
Cymru Sy’n Gweithio i Chi



Mae ein gweledigaeth ar gyfer Cymru’r 21ain Ganrif yn syml. Dylai Cymru fod
yn economi dynamig, arloesol a ffyniannus; cenedl sy’n falch o’n gorffennol
ac eto’n hyderus o’n dyfodol ac o’n lle yn y byd.

I gyflawni’r weledigaeth hon, mae ar wleidyddiaeth yng Nghymru angen dim
byd llai na chwyldro.

Dro ar ôl tro, mae pobl wedi dweud wrthym eu bod yn teimlo’u bod wedi’u
siomi a’u hesgeuluso gan Lywodraeth ym Mae Caerdydd sydd wedi colli
pob cysylltiad â nhw. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn rhannu’r
rhwystredigaeth hon. Daliwn i gredu bod angen i benderfyniadau gael eu
gwneud yn nes at bobl, gan mai dyna’r ffordd orau o ddarparu’n
gwasanaethau cyhoeddus hanfodol. Ond mewn 17 mlynedd o Lywodraeth
Lafur barhaus, maent wedi methu â chael hyd yn oed yr hanfodion yn iawn.

Mae gan bobl ddyheadau cyffelyb yn awr ag yr oedd ganddynt pan
sefydlwyd ein Cynulliad Cenedlaethol gyntaf. Fel y peth lleiaf, maent yn
disgwyl i’w llywodraeth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol. Ond
roeddem i gyd wedi gobeithio am fwy - polisïau arloesol sy’n galluogi
Cymru i ragori ar ei chymdogion. Rydym wedi’n siomi’n enfawr ar y ddwy
ffon fesur.

Cyhoeddwyd ac hyrwyddwyd gan Richard Thomas ar ran Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, yn 38 Y Parêd, Caerdydd, CF24 3AD. Argraffwyd gan Park Communications Ltd, Alpine Way, Llundain, E6 6LA.
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Mae’n amser i Gymru gael gwleidyddion sy’n gwrando ac wedyn yn
gweithio i ddatrys problemau.

Mae’r maniffesto hwn yn gynllun penodedig ar gyfer Cymru uchelgeisiol,
optimistaidd ac arloesol, yn seiliedig ar ein gwerthoedd ac ar anghenion ein
cenedl.
� Mae arnom i gyd eisiau i staff y GIG gael yr amser i ofalu am ein

hanwyliaid, a dyna pam y bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn
sicrhau lefel staffio ddiogel ledled y GIG, drwy roi mwy
o
nyrsys yn ein
hysbytai ac yn ein cymunedau.

� Mae arnom i gyd eisiau i athrawon gael yr amser i addysgu’n plant yn
iawn, a dyna pam y bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn darparu
dosbarthiadau
llai
o
faint yn ein hysgolion.

� Mae arnom i gyd eisiau swyddi a chartrefi diogel i adeiladu gwell bywyd,
a dyna pam y bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn creu Economi
o
Gyfleoedd sy’n helpu busnesau i dyfu ac sy’n cynorthwyo pobl i
brynu’u cartrefi’u hunain.  Credwn y dylech, os oes gennych uchelgais,
gael y cyfle gorau i lwyddo.

Ers dros 150 mlynedd, mae Rhyddfrydwyr Cymru wedi ymladd dros
degwch ar ran cymunedau lleol. Rydym yn dal i wneud hynny heddiw.
Defnyddiom ein dylanwad yn y Cynulliad i sicrhau buddsoddiad sylweddol
mewn ysgolion drwy’n Premiwm Disgyblion, miloedd o brentisiaethau
newydd, a gwell mynediad at driniaethau achub bywyd ar y GIG. Roedd y
rhain oll yn bolisïau a gyflawnwyd er gwaethaf y ffaith ein bod yn yr
wrthblaid gyda phum Aelod Cynulliad.

Po fwyaf o bleidleisiau ac Aelodau Cynulliad sydd gennym, y mwyaf y
gallwn ei wneud drosoch chi. A Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, nac
anghofiwch fyth, a ymladdodd yn erbyn y codiad cyflog gwarthus o £10,000
i Aelodau’r Cynulliad.

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yw’r rhai ar y cyrion, yn gweithio yng
nghanol y system. Ni sydd ar y cyrion yn gweithio ar eich ochr chi.

Deallwn fod pobl fwyfwy wedi cael llond eu bol ar wleidyddion yn darlithio
wrthynt. Mae’r maniffesto hwn yn troi hynny wyneb i waered; mae’n
faniffesto sy’n gyforiog o syniadau newydd ac uchelgais sy’n dangos ein
bod yn gwrando.

Dyma faniffesto dros Gymru – Cymru sy’n gweithio i chi.

Kirsty Williams, Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
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Rwy’n obeithiol am fy nyfodol. Oes, mae arnaf
eisiau gweithio am y tro ond nid oes arnaf eisiau

i fy ngyrfa fynd i’r gwellt ymhen 10 mlynedd oherwydd
nad oes gan Lywodraeth Cymru mo’r crebwyll i gynllunio
ar gyfer swyddi’r dyfodol. Mae’n bryd cael llywodraeth
sy’n uchelgeisiol dros Gymru, nid llywodraeth sydd â’i
bryd ar y gorffennol.


 -
Caitlin,
Casnewydd

“
”

Mae arnom oll yr eisiau am swyddi a chartrefi diogel i adeiladu gwell
bywyd.  Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn creu Economi o
Gyfleoedd sy’n helpu busnesau i ffynnu.  Credwn y dylech, os oes
gennych uchelgais, gael y cyfle gorau i lwyddo.

Ni ddatblygodd yr heriau economaidd sy’n wynebu Cymru dros un
Tymor Cynulliad sengl ond yn awr yw’r amser i fod o ddifri’.
Rydym yn wynebu argyfwng yn ein diwydiant dur, y cyflogau
isaf ym Mhrydain a menter ar ôl menter oddi wrth Lywodraeth
Cymru nad yw’n helpu. Mae arnom angen ‘Strategaeth Twf
Cynaliadwy’ hirdymor sy’n creu economi cadarn, lle nad oes
neb yn cael ei esgeuluso. Golyga hynny fynd i’r afael â’r
problemau strwythurol yn ein heconomi - creu amgylchedd
busnes sy’n edrych allan at y byd ac sydd â’r hyder i wneud
cynnyrch a gwasanaeth Cymru yn llwyddiannus yn fyd-eang.
Mae arnom angen cefnogi’n diwydiannau allweddol, a dur yn
anad yr un ohonynt. Dim ond bryd hynny y bydd uchelgais
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru o Economi
o
Gyfleoedd
yn cael ei wireddu.

-
Eluned
Parrott,

 
 
 ymgeisydd
ar
gyfer
Caerdydd
Canolog

“
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Sefydlu Banc Datblyu Gymru i gefnogi busnesau
bychain
I newid tynged economi Cymru, byddwn yn sefydlu Banc Datblygu Cymru gyda thair nod
eglur: tynnu ynghyd cyllid a chefnogaeth i fusnesau bychain sy’n ceisio tyfu; datblygu
marchnadoedd allforio ar gyfer busnesau Cymru; a denu cyllid ar gyfer prosiectau seilwaith
mawrion.

Creu seilwaith trafnidiaeth, digidol a
chymdeithasol sy’n addas i’r byd modern
Mae seilwaith hygyrch a fforddiadwy yn hanfodol i helpu leihau arwahanrwydd ac sicrhau
mynediad at wasanaethau.  Byddwn yn edrych nid yn unig ar seilwaith trafnidiaeth, ond
hefyd ar seilwaith digidol a chymdeithasol.
Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn ddrud ac yn aml yn brin.  Byddwn yn creu awdurdodau
trafnidiaeth rhanbarthol i ddiwallu angen lleol drwy ail-reoleiddio’r bysiau, darparu
prosiectau mawrion fel Metro De Cymru, a gwella cysylltiadau fel y gallwch gyrraedd y
gwaith mewn pryd.

Mae’r chwyldro digidol wedi newid pob agwedd o’n bywydau.  Gan Gymru y mae’r lefel
isaf o fand eang cyflym iawn o bobman yn y Deyrnas Unedig, a lefelau annerbyniol o wael
o ran signalau ffonau symudol.  Ni oddefir cyflymder malwenaidd cyfredol y ddarpariaeth
hon gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru, a byddwn yn cynnal trafodaethau â BT
Openreach ar gyfer amserlen ddarparu. Byddwn yn gweithio gyda busnesau, OFCOM,
perchnogion y seilwaith a gweithredwyr y rhwydwaith i wella signalau ffonau symudol a
chynhwysiant digidol ledled Cymru.

Adeiladu gweithlu modern medrus drwy
fuddsoddi mewn prentisiaethau a phrifysgolion
Mae’n rhaid mesur llwyddiant economi Cymru drwy’r cyfleoedd a grëwn i bawb.
Sicrhaom brentisiaethau newydd ar gyfer 5,000 o bobl ifanc yng Nghymru. Byddwn
yn parhau â’r momentwm hwn drwy greu degau o filoedd o leoedd newydd ar
brentisiaethau. Byddwn yn cyfarparu gweithwyr Cymru â’r sgiliau sydd angen
arnynt drwy gefnogi hyfforddiant mewn gwaith ac adeiladu gweithlu modern, i
baratoi Cymru at y dyfodol. Byddwn yn annog entrepreneuriaeth, arloesedd a
chreadigrwydd drwy fuddsoddi mewn trosglwyddo technoleg o’n prifysgolion a’n
colegau i greu busnesau ‘Gwnaed yng Nghymru’ newydd, sydd â’r capasiti i greu
swyddi ar gyfer y presennol a chenedlaethau’r dyfodol.

1.

2

3

:
Mae economi Cymru’n llusgo y tu ôl i weddill y Deyrnas Unedig - mae
ein radd cyflogaeth yn is na chyflogaeth Lloegr a’r Alban; ni sydd â’r
economi lleiaf cynhyrchiol yn y DU; â’r lefelau uchaf o dlodi ymysg
plant y tu allan i Lundain. (Ffynhonnell: StatsWales)

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:
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Ers 17 mlynedd, mae economi Cymru wedi dioddef oddi wrth ymagweddiad 'newid byth a beunydd'
tuag at strategaeth economaidd, er gwaethaf y ffaith mai un blaid sy'n rheoli.  Mae ar ein cymuned
fusnes angen sefydlogrwydd er mwyn cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Yn rhy hir, mae cynlluniau ar gyfer twf wedi anwybyddu'r problemau strwythurol yn economi Cymru.
Mae gan Gymru nifer enfawr o ficro-fusnesau, a nifer fechan o weithrediadau canghennau oddi wrth
fewnfuddsoddwyr y mae llawer o swyddi'n dibynnu arnynt.  Mae ar Gymru angen hyrwyddo twf
cwmnïau sefydlog, canolig eu maint i ddarparu asgwrn cefn cryf i'n heconomi.

Bydd ein strategaeth economaidd yn meithrin amgylchedd busnes sy'n rhyng-genedlaetholaidd ei
agwedd, gan chwilio'n eiddgar am gyfleoedd y tu hwnt i'n ffiniau ac yn ddigon hyderus i fanteisio
arnynt.  Mae'n rhaid inni wella sgiliau ac arloesedd Cymru, ei mynediad at gyllid a chyfalaf, a mynediad
at farchnadoedd er mwyn cynyddu cynhyrchiant a chyflawni twf dros yr hirdymor.

I wneud yn sicr nad oes neb ar ei hôl hi, mae'n rhaid inni alluogi cymunedau i adeiladu eu dyfodol
economaidd eu hunain drwy ddatgloi nerth a photensial ledled Cymru, nid dim ond ym Mae Caerdydd.

Mae'n rhaid inni amlinellu strategaeth eglur, hirdymor ar gyfer Cymru a ddaw â hyder i fusnesau sydd
wedi'u lleoli yma ac ar gyfer y rheiny a fyddai'n masnachu gyda ni ac yn buddsoddi ynom ni.  Bydd yn:

� Datblygu Strategaeth Twf Cynaliadwy 25 mlynedd, sy'n amlinellu'n gweledigaeth ar gyfer creu
economi wedi'i ail-fantoli ac sy'n gadarn, a gefnogir gan Banel Strategaeth Twf, sy'n sicrhau y
canolbwyntir holl agweddau llywodraeth ar dyfu'n heconomi.

� Cwtogi ar fân-reolau drwy gyflwyno rheol 'un-i-mewn, un-allan' ar gyfer rheoleiddio a chyflwyno
Mesur Diwygio Rheoleiddio.

� Annog awdurdodau lleol i ymwneud yn fwy rhagweithiol â busnesau bach a chanolig (SMEs) lleol
fel rhan o'u strategaeth gaffael, yn cynnwys busnesau archwilio yn eu hardaloedd i'w galluogi i
ddylunio contractau sy'n diwallu anghenion busnesau lleol.

� Archwilio'r posibilrwydd o roi statws cyfreithiol uwch i Siambrau Masnach fel bod arbenigwyr a
phobl busnes, nid biwrocratiaid, yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig ar ran y
Llywodraeth.

� Cefnogi ardaloedd sy'n dioddef oddi wrth ysgytiadau economaidd disymwth, megis Port Talbot,
yn cynnwys drwy alluogi creu Cwmnïau Datblygu a datblygu dulliau rheoli argyfyngau ag
arweinwyr lleol.
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Mae ar Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru eisiau i Fanc Datblygu Cymru fod yn ysgogydd ar gyfer
cyflawni'r economi cadarnach y mae Cymru'n ei haeddu.  Bydd Banc Datblygu Cymru yn cynorthwyo
busnesau i dyfu, i ganfod marchnadoedd newydd i gynnyrch a gwasanaethau Cymreig, ac i ddarparu
seilwaith sy'n sicrhau, ble bynnag rydych yn byw a pha beth bynnag y bo'ch cefndir, na chewch eich
esgeuluso wrth i economi Cymru ddatblygu.

Byddwn yn creu Banc Datblygu Cymru a chanddo dri nod:

� Gweinyddiad Busnes Bach i dynnu ynghyd gyllid a chyngor i fusnesau sy'n tyfu.

� Swyddfa ryngwladol i gefnogi busnesau i ganfod marchnadoedd allforio newydd ac i frocera
cysylltiadau buddsoddi rhyngwladol.

� Banc buddsoddi seilwaith i ddenu buddsoddiad ar gyfer seilwaith trafnidiaeth,  digidol a
chymdeithasol.
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Mae arloesi ac addysg yn allweddol i greu swyddi cynaliadwy, gwerth uchel yng Nghymru.
Cydnabyddwn fod ein prifysgolion yn gyfranwyr allweddol tuag at economi Cymru.  Mae'n rhaid inni
greu amgylchedd sy'n caniatáu i entrepreneuriaeth ac arloesi i ffynnu, gan sicrhau bod y rheiny sydd
â'r syniadau i adeiladu busnes llwyddiannus yn derbyn y gefnogaeth y mae arnynt ei hangen.

Byddwn yn datblygu strategaeth arloesi i fanteisio hyd yr eithaf ar gyfleoedd i'n prifysgolion a'r sector
preifat i greu cyfoeth gyda'i gilydd, yn cynnwys:

� Creu cronfa ddata Ymchwil a Datblygu ym mhrifysgolion Cymru i annog cydweithredu rhwng
Addysg Uwch a'r sector preifat.

� Ehangu buddsoddiad mewn Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth i drosglwyddo
gwybodaeth academaidd yn ddi-dor i brosiectau busnesau bywyd go iawn.

� Darparu cyllid ychwanegol i brifysgolion i gefnogi pynciau drutach, megis peirianneg a
chyfrifiadureg, a goresgyn anghydbwysedd rhwng y rhywiau wrth recriwtio myfyrwyr.

� Sefydlu rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr drwy Gymru gyfan i fyfyrwyr Ewropeaidd a rhyngwladol a
astudiodd yng Nghymru, a myfyrwyr o Gymru sydd wedi astudio dramor, fel rhan o Strategaeth
Wasgariad ehangach i ddatblygu cysylltiadau busnes rhyngwladol.
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Er mwyn cyflawni golud cynaliadwy, mae ar holl bobl Cymru angen gallu datblygu'r sgiliau y mae arnynt eu
hangen ar gyfer y gweithle yn awr ac yn y dyfodol.

Mae arnom angen sylfaen o sgiliau uchel er mwyn bod yn gyrchfan ddeniadol ar gyfer buddsoddiad o'r tu
allan ac i dyfu'n busnesau gwerth uchel ein hunain.  Mae hi hefyd yn hanfodol y caiff ein holl ddinasyddion,
mewn economi modern cynhwysol, y cyfle i lwyddo mewn bywyd, ni waeth beth fo'u rhywedd, ethnigrwydd,
crefydd, rhywioldeb neu'u hanabledd.  Byddwn yn:

�  Ymestyn cyfleoedd am brentisiaeth drwy:

§ Ddyblu'r nifer o leoliadau i brentisiaid sydd yn cael dechrau yng Nghymru.

§ Creu rhaglen genedlaethol cyswllt ysgolion i hyrwyddo prentisiaethau.

§ Buddsoddi mewn cyfleusterau prentisiaeth mewn Colegau Addysg Bellach.

§ Cynnig grantiau i fusnesau bychain ar gyfer pob un person ifanc nad yw mewn addysg,
cyflogaeth na hyfforddiant a dderbyniwyd fel prentis.

� Ymwreiddio sgiliau ehangach megis entrepreneuriaeth, arweinyddiaeth, a rheoli i mewn i'r cwricwlwm ar
bob lefel, a chyfarwyddo Estyn i werthuso hyn mewn arolygiadau.

� Buddsoddi mewn canllawiau rhagweithiol, proffesiynol ar yrfaoedd, yn cynnwys cyfweliad un i un
gwarantedig i bob plentyn yng Nghymru sy'n gofyn am gyfweliad.

� Creu trefn cynnal astudiaeth i gymorth ymgeiswyr aeddfed i gael prentisiaethau.

� Gwella adrodd ar ganlyniadau hirdymor o astudio, drwy gyfarwyddo prifysgolion, dosbarthiadau'r
chweched flwyddyn a cholegau addysg bellach i adrodd ar gyrchfannau graddedigion bum mlynedd ar ôl
graddio.

� Annog busnesau i gyhoeddi
data ynglŷn ag amrywiaeth
aelodau'u bwrdd.

� Sefydlu comisiwn dan
arweiniad Gweinidog i
archwilio'r gwahaniaeth rhwng
niferoedd y rhywiau yn y
gweithlu yng Nghymru, megis
tangynrychiolaeth a bwlch
rhwng cyflogau.

� Cefnogi pobl Lesbaidd, Hoyw,
Ddeurywiol a Thrawsrywiol+ i
gael at gyflogaeth ac i gefnogi
unigolion trans* i ddychwelyd i
weithio ar ôl trawsnewid.

� Ymdrechu i wneud pob rhaglen
waith yng Nghymru yn hygyrch
i bobl ag anableddau.
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Yn rhy hir, mae seilwaith digidol a ffisegol gwan Cymru wedi llesteirio'n heconomi, ond heb ystyried
gwead cymdeithasol ein cymunedau, mae yna berygl hyd yn oed os gwnawn ddenu twf na fydd yn
cyrraedd ein pobl i gyd.

Mae blynyddoedd o beidio â buddsoddi digon wedi gadael Cymru mewn sefyllfa anfanteisiol o ran gallu
cystadlu.

Byddwn yn amlinellu cynllun buddsoddi cyfalaf treigl 10 mlynedd, i ddenu buddsoddiad gan ddefnyddio
Banc Datblygu Cymru i ddarparu:

� Datblygiadau seilwaith sylweddol iawn i alluogi'n heconomi i dyfu.

� Trafnidiaeth gyhoeddus sy'n cysylltu'n cymunedau.

� System gyfathrebu symudol a digidol sy'n addas ar gyfer y byd modern.

Mae seilwaith yn ganolog i'n heconomi - p'un ai bod hynny drwy brosiectau mawrion sy'n cyflogi
gweithwyr Cymreig, neu arloesiadau i gludo nwyddau o amgylch y wlad.  Byddwn yn:

� Pwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gyhoeddi amserlen hirdymor ar gyfer llwyr drydaneiddio
llinellau rheilffyrdd Cymru, yn cynnwys llinell reilffordd Arfordir y Gogledd.

� Bwrw ymlaen â llwyr drydaneiddio Llinellau Rheilffordd Cymoedd De Cymru.

� Annog rhagor o fuddsoddi gan y sector preifat mewn terfynellau rheilffordd cludo nwyddau a pharciau
dosbarthu sy'n gysylltiedig â rheilffyrdd i symud mwy o nwyddau oddi wrth ffyrdd i reilffyrdd, gyda
mynediad at brif borthladdoedd i ddenu mewnfuddsoddiad ac i helpu busnesau Cymru i allforio.
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Seilwaith Trafnidiaeth
Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn ein cysylltu â swyddi, gwasanaethau a theulu.  A mwy a mwy o bobl yn
cymudo, mae cael trafnidiaeth gyhoeddus effeithlon yn hanfodol.  Gall bod yn gysylltiedig â gweddill
Cymru, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, olygu popeth i gymuned leol, ei phobl a'i heconomi.

Ym Masnachfraint Rheilffyrdd nesaf Cymru a'r Gororau, byddwn yn:

� Nodi'n fanwl welliannau o ran cyflymder a chapasiti ar gyfer gwasanaethau cymudwyr, ac yn
datblygu strategaeth stoc rholio i gyflenwi fflyd fwy cyfforddus a hygyrch o drenau.

� Ceisio diogelu llwybrau rheilffordd o Gymru i Gaer, Lerpwl, Manceinion, a Birmingham, a chadw
llinellau'r Gororau o fewn masnachfraint Cymru.

� Gwella gwasanaethau ar reilffordd Calon Cymru, yn enwedig ar benwythnosau, a chefnogi
prosiect y Canolbwynt Rheilffyrdd Cymunedol.

� Ymchwilio i'r posibilrwydd o greu llwybrau ychwanegol, megis o Dde Cymru i Fryste a de-orllewin
Lloegr.

� Ystyried cost tocynnau tecach 'y filltir' ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau rheilffyrdd yng Nghymru
drwy fanylion Masnachfraint Rheilffordd nesaf Cymru a'r Gororau.

� Comisiynu astudiaeth ddichonolrwydd i adfer y cysylltiadau rheilffordd rhwng Aberystwyth a
Chaerfyrddin i gysylltu â'r rhwydwaith sydd eisoes yn bodoli.

� Cyflwyno dull tocynnu pryniant lluosog yn null trwydded, a thocynnau tymor rhan amser ac
adegau tawel i leihau cost cymudo rhan amser.

� Gweithio i ailagor gorsafoedd llai, megis Carno, ac adeiladu gorsafoedd newydd mewn cymunedau
sydd â chysylltedd gwael drwy Fetro De Cymru.

� Disodli gwasanaeth tynnu gan locomotifau Dosbarth Busnes Y Gerallt Gymro a rhoi gwasanaeth
cyflym safonol yn ei le.

� Ei gwneud hi'n haws cyfuno teithio ar reilffyrdd a beicio, yn cynnwys mynd â'ch beic ar y trên.
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Byddwn hefyd yn:

� Creu Awdurdodau Trafnidiaeth i Deithwyr, wedi'u lleoli yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, i
ddarparu gwasanaethau trafnidiaeth mwy fforddiadwy, hygyrch ac integredig:

§ Yng Ngogledd Cymru, i ddarparu gwell gwasanaethau sydd wedi'u canolbwyntio ar goridor yr
A55, a datblygu Metro Gogledd Cymru â chysylltiadau â Chaer, Manceinion, a Lerpwl.

§ Yng nghanolbarth Cymru, i wella cysylltedd trafnidiaeth gyhoeddus i mewn i ganolfannau
rhanbarthol a threfydd marchnad.

§ Yn Ne Cymru, i ddarparu Metro De Cymru ac i'w ehangu i gynnwys Cymoedd y De.

� Ail-reoleiddio gwasanaethau bysiau i wella nifer y llwybrau sydd yna yn ardaloedd gwledig a thlotaf Cymru.

� Cyflwyno 'Oystercard' Cymru gyfan ar wasanaethau bysiau.

� Ymestyn ein Cynllun Teithio Rhatach i Ieuenctid i fwy o bobl ifanc, er enghraifft, i bob myfyriwr llawn amser.

� Datblygu strategaeth hedfan gynhwysfawr i Gymru a dileu Cysylltiad Awyr gwastraffus Ynys Môn i
Gaerdydd.

� Sicrhau bod pob datblygiad newydd sylweddol yn cynnwys darpariaeth ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus
gynaliadwy, integredig, yn cynnwys mynediad at lwybrau cerdded a beicio.

� Helpu i wneud trafnidiaeth gymunedol yn fwy cynaliadwy gyda chyllidebu a chefnogaeth dros dair blynedd.

� Sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yn hygyrch i'r rheiny sydd ag anableddau drwy'r system fasnachfraint,
cyflwyno gwybodaeth amser real weladwy a chlywadwy mewn safleoedd bysiau, a chyflwyno tocyn bws
rhatach i'r rheiny ag anableddau meddwl i gael yr un drefn i fysiau a'r cymhwysedd sydd yna ar gyfer
Cherdyn Rheilffordd i Bobl Anabl.

�
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� Ymestyn ein Cynllun Teithio Rhatach i Ieuenctid i fwy o bobl ifanc, er enghraifft, i bob myfyriwr llawn amser.

� Helpu i wneud trafnidiaeth gymunedol yn fwy cynaliadwy gyda chyllidebu a chefnogaeth dros dair blynedd.

Gweithiwn i ddod â gwell cydbwysedd rhwng holl ddefnyddwyr ein strydoedd, gan annog teithio
egnïol (beicio a cherdded) ochr yn ochr ag ymyriadau praff â'n rhwydwaith ffyrdd i wella cysylltedd
ledled Cymru.

Byddwn yn:

� Ymgyrchu dros ddiddymu tollau ar Bont Hafren unwaith y bydd y dyledion wedi'u talu.

� Gwella'r seilwaith i ddod â'r A55 i'r un safon â ffyrdd cyffelyb, gan sicrhau bod cyffyrdd a lleiniau
caled yn addas i'r diben.

� Gwrthwynebu datblygu "Llwybr Du" ffordd liniaru'r M4 a gweithredu gwahanol ddulliau o
oresgyn tagfeydd yn ne-ddwyrain Cymru, megis gwella'r rhwydwaith dosbarthu o amgylch
Casnewydd a buddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus.

� Gweithio â llywodraeth leol i roi ar waith fesul cam barthau 20mya mewn ardaloedd preswyl.

� Gwneud ymrwymiad i addysgu
pob plentyn ysgol i feicio'n
ddiogel.

� Creu cronfa teithio egnïol
(cerdded a beicio) i annog y
gwaith o ddatblygu seilwaith
teithio egnïol newydd ledled
Cymru, a gwneud cynnydd tuag
at darged buddsoddiad beicio o
£10 y person y flwyddyn.

� Annog cerdded a beicio drwy
ddarparu cefnogaeth ar gyfer
datblygu llwybrau a rhaglenni
addysg.

� Diddymu tollau ar Bont Cleddau
a throi holl hyd yr A477 yn
gefnffordd.

15



Seilwaith Digidol
Mae seilwaith digidol yn hanfodol i fusnesau ac yn ganolog i seilwaith cymdeithasol a diwylliannol
Cymru.  I sicrhau arloesi digidol yng Nghymru, byddwn yn:

� Defnyddio adnoddau a thir Llywodraeth Cymru i ddarparu signal ffôn symudol cynhwysfawr.

� Cynnal trafodaethau argyfwng â BT Openreach a gofyn am amserlen ddarparu sy'n sicrhau bod
gan bob canolfan a pharc busnes, ysbyty, ac ysgol yng Nghymru fand eang cyflym iawn erbyn 2017.

