr penderfyniadau yng 
ngweithlu’r sector cyhoeddus, mewn 
penodiadau cyhoeddus ac mewn 
bywyd gwleidyddol yn allweddol i 
sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus 
yn bodloni anghenion pob cymuned. 
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Mae Llafur Cymru yn falch o fod wedi 
cymryd y camau sydd wedi sicrhau’r 
ddeddfwrfa gyntaf  yn y byd sy’n dangos 
cydbwysedd rhwng y rhywiau ac rydym 
yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod wedi 
cefnogi mentrau sydd wedi arwain at 
welliant yn amrywiaeth cynghorwyr 
lleol a phenodiadau cyhoeddus. Bydd 
Llywodraeth Lafur yn ei phedwerydd 
tymor yn mynd ymhellach byth i gyfl wyno 
cronfa fwy gynrychioliadol o wneuthurwyr 
penderfyniadau yng Nghymru.

Er gwaetha’r camau a wnaed gyda 
chymorth Llywodraeth Lafur y DU yn 
deddfwriaethu dros gydraddoldeb yn y 
gweithle a gwaith ein partneriaid yn yr 
undebau llafur yn ymgyrchu ac yn trafod 
ar lawr gwlad, rydym yn gwybod bod 
y gweithle yn dal i fod yn fan lle mae 
anghydraddoldeb yn bodoli. Mae’r ffaith 
bod y bwlch rhwng cyfl ogau’r ddau ryw 
yn parhau ar 12% a bod proffesiynau 
uwch mewn rhai sectorau a swyddi 
rheoli ar draws y sector cyhoeddus yn 
dal i gynnwys dynion yn bennaf  yn 
golygu bod yn rhaid i ni wneud mwy i 
fynd i’r afael ag anghydraddoldeb yn y 
gweithle. Rydym hefyd eisiau i gyfl ogwyr 
gydnabod buddion cadarnhaol cael 
polisïau’r gweithle a all gynorthwyo 
gweithwyr a all fod yn profi  cam-drin 
domestig neu broblemau iechyd meddwl. 

Yn ein cymunedau rydym wedi buddsoddi 
mewn hyrwyddo cydlyniant cymunedol 
trwy ein Strategaeth Cydlyniant 
Cymunedol, ein Strategaeth Sipsiwn-
teithwyr a thrwy’r Gronfa Hyrwyddo 
Cydraddoldeb sydd yn helpu sefydliadau 

llawr gwlad fel cyrff  cydraddoldeb hiliol 
i weithio i hyrwyddo cydraddoldeb yn 
eu cymunedau. Rydym o’r farn bod y 
gwaith hwn yn hanfodol i fynd i’r afael 
â’r cynnydd mewn eithafi aeth adain dde 
a byddwn yn parhau i weithio gyda’r 
Heddlu a Sefydliadau cydraddoldeb i 
sicrhau bod ein cymunedau yn ddiogel 
ac yn oddefgar. 

Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad 
byddwn yn:

 Ceisio sefydlu atebolrwydd cryfach • 
ar gyfer deddwriaeth hawliau dynol 
a chydraddoldeb, yn cynnwys 
gorfodaeth cyfrifoldebau Cymru 
yn unig. Byddwn felly yn ystyried y 
ffordd orau o gyfl awni hyn.

 Sicrhau bod gwahaniaethau • 
diwylliannol yn cael eu hystyried 
wrth ddarparu gwasanethau gofal 
cymdeithasol.

 Sefydlu cynrychiolwyr cydraddoldeb • 
undebau llafur ar draws y sector 
cyhoeddus er mwyn sicrhau 
bod sefydliadau yn bodloni eu 
dyletswyddau cydraddoldeb statudol 
ac yn gweithio tuag at greu’r 
gweithlu tecaf  a mwyaf  amrywiol yn 
y sector cyhoeddus yn y DU.

 Annog cyfl ogwyr i weithredu polisïau’r • 
gweithle ar faterion cydraddoldeb fel 
cam-drin domestig ac iechyd meddwl 
er mwyn cefnogi staff  a mynd i’r afael 
ag absenoldeb salwch.

 Ymrwymo i gynnal y Grant • 
Cyfl awniad Lleiafrifoedd Ethnig 
i’r lefel bresennol o leiaf  ac ni 
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fyddwn yn lleihau ein hymrwymiad 
i sicrhau cyfl e cyfartal ar gyfer pob 
plentyn o gymunedau Du, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru.

 Gweithio gyda phartneriaid i leihau’r • 
achosion o drais domestig a rhywiol 
a lleihau bwlio a throseddau sy’n cael 
eu hysgogi gan gasineb homoffobig, 
trawsffobig, yn ymwneud ag 
anabledd a chrefydd. 

 Gweithio gyda’r Heddlu a • 
sefydliadau hiliol i fynd i’r afael â’r 
cynnydd mewn protestiadau adain 
dde eithafol.

 Gweithredu ein dyletswyddau • 
cydraddoldeb penodol newydd, sy’n 
gofyn i gyfl ogwyr nodi achos craidd 
y bwlch rhwng cyfl ogau rhwng y 
rhywiau yn eu sefydliad a gweithredu 
i fynd i’r afael â nhw.

 Nodi camau y gellir eu cymryd i • 
gau’r bylchau rhwng cyfl ogau ethnig 
ac anabledd.

 Gwneud ymchwil i edrych ar y ffordd • 
orau y gellir cefnogi menywod a 
theuluoedd. I ddechrau byddwn yn 
ystyried grŵp o famau sengl gyda 
phlant dros saith oed sydd yn chwilio 
am waith, i ganfod beth yw’r rhwystrau 
i gael gwaith ac yn edrych ar grŵp 
tebyg o fenywod sydd mewn gwaith, 
i weld pa ffactorau wnaeth hyn yn 
bosibl. Bydd canlyniadau’r gwaith 
ymchwil hwn yn helpu i ddylanwadu 
ar wneud polisïau a phenderfyniadau 
ariannu yn y dyfodol.

 Ceisio cyfl wyno cwotâu fel y rhai yn • 
Norwy ar gyfer penodiadau mewn cyrff  
cyhoeddus yng Nghymru, gan sicrhau 
bod o leiaf  40 y cant o’r penodiadau yn 
cael eu rhoi i fenywod.

Mae materion cydraddoldeb hefyd yn 
cael eu trafod mewn adrannau eraill o’r 
ddogfen hon:

Trais yn erbyn menywod (yn yr adran 
Cymunedau Mwy Diogel)

Plant anabl (yn yr adran Mynd i’r 
Afael â Thlodi)

Gofal plant am ddim – Dechrau’n Deg 
(yn yr adran Addysg)
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Pennod 9
Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru

Ni ellir amcangyfrif  yn rhy isel yr 
effaith negyddol bosibl ar incwm 
cartrefi  a’r sgil-effaith ar bobl sydd 
angen mwy o gymorth gan Lywodraeth 
y Cynulliad a sefydliadau’r trydydd 
sector yng Nghymru. Er na all 
Llywodraeth y Cynulliad lenwi’r bwlch 
sydd wedi ei adael yn sgil Llywodraeth 
y DU o dan arweiniad y Torïaid yn 
torri gwariant cyhoeddus, ein nod yw 
sefydlu’r cymorth sydd ei angen ar 
gymunedau ac unigolion Cymru i dyfu 
allan o dlodi.

Cefnogi ac Adfywio ein Cymunedau 

Mae gan Lafur Cymru gofnod 
da o gefnogi a buddsoddi yn ein 
cymunedau. Mae ein Rhaglen 
Cyfl eusterau a Gweithgareddau 

Cymunedol wedi darparu cyllid ar 
gyfer dros 300 o adeiladau cymunedol 
ac mae ein Strategaeth Adfywio wedi 
darparu cyllid yn llwyddiannus i 
adfywio cymunedau ar draws Cymru.

Mae Cronfeydd Strwythurol 
Ewropeaidd wedi eu sicrhau gan 
Lywodraeth Llafur Cymru wedi 
gwneud cyfraniad pwysig i’r 
llwyddiant hwn. I gyd, mae tua £405 
miliwn o fuddsoddiad wedi cael ei 
ymrwymo i adfywio cymunedau 
ar draws Cymru o Lynebwy i 
Brosiect Môn a Menai yn Sir Fôn 
a Gwynedd, rhanbarth arfordirol 
Gogledd Cymru i Gynllun Blaenau’r 
Cymoedd sydd wedi bod o fudd i 
ganolfannau trefi yn Nhrecelyn, 
Bargoed a Glynrhedynog. Byddwn 

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â thlodi ac allgáu 

cymdeithasol. Rydym eisoes wedi datblygu nifer o raglenni i ddod 

ag unigolion a chymunedau allan o dlodi, o Gymunedau yn Gyntaf i 

Ddechrau’n Deg i ystod o gymorth ar gyfer unigolion i reoli eu cyllid. 

Mae buddsoddi mewn cymunedau trwy’r trydydd sector a thrwy 

gefnogi gwasanaethau cyhoeddus wedi bod yn allweddol i fynd i’r 

afael â thlodi ac yn ystod y tymor nesaf, bydd angen i Lafur Cymru 

gynyddu ei ymdrechion er mwyn lleddfu eff eithiau toriadau enfawr 

y Llywodraeth o dan arweiniad y Torïaid i wasanaethau cyhoeddus, 

y trydydd sector a budd-daliadau lles. 



82

Pennod 9  Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru

yn parhau i fuddsoddi mewn 
cymunedau ar draws Cymru ac i 
ddarparu’r isadeiledd i gefnogi pobl 
i ddianc o dlodi. 

Yn ogystal â’n buddsoddiad yn 
adfywio ein cymunedau, rydym 
wedi cefnogi 155 o’r cymunedau 
mwyaf  difreintiedig gyda £342 
miliwn o gyllid trwy ein Rhaglen 
fl aenllaw Cymunedau yn Gyntaf. 
Mae ein Cronfa Canlyniadau wedi 
annog buddsoddiad gan Lywodraeth 
y Cynulliad, llywodraeth leol a 
phartneriaid eraill yn cynyddu sgiliau, 
mynd i’r afael ag anghydraddoldebau 
iechyd a phroblemau gyda throseddu 
ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 
y cymunedau hyn. Bydd y gweithredu 
hyn sydd wedi ei dargedu gan ystod o 
wasanaethau cyhoeddus yn nodwedd 
allweddol ar gyfer y dyfodol. 

Mae’r rhaglen Cymunedau yn 
Gyntaf  wedi cymryd camau enfawr 
yn adfywio ardaloedd difreintiedig a 
mynd i’r afael â thlodi trwy ddarparu 
hyfforddiant a sgiliau, datblygu gofal 
plant fforddiadwy, gwella iechyd pobl 
leol, creu busnes a thwristiaeth a gwella 
diogelwch cymunedol. Yn wahanol i’r 
Torïaid, rydym o’r farn y dylid dathlu’r 
cyfl awniadau hyn a’u datblygu. Ac felly 
bydd Llywodraeth Llafur Cymru mewn 
pedwerydd tymor yn parhau i rymuso 
unigolion mewn cymunedau i ddod 
ynghyd, amlygu problemau a chwilio 
am atebion gyda’i gilydd. Ein nod 
fydd cefnogi pobl leol i ddatblygu eu 
cymunedau trwy gyfl wyno banc amser 

sy’n gwobrwyo’r cyfraniad y gall pobl ei 
wneud i’w hardal leol gan roi mynediad 
iddynt i ddigwyddiad cymdeithasol, 
addysgol neu ddiwylliannol yn lle’r 
amser y maent yn ei roi.

