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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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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

“

”
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Dydw iI 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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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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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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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.
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: 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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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.
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:
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’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.
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: 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 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.
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: 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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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.
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: Cafodd dros 1.2 miliwn o bobl £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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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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   - Brendan D’Cruz, ymgeisydd ar gyfer Blaenau Gwent



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.
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: 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 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%.
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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’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.
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: 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:

29