� Sicrhau bod cynllun Allwedd Band Eang Cymru yn cael ei hysbysebu'n helaeth ac yn cael ei wella.

� Sicrhau bod rheolau cynllunio'n cefnogi'r gwaith o ddatblygu seilwaith digidol.

� Cefnogi cynlluniau hyfforddi wyneb yn wyneb lleol sydd wedi'u targedu ar gyfer busnesau ac
unigolion i oresgyn allgáu digidol.

� Annog lledaenu Wi-Fi am ddim yng nghanol trefi drwy gydweithredu rhwng llywodraeth leol a
diwydiant, fel sydd wedi digwydd yn Nhrefynwy.
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Mae penderfyniadau ynglŷn â chymunedau lleol wedi'u canoli ym Mae Caerdydd.  Byddwn yn sicrhau
y cewch chi, beth bynnag y bo maint eich cymuned, eich grymuso i bennu'ch blaenoriaethau'ch
hunain, arwain eich adfywio eich hunain, a diogelu'r seilwaith cymdeithasol sy'n cadw'ch cymuned yn
fyw.

Byddwn yn:

� Rhoi dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol ar gyfer datblygu economaidd, ynghyd ag offer,
megis cadw'n lleol gyfran o incwm ardrethi busnes i'w gymell.

� Sefydlu Stryd Fawr Cymru i gefnogi cymunedau lleol drwy rannu arferion da a chefnogi'r gorchwyl
o greu Ardaloedd Gwella Busnes a mathau eraill o gydweithredu, megis Cymdeithasau
Masnachwyr.

� Diddymu polisi Ardaloedd Menter Llywodraeth Cymru sydd wedi methu â chyflawni.

� Cyflwyno Ardaloedd Twf newydd, a reolir gan Bartneriaethau Menter Lleol i ddarparu cefnogaeth
unswydd bwrpasol i fusnesau ac i arloesedd.

� Cefnogi mentrau Bargen Dinas a Rhanbarth Dinas, gan roi sail statudol iddynt, ble y bo'n briodol.

� Gwneud ein Trefydd Marchnad yn ganolfannau economïau rhanbarthol drwy sicrhau y cânt eu
gwasanaethu gan seilwaith trafnidiaeth a seilwaith digidol.

� Datblygu dulliau rheoli argyfyngau i helpu economïau lleol i ymdopi ag ysgytiadau economaidd
lleol, megis cyflogwr sylweddol iawn yn mynd i'r gwellt.

� Creu Cynllun Rhyddhad Adfeddiannu ar gyfer ardrethi busnes i annog busnesau i ddefnyddio
siopau gweigion.

� Datblygu rhwydweithiau o gynghorwyr a argymhellir drwy gangen busnesau bach Banc Datblygu
Cymru ym mhob rhanbarth i ddarparu cymorth busnes proffesiynol wedi'i deilwra.
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Mae diwydiant dur Prydain yn wynebu'r storm berffaith o lifeiriant o fewnforion rhad o Tsieina, galw byd-
eang gostyngol, a chostau trydan ac ardrethi busnes uchel - mae'r rhain wedi cyfrannu tuag at
benderfyniad Cwmni Dur Tata i werthu'i asedau Prydeinig, gan beryglu gweithfeydd ym Mhort Talbot,
Casnewydd, Trostre, a Shotton.

Y gwaith ym Mhort Talbot yw craidd diwydiant dur Prydain.  Mae'n llusern falch o'n treftadaeth
ddiwydiannol ac yn rhan o'r rheswm rydym yn arwain y byd mewn gweithgynhyrchu.  Mae ar Gymru angen
diwydiant dur - mae o bwysigrwydd strategol anhepgor ein bod yn gallu cynhyrchu'n dur o ansawdd uchel
ein hunain.

Ym mis Hydref, gwnaeth yr Uwchgynhadledd Frys ar Ddur, cyflogwyr yn y diwydiant dur ac undebau llafur
gyflwyno pum 'dadl allweddol' i achub y diwydiant: helpu â chostau ynni uchel, osgoi goreuro rheoliadau,
cefnogi cynnwys lleol mewn prosiectau mawrion, cyflwyno ardrethi busnesau tecach, a chefnogi
gweithredu yn erbyn dympio ar lefel yr Undeb Ewropeaidd.

Wrth i'r ddogfen hon gyrraedd yr argraffwyr, mae Cwmni Dur Tata yn chwilio am brynwr ar gyfer ei
weithfeydd.  Mae'n rhaid i Lywodraeth y Deyrnas Unedig fod yn fodlon camu i'r bwlch fel 'buddsoddwr
cyfle olaf' er mwyn sicrhau y gellir ei drosglwyddo fel busnes gweithredol i fuddsoddwr newydd ac atal
bwlch yn y gweithrediadau.  Mae'n rhaid inni wneud popeth y gallwn i osgoi gwneud y ffwrneisi'n segur ym
Mhort Talbot.

Byddwn yn:

� Gweithredu'n syth i gael gwared ag ardrethi busnes ar offer a pheirianwaith;

� Llunio canllawiau i gefnogi dur lleol drwy gaffael, gosod trothwyon uchel ar gyfer ansawdd ac effaith
amgylcheddol y dur a ddefnyddir ym mhrosiectau Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol Cymru;

� Datblygu strategaeth gynaliadwyedd ar gyfer y dyfodol;

� Llunio pecyn cymorth ariannol ar gyfer y gweithfeydd, sydd wedi'i gynllunio i arafu wrth i'r gweithfeydd
ddod yn gynaliadwy;

� Lobïo ar lefel yr UE i gryfhau mesurau gwrth-ddympio, diddymu'r rheol tollau llai, a gwrthwynebu
Statws Economi Marchnad ar gyfer Tsieina - y cyfan yn gamau hanfodol i'w cymryd i achub y diwydiant
dur ac i roi cyfle cyfartal iddo allu cystadlu;

� Datblygu cynllun buddsoddi i Bort Talbot fel y gall gystadlu ar ansawdd a gwahaniaethiad cynnyrch, a
chreu Cwmni Datblygu Trefol i Bort Talbot i amrywiaethu'r economi yn yr ardal.
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Mae economi agored yn economi cryf.  Mae arnom angen meithrin amgylchedd busnes yng Nghymru sy'n
edrych y tu hwnt i'n ffiniau at farchnadoedd newydd a chyfleoedd newydd, er mwyn datgloi twf
economaidd.  Mae'n rhaid inni annog pob busnes i edrych y tu allan i'w cylch clyd cyfredol - p'un ai bod yn
hynny'n golygu gwerthu i ochr arall yr byd neu i'r dyffryn nesaf atoch.

Byddwn yn:

� Cynhyrchu strategaeth allforio bendant i Gymru i baru dyfeisgarwch y sector preifat â chefnogaeth y
sector cyhoeddus.

� Gosod y gorchwyl i Fanc Datblygu Cymru ddatblygu cysylltiadau rhyngwladol a chefnogi cwmnïau i gael
y fargen orau wrth allforio.

� Ei gwneud hi'n llai beichus i gael at gefnogaeth ryngwladol, gan leihau'r gwaith papur a sicrhau bod
busnesau'n cael penderfyniadau cyflymach.

� Rhoi dyletswydd ar ardaloedd twf, rhanbarthau dinasoedd a chyrff eraill i nodi allforwyr potensial a'u
cysylltu â chefnogwyr potensial.

� Datblygu rhaglen mynediad i Sioe Fasnach Cymru ag arian cyfatebol i fynychu sioeau mewn
marchnadoedd sy'n egino a marchnadoedd sefydledig.

� Cyflwyno rhaglenni cyfeillio parthed cadwyn gyflenwi, lle mae cwmnïau mawrion sy'n ymwneud ag
allforio yn helpu busnesau bach a chanolig sydd yn eu cadwyn gyflenwi i ganfod cwsmeriaid tramor
newydd.

�  Gwella cynrychiolaeth i fusnesau ym Mrwsel, gyda chynrychiolydd busnes yn Tŷ Cymru / Wales House.
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Gwyddom fod addysg dda yn rhoi plentyn ar y
llwybr iawn am oes.  Mae’u cyraeddiadau, eu

sgiliau, hyd yn oed eu dedwyddwch yn y dyfodol yn
dibynnu ar roi’r dechreuad gorau un mewn bywyd i
blant.  Byddwn yn rhoi’n hymddiriedaeth mewn
addysgwyr ac yn sicrhau bod gan athrawon y rhyddid
i addysgu a bod gan arweinwyr y gallu i arwain eu
hysgolion i lwyddiant.
Mae’n rhaid inni hefyd sicrhau bod addysg yn hygyrch i
bawb, sy’n golygu bod yn rhaid i’n cyfundrefnau addysg
bellach ac addysg uwch fod ar gael i gefnogi pobl o
bob oed, ac adeiladu ar ymchwil i helpu’n heconomi i
 dyfu.

-
Aled
Roberts,
prif
ymgeisydd
ar
gyfer
Gogledd
Cymru

“

”
20

Dydw i ddim am weld fy mab yn cael dysgu
mewn ystafell ddosbarth orlawn. Rwy’n ymddiried
mewn athrawon i wybod beth sydd orau i fy mhlentyn, a
hoffwn iddynt gael yr amser, yr adnoddau a’r rhyddid i
wneud eu gwaith yn iawn.

-
Kate,
Caerdydd



Gostwng maint dosbarthiadau babanod i 25
Mae maint dosbarthiadau yng Nghymru ymysg yr uchaf yn y byd datblygedig, ac
eto dengys tystiolaeth fod plant yn gwneud yn well mewn dosbarthiadau llai, yn
enwedig pan fônt yn ifanc iawn.  Byddem yn cyflwyno ‘Cronfa Gostwng Maint
Dosbarthiadau’ i sicrhau bod dosbarthiadau babanod fel rheol yn cynnwys dim
mwy na 25 o ddisgyblion, er mwyn rhoi’r amser i athrawon ganolbwyntio ar
anghenion unigol plentyn, sy’n rhywbeth y credwn sy’n ganolog i godi safonau.

Ehangu’r Premiwm Disgyblion
Credwn fod pob plentyn yn haeddu dechreuad gwych mewn bywyd ac rydym yn
benderfynol o sicrhau bod ein cyfundrefn addysg yn meithrin y gorau ym mhawb.
Mae Cymru yn cyflawni’n waeth na gweddill y Deyrnas Unedig ar restrau
rhyngwladol, ni chyllidir ysgolion yn ddigonol ac mae gormod o blant yn methu â
dysgu’r sgiliau y mae arnynt eu hangen.
Rydym eisoes wedi sicrhau dros £282 miliwn i blant o gefndiroedd difreintiedig
drwy’n Premiwm Disgybl Cymru, gan roi’r gefnogaeth ychwanegol i dros 65,000 o
blant bob blwyddyn. Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn parhau i gynyddu’r
cyllid hwn i gau’r bwlch rhwng plant o gefndiroedd tlawd a chyfoethog o’r
blynyddoedd cynnar ymlaen, a sicrhau bod ysgolion yn cael eu cyllido’n ddigonol.

Cynyddu mynediad i brifysgol
Mae polisi ffioedd dysgu’r Llywodraeth Lafur yn sugno cyllid o’n prifysgolion ac yn
gadael myfyrwyr heb gymorth angenrheidiol. Cydnabyddwn mai costau byw, nid
ffioedd dysgu, yw’r rhwystr mwyaf i bobl rhag ymgeisio i fynd i brifysgol. Byddwn
yn cyflwyno ‘Grant Cymorth Byw i Fyfyrwyr’ ar gyfer pob disgybl sy’n hanu o
Gymru, ni waeth ble maent yn astudio.

1

2

3

:

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:

Dengys rhestrau rhyngwladol mai ysgolion Cymru sy’n cyflawni
waethaf yn y Deyrnas Unedig o ran darllen, mathemateg, a
gwyddoniaeth. (Ffynhonnell: Y Sedydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd - Rhaglen
Rhyngwladol Asesu Myrfyrwyr)
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Addysg yw'r allwedd i symudedd cymdeithasol ac i ddatgloi cyfle.  Penderfynir ar gyfleoedd bywyd gormod o lawer
o bobl ar eu genedigaeth yn hytrach na chan eu hymdrechion eu hunain.  Credwn fod pob plentyn yn haeddu
dechrau gwych mewn bywyd, ac rydym yn benderfynol o sicrhau bod ein cyfundrefn addysg yn meithrin y gorau ym
mhawb.  Mae arnom angen cyfundrefn addysg sy'n helpu plant i ffynnu ac sy'n grymuso disgyblion a rhieni.  Dylai
pawb gyrraedd ei lawn botensial; ni wnawn adael i gyfundrefn addysg wael lesteirio dyfodol ein plant a'n gwlad.

Caiff helpu plant i ddatblygu yn y blynyddoedd cynnar yr effaith fwyaf ar eu cyfleoedd bywyd drwodd a thro.  Mae
arnom angen system gynhwysfawr o gymorth blynyddoedd cynnar sy'n canolbwyntio ar anghenion plant a'u
teuluoedd ac sydd â'r nod o baratoi pob plentyn ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Darparwn ddosbarthiadau llai o faint i fabanod, gan ostwng y cap ar faint ar gyfer dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn
1 a Blwyddyn 2 o 30 i 25, fel y gall athrawon ymroi o'u hamser i gwneud yn sicr bod pob plentyn yn cael y gefnogaeth
a'r sylw y mae arnynt eu hangen a'u haeddu.  Bydd dosbarthiadau llai o faint yn golygu y bydd gan athrawon lai o
lwyth gwaith am bob dosbarth, y gallant dreulio mwy o amser gyda disgyblion, mwy o amser yn arloesi, a mwy o
amser yn addysgu. Byddem yn gweithio i sicrhau nad yw dosbarthiadau babanod fel rheol yn cynnwys mwy na 25 o
ddisgyblion, gan flaenoriaethu'r dosbarthiadau mwyaf yn gyntaf.  Gwneid hyn drwy fuddsoddi mewn mwy o
athrawon i roi'r amser iddynt ganolbwyntio ar anghenion unigol plentyn, rhywbeth y credwn sy'n ganolog i godi
safonau. Byddem yn sefydlu Grant Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod gwerth £42 miliwn dros dymor nesaf y
Cynulliad, gyda chyllid yn cael ei flaenoriaethu ar gyfer y dosbarthiadau mwyaf.

Mae arnom eisiau cefnogi rhieni â darpariaeth gofal plant hyblyg, sy'n hanfodol i gael rhieni yn eu holau i weithio ac i
sicrhau'r deilliannau gorau i'r plentyn.  Golyga hyn fwy o incwm i aelwydydd, mwy o ferched yn y gweithle, a
chymdeithas gryfach.

Byddwn yn:

� Cynnig 10 awr yr wythnos o ofal plant sydd o ansawdd ac am ddim i bob rhiant sy'n gweithio o ddiwedd
absenoldeb rhiant â thâl (naw mis) tan fod eu plentyn yn ddwy flwydd oed.

� Cynnig 10 awr yr wythnos o ofal plant sydd o ansawdd ac am ddim i bob plentyn dwy i dair oed drwy dynnu gofal
plant o Dechrau'n Deg ac ail-fuddsoddi'r cyllid hwn mewn darpariaeth gyffredinol, fwy hyblyg.

� Cynyddu'r ddyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i ddarparu lle addysg gynnar a gyllidir ar gyfer plant tair i
bedair oed i bymtheg awr yr wythnos.

� Cyflwyno cymhwyster Athro Blynyddoedd Cynnar Cymwysedig a hyrwyddo Prentisiaethau mewn Blynyddoedd
Cynnar a Gofal Plant.

� Cynyddu mynediad at raglenni rhianta, sicrhau bod rhaglenni a chefnogaeth yn hyrwyddo datblygu perthynas a
bondio, a chefnogi rhieni i ddatblygu sgiliau iaith cynnar eu plentyn yn y cartref.

� Datblygu hyfforddiant drwy Dechrau'n Deg ar gyfer cynghorwyr iechyd a bydwragedd i adnabod arwyddion
esgeulustod.

� Ei gwneud hi'n ofynnol i bob aelod o staff meithrinfeydd gwblhau cwrs cymorth cyntaf pediatrig a gydnabyddir
yn swyddogol.

� Hyrwyddo'r defnydd o adeiladau cymunedol, canolfannau hamdden ac adeiladau ysgolion i gynyddu lefel y
ddarpariaeth gofal plant yng Nghymru, yn cynnwys gofal cofleidiol.

� Cefnogi cyfle plant i chwarae mewn mannau agored, a'i gwneud hi'n haws cau ffyrdd dros dro i ganiatáu
chwarae.
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Gall athrawon weddnewid bywydau plant, ond yn rhy aml nid ydynt yn teimlo'u bod wedi'u grymuso i
ymdrin â'r heriau y maent yn eu hwynebu.  Dylai pob athro gael mwy o ryddid a chefnogaeth i
ddarparu'r addysg orau bosibl i'n plant.

Mae athrawon yn cyflawni'r canlyniadau gorau pan gânt hyblygrwydd a chefnogaeth, nid eu llethu
gan fiwrocratiaeth.  Byddwn yn darparu mwy o ryddid i athrawon a mwy o hyblygrwydd i'n hysgolion.
Mae'n bryd gadael i athrawon addysgu a gadael i arweinwyr arwain.

Caniatawn hefyd i ysgolion sydd wedi dangos gwerthoedd allweddol o ran arwain, arloesi a gwella
ennill pwerau newydd ac ymreolaeth oddi wrth lywodraeth leol a chanolog, ar yr amod eu bod yn
cynnal enw da dangosadwy am ragoriaeth.  Dylai awdurdodau lleol a etholwyd yn ddemocrataidd
ddal i allu rheoli'r ddarpariaeth o leoedd ysgol ledled yr ardaloedd y maent yn eu gwasanaethu a bod
â'r gallu i ymyrryd, os bydd angen.

Gall athrawon addysgu ar eu gorau pan fo ganddynt y rhyddid i arloesi.  Gŵyr athrawon ac arbenigwyr
yn well na gwleidyddion beth ddylid ei gynnwys yn y cwricwlwm ysgol, a lle y mae arnynt angen
hyblygrwydd.  Sefydlwn Awdurdod Safonau Addysgol i bennu cynnwys y cwricwlwm yng Nghymru.
Bydd pwerau gweinidogol yn pennu'r cyfeiriad cyffredinol eang, ond fe fydd yn annibynnol o
ymyrraeth y llywodraeth ac yn cael ei weithredu gan arbenigwyr yn y maes.

Byddem yn pennu cyfeiriad ar gyfer yr Awdurdod Safonau Addysgol i ddatblygu 'cwricwlwm am oes'
sy'n cwmpasu materion megis llythrennedd ariannol; cymorth cyntaf corfforol a meddyliol; addysg
wleidyddol a dinasyddiaeth; codio; ac addysg rhyw a pherthynas sy'n briodol i oed, ac sy'n mynd i'r
afael â materion hunaniaeth o ran rhywedd, rhywioldeb, caniatâd a pherthnasau iach.

23



Mae yna lawer i fod yn falch ohono yn ein hysgolion, ond mae gormod o blant yn methu â dysgu'r sgiliau y
mae arnynt eu hangen; mae bylchau mewn cyrhaeddiad rhwng cyfoethog a thlawd yn rhy fawr.  Ni allwn
esgeuluso'n plant - yn enwedig y rheiny sydd angen y cymorth mwyaf.

Rydym yn falch o fod wedi sicrhau dros £282 miliwn ar gyfer y Premiwm Disgybl i gau'r bwlch rhwng plant
o gefndiroedd tlawd a chyfoethog.  Awn ymhellach drwy barhau i ehangu'r Premiwm Disgybl a chynyddu
Premiwm Disgybl y Blynyddoedd Cynnar bob blwyddyn i gyrraedd £1000 am bob plentyn cymwys erbyn
diwedd y Cynulliad nesaf.

Mae arnom eisiau'r safonau uchaf yn ein hysgolion, a gwnawn sicrhau bod gan bob plentyn ddealltwriaeth
drwyadl o'r hanfodion.  Mae arnom eisiau i ysgolion gael hyblygrwydd a rhyddid, ond mae ar rieni a
disgyblion hefyd angen gwybod y bydd cwricwlwm yr ysgol yn ymdrin â'r hanfodion, ac y bydd eu
hathrawon yn addysgwyr medrus sy'n ysbrydoli cariad at ddysgu.  Cymru yw'r wlad draddodiadol am
addysg, gan ymfalchïo yn ein hathrawon - mae arnom eisiau datblygu statws y proffesiwn, cefnogi a
meithrin athrawon yn eu gwaith, ac felly wella safonau ym mhob ysgol.

Byddwn yn:

� Sefydlu rhaglen cyrhaeddiad uchel drwy'r wlad i gyd.

� Gwella'r dull o fonitro disgyblion unigol fel bod ysgolion yn rhoi adroddiad ar sut maent yn cefnogi pob
disgybl yn unigol, ac yn gosod ysgolion nad ydynt yn cefnogi datblygiad pob disgybl yn ddigonol mewn
mesurau arbennig yn awtomatig.

� Pennu uchelgais eglur i ddileu anllythrennedd ac anrhifogrwydd ymysg plant erbyn 2025.

� Cyflwyno rhaglen Penaethiaid Dawnus i dynnu'r arweinwyr gorau i'r ysgolion lle mae eu hangen fwyaf.

� Sefydlu Academi Arweinyddiaeth Cymru i sicrhau bod gennym arweinwyr rhagorol yn ysgolion Cymru,
comisiynu Fframwaith Cymwysterau Athrawon cyfoes, a sefydlu cynllun cenedlaethol newydd i
ddarparu datblygiad proffesiynol parhaus arloesol i athrawon.

� Cyflwyno targedau a gaiff eu monitro'n ofalus ar gyfer y nifer sy'n astudio ieithoedd tramor modern.

� Ehangu cylch gwaith Cyngor y Gweithlu Addysg i gynnwys achredu  hyfforddiant cychwynnol athrawon
a datblygiad proffesiynol parhaus, a chyflwyno cynrychiolaeth etholedig o'r proffesiwn addysgu.

� Cynnal arolwg blynyddol o lwyth gwaith athrawon.

� Sicrhau bod yr Ensemble Ieuenctid Cenedlaethol yn cael eu darparu â'r adnoddau angenrheidiol i
ffynnu.

� Cefnogi ysgolion yng Nghymru i sefydlu Cymdeithas Rhieni ac Athrawon a sefydlu Fforwm Rhieni
Cenedlaethol, fel yn yr Alban.

� Ehangu mynediad at seicolegwyr addysgol drwy sefydlu canllawiau cenedlaethol wedi'u seilio ar
anghenion plant, a dileu'r system gyfredol sydd wedi'i seilio ar ddognau.

� Pennu mis Gorffennaf fel gwyliau gorfodol rhwng blynyddoedd ysgol, gan alluogi teuluoedd Cymru i
fwcio gwyliau mwy fforddiadwy gartref a thramor.

� Diddymu consortia rhanbarthol.
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Dylai ysgolion fod yn amgylcheddau croesawgar i bob myfyriwr, ni waeth beth fo'u cefndir - yn neilltuol eu
rhywedd, hil, a chyfeiriadedd rhywiol.  Dylai addysg baratoi ein myfyrwyr ar gyfer y byd mawr y tu allan a
datblygu plant i fod yn oedolion cyfrifol.

Byddwn yn:

� Ei gwneud hi'n ofynnol i bob  ysgol yng Nghymru fynd i'r afael â bwlio a chamwahaniaethu
homoffobig, biffobig, trawsffobig, hiliol ac ablaidd, ac i sefydlu amgylchedd goddefgar a chynhwysol i
bob disgybl.

� Atal trais yn erbyn merched yng Nghymru gydag ymagweddiad 'addysg gyfan' tuag at Addysg Rhyw a
Pherthnasoedd, atal trais, a herio ystrydebu ar sail rhywedd a rhywioli cynnar, gan weithio ag ysgolion
i hyrwyddo delwedd corff bositif a dealltwriaeth gyffredinol o gyfraith caniatâd rhywiol.

� Ymwreiddio hyfforddiant ymwybyddiaeth o ran rhywedd a rhywioldeb yn holl hyfforddiant TAR,
Meistr Addysg a Gwasanaeth Gyrfaoedd i drechu ystrydebu ar sail rhywedd ac i helpu i greu
amgylcheddau dysgu sy'n ymwybodol o rywedd yn ysgolion Cymru.

� Sicrhau bod ysgolion yn amgylcheddau diogel a chynhyrchiol i'r holl ddisgyblion drwy roi rhaglen o
brofi Anghenion Dysgu Ychwanegol ar waith fesul cam ledled Cymru, hyrwyddo defnyddio ac addysgu
Iaith Arwyddion Prydain, a chydnabod "chwarae" o fewn y diffiniad o "ddysgu".

� Sicrhau bod staff blynyddoedd cynnar wedi cael hyfforddiant penodol i gefnogi plant ag anableddau,
gyda darpariaeth gofal plant newydd wedi'i addasu i ddiwallu anghenion plant anabl.
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Mae addysg yn darparu'r sgiliau i'n plant y mae arnynt eu hangen am oes.  Gellid dilyn addysg orfodol
gan brentisiaeth, Addysg Bellach neu Addysg Uwch. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi'u
hymrwymo i ddysgu gydol oes, yn cynnwys ffyrdd o helpu'r gweithlu presennol i uwchsgilio, i
ailhyfforddi neu i ddatblygu'u doniau mewn ffyrdd newydd drwy addysg i oedolion a dysgu'n seiliedig
ar waith.  I gael ein heconomi i dyfu, mae arnom angen tyfu seiliau sgiliau'r boblogaeth gyfan.  Mae'n
rhaid i addysg bellach fod yn rhan gyfartal o ddarpariaeth addysg yng Nghymru.

Byddwn yn:

� Cefnogi addysg alwedigaethol drwy alluogi dysgwyr i gymysgu a pharu dysgu galwedigaethol ac
academaidd.

� Datblygu prosbectysau ar gyfer busnes fel y gall cyflogwyr ganfod prentisiaid neu weithwyr
newydd, neu uwchsgilio'u gweithlu presennol.

� Sefydlu cynllun lleoli ar gyfer pobl fusnes i addysgu'n rhan amser mewn colegau.

� Creu Coleg Seiber Cenedlaethol i hyrwyddo cyrsiau ar-lein.

� Clustnodi cyllid Cymunedau yn Gyntaf i hwyluso mynediad i Addysg Bellach.

� Sefydlu rhaglen i wella sgiliau a rhagolygon cyflogadwyedd pobl dros 50 oed nad ydynt mewn
gwaith, addysg na hyfforddiant.

� Sefydlu comisiwn trawsbleidiol i archwilio addysg a sgiliau oedolion yng Nghymru.
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Credwn y dylai Addysg Uwch fod ar gael i bawb ar sail gallu, Na ddylai cefndir cymdeithasol, oed,
daearyddiaeth neu adnoddau ariannol fod yn rhwystrau.  Cynigiwn symud ffocws cymorth y
llywodraeth i fyfyrwyr oddi wrth liniaru dyledion ffioedd dysgu i gymorth cynhaliaeth fel ffordd
decach a mwy effeithiol o ddileu cyllid fel rhwystr rhag cyfranogi o Addysg Uwch.

Byddwn yn:

� Cyflwyno Grant Cymorth i Fyw i Fyfyrwyr i holl fyfyrwyr Cymru sydd wedi'u cofrestru ar gyfer
Gradd gyntaf i israddedigion mewn prifysgol yn y Deyrnas Unedig, yn cynnwys myfyrwyr rhan
amser, yn daladwy ar ben Grant Dysgu presennol y Cynulliad a chanddo brawf modd, gan
ddisodli'r Grant Ffioedd Dysgu.