Mae’r Torïaid a Phlaid Cymru eisoes wedi 
dweud y byddant yn tynnu arian yn ôl o 
Gymunedau yn Gyntaf  ond ni fyddwn 
ni yn troi ein cefn ar rai o’n cymunedau 
mwyaf  difreintiedig. Yn fras, mae gan 
Gymunedau yn Gyntaf  ddyfodol gyda 
Llafur Cymru a byddwn yn: 

 Datblygu Cynllun Gweithredu • 
yn erbyn Tlodi gan ddod â’r 
holl ysgogwyr yn Llywodraeth 
y Cynulliad a’n partneriaid 
cymdeithasol ynghyd i helpu 
cymunedau ac unigolion allan 
o dlodi. 

 Parhau i fuddsoddi yn ein • 
cymunedau mwyaf  difreintiedig, 
gan integreiddio ein Rhaglen 
Cymunedau yn Gyntaf  i’n holl 
weithgaredd adfywio a sicrhau bod 
ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf  yn 
fl aenoriaeth ar gyfer cyllid ar draws 
rhaglenni Llywodraeth y Cynulliad. 

 Canolbwyntio cyllid ar gyfl wyno • 
ein blaenoriaethau i leihau tlodi 
trwy set o ganlyniadau cytûn gyda 
chymunedau lleol, Llywodraeth leol a 
Llywodraeth y Cynulliad.

 Defnyddio sgiliau’r gweithlu • 
datblygu cymunedol yr ydym wedi 
buddsoddi ynddo dros oes y rhaglen 
i ganolbwyntio ar gyfl wyno’r 
canlyniadau hyn.
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 Sefydlu byrddau Cymunedau yn • 
Gyntaf  ar lefel awdurdod lleol a 
gofyn i’r holl wasanaethau allweddol 
gyfrannu at gyfl awni canlyniadau 
cytûn mewn ardaloedd Cymunedau 
yn Gyntaf. 

 Cynyddu hyblygrwydd y rhaglen • 
newydd er mwyn gallu cefnogi pobl 
sy’n byw mewn tlodi ble bynnag y 
maent yn byw, tra’n parhau i fuddsoddi 
yn yr ardaloedd mwyaf  difreintiedig.

 Hyrwyddo datblygiad banc amser • 
yn weithredol.

 Gweithio gydag undebau llafur, • 
cyfl ogwyr a rhanddeiliaid eraill i 
archwilio ffyrdd o sicrhau cyfl og byw 
i bob gweithiwr yng Nghymru, o 
ystyried bod cyfl og isel yn broblem 
sylweddol i lawer o deuluoedd a bod 
heriau tlodi mewn gwaith yn parhau.

Cynhwysiant Ariannol

Bydd rhoi’r cymorth i bobl reoli eu 
cyllid yn parhau yn astell allweddol 
yn ein rhaglen i fynd i’r afael â 
thlodi. Mae diffyg gallu ariannol 
ynghyd â benthyg anghyfrifol 
a chynnydd mewn diweithdra 
oherwydd y dirwasgiad ac, yn fwy 
diweddar, colli swyddi gwasanaethau 
cyhoeddus oherwydd toriadau 
Llywodraeth y DU, yn cynnwys 
torri gwasanaethau cyngor budd-
daliadau, wedi golygu bod llawer 
o bobl wedi canfod eu bod mewn 
trafferthion ariannol. 

Mae Llafur Cymru eisoes wedi 
dechrau mynd i’r afael â’r broblem 
hon yn y tymor byr trwy ddarparu 
cyllid ychwanegol i Ganolfan 
Cyngor ar Bopeth Cymru i’w helpu 
i sefydlu llinell gymorth dros y ffôn, 
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yn ogystal â datblygu’r gwasanaeth 
Moneymadeclear sydd, yn ogystal â 
gwefan a gwasanaeth ffôn, bellach 
yn rhoi cyngor ariannol wyneb yn 
wyneb i unigolion, yn ogystal â 
gweithio gyda chyfl ogwyr i roi 
cyngor ariannol i weithwyr. 

Mae ein Hyrwyddwyr Cynhwysiant 
Ariannol yn gweithio gydag Uned 
Benthyg Arian yn Anghyfreithlon 
Cymru Gyfan i fynd i’r afael 
â’r broblem o fenthycwyr arian 
didrwydded a benthyg arian 
yn anghyfreithlon; gan godi 
ymwybyddiaeth o beryglon 
benthycwyr arian didrwydded, rhoi 
cyngor a chymorth i ddioddefwyr 
a’u cyfeirio i ffynonellau benthyg 
fforddiadwy eraill, fel undebau 
credyd. Yn y tymor hwy, mae 
Llywodraeth y Cynulliad o dan 
arweiniad Llafur eisiau sicrhau bod 
plant yn cael addysg ariannol dda er 
mwyn eu darparu ar gyfer bod yn 
oedolion. Yn ystod tymor nesaf  y 
Cynulliad byddwn yn:

 Parhau i gefnogi ac ymestyn y • 
rhwydwaith undebau credyd gyda 
thros £3.4 million o gyllid hyd 
at 2013. 

 Cefnogi darparwyr cyngor y • 
trydydd sector i gynorthwyo pobl â 
phroblemau dyled neu y mae angen 
help arnynt i reoli eu cyllid.

 Rhoi’r rhaglen addysg ariannol mewn • 
ysgolion ar waith fesul cam trwy 
sefydlu gallu ariannol yn y cwricwlwm.

 Dros y pedair blynedd nesaf, • 
archwilio gwaith gyda chynghorau 
lleol yng Nghymru i hyrwyddo 
darparu cyfl eusterau hygyrch 
didynnu o’r gyfl ogres, er mwyn 
gwneud ymaelodi ag undebau 
credyd yn fwy hygyrch i weithwyr 
awdurdodau lleol. 

Tlodi Plant

Ni ddylai unrhyw blentyn dreulio 
eu blynyddoedd cynnar yn byw 
mewn tlodi, yn arbennig mewn 
gwlad gymharol ffyniannus gydag 
economi fodern sy’n datblygu. Mae 
effaith colli allan ar y pethau y mae’r 
gweddill ohonom yn eu cymryd yn 
ganiataol a gorfod dioddef  yr ynysu 
a’r stigma a ddaw yn sgil tlodi ar 
iechyd plant, yn hysbys iawn. Mae 
tlodi nid yn unig yn arwain at brofi ad 
gwaeth o blentyndod, ond mae’n 
aml yn cyfyngu ar gyfl eoedd bywyd 
ymhell ar ôl dod yn oedolyn.

Mae gwreiddiau gwleidyddol Llafur 
Cymru yn gadarn yn y frwydr i 
ddileu tlodi ac, yn y llywodraeth, 
fe wnaethom gyflwyno, trwy’r 
Mesur Plant a Theuluoedd 
(Cymru) 2010, gofyniad statudol ar 
Weinidogion Cymru, awdurdodau 
lleol a chyrff  cyhoeddus eraill 
yn cynnwys awdurdodau iechyd, 
Parciau Cenedlaethol a Chyngor 
y Celfyddydau, i nodi’r camau y 
byddant yn eu cymryd i ddileu 
tlodi plant.
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Rydym wedi gwneud cynnydd 
sylweddol yn y frwydr yn erbyn 
etifeddiaeth hanesyddol tlodi plant 
yng Nghymru. O’r 31 dangosydd y 
mae’r Llywodraeth yn eu defnyddio 
i fesur cyfraddau tlodi plant yng 
Nghymru, rydym wedi gwneud 
cynnydd gwirioneddol mewn dros 
draean ohonynt, yn cynnwys lleihau 
beichiogrwydd yn yr arddegau, 
gwella cyflawniad addysgol gyda 
grwpiau agored i niwed a lleihau 
nifer y teuluoedd sy’n byw mewn 
llety dros dro. Gwyddom fod 
yn rhaid i ni adnewyddu ein 
hymdrechion yn ystod tymor nesaf  
y Cynulliad a byddwn yn:

 Cadarnhau ein hymrwymiad i ddileu • 
tlodi plant yng Nghymru erbyn 2020

 Cyfl wyno ar bob un o’r ymrwymiadau • 
yr ydym wedi eu gwneud yn Strategaeth 
Tlodi Plant y Llywodraeth o dan 
arweiniad Llafur i:

 Leihau nifer y teuluoedd sy’n byw  –
mewn cartrefi  heb waith; 

 Gwella sgiliau rhieni a phobl ifanc  –
sy’n byw ar aelwydydd incwm isel 
fel y gallant sicrhau cyfl ogaeth â 
chyfl og da; a 

 Lleihau anghydraddoldebau sy’n  –
bodoli mewn iechyd, addysg a 
chanlyniadau economaidd plant, 
pobl ifanc a theuluoedd trwy wella 
canlyniadau’r tlotaf. 

Er mwyn cyfl awni’r nodau hyn, 
byddwn yn parhau i wneud 
buddsoddiad sylweddol yn narpariaeth 

y blynyddoedd cynnar (yr ydym yn 
ei ddisgrifi o mewn man arall yn y 
Maniffesto hwn) ar sail y ffaith bod 
cymorth i rieni a buddsoddiad addysgol 
ychwanegol mewn plant yn hanfodol i 
leihau’r effeithiau ar deuluoedd incwm 
isel a bod heb waith. Byddwn yn:

 Sicrhau bod rhaglen grantiau Teuluoedd • 
yn Gyntaf  Llafur Cymru yn cael ei 
chynnal trwy gyfnod nesaf  y Cynulliad.

Rydym yn cydnabod bod teuluoedd 
sy’n arbennig o agored i niwed 
sydd yn fwy tebygol o fod yn byw 
mewn tlodi, yn cynnwys teuluoedd 
â phlant anabl. Mae anabledd yn 
creu pwysau economaidd ei hun 
yn ogystal â phwysau cymdeithasol 
ac economaidd a all arwain at 
fwy o berygl o dlodi teuluol. Er 
mwyn hyrwyddo mynediad gwell i 
chwarae ar gyfer plant anabl, i wella 
darpariaeth gwyliau byr a hyrwyddo 
integreiddio gwasanaethau ar gyfer 
teuluoedd plant ag anableddau, yn 
arbennig yn ystod adegau pontio 
allweddol yn eu bywydau, byddwn yn:

 Cynnal ffocws penodol ar • 
amgylchiadau plant anabl fel rhan 
o’n Strategaeth Tlodi Plant a’n 
rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf  

Mae’r rhan fwyaf  o rieni yn gallu 
cefnogi eu plant i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau datblygiad hamdden 
a phersonol o fewn cyllideb y teulu. 
Gall hyn fod ar ffurf  gweithgareddau 
chwaraeon y tu allan i’r ysgol, 
dysgu chwarae offeryn cerdd neu 
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gymryd rhan mewn prosiectau â 
budd cymunedol gwirioneddol fel 
gwirfoddoli. Nid yw cyfl eoedd o’r fath 
ar gael i bob plentyn a pherson ifanc. 
Mae angen i ni sicrhau eu bod nhw, 
fel y gall pob person ifanc gyfl awni 
eu potensial. Rydym o’r farn bod 
buddiannau masnachol, elusennol a 
diwylliannol yng Nghymru a fyddai’n 
barod i gydlynu eu hymdrechion 
i ddarparu dull o gynnig y fath 
‘gyfl eoedd bywyd’ i rai o’n plant a’n 
pobl ifanc mwyaf  difreintiedig. Mae 
gan y Llywodraeth rôl allweddol 
yn cynnal ffocws cenedlaethol ar y 
rheiny sydd fwyaf  mewn perygl o 
golli allan ar y cyfl e i arddangos eu 
doniau a’u galluoedd. Byddwn yn:

 Ceisio datblygu ‘Cronfa Cyfl eoedd • 
Bywyd’ i roi cymorth ariannol i bobl 
ifanc ddifreintiedig i’w galluogi i 
gymryd rhan mewn gweithgareddau 
hamdden a datblygiad personol na 
fyddai fel arall ar gael ar eu cyfer.

