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Cylwyniad

Cylwyniad gan Nick Clegg a Kirsty Williams AC
Annwyl gyfaill,
Pan gylwynwyd yr Democratiaid Rhyddfrydol maniffesto ar
gyfer Etholiad Cenedlaethol 2010, ychydig o bobl a ddisgwyliai y
gweithredid y polisïau ynddo gan y Llywodraeth nesaf. Ond dyna
a ddigwyddodd: roedd tri chwarter y polisïau hynny wrth wraidd
rhaglen y Glymblaid.
Daeth ymrwymiadau tudalen blaen megis codi'r trothwy Treth
Incwm a buddsoddi yn y plant ysgol tlotaf trwy'r Premiwm Disgybl
yn gylawniadau uchel eu bri.
Â Democratiaid Rhyddfrydol yn y Llywodraeth yn San Steffan i'w
cylwyno, mae ein polisïau wedi dechrau'r gwaith o greu economi
gryfach a chymdeithas decach gyda chyleoedd wedi'u gwasgaru ar
draws y Deyrnas Unedig ben baladr.
Er gwaetha'r amgylchiadau economaidd anodd, mae'r polisïau
hynny'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac yn helpu i wneud
Prydain yn wlad fwy rhydd, wyrddach, a mwy rhyddfrydol.
Ond dechrau yn unig ar ein gwaith yw hyn. Amhosibl yw creu
economi gryfach a chymdeithas decach, a lledu cyleoedd i bob
disgybl, mewn pum mlynedd.
Am y tro cyntaf, mae hwn yn faniffesto gan y Democratiaid
Rhyddfrydol sy'n adeiladu ar bolisïau go iawn sydd wedi'u cylwyno
gan lywodraeth wladol.
Gallwn ddweud y byddwn yn gorffen y gwaith o fantoli'r gyllideb,
ond a hynny mewn modd teg, am ein bod ni wedi dechrau'r gwaith
hwnnw yn y Senedd hon.
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Gallwn ddweud y byddwn yn torri trethi i bobl sy'n gweithio trwy
godi'r lwfans ddi-dreth i £12,500 am ein bod ni wedi codi'r lwfans
ddi-dreth bob blwyddyn ers 2010.
Gallwn ddweud y byddwn yn buddsoddi mewn addysg ar gyfer
y plant ysgol mwyaf difreintiedig am ein bod eisoes wedi sicrhau
dros £1000 i bob disgybl difreintiedig trwy'r Premiwm Disgyblion yn
ganolog i'n cefnogaeth i gyllidebau Llywodraeth Cymru.
Gallwn ddweud y byddwn yn buddsoddi yn y GIG, sicrhau
lefel ddiogel o nyrsys ar wardiau Cymru, a sicrhau cydraddoldeb
rhwng iechyd meddwl a chorfforol am ein bod eisoes wedi sicrhau
buddsoddiad mewn technoleg newydd i'r GIG, deddfwriaeth
arfaethedig i ofyn am ragor o nyrsys ar wardiau neu am fod ein plaid
ni yn y Llywodraeth yn San Steffan wedi diogelu cyllideb y GIG yn
Lloegr.
A gallwn ddweud yr awn ati i amddiffyn yr amgylchedd am ein
bod wedi bron treblu swm y trydan sy'n dod o ynni adnewyddadwy
yn ystod y Senedd hon.
Mewn byd sy'n prysur newid, y cwestiwn sylfaenol y mae'r
pleidiau gwleidyddol yn eu hwynebu yw: a ydym am barhau i fod yn
gymdeithas agored, hyderus ac optimistaidd am ein lle yn y byd, neu
a ydym am fynd yn un caeëdig, yn fwyfwy ynysig sy'n edrych yn ôl?
I'r Democratiaid Rhyddfrydol, dim ond un ateb sydd bob tro:
rydym am weld Teyrnas Unedig optimistaidd, groesawgar ac
eangfrydig.
Mewn Llywodraeth dros y pum mlynedd nesaf, bydd y
Democratiaid Rhyddfrydol yn parhau i adeiladu economi gryfach
a chymdeithas decach gan greu cyle i bawb. Yn y maniffesto hwn
eglurir sut.
Yn gywir,