� Ei gwneud hi'n ofynnol i brifysgol fabwysiadu 'Cytundeb Mynediad Teg', yn amlinellu camau i
ehangu mynediad a gwella cyfradd cadw myfyrwyr.

� Talu ffioedd dysgu llawn pobl sy'n gadael gofal.

� Diogelu cyllid caledi ar gyfer y myfyrwyr sydd fwyaf agored i niwed.

� Cyflwyno Bwrsariaeth Gwella Cyflogadwyedd i gefnogi myfyrwyr ar gyrsiau ôl-raddedig mewn
prifysgolion yng Nghymru a lleoliadau gwaith priodol sy'n pwysleisio sgiliau cyflogadwyedd.

� Diogelu cyllid ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru, a chynyddu cyllid ar gyfer Cyngor Cyllido
Addysg Uwch Cymru.
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Roedd fy niweddar ŵr mewn ysbyty’n
ddiweddar. Gwelais fod rhai o’r staff yn

gorweithio nes eu bod yn chael yanodd rhoi gofal
sylfaenol, fel rhoi gwydraid o ddŵr iddo pan fo angen.
Rwy’n falch o’n GIG, ond ni ddylid rhoi’r staff o dan
bwysau fel 'na - mae’n amlwg fod yna rywbeth
mawr o’i le.


 -
Janet,
Abertawe

“
”

Mae GIG Cymru wedi’i ddefnyddio fel pêl-droed
gwleidyddol yn rhy hir.  Byddem yn sefydlu

Comisiwn Gwasanaeth Iechyd Gwladol annibynnol i ystyried
sut y darperir ein gwasanaethau iechyd yn y dyfodol.

Mae barn cleifion wedi’i hanwybyddu’n rhy hir. Mae gan ein
cynlluniau ni ar gyfer y GIG eich barn chi wrth eu craidd, sy’n
golygu mwy o nyrsys ar ein wardiau, gwell gwasanaeth iechyd
meddwl ac apwyntiadau prydlon gyda’ch Meddyg Teulu ar
adeg sy’n addas i chi.

-
Y
Dr
Victor
Babu,
ymgeisydd

 
 
 ar
gyfer
Gorllewin
Clwyd

“

”
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Sicrhau bod yna fwy o nyrsys ar wardiau ysbytai
Cymru
Mae gan nyrsys yng Nghymru fwy o gleifion i ofalu amdanynt nag unrhyw ran arall
o’r Deyrnas Unedig.  Credwn fod rhaid i nyrsys gael yr amser sydd angen arnynt i
ofalu am ein hanwyliaid, fel y gall cleifion dderbyn y driniaeth y maent yn ei haeddu.

Mae’r Mesur Mwy o Nyrsys gan Kirsty Williams, a ddaeth yn gyfraith yn ddiweddar,
yn golygu mai Cymru yw’r wlad gyntaf yn Ewrop i gyflwyno lefelau staffio diogel.
Byddwn yn adeiladu ar y llwyddiant hwn drwy ehangu’r ddeddf hon i gynnwys
wardiau mamolaeth, wardiau iechyd meddwl a thimau gofal yn y gymuned.

Gwella mynediad at eich Meddyg Teulu
Yn rhy aml mae pobl yng Nghymru yn methu cael apwyntiad gyda’u Meddyg Teulu.
Credwn y dylid gwarantu’r driniaeth orau i gleifion, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn i
ddiwallu’u hanghenion iechyd. Byddwn yn buddsoddi £10 miliwn mewn Cronfa
Mynediad i Feddygon Teulu i wella mynediad at bractis cyffredinol, yn cynnwys
drwy estyn oriau agor a darparu gwasanaethau gofal arloesol.

Rhoi diwedd ar gamwahaniaethu ar sail iechyd
meddwl
Mae iechyd meddwl wedi’i stigmateiddio a’i anwybyddu’n rhy hir.  Mae amseroedd
aros i bobl ifanc â salwch meddwl yng Nghymru yn gwaethygu o dan Lafur.
Byddwn yn deddfu i roi statws cyfartal i ofal iechyd meddwl ag iechyd corfforol yn
ein GIG a lleihau amseroedd aros.

1

2

3

:Dywed bron 40% o bobl ei bod hi’n anodd
gweld eu Meddyg Teulu. (Ffynhonnell: Adroddiad iechyd Arolwg
Cenedlaethol Cymru

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:
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Bydd ein plaid yn cael ei thywys bob amser gan yr egwyddorion sy'n sylfaen i'r GIG - darparu gofal am
ddim, pan fydd arnoch ei angen, ni waeth beth fo'ch gallu i dalu.  Mae arnom eisiau adeiladu system
iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer y dyfodol. Mae'n rhaid iddi ddarparu gofal yn y lle iawn ac ar yr amser
iawn; gweithio dros anghenion sy'n newid ein cymdeithas sy'n newid; a chanoli ar urddas, tosturi a dewis i
unigolion.  Dylid cynnal gwasanaethau yn y gymuned, ble bynnag y bo'n bosibl a ble bynnag y bo yna
achos clinigol i'r gwasanaeth hwnnw'n aros yn y gymuned.  Deallwn fod pobl yn aros yn rhy hir i gael at eu
gwasanaethau ac i gael y cymorth y mae arnynt ei angen - byddwn yn canolbwyntio'n ddigyfaddawd ar
ostwng amseroedd aros.

Mae dyfodol y GIG yn rhy bwysig i wleidyddiaeth plaid.  Mae arnom angen ystyried pa wasanaethau fydd
yn diwallu anghenion ein poblogaeth,  lle y dylai'r gwasanaethau hyn fod, sut y dylid eu staffio a sut y
byddent yn cael eu hariannu. Sefydlwn Gomisiwn hollbleidiol a di-blaid i sicrhau bod gan Gymru GIG sy'n
gynaliadwy'n glinigol ac yn ariannol, ac i sicrhau cynllun hanesyddol a hirdymor ar gyfer iechyd a gofal
cymdeithasol.  Bydd y Comisiwn, dan arweiniad arbenigwyr er budd y cyhoedd, yn atal gwleidyddion rhag
chwarae gemau gwleidyddol â'n Gwasanaeth Iechyd Gwladol.   aros.

Mae n rhaid inni annog  cydweithredu effeithiol a chwalu ffiniau rhwng gwasanaethau gofal iechyd a gofal
cymdeithasol.  Mae cleifion yn dioddef pan fônt ond yn cael eu hanfon o amgylch gwahanol wasanaethau.
Mae arnom angen mwy o gydweithredu rhwng gwasanaethau cymdeithasol ac iechyd, ond nid ydym yn
cefnogi ad-drefnu crynswth o'r brig i'r gwreiddyn, fel a orfodir gan Weinidogion ym Mae Caerdydd.
Byddwn yn :

� Cefnogi mentrau lleol a ddaw â gwasanaethau rheng flaen yn nes at ei gilydd ac yn osgoi dyblygu.

� Hyrwyddo prosiectau ar y cyd a chanddynt un strwythur rheoli a chyllidebu unigol.

� Caniatáu i ddarparwyr iechyd a gofal cymdeithasol mewn ardal leol i ffurfio un sefydliad iechyd
integredig unigol, gan sicrhau bod yn rhaid i unrhyw integreiddio gael ei arwain gan gleifion a
chymunedau, a'i gyflawni ar y cyd gan Fyrddau Iechyd Lleol ac Awdurdodau Lleol.
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Datblygwn weithlu cenedlaethol a strategaeth hyfforddi, sy'n cwmpasu'r holl grwpiau proffesiynol sy'n
gweithio o fewn y GIG a gofal cymdeithasol, er mwyn sicrhau bod staff yn cael eu defnyddio a'u hyfforddi'n
effeithiol.  Awn i'r afael â materion brys yn ymwneud â recriwtio a chadw staff, a sicrhau bod addysg i
israddedigion, hyfforddiant ôl-raddedig, a datblygiad proffesiynol parhaus o ansawdd uchel yn
flaenoriaethau.

Profiad y rhan fwyaf o bobl o'r GIG yw eu Meddyg Teulu lleol, neu'r nyrsys a'r staff cymorth mewn ysbytai
neu sy'n ymweld â nhw gartref neu sy'n gweithio mewn clinigau cymunedol.  Mae mynediad rhwyddach i
ofal mewn meddygfeydd Meddygon Teulu ac yn nes adref yn well i gleifion, a bydd hefyd yn helpu i leihau'r
pwysau ar ysbytai, adrannau Damweiniau ac Achosion Brys ac ambiwlansys.  Byddwn yn:

� Darparu lefelau staffio diogel ledled y GIG, gan roi mwy o nyrsys ar wardiau ysbytai ac yn ein cymunedau.

� Ei gwneud hi’n haws gweld eich Meddyg Teulu drwy:

§ Gyflwyno cynllun Mynediad at Feddygon Teulu, gan ariannu practisiau Meddygon Teulu i
sicrhau y gall pobl gael yr apwyntiadau y mae arnynt eu hangen.

§ Ei gwneud hi'n haws cofrestru mewn practis Meddyg Teulu nid nepell o ble rydych yn
gweithio.

§ Datblygu ffyrdd amgen, gan ddefnyddio technoleg fodern, i gysylltu Meddygon Teulu a
chleifion.

� Cefnogi rhoi gwir bwerau llunio penderfyniadau i ffederasiynau a chlystyrau Meddygon Teulu â
chyllidebau dirprwyedig.

� Gweithio gyda San Steffan i gael rhestr unedig o Feddygon Teulu i ysgafnhau prinderau ac i wella
recriwtio.
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Y GIG yw'ch cyfaill gorau pan fyddwch mewn angen - yno i chi, ni waeth beth sy'n digwydd.  Mae'n
rhaid inni wneud yn sicr bod y GIG ym mhen blaen datblygiadau meddygol, yn cynnwys ar gyfer
cyflyrau anghyffredin. Dylid helpu pob grŵp yn y gymdeithas i gael y gofal y mae arnynt ei angen.

Byddwn yn:

� Datblygu panel Ceisiadau am Gyllid Cleifion Unigol Cymru gyfan ac yn cael gwared â'r rhwystr
'eithriadolrwydd' sy'n rhwystro llawer o gleifion rhag cael at gyffuriau y cred eu clinigwyr y gallent
eu helpu.

� Rhoi GIG Cymru ym mhen blaen datblygiadau meddygol, yn neilltuol o ran meddyginiaethau
haenedig, drwy ymestyn y Gronfa Technolegau Iechyd i gymorth y nifer o feddyginiaethau newydd
a dderbynnir ac i sefydlu Swyddfa Gwyddorau Bywyd newydd.

� Sicrhau ein bod yn parchu dymuniadau pobl ar ddiwedd eu hoes drwy sicrhau gofal lliniarol priodol
a chynllunio gofal diwedd oes.

� Datblygu 'gwarant myfyrwyr' y GIG i gefnogi myfyrwyr sydd i ffwrdd mewn prifysgol.

� Sicrhau y diwallir anghenion cleifion â nam ar y synhwyrau yn y GIG a chyllido swyddogion cyswllt
clinigau llygaid ym mhob un Bwrdd Iechyd Lleol a'r prosiect 'Hear to Help'.

� Sicrhau bod aelodau o gymuned y lluoedd arfog yn derbyn y driniaeth feddygol flaenoriaethol y
mae ganddynt yr hawl iddi.

� Sefydlu Clinig Hunaniaeth o ran Rhywedd, hyfforddi Meddygon Teulu i roi gwell cefnogaeth i
unigolion trans*, a datblygu llwybr mynediad at ofal iechyd cyson i Gymru gyfan ar gyfer y
gymuned trans*.

Mae canser yn achosi mwy nag un o bob pedwar o farwolaethau, ac eto Cymru yw'r unig genedl yn y
Deyrnas Unedig heb ymgyrch ymwybyddiaeth o ganser.  Mae yna ar hyn o bryd amrywiadau enfawr
mewn gofal canser yng Nghymru.  I wella safonau gofal canser, byddwn yn:

� Cau'r bwlch mewn gofal canser rhwng y gorau a'r gweddill.

� Sefydlu ymgyrch ymwybyddiaeth genedlaethol o ganser.

� Penodi Cyfarwyddwr Canser Cenedlaethol i weithredu'r Cynllun Canser Cenedlaethol yn llawn.

� Dod â chemotherapi'n nes at gartrefi pobl drwy unedau symudol ac ysbytai cymunedol.

Cydnabyddwn fod llawer o ddinasyddion ag awtistiaeth ac anableddau dysgu eraill yn ei chael hi'n
anodd cael at y gwasanaethau y mae arnynt eu hangen - rhown sylw i hyn yn y ddeddfwriaeth
newydd.
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Mae un o bob pedwar o bobl yn profi problem iechyd meddwl mewn unrhyw flwyddyn benodol.  Yn
rhy hir, mae iechyd meddwl wedi'i stigmateiddio a'i anwybyddu.  Credwn yn gryf y dylid cymryd
iechyd meddwl yr un mor o ddifri' ag iechyd corfforol, ac rydym yn benderfynol o roi'r sylw cyfartal
iddo y mae'n ei haeddu ac ymrwymo i roi diwedd ar gamwahaniaethu o ran iechyd meddwl.

Byddwn yn:

� Deddfu ar gyfer cydraddoldeb parch rhwng iechyd meddwl a chorfforol.

� Ehangu gwasanaethau seiciatreg cyswllt sy'n darparu mynediad syth at gymorth iechyd meddwl
arbenigol i bobl sy'n cael eu trin am broblemau iechyd corfforol.

� Mynd ati dros hyd tymor y Cynulliad i gynyddu maint cymharol gwariant ar iechyd meddwl i
gydweddu ag anghenion y boblogaeth.

� Pennu targedau amser aros a buddsoddi mewn mynediad at therapïau megis Therapi Ymddygiad
Gwybyddol, Cwnsela, a Seicotherapi Rhyngbersonol.

� Gostwng amseroedd aros i blant sy'n aros am apwyntiad gyda Gwasanaethau Iechyd Meddwl
Plant a'r Glasoed.

� Cryfhau'r Concordat Gofal Argyfwng a gwella cefnogaeth ddilynol i bobl sy'n mynychu adrannau
Damweiniau ac Achosion Brys ar ôl hunan-niwed neu ar ôl ceisio hunanladdiad.

� Sicrhau cefnogaeth ddi-dor i hen filwyr a staff gwasanaethau brys, yn cynnwys drwy gynlluniau
megis 'Change Step' sy'n cynnig mentora gan gymheiriaid, a chynnig triniaeth o fewn fan hwyaf 18
wythnos ar ôl atgyfeirio.

� Cefnogi gwasanaethau cymunedol a gwirfoddolwyr sy'n gweithio i ymladd unigrwydd, yn enwedig
yn ddiweddarach
mewn bywyd.

� Sefydlu Tasglu Iechyd
Meddwl mewn
Llywodraeth i gael
Llywodraeth Cymru i
gyd i gyfuno
ymdrechion ac i
gyfuno adnoddau.
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Disgwylir y bydd canran poblogaeth Cymru sydd dros 65 yn codi i bron 26% erbyn 2033.

Tra bod pobl hŷn yn gaffaeliad i Gymru, gan gyfrannu tuag at ein heconomi a'n cymdeithas, mae
poblogaeth sy'n heneiddio yn ddi-os yn golygu heriau i'n gwasanaeth iechyd.  Wrth i bobl heneiddio,
tueddant i ddod yn fwy tueddol o gael problemau iechyd a achosir gan afiechyd, anabledd, arwahanrwydd
cymdeithasol a chwympiadau.

Sefydlwn fodel newydd o ofal iechyd i bobl hŷn drwy:

� Roi'r gorchwyl i bractisiau Meddygon Teulu arwain timau gofal amlasiantaethol a rhith-wardiau i ganfod
pobl sydd mewn perygl o fod angen gofal heb ei drefnu a rheoli'u gofal yn rhagweithiol.

�  Cefnogi pobl hŷn ar ôl gorfod mynd i'r ysbyty ar frys drwy gydgysylltwyr gofal, gan eu helpu nhw i
dderbyn y gefnogaeth sydd ei hangen i fyw gartref.

� Cefnogi buddsoddiad newydd mewn ysbytai bach a gofal yn y gymuned, a gynlluniwyd i sicrhau capasiti
hyblyg.

� Hyfforddi clinigwyr mewn gofal penodol i bobl oedrannus a threchu afiechydon sy'n gysylltiedig ag oed.

� Gwneud ymwybyddiaeth o ddementia a hyfforddiant gofal yn orfodol i weithwyr proffesiynol ym maes
gofal iechyd a chynnal ymgyrch ymwybyddiaeth barhaus ymysg y cyhoedd.

� Pennu targed i fyrddau iechyd i wella cyfraddau diagnosis o ddementia fan leiaf 5% y flwyddyn tan eu
bod yn cyflawni cyfradd ddiagnosis o 75%.

�
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Dylai gofal cymdeithasol ddarparu urddas ac annibyniaeth.  Dylai gwasanaethau gofal gael eu diffinio
a'u llunio gan y defnyddiwr, nid 'wedi'u gwneud' i'r defnyddiwr.  Mae arnom angen darparu cyfraddau
uwch o ofal gartref (ble y bo'n briodol) neu mewn ysbytai lleol graddfa lai a chartrefi gofal.  Byddwn
yn:

� Sicrhau nad yw awdurdodau lleol mwyach yn defnyddio pymtheng munud ar gyfer slotiau gofal,
gan nad yw'n ddigon hir i ddarparu'r gofal y mae ar unigolion sy'n agored i niwed ei angen.

� Cynnal y Gronfa Gofal Canolraddol.

� Cyflwyno Cronfa Lles Gofalwyr i ddarparu seibiannau ychwanegol i ofalwyr.

� Gweithio â diwydiant i godi statws gweithwyr gofal - gweithiwn â'r sector i sicrhau y telir i staff am
deithio, i hyrwyddo'r cyflog byw, ac i roi diwedd ar y defnydd o gontractau dim oriau.

� Sicrhau bod awdurdodau lleol yn rhoi ceisiadau ar drywydd carlam am ofal cymdeithasol i bobl â
salwch angheuol, eu teuluoedd a gofalwyr.

� Datblygu gwybodaeth gyhoeddus am rôl gofalwyr a gofalwyr cymorth sy'n ceisio cydbwyso
gwaith, addysg neu hyfforddiant â gofalu.

� Codi terfyn y lwfansau cyfalaf ar gyfer gofal cymdeithasol.
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Mae'n well i gleifion ac i'r GIG os cadwn bobl yn iach yn y lle cyntaf yn hytrach nag aros tan y bydd
pobl yn magu afiechydon a bod angen triniaeth.

Golyga hyn ganolbwyntio ar atal ac ymyrraeth gynnar i osgoi argyfwng posibl ac i wella iechyd y
cyhoedd, i hyrwyddo arferion byw'n iach, ac i sicrhau bod gan bawb y cyfle i gael bywyd maith ac iach.

Byddwn yn:

� Diddymu Iechyd Cyhoeddus Cymru a throsglwyddo cyfrifoldeb a chyllid dros iechyd y cyhoedd i
lywodraeth leol.

� Mynnu asesiadau effaith ar iechyd ar benderfyniadau polisi a wneir ar bob lefel.

� Integreiddio cynllunio iechyd a gwasanaethau cymdeithasol â chynllunio trafnidiaeth, fel nad yw
diffyg trafnidiaeth yn atal pobl rhag cael at ofal.

� Datblygu rhagnodi cymdeithasol ac 'insiwleiddio ar bresgripsiwn' i gysylltu'r GIG â'r agenda tlodi
tanwydd a chynlluniau eraill.

� Datblygu cynllun trafnidiaeth frys Cymru gyfan a buddsoddi mewn trafnidiaeth a gwasanaethau
brys, yn cynnwys y gwasanaeth ambiwlans awyr.

� Cyflwyno cynlluniau 'brysbennu stryd' mewn mannau o dan bwysau pan fo'n debygol y bydd yna
alw uchel am ofal iechyd ar y stryd (e.e. ar nos Sadyrnau) gyda gweithwyr proffesiynol, megis
nyrsys sy'n gweithio gyda'r heddlu ar flaen y gad.

� Sicrhau bod gan adrannau Damweiniau ac Achosion Brys wasanaethau wedi'u cydleoli, gofal
sylfaenol, a gwasanaethau y tu allan i oriau arferol i roi sylw i achosion llai difrifol, a cheisio cefnogi
a datblygu'r nifer o unedau mân anafiadau ledled Cymru.

� Datblygu Strategaeth Genedlaethol ar Glefydau Anhrosglwyddadwy sydd wedi'i hanelu at atal
marwolaethau oddi wrth Glefyd Anhrosglwyddadwy cyn pryd, megis afiechyd y galon, 20% erbyn
2025.

� Sicrhau bod gan fferyllfeydd rôl lawn wrth graidd iechyd y cyhoedd ac yn eu cymunedau lleol.

� Cefnogi rhaglenni sgrinio systematig, ble y bo'n briodol ac yn gost-effeithiol.

� Canolbwyntio adnoddau ar wasanaethau i roi'r gorau i ysmygu ymysg ieuenctid a mynd i'r afael â
thybaco anghyfreithlon.

� Sicrhau bod ysgolion yn gallu cael at nyrs, yn penodi hyrwyddwyr iechyd da ac yn canfod fferyllydd
lleol i oruchwylio materion yn ymwneud â meddyginiaethau a gymerir gan ddisgyblion.

� Mynd i'r afael â'r argyfwng mewn gordewdra yng Nghymru drwy hyrwyddo cerdded a beicio,
ehangu parthau 20mya, a defnyddio rhywfaint o'r elw o'r "dreth siwgr" i gydategu cyllidebau
iechyd cyhoeddus ar gyfer prosiectau cymunedol.

� Diogelu hawl am ddim unigolyn i ddefnyddio sigaréts electronig, lle maent yn ei ddymuno drwy
wrthwynebu gwaharddiad Llafur ar e-sigaréts mewn mannau cyhoeddus.

� Cyflwyno rhaglen sgrinio genedlaethol ar gyfer heintiau a drosglwyddir yn rhywiol a datblygu
cynllun i ddileu Hepatitis C.

� Cyflwyno rhaglen frechu newydd rhag HPV i ddynion a bechgyn, yn amodol ar frechlyn fod ar gael
i'w gomisiynu ar bris cost-effeithiol.

� Rhoi Proffylacsis Cyn-Gysylltiol ar gael i'r rheiny mewn perygl mawr o ddal HIV.
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Mae ailalluogi'n ymwneud â helpu pobl i wneud pethau drostynt eu hunain; i fanteisio hyd yr eithaf ar
eu gallu i fyw bywyd mor annibynnol â phosibl.  Mae pobl yn pennu eu hamcanion eu hunain ac yn
cael eu cefnogi gan dîm o ystod o gefndiroedd i'w cyflawni.  Mae o'n ddull rhyddfrydig o weithredu,
sy'n canolbwyntio ar alluogi unigolion i fynd yn eu blaenau mewn bywyd, hyrwyddo'u rhyddid, eu
hurddas a'u lles.  Byddai Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn ymwreiddio ailalluogi wrth graidd ein
hymagweddiad mewn Llywodraeth tuag at iechyd a gofal cymdeithasol, a byddant yn:

� Cyflwyno Grŵp Llywio Cenedlaethol ar Ailalluogi i ddarparu arweiniad strategol.

� Datblygu hyfforddiant ac adnoddau i ofalwyr i gefnogi prosesau ailalluogi.

� Darparu cleifion â chymysgedd o wybodaeth, cynlluniau gweithredu addysg a hyfforddiant
strwythuredig, a mynediad at gyngor arbenigol oddi wrth weithwyr proffesiynol a gwirfoddolwyr
wedi'u hyfforddi ym maes gofal iechyd neu drwy gefnogaeth gan gymheiriaid ar-lein neu wyneb
yn wyneb pan fo angen.

� Cefnogi cleifion sydd ei angen drwy eu cysylltu nhw ag eiriolwr annibynnol.

� Sicrhau mynediad cyson wrth hunangyfeirio ledled Cymru at weithwyr iechyd proffesiynol, megis
seicotherapyddion a therapyddion galwedigaethol.
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Mae ar Gymru angen system arolygu gadarn, ryngweithiol a chref i sicrhau ansawdd yn ein hysbytai ond
nid yw'r system gyfredol yn darparu hynny. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwalader, yr unig un
mewn mesurau arbennig yng Nghymru, wedi dioddef y naill sgandal ar ôl y llall yn y misoedd diwethaf -
byddwn yn gweithredu i wneud yn sicr nad yw sgandalau erchyll fel Tawel Fan byth yn digwydd eto. Mae
arnom angen system arolygu ysbytai sy'n cadw pobl Cymru yn ddiogel, sy'n rhoi cleifion wrth graidd
popeth a wna'r GIG; ac sy'n sicrhau bod pobl Cymru yn ymddiried yn ein GIG.

Byddwn yn:

� Diddymu Arolygiaeth Iechyd Cymru ac yn sefydlu corff gwarchod iechyd newydd sy'n llwyr annibynnol
o'r Llywodraeth a chanddo Brif Arolygydd Ysbytai a Gofal Iechyd.

� Cyflwyno arolygu dan arweiniad clinigol ac a adolygir gan gymheiriaid, gyda chyfraniad sylweddol gan
gleifion, fel yn yr Alban.

� Rhoi cymorth gydag adnoddau teilwng i Gynghorau Iechyd Cymuned fel eu bod yn gallu llwyr
gynrychioli buddiannau cleifion a'r cyhoedd yn GIG Cymru.

� Cyflwyno llinell frys am ddim i chwythu chwiban, sydd ar gael ond ar gyfer staff y GIG yng Nghymru.

� Chwyldroi'r defnydd o Dechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu yn y gwasanaeth iechyd, yn cynnwys
datblygu meddalwedd ac apiau newydd sy'n rhoi mwy o reolaeth i gleifion dros eu cofnodion a'r ffordd
y maent yn rhyngweithio â'r gwasanaeth iechyd.

� Treialu Dulliau Mesur Canlyniadau newydd a Adroddwyd gan Gleifion (PROMs), sy'n mesur gwir
brofiadau o ofal.
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Rwy’n 28, rwy’n gweithio’n llawn amser ar gyflog
rhesymol ac rwy’n ei chael hi’n anodd cynilo i dalu

blaendal.  Rwy’n edrych ar genhedlaeth fy rhieni, ac roedd
pawb yn gallu fforddio cartref yn fy oed i.  Mae’n rhaid i fy
nghenhedlaeth i ohirio’n cynlluniau, p’un ai bod hynny’n
ddechrau teulu neu’n ymwreiddio mewn ardal, mewn ffordd
na fyddai’n rhieni byth wedi’i hystyried.  Rai dyddiau, mae’n
ymddangos na fydd gen i byth gartref fy hun, oherwydd fy
mod yn talu cymaint mewn rhent a ffioedd.


 -
Emma,
Caerdydd

“
”

Yn rhy hir, ni welir Cymru fel lle y gall pobl
wireddu’u breuddwydion a’u huchelgeisiau:

mae arnom angen newid hynny.  Ni yw’r unig blaid a
sicrha y caiff 20,000 o gartrefi fforddiadwy
ychwanegol eu hadeiladu yng Nghymru erbyn 2021,
wrth ochr â chyflwyno cefnogaeth i helpu
pobl gwireddu breuddwyd o fod yn
berchennog ar eu cartref eu hunain.