Tlodi Tanwydd 

Mae Llafur Cymru yn y llywodraeth 
wedi mynd i’r afael â phroblem 
gynyddol tlodi tanwydd, gan 
weithio’n agos gyda’r prif  gwmnïau 
ynni i fuddsoddi mewn mesurau 
ynni effeithlon a thlodi tanwydd 
mewn cartrefi . Mae rhaglen arloesol 
Llywodraeth y Cynulliad o dan 
arweiniad Llafur - Arbed wedi bod o 
fudd i 6,000 o gartrefi  yn ardaloedd 
tlotaf  Cymru. Rydym o’r farn bod 
lle i fod yn fwy uchelgeisiol fyth yn yr 
agenda hon, yn arbennig gyda phrisiau 

tanwydd cynyddol yn arwain at fwy 
o dlodi tanwydd. Mae Llafur Cymru 
hefyd yn croesawu penderfyniad 
Ofgem i orchymyn cyfl enwyr trydan a 
nwy y DU i ddiwygio eu strwythurau 
prisio gor-gymhleth a chyfl wyno mwy 
o gystadleuaeth i’r gallu i greu trydan 
er mwyn sicrhau bod marchnadoedd 
yn gweithio’n fwy effeithiol ar gyfer 
cwsmeriaid.

Bydd sicrhau bod ein rhaglenni 
tlodi tanwydd ac effeithlonrwydd 
ynni’n rhedeg ar y cyd â chynllun 
tlodi tanwydd newydd Llywodraeth 
y Cynulliad o dan arweiniad Llafur 
yn canolbwyntio ar anghenion tai 
unigol, gan fynd i’r afael â bylchau yn 
y ddarpariaeth bresennol a darparu 
mesurau ar gyfer deiliaid tai mewn 
eiddo sy’n anodd eu cyrraedd ac 
sydd oddi ar y grid nwy. Mae Llafur 
Cymru yn y llywodraeth hefyd 
wedi cyfl wyno pecyn cymorth i 
alluogi busnesau i sicrhau achrediad 
ardystiad microgynhyrchu i annog 
mwy o fusnesau i helpu i gefnogi’r 
twf  hwn yn y technolegau newydd 
hyn. Yn ystod tymor nesaf  y 
Cynulliad byddwn:

 Trwy ein polisi strategol, • 
Arbed, yn ysgogi cronfeydd i 
wella effeithlonrwydd ynni 
cartrefi  ar draws Cymru, gan 
wneud gwelliannau i 10,000 
yn fwy o gartrefi  erbyn 2015.

 Sicrhau, cyhyd â bo hynny’n • 
rhesymol ymarferol, y bydd y 
rheiny sy’n gymwys am gyllid 
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tuag at fesurau effeithlonrwydd ynni 
yn ei gael, gan eu helpu i’w codi 
allan o dlodi tanwydd. 

 Parhau i gefnogi targedau statudol ar • 
dlodi tanwydd a byddwn yn sicrhau, 
cyhyd â bo hynny’n rhesymol 
ymarferol, na ddylai unrhyw 
aelwydydd yng Nghymru fyw mewn 
tlodi tanwydd y tu hwnt i 2018.
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Pennod 10
Sefyll Cornel ein Cymunedau Gwledig

Mae Llafur Cymru fodd bynnag yn 
cydnabod ac yn deall yr heriau penodol 
y mae cymunedau gwledig Cymru yn 
eu hwynebu. Mae llawer o Gymru 
wledig yn dibynnu ar amaethyddiaeth, 
twristiaeth a’r sector cyhoeddus ac 
mae cyfl ogaeth yn dymhorol yn aml. 
Mae Llafur Cymru yn cydnabod bod 
angen mwy o amrywiaeth cyfl ogaeth 
ar economi wledig fywiog sydd yn 
gadarn ac yn gynaliadwy dros amser. 
Mae cymunedau gwledig Cymru yn 
tueddu i fod ag incwm is ar gyfartaledd 
ac mae llawer o bobl yn wynebu costau 
uwch, p’un ai o ran tai, trafnidiaeth 
ac ynni. Yn ogystal, mae llawer o bobl 
sydd yn byw yng Nghymru wledig yn 
wynebu anawsterau yn cael gafael ar 
swyddi, gwasanaethau neu gyfl eusterau 
hamdden. Mae hyn yn llawer rhy aml 
yn arwain at broblemau difrifol allgáu 
ac ynysu. 

Nid yw tlodi yn ffenomenon cwbl 
drefol ac mae llawer o bobl ar draws 
Cymru wledig yn profi  effaith tlodi 
ac amddifadedd: gall gwledigrwydd 
a theneurwydd poblogaeth fod yn 
elfennau arwyddocaol yn yr allgáu 
cymdeithasol a’r amddifadedd y 
mae llawer o bobl sydd yn byw yng 
Nghymru wledig yn eu dioddef.

Bydd Llafur Cymru yn 

 Gweithio i arallgyfeirio’r economi wledig. • 

 Parhau i ddefnyddio Cynllun • 
Datblygu Gwledig Cymru hyd at 2013 
i ddarparu cronfeydd ychwanegol i 
gefnogi gweithgareddau economaidd. 
Caiff  y cymorth hwn ei dargedu i 
ysgogi gweithgaredd economaidd 
mewn cymunedau gwledig a bydd yn 
cynnwys ffocws ar brosesu bwyd ac 
adfer y sylfaen gweithgynhyrchu yng 
Nghymru wledig. 

Mae gan Gymru Wledig rai o’r tirweddau mwyaf prydferth 

ym Mhrydain ac Ewrop a gallant gynnig ansawdd bywyd heb 

ei ail. Cred Llafur Cymru fod y blaenoriaethau allweddol ar 

gyfer pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig yr un peth â’r 

rheiny ar gyfer pobl sydd yn byw mewn ardaloedd eraill o 

Gymru: swyddi, gwasanaethau cyhoeddus rhagorol, addysg 

a hyff orddiant sgiliau da, tai ff orddiadwy o ansawdd da ac 

ansawdd bywyd gwell
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 Ceisio sicrhau bod mynediad i fand • 
eang cyfl ym ar gael i ardaloedd gwledig. 

 Gweithio gydag Ofcom i sicrhau bod • 
rheoleiddio’n cael ei ddefnyddio fel 
offeryn i sicrhau bod gan gymunedau 
gwledig fynediad i gyfl ymderau band 
eang cyfl ymach a gwasanaethau 
digidol newydd.

Trafnidiaeth Wledig

Mae Llafur Cymru yn cydnabod 
pwysigrwydd trafnidiaeth 
gyhoeddus ar gyfer cymunedau 
gwledig i wella mynediad i 
wasanaethau ac ansawdd bywyd. 

Bydd Llafur Cymru yn:

 Parhau i annog a chefnogi datblygiad • 
cynlluniau trafnidiaeth gymunedol 
sy’n bodloni anghenion y rheiny sydd 
yn byw mewn ardaloedd gwledig. 

 Archwilio’r opsiynau gorau ar gyfer • 
darparu gwasanaethau bws lleol i 
sicrhau bod gan gymunedau gwledig 
wasanaethau sy’n ddibynadwy ac 
sy’n rhoi mynediad i wasanaethau 
lleol ac yn ffordd i deithio i’r gwaith.

Iechyd Gwledig

Cyfl wynodd Llafur Cymru yn 
y Llywodraeth Gynllun Iechyd 
Gwledig sydd wedi ceisio sicrhau dull 
mwy hyblyg ac arloesol o gyfl wyno 
gwasanaethau ar gyfer yr unigolion 
a’r cymunedau hynny sydd wedi eu 
lleoli ymhell o ddarpariaeth iechyd 
prif  ffrwd. Bydd Llafur Cymru yn:

 Parhau i adeiladu ar y fenter • 
hon er mwyn sicrhau bod yr holl 
wasanaethau cyhoeddus yn cael eu 
cyfl wyno mewn ffyrdd sy’n cydnabod 
anghenion penodol Cymru wledig.

 Sicrhau bod gan bobl ar draws • 
Cymru fynediad i wasanaethau 
iechyd o ansawdd uchel mor agos â 
phosibl i’r lle y maent yn byw.

Diwygio’r PAC

Mae dyfodol y Polisi Amaethyddol 
Cyffredin (PAC) yn bwysig i Gymru wledig. 
Mae newidiadau yng Nghymru dros y 
degawd diwethaf  wedi gweld gwelliannau 
yn ymwneud â’r amgylchedd, diogelwch 
bwyd, iechyd anifeiliaid a phlanhigion 
ynghyd â safonau uchel lles anifeiliaid. Bydd 
Llafur Cymru yn gweithio i sicrhau budd 
ffermwyr Cymru yn ystod y trafodaethau 
ar ddiwygio’r polisi amaethyddol cyffredin 
o 2013 i 2020. 

Nid ydym yn credu y bydd dull 
presennol Llywodraeth y DU o dan 
arweiniad y Torïaid yn cyfl wyno’r 
math o gymorth fydd ei angen ar 
ffermwyr Cymru yn y degawd i ddod: 
Bydd hyn yn arwain at doriadau mawr 
yng nghyllideb y PAC a fyddai’n ergyd 
fawr i Gymru wledig. 

Bydd Llafur Cymru yn 

 Cynrychioli budd Cymru ac yn • 
gweithio o blaid diwygio sydd yn 
deg i gynhyrchwyr sydd angen 
incwm sefydlog y gellir ei ragweld 
a defnyddwyr sydd angen bwyd o 
ansawdd uchel am bris teg. 
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 Ceisio cefnogi cynhyrchu bwyd • 
a chydnabod y gwahaniaeth clir 
a phwysig rhwng Colofn Un a 
Cholofn Dau. 

 Sicrhau y bydd y PAC yn parhau • 
i danategu’r strwythurau ariannol 
sy’n hanfodol ar gyfer cymunedau 
gwledig cynaliadwy sy’n ffynnu. 

 Parhau i frwydro dros gymorth i • 
ffermwyr mewn ardaloedd llai ffafriol 
a byddwn yn sicrhau bod y PAC yn 
parhau i ddarparu cymorth hanfodol 
yn cynnal cyfansoddiad bywyd mewn 
cymunedau gwledig.

 Parhau i gefnogi’r taliadau PAC • 
hynny sy’n hanfodol i hyfywedd 
llawer o ffermwyr a chymunedau 
yng Nghymru wledig.

 Cefnogi system sy’n darparu • 
cymhorthdal incwm i ffermwyr, sydd 

yn cynnal cynhyrchiant bwyd ac yn 
annog rheoli tir yn gynaliadwy.

Hyrwyddo bwydydd Cymru

Mae Llafur Cymru bob amser wedi 
hyrwyddo’r bwyd a’r ddiod ragorol 
sy’n cael eu cynhyrchu yng Nghymru. 
Mae’r sector bwyd yng Nghymru yn 
helpu i fynd â’r brand Cymreig ar 
draws y byd. Byddwn yn:

 Parhau i gefnogi cynhyrchwyr a • 
dosbarthwyr bwyd Cymru ac yn 
gweithio i gryfhau cynhyrchu a 
phrosesu bwyd yng Nghymru, gan 
ddatblygu’r gadwyn gyfl enwi gyfan 
a buddsoddi yn y gwaith o gynyddu 
gwerth cynnyrch Cymru. 

 Ceisio parhau i ddatblygu ansawdd • 
uchel ac amrywiaeth cynnyrch. 
Byddwn yn ceisio adeiladu system 
fwyd gynaliadwy sy’n cydbwyso 
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heriau cynhyrchu bwyd, anghenion 
ynni a gwarchod yr amgylchedd.

 Defnyddio caffaeliad cyhoeddus yn • 
greadigol wrth sicrhau bod anghenion 
y cynhyrchydd neu’r cyfl enwr 
graddfa fach yn cael eu hystyried gan 
ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus 
wrth gyhoeddi contractau caffaeliad. 
Byddwn yn ceisio cryfhau cymorth i 
awdurdodau lleol a chyrff  cyhoeddus 
eraill wrth rannu arfer da mewn 
buddion prynu cynnyrch lleol.

 Bydd Llafur Cymru yn archwilio’r • 
ffordd y gall Llywodraeth Cymru 
weithredu model llwyddiannus Hybu 
Cig Cymru i ddatblygu, hyrwyddo a 
marchnata cynnyrch Cymreig eraill.

 Bydd Llafur Cymru yn parhau • 
i gefnogi sefydlu Ombwdsmon 
Archfarchnadoedd y DU fydd yn 
gweithio i reoleiddio’r gadwyn 
gyfl enwi a sicrhau cynaliadwyedd 
bwydydd gwahanol a phrisio teg ar 
draws y gadwyn gyfl enwi.

 Trwy Gynllun Datblygu Cymru • 
Wledig  Llywodraeth y Cynulliad 
o dan arweiniad Llafur, datblygu 
dyfodol mwy disglair ar gyfer 
cymunedau gwledig ac economi 
Cymru wledig.

 Ceisio arallgyfeirio a chryfhau’r • 
economi wledig trwy hyrwyddo 
Marchnadoedd Ffermwyr, mynd 
ar drywydd marchnadoedd 
newydd, twf  trefniadau marchnata 
cydweithredol a buddsoddi mewn 
offer newydd. 

 Buddsoddi mewn busnes twristiaeth • 
o ansawdd a marchnata atyniadau 
ymwelwyr, llety a diwydiant bwyd 
ansawdd uchel Cymru yn fwy effeithiol.

 Defnyddio dull sy’n cael ei arwain • 
gan wyddoniaeth o werthuso ac 
adolygu’r ffordd orau o fynd i’r afael 
â TB Buchol.

 Adolygu’r defnydd o dir yng • 
Nghymru yn strategol er mwyn 
ystyried gofynion newidiol cynhyrchu 
bwyd, adnoddau naturiol ac adfer 
ecosystemau a datblygu cynaliadwy.

Coetiroedd

Mae gweledigaeth Llafur Cymru ar 
gyfer coetiroedd yng Nghymru yn un 
sy’n canolbwyntio ar gynaliadwyedd 
– byw o fewn ein terfynau 
amgylcheddol, gan ddefnyddio cyfran 
deg yn unig o adnoddau a chreu 
economi gadarn a chynaliadwy. Erbyn 
2050, gallai ein coetiroedd ni yn 
unig leihau hanner allyriadau CO2 
blynyddol Cymru, pe bai targedau 
lleihau carbon yn cael eu cyfl awni.

Dros y 50 mlynedd nesaf, rydym eisiau 
i’n coetiroedd roi mwy o fuddion 
cymdeithasol a chymunedol, cefnogi 
mwy o ddiwydiannau lleol a chyfrannu 
at ansawdd amgylcheddol gwell a 
ffordd o fyw gwell ar draws Cymru. 
Rydym eisiau mwy o’r coed sy’n cael eu 
defnyddio yng Nghymru i fod wedi tyfu 
yng Nghymru. Rydym yn cydnabod 
potensial fforestydd tuag at ein nodau 
amgylcheddol ehangach tra’n darparu 
swyddi gwyrdd ar yr un pryd.
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Ar hyn o bryd, mae ardaloedd mawr 
o goetiroedd dail llydan a choetiroedd 
fferm heb eu rheoli yng Nghymru 
ac, er nad yw’r coetiroedd hyn i 
gyd yn addas ar gyfer y farchnad, 
gyda’i gilydd mae’n gyfl e mawr i 
gynyddu cynhyrchiant pren y gellir 
ei ddefnyddio, yn arbennig ar gyfer 
gwresogi, helpu i ddatblygu busnesau 
llai, yn ogystal â chefnogi ein 
hymrwymiad i fyw’n gynaliadwy.

Wrth i ddiwydiant twristiaeth Cymru 
symyd yn gynyddol tuag at wyliau byr 
yn seilliedig ar weithgareddau, gall 
ein hamgylchedd fforestydd hardd 
gefnogi datblygiad diwydiant hamdden 
mewn fforestydd yng Nghymru gan 
arwain at fwy o ffyniant a chreu swyddi 
yn lleol. Bydd hyn hefyd yn helpu i 
godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth 
cynulleidfa ehangach am goed, 
coetiroedd a fforestydd.

Byddwn yn hyrwyddo rheoli coetiroedd 
yn gynaliadwy a chynhyrchiol, 
cyfl ogaeth a chreu swyddi. Yn wahanol 
i Lywodraeth y DU o dan arweiniad y 
Torïaid a geisiodd werthu’r Comisiwn 
Coedwigaeth yn Lloegr, cred Llafur 
Cymru fod ein coetiroedd ar gyfer pobl 
– yn gwasanaethu ein hanghenion am 
ffordd o fyw iachach, addysg a swyddi. 
Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad bydd 
Llafur Cymru yn: 

 Sicrhau bod coetiroedd ar gyfer pobl • 
– yn gwasanaethu anghenion lleol 
am iechyd, addysg a swyddi.

 Gwneud cyfraniad cadarnhaol • 
i fi oamrywiaeth, tirweddau a 
threftadaeth, gan leihau pwysau 
amgylcheddol eraill a sicrhau 
ansawdd amgylcheddol.

 Sicrhau bod fforestydd cynaliadwy • 
Cymru’n cael eu defnyddio’n lleol 
wrth adeiladu cartrefi  cynaliadwy. 

 Ymateb i’r newid yn yr hinsawdd • 
trwy helpu i leihau ein ôl troed 
carbon trwy gynyddu ein coetiroedd 
er mwyn lleihau carbon. 

 Helpu i greu sector fforestydd • 
cystadleuol ac integredig gyda 
diwydiannau arloesol, medrus yn 
cyfl enwi cynnyrch adnewyddadwy 
o Gymru.
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Pennod 11
Sefyll Cornel yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd 

Mae heriau cynaliadwyedd y mae’r 
genhedlaeth hon a chenedlaethau’r 
dyfodol yn eu hwynebu, yn gofyn am 
arweinyddiaeth barhaus ar gynaliadwyedd 
gan Lafur Cymru yn y llywodraeth. Nid 
yw’r ffaith ein bod yn genedl fach yn 
golygu y gallwn gilio oddi wrth yr heriau 
brys yr ydym oll yn eu hwynebu.

Mae Cymru yn un o nifer fach o 
wledydd ar draws y byd sydd â datblygu 
cynaliadwy yn un o egwyddorion craidd ei 
chyfansoddiad. Y ddyletswydd hon yn ôl 
y gyfraith sy’n sicrhau ein bod yn symud 
ymlaen mewn ffordd sy’n adlewyrchu ein 
hanghenion amgylcheddol, cymdeithasol 
ac economaidd. Mae gan Lafur Cymru 
mewn llywodraeth weledigaeth am 
Gymru gynaliadwy sydd: 

 yn byw o fewn ei therfynau • 
amgylcheddol, gan ddefnyddio 
cyfran deg yn unig o adnoddau’r 

ddaear er mwyn lleihau ein ôl troed 
ecolegol yn unol â’r adnoddau byd-
eang sydd ar gael ar gyfartaledd, ac 
yn gallu gwrthsefyll effeithiau newid 
yn yr hinsawdd;

 ag ecosystemau iach, cynhyrchiol • 
ac amrywiol yn fi olegol sy’n cael eu 
rheoli’n gynaliadwy;

 ag economi gadarn, gynaliadwy • 
sy’n gallu datblygu tra’n sefydlogi, 
yna’n lleihau, ei defnydd o adnoddau 
naturiol a lleihau ei chyfraniad i’r 
newid yn yr hinsawdd;

 â chymunedau sy’n ddiogel, yn • 
gynaliadwy ac yn fannau deniadol i 
bobl fyw a gweithio ynddynt, lle mae 
gan bobl fynediad i wasanaethau, ac 
yn mwynhau iechyd da;

 yn genedl deg, gyfi awn a dwyieithog, • 
lle mae dinasyddion o bob oed a 
chefndir yn cael eu grymuso i bennu 

Mae cynaliadwyedd wrth wraidd Llafur Cymru; yn eff eithio 

ar bopeth a wnawn yn helpu i sicrhau dyfodol ein plant 

a chenedlaethau i ddod. Gweledigaeth Llafur Cymru yw i 

Gymru gynaliadwy ddod yn genedl ‘un blaned’ trwy rhoi 

datblygu cynaliadwy wrth wraidd llywodraeth; gan greu 

economi gadarn a chynaliadwy sy’n byw o fewn ei therfynau 

amgylcheddol ac ond yn defnyddio cyfran deg o adnoddau’r 

ddaear i gynnal ein ff ordd o fyw. 
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eu bywydau eu hunain, llunio eu 
cymunedau a chyfl awni eu potensial.

Er mwyn adlewyrchu hyn bydd 
Llywodraeth Lafur yn y llywodraeth yn

 Cynnal ein hymrwymiad i’r • 
Cynllun Datblygu Cynaliadwy – 
Cymru’n Un Cenedl Un Blaned 
– sy’n nodi’r ffordd y bydd Llafur 
Cymru yn y Llywodraeth yn 
defnyddio ei bwerau datganoledig 
– o iechyd, trafnidiaeth i addysg 
– i wneud ein gwasanaethau 
cyhoeddus i gyd yn gynaliadwy 
a lleihau effaith amgylcheddol 
Cymru ar y byd.