 -
Peter
Black,
prif
ymgeisydd
ar

 
 
 
 
gyfer
Gorllewin
De
Cymru

“
”
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Cyllido 20,000 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol
erbyn 2021
Ers degawdau, mae’r naill lywodraeth Geidwadol a Llafur ar ôl y llall wedi methu ag
adeiladu digon o gartrefi, gan gadael â phrinder llesteiriol o gyflenwad o dai tra bod
y galw am dai cymdeithasol wedi cynyddu’n aruthrol.  Credwn y dylai pob person
allu darparu amgylchedd gadarn i’w teulu.  Byddwn yn pennu targed o 20,000 o
gartrefi fforddiadwy, gan gynyddu’r Grant Tai Cymdeithasol o £35 miliwn i £75
miliwn y flwyddyn i ddarparu cyllid.

Helpu pobl sy’n prynnu am y tro cyntaf i gael eu
hunain ar yr ysgol
Mae arbed ar gyfer talu blaendal a sicrhau benthyciad yn rhwystr enfawr cyn hyd
yn oed gobeithio prynu cartref cyntaf. Byddwn yn helpu pobl sy’n prynu am y tro
cyntaf i gael eu hunain ar yr ysgol eiddo drwy fodel newydd arloesol sef ‘Rhentu i
Feddu’. Bydd pobl sy’n prynu am y tro cyntaf yn magu cyfran yn eu cartref drwy
daliadau misol sy’n gyfwerth â rhent. Ar ôl 30 mlynedd byddant yn berchnogion ar
yr eiddo, yn union fel morgais arferol. Byddwn yn anelu at ddarparu o leiaf 2,500 o
gartrefi ‘Rhentu i Feddu’ dros dymor Cynulliad.

Diogelu a grymuso tenantiaid, yn enwedig pobl
bregus
Ni ddylai tenantiaid ddisgwyl safonau gwael, lefel cynnal a chadw gwael, na
hawliau gwannach na pherchnogion eu cartref.  Byddwn yn gweithredu i ddiogelu
pobl sy’n agored i niwed yn y sector tai preifat, gyda chap ar ffioedd asiantaethau
gosod ac ar godiadau rhent, tribiwnlys tai pwrpasol â’r pŵer i ganoli anghydfodau,
a darparu gwybodaeth i denantiaid a pherchnogion cartref ar eu hawliau a’u
cyfrifoldebau.

1

2

3

: Mae pris cyfartalog tŷ yn 6.6 gwaith y cyflog
blynyddol cyfartalog yng Nghymru. (Ffynhonnell: Y Swyddfa
Ystadegau Gwladol)

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:
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I bobl allu byw bywydau boddhaus, mae arnynt angen cartref clyd, am bris y gallant ei fforddio. Ond
mae'r uchelgais syml honno y tu hwnt i gyrraedd llawer, ac yn mynd yn anos fyth.  Mae gan y
Llywodraeth rôl hanfodol i'w chyflawni - boed hynny i alluogi pobl i brynu eu cartref cyntaf, gan
sicrhau cyflenwad digonol o dai fforddiadwy neu sicrhau bod cartrefi a rentir yn breifat yn ddigon da.

Mae dwy flynedd ar bymtheg o Blaid Lafur Cymru mewn Llywodraeth wedi gadael miloedd o bobl yn
aros dros ddegawd am gartref.  Dengys dadansoddiad annibynnol fod arnom angen adeiladu
cyfartaledd o 5,100 o gartrefi 'di-farchnad' a fforddiadwy bob blwyddyn -  ond mae Llywodraeth Lafur
Cymru ond yn anelu at adeiladu 10,000 o gartrefi fforddiadwy newydd dros holl dymor y Cynulliad.  Yn
y cyfamser, mae yna lawer o bobl hŷn mewn cartrefi nad ydynt mwyach yn briodol iddynt a hoffent
symud ond nid oes ganddynt opsiynau addas.

I oresgyn y broblem hon, mae arnom angen cymell adeiladu tai a chanfod ffynonellau newydd o
gyfalaf ar gyfer darparwyr tai cymdeithasol.  Mae arnom angen cynnig mwy o gefnogaeth i
adeiladwyr lleol bychain i sicrhau cyllid ac i drechu rhwystrau y gallant eu hwynebu rhag datblygu.
Mae arnom angen galluogi Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai i adeiladu llawer mwy o gartrefi.

Byddwn yn:

� Pennu targed i adeiladu 20,000 o gartrefi fforddiadwy yng Nghymru erbyn 2021.

� O fewn chwe mis o etholiad y Cynulliad, pennu targed ar gyfer y nifer o gartrefi fforddiadwy i'w
hadeiladu yng Nghymru yn ystod tymor y Cynulliad, a rhoi adroddiad ar gynnydd bob blwyddyn.

� Sicrhau bod awdurdodau lleol yn datblygu cofrestrau tai hygyrch gorfodol ac yn darparu cyngor
ynglŷn ag adeiladu cartrefi sy'n ystyriol o bobl anabl.

� Sefydlu model Rhentu i Feddu newydd lle mae taliadau misol yn graddol gronni canran o gyfran i'r
tenant yn yr eiddo, gan ei alluogi i fod yn berchennog llwyr ar yr eiddo ar ôl 30 mlynedd, ac anelu
at ddarparu o leiaf 2,500 o gartrefi Rhentu i Feddu dros dymor y Cynulliad.

� Cyflwyno cynllun Cymorth i Rentu newydd i ddarparu benthyciadau ar flaendal tenantiaeth â
chefnogaeth y llywodraeth ar gyfer pobl o dan 30 oed sy'n rhentu am y tro cyntaf.

� Datblygu Strategaeth Cartrefi Gweigion genedlaethol.

� Caniatáu defnyddio grant tai cymdeithasol i adnewyddu eiddo segur ar gyfer tai cymdeithasol, fel
y gellir defnyddio cartrefi ychwanegol ac ysgogi marchnadoedd adeiladu lleol.
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Mae cynllunio da yn hanfodol ar gyfer cyflawni cymunedau cynaliadwy.  Gyda rheolau cynllunio effeithiol,
gallwn sicrhau bod y cartrefi newydd a adeiladwn wedi'u cysylltu'n iawn â thrafnidiaeth gyhoeddus, eu
bod yn gallu gwrthsefyll bygythiadau oddi wrth newid yn yr hinsawdd, eu bod yn ddiogel, yn gynnes, yn
gadarn, a'u bod wedi'u lleoli mewn cymunedau go iawn.  Gwnawn weithio â chynghorau i sicrhau eu bod
yn meddwl o ran y cyfnod hir.

Byddwn yn:

� Gwella asesiadau o anghenion tai er mwyn sicrhau eu bod yn ymateb i'r galw a'u bod yn ystyried
ffactorau lleol megis dyfodol y Gymraeg, signalau prisiau, a'r galw oddi wrth wahanol fathau o
aelwydydd, yn cynnwys lletyau ar y cyd o ansawdd uchel ar gyfer pobl ifanc.

� Gwneud darpariaeth fel bod pob ardal yn cynllunio ar gyfer anghenion pobl hŷn ynglŷn â thai priodol i
oed ac i sicrhau bod unedau tai priodol eu maint ar gael ym mhob ardal i'r rheiny sy'n dymuno byw
mewn llety llai o faint sy'n gweddu'n well i'w hanghenion nhw.

� Hwyluso'r gwaith o ddisodli adeiladau amaethyddol dull diwydiannol a chael tai sydd wedi'u dylunio'n
sensitif ac yn briodol yn eu lle.

� Hwyluso'r defnydd o leoedd gweigion sydd uwchben siopau ar gyfer tai sydd wir eu hangen, a
datblygu cymunedau canol trefi.

� Bod ag ymagweddiad mwy hyblyg tuag at newid defnydd lle y gall adeiladau manwerthu neu fusnes
gael eu newid i fod yn dai sydd wir eu hangen yng nghanol trefi.

� Sicrhau bod tai cymdeithasol newydd yn cael eu hadeiladu i fodloni Safon Ansawdd Tai Cymru a bod o
leiaf 10% yn cael eu hadeiladu i fodloni safonau llawn hygyrchedd cadeiriau olwyn.

� Sicrhau bod gan bob cyngor gofrestr dai hygyrch fel eu bod yn gwybod lle mae'u cartrefi sy'n hygyrch
ac wedi'u haddasu ar gyfer cadeiriau olwyn wedi'u lleoli, a faint ohonynt sydd ganddynt.
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Mae mwy a mwy o bobl a theuluoedd yn rhentu yn y sector preifat dros y cyfnod hir.  Mae rhentu preifat rhan
bwysig o'r farchnad dai, ac mae'r rhan fwyaf o landlordiaid yn trin eu tenantiaid â pharch, ond mae gormod o
bobl yn ddi-rym yn erbyn y landlordiaid diegwyddor.  Ni ddylai tenantiaid orfod derbyn safonau gwael, cynnal a
chadw gwael, a hawliau gwannach na pherchnogion eu cartrefi eu hunain.

Byddwn yn:

� Newid ffioedd asiantaethau gosod ar denantiaid am atodlen o daliadau penodedig ar gyfer gwasanaethau
penodol i sicrhau bod costau'n dryloyw.

� Sicrhau y gall codiadau rhent, am hyd y denantiaeth, ond cynyddu yn unol â Mynegai Prisiau Defnyddwyr,
fel bod y sector yn opsiwn fforddiadwy a hyblyg i bawb.

� Modelu'r effaith o gyflwyno categori Ardrethi Busnes ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth a landlordiaid sy'n
berchnogion ar fwy na 3 eiddo, yn amodol ar reoliadau Asiantaeth y Swyddfa Brisio, fydd yn cymell gwell
effeithlonrwydd arbed ynni gan ddarparu incwm ychwanegol y gall cynghorau'i gynnig i landlordiaid i
wella'u heiddo.

� Defnyddio canllawiau cynllunio newydd sy'n mynnu bod Tai Amlfeddiannaeth sy'n cynnwys rhwng 3 a 6 o
breswylwyr yn ymgeisio am ganiatâd cynllunio i ddatblygu polisïau sy'n gwella cynaliadwyedd cymunedau
sy'n cynnwys niferoedd mawrion o'r cyfryw eiddo.

� Galluogi tenantiaid cyngor i reoli'u gwasanaethau, megis atgyweiriadau, cynnal a chadw'r tir a diogeledd.

� Cyflwyno siarter sy'n amlinellu rhwymedigaethau i landlordiaid ac asiantiaid gosod o dan y broses
cofrestru a thrwyddedu newydd.

� Datblygu adnodd ar-lein annibynnol i denantiaid a pherchnogion cartref i weithredu fel porthol cyngor a
gwybodaeth dan yr unto.

� Rhoi'r pŵer i'r Tribiwnlys Eiddo Preswyl i weithredu fel llys tai sy'n ymdrin â heriau i godiadau rhent ac i
ddyfarnu ar, a chyfryngu ar anghydfod ar  addasrwydd ar gyfer preswyliad dynol, hawliau olynu, methiant i
gyflenwi contractau, a chamwahaniaethu.

� Diweddaru Arolwg Tai Cymru er mwyn hysbysu polisi'r llywodraeth yn well.

� Comisiynu ymchwil sy'n edrych ar faterion cydraddoldeb ynglŷn â dadfeddiannu, gweithio â landlordiaid i
sicrhau bod targedau sgôr ynni yn cael eu cyrraedd, a gweithio ag undebau myfyrwyr a grwpiau tenantiaid
i sicrhau bod tenantiaid yn gwybod eu hawliau.

� Parhau i wella gorfodi safonau a hyfforddi landlordiaid i sicrhau gwell ansawdd o dai.

� Ehangu cylch gwaith Tenantiaid Cymru i gynnwys cynrychiolaeth i denantiaid sy'n rhentu yn y sector
preifat a'u cyllido nhw yn unol â hynny.

� Blaenoriaethu a chynnal Cyllid Cefnogi Pobl ac Atal Digartrefedd.

� Sefydlu tai diogel a ariannir yn gyhoeddus ar gyfer Pobl Lesbaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol+ sy'n
ddioddefwyr camdriniaeth neu'r rheiny sy'n wynebu digartrefedd o ganlyniad i fod yn Bobl Lesbaidd,
Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol +.

� Diogelu cyllid gwasanaethau ffoaduriaid a sicrhau model cyllido cynaliadwy ar gyfer gwasanaethau
ffoaduriaid a gwasanaethau arbenigol annibynnol domestig a thrais rhywiol eraill.

� Rhoi canllawiau yn categoreiddio unigolion trans* fel 'agored i niwed' er dibenion dyrannu tai
cymdeithasol a sicrhau y gofynnir cwestiynau monitro cydraddoldeb a phroffilio cwsmeriaid llawn am
hunaniaeth o ran rhywedd.
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Mae helpu unigolion i wneud eu cartrefi'n fwy effeithlon o ran ynni yn hanfodol i drechu newid yn yr
hinsawdd a thlodi, fel ei gilydd, yng Nghymru.  Mae'n rhaid i droi'n wyrdd fod yn opsiwn i bawb, nid dim
ond i'r rheiny sy'n gallu'i fforddio.  Mae prisiau ynni ym Mhrydain yn is na chyfartaledd yr Undeb
Ewropeaidd ond mae ein biliau'n uwch oherwydd bod ein cartrefi wedi'u hinsiwleiddio mor wael.
Amcangyfrifir fod tua 30 y cant o aelwydydd Cymru mewn tlodi tanwydd.  Drwy godi pobl allan o dlodi
tanwydd, gellir gwella'u hiechyd, eu cyrhaeddiad addysgol a'u lles.

Byddwn yn:

� Deddfu dros safon ofynnol ar gyfer y sector rhentu preifat, yn cynnwys dros ddefnyddio ynni'n
effeithlon.

� Goresgyn tlodi tanwydd drwy gymell landlordiaid y sector preifat i insiwleiddio cartrefi.

� Adfer y Grŵp Cynghori ar Danwydd Tlodi â phwerau priodol i argymell polisïau.

� Annog neilltuo cyfran o unrhyw gynllun budd cymunedol i oresgyn tlodi tanwydd a biliau ynni uchel yn
y gymuned.

� Ymestyn Cymru Effeithlon i gynnig cynllun mwy cynhwysfawr i wella defnyddio adnoddau'n effeithlon,
i roi sylw i danwydd tlodi ac i fynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd.

� Cymell landlordiaid yn y sector preifat i insiwleiddio cartrefi.

� Codi proffil ac amlygrwydd Tystysgrifau Perfformiad Ynni wrth werthu a gosod cartrefi.

� Defnyddio cyllid NYTH i ddatblygu cronfa argyfwng brys pan fo gwresogi yn methu.

� Cefnogi datblygu cynlluniau cynghori a mentora ar effeithlonrwydd ynni yn y gymuned, yn enwedig
mewn ardaloedd o dlodi tanwydd sylweddol.

� Rhoi cyfrifoldeb i awdurdodau lleol dros oruchwylio'r gorchwyl o gyflenwi 'retrofits' ynni cartref i
aelwydydd incwm isel a thlawd o ran tanwydd, fel sy'n digwydd yn yr Alban.
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Rydym i gyd wedi gweld y llifogydd ledled
Cymru yn y misoedd diwethaf.  Gwyddom

fod newid yn yr hinsawdd yn digwydd yn awr, ac
mae’n rhaid inni weithredu i sicrhau nad
yw’n gwaethygu.


 -
Rhys,
Aberystwyth

“
”

Mae hinsawdd sy’n newid yn effeithio
arnom i gyd.  Mae’n rhaid inni baratoi ar

gyfer yr effeithiau posibl, megis llifogydd, yn
ogystal â gweithredu i leihau allyriadau.  Mae
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn wastad wedi
bod yr un fwyaf amgylcheddol ymwybodol o’r prif
bleidiau yng Nghymru ac rydym wedi’n
hymrwymo’n llawn i’r frwydr yn erbyn y newid
hinsawdd, sy’n golygu buddsoddi mewn ynni
adnewyddadwy a swyddi gwyrdd.


 -
William
Powell,
prif
ymgeisydd
ar
gyfer

 
 
 Canolbarth
a
Gorllewin
Cymru.

“

”
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Ymgorffori targedau ynni adnewyddadwy a
nwyon tŷ gwydr mewn cyfraith
Mae mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yn cynnig cyfle i adeiladu economi
cryfach, gwyrddach yma yng Nghymru.  Ar hyn o bryd, rhagamcanir o hyd bod
cynhesu byd-eang ymhell uwchben y trothwy a bennir gan wyddonwyr i osgoi
difrod di-droi yn ôl.  Byddwn yn gosod targed ar gyfer allyriadau nwyon tŷ gwydr
sero net erbyn 2050 ac i gynhyrchu’n holl drydan o ffynonellau adnewyddadwy
erbyn 2025, gydag asesu effeithiau carbon ar gyfer pob deddf newydd i asesu’i
heffaith ar yr amgylchedd.

Cefnogi prosiectau ynni cymunedol
Mae perchnogaeth a chynhyrchu ynni graddfa fechan a graddfa ficro yn hanfodol i
rymuso cymunedau ac unigolion i ddiwallu’u hanghenion ynni o ffynonellau
amrywiol, yn enwedig ynni’r haul ac ynni dŵr.  Byddwn yn annog hyn drwy sicrhau
bod prosiectau microgynhyrchu’n cael eu hystyried â rhagdybiaeth o blaid
datblygu, eu bod yn cael mynediad â blaenoriaeth at y grid ac yn cael eu galluogi i
werthu ynni yn eu cymdogaeth eu hunain.

Cyflwyno Cynllun Dychwelyd Blaendal ar
gynhwysyddion diodydd
Mae Cymru yn taflu llawer gormod o bethau.  Mae angen sicrhau ein bod yn lleihau
gwastraff drwy leihau, ailddefnyddio, ac ailgylchu, ble bynnag y mae’n bosibl.
Byddwn yn cyflwyno Cynllun Dychwelyd Blaendal fel y bydd cwsmeriaid yn derbyn
taliad arian parod bychan wrth iddynt ddychwelyd poteli diod i fan casglu.

1

2

3

: Cododd Allyriadau Nwy Tŷ Gwydr yng Nghymru 10% rhwng 2012
a 2013 tra bod allyriadau wedi gostwng yn Lleogr a’r Alban.
(Ffynhonnell: Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig - Rhestr Allyriadau Atmosfferig
Cenedlaethol)

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:
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Rydym yn falch o fod y gwyrddaf o'r prif bleidiau yng Nghymru, yn gweithio i ddiogelu'r amgylchedd i
genedlaethau'r dyfodol.

Tra bod y Ceidwadwyr yn datgymalu'n systematig gefnogaeth i ynni adnewyddadwy, bydd
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn gosod dyfodol carbon isel, adnewyddadwy, ystyriol o'r
amgylchedd wrth graidd ein gweledigaeth ar gyfer Cymru.  Yn hytrach na gwadu'r dystiolaeth lethol
dros realiti newid yn yr hinsawdd, mae'n rhaid inni baratoi ar gyfer yr effeithiau gerwin a chyflawni'n
rôl yn y frwydr yn erbyn rhagor o gynhesu byd-eang, er mwyn diogelu'n cymunedau a'n byd i
genedlaethau'r dyfodol.  Ni ddylid ond gweld mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd fel dyletswydd,
ond fel cyfle.  Mae ein gweledigaeth ni o Gymru ddim carbon sy'n cyflawni twf gwyrdd, economi
gwyrdd a swyddi gwyrdd.

Byddwn yn:

� Cyhoeddi Cyllideb Carbon ochr yn ochr â'r Gyllideb bob blwyddyn fel y gall pobl ddweud pa effaith
a gaiff ein cynlluniau ar yr amgylchedd.

� Ychwanegu asesiadau o effaith carbon at holl ddeddfwriaeth newydd Cymru, fel y gallwn asesu'i
effaith amgylcheddol a sicrhau ein bod yn parhau ar y trywydd iawn i gyrraedd targedau gostwng
allyriadau.

� Cyd-weu polisïau newid hinsawdd ac addysg i gydnabod rôl addysg wrth gyflawni newid mewn
ymddygiad, a dod â mwy o ddealltwriaeth o faterion ecolegol i'n hysgolion.

Mae'n rhaid inni bennu nodau uchelgeisiol i Gymru i chwarae'i rhan yn y frwydr fyd-eang yn erbyn
newid yn yr hinsawdd.  Mae'n rhaid inni bennu fel targedau:

�  Net o ddim allyriadau nwy tŷ gwydr erbyn 2050, gyda 50% o ostyngiad islaw llinell sylfaen 1990
erbyn 2020 ac 80% o ostyngiad erbyn 2030.

� 100% o'r galw am drydan yng Nghymru i'w fodloni gan ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2025.

� 50% o ostyngiad yn yr ynni a ddefnyddir ar gyfer gwresogi a thrydan erbyn 2030.

� Atal y golled mewn bioamrywiaeth erbyn 2020, gyda chynnydd o 15% mewn bioamrywiaeth erbyn
2050 a sicrhau bod ein holl lochesau bywyd gwyllt gorau yn cyrraedd cyflwr ffafriol erbyn 2026.
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Mae'r llifogydd dinistriol a brofwyd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn arwydd o newid yn yr
hinsawdd sy'n cyflymu.  O Aberystwyth i Lanelwy, gadawyd pobl yn ddigartref  - ac mae'r perygl o
lifogydd ond am gynyddu.  Mae'n rhaid inni baratoi'n cymunedau i ddiogelu eu hunain rhag effeithiau
newid yn yr hinsawdd, yr un adeg ag ymladd newid hinsawdd ei hun.

Byddwn yn:

� Sefydlu Safon Cymru ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd.

� Paratoi cynllun cadernid cenedlaethol i helpu economi, seilwaith cenedlaethol ac adnoddau
naturiol Cymru i addasu i effeithiau tebygol newid yn yr hinsawdd.

� Hyrwyddo cynlluniau i liniaru'r perygl o lifogydd drwy reolaeth tir arloesol - yn cynnwys plannu
coed a llystyfiant i arafu dŵr ffo, adfer gwlyptiroedd, a chreu cronfeydd llifogydd diogel.

� Gwneud gwelliannau i gynyddu cadernid  rhag llifogydd a stormydd y seilwaith trafnidiaeth yn Ne,
Gorllewin a Gogledd Cymru, gan ddefnyddio Cronfa Gydgyfeirio'r UE a Banc Buddsoddi Ewrop.

� Galluogi defnydd deuol o gynlluniau cynhyrchu ynni adnewyddadwy newydd arfordirol ac afonydd
i ddarparu amddiffynfa rhag llifogydd.

� Diogelu cyllid ar gyfer cynlluniau newydd i amddiffyn rhag llifogydd ac amddiffyn yr arfordir, ac ar
gyfer cyfrifoldebau perygl llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru.

� Cynnig grantiau i ddeiliaid cartref i'w hamddiffyn rhag llifogydd yn y dyfodol.

� Darparu cymorth i aelwydydd a
thirfeddianwyr mewn ardaloedd, na ellir eu
hamddiffyn yn gost-effeithiol gydag
amddiffynfeydd rhag llifogydd neu
amddiffynfeydd yr arfordir ar raddfa fawr, i
gefnogi'r gwaith o ôl-ffitio eiddo unigol â
mesurau diogelu rhag llifogydd, neu i helpu
i hwyluso adleoli.

� Seilio holl fodelu risgiau'r dyfodol ar "fodel
maint lefel uchaf hysbys" ar gyfer rheoli
llifogydd a chreu cynlluniau dalgylch-gyfan
ar gyfer afonydd Cymru a gynlluniwyd i
leihau cyfraddau llifoedd.



I gyrraedd ein targedau ac i gyflawni dyfodol carbon isel, cynaliadwy i Gymru, mae'n rhaid inni wneud
newid uchelgeisiol yn y ffordd y cynhyrchwn ynni.  Gwnawn wneud hyn drwy gymell a meithrin
cymysgedd amrywiol o dechnolegau adnewyddadwy a charbon isel, cefnogi microgynhyrchu a
chynhyrchu sy'n eiddo i'r gymuned, a gwella'n heffeithlonrwydd ynni.

Byddwn yn:

� Cefnogi datblygiadau solar, yn neilltuol cynhyrchu cymunedol a chynhyrchu ar raddfa ficro.

� Defnyddio amgylchedd morol cyfoethog ac amrywiol Cymru i ddatblygu ynni adnewyddadwy,
megis ynni llanw a thonnau ar y môr, drwy ond gynnig cymhelliannau i gwmnïau osod y cyfarpar
cynhyrchu ynni uchaf, gan roi ystyriaeth briodol i ecosystemau, ardaloedd cadwraeth, a
chynaliadwyedd diwydiannau pysgota a thwristiaeth Cymru.

� Hyrwyddo'r gwaith o ddatblygu Canolfannau Ynni Morol i helpu Cymru i achub y blaen ar eraill ym
maes technolegau morol datblygol ac i gefnogi  pŵer amrediad llanw, yn cynnwys datblygu
Morlyn Llanw Bae Abertawe, sef y cyntaf yn y byd, ac ehangu'r cysyniad i brosiectau newydd pe
bernid eu bod yn amgylcheddol ddiogel, megis Bae Colwyn, Caerdydd a Chasnewydd.

� Anelu at ganolbwyntio mwy ar wynt ar y môr a mwy o ddefnydd cyffredinol o dyrbinau gwynt
arnofiol i wneud ffermydd gwynt mawrion ar y môr yn fwy cost-effeithiol.

� Comisiynu adolygiad yn syth i Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8 ynglŷn ag ynni adnewyddadwy fel
y gellir ei ddiweddaru i ddiwallu'n gofynion technolegol cyfredol. Dylai hyn gynnwys ystyriaeth o
rwydwaith y Grid Cenedlaethol; lleihau hyd yr eithaf ar effaith ynni gwynt ar y dirwedd; mynediad
ffyrdd/trafnidiaeth i Ardaloedd Chwilio Strategol; ac effaith llygredd sŵn.

� Lleihau hyd yr eithaf ar effaith ynni gwynt ar y dirwedd, ble y bo'n bosibl, drwy annog y defnydd
o'r dechnoleg ddiweddaraf a'r arloesi mwyaf mewn perthynas â pheilonau a thyrbinau gwynt,
megis peilonau siâp T a gwifrau o dan ddaear.

� Defnyddio biomas yn bennaf ar gyfer gwresogi a chynhyrchu pŵer ar raddfa fechan.

� Archwilio sut i ddatblygu cyfleusterau storfa bwmp newydd i sicrhau cyflenwad sefydlog o drydan
carbon isel a chanolbwyntio cefnogaeth gyhoeddus ar ymchwil i dechnoleg storio trydanol
graddfa fawr, megis batris.

� Chwyddo hyd yr eithaf ar fuddion economaidd adnoddau adnewyddadwy drwy weithio â
datblygwyr a sefydliadau addysgol i ehangu cadwyni cyflenwi a chanolfannau rhagoriaeth ar gyfer
y genhedlaeth nesaf o beirianwyr a phrentisiaid.

� Gwrthod datblygu gweithfeydd pŵer tanwydd ffosil newydd heb dechnoleg CCS briodol neu
gynllun eglur i adfer gwres ar gyfer cyflenwi.

� Sefydlu Cymru ddi-ffracio drwy wrthod trwyddedau ar gyfer ceisiadau ffracio, unwaith y caiff
pwerau eu datganoli, ac yn y cyfamser gweithredu moratoriwm drwy'r system gynllunio.
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Mae perchnogaeth a chynhyrchu ynni adnewyddadwy ar raddfa fechan a graddfa ficro yn hanfodol i
rymuso cymunedau ac unigolion i ddiwallu'u hanghenion ynni.  Byddwn yn galluogi pobl i ddatblygu
cymaint o ynni â phosibl o'r cyfryw ffynonellau, yn enwedig ynni'r haul ac ynni dŵr rhed afonydd.
Mae'n rhaid hefyd grymuso cymunedau pan fo prosiectau cynhyrchu graddfa fwy yn ymsefydlu yn eu
hardal - mae cronfeydd budd cymunedol yn ffordd ardderchog o sicrhau bod cymunedau'n llewyrchu
pan awn yn wyrdd.