 Gwerthuso effeithiolrwydd • 
y ffordd y mae’n cyfl wyno a 
defnyddio tystiolaeth newydd i 
ddiweddaru ein gweithredoedd ac 
asesu’r cynnydd a wnaed tuag at 
ganlyniadau mwy cynaliadwy ar 
gyfer Cymru. 

Mae Llafur Cymru eisiau creu 
cymunedau sydd yn ddiogel, yn 
gynaliadwy ac yn fannau deniadol 
i bobl fyw a gweithio ynddynt, lle 
mae gan bobl a theuluoedd fynediad 
da i wasanaethau ac yn mwynhau 
iechyd da.

Mae Llafur Cymru eisiau gweld 
dinasyddion o bob oed a chefndir yn 
gallu pennu eu bywydau eu hunain, 
llunio eu cymunedau eu hunain a 
chyfl awni eu potensial trwy ddiogelu’r 
byd yn y dyfodol ar gyfer ein plant a 
phlant ein plant. Bydd Llafur Cymru yn:

 Deddfwriaethu i sefydlu datblygu • 
cynaliadwy fel yr egwyddor trefnu 
canolog yn ein holl weithredoedd 
ar draws y llywodraeth a phob corff  
cyhoeddus.

 Deddfwriaethu i sefydlu corff  • 
datblygu cynaliadwy annibynnol 
newydd ar gyfer Cymru, yn dilyn 
penderfyniad Llywodraeth y DU o 
dan arweiniad y Torïaid i ddileu’r 
Comisiwn Datblygu Cynaliadwy. 

 Deddfwriaethu i greu cymunedau mwy • 
cynaliadwy trwy’r system gynllunio gan 
ddefnyddio arweiniad Llywodraeth y 
Cynulliad sy’n gofyn am ddefnyddio 
safonau adeiladu cynaliadwy.

 Sicrhau bod cynlluniau datblygu • 
yn adlewyrchu’r cyfrifoldeb i 
gyflwyno cymunedau cynaliadwy 
ar draws Cymru. 

Trefi  Taclus

Mae’r fenter fl aenllaw hon yn 
enghraifft dda o Lafur Cymru yn rhoi 
ein gwerthoedd ar waith. Ar draws 
Cymru, mae Llafur Cymru wedi 
cefnogi awdurdodau lleol a grwpiau’r 
trydydd sector ac mae’n grymuso pobl 
i wella eu cymunedau lleol. Yn ystod y 
tymor nesaf  byddwn yn:

 Cynnal ein gwaith ar y rhaglen Trefi  • 
Taclus, gan helpu cymunedau i 
wneud eu cymdogaethau yn fannau 
gwell i fyw ynddynt.
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Ansawdd Aer a Dŵr

Gwnaed buddsoddiadau mawr yn 
gwella ansawdd aer a dŵr ar draws 
Cymru. Mae sicrhau’r ansawdd hwn 
ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn 
hanfodol. Bydd Llafur Cymru yn 

 Parhau i fuddsoddi yn gwella • 
ansawdd aer a dŵr, gan sicrhau’r 
ansawdd uchaf  posibl ar gyfer 
ardaloedd trefol a gwledig.

 Sicrhau ein bod yn rheoli ein • 
hadnoddau tir, dŵr ac awyr yn 
yr hirdymor. 

Tirweddau Gwarchodedig: Parciau 
Cenedlaethol, Ardaloedd o 
Harddwch Naturiol Eithriadol a’n 
Hamgylchedd Morol

Ar draws Cymru ceir rhwydwaith 
o fannau arbennig sydd yn rhai o’r 
enghreifftiau gorau o dirweddau yn 

Ewrop. Am dros hanner can mlynedd 
mae Llafur wedi gweithredu i sicrhau 
rheolaeth hirdymor y tirweddau 
byw hyn. Mae hyn ynghyd â 
chydnabyddiaeth gynyddol bod angen 
rheoli ein hamgylcheddau arfordirol a 
morol hefyd er mwyn sicrhau dyfodol 
cynaliadwy. Bydd Llafur Cymru yn:

 Parhau i amddiffyn ein golygfeydd • 
hardd a diogelu tirweddau a chreu 
parthau cadwraeth morol newydd.

Cymru Fyw

Yn ystod ein pedwerydd tymor bydd 
Llafur Cymru yn y llywodraeth yn 
ailasesu’r egwyddorion sy’n tanategu 
Cymru Fyw – Fframwaith ar gyfer 
ein Hamgylchedd Naturiol.

Yn arbennig mae Llafur Cymru yn 
cydnabod bod ein hamgylchedd:

yn meddu ar werth cynhenid.• 

yn system cynnal bywyd.• 

 yn adnodd penodol o ddeunydd crai • 
ac adnoddau.

 yn ganolog i ansawdd ein bywyd, ein • 
syniad o le, iechyd a lles, ac.

 yn tanategu ein datblygiad economaidd.• 

Mae Llafur Cymru hefyd yn cydnabod 
bod anghydraddoldebau amgylcheddol 
yn bodoli y mae’n rhaid mynd i’r afael 
â nhw. Er mwyn cyfl awni hynny, rydym 
wedi ymrwymo i: 

 gydnabod a byw o fewn terfynau • 
amgylcheddol, yn lleol ac yn fyd-eang,
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 sicrhau bod ein polisïau i gyd yn ystyried • 
yr amgylchedd, yn unol â’n dyletswydd 
Datblygu Cynaliadwy statudol,

 ysgogi a galluogi cydweithredu ar • 
draws sector cyhoeddus Cymru,

 gweithio gyda phartneriaid busnes a’r • 
sector gwirfoddol,

 annog dinasyddion unigol a • 
chymunedau i fyw mewn ffordd sydd 
yn amgylcheddol gynaliadwy, a rhoi 
arweinyddiaeth trwy weithredu nawr 
ar gyfer y dyfodol.

Dull Llafur Cymru yw ystyried yr 
amgylchedd fel cyfanrwydd a gweithredu 
i sicrhau dull mwy integredig o reoli’r 
amgylchedd naturiol sy’n gwella 
iechyd ecosystemau yn gyffredinol. Yn 

ystod tymor nesaf  y Cynulliad y prif  
newidiadau y bydd ein dull ecosystem 
newydd yn ei gyfl wyno fydd:

 Ffocws ar werth yr amgylchedd • 
fel cyfanrwydd, gan gyfl wyno 
canlyniadau amgylcheddol, 
cymdeithasol ac economaidd.

 Cyfl wyno newid amgylcheddol • 
cadarnhaol, nid cadw’r hyn sydd 
gennym yn unig.

 Newidiadau i’r ffordd y caiff  • 
penderfyniadau sy’n effeithio ar yr 
amgylchedd eu gwneud.

 Cyfl wyno cyfl eoedd economaidd a • 
chymdeithasol cadarnhaol.

 Cyfl wyno cyfl eoedd ar gyfer cynnwys • 
y cyhoedd.
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Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad 
byddwn yn:

 Arwain newidiadau sylweddol yn • 
y ffordd yr ydym yn rheoleiddio’r 
amgylchedd ac yn cyfl wyno 
polisi, gan sicrhau bod gan ein 
cymunedau a’n cymdogaethau y 
safonau uchaf  posibl. 

 Edrych i dod âg Asiantaeth yr • 
Amgylchedd Cymru, Cyngor 
Cefn Gwlad Cymru a Chomisiwn 
Coedwigaeth Cymru ynghyd 
fel un sefydliad i weithio’n agos 
ar ddatblygu ‘Cymru Fyw’, gan 
rannu gwasanaethau ac adnoddau 
gweithrediadol i’w gyfl wyno. 

Gweithredu ar Newid yn yr 
Hinsawdd

Mae bygythiad newid yn yr hinsawdd 
yn un o’r heriau mwyaf  yr ydym yn eu 
hwynebu. Er mwyn derbyn cyfrifoldeb 
a wynebu’r bygythiadau gwirioneddol 
hyn, mae’n rhaid i ni sicrhau ein bod 
yn gwneud popeth o fewn ein gallu i 
baratoi ar gyfer yr heriau hynny sydd 
o’n blaenau.

Mae’r weledigaeth gennym, wedi ei 
hategu gan werthoedd cryf  Llafur 
Cymru, i arwain ar yr agenda 
hon. Er gwaethaf  ein hamodau 
economaidd anodd ar hyn o bryd, 
gallwn helpu i lunio Cymru fywiog, 
gynaliadwy newydd, sy’n adlewyrchu 
ein dyheadau lle mae gwerthoedd 
cytûn cynaliadwyedd, cydweithredu, 
tegwch a chyfl e cyfartal yn ganolog 
iddi. Mae angen i ni weithredu nawr 

er mwyn diogelu’r byd yn y dyfodol 
ar gyfer plant ein plant. Newid yn yr 
hinsawdd yw’r arwydd mwyaf  amlwg o 
anghynaliadwyedd byw.

Cafodd Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd 
Cymru Llywodraeth y Cynulliad o dan 
arweiniad Llafur ei lansio ym mis Hydref  
2010 a’i nod yw torri allyriadau o 3% 
bob blwyddyn. Mae’n cadarnhau lefel ein 
huchelgais yn mynd i’r afael ag achosion a 
chanlyniadau newid yn yr hinsawdd ac yn 
cydnabod bod y cytundeb gwyddonol ar 
y mater hwn yn galw am fwy o weithredu 
hyd yn oed er mwyn sicrhau dyfodol 
gwyrddach, mwy diogel. 

Mae polisi cynllunio Llywodraeth y 
Cynulliad o dan arweiniad Llafur ar 
gyfer Adeiladau Cynaliadwy yn gosod 
safon ofynnol ar gyfer cynaliadwyedd 
adeiladau newydd yng Nghymru ac 
yn lleihau allyriadau carbon cartrefi  
newydd o dros 31%. Mae Llafur 
Cymru hefyd wedi ei gwneud yn haws 
i bobl osod offer microgynhyrchu fel 
paneli solar ac wedi dileu mathau 
penodol o offer microgynhyrchu o 
reolyddion cynllunio, gan sicrhau 
nad oes unrhyw ofyniad i dalu ffi oedd 
cynllunio a lleihau’r baich ariannol 
i berchenogion cartrefi . Yn ystod 
tymor nesaf  y Cynulliad bydd Llafur 
Cymru yn y llywodraeth yn:

 Parhau i roi arweiniad cryf  trwy • 
leihau ôl troed carbon Llywodraeth 
y Cynulliad ei hun a chyfl wyno 
rheoliadau cenedlaethol uchelgeisiol 
er mwyn sicrhau bod Cymru gyfan 
yn ymrwymo i hyn. 
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 Parhau i weithredu ar newid yn • 
yr hinsawdd, gan weithio gyda 
Chomisiwn Newid yn yr Hinsawdd 
Cymru sy’n cael ei gadeirio’n 
annibynnol, gan ddatblygu cymunedau 
carbon isel a hyrwyddo newidiadau ym 
mhob agwedd ar fywyd.

 Defnyddio’r adnoddau sydd ar • 
gael ac ymgysylltu â phob sector i 
gyfrannu at darged Llywodraeth 
y Cynulliad sef  gostyngiad o 3% 
mewn allyriadau carbon blynyddol 
erbyn 2011 a gostyngiad o 40% 
erbyn 2020. 

 Parhau i weithio ar fynd i’r afael • 
â her newid yn yr hinsawdd trwy 
ddod â’n hymrwymiadau yn agosach 
at y wyddoniaeth ac anelu at fwy 
o ostyngiad hyd yn oed mewn 
allyriadau carbon.

 Parhau i fuddsoddi mewn addasu i • 
newid yn yr hinsawdd, gan sicrhau ein 
bod yn barod am y newidiadau a allai 
godi, fel tywydd eithafol a llifogydd.

 Cyfl wyno safonau adeiladu uwch • 
mewn tai newydd wrth i ni symud 
tuag at adeiladu dim carbon. 
Byddwn yn gweithio tuag at welliant 
o 55% mewn safonau adeiladu 
dros lefelau 2006 erbyn 2013. Bydd 
hyn dair blynedd o fl aen Lloegr 
yn cyfl wyno safonau sy’n helpu i 
gyfl wyno dim carbon.

 Sicrhau bod Cymru yn parhau i • 
chwarae rhan ar lwyfan y byd yn 
gweithio gyda’r Rhwydweithiau 
Llywodraethau Rhanbarthol 
dros Ddatblygu Cynaliadwy, y 

Grŵp Hinsawdd a’r Cenhedloedd 
Unedig ac yn cyfrannu at y fargen 
fyd-eang ar newid yn yr hinsawdd 
a bod Cymru’n gweithredu fel 
enghraifft i wladwriaethau bach 
a rhanbarthau eraill. 

Rhanbarthau Carbon Isel

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i 
adfywio ac adnewyddu ein dinasoedd. 
Byddwn yn adeiladu ar y buddsoddiad 
llwyddiannus a wnaed yn yr ardaloedd 
hyn ac yn gweithredu i gyfl wyno 
cymunedau carbon isel. Byddwn yn:

 Parhau i arwain ein gwaith ar symud • 
i Ranbarthau Carbon Isel ym mhob 
rhanbarth o Gymru, gan gydlynu 
gweithredu i leihau allyriadau 
o drafnidiaeth, gwastraff, bwyd, 
defnydd o dir, tai a’r amgylchedd 
adeiledig o dan arweinyddiaeth 
timau a phartneriaid allweddol Ardal 
Cynllun Gofodol Cymru.

Mynediad

Mae Llafur Cymru yn y llywodraeth 
wedi gweithredu i wella mynediad i 
gefn gwlad i bawb. Mae hyn yn dal yn 
bwysig i’n nodau ar gyfer tymor nesaf  
y Cynulliad. Byddwn yn

 Parhau’n ymrwymedig i wella • 
mynediad cyhoeddus i dir gyda 
mynediad gwell ar gyfer teuluoedd a 
phlant ifanc. 

 Gwella hawliau tramwy ar gyfer • 
beicwyr a cherddwyr a chreu Llwybr 
Arfordirol Cymru Gyfan erbyn 2012.
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Masnach Deg

Mae Llafur Cymru’n falch o fod wedi 
helpu i sicrhau mai Cymru oedd y genedl 
Masnach Deg  gyntaf. Roedd hyn yn 
dangos sut y gall gwlad fach gymryd 
camau i helpu i greu newid mawr. Bydd 
Llafur Cymru yn y llywodraeth yn:

 Parhau i gefnogi Cymru fel un o’r • 
gwledydd Masnach Deg gyntaf  erioed.

Rhandiroedd

Mae Llafur Cymru yn cydnabod 
mai un ffordd effeithiol i gymunedau 
lleol ddod yn fwy cynaliadwy 
ac iachach yw trwy ddarparu 
rhandiroedd lleol. Ond eto mewn 
sawl rhan o Gymru, nid yw’r galw 
am randiroedd yn cael ei fodloni. 
Bydd Llafur Cymru felly yn:

 Deddfwriaethu ar faint o dir fydd yn • 
cael ei ddefnyddio ar gyfer rhandiroedd.

Llwybrau beicio: 

O dan Lafur Cymru cafwyd 
buddsoddiad sylweddol mewn llwybrau 
beicio a chyfl eoedd eraill i wella’r 
symudiad i ffwrdd o geir, ar gyfer 
hamdden ac iechyd a lles. Byddwn 
yn adeiladu ar hyn ac yn sefydlu 
anghenion y dyfodol trwy:

 Ddeddfwriaethu i greu dyletswydd • 
i ddarparu llwybrau beicio mewn 
ardaloedd allweddol.

Gwastraff : 

Mae trawsnewid a gwella bywydau 
pawb sy’n byw yng Nghymru hefyd 
wedi arwain at ein gweledigaeth ar 
gyfer cymdeithas ddiwastraff. Erbyn 
2025 bydd pob sector yng Nghymru 
yn ailgylchu 70% o’u gwastraff  ac 
erbyn 2050 byddwn yn ddiwastraff, gan 
wneud Cymru yn lle mwy darbodus, 
glanach a gwyrddach i fyw. 

Yn ystod tymor nesaf  y Cynulliad, 
bydd Llafur Cymru yn:

 Cyfl wyno rheoliadau i gyfyngu ar • 
ddeunydd bioddiraddiadwy sy’n 
mynd i safl eoedd tirlenwi. Bydd hyn 
yn helpu i annog mwy o ailgylchu ac 
yn helpu i leihau allyriadau carbon.

 Parhau i fuddsoddi mewn mwy • 
o gyfleusterau i helpu Cymru 
i fodloni’r her o strategaeth 
ddiwastraff, gan gynyddu lefelau 
ailgylchu i helpu i leihau, 
ailddefnyddio ac ailgylchu 
ein gwastraff. 

Economi Werdd 

Nid oes yn rhaid aberthu ffyniant 
economaidd a thwf  er mwyn diogelu’r 
hinsawdd. Dim ond trwy newid i 
economi carbon isel, gwyrdd sy’n 
defnyddio adnoddau yn effeithlon 
y gellir datrys heriau Newid yn yr 
Hinsawdd ac mae’n hanfodol bod 
camau’n cael eu cymryd i hyrwyddo 
buddsoddiad mewn swyddi gwyrdd ac 
ynni adnewyddadwy. 
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Bydd ein hanghenion ynni mewn 
cymdeithas fodern yn parhau’n 
sylweddol ac mae’n rhaid eu bodloni’n 
gadarn gan ffynonellau carbon isel. Mae 
ein Datganiad Ynni Carbon Isel yn 
nodi sut yr ydym yn bwriadu cynyddu 
arbedion ynni ac effeithlonrwydd ynni 
i’r eithaf  i wneud cynhyrchu’r rhan 
fwyaf  o’r ynni sydd ei angen arnom o 
ffynonellau carbon isel yn fwy ymarferol 
ac yn llai costus. Ein nod yw creu 
hyd at ddwywaith gymaint o drydan 
adnewyddadwy yn fl ynyddol erbyn 2025 
ag yr ydym yn ei ddefnyddio heddiw. 
Erbyn 2050, fan bellaf, byddwn yn 
bodloni’r cyfan  bron o’n hanghenion 
ynni lleol, p’un ai ar gyfer gwres, pŵer 
trydan neu drafnidiaeth cerbydau, trwy 
gynhyrchu trydan carbon isel. Daw 
hanner hwn o ynni morol, traean o 
wynt a’r gweddill o fi omas cynaliadwy a 
ffynonellau eraill.

Mae prisiau cynyddol tanwydd yn 
anochel wedi arwain at fwy o angen 
i ymdrin â’r rheiny sy’n dioddef  tlodi 
tanwydd. Mae’n hanfodol bod tlodi 
tanwydd ac effeithlonrwydd ynni yn 
integreiddio er mwyn mynd i’r afael 
â’r mater hwn. Nod ein cynllun tlodi 
tanwydd newydd yw canolbwyntio ar 
anghenion tai unigol, gyda chynllun 
newydd yn mynd i’r afael â bylchau 
mewn darpariaeth bresennol ac yn 
darparu mesurau ar gyfer deiliaid 
mewn eiddo sy’n anodd eu trin ac 
eiddo nad ydynt ar y grid nwy. Rydym 
hefyd wedi cyfl wyno pecyn cymorth 
sy’n galluogi busnesau i sicrhau 
achrediad ardystiad microgynhyrchu 

i annog mwy o fusnesau i helpu i 
gefnogi’r twf  hwn yn y technolegau 
newydd hyn. 

Byddwn yn:

 Datblygu'r sgiliau a’r cyfl eoedd i bobl • 
fanteisio ar y twf  mewn technolegau 
adnewyddadwy newydd a’r gwaith a 
ddaw yn sgil cymdeithas ‘wyrddach’. 

 Gweithio gyda diwydiant i symud i • 
gynhyrchu ynni carbon isel cadarn. 
Byddwn yn uno’r cynhyrchwyr mawr 
i rannu’r arfer gorau yn ymwneud â 
lleihau carbon.

 Parhau i geisio cyfrifoldeb am • 
ganiatâd ynni adnewyddadwy hyd 
at 100MW ar dir a môr, gan alluogi 
Cymru i symud yn gyfl ymach a 
darparu atebion ynni glân i bawb.

 Cynyddu buddion amgylcheddol, • 
cymdeithasol ac economaidd 
ein buddsoddiad i helpu i leihau 
newid yn yr hinsawdd, dileu 
tlodi tanwydd a hybu datblygu 
ac adfywio economaidd ledled 
Cymru. Bydd hyn yn cynnwys 
cydnabod cyfraniad generaduron, 
cyflenwyr, dosbarthwyr a 
rheoleiddwyr ynni.

 Sefydlu system isadeiledd cynllunio • 
cenedlaethol ar gyfer gwastraff, 
ynni a dŵr gan helpu i sicrhau 
bod trefniadau cynllunio yn cael 
eu gwella a’u bod yn unol â pholisi 
cenedlaethol Cymru.
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 Cydnabod bod Aber yr Afon Hafren • 
yn ffynhonnell ynni adnewyddadwy 
bwysig yn strategol gyda’r potensial 
i greu 5% o gyfl enwad trydan y 
DU. Byddwn yn gweithio i helpu i 
sicrhau bod y potensial hwn yn cael 
ei ddefnyddio.
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Pennod 12
Sefyll Cornel ein Diwylliant a’r Iaith Gymraeg 

Y Cyfryngau

Cred Llafur Cymru fod angen 
llu o gyfryngau newyddion a 
darllediadau gwasanaeth cyhoeddus 
ar ddemocratiaeth iach a bywiog 
a chymdeithas sifi l. Nid yw Llafur 
Cymru o’r farn fod syniad y 
Llywodraeth dan arweinyddiaeth 
y Torïaid o hyrwyddo teledu lleol 
yn ddewis hyfyw yng Nghymru, o 
gofi o ein poblogaeth wasgaredig a’r 
potensial masnachol bregus i deledu 
lleol yn y DU. Bydd y rhagolygon ar 
gyfer teledu lleol ond yn gwella os 
bydd y model gwasanaeth cyhoeddus 
presennol yn cael ei danseilio: opsiwn 
y credwn sydd â goblygiadau peryglus 
i Gymru, ein democratiaeth a’r 
gymdeithas sifi l ehangach. 