Byddwn yn:

� Sicrhau bod prosiectau micro-gynhyrchu'n cael eu hystyried â rhagdybiaeth o blaid datblygu, eu
bod yn cael mynediad â blaenoriaeth i'r grid a'u galluogi i werthu ynni o fewn eu cymdogaeth eu
hunain.

� Darparu fframwaith cyfreithiol a busnes model ar gyfer Cwmnïau Cydweithredol Ynni
Adnewyddadwy sy'n Eiddo i'r Gymuned i leihau'r cymhlethdod costau cyfreithiol i gymunedau.

� Sicrhau bod y cyngor a'r gefnogaeth a gynigir gan Raglen Ynni Lleol Llywodraeth Cymru yn
gweithio i gynyddu cynhyrchu ynni cymunedol yn uwch nag allbwn cymharol isel Ynni'r Fro.

� Creu llyfrgell o adnoddau i gefnogi grwpiau cymunedol wrth ymgeisio am gymorth ar gyfer
prosiectau cynhyrchu cymunedol.

� Rhoi'r hawl i gwmnïau cydweithredol cymunedol ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy
mewn neu ar adeiladau a thir cyhoeddus addas, ble y bo'n ymarferol.

� Gweithio gyda diwydiant i ddatblygu cynlluniau budd cymunedol rhanbarthol, ar hyd coridorau
cludiant a grid.

� Sicrhau bod cymunedau'n elwa o fuddsoddiadau economaidd drwy gynlluniau ynni
adnewyddadwy, yn enwedig yn y frwydr yn erbyn tlodi tanwydd.
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Mae Cymru yn taflu i ffwrdd gormod o lawer o bethau.  Mae arnom angen symud i economi 'cylchol',
lle mae gwastraff yn cael ei leihau hyd yr eithaf, adnoddau'n cael eu hailddefnyddio drwy atgyweirio,
ail-weithgynhyrchu ac ailgylchu, caiff ynni'i ddal o wastraff na ellir ei ailddefnyddio a defnyddir cyn
lleied o dirlenwi ag sy'n bosibl.

Byddwn yn:

� Cyflwyno Cynllun Peilot Dychwelyd Blaendal, fyddai'n archwilio'r potensial o gael cynllun
cenedlaethol i weld cwsmeriaid yn talu blaendal bychan mewn arian parod wrth iddynt brynu
potel o ddiod, ac yn cael yr arian yn ei ôl pan oeddynt yn dychwelyd yr eitem i fan casglu.

� Defnyddio rheoleiddio yn genedlaethol ac yn yr UE i hyrwyddo dylunio cynaliadwy, lle mae
atgyweirio, ailddefnyddio ac ailgylchu yn cael eu blaenoriaethu, ac i leihau gwastraff pacio.

� Newid rheolau ar y Gronfa  Cymunedau Tirlenwi i sicrhau y defnyddir hyd at 10% i ariannu
prosiectau bywyd gwyllt a bioamrywiaeth.

� Cynyddu cosbedigaethau am dipio anghyfreithlon, gan amcanu at symud o ddirwy gyfartalog o
£50,000 i £75,000 ac o ddedfryd gyfartalog o 12 i 18 mis am achosion difrifol, a'i gwneud hi'n haws
cosbi pobl sy'n tipio'n anghyfreithlon drwy ddirwyon yn y man a'r lle er mwyn glanhau'n
strydoedd a'n cefn gwlad.

� Cyflwyno treth losgi i annog mwy o ailgylchu.
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Roedd hi’n ddifethol pan gaewyd y dafarn
leol olaf, fel swyddfa’r bost a gaeodd cynt.

Ond beth oedd yn waeth oedd gwybod nad oedd
dim y gallai’n cymuned ei wneud i’w atal.  ‘Doedd y
cyngor lleol yn ddim mwy na siop siarad, yn
bellennig ac yn anatebol pan oedd arnom eu hangen
fwyaf.


 -
Jackie,
Llangatwg

“
”

Cred Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
mewn rhoi pobl wrth y llyw ynglŷn â’r hyn

sy’n digwydd yn eu cymuned ac mewn ail-fywiogi
cynghorau lleol fel eu bod yn cyflawni dros
Gymru. Byddwn yn sicrhau y gall cymunedau
ddod ynghyd a diogelu’r asedau sy’n gwneud eu
cymuned yn gartref, drwy ddiogelu’r dafarn olaf,
siop olaf y pentref, neu’r pwll nofio lleol.


 -
Y
Cynghorydd
Chris
Holley,

 
 
 
 ymgeisydd
ar
gyfer
Gorllewin
Abertawe

“
”
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Rhoi mwy o bwerau i gymunedau
Mae arnom eisiau grymuso cymunedau lleol a hyrwyddo system ffyniannus o
lywodraeth leol ddemocrataidd lle mae pŵer yn bodoli ar y lefel leol fwyaf
dichonadwy.  Rhown fwy o bwerau i gymunedau drwy ddatganoli pwerau newydd i
gynghorau cymuned a rhoi pwerau newydd i awdurdodau lleol dros iechyd
cyhoeddus, adfywio, trafnidiaeth strategol a datblygu economaidd.

Diwygio llywodraeth leol i’w gwneud yn fwy
atebol a thryloyw
Byddwn yn cyflwyno system bleidleisio deg ar gyfer holl etholiadau lleol i sicrhau
bod pobl yn cael y gwleidyddion y gwnaethant bleidleisio drostynt ac yn darparu
cynghorau mwy atebol a thryloyw, a gwell gwasanaethau cyhoeddus.

Eich galluogi i ddiogelu asedau cymunedol
hanfodol
Byddwn yn cryfhau capasiti cymunedau i ddiogelu buddiannau lleol drwy basio
Mesur Hawliau Cymunedol i rymuso cymunedau i afael yn yr awenau o ran eu
gwasanaethau a’u hasedau lleol.  Bydd hyn yn cynnwys ‘Hawl i Gynnig’ i sicrhau y
gall asedau o werth cymunedol gael eu cadw ar gyfer defnydd cyhoeddus ac aros
yn rhan annatod o fywyd y gymuned.  Byddwn yn cyflwyno’r 'Hawl i Adeiladu' i
ganiatáu i gymunedau lleol gynnig datblygiadau graddfa fechan, yn benodol i safle
ac o dan arweiniad y gymuned, gan roi cymunedau i ofalu am adeiladu’r tai y mae
arnynt eu hangen.  Byddwn yn rhoi’r hawl awtomatig i gynghorau cymuned roi
cynnig i drosfeddiannu gwasanaethau y mae awdurdodau lleol yn eu cau.

1

2

3

:
Mae 11 o dafarndai’n cau bob mis yng Nghymru - tra bod dros 1,200 o
dafarndai yn Lleogr wedi’u diogelu fel asedau o werth cymunedol ac
mae 45 o gymunedau wedi llwyddo i dod yn berchen ar eu tafarndy
lleol. (Ffynhonnell:  CAMRA)

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:
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Mae arnom eisiau grymuso cymunedau lleol a hyrwyddo cyfundrefn ffyniannus o lywodraeth leol
ddemocrataidd lle mae pŵer yn cael ei ymarfer ar y lefel fwyaf dichonadwy yn lleol.

Mae gormod o gynghorau cymuned lleol yn rhy wan neu nid oes ganddynt yr arbenigedd i drin
pwerau, gwasanaethau, a chyfrifoldebau newydd.  Byddwn yn gwella ansawdd trefn lywodraeth
cymunedau drwy alluogi datganoli pwerau newydd, megis pwerau dros adfywio lleol, i gynghorau
cymuned os llwyddant mewn prawf  achredu - prawf a gynlluniwyd i sicrhau bod eu trefn
lywodraethu, hyfforddiant, rheolaeth ariannol, atebolrwydd ac ymgysylltiad â'r gymuned yn ddigonol
i ysgwyddo'r cyfryw bwerau.

Gosodwn y gorchwyl i'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol gyfuno cynghorau cymuned llai i fod
yn gynghorau cantref mwy, sy'n cwmpasu ardaloedd ystyrlon, gyda mwy o gapasiti i weithredu mewn
ardaloedd eraill.
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Mae gan Gymru ormod o gynghorau, y mae llawer ohonynt yn rhy fach ac nid ydynt yn perfformio'n
ddigonol.  Fodd bynnag, os yw cynghorau'n mynd i fod yn fwy, yna mae hi'n hanfodol eu bod yn
gynrychiadol o'r bobl a bleidleisiodd iddynt.  Oni bai y cyflwynir system deg o bleidleisio a datganoli
pwerau i gymunedau lleol, mae unrhyw broses ad-drefnu yn ofer.

Dylai cynghorau newydd gydnabod pwysigrwydd dinasoedd mawrion Cymru, megis Caerdydd,
Abertawe a Chasnewydd, gan o bosibl ail-lunio ffiniau i gwmpasu cymunedau gerllaw ac ardaloedd
teithio i'r gwaith, ond dal i alluogi'n dinasoedd i sefyll yn annibynnol ar eu pen eu hunain ac i gynllunio
ar gyfer eu dyfodol eu hunain, mewn rhai achosion fel rhan o rhanbarthau dinas ehangach.

Ni chytunwn y dylai dinasoedd mawrion gael eu cyfuno â chefnfröydd gwledig mawrion, gan na fydd y
naill gymuned na'r llall yn canfod bod eu hanghenion yn cael eu diwallu.  Ni chytunwn fod dychweliad
Dyfed neu Went yn bodloni unrhyw ddiffiniad adnabyddadwy o 'lleol'.

Fodd bynnag, nid gwaith gwleidyddion yw dylunio cynghorau newydd.

Byddwn yn:

� Comisiynu'r Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol i lunio cynigion gwahanol ar gyfer ailstrwythuro
cynghorau lleol yng Nghymru, yn seiliedig ar gymunedau naturiol, ac sy'n atebol yn lleol ac sy'n
cael cydsyniad dangosadwy'r cyhoedd.

� Diddymu pwerau sy'n caniatáu i Weinidogion gyfuno cynghorau drwy archddyfarniad.

� Cyflwyno Mesur Llywodraeth Leol newydd sy'n datganoli mwy o bwerau i gynghorau, yn cynnwys
dros iechyd y cyhoedd, adfywio, trafnidiaeth strategol a datblygu economaidd, sy'n rhoi pŵer
cymhwysedd cyffredinol i'w galluogi i weithio'n well dros eu hardal, sy'n gostwng nifer y
dangosyddion perfformiad allweddol, ac sy'n diddymu llawer o'r cyfyngiadau ar weithredu lleol.

� Mynnu bod pob cyngor yn cynnal Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb o'u strwythurau, atodlenni
cyfarfodydd, rheolau sefydlog ac arferion gwaith.

� Diweddaru'r fformiwla cyllido llywodraeth leol a cheisio diogelu cynghorau llai rhag amrywiadau
amhriodol mewn cyllid o'i gymharu ag eraill.

� Cyflwyno'r system Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy ar gyfer holl etholiadau lleol er mwyn sicrhau
bod canlyniadau etholiadau'n adlewyrchu'r ffordd y pleidleisiodd pobl ac a fydd yn darparu
cynghorau sy'n fwy atebol a thryloyw a gwell gwasanaethau cyhoeddus.
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Mae cynllunio'n gosod y fframwaith ar gyfer adeiladu'n cymunedau.  Os nad yw'n gweithio, gall ein cymunedau gael
eu gadael i aros yn eu hunfan.  Rhown gymunedau lleol wrth y llyw i ofalu am eu hanghenion lleol.

Byddwn yn cryfhau capasiti cymunedau i ddiogelu buddiannau lleol drwy basio  Mesur Hawliau Cymunedol i:

� Rymuso cymunedau i afael yn yr awenau o ran eu gwasanaethau a'u hasedau lleol, a chyflwyno:

§ 'Hawl i Gynnig' i sicrhau y gellir cadw asedau o werth cymunedol mewn defnydd cyhoeddus a
pharhau'n rhan annatod o fywyd cymunedol.

§ 'Hawl i Herio' i ganiatáu i grwpiau cymunedol gynnig gweithredu gwasanaeth awdurdod lleol lle y
gallant wneud hynny'n wahanol ac yn well.

§ 'Hawl i Adeiladu' i ganiatáu i gymunedau lleol gynnig datblygiadau graddfa fechan, yn benodol i safle
ac o dan arweiniad y gymuned, gan roi cymunedau mewn gofal o adeiladu'r tai y mae arnynt eu
hangen.

§ 'Hawl i Adennill Tir' i helpu cymunedau i wella'u hardal leol drwy roi'r hawl iddynt ofyn bod tir
cyhoeddus na ddefnyddir digon arno neu nas defnyddir o gwbl yn cael ei ailddefnyddio.

§ 'Hawl i Herio' y gallai tir cyhoeddus gael ei ddefnyddio'n well, ac i gymunedau ei feddiannu.

§ 'Hawl i Brynu' i roi'r hawl awtomatig i gynghorau cymuned gynnig trosfeddiannu gwasanaethau y
mae awdurdodau lleol yn eu cau, megis canolfannau hamdden neu lyfrgelloedd.

� Sefydlu system restru newydd ar gyfer lleiniau pentrefi a mannau eraill a chanddynt werth cymunedol a dynodi
gerddi fel safleoedd maes glas - gan ei gwneud hi'n anos datblygu arnynt.

� Cyflwyno Cyfranddaliadau Cymunedol i alluogi preswylwyr i
fuddsoddi mewn prosiectau drwy ddod yn gefnogwyr, nid
dim ond yn gwsmeriaid.

� Cael gwared â hawliau datblygu a ganiateir ar gyfer asedau
o werth cymunedol.

� Sefydlu Pwyllgor Cynghori ar Drosglwyddo Asedau ym
mhob ardal cyngor lleol.

� Cryfhau canllawiau cynllunio i sicrhau asesu mwy trylwyr o
angen y gymuned mewn unrhyw benderfyniad cynllunio.

� Sicrhau na chaiff yr un dafarn ei chwalu na chael newid ei
defnydd heb ganiatâd cynllunio neu ymgynghori â'r
gymuned drwy greu dosbarth defnydd ar wahân ar gyfer
tafarndai cymunedol, a chau diangfeydd yn y gyfraith
gynllunio.

� Datblygu arolygiaeth gynllunio bwrpasol i Gymru ac un
Gwasanaeth Cyngor a Hyfforddiant Cynllunio Cenedlaethol
unigol.

� Treialu system achredu ar gyfer asiantiaid cynllunio.

� Disodli canllawiau cynllunio presennol o ran datblygu ar
orlifdir, o blaid strategaeth gadarn newydd, ynghyd â
Nodiadau Dylunio Cynllunio a Rheoliadau Adeiladu newydd.
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Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn wastad wedi credu mewn galluogi unigolion i gymryd rhan yn y
penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau.  Credwn fod cyfranogiad gweithwyr yn y gweithle,
ynghyd â pherchnogaeth ehangach gan weithwyr, yn bwysig i ymledu grym economaidd, hybu
menter, cynyddu boddhad o swydd, a gwella gwasanaeth i gwsmeriaid.

Byddwn yn:

� Annog hyrwyddo mwy o gyfranogiad a pherchnogaeth gan weithwyr, datblygu cwmnïau
cydfuddiannol, a chryfhau cyfranogiad gweithwyr o lunio penderfyniadau.

� Sicrhau bod cyngor gan y llywodraeth ar ddechrau busnes yn darparu cymorth pendant  ar gyfer
sefydlu cwmni cydfuddiannol neu gwmni cydweithredol.

� Datblygu cefnogaeth i gwmnïau i ystyried model busnes cydweithredol a chydfuddiannol fel
ffordd o arbed menter sy'n methu ond sy'n economaidd ddichonadwy.

� Ailsefydlu'r Grŵp Cynghori'r Gweinidog ar gyfer Undebau Credyd.

� Mynnu bod Trysorlys Cymru yn adrodd ar amrywiaeth a chynrychiolaeth cwmnïau cydfuddiannol a
chwmnïau cydweithredol yng Nghymru.

� Mynnu bod y Pwyllgor Polisi Rheoleiddio'n adrodd ar effeithiau potensial ar gwmnïau
cydfuddiannol a chwmnïau cydweithredol.

� Cefnogi prosiectau ar gyfer undebau credyd i roi hwb i fenter ac i alluogi twf, megis caffael
Technoleg Gwybodaeth ar y cyd a chanolfan gwasanaeth a rennir, gan arbed costau gweithredu.

� Hyrwyddo cynlluniau arbedion cyflogresi ag undebau credyd lleol, gan ei gwneud hi'n haws i bobl
arbed a gwneud mynediad i undebau credyd yn fudd safonol yn y gweithle.

� Datblygu cymorth arbenigol i undebau credyd sy'n wynebu problemau yn ymwneud ag uno neu
olyniaeth.
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Mae arnom angen sicrhau bod y sector cyhoeddus yn agored i, ac yn cefnogi pawb yn gyfartal, ac yn
adlewyrchu hyd ac amrywiaeth cymdeithas Cymru.

Byddwn yn:

�  Cynnal adolygiad trylwyr o holl gyllid allanol i adfer hyder y cyhoedd a buddsoddwyr yng ngallu
Llywodraeth Cymru i fonitro a rheoleiddio cyllid Llywodraeth Cymru.

� Symud tuag at sector cyhoeddus Cymru i ddod yn gyflogwr Cyflog Byw a defnyddio offer caffael i
godi cyflogau mewn mannau eraill.

� Ymwreiddio ymagweddiad yn seiliedig ar asedau wrth gyflawni pob agwedd o bolisïau a
gwasanaethau a anelir at helpu pobl i godi oddi wrth dlodi.

� Rhoi diwedd ar y diwylliant o 'ffarwél euraid' gormodol drwy sefydlu uchafswm o £90,000 ar bob
taliad dileu swydd a thaliad diswyddo yn y dyfodol ledled y sector cyhoeddus yng Nghymru, yn
amodol ar ddarpariaethau i ddiogelu'r rheiny a delir yn is na'r cyflog cyfartalog ond sydd â record
faith o wasanaeth .

� Archwilio'r potensial ar gyfer cyllidebu cyfranogol ar lefel leol ac ar lefel Cymru.

� Parhau i gefnogi'r Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol drwy fapio gwasanaethau cynghori
presennol a gwneud y defnydd gorau o gyllid sydd ar gael.

� Trosglwyddo cyfrifoldeb dros Gomisiynwyr oddi wrth Lywodraeth Cymru i'r Cynulliad
Cenedlaethol i sicrhau atebolrwydd a thryloywder penodiadau, a chydnabod teitl Comisiynydd
Plant a Phobl Ifanc Cymru.

� Cefnogi Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus newydd i roi "pwerau ar ei liwt ei hun" i
ymdrin yn rhagweithiol â chwynion am wasanaethau cyhoeddus a methiannau systematig, ac
Awdurdodau Safonau Cwynion newydd i gymell gwell ymateb i bryderon dinasyddion ledled y
sector cyhoeddus.

Dylai'n gwasanaethau cyhoeddus a'r bobl sydd yn eu gweithredu gynrychioli a chefnogi pobl
amrywiol Cymru.  Mae arnom eisiau sicrhau bod yna, drwy Gymru i gyd, gyfle cyfartal i bawb.

Byddwn yn:

� Cynnal Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus a symud i recriwtio 'enw -lle gwag', ble
bynnag y bo'n bosibl, yn y sector cyhoeddus.

� Gwahardd defnyddio Gwiriadau Sgôr Credyd fel rhan o'r broses recriwtio gweithwyr.

� Gweithio i sicrhau nad yw'r symudiad i Ddigidol yn Ddiofyn ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn
hepgor pobl, drwy gynnal y safonau uchaf o ran hygyrchedd mewn gwasanaethau digidol a
chynnal rhaglenni'r llywodraeth ar gynhwysiant digidol.

� Ei gwneud hi'n ofynnol bod pawb sy'n derbyn arian cyhoeddus yn dangos eu bod yn deall y
materion rhywedd yn eu sefydliad/sector, bod â chynllun gweithredu ar waith i roi sylw i'r
materion hyn a monitro'r materion hyn ar eu cynnydd.

� Cyflwyno rhagdybiaeth y dylai pob rhestr fer am swydd gyhoeddus gynnwys ymgeiswyr di-
wrywaidd a phobl groenddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, a sefydlu pwyllgor annibynnol i
fonitro'r ymgyrch dros fwy o amrywiaeth mewn penodiadau cyhoeddus a gwirio annibyniaeth y
broses benodi.
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Ni all neb wireddu'u potensial os ydynt yn byw mewn ofn.  Drwy sicrhau bod ein cyfreithiau'n cael eu
cadw, gallwn adeiladu cymunedau cryfion gyda chyfle i bawb.

Gan nad oes gan Gymru ar hyn o bryd bwerau dros gyfiawnder, credwn y dylid datganoli'r cyfryw
bwerau i'r Cynulliad Cenedlaethol.  Nid oes yr un blaid arall yn cynnig ymagweddiad effeithiol,
rhyddfrydol, cymunedol tuag at blismona a goresgyn troseddau.  Byddai datganoli pwerau dros
blismona a chyfiawnder yn golygu y gallai polisïau fod yn fwy ymatebol i anghenion Cymru, ac yn
galluogi mwy o gydweithredu â gwasanaethau datganoledig fel gwasanaethau ieuenctid, iechyd ac
addysg, a chynghorau lleol yng Nghymru.

Credwn hefyd ym mhwysigrwydd diogelu hawliau sifil - mae eraill yn ceisio dweud wrthych sut i
fyw'ch bywyd, gan danseilio hawliau dynol yn enw diogeledd.  Cred Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
y dylai pawb allu fod yn hwy'u hunain yn iawn a gweithredu yn ôl eu goleuni eu hunain, eu golau
tywys eu hunain - dylid galluogi pawb i fyw bywyd fel y bônt yn dewis, cyn belled nad yw'n
llechfeddiannu ar ryddid pobl eraill.

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:

� Parhau i fuddsoddi mewn Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu i ddiogelu cymunedau lleol
rhag toriadau'r Llywodraeth Geidwadol mewn plismona.

� Mynd i'r afael â chamddefnyddio cyffuriau ac alcohol drwy:

§ ddulliau ataliol o weithredu, yn seiliedig ar iechyd, ar gyfer defnyddwyr cyffuriau, gan
eu trin fel dioddefwyr ac nid fel troseddwyr;

§ sicrhau y caiff asiantaethau cyffuriau ac alcohol ddigon o adnoddau i fynd i'r afael â
chamddefnyddio sylweddau, sydd yn aml yn cymell troseddau treisgar a barus; a

§ thargedu grwpiau troseddu cyfundrefnol a gwerthwyr cyffuriau, gan efelychu
ymagweddiad Heddlu Durham.

� Mynd i'r afael â thrais yn erbyn merched a genethod drwy:

§ Sicrhau bod athrawon, gweithwyr cymdeithasol, swyddogion yr heddlu a gweithwyr
iechyd mewn ardaloedd lle mae yna nifer uchel o anffurfio organau cenhedlu menywod
neu briodasau  dan orfod yn cael eu hyfforddi i helpu'r rheiny sydd mewn perygl.

§ Ei gwneud hi'n ofynnol addysgu caniatâd rhywiol yn ysgolion Cymru fel rhan o addysg
rhyw a pherthnasoedd sy'n briodol i oed, a sicrhau bod Anffurfio Organau Cenhedlu
Menywod, trais yn erbyn merched a genethod a phob trais domestig yn cael sylw
priodol.

§ Diogelu cyllid ar gyfer mynd i'r afael â thrais yn erbyn merched a genethod.

� Gwarantu bod yr heddlu'n dilyn blaenoriaethau'r cyhoedd drwy ddisodli Comisiynwyr Heddlu a
Throseddu o blaid Byrddau Heddlu, sy'n cynnwys cynghorwyr ledled ardal yr heddlu.

� Gwrthwynebu un heddlu unigol wedi'i ganoli i Gymru, gan sicrhau bod y system yn ymatebol i
wahanol anghenion lleol cymunedau ar hyd a lled Cymru.

� Sicrhau y rhoddir blaenoriaeth uchel i ymchwilio i honiadau o gam-drin pobl oedrannus, a chodi
ymwybyddiaeth o, a hyfforddiant mewn diogelu'r henoed rhag troseddau o'r fath.
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� Datblygu strategaeth fydd yn darparu cyngor a chymorth cyfreithiol i helpu pobl â phroblemau
beunyddiol, fel dyledion personol a materion lles cymdeithasol, gan weithio ledled llywodraeth a
chynnwys asiantaethau cynghori dielw.

� Sefydlu System Gwrandawiadau Plant a Phanel Plant, fel yn yr Alban.

� Sicrhau bod yna berson penodol ym mhob ysgol i helpu dioddefwyr bwlio ar y rhyngrwyd.

� Symleiddio'r broses ar gyfer 'Parthau Dim Galw Digroeso', i ddiogelu pobl oedrannus rhag
masnachwyr diegwyddor a thwyll trothwy drws.

� Cyflwyno cynllun newydd i nodi materion iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau sydd gan
droseddwyr a cheisio triniaeth iawn iddynt pan fônt yn cyrraedd y gyfundrefn cyfiawnder
troseddol yng Nghymru.

� Hyrwyddo Cyfiawnder Adferol sy'n rhoi dioddefwyr wrth graidd adsefydlu.

� Mynd i'r afael â chysgu allan yng Nghymru drwy edrych ar y model Tai yn Gyntaf a ddefnyddir mor
llwyddiannus yn nhalaith Utah ac yn ninas Medicine Hat, Alberta, a gwella cofnodi.

� Ailystyried dosbarthiadau o fod yn agored i niwed ar gyfer unigolion digartref a chynyddu'r cyfnod
atal rhag digartrefedd o 56 diwrnod i 90 diwrnod.

� Gweithio ag undebau credyd i greu'r cyflyrau drwy'r hyn y bydd darparwyr tai lleol yn gallu
ailgartrefu'r rheiny a chanddynt ôl-ddyledion rhent hanesyddol.

� Hyrwyddo defnyddio adeiladau gwahanol ar gyfer llysoedd ynadon a rhaglenni datrys
anghydfodau lleol, fel Paneli Cyfiawnder Cymunedol, i ddychwelyd cyfiawnder i'r gymuned.

� Lobïo i gadw cyfiawnder mor lleol â phosibl drwy wrthwynebu cau llysoedd, ble y bo'n bosibl.

� Herio camwahaniaethu yn y gyfundrefn cyfiawnder troseddol drwy:

§ Hyrwyddo cynrychiolaeth yn yr heddlu drwy roi hwb i recriwtio heddlu o grwpiau pobl
groenddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.

§ Cynnal adolygiad llawn o achosion pam mae unigolion sy'n bobl groenddu, Asiaidd a
lleiafrifoedd ethnig yn cael eu gorgynrychioli yn y gyfundrefn cyfiawnder troseddol.

§ Sicrhau bod pawb yn cael eu trin yn deg, yn cynnwys monitro sut yr effeithir ar
gymunedau amrywiol gan flaenoriaethau a dulliau plismona.
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Mae’r Llywodraeth Lafur ym Mae Caerdydd
wedi anghofio amdanom, yn union fel mae’r

Llywodraeth Dorïaidd yn Llundain wedi cefnu ar Gymru.
Nid ydynt yn deall sut brofiad yw byw yng nghefn gwlad
Cymru.  Teimlwn ein bod wedi’n hesgeuluso, wrth i fwy a
mwy o’n gwasanaethau gau, a bod mwy o brosiectau’n
cael eu cyhoeddi ar gyfer dinasoedd Lloegr - mae arnom
angen rhywun i godi’i lais drosom.


 -
Gurleen,
Llandrindod

“
”

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
wedi cynrychioli cymunedau gwledig ers dros
100 mlynedd - rydym cymaint yn rhan o fywyd
gwledig, ag y mae bywyd gwledig yn rhan
ohonom ni.  Mae Cymru Wledig yn ein DNA, a
dyna pam mae arnom eisiau gweld
llewyrch ledled Cymru i gyd,
nid dim ond ger yr  M4.


 -
Elizabeth
Evans,
ymgeisydd
ar
gyfer
Ceredigion

“
”
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Cynyddu recriwtio i feddygfeydd Meddygon Teulu
cefn gwlad
Un o’r pryderon taeraf sydd gan rywun yw eu bod yn cael y gofal y mae arnynt ei
angen, pan fydd arnynt ei angen, ble y bydd arnynt ei angen.  Rydym yn ymladd i
ddiogelu gwasanaethau iechyd lleol, fel nad yw’n pobl mewn ardaloedd gwledig yn
gorfod teithio milltiroedd i gael at ofal.  Byddwn yn sefydlu canolfan ragoriaeth
mewn gofal iechyd yng nghefn gwlad, yn canolbwyntio ar recriwtio i feddygfeydd
Meddygon Teulu ac yn darparu mwy o leoliadau mewn practisiau ac ysbytai
gwledig.

Cynyddu nifer y prentisiaethau gwledig
Mae ar bobl ifanc yn ein cymunedau gwledig angen cael at yrfaoedd a swyddi
teilwng.  Mae arnom eisiau gweld ein hardaloedd gwledig fel mannau cyfleoedd.
Byddwn yn gweithio â’r sectorau amaeth, ynni adnewyddadwy a thwristiaeth i
gyflenwi mwy o brentisiaethau yng nghefn gwlad Cymru.

Cefnogi gwasanaethau gwledig, fel banciau,
ysgolion, a seilwaith band eang a thechnoleg
symudol
Nid yw’r ffaith bod rhywun yn byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad Cymru yn
golygu nad oes arnynt angen neu eisiau band eang cyflym. Cred Democratiaid
Rhyddfrydol Cymru bod seilwaith modern yn hollol hanfodol bobman yng Nghymru.
Mae ar gymuned wledig ffyniannus angen gwasanaethau lleol a chyfleusterau
cymunedol.  Deallwn y newidiadau sydd eu hangen i gefnogi cefn gwlad sy’n fyw,
sy’n gweithio.  Safem dros gefn gwlad Cymru ers dros 100 mlynedd, a byddwn yn
cynnal ein hymrwymiad i gefn gwlad Cymru yn y Cynulliad nesaf.  Byddwn yn
annog cyllidebu cymunedol i gyfuno gwasanaethau i’w cadw mewn cymunedau.
Byddwn yn cefnogi bancio cymunedol ac yn darparu cysylltedd band eang i fwy o
ardaloedd gwledig anghysbell drwy ganiatáu defnyddio tir Llywodraeth Cymru a
hyrwyddo technolegau amgen.

1

2

3

: Mae gan 35% o gymunedau gwledig yng Nghymru
ansawdd band eang gwael neu wael iawn.
(Ffynhonnell:  Arsyllfa Wledig Cymru)

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:
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Mae ar gymuned wledig ffyniannus angen gwasanaethau lleol a chyfleusterau cymunedol fel ysgolion,
trafnidiaeth gyhoeddus, siopau lleol, mannau cyfarfod diwylliannol a thafarndai.  Mae arni angen
digon o gartrefi, sy'n fforddiadwy i deuluoedd lleol, i sicrhau bod y gwasanaethau hynny'n
ddichonadwy.  Ac mae arni angen trafnidiaeth gyhoeddus: mae costau teithio'n elfen sylweddol o
dlodi cefn gwlad.  Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn deall y newidiadau sydd eu hangen i
gynnal cefn gwlad hyfyw, sy'n gweithio.  Rydym wedi sefyll yn y bwlch dros gefn gwlad Cymru ers
dros ganrif, a byddwn yn cynnal ein hymrwymiad i gefn gwlad Cymru yn y Cynulliad nesaf.

Byddwn yn:

� Datblygu model Cyllidebau Cymunedol yng Nghymru i'w ddefnyddio mewn ardaloedd gwledig i
gyfuno gwasanaethau, gan annog chwalu ffiniau rhwng gwahanol wasanaethau  - bydd hyn yn
helpu i gadw gwasanaethau gwledig fel meddygfeydd Meddygon Teulu, fferyllfeydd, swyddfeydd
y post a llyfrgelloedd yn agored drwy'u galluogi i gydweithredu, rhannu costau a chyd-leoli mewn
cyfleusterau a rennir.

� Adolygu canllawiau Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 6 ar 'Cynllunio ar gyfer Cymunedau gwledig
Cynaliadwy' i gyflawni gwir gynnydd wrth gyflenwi tai gwledig fforddiadwy ledled Cymru.

� Cyhoeddi canllawiau o'r newydd ar Ddatblygiadau Un Blaned yng Nghymru er mwyn hyrwyddo
byw yn y gymuned carbon isel a chyflawni gwir gynnydd wrth gyflenwi tai gwledig.

� Diwygio awdurdodau parciau cenedlaethol drwy gyflwyno aelodau a etholir yn uniongyrchol i
sicrhau bod cadwraeth amgylcheddau naturiol a diwylliannol o bwysigrwydd cenedlaethol yn cael
ei gydbwyso ag atebolrwydd lleol a gweithgaredd economaidd cynaliadwy.

� Cynnull fel mater o frys gyfres o gyfarfodydd bord gron gyda banciau manwerthu mawrion i annog
cefnogaeth i fodel bancio cymunedol i greu ffordd gost-effeithiol i gynnal presenoldeb cangen
mewn cymunedau diymgeledd, ymestyn oriau agor a lleihau costau gweithredu.

� Gweithio gydag undebau credyd i gynyddu benthyca i fusnesau.

� Gweithio gyda busnesau yn y sectorau amaethyddol, ynni adnewyddadwy a thwristiaeth i ganfod
ffyrdd o oresgyn rhwystrau i gynyddu'r cyflenwad o brentisiaethau gwledig.

� Hyrwyddo a chefnogi technolegau amgen megis lloerennau a band eang symudol, a all ddarparu
cysylltedd i fwy o ardaloedd gwledig anghysbell.
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� Sicrhau bod Parciau Cenedlaethol yn rhoi ystyriaeth i anghenion tai, cyflogaeth ac adfywio
cymunedau lleol fel rhan o'u dyletswyddau mwy cyffredinol.

� Diogelu ysgolion gwledig drwy greu rhagdybiaeth yn erbyn cau, gan ei gwneud hi'n ofynnol cael
ymgynghoriadau llymach, diogelu ysgolion rhag cau am bum mlynedd os caiff cais i gau ei wrthod
yn gychwynnol, a galluogi Gweinidogion i ystyried penderfyniadau eu hunain ar lefel weinidogol.

� Treialu Colegau Pentref, lle mae Dosbarthiadau'r Chweched Flwyddyn yng nghefn gwlad yn
darparu swyddogaethau eraill mewn cymuned i helpu i ehangu darpariaeth mewn ardaloedd
gwledig a gwneud Dosbarthiadau'r Chweched Flwyddyn yn fwy cynaliadwy.

� Gwrthwynebu mynediad agored i bob man, ac yn lle hynny, mabwysiadu dull i wella mynediad i dir
a dŵr sy'n parchu gweithgareddau busnes cyfredol, yr amgylchedd, a chynefinoedd, a datblygu
Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy a rôl fonitro ar gyfer Fforymau Mynediad Lleol.

� Ymestyn yr amddiffyniad a roddir i Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol
arfordirol i'r amgylchedd morol cyfagos.

� Gwneud Cymru yn Genedl Awyr Dywyll gyntaf y byd.
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Un o'r pryderon taeraf sydd gan rywun yw eu bod yn cael y gofal y mae arnynt ei angen, pan fydd
arnynt ei angen, ble y bydd arnynt ei angen.  Mae pobl mewn ardaloedd gwledig yn aml yn gorfod
teithio milltiroedd i gael y gwasanaethau y mae arnynt eu hangen, tra bod pawb yn bryderus am gael
at y gofal y mae arnynt ei angen pan a ble y bydd arnynt ei angen.  Byddwn yn:

Byddwn yn:

� Cyd-drafod Compact newydd ar Ddarpariaeth Iechyd Trawsffiniol â Llywodraeth San Steffan i
sicrhau bod yna ddull cyson o weithredu i drin cleifion Cymru a Lloegr, datblygu protocolau unigol
rhwng pob Bwrdd Iechyd Lleol ar y ffin yng Nghymru ac Ymddiriedolaethau GIG cyfagos yn Lloegr,
a chynnwys Byrddau Iechyd Lleol nad ydynt ar y ffin mewn ystyriaethau ar gyfer y
Protocol/Compact.

� Gwella gwybodaeth am wahaniaethau mewn gofal ar y naill ochr i'r ffin a'r llall.

� Canolbwyntio recriwtio i feddygfeydd Meddygon Teulu a lleoliadau gofal iechyd gwledig eraill
drwy:

§ Gyflwyno cynllun i annog myfyrwyr ysgolion uwchradd i astudio meddygaeth, yn
cynnwys arsylwadau gwaith, cysgodi ac ymweliadau gyrfa.

§ Datblygu e-ddysgu ar gyfer myfyrwyr ar leoliad mewn ardaloedd gwledig i ehangu
cyfleoedd ar gyfer arbenigedd.

§ Sefydlu rhwydwaith i fyfyrwyr ac ymarferwyr newydd i ddarparu cefnogaeth bersonol a
phroffesiynol, megis cymorth i ganfod tai, cymorth ariannol ar gyfer adleoli a sefydlu
rhwydweithiau practisiau gwledig.

§ Gweithio gyda phrifysgolion i ddatblygu adrannau meddygaeth wledig a chanolfan
ragoriaeth mewn gofal iechyd gwledig, yn cynnwys llwybrau hyfforddi meddygaeth
wledig ac anghysbell, darparu cyfleoedd am leoliadau mewn practisiau ac ysbytai
gwledig, a ffafrio derbyn myfyrwyr o gefndiroedd gwledig.

� Hyrwyddo tele-feddygaeth i leihau'r baich ar bractisiau gwledig ac i ostwng amseroedd aros i weld
Meddygon Teulu.

Mae gan Ganolbarth Cymru bryderon neilltuol am gwmpas y gwasanaethau.  Rydym wedi'n
hymrwymo i ddyfodol Ysbyty Cyffredinol Bronglais, a byddem yn gweithredu argymhellion adroddiad
Astudiaeth Gofal Iechyd Canolbarth Cymru.  Ymysg pryderon am y potensial y gellir adleoli
gwasanaethau ysbyty o'r Amwythig i Telford, byddem yn gweithio â GIG Lloegr i sicrhau bod
gwasanaethau'n parhau'n hygyrch i gleifion Cymru, a bod cleifion Cymru yn cael eu trin â'r un
pwysigrwydd â chleifion Lloegr wrth gynllunio ar gyfer dyfodol ysbytai a Meddygon Teulu ar yr ochr
Seisnig o'r ffin.  Credwn y dylid cadw gwasanaethau damweiniau ac achosion brys a gwasanaethau
cefnogi yn yr Amwythig tan o leiaf y bydd yna ddarpariaeth briodol yng Nghanolbarth Cymru.
Byddem yn sefydlu Canolfan Gofal Brys yn Sir Drefaldwyn i fynd â'r pwysau oddi ar y gwasanaethau
damweiniau ac achosion brys hyn.
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Mae llywodraethau wedi gwneud tro sâl ag
amaethwyr ers degawdau.  Mae sicrwydd bwyd

ein cenedl yn dibynnu ar amaethwyr, ond gwelsom
brisiau nwyddau ffermydd yn gostwng i’r fath lefelau isel
yn y blynyddoedd diwethaf, ynghyd â baich cynyddol
mân-reolau, fel ei fod yn peryglu bywoliaethau
cefn gwlad.


 -
David,
Llanbister

“
”

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn
angerddol dros ddiogelu traddodiad ffermio

balch Cymru, er mwyn diogelu’r tir a’r amgylchedd
naturiol, gwarchod sicrwydd bwyd a chreu
cymunedau gwledig ffyniannus.  Mae’n rhaid inni
sicrhau bod amaethwyr yn cael eu cymell yn iawn i
ffermio mewn ffordd  amgylcheddol sensitif a
hyrwyddo aelodaeth o’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer
amaethyddiaeth, megis y Polisi Amaethyddol Cyffredin
(CAP), y Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) a
mynediad at farchnadoedd allforio di-dariff.


 -
Jane
Dodds,
ymgeisydd
ar
gyfer

 
 
 
 Sir
Drefaldwyn

“

”
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Hyrwyddo ffermio a chynllunio ar gyfer olyniaeth,
gan sicrhau bod ffermydd teuluol yn goroesi
Mae angen gwneud mwy i gefnogi ac i annog pobl ifanc i ddechrau yn y diwydiant
ffermio.  Byddwn yn hyrwyddo cynllunio ar gyfer olyniaeth i gyfuno profiad y
genhedlaeth hŷn ag ynni’r genhedlaeth iau i gymell busnes ac i annog ffermio
cyfran i helpu pobl ifanc i gael eu cyfle cyntaf i ffermio.

Sicrhau cefnogaeth bwrpasol i ffermio’r bryniau
Mae amaethwyr bryniau’n hanfodol i les eu cymunedau lleol ac i reoli amgylchedd
ein hucheldir, ac eto nid yw’r llywodraeth byth yn eu gwerthfawrogi na’u gwobrwyo
ac mae’n anwybyddu rôl amaethwyr fel gwarcheidwaid cefn gwlad.  Byddem yn
darparu cynllun ‘Ardaloedd â Chyfyngiadau Naturiol’ pwrpasol i gefnogi’r rheiny
sy’n ffermio mewn ardaloedd sy’n rhostiroedd ac yn eu helpu i arallgyfeirio i
feysydd mwy proffidiol o ffermio.

Darparu rhagor o grantiau graddfa fechan i
amaethwyr i’w galluogi i arallgyfeirio, i lleihau’u
hallyriadau carbon, ac i wella’u gwyntnwch a’u
cystadleugarwch
Mae cynlluniau amaeth-amgylcheddol effeithiol yn hanfodol i ddiogelu amaethwyr
rhag anwadalwch y farchnad ac i wobrwyo safonau uchel o arferion amgylcheddol.
Mae’n destun tristwch bod Glastir wedi bod yn ffynhonnell dryswch a
rhwystredigaeth i lawer o amaethwyr, gyda niferoedd isel yn cymryd rhan a phroses
ymgeisio rhy fiwrocrataidd.  Mae angen symleiddio cynlluniau presennol a sicrhau
bod amaethwyr yn derbyn taliadau ar amser.  Byddem yn cynnig mwy o grantiau
hygyrch, graddfa fechan i amaethwyr fuddsoddi mewn lles anifeiliaid, gostwng
allyriadau carbon, lliniaru llifogydd, Technoleg Gwybodaeth fwy effeithlon, a mwy o
arallgyfeirio a phroffidioldeb.

1

2

3

: Rhagwelir y bydd incwm busnes cyfartalog ffermydd
yng Nghymru yn gostwng bron 16% eleni, a 40% i
ffermydd llaeth. (Ffynhonnell:  StatsWales)

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:
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Mae amaethyddiaeth yn fwy na bywoliaeth; i lawer, mae'n ffordd o fyw, yn ddiwylliant a chymuned.  Mae
amaethwyr yn gwneud gwaith hanfodol o roi bwyd ar ein bwrdd a gofalu am yr amgylchedd naturiol.  Ond
mae incymau'n gostwng, ac mae amaethwyr sy'n dymuno moderneiddio'n eu cael eu hunain yn gynyddol
yn wynebu rhwystrau cynllunio, a all ymestyn y broses yn annheg a lleihau cost-effeithiolrwydd y camau y
mae arnynt angen eu cymryd i gynnal busnes proffidiol.  Sicrhawn fod amaethwyr yn cael bargen deg ac
anogwn fuddsoddi, twf, arloesi ac amaethwyr sy'n dechrau ar eu gyrfa, gan ddiogelu dyfodol diwydiant
bwyd a ffermio Cymru.

Byddwn yn:

� Gweithio o fewn yr UE i sicrhau bod y Polisi Amaethyddol Cyffredin a'r Cynllun Datblygu Gwledig yn
canolbwyntio ar sicrhau bod ffermio'n fwy cystadleuol a chadarn, gan gydnabod rôl amaethwyr fel
gwarcheidwaid tir a'r amgylchedd naturiol.

� Diogelu amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd ledled Cymru ac ymwreiddio cynhyrchu bwyd gan
ddefnyddio systemau addas i mewn i'r holl benderfyniadau a wneir ar yr amgylchedd yng nghefn gwlad
Cymru.

� Gweithio ar lefel yr UE i sicrhau labelu eglur a diamwys ar darddiad gwlad cig, cynnyrch cig, llefrith a
chynnyrch llaeth.

� Gweithredu'n llawn ddiwygiadau diweddar y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, gan weithio â diwydiant ac
eraill i ddatblygu cynllun cenedlaethol ar gyfer pysgodfeydd cynaliadwy yn y Deyrnas Unedig, gyda
thriniaeth deg i fflyd cychod bychain y glannau.

� Gweithredu adolygiad llawn o gynlluniau amaeth-amgylcheddol i sicrhau'u bod yn cyflawni ffermio
cynaliadwy a rheolaeth amaethyddol, a'u bod yn gwobrwyo amaethwyr yn deilwng am y gwaith
cadwraeth a wnânt.
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Mae llawer o amaethwyr yn dibynnu ar berthynas bositif â'r Llywodraeth i roi'r gefnogaeth iddynt y
mae arnynt ei hangen.   Yn rhy aml o lawer, mae amaethwyr yn teimlo'u bod wedi'u hanghofio a'u
camddeall gan Lafur ym Mae Caerdydd, ac wedi'u hepgor yn llwyr gan y Torïaid yn San Steffan.
Gwyddom beth y mae ar amaethwyr ei angen, ar ôl cynrychioli cymunedau gwledig ers dros ganrif.

Byddwn yn cefnogi amaethwyr drwy:

� Ddarparu cynllun Ardaloedd â Chyfyngiadau Naturiol (ANC) pwrpasol i gefnogi'r rheiny sy'n
ffermio mewn ardaloedd gweundir ac i'w helpu i arallgyfeirio i feysydd mwy proffidiol o ffermio.

� Diwygio'r Gwasanaeth Cynghori Ffermio fel ei fod yn fwy unigolyddol, a sicrhau y cynigir cyngor
ynglŷn â chynaliadwyedd yn ogystal â phroffidioldeb, er mwyn hyrwyddo cyfleusterau ynni
bychain ar ffermydd megis ynni gwynt, dŵr a threulio anaerobig.

� Cynnig mwy o grantiau graddfa fechan a hygyrch i amaethwyr i arallgyfeirio ac i fuddsoddi mewn
lleihau allyriadau carbon, lliniaru llifogydd, Technoleg Gwybodaeth fwy effeithlon, cynlluniau ynni
adnewyddadwy, a mwy o amrywiaeth a phroffidioldeb.

� Cefnogi rhwydwaith Cyswllt Ffermio i helpu amaethwyr a thirfeddianwyr i ganfod y llwybr gorau
ar gyfer proffidioldeb a chynaliadwyedd, fel ei gilydd, yn ôl eu sefyllfa.

� Cynyddu cefnogaeth i amaethwyr gyda da byw marw.

� Sicrhau bod deddfwriaeth gynllunio'n cefnogi datblygu busnesau amaethyddol a chymunedau
cynaliadwy drwy weithio ag awdurdodau lleol i wella'r system gyfredol ac i leihau oedi hyd yr
eithaf.

� Adolygu arferion coedwigaeth i hyrwyddo mwy o ddefnydd o rywogaethau brodorol a rheoli
coedwigoedd naturiol; ymchwilio i reoleiddio ysgafnach ar deneuo coedwigoedd masnachol, a
hwyluso creu coetiroedd naturiol.

� Sefydlu gweithgor oes fer i nodi ardaloedd tir ymylol ar gyfer coedwigaeth ac egluro cyfleoedd
creu coetiroedd wrth ystod ehangach o amaethwyr a thirfeddianwyr.

� Cyflymu a symleiddio'r broses ymgeisio ar gyfer creu coetiroedd newydd.

� Cyflwyno amddiffyniad arbennig i goed hynafol, yn fwy na'r hyn a roddir gan y drefn Gorchymyn
Cadw Coed gyfredol.

� Sefydlu gwobrau bwyd a diod newydd i Gymru i roi meincnod cydnabyddedig o ragoriaeth
ansawdd i gynhyrchwyr ac i helpu i godi proffil bwyd a diod Cymru yn y Deyrnas Unedig a thramor.

� Lleihau gwastraff mewn cadwyni bwyd amaethyddol ac annog ailddefnyddio ynni o wastraff gyda
chynlluniau megis treulio anaerobig ar raddfa fferm.
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Gofalir am yr amgylchedd naturiol orau drwy barhad ffermio wedi'i addasu i anghenion ardaloedd
unigol, yn cynnwys eu hanghenion amgylcheddol.  Mae'n bwysig y gall amaethwyr heddiw
drosglwyddo'u traddodiadau i'r genhedlaeth nesaf.

Byddwn yn:

� Hyrwyddo ffermio cyfran fel ffordd o annog symudedd o fewn y diwydiant a'i gwneud hi'n fwy
hygyrch i bobl ifanc sydd â diddordeb mewn gweithio ar y tir.

� Hyrwyddo cynllunio olyniaeth, a thrwy hynny sicrhau bod y fferm deuluol yn goroesi.

� Cynyddu prentisiaethau mewn amaethyddiaeth i helpu i drosglwyddo sgiliau a gwybodaeth
hanfodol y diwydiant.

� Sicrhau bod Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn cael eu cyllido'n uniongyrchol i ddiogelu'u dyfodol, a
chefnogi gweithgareddau Clybiau Ffermwyr Ifanc mewn ardaloedd trefol i bontio'r agendor trefol-
gwledig a mynd â dysgu am ffermio a chynhyrchu bwyd i mewn i ysgolion ledled Cymru.
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Byddwn yn parhau i wella safonau lles anifeiliaid ac yn adeiladu fframwaith modern a chyfoes ar gyfer
diogelu anifeiliaid drwy:

� Adolygu a lleihau'r defnydd o gewyll, cratiau a gwrthfiotigau rheolaidd ar anifeiliaid fferm.

� Adolygu'r rheolau'n ymwneud â gwerthu anifeiliaid anwes i sicrhau eu bod yn hyrwyddo bridio a
gwerthu cyfrifol.

� Lleihau'r defnydd o anifeiliaid mewn arbrofion gwyddonol - parhawn wedi'n hymrwymo i'r tair G o
ymchwil hynaws ar anifeiliaid: Gwaredu, Gostwng, Gwella.

� Gwahardd defnyddio anifeiliaid gwyllt mewn syrcasau yng Nghymru.
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Rwy’n fodlon talu fy nghyfran deg o drethi
i dalu am ysgolion ac ysbytai da, ond

mae’n rhaid imi hefyd wneud yn sicr fod gennyf
ddigon ar ôl ar ddiwedd y mis i allu cynilo ar gyfer
y dyfodol.  Mae’n rhaid bod yna ffordd o gael
cydbwysedd tecach.


 -
Chris,
Sir
Drefaldwyn

“
”

Gwnaeth Democratiaid Rhyddfrydol
mewn llywodraeth ddarparu pwerau

amrywio trethi i Gymru, gan y credwn y daw hyn
ag atebolrwydd sydd wir ei angen i’n cyfundrefn
wleidyddol.  Bydd hyn yn galluogi Cymru i fod yn
fwy creadigol yn ei hymagweddiad tuag at
drethiant ac yn fwy ymatebol i anghenion Cymru.
Mae ein gweledigaeth o Economi o Gyfleoedd yn
amcanu at leihau baich trethi, ble y bo’n bosibl, i
helpu pobl lwyddo mewn bywyd, gan sicrhau bod
gennym yr adnoddau ariannol i ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus diguro.

-
Veronica
German,
prif
ymgeisydd
ar

 
 gyfer
Dwyrain
De
Cymru.

“
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Lleihau’r baich trethi i weithwyr Cymru
Ni wnawn gynyddu treth incwm.  Yn hytrach, ein nod hirdymor fydd lleihau baich
treth incwm i weithwyr sy’n ennill cyflogau isel a chanolig pan fydd gwariant y
Llywodraeth yn cynyddu unwaith eto.

Torri’r dreth cyngor i gartrefi sy’n arbed ynni
Mae cartrefi wedi’u hinsiwleiddio’n wael yn golygu biliau uwch i breswylwyr ac yn
ein tanseilio yn y frwydr yn erbyn y newid hinsawdd.  Mae treth cyngor eisoes yn
faich mawr ar lawer. Byddwn yn torri treth cyngor £100 i gartrefi sy’n gweld eu sgôr
effeithlonrwydd ynni’n gwella ddau fand neu ragor.

Sicrhau bod ardrethi busnes yn cymell buddsoddi
positif ac yn cefnogi twf economiaidd.
Ardrethi busnes yw un o’r costau sefydlog mwyaf i fusnesau sy’n dechrau ac maent
yn faich enfawr ar fusnesau presennol.  Byddwn yn sefydlu cronfa gymorth i
ddeiliaid newydd o adeiladau gweigion, a byddwn yn didynnu offer a pheirianwaith
oddi wrth werth ardrethol adeiladau, fydd o gymorth i lawer o fusnesau, yn
cynnwys ein diwydiant dur. Mae ardrethi busnes ar gyfer offer a pheirianwaith yn
ddengwaith uwch i  gwmnïau dur Prydain nac i’w cystadleuwyr yn Ffrainc a’r
Almaen.

1

2

3

: Cafodd dros 1.2 miliwn o bobl wedi cael £905 o ostyngiad
treth ers 2010 oherwydd y Democratiaid Rhyddfrydol
cynyddwyd y lwfans personol. (Ffynhonnell:  Ffigurau’r Trysorlys)

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:
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Mae gan Gymru yn awr reolaeth dros ein trethi ein hunain am y tro cyntaf ers 800 mlynedd.  Mae
arnom angen system drethu sy'n ail-egnioli'r economi fel bod entrepreneuriaid, arloesedd a syniadau
oll yn ffynnu.  Ar yr un pryd, mae arnom angen diogelu cyllid ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus,
codi'n safonau byw a sicrhau cynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru bob amser wedi cefnogi mwy o ddatganoli i Gymru.  Ein
gorchwyl yn awr yw rheoli'r trethi hyn mewn ffordd bwyllog a chyfrifol, gan ddadlau dros ragor o
rymoedd a rydd fantais economaidd inni fel gwlad.

Byddwn yn:

� Sefydlu "Swyddfa Cyfrifoldeb dros Gyllideb" annibynnol i Gymru i ddarparu dadansoddiad
annibynnol ac awdurdodol treigl o gyllid cyhoeddus Cymru.

� Cyhoeddi dogfen Gwariant a Refeniw'r Llywodraeth yn rheolaidd.

� Comisiynu data Gwerth Ychwanegol Gros/Cynnyrch Domestig Gros chwarterol oddi wrth y
Swyddfa Ystadegau Gwladol, gan roi'r offer inni ddylanwadu a rheoli gweithgarwch economaidd
Cymru yn well.

Treth Incwm
Disgwylir y datganolir grym i amrywio cyfraddau treth i'r Cynulliad tuag at ddiwedd tymor nesaf y
Cynulliad.  Bydd y pŵer hwnnw'n cyrraedd ar adeg pan fydd yna gyfyngiadau difrifol ar wariant
cyhoeddus.