Rheoleiddio a rôl a dyfodol Ofcom 

Gyda’r cynlluniau arfaethedig i 
ddiddymu Panel Defnyddwyr Ofcom, 
a’r cynnydd sylweddol yn rôl Pwyllgor 
Ymgynghorol Ofcom yng Nghymru, 
ynghyd â’r pwyllgorau cenedlaethol 
eraill, byddwn 

 Yn dadlau nid yn unig y dylai • 
Pwyllgor Ymgynghorol Ofcom yng 
Nghymru ddod yn is-bwyllgor o brif  
Fwrdd Ofcom, ond y dylai fod aelod 
o Gymru ar Fwrdd Ofcom.

Perff ormiad ac atebolrwydd 
darlledwyr a’r rheoleiddiwr 

Yn nhymor nesaf  y Cynulliad, 
byddwn yn ymgyrchu dros gynnal 
lluosogrwydd presennol darlledu 
gwasanaeth cyhoeddus ac yn pwyso 
ar Lywodraeth y DU y dylai’r 

Mae Llafur Cymru yn y llywodraeth bob amser wedi 

cydnabod pwysigrwydd hanfodol y celfyddydau i Gymru 

trwy ein hymrwymiad a’n cymorth ariannol: bod mwy i 

fywyd na’r llinell isaf. Cred Llafur Cymru fod cyfryngau 

newyddion a darlledu gwasanaeth cyhoeddus lluosog yn 

hanfodol ar gyfer democratiaeth fywiog, iach a chymdeithas 

sifi l. Nid yw Llafur erioed wedi gweld dyfodol yr iaith 

Gymraeg wedi ei hynysu o ddyfodol cymunedau lle mae’r 

Gymraeg yn iaith fyw.
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ddarpariaeth bresennol gan ITV, sef  
ychydig dan 4 awr o newyddion yr 
wythnos, ynghyd ag awr a hanner 
o ddeunydd arall, gan gynnwys 
rhaglenni materion cyfoes a sylw i 
wleidyddiaeth, fod yn amod sylfaenol 
ar gyfer adnewyddu trwydded ITV. 

Cred Llafur Cymru y dylai fod 
dyletswydd ar ddarlledwyr sy’n 
gweithredu yng Nghymru i roi 
gwybodaeth gyson i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru am eu 
gweithgareddau. Yn nhymor nesaf  y 
Cynulliad byddwn: 

 Yn pwyso am i ddarlledwyr a’r • 
rheoleiddiwr adrodd yn fl ynyddol i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru, gydag 
Ofcom, BBC/S4C, ITV, Channel 
4 yn adrodd yn fl ynyddol i bwyllgor 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cred Llafur Cymru y dylai fod mwy 
o dryloywder o ran y modd y caiff  
S4C ei redeg, ac y dylid ymgynghori 
â Llywodraeth y Cynulliad ynglŷn â 
threfniadau llywodraethu’r gwasanaeth 
newydd hwn. O ganlyniad byddwn: 

 Yn pwyso am adolygiad llawn o • 
weithrediad a llywodraethu S4C ac 
yn ceisio sicrhau llinell atebolrwydd i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Credwn hefyd y dylid adolygu 
gweithrediad ac atebolrwydd 
Ymddiriedolaeth y BBC, ym mha fodd 
bynnag y caiff  ei haddasu yn y Mesur 
Darlledu/Cyfathrebiadau disgwyliedig 
yn ystod oes llywodraeth glymblaid 

y DU, gyda’r nod o allu cryfhau ei 
mecanwaith yng Nghymru. Byddwn: 

 Yn archwilio posibilrwydd sefydlu • 
Pwyllgor Cymru o Ymddiriedolaeth 
y BBC, fel is-bwyllgor i brif  Fwrdd 
Ymddiriedolaeth y BBC, er mwyn 
sicrhau atebolrwydd a chraffu ar 
berfformiad/allgynnyrch BBC Cymru. 
Ac wrth benodi aelod o Gymru i 
Ymddiriedolaeth y BBC, byddwn yn 
ceisio sicrhau y gwneir y penodiad hwn 
ar yr un sail ag yn yr Alban.

Er i ni fod yn amheugar o hyfywedd 
masnachol y model teledu lleol sy’n cael 
ei gynnig gan Lywodraeth y DU dan 
arweinyddiaeth y Torïaid, credwn y bydd 
mwy o gyfl eoedd yn cael eu darparu yng 
Nghymru gan deledu a radio cymunedol 
lleol ac ar y we, a mathau eraill o 
gyfryngau digidol, a byddem yn dymuno 
cefnogi ffurfi au amgen a chreadigol felly o 
ddarllediadau newyddion, a chyfranogiad 
cymunedol a democrataidd.

Diwydiannau creadigol

Mae Llafur Cymru wedi dadlau ers 
tro am bwysigrwydd y diwydiannau 
creadigol i economi Cymru, a dyma 
pam y sefydlodd Llywodraeth Cynulliad 
Lafur Strategaeth Diwydiannau 
Creadigol yn 2004. Mae’r cynnydd 
yn ymwneud â chyfl wyno’r strategaeth 
honno wedi bod yn gymysg, fel y 
dangosodd Adolygiad Hargreaves yn 
2010. Gan mai’r diwydiannau creadigol 
yw un o’r chwe sector allweddol yn y 
Rhaglen Adnewyddu’r Economi, 
cred Llafur Cymru y dylid disgwyl i 
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ddarlledwyr Cymru gynyddu i’r eithaf  
trosoledd economaidd eu gwariant 
blynyddol sylweddol iawn, llawer 
ohono’n cael ei ariannu’n gyhoeddus, er 
budd cwmnïau cynhyrchu annibynnol 
Cymru ac economi Cymru. Dylai 
fod yn ofynnol i Ddarlledwyr Cymru 
gynnwys eu cynnydd yn y maes hwn yn 
yr adroddiadau blynyddol yr ydym yn 
cynnig eu bod yn eu cyfl wyno i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru. Byddwn yn:

 Pwyso am gyfran decach o • 
gynhyrchu teledu gan ddarlledwyr y 
DU fel y BBC, i gwmnïau cynhyrchu 
annibynnol Cymru.

Y Celfyddydau

Mae Llafur Cymru yn y llywodraeth 
bob amser wedi cydnabod 
pwysigrwydd hanfodol y celfyddydau 
i Gymru trwy ein hymrwymiad 
a’n cymorth ariannol: bod mwy i 
fywyd na’r llinell isaf. Dyna oedd ein 
haddewid fel llywodraeth ac rydym 
wedi cadw at ein gair. Cred Llafur 
Cymru mewn ‘Celfyddydau i bawb’ ac 
mae wedi hyrwyddo darpariaeth well 
a mynediad ehangach i gelfyddydau 
o safon uchel i bawb yng Nghymru 
yn barhaus. Mae’r celfyddydau yn 
arddangos elfennau gorau Cymru, 
maent mor bwysig i’n syniad o hunan-
barch unigol a chymunedol â’n polisïau 
ar iechyd, chwaraeon ac addysg. 
Galwodd Aneurin Bevan, ffi gwr mwyaf  
blaenllaw Cymru yn yr ugeinfed ganrif, 
y celfyddydau yn sylfaen bywyd gwell. 

O ganlyniad i fuddosddiad gan 
Lywodraethau’r Cynulliad o dan 
arweiniad Llafur mae gennym 
bellach leoliadau o’r radd fl aenaf  ar 
draws Cymru, o Ganolfan Mileniwm 
Cymru yng Nghaerdydd, Venue 
Cymru yn Llandudno a Galeri 
yng Nghaernarfon, sydd yn cynnig 
perfformiadau o safon fyd-eang i 
bobl Cymru. Mae’r celfyddydau, 
trwy ein Cwmnïau Cenedlaethol 
eithriadol fel OCC, Cwmni Dawns 
Cenedlaethol Cymru a Theatr 
Genedlaethol Cymru wedi sefydlu 
enw da rhyngwladol gan roi pwyslais 
a phroffi l i Gymru a’n galluogi ni 
fel gwlad fach i gystadlu yn erbyn 
gwledydd mwy o faint. Mae Cymru 
bellach hefyd yn cyfl wyno ei hun 
ar lwyfan y byd gydag artistiaid 
rhyngwladol yn Artes Mundi ac 
artistiaid o Gymru yn y Venice 
Biennale. Mae cannoedd ar fi loedd 
yng Nghymru hefyd wedi elwa ar 
ein polisi o fynediad am ddim i 
amgueddfeydd ac orielau.

Yn y cyfnod anodd hwn, nid ydym 
wedi colli golwg ar ein hymrwymiad 
na’r potensial ar gyfer celfyddydau 
ein cenedl. Er gwaethaf  toriadau 
ffyrnig gan Lywodraeth y DU o dan 
arweiniad y Torïaid, ac ar adeg pan 
mae cyllidebau’r celfyddydau yn Lloegr 
yn cael eu torri, mae Llywodraeth y 
Cynulliad o dan arweiniad Llafur wedi 
dangos ei hymrwymiad parhaus trwy 
ariannu’r celfyddydau trwy Gyngor 
Celfyddydau Cymru. Rydym yn cefnogi 
celfyddydau o ansawdd ar gyfer Cymru, 
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gartref  a thramor, a byddwn yn parhau 
i gefnogi cwmnïau ac artistiaid unigol, 
ar draws pob celfyddyd. Er mwyn 
cyfl awni’r ymrwymiad hwn bydd Llafur 
Cymru yn:

 Cynnal ein polisi mynediad am ddim • 
i Amgueddfeydd.

 Ei wneud yn ofynnol i Gyngor • 
Celfyddydau Cymru barhau i wella 
mynediad a lleihau rhwystrau i 
gymryd rhan a gwerthfawrogi’r 
celfyddydau. 

 Ei wneud yn ofynnol i Gyngor • 
Celfyddydau Cymru wneud y 
celfyddydau ar gyfer pobl ifanc yn 
ganolog i’w gynllun gweithredu ar 
gyfer y dyfodol mewn Compact 
cytûn gyda’r Adran Plant, Addysg, 
Dysgu Gydol Oes a Sgiliau.

 Ei wneud yn ofynnol i Gyngor • 
Celfyddydau Cymru ymgymryd â 
rôl datblygu strategol a chefnogol ar 
gyfer sefydliadau’r celfyddydau yng 
Nghymru.

 Sicrhau bod yr adran Dreftadaeth • 
yn ymgysylltu ag adrannau eraill 
Llywodraeth y Cynulliad i roi dawn 
greadigol wrth wraidd agenda’r 
Celfyddydau, Diwydiannau 
Creadigol, Digideiddio a Lles 
Cymdeithasol. 

 Ceisio cyfl wyno Mesur Cadwraeth • 
Treftadaeth i gryfhau ac amddiffyn 
adeiladau rhestredig yng Nghymru.