Nid yn unig rydym yn gwarantu y peidiwn â chynyddu treth incwm, ein nod ni fydd defnyddio'r pŵer
dros dreth incwm i leihau'r baich treth - nid ei gynyddu - ar gyfer y rheiny sy'n cael eu talu leiaf yn
gyntaf, pan fydd gwariant llywodraeth yn cynyddu eto.  Bydd hyn yn ein galluogi i roi mwy yn ôl ym
mhocedi pobl i helpu i ddadebru gwariant.
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Eich Cartref a’ch Cymuned
Mae yna ddiwygiadau blaengar sylweddol eisoes wedi gwneud y dreth stamp yn system decach a mwy
effeithiol - byddwch yn talu llai o dreth os yw'ch eiddo'n werth llai na £938,000 pan fyddwch yn ei
werthu.  Roedd hyn yn ddechrau da, ond mae arnom angen gwneud hyd yn oed mwy i ostwng cost tai
yng Nghymru i'r mwyafrif o bobl, gan ganolbwyntio ar dreth cyngor.

Byddwn yn:
� Cyflwyno mantais treth ar y Dreth Cyngor o fan leiaf £100 y flwyddyn am 10 mlynedd pan fo cartref

preswylydd yn cael ei wella o fan leiaf ddau fand Perfformiad Ynni.
� Annog cynghorau i ddefnyddio darpariaethau sy'n eu galluogi i godi hyd at 200% o Dreth Cyngor ar dai

haf a thai gweigion, yn enwedig pan fo'r gweithgaredd hwn yn effeithio ar gymunedau lleol.
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Ardrethi Busnes
Dylai ardrethi busnes gymell buddsoddiad busnes positif a chefnogi twf economaidd.  Ond ar hyn o
bryd, ardrethi busnes yw un o'r costau sefydlog mwyaf i egin-fusnesau ac maent yn faich mawr ar
fusnesau presennol, sy'n ofni mynd dros y trothwy ar gyfer ardrethi mwy llethol os ydynt yn
buddsoddi yn eu heiddo.  Nid yw'r system yn ateb y diben mwyach ac mae'n rhaid ei diwygio.

Byddwn yn ceisio:

� Tynnu offer a pheiriannau oddi wrth werth ardrethol adeiladau masnachol er mwyn rhoi hwb i
weithgynhyrchu yng Nghymru, megis y diwydiant dur.

� Sefydlu 50% o ryddhad i ddeiliaid newydd adeiladau manwerthu sydd wedi bod yn wag ers
blwyddyn neu fwy.

� Adolygu cymorth caledi i sicrhau mynediad teg ledled Cymru.

� Sicrhau bod codiadau'r dyfodol yn deg drwy gael lluosrifau i ddilyn y Mynegai Prisiau Defnyddwyr
(CPI) yn hytrach na'r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI).

� Gosod ardrethi ar feysydd parcio unedau manwerthu y tu allan i drefi sy'n fwy na 1,000m2 a
chanddynt leoedd ar gyfer mwy na 45 o gerbydau.

� Adolygu eithriadau ar gyfer mentrau cymdeithasol a chyfleusterau masnachol sy'n bodoli fel anadl
einioes i'w cymuned, megis siopau pentref, tafarndai neu swyddfeydd y post.

� Adeiladu system sy'n graddol feinhau'n awtomatig i'r broses ailbrisio i sicrhau y gall busnesau sy'n
gweld codiadau sylweddol yn y gwerth ardrethol gyflwyno unrhyw godiadau dros amryw o
flynyddoedd i gyfaddasu i gostau newydd.

� Archwilio system ailbrisio wedi'i symleiddio, yn seiliedig ar fandiau, fyddai'n cynnal ailbrisio mwy
rheolaidd ac yn lleihau'r baich ar fusnesau yn ystod dirywiad.
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Mae angen i ddiwygio fod yn fwy cynhwysfawr nag ond ymhél yn arwynebol â chymhwysedd ar gyfer
y cynllun rhyddhad ar ardrethi busnes, a byddem yn lansio adolygiad radical a  systematig o'r ffordd y
caiff ardrethi busnes eu gweithredu yng Nghymru, yn cynnwys pob rhanddeiliad, ac ymrwymo i
weithredu newidiadau cyn gynted ag y bo'n ymarferol er mwyn sicrhau'r ansicrwydd lleiaf posibl.

Caniatawn i awdurdodau lleol gadw canran o'r ardrethi busnes a gynhyrchir er mwyn cymell twf
busnes.  Rhown y pŵer iddynt:

� Ddefnyddio gwybodaeth
leol wrth benderfynu pa
eiddo a ddylai gael
rhyddhad ardrethi.

� Dynodi canol trefi a
chanolfannau ardaloedd yn
'barthau ardrethi busnes
nifer yr ymwelwyr lleol' a
newid yr ardrethi busnes
yn yr ardaloedd hynny
mewn ymateb i
amgylchiadau masnachu
sy'n newid.

� Defnyddio Cyllid Cynyddran
Trethi i annog buddsoddiad
mewn busnes, i fuddsoddi
mewn rhaglenni adfywio
sylweddol a gwasanaethu'r
benthyciadau oddi wrth
incwm ychwanegol yr
ardrethi busnes fyddai'n
cael eu cynhyrchu.
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Nid oes gen i lawer o amser i wleidyddiaeth nac
i wleidyddion – maen’ nhw i gyd ond fel petaent

am lenwi’u pocedi eu hunain, byth yn gwrando.  Mae’n
rhaid i mi weithio’n galed yn fy ngwaith.  Disgwyliwn i’r
bobl sydd yn fy nghynrychioli wneud yr un peth.  Rwy’n
chwilio am rywun â chynllun i lanhau gwleidyddiaeth ac i
wneud yn sicr bod gwleidyddion yn gwrando
ar y bobl a’u rhoddodd nhw yno.


 -
Luke,
Y
Coed
Duon

“
”

 Mae pobl wedi cael llond bol ar wleidyddion
yn eu darlithio ynglŷn â beth i’w feddwl,

gan anwybyddu barn yr union bobl y maent i fod
i’w cynrychioli. Yn groes i’r gweddill, rydym ni’n
gwrando ar ein cymunedau, a dyna pam mai y ni
oedd yr unig blaid i bleidleisio yn erbyn y cynnydd
gwarthus o £10,000 y flwyddyn yng nghyflog
Aelodau’r Cynulliad.  Mae angen ysgwyd y system
yn iawn; rhown y pŵer i bobl ddiswyddo’u
Haelod Cynulliad os canfyddir eu bod wedi
ymddwyn yn gywilyddus.

“

”
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Adfer ymddiriedaeth yng ngwleidyddiaeth
Mae gan wleidyddiaeth a gwleidyddion enw drwg - o warth y treuliau i bleidleisio
dros godiadau yn eu cyflog, mae llawer o wleidyddion wedi colli parch eu
hetholwyr.  Mae arnom eisiau glanhau gwleidyddiaeth a gwneud ein gwleidyddion
yn atebol i’r bobl a’u hetholwyd.  Byddwn yn eich galluogi i ddiswyddo’ch AC am
gamweddau, byddwn yn mireinio’r Cod Gweinidogol ac yn cysylltu cyflog AC â
chyflogau’r sector cyhoeddus.

Sicrhau etholiadau tecach gyda phleidleisiau teg
Mae angen i’n system bleidleisio newid, i ddarparu’r pŵer mwyaf i bleidleiswyr.
Byddwn yn gostwng yr oedran pleidleisio yng Nghymru i 16, byddwn yn cryfhau
addysg am ddinasyddiaeth, byddwn yn sefydlu Cynulliad Ieuenctid Cenedlaethol i
Gymru ac yn cyflwyno system bleidleisio deg.

Rhoi mwy o bwerau i Gymru
Rydym yn wastad wedi bod ar flaen y gad o ran datganoli.  Cefnogwn gynigion
Comisiwn Silk yn llawn fel y cam nesaf mewn datganoli i Gymru, ond nid yw hyn yn
cynrychioli cyfanswm ein huchelgais dros ddatganoli.  Bydd Democratiaid
Rhyddfrydol Cymru yn parhau i geisio am rhagor o bwerau ac Ymreolaeth i Gymru,
o fewn Teyrnas Unedig Ffederal.

1

2

3

: Pleidleisiodd Aelodau’r Cynulliad i gynyddu’r cyflog £10,000,
sef 18% o gynydd - dim ond Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
a bleidleisiodd yn erbyn. (Ffynhonnell:  Cofnod pleidleio’r Cynulliad Cenedlaethol)

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:
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Mae democratiaeth yng Nghymru yn wynebu argyfwng mewn ymddiriedaeth a chyfreithlondeb.  Nid
yw'n rhyfedd fod pleidleiswyr yn colli ffydd pan all Gweinidogion Llafur, mae'n ymddangos, dorri'r
Cod Gweinidogol ar eu mympwy, mae'r Prif Weinidog yn ceisio celu'r rhesymau dros benderfyniadau
Llywodraeth Cymru, ac mae gennym drefn bleidleisio sy'n sylfaenol annheg sy'n arwain at Gynulliad
anghynrychiadol.  Mae'r methiannau hyn mewn atebolrwydd yn ein brifo ni i gyd, gan eu bod yn
caniatáu i lunio penderfyniadau gwael a chamreoli barhau heb eu hunioni flwyddyn ar ôl blwyddyn.  I
wneud i Lywodraeth Cymru a'r Cynulliad Cenedlaethol wirioneddol weithio dros Gymru, ac i wneud y
defnydd gorau o'r pwerau newydd y ceisiwn eu cael i Gymru, mae arnom angen agor y system i orfodi
gwleidyddion i wrando ar anghenion a blaenoriaethau'r etholwyr.

Mae gwleidyddiaeth a gwleidyddion wedi cael enw drwg - yn amrywio o warth y treuliau a hawlid i
bleidleisio dros godiadau cyflog, mae llawer o wleidyddion wedi colli parch eu hetholwyr.  Mae arnom
eisiau glanhau gwleidyddiaeth, gan wneud ein gwleidyddion yn atebol i'r bobl a'u hetholodd.

Byddwn yn:

� Mynnu bod y Comisiynydd Safonau'n ymchwilio i achosion potensial o dorri'r Cod Gweinidogol.

� Sefydlu system ar gyfer diswyddo ACau presennol, a sbardunir gan ddeiseb o 20% o'r etholwyr sy'n
arwain at Refferendwm Diswyddo ac wedyn is-etholiad.

� Sefydlu cofrestr gyhoeddus o gyfarfodydd rhwng Gweinidogion Cymru neu'u swyddogion a
lobïwyr neu garfanau pwyo allanol eraill.

� Diwygio proses cwestiynau brys y Cynulliad, yn cynnwys cofrestr o gwestiynau a wrthodwyd gan y
Llywydd a'r rheswm dros wrthod.

� Galluogi ethol Cadeiryddion y Pwyllgorau gan yr holl Gynulliad, yn hytrach na bod y swyddi'n rhodd
gan arweinwyr y pleidiau.

� Parhau i gyhoeddi Adroddiadau o Benderfyniadau Gweinidogol y gwnaeth llywodraeth Lafur
Cymru geisio'u dileu.

Y ni oedd yr unig blaid i bleidleisio yn erbyn y cynnydd diweddar o £10,000 y flwyddyn yng nghyflog
Aelodau'r Cynulliad - nid yw'n deg bod cyflog ACau'n codi tra bod nyrsys, heddweision ac athrawon yn
wynebu unfannu cyflogau.  Byddem yn cysylltu codiadau yng nghyflog ACau â chodiadau cyffredinol
yng nghyflog y sector cyhoeddus.

Wrth i Gymru ennill pwerau dros fwy o feysydd a liferi polisi, mae gallu ACau meinciau cefn a'r
wrthblaid i graffu ar gynlluniau'r Llywodraeth yn cael ei wanychu.  Mae yna alwadau cyffredinol wedi
bod i gynyddu nifer yr ACau er mwyn gwella craffu ac i sicrhau atebolrwydd Llywodraeth Cymru.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi'u hymrwymo i gynyddu nifer Aelodau'r Cynulliad i
rhwng 80-90, yn unol ag argymhellion yr Chomisiwn Silk.  Dylid gwneud yr opsiwn hwn yn niwtral o
ran cost drwy yr cynllun o ostyniad yn nifer Aelodau Seneddol San Steffan a'r toriad a ragwelir yn nifer
y cynghorwyr o ganlyniad i Gomisiwn Williams - ni ddylid cynyddu cost gwleidyddiaeth.
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ae angen i'n trefn bleidleisio newid i ddarparu'r pŵer mwyaf i bleidleiswyr, gan eu galluogi i gefnogi
cynrychiolwyr o'u dewis heb ofni gwastraffu'u pleidlais, a chael aelodau etholedig sy'n wirioneddol atebol,
a chorff cynrychiadol sy'n adlewyrchu barn y bobl.  Byddwn yn sicrhau y bydd pob etholiad yng Nghymru,
yn cynnwys ar gyfer cynghorau lleol a'r Cynulliad Cenedlaethol, yn cael eu cynnal gan ddefnyddio pleidlais
sengl drosglwyddadwy, sef trefn bleidleisio cynrychiolaeth gyfrannol deg sy'n gwneud i bob pleidlais
gyfrif.

Mae democratiaeth ond yn gweithio os oes yna etholwyr sy'n cymryd rhan.  Dengys y tueddiad gostyngol
yn nifer y pleidleiswyr yng Nghymru bod democratiaeth yn gwanhau.   Mae yna ystod o resymau dros hyn,
yn cynnwys: teimlad nad fydd eich pleidlais yn cyfrif, gweld fawr ddim gwahaniaeth rhwng y pleidiau,
credu nad yw gwleidyddiaeth yn effeithio ar eich bywyd, a ddim eisiau pleidleisio dros yr un o'r ymgeiswyr.

Byddwn yn:

� Gostwng yr oedran pleidleisio yng Nghymru i 16 ar gyfer pob etholiad.

� Cryfhau addysg am ddinasyddiaeth mewn ysgolion.

� Moderneiddio'r drefn bleidleisio, yn cynnwys drwy ganiatáu cofrestru ar yr un diwrnod, cofrestru
mewn ysgolion, pleidleisio cynnar, a phleidleisio mewn gwahanol orsafoedd pleidleisio.

� Cyflwyno'r cyfle i ddynodi dewis arall yn lle ymgeiswyr - megis "dim un o'r uchod", "ail-agorwch
enwebiadau" neu gael ymgeisydd nad yw'n sefyll - ar y papur pleidleisio.

� Sefydlu Cynulliad Ieuenctid Cenedlaethol i Gymru a ymgorfforir yn y gyfraith, sy'n annibynnol o'r
Llywodraeth, ac sy'n derbyn cyllid uniongyrchol oddi wrth Gomisiwn y Cynulliad i sicrhau parhad
gweithgareddau.

� Cefnogi mesurau cydweithredol i weld mwy o amrywiaeth mewn democratiaeth.

� Annog cynghorau cymuned a chynghorau tref i gyfethol cynrychiolwyr ieuenctid heb hawliau
pleidleisio, deddfu i alluogi prif awdurdodau i wneud hyn, a deddfu i gynghorau gyflwyno Cynghorau
Ieuenctid lle nad ydynt yn bodoli eisoes.
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Mae Democratiaid Rhyddfrydol yn wastad wedi bod ar flaen y gad o ran datganoli - ni fyddai Comisiwn
Silk, a adolygodd ein trefniadau ariannol a chyfansoddiadol, erioed wedi'i sefydlu oni bai am ein
presenoldeb ni yn y Glymblaid, ac ni fyddai Deddf Cymru 2014 wedi'i phasio, na chytundeb Dydd Gŵyl
Dewi wedi'i wneud.

Cadarnhawn gynigion Comisiwn Silk yn llawn fel y cam nesaf yn natganoli i Gymru.  Fodd bynnag, nid
yw Silk yn cynrychioli cyfanswm ein huchelgeisiau dros ddatganoli.  Ein nod yw ymreolaeth go iawn i
Gymru, o fewn Teyrnas Unedig Ffederal, yn seiliedig ar gyfansoddiad ysgrifenedig yn y Deyrnas
Unedig, fel na ellir cael gwared â phwerau y Cynulliad gan Lywodraeth San Steffan yn y dyfodol.

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn parhau i geisio rhagor o bwerau i Gymru dros:

� Drafnidiaeth a therfynau yfed a gyrru;

� S4C;

� Cyfiawnder ieuenctid, plismona, ac yn y cyfnod hwy, pwerau eraill dros gyfiawnder, yn cynnwys
dros garchardai a'r gwasanaeth prawf;

� Cyllido Network Rail mewn perthynas â rhwydwaith Cymru;

� Toll Teithwyr Awyr;

�  Pennu Gwyliau Banc (yn cynnwys Gŵyl Banc ar Ddydd Gŵyl Dewi);

� Caniatâd cynllunio Adran 36;

� Ardoll Seilwaith Cymunedol;

� Gwasanaethau teuluol, yn cynnwys maethu ac ar gyfer plant sy'n agored i niwed; ac

� Alcohol, trwyddedu tacsis a lleoliad.

Mae cenhedloedd y Deyrnas Unedig wedi bod â gwahanol anghenion ers amser maith o ran cyllido.
Fformiwla Barnett yw'r mecanwaith a ddefnyddir i gyfaddasu'r ffordd y dyrannir gwariant ledled y
Deyrnas Unedig.  Credwn nad yw Fformiwla Barnett yn cyllido digon ar Gymru, a byddwn yn parhau i
ddadlau dros gyllido Cymru yn deg.

86



87



Mae gan Gymru ddiwylliant a threftadaeth
gyfoethog, ond yn amlach ac amlach daw hi’n anodd

cymryd rhan ynddynt.  Cyllid ar gyfer y celfyddydau yw’r peth
cyntaf i gael ei dorri bob amser, gyda theatrau, llyfrgelloedd
ac amgueddfeydd yn cau bobman o’n hamgylch – rhyw ateb
dros dro yw hyn i arbed ceiniogau ar draul colli’n diwylliant.
Mae ein cerddoriaeth a’n diwylliant yn hanfodol i’n lles.

Mae’r Gymraeg yn bwysig inni fel rhan o’r diwylliant hwnnw.
Roedd arnom bob amser eisiau i’n teulu ddysgu Cymraeg ond
mae’n anodd canfod y cyfle i gymryd rhan ac i ddefnyddio’r
iaith yn ein cymuned.  Dylai pawb fod yn gallu byw, gweithio
ac astudio yn Gymraeg os ydynt yn dymuno.


 -
Gretchen
a
Danny,
Y
Rhyl

“

”
Dylai pawb deimlo’n rhan o’n diwylliant a’n
treftadaeth hardd ac amrywiol, ac mae’n rhaid

inni sicrhau y gall ein hymwelwyr elwa hefyd.  Mae’n rhaid
inni atal dirywiad digwyddiadau diwylliannol, a helpu i
gefnogi mannau cyfarfod i ddod yn gynaliadwy.

Ni ddylai siarad Cymraeg fod yn gyfyngedig i rai
cymunedau, ond yn hytrach dylid galluogi ac annog pawb
sy’n byw yng Nghymru i siarad Cymraeg os dymunant
wneud - mae’n rhaid i’r iaith gael ei hyrwyddo fel iaith fyw,
iaith y dylai pawb allu ei dysgu a’i defnyddio.


 -
Sara
Lloyd
Williams,
ymgeisydd
ar
gyfer
Arfon

“

”
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Creu Gwaddol Diwylliannol Cymru i ariannu’r
celfyddydau
Mae gan Gymru fywyd diwylliannol beiddgar a dynamig, y dylai pawb yng Nghymru
deimlo’n gysylltiedig ag ef.  Er mwyn cefnogi bywyd diwylliannol cyfoethog Cymru,
byddwn yn creu Gwaddol Diwylliannol Cymru i adeiladu sylfaen gyllido gynaliadwy
ar gyfer y celfyddydau.  Byddwn yn sefydlu’r gwaddol a, thros amser, bydd yn tyfu i
lefel lle y gellir ei ddefnyddio i gyllido’r holl ddigwyddiadau diwylliannol anfasnachol
yng Nghymru, gan ysgafnu’r pwysau ar gyllidebau Llywodraeth Cymru.

Sicrhau y caiff pawb y cyfle i ddysgu Cymraeg
Mae’r iaith Gymraeg yn gainc gynhenid o wead ein gwlad ond mae’n dal fel petai’n
anhygyrch i ormod o bobl.  Credwn y dylai dysgu Cymraeg fod yn agored i bawb.
Byddwn yn diwygio’r ffordd yr addysgir Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg,
byddwn yn lansio ymgyrch genedlaethol ddwys i annog mwy o rieni i ddewis
addysg Gymraeg ac i wneud yn sicr bod sgiliau iaith lafar sy’n addas i’r gweithle yn
cael eu gwreiddio yng nghwricwlwm y Gymraeg - i sicrhau y gall pawb sy’n
dymuno siarad Cymraeg wneud hynny.

Ymgyrch i ostwng TAW ar dwristiaeth
Mae ein diwylliant, ein hanes a’n treftadaeth oll yn gweithredu fel atyniadau nerthol i
dwristiaid o weddill y Deyrnas Unedig ac o amgylch y byd.  Cyflogir o leiaf 100,000
o bobl yn y diwydiant yng Nghymru. I gefnogi’r diwydiant pwysig hwn, mae arnom
eisiau gweld TAW yn cael ei gostwng ar letyau ac atyniadau i ymwelwyr o 20% i
5%.

1

2

3

Cyflogir o leiaf 100,000 o bobl yn y diwydiant
twristiaeth yng Nghymru, sef 9% o’r gweithlu.
(Fynnhonnell:  StatsWales)

:

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:
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Mae'r iaith Gymraeg yn rhan gynhenid o wead ein gwlad.  Credwn y dylid galluogi pawb i siarad eu hiaith
frodorol, y dylai pawb allu cael at wasanaethau cyhoeddus Cymraeg o ansawdd da, ac y dylai dysgu
Cymraeg fod yn agored i bawb. Byddwn yn:

� Sicrhau bod polisïau Llywodraeth Cymru yn cael eu hasesu o ran eu heffaith ar y Gymraeg.

� Sicrhau bod pob sefydliad sy'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru yn cyhoeddi ac yn gweithredu Polisi
Iaith Gymraeg.

� Sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus Cymraeg yn agored ac yn hygyrch i bobl o bob cefndir a
diwylliant.  .

Cydnabyddwn werth darlledu gwahanredol yn y Gymraeg a chyfraniad pwysig S4C i ddiogelu'n hiaith
Gymraeg a chyfoethogi diwylliant Cymru.  Cydnabyddwn yr angen am sail gyllidol gynaliadwy i ddiogelu
dyfodol darlledu Cymraeg.  Ymgyrchwn dros ddiogelu cyllid ac annibyniaeth olygyddol darlledwyr yn yr iaith
Gymraeg.

Mae'n rhaid i bawb yng Nghymru gael yr hawl i siarad ac i ddysgu Cymraeg - p'un ai y dowch o deulu
Cymraeg neu eich bod newydd gyrraedd ein gwlad brydferth, dylech fod yn gallu siarad Cymraeg yn eich
cymuned.  Hyrwyddwn addysg Gymraeg drwy:

� Ddiwygio'r ffordd yr addysgir Cymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg fel nod polisi a dyletswydd
allweddol Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg a chynnwys darpariaeth addysg bellach i
hyrwyddo cyrsiau ar gyfer dysgwyr ôl-16.

� Lansio ymgyrch genedlaethol ddwys i ddarbwyllo mwy o rieni plant ifainc i ddewis addysg drwy'r
Gymraeg.

� Sicrhau bod sgiliau addysg llafar sy'n addas i'r gweithlu yn cael eu gwreiddio yng nghwricwlwm y
Gymraeg.

� Sicrhau bod gan bob ysgol gynradd ac uwchradd niferoedd digonol o athrawon cymwysedig ac sy'n
gallu addysgu'r Gymraeg.

� Paratoi strategaethau unigol i gefnogi'r Gymraeg mewn cymunedau sydd â'r canrannau uchaf o
siaradwyr Cymraeg i gynnal yr iaith yn ei chadarnleoedd.

�  Targedu pobl ifanc yn eu harddegau sy'n siarad Cymraeg fel grŵp allweddol ar gyfer dyfodol y Gymraeg,
gan gynyddu gwasanaethau ieuenctid i'r grŵp hwn.

� Cefnogi symudiadau i ddatblygu Marchnad Lafur Gymraeg i gysylltu'r galw am wasanaethau drwy'r
Gymraeg â'r rheiny a all eu darparu, ac i gynnig darpariaeth drwy'r Gymraeg yn holl strategaethau
cynllunio gweithlu.

� Annog rhieni sy'n siarad Saesneg fel iaith gyntaf ac mae'u plant mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg i
gymryd rhan mewn gwersi Cymraeg.

� Cyflwyno darpariaeth arbennig ar gyfer disgyblion i ennill tir ar eu cyfoedion wrth ddysgu Cymraeg er
mwyn dechrau ar addysg drwy'r Gymraeg yn ddiweddarach.

� Ehangu cylch gwaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i gynnwys y sector Addysg Bellach i gefnogi
cydweithredu rhwng colegau Addysg Bellach, a rhwng y sectorau Addysg Bellach ac Addysg Uwch, wrth
ddatblygu a darparu deunyddiau addysgu a dysgu drwy'r Gymraeg, a diogelu'i gyllid.

� Newid telerau rhaglenni addysg sgiliau sylfaenol a ariannir gan gronfa strwythurol Ewrop i sefydlu'r
Gymraeg fel sgil sylfaenol hanfodol.
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Gall y diffyg darpariaeth ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn y system gofal iechyd wirioneddol lesteirio'u
hadferiad - dim ond 3-6% o bobl a gaiff gynnig gwasanaethau gofal iechyd yn Gymraeg.  Pan ddaw
unigolyn i gysylltiad â gofal iechyd sylfaenol, bydd hynny yn aml yn ystod cyfnod o lesgedd pan fônt yn
teimlo'n ddiymgeledd.  Gall unigolion sy'n byw ag amrywiaeth eang o broblemau iechyd, megis
dementia neu sy'n profi argyfwng iechyd meddwl, gael anhawster difrifol i fynegi'u hanghenion drwy
ail iaith.

Byddwn yn:

� Cynnal archwiliad o sgiliau iaith yn y sector iechyd, gan ddefnyddio hyn i ddatblygu mynediad at
wasanaethau yn Gymraeg, yn cynnwys ymgynghori ar bennu targedau ar gyfer recriwtio siaradwyr
Cymraeg  - byddai'n cynigion ar gyfer recriwtio wedi'i dargedu mewn ardaloedd gwledig,
oherwydd bod yna niferoedd uwch o siaradwyr Cymraeg mewn ardaloedd gwledig, yn helpu tuag
at hyn, ac mae darpariaeth o'r Gymraeg yn allweddol i strategaeth genedlaethol ar gyfer y
gweithlu .

� Rhoi cyhoeddusrwydd i'r gwasanaethau y gallai'r cyhoedd ddisgwyl yn rhesymol eu derbyn yn
Gymraeg.

� Hyrwyddo'r model 'cynnig gweithredol' gan ei alluogi i gael ei weithredu'n systematig ac yn
effeithiol ledled gwasanaethau gofal sylfaenol.

� Sicrhau bod deddfwriaeth ac is-ddeddfwriaeth sydd ar y gweill yn adlewyrchu'r angen i
hyrwyddo'r Gymraeg o fewn gwasanaethau gofal sylfaenol.

Gellir defnyddio polisi tai a chynllunio i gefnogi'r Gymraeg.

Byddwn yn:

� Cefnogi tai fforddiadwy mewn ardaloedd Cymraeg gwledig, gan sicrhau y gall pobl ifanc aros a
chefnogi'u cymunedau.