 Adolygu darpariaeth Theatr mewn • 
Addysg yng Nghymru. 

Yr Iaith Gymraeg  

Nid yw Llafur erioed wedi gweld 
dyfodol yr iaith Gymraeg wedi ei 
hynysu o ddyfodol cymunedau lle 
mae’r Gymraeg yn iaith fyw. Er 
1999 mae Llafur yn y llywodraeth 
bob amser wedi ceisio cryfhau safl e’r 
iaith ym mywyd bob dydd ar draws 
Cymru gyfan. Ac rydym wedi bod yn 
llwyddiannus yn sicrhau bod Cymru 
yn fwy amlwg a bod ganddi le mwy 
sefydledig ym mhob agwedd ar fywyd 
Cymru. 

O addysg i fusnes ac ym mywyd 
cyhoeddus ac mewn defnydd 
cymdeithasol, mae’r iaith Gymraeg yn 
ffynnu a thyfu. Fodd bynnag rydym 
yn cydnabod bod cyswllt anorfod 
rhwng bywyd yr iaith yn y dyfodol a 
dyfodol economaidd a chymdeithasol y 
cymunedau hynny. 

Mae gan Lafur Cymru enw da 
yn gwarchod a hyrwyddo'r iaith 
Gymraeg, a ddangosir trwy 
ymrwymiad hirsefydlog i addysg 
cyfrwng Cymraeg, gan sicrhau bod 
yr iaith yn parhau i ffynnu ar gyfer 
cenedlaethau’r dyfodol.

Yn y llywodraeth, cafodd ein 
hymrwymiad ei bwysleisio trwy 
gyflwyno Mesur yr Iaith Gymraeg 
yn ystod trydydd tymor y Cynulliad: 
Deddfwriaeth sy’n sefydlu’r 
Comisiynydd Annibynnol cyntaf  
erioed er mwyn sicrhau bod yr iaith 
yn cael ei hamddiffyn a’i datblygu.
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Bydd Llafur Cymru yn:

 Parhau’n ymroddedig i sicrhau bod • 
yr iaith Gymraeg yn iaith ‘fyw’, un 
sy’n ffynnu wrth gael ei defnyddio 
bob dydd ar draws ein gwlad. 

 Sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus • 
Cymru yn hygyrch i bobl trwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

 Ceisio cynyddu nifer y bobl sydd yn • 
siarad ac yn defnyddio’r Gymraeg yn 
ein system addysg.

 Canolbwyntio ar ddarpariaeth ôl-16 • 
er mwyn sicrhau y gall myfyrwyr 
barhau i astudio a dysgu trwy 
gyfrwng y Gymraeg y tu allan i 
amgylchedd yr ysgol.

 Ceisio ymestyn y cyfl eoedd i bobl • 
ddefnyddio’r Gymraeg ar draws yr holl 
wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

 Parhau i gyfl wyno cyllid ar gyfer tai • 
fforddiadwy newydd yng Nghymru 
gan fod hyn yn gyfraniad hanfodol i 
gymunedau cynaliadwy a all gefnogi 
dyfodol yr iaith Gymraeg.

 Ceisio ffyrdd arloesol o sicrhau • 
bod yr iaith Gymraeg yn cael ei 
throsglwyddo mewn teuluoedd a bod 
defnyddwyr yn teimlo’n gyfforddus 
yn dewis y Gymraeg. 

 Gweithio i sicrhau bod grwpiau • 
cymunedol yn teimlo eu bod yn 
gallu defnyddio’r iaith Gymraeg 
fel rhan o’u gweithgareddau ac yn 
gallu gweithredu’n ddwyieithog.

 Canolbwyntio ar gynyddu’r • 
defnydd o’r iaith Gymraeg yn y 

cyfryngau electronig a byddwn yn 
ceisio sicrhau bod gan bawb ddewis 
o ddefnyddio’r Gymraeg lle bynnag 
y bo’n bosibl. 

 Ceisio perswadio busnesau rhyngwladol • 
sy’n darparu gwasanaethau ar y we ac 
ar-lein i’w darparu yn Gymraeg.

Yn angerddol am chwaraeon

Mae Llafur Cymru yn ymfalchïo yn 
ei enw da yn y Llywodraeth o gyfawni 
ei ymrwymiad i chwaraeon. Rydym 
yn cydnabod yn llawn bwysigrwydd 
chwaraeon yng nghalonnau ein pobl – 
p’un ai yn y parc lleol, maes chwarae’r 
ysgol neu yn Stadiwm y Mileniwm 
sydd dan ei sang – mae pobl Cymru yn 
angerddol am chwaraeon.

Yn y Llywodraeth, rydym bob amser 
wedi cydnabod y buddion enfawr a 
ddaw yn sgil chwaraeon i unigolion 
a chymunedau. Ar ystod o lefelau 
gwahanol mae chwaraeon yn cyfl wyno:

 Iechyd a lles gwell.• 

 Cydlyniant cymdeithasol a chymunedol.• 

 Buddion economaidd sy’n gysylltiedig • 
â chyrhaeddiad addysgol, datblygu 
sgiliau, twristiaeth a chyfl ogaeth.

 Buddion amgylcheddol.• 

Mae Llafur Cymru yn ymfalchïo 
mewn llywodraeth ein bod wedi 
cefnogi ‘Gweledigaeth Chwaraeon 
yng Nghymru’ Chwaraeon Cymru 
er mwyn cynyddu cyfranogiad a 
pherfformiad i’r eithaf:
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 • Sgiliau chwaraeon: Rydym yn 
dal yn ymroddedig i sicrhau bod 
plant a phobl ifanc yn cael y sgiliau 
corfforol sylfaenol yn gynnar a 
bod llythrennedd corfforol yn sgil 
datblygiadol sydd yr un mor bwysig â 
darllen ac ysgrifennu.

 • Cyfl eoedd Chwaraeon: Rydym 
yn dal yn ymrwymedig i sicrhau bod 
pob plentyn a pherson ifanc yn gallu 
cael mynediad i ystod o gyfl eoedd 
chwaraeon fel rhan o’r cwricwlwm 
ffurfi ol, ar ôl ysgol ac yn y gymuned.

 Gweithlu Chwareon:•  Rydym 
wedi cefnogi datblygiad gweithlu 
proffesiynol a gwirfoddol i ddarparu 
profi ad chwaraeon o ansawdd i bawb.

 • Rhagoriaeth Chwaraeon: Rydym 
wedi parhau i feithrin dawn er mwyn 
cyfl awni llwyddiant parhaus mewn 
chwaraeon o’r werin i lefel yr elît ar 
lwyfan y byd.

 • Arloesedd Chwaraeon: Rydym 
wedi annog cydweithredu, cefnogi 
ffyrdd newydd o gyfl wyno cyfl eoedd 
chwaraeon i gynyddu cyfranogiad a 
gwella perfformiad yr elît. 

Roedd Llafur Cymru yn y Llywodraeth 
yn arloeswyr yn deall buddion iechyd 
cynnig cynlluniau nofi o am ddim i bobl 
hŷn a’n plant ysgol. Yn dilyn llwyddiant 
y cynllun, rydym wedi ymestyn y 
cyfl eoedd i blant nofi o yn rhad ac am 
ddim ar benwythnosau. Yn ystod tymor 
nesaf  y Cynulliad byddwn yn:

 Cynnal ein hymrwymiad i nofio • 
am ddim

Er mwyn dwyn y lefel ymrwymiad yma 
i’r cam nesaf, rydym yn cefnogi nod 
Chwaraeon Cymru o alluogi plant a phobl 
ifanc i gael mynediad i o leiaf  pum awr o 
weithgaredd chwaraeon bob wythnos, wedi 
ei gyfl wyno nid yn unig yn yr ysgol ond yn 
y gymuned ehangach hefyd. 

Pan ddaw i gynnal digwyddiadau 
chwaraeon rhyngwladol o safon fyd-
eang, diolch i weledigaeth ac uchelgais 
Llafur Cymru ar gyfer ein gwlad, mae 
Cymru bellach ar lwyfan y byd ar 
ôl cynnal Cwpan Ryder 2010, Gêm 
Brawf  y Lludw 2009, Pencampwriaeth 
Rali’r Byd, twrnameintiau Olympaidd 
yng Nghaerdydd, a thrwy gynnal 
Cwpan Rygbi’r Byd 2015 ar y cyd.

Fodd bynnag, nid ydym yn fodlon 
gorffwys ar ein bri. Fel y dangoswyd 
trwy weledigaeth Llafur Cymru i gynnal 
Cwpan Ryder yng Nghasnewydd, daw 
buddion economaidd enfawr yn sgil 
digwyddiadau o’r fath. Rydym wedi 
profi  y gall Cymru fod yn lleoliad 
blaenllaw ar gyfer cystadleuaeth 
ryngwladol fawr. Yn y Llywodraeth 
bydd Llafur Cymru yn:

 Gweithio gyda Chaerdydd i archwilio • 
dichonoldeb gwneud cais i gynnal 
Gemau’r Gymanwlad yn 2026.

 Gweithio gyda ffederasiynau • 
chwaraeon y DU a rhyngwladol i 
sicrhau bod mwy o ddigwyddiadau 
mawr yn cael eu cynnal yng 
Nghymru yn y dyfodol, gan sicrhau 
bod Cymru gyfan yn elwa ar yr 
uchelgais hwn.
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CASGLIADAU

Wrth wraidd ein gwaith yn ystod 
pedwerydd tymor y Cynulliad fydd 
twf  yn economi Cymru a gweithredu 
ar swyddi ar gyfer pobl ifanc.

Ond byddwn hefyd yn gweithredu i 
helpu i fodloni’r heriau tymor hwy 
y mae ein gwlad yn eu hwynebu – 
gweithredu ar newid yn yr hinsawdd 
ac adeiladu cenedl gynaliadwy.

Byddwn yn diwygio gwaith y 
llywodraeth i fodloni heriau’r 
blynyddoedd i ddod.  Wrth wraidd 
ein gwaith bydd atebolrwydd gwell. 

Felly byddwn yn gweithredu ar ein 
haddewidion i gyfl wyno dyfodol tecach 
a bydd pobl Cymru yn ddiogel gyda 
Llafur wrth i ni gadw teithio am ddim 
ar fysiau, presgripsiynau am ddim, 
brecwast am ddim yn yr ysgol, cymorth 
i fyfyrwyr Cymru a chefnogaeth ar 
gyfer gweithwyr sy’n colli eu swyddi.  

Mae nifer o fudiadau wedi cyfrannu 
at greu y rhaglen hon ar gyfer 
llywodraeth. Diolchwn iddyn nhw am 
eu cyfraniad gwerthfawr. Mae’r rhaglen 
hon wedi ei chreu gan bobl Cymru ar 
gyfer pobl Cymru.

Mae’r rhaglen hon ar gyfer llywodraeth yn nodi’r 

gweithredoedd manwl y bydd Llafur Cymru yn eu cyfl wyno 

yn ystod tymor nesaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru. 

Mae’n agenda gyff rous a phellgyrhaeddol fydd yn cyfl wyno 

gwelliannau ar gyfer teuluoedd, cymunedau a busnesau 

ar draws Cymru.