� Adolygu Nodyn Cyngor Technegol 20.

� Gwneud asesu effeithiau datblygiadau arfaethedig ar yr iaith yn ofyniad statudol cyn y rhoddir
caniatâd cynllunio.

� Sicrhau y gall iaith fod yn ystyriaeth arwyddocaol wrth bennu ceisiadau polisi, ble y bo'n briodol.
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O Ganolfan y Mileniwm i Venue Cymru, o Barc yr Arfau Caerdydd i Park Avenue, o'r Eisteddfod i Ŵyl y Gelli,
mae gan Gymru fywyd diwylliannol beiddgar a dynamig.  Mae ein diwylliant hardd, unigryw a gwreiddiol
yn caniatáu inni roi'n hunain ar lwyfan y byd.

I gefnogi bywyd diwylliannol cyfoethog yng Nghymru, byddwn yn:

� Adfer y Weinyddiaeth Ddiwylliant â chyfrifoldeb dros Ddiwylliant, Twristiaeth, Treftadaeth a Darlledu.

� Creu Gwaddol Diwylliannol i Gymru, a gynllunnir i ddatblygu fel cronfa gyfoeth sofren i fuddsoddi yn y
sector diwylliannol.

� Sefydlu Asiantaeth Fenter Ddiwylliannol i roi grantiau, i gynghori ac i fentora'r rheiny sydd â mentrau
bychain yn y celfyddydau, mewn cyhoeddi, y cyfryngau a manwerthu diwylliannol.

Mae ein diwylliant, ein hanes a'n treftadaeth i gyd yn gweithredu fel atyniadau nerthol i dwristiaid o
weddill y Deyrnas Unedig  ac o amgylch y byd.  Cyflogir o leiaf 100,000 o bobl yn y diwydiant yng Nghymru
- oddeutu 9% o'n gweithlu.  I gefnogi'r diwydiant hynod bwysig hwn, byddwn yn:

� Ymgyrchu i ostwng TAW ar Letyau ac Atyniadau Ymwelwyr o 20% i 5%.

� Ailsefydlu Bwrdd Croeso Cymru a gwella'r gwaith o gydgysylltu gwybodaeth i ymwelwyr.

� Datblygu gofyniad statudol ar awdurdodau lleol i ddatblygu rhestr leol o adeiladau a ystyrir yn asedau
hanesyddol i'w hardaloedd.

� Denu mwy o ymwelwyr i Fannau Addoli Cymru, yn cynnwys gyda strategaeth integredig i hyrwyddo
llwybrau twristiaeth ffydd, megis y Ffordd Sistersaidd.

� Datblygu rhagor ar y farchnad o longau mordaith.

Gyda thrafodaethau ar lefel y Deyrnas Unedig ynglŷn â darlledu cyhoeddus, bydd Democratiaid
Rhyddfrydol Cymru yn amddiffyn llais Cymru o ran darlledu drwy:

� Gefnogi Llywodraeth Cymru i fod yn gyfrifol am benodi aelodau Cymreig o'r BBC ac Ofcom.

� Pwyso am ddatganoli trwyddedu radio cymunedol i'r Cynulliad.

� Gweithio â phrifysgolion a cholegau Addysg Bellach i weithredu fel canolfannau ar gyfer gorsafoedd
radio, yn cynnwys cyfleusterau hyfforddi mewn sgiliau technegol a chynnwys.
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Mae'n rhaid inni hefyd sicrhau bod gan bawb fynediad at ein treftadaeth ddiwylliannol.  P'un ai bod
hynny'n gwneud yn sicr y gall pobl ifanc ddysgu am ein hanes a pharhau â'n traddodiadau, neu ddiogelu'n
hamgueddfeydd a'n celfyddydau i genedlaethau i ddod.  I ddiogelu'n diwylliant ac i amddiffyn ein
traddodiadau, byddwn yn:

� Sicrhau parhad mynediad am ddim i Amgueddfa Cymru - safleoedd Amgueddfa Cymru i bobl o bob oed.

� Cynnig am y Tour de France a Gemau'r Gymanwlad, a gweithio â Chyngor Caerdydd i wneud cynnig am
Brifddinas Diwylliant Ewrop.

� Gweithio â CADW i gynhyrchu dosbarth ar gyfer rhestru adeiladau sy'n eglurebu agweddau pwysig o
hanes cymdeithasol, economaidd, diwylliannol neu filwrol lleol.

� Diogelu'r grant ar gyfer Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

� Cefnogi Cyngor Celfyddydau Cymru i ailagor swyddfeydd rhanbarthol a gweithio â Chelfyddydau
Rhyngwladol Cymru i ddatblygu cysylltiadau diwylliannol cryfach drwy'r byd.

� Sefydlu cronfa fuddsoddi ar gyfer entrepreneuriaid diwylliannol ifainc.

� Moderneiddio Deddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964 i roi ystyriaeth i ddarpariaeth
ddigidol a natur newidiol llyfrgelloedd cyhoeddus ac i ddiweddaru safonau awdurdodau lleol ar gyfer
darpariaeth.

� Sicrhau bod Estyn yn monitro ysgolion ar ystod ac ansawdd addysg ddiwylliannol, yn cynnwys
cyfleoedd allgyrsiol.

Ein cymunedau yw'r rheng flaen yn ein brwydr i ddiogelu diwylliant Cymraeg.  I alluogi pobl leol, busnesau,
a chynghorau i gymryd eu rhan yn ein bywyd diwylliannol, byddwn yn:

� Creu Cronfa Arloesi ar gyfer busnesau ac Awdurdodau Lleol sy'n dyfeisio a gweithredu'r syniadau gorau
ar gyfer gwella bywyd diwylliannol.

� Sefydlu cynllun prentisiaeth ar gyfer crefftau sy'n gysylltiedig â threftadaeth, yn cynnwys adfer gwaith
celf .

� Ystyried rhyddhad ardrethi busnes ar gyfer siopau llyfrau a cherddoriaeth annibynnol i helpu i
ddiogelu'r siopau olaf mewn tref, ar yr amod bod llyfrau a recordiau gan awduron ac artistiaid Cymru yn
cael eu stocio.

� Rhoi dyletswydd gofal statudol i Gynghorau ar gyfer y seilwaith a'r sefydliadau diwylliannol a rhestru
chwaraeon, darpariaeth hamdden a darpariaeth i ieuenctid.

Mae chwaraeon a hamdden yn parhau yn rhan fawr o ddiwylliant Cymru.  Diogelwn eu darpariaeth a'u
hygyrchedd drwy:

� Weithio ag Awdurdod Diogelwch Maes Chwaraeon i baratoi canllawiau drwy'r hyn y gall clybiau pêl-
droed domestig gyflwyno mannau sefyll diogel.

� Annog gwell cydnabyddiaeth o rolau positif ac effaith a gaiff athletwyr a chyfranogwyr o grwpiau nad
ydynt wedi'u cynrychioli'n ddigonol.
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Mae’n ofnadwy gweld gwleidyddion yn
lladd ar ffoaduriaid; maen’ nhw’n bobl

ddiniwed sydd wedi’u gorfodi o’u cartrefi i ganfod
diogelwch.  Mae arnom angen rhannu cyfrifoldeb
â’n cymdogion yn Ewrop, nid gwrthod
gwneud hynny.


 -
Jen,
Bro
Morgannwg

“

Credwn y dylai Cymru gymryd ein lle ar
lwyfan y byd, a chydweithio drwy’r Deyrnas

Unedig, yr Undeb Ewropeaidd a’r Cenhedloedd
Unedig er mwyn lledaenu heddwch a
sefydlogrwydd yn fyd-eang. Credwn ein bod yn
gryfach gyda’n gilydd, a’n bod yn well ein byd yn
arwain yr UE, nid gadael.  Credwn fod rhaid inni
ddangos tosturi i’r rheiny sy’n salach eu byd na ni’n
hunain, mewn byd sy’n llawn o  anhrefn
a chythrwfl.


 -
Rhys
Taylor,
ymgeisydd
dros
y

Rhondda

“

”

”
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Ymgyrchu dros Gymru i arwain, nid gadael, yr UE
A’r refferendwm ar aelodaeth Prydain o’r Undeb Ewropeaidd bron ar ein gwarthau,
mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn falch o fod yn unedig dros I MEWN. Mae
Cymru yn elwa o aelodaeth o’r UE, gan dderbyn £144 miliwn yn fwy bob blwyddyn
mewn buddsoddiad nag y mae aelodaeth yn ei chostio inni. Rydym wastad wedi
cyfuno’n cydnabyddiaeth o rôl hanfodol yr UE ag ymgyrch gyson i wneud
sefydliadau’r UE yn fwy democrataidd, effeithlon a thryloyw.

Dyblu’r gyllideb datblygu rhyngwladol
Rydym yn gryfach pan weithiwn â’n gilydd. Yn San Steffan, roedd y Democratiaid
Rhyddfrydol yn gyfrifol am sicrhau bod y Deyrnas Unedig yn cyrraedd targed y
Cenhedloedd Unedig o addo 0.7% o Gynnyrch Domestig Gros tuag at gymorth
tramor, ac yn ymgorffori hyn mewn cyfraith. Dylai Cymru gymryd ein rôl mewn
datblygu rhyngwladol, adeiladu partneriaethau diffuant â’r byd sy’n datblygu,
annog cyfraniad gan grwpiau wedi’u hymyleiddio yng Nghymru, cefnogi
cyfnewidiadau diwylliannol, a helpu pobl dianc o dlodi. Byddwn yn atgyfnerthu
safle Cymru fel cenedl gyfrifol yn fyd-eang.

Sefydlu Cymru fel ‘Cenedl Noddfa’
Rydym yn freintiedig o fod yn byw mewn cymharol ddiogelwch a rhyddid - ac
mae’n rhaid inni ddangos ein gwerthoedd o dosturi i’r rheiny sydd fwyaf anghenus.
Mae mewnfudo a lloches yn gyfrifoldeb Llywodraeth y Deyrnas Unedig.  Fodd
bynnag, mae yna lawer mwy y gellid ei wneud i greu diwylliant o letygarwch a
chroeso i bobl sy’n ymofyn noddfa.  Byddwn yn defnyddio pwerau datganoledig
dros gydraddoldeb, tai a gofal cymdeithasol i wneud yn sicr bod pawb sy’n byw
yng Nghymru, yn cynnwys ceiswyr lloches a ffoaduriaid, yn cael eu trin â’r un parch
a gofal ledled y wlad.

1

2

3

: Astudiodd bron i draean o feddygon yng
Nghymru y tu allan i’r Deyrnas Unedig.
(Ffynhonnell:  Y Cyngor Meddygol Cyffredinol)

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn:
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A'r refferendwm ar aelodaeth Prydain o'r Undeb Ewropeaidd bron ar ein gwarthau, mae Democratiaid
Rhyddfrydol Cymru yn falch o fod yn unedig dros I MEWN.

Mae Cymru yn elwa o aelodaeth o'r UE - mae yna 160,000 o swyddi yng Nghymru yn gysylltiedig â pharhad
ein haelodaeth o'r UE; mae dros 10,000 o gwmnïau Cymreig yn masnachu o fewn marchnad sengl yr UE, ac
yn gyffredinol, mae Cymru yn derbyn dros £144 miliwn y flwyddyn yn fwy mewn buddsoddiad o'r UE nag
mae aelodaeth yn ei chostio inni.

Mae'r buddion niferus i Gymru o aelodaeth o'r UE yn cynnwys:

� Ennill mynediad i farchnad sengl fwyaf y byd;

� Rhoi'n gobaith gorau ar gyfer adeiladu byd mwy heddychlon;

� Mynd i'r afael â'r newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth;

� Gwarantu ystod eang o hawliau yn y gweithle, hawliau defnyddwyr a hawliau dinasyddion; a

� Galluogi lluoedd gorfodi'r gyfraith i weithio'n gydweithredol ar draws ffiniau a thrwy hynny ymateb i
fygythiad cynyddol troseddu cyfundrefnol mewn meysydd megis masnachu pobl.

Rydym yn wastad wedi cyfuno'n cydnabyddiaeth o rôl hanfodol aelodaeth o'r UE ag ymdrech gyson i wneud
sefydliadau'r UE yn fwy democrataidd, effeithlon a thryloyw.

Credwn fod yn rhaid i Brydain edrych i arwain, nid gadael, yr UE.  Byddwn yn ymgyrchu dros Gymru a
Phrydain i aros I MEWN yn yr UE.
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Wrth inni ymarfer ein hawliau democrataidd yng Nghymru, mae pobl yn ffoi rhag gormes a rhyfel yn
Syria, gan awchu am rywle diogel.  Rydym yn freintiedig o fod yn byw mewn cymharol ddiogelwch a
rhyddid - ac mae'n rhaid inni ddangos ein gwerthoedd o dosturi i'r rheiny sydd fwyaf anghenus.  Mae
arnom eisiau i Gymru fod yn wlad gynhwysol ac eang ei gorwelion, sy'n croesawu ffoaduriaid rhag
erledigaeth o bob cwr o'r byd.

Mae mewnfudo a lloches yn gyfrifoldeb Llywodraeth y Deyrnas Unedig, ac fe geisiom yn y Glymblaid
adeiladu system fewnfudo deg ond dibynadwy.  Yng Nghymru, byddwn yn:

� Sefydlu Cymru fel Cenedl Noddfa, sef man agored a chroesawgar i bobl mewn angen, a chefnogi
dinasoedd i sefydlu eu hunain fel Dinasoedd Noddfa.

� Ymgysylltu â Rhaglen Adsefydlu Pobl Agored i Niwed o Syria.

� Gwella integreiddio ffoaduriaid drwy barhau i gefnogi darpariaeth ESOL neu wersi Cymraeg, ac
annog ysgolion sydd â niferoedd mawrion o blant yn siarad Saesneg fel ail iaith i gynnal gwersi
Saesneg i rieni.

� Cefnogi ysgolion i drechu camwahaniaethu yn erbyn ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

� Darparu cefnogaeth fyrdymor di-arian i ffoaduriaid a cheiswyr lloches sy'n cael eu gadael ar y clwt
yng Nghymru o ganlyniad i oediadau systematig sydd y tu hwnt i'w rheolaeth.

� Cefnogi mudiadau gwirfoddol i ddarparu
cefnogaeth i ffoaduriaid, yn cynnwys
cyflwyno ceisiadau aduno teuluoedd.

Mae'n rhaid inni hefyd chwarae'n rhan i
gefnogi'r rheiny sy'n byw mewn tlodi o amgylch
y byd.  Mae biliynau o bobl yn byw mewn
amgylchiadau aflan, maent  yn bwyta bwyd heb
faeth, neu nid ydynt wedi cael addysg sefydlog.
Mewn Clymblaid, sicrhaom fod Prydain yn
cyrraedd nod y Cenhedloedd Unedig o ddyrannu
0.7% o incwm gwladol i gefnogi pobl dlotaf y
byd.

Byddwn yn:

� Dyblu cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer
Datblygu Rhyngwladol.

� Sicrhau bod caffael cyhoeddus rhyngwladol
Cymru yn gymdeithasol deg, gan
ganolbwyntio ar gynnyrch sy'n cymorth pobl
mewn tlodi (megis nwyddau Masnach Deg)
a cheisio peidio â phrynu pethau sy'n
gwaethygu tlodi (megis mwynau gwrthdaro
neu goed anghynaliadwy).

� Creu cenedl o ddinasyddion ifainc moesegol
a deallus o Gymru a'r byd.
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Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn falch o gynhyrchu maniffestos wedi'u costio.  Mae hyn yn bwysicach
yn yr hinsawdd economaidd gyfredol nag a fu erioed.  Mae'r ffigurau sydd isod yn egluro sut y bydd
Llywodraeth Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn mynd ati i gyflwyno'n Cyllideb gyntaf gan Ddemocratiaid
Rhyddfrydol Cymru.  Amlinellir ein blaenoriaethau allweddol ar ddechrau pob pennod o'r maniffesto hwn, a
bydd ein ffocws pennaf ar eu cyflawni.

Mae llawer o'n blaenoriaethau craidd yn cynrychioli newidiadau rheoliadol y gellir eu bodloni drwy ailgyfeirio
cyllid o fewn cyllidebau presennol ac ailddosbarthu staff.  Er enghraifft, ni ddylai sefydlu Banc Datblygu Cymru,
asesiadau effeithiau carbon ar ddeddfau newydd, a datblygu Mesur Hawliau Cymunedol arwain at gostau
uniongyrchol ychwanegol na ellir eu talu o adnoddau presennol.  Mae mesurau eraill yn golygu yn bennaf
newidiadau deddfwriaethol megis polisïau i gynyddu ymddiriedaeth mewn gwleidyddiaeth, gostwng yr oed
pleidleisio, a hyrwyddo cyllidebu cymunedol.  Mae rhai'n golygu ailgyfeirio cynlluniau presennol tuag at nodau
polisi newydd, megis recriwtio wedi'i dargedu ar gyfer meddygfeydd Meddygon Teulu cefn gwlad, annog rhieni
i ddewis addysg cyfrwng Cymraeg, hyrwyddo ffermio cyfran, a sefydlu Cymru fel Cenedl Noddfa.

Byddem yn sefydlu Grant Cymorth i Fyw i Fyfyrwyr er mwyn helpu myfyrwyr i dalu'u costau byw tra eu bod
mewn prifysgol.  Byddai hyn yn cael ei ariannu drwy dynnu'r Grant Ffioedd Dysgu yn ei ôl - byddai hyn yn
darparu digon o gyllid ar gyfer y Grant Cymorth i Fyw i Fyfyrwyr ac ar gyfer dylifiad o gyllid sydd wir ei angen i
Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i gymorth prifysgolion i addysgu ac i ymchwilio.  Datblygodd ein papur
polisi blaenorol, Tegwch a Rhyddid mewn Addysg Uwch, gynigion wedi'u costio ar gyfer hyn, yn seiliedig ar
lefelau amrywiol o'r Grant Cymorth i Fyw i Fyfyrwyr .  Amcangyfrifwn y byddai Grant Cymorth i Fyw i Fyfyrwyr o
£2,500 i bob myfyriwr llawn amser y flwyddyn a'r un swm cyfatebol yn ôl yr un raddfa i fyfyrwyr rhan amser yn
arwain at o leiaf £80 miliwn o gyllid ychwanegol i brifysgolion, yn cynnwys cyllid i wella hygyrchedd ac ymchwil
o ansawdd uchel.  Gan fod y cynigiad hwn ar gyfer ailddyrannu cyllid o fewn yr un gronfa arian - gan symud oddi
wrth ohirio dyled yn y dyfodol i gymorth costau byw myfyrwyr a buddsoddi mewn addysg brifysgol yn awr - nid
ydym wedi rhoi cyfrif amdano yn fanylach yn y tablau costiadau isod.

Ein tair blaenoriaeth bennaf ar iechyd - sicrhau mwy o nyrsys ar wardiau ysbytai Cymru, dileu camwahaniaethu
ar sail iechyd meddwl a chyflwyno cronfa Mynediad at Feddygon Teulu - fydd ein prif dargedau ar gyfer unrhyw
gyllid newydd o fewn iechyd.  Yn neilltuol, petai'r Llywodraeth yn San Steffan yn cadw at eu hymrwymiad yn eu
maniffesto i gynyddu cyllid i'r GIG yn Lloegr £8 biliwn erbyn diwedd y Senedd, bydd hyn yn creu tua £450 miliwn
yn ychwanegol yn symiau canlyniadol Barnett ar gyfer Cymru.

Rydym wedi'n hymrwymo i gael gwared â gwario afradus neu aneffeithlon - fel ein bod yn gallu buddsoddi
mewn rhaglenni fydd yn gwneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl.  Byddwn yn hybu rhaglen gwerth am arian i
sicrhau bod rhaglenni presennol yn cyrraedd safonau llym o ran effeithlonrwydd.  Yn 2011, cynigiasom gyfres o
arbedion effeithlonrwydd megis rhoi grantiau wedi'u clustnodi i mewn yn y Grant Cynnal Refeniw ac uno cyrff
amgylcheddol, a fabwysiadwyd yn ddiweddarach gan Lywodraeth Cymru.  Mae gennym hanes o bwyso ar
Lywodraeth Cymru i wario arian trethdalwyr yn ddoeth, ac i dorri ar wastraff.

Byddwn yn ail-flaenoriaethu cyllid drwy ofyn i Weinidogion ganfod arbedion effeithlonrwydd o fewn eu
hadrannau o 1.5% ym meysydd Llywodraeth Leol, Cymunedau a Threchu Tlodi, a Phrif Grŵp Gwariant yr
Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.  Mae Llywodraeth Cymru yn ailddyrannu'n rheolaidd, yn amrywio o
gannoedd lawer o filiynau o bunnau hyd at hanner biliwn o bunnau mewn tanwariant, fel mater o drefn drwy'u
cyllidebau atodol.

Drwy ddatganoli swyddogaethau megis iechyd cyhoeddus (drwy ddiddymu Iechyd Cyhoeddus Cymru) a
rhaglenni megis Cymunedau yn Gyntaf yn uniongyrchol i awdurdodau lleol, byddwn yn lleihau biwrocratiaeth ac
yn galluogi arbedion o'r Gyllideb Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu, yn enwedig o ran costau staff.
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Os ydym am gyflawni i bobl Cymru, mae’n rhaid inni ddefnyddio deddfwriaeth yn gymesur ac yn effeithiol.

Gwrthwynebwn dueddiad diweddar Llywodraeth Lafur Cymru dros fesurau fframwaith, a deddfwriaeth llwybr
carlam a brys sy'n tanseilio'r gallu i graffu'n effeithiol ar ddeddfwriaeth ac atebolrwydd democrataidd cryf.

Anelwn hefyd at gyhoeddi targedau a dangosyddion ystadegol ochr yn ochr â holl strategaethau a pholisïau'r
llywodraeth.  Byddwn yn ychwanegu asesiad o effaith carbon at holl ddeddfwriaeth newydd Cymru, fel ein bod yn
gallu asesu'i effaith amgylcheddol ac yn gallu sicrhau ein bod yn dal ar y llwybr cywir i gyrraedd targedau gostwng
allyriadau ar gyfer Cymru.  Byddwn yn cyflwyno:

� Mesur Twf Economaidd i sefydlu Banc Datblygu i Gymru.

� Mesur Diwygio Rheoleiddio i leihau mân-reolau a sicrhau rheoleiddio cyfrannol.

� Mesur Trafnidiaeth i Gymru i sefydlu awdurdodau cludiant teithwyr ac i ail-reoleiddio bysiau.

� Mesur Lefelau Staffio Nyrsio i ymestyn lefelau diogel o staffio nyrsio i wardiau mamolaeth, wardiau iechyd
meddwl a tîmau nyrsio cymunedol.

� Mesur Diogelwch Iechyd i sefydlu corff gwarchod iechyd newydd, sy'n annibynnol o'r llywodraeth.

� Mesur Iechyd Meddwl i greu cydraddoldeb rhwng iechyd corfforol ac iechyd meddwl.

� Mesur Tai i bennu targedau ar gyfer y nifer o gartrefi  fforddiadwy i'w hadeiladu yn ystod y tymor ac i ddiogelu
tenantiaid.

� Mesur yr Amgylchedd i bennu targedau rhwymol ar gyfer ynni adnewyddadwy, nwyon tŷ gwydr, a
bioamrywiaeth, ac i gynyddu cosbedigaethau am droseddau amgylcheddol, megis tipio anghyfreithlon.

� Mesur Hawliau i Gymunedau i roi mwy o bwerau i ardaloedd lleol dros eu dyfodol eu hunain.

� Mesur Rhyddid i Lywodraeth Leol i roi'r pŵer o gymhwysedd cyffredinol i gynghorau, gostwng nifer y
dangosyddion perfformiad allweddol a diddymu llawer o'r cyfyngiadau ar weithredu lleol.

� Mesur Ysgolion Gwledig i ddiogelu ysgolion yng nghefn gwlad Cymru.

� Mesur Grymuso Ieuenctid i ddeddfu er mwyn i bob prif awdurdodau allu cyfethol cynrychiolwyr ieuenctid heb
hawliau pleidleisio, a chyflwyno Cynghorau Ieuenctid lle nad ydynt yn bodoli eisoes.

� Mesur Plant a Theuluoedd i gydgysylltu gwasanaethau cymorth blynyddoedd cynnar, yn cynnwys darpariaeth
gofal plant am ddim, cyfleoedd chwarae, cefnogaeth rhianta ac iechyd i deuluoedd, a gofynion ar gyfer
hyfforddiant cymorth cyntaf  pediatrig i staff blynyddoedd cynnar.

� Mesur Comisiynwyr i drosglwyddo cyfrifoldeb dros bob Comisiynydd o Lywodraeth Cymru i'r Cynulliad
Cenedlaethol i sicrhau atebolrwydd a thryloywder wrth benodi, ac i gydnabod teitl Comisiynydd Plant a Phobl
Ifanc Cymru.

� Mesur Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus newydd i roi "pwerau ar ei liwt ei hun" i ymdrin yn rhagweithiol
â chwynion am wasanaethau cyhoeddus a methiannau systematig.

� Mesur Awtistiaeth i ddiwallu anghenion pobl awtistig ar gyfer tymor nesaf y Cynulliad a thu hwnt i hynny.

� Mesur Anghenion Dysgu Ychwanegol i gymorth plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.



Mae'r maniffesto hwn yn cynrychioli'n blaenoriaethau allweddol ar gyfer Pumed tymor Cynulliad
Cenedlaethol Cymru 2016-21, mewn ystod o feysydd polisi.  Mae ein plaid wedi pasio nifer o bapurau
polisi yn ystod y Pedwerydd Cynulliad yn ymdrin â'r pynciau hyn yn fanylach, sy'n darparu cyd-destun
mwy cyffredinol ar gyfer sut y gwnawn gyflawni'n hamcanion.  Mae polisïau o'r papurau hyn nad
ydynt yn cael eu cynnwys yn y maniffesto hwn yn parhau'n bolisi'n plaid a byddwn yn ceisio
gweithredu yn y dyfodol fel y cwyd y cyfle.

Ni ddosbarthir cyfleoedd yn gyfartal yn y Gymru fodern.  Mae'ch ethnigrwydd, iechyd, rhywioldeb a
rhywedd yn rhy aml yn effeithio ar eich cyfleoedd mewn bywyd, eich cyraeddiadau addysgol, eich
rhagolygon gwaith, sut y cewch eich trin gan yr heddlu a'r system gyfiawnder, a hyd yn oed ar ba mor
hir rydych yn byw.  Mae'n rhaid i hynny newid.  Mae yna angen am ragor o fesurau deddfwriaethol,
rheoliadol ac addysgol i ddal i symud tuag at Gymru decach sy'n gweithio i bawb.  Mae'n rhaid
mabwysiadu a chyflawni ymagweddiad yn seiliedig ar hawliau dynol tuag at ddarparu gwasanaethau
ledled y sector cyhoeddus.

Rhoesom ystyriaeth i faterion cydraddoldeb drwy'r maniffesto hwn i gyd, yn ogystal â phwysleisio
rhai blaenoriaethau penodol.  Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn gweithio i sicrhau bod
gwasanaethau cyhoeddus, yn cynnwys gwasanaethau iechyd, addysg, tai a chyflogaeth yn sensitif i
anghenion pawb, yn cynnwys pobl â nodweddion a ddiogelir.  Mae hyn yn cynnwys merched ac
unigolion di-wrywaidd; unigolion Lesbaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol+; unigolion Croenddu,
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME); a phobl ag anableddau.  Credwn na ddylai neb gael ei wahardd
rhag cael at wasanaethau allweddol oherwydd eu cefndir.

Cynllun a Gwaith Graffeg gan Neil Darby, Morgan Griffith-David, Robin Rea a Michael Wallace.