Nick Clegg
Arweinydd y Blaid
Democratiaid Rhyddfrydol

Kirsty Williams AC
Arweinydd y Blaid
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
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Cynllun pum mlynedd yw'r maniffesto hwn i greu cymdeithas deg,
rydd ac agored yn y Deyrnas Unedig. Dilynwch y cynllun hwn ac
erbyn 2020, bydd ein heconomi yn gryf, yn gynaliadwy ac yn deg,
bydd y coffrau cyhoeddus yn iach unwaith eto a bydd swyddi
parhaol ym mhob rhan o'r wlad. Dilynwch y cynllun hwn a bydd cyle
i bawb lwyddo a byw'r bywyd sydd at eu dant - yn yr ysgol, yn y
gwaith, gartref, ar-lein ac yn ein cymunedau.
Rhaid i ni orffen y gwaith o roi trefn ar arian cyhoeddus y DU ond rhaid i ni wneud hynny'n deg, gan sicrhau bod y cyfoethocaf yn
talu cyfran deg. Dim ond y Democratiaid Rhyddfrydol fydd yn cadw'r
DU ar y tywydd cywir, gan fantoli'r cyfrifon yn 2017/18 er mwyn i ni
gael ailddechrau buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus a'r
isadeiledd sy'n helpu i wneud ein gwlad yn un gref. Yn 2020, bydd
dyled fel cyfran o'r economi'n disgyn am y pedwerydd lwyddyn yn
olynol, gan ailadeiladu ein gwytnwch cenedlaethol rhag ergydion
economaidd y dyfodol.
Bydd ein heconomi'n ffynnu, gan ddod â chynnydd cytbwys trwy

swyddi sy'n parhau. Bydd y Llywodraeth yn mynd ati o safbwynt
hirdymor i gefnogi busnesau a diwydiant, gan helpu i ddarparu
credyd, gweithwyr medrus a isadeiledd. Bydd dros draean ein
trydan yn dod o ffynonellau adnewyddadwy, bydd ein rhwydweithiau
rheilffordd a ffyrdd yn helaethach ac yn fwy dibynadwy, a byddwn ar
y blaen yn y byd ym maes technolegau'r dyfodol, o geir trydan i ynni
llanw.
Prydain fydd y lle i chi os byddwch am ffynnu ym maes
gweithgynhyrchu uwch, gwyddoniaeth, diwydiannau creadigol,
digidol a gwyrdd, a bydd y wlad yn agored i entrepreneuriaid a
meddylwyr uchelgeisiol o dramor. O'r diwedd byddwn yn adeiladu
digon o dai, bob blwyddyn, i ddiwallu ein hanghenion, gan gynnwys
rhai mewn gardd-drei newydd, pentrei a maestrei a adeiladwyd yn
ôl y safonau uchaf yn y byd.
Erbyn 2020, daw ein cynllun ag oes o gyleoedd at ei gilydd i
bob cenhedlaeth, gan wella ansawdd bywydau pawb. Bydd modd
i famau a thadau rannu llawenydd a heriau dechrau teulu trwy
Absenoldeb Rhianta ar y Cyd estynedig. Yng Nghymru, bydd
gennym ofal plant rhad ac am ddim o ansawdd uchel o'r funud y
daw absenoldeb rhiant i ben - a safonau uchel ym mhob meithrinfa
ac ystafell ddosbarth. Bydd addysg yn ffynnu o dan y Democratiaid
Rhyddfrydol.
Yng Nghymru, rydym am i bobl ifanc adael ysgol a choleg yn fwy
hyderus am eu dyfodol, a’i chael yn haws dod o hyd i brifysgolion
a phrentisiaethau. Ni fydd costau teithio'n rhwystr bellach i lwyddo
mewn bywyd: bydd tocynnau teithio bws yn rhatach i bobl ifanc.
A chaiff y rheini sy'n dechrau help i rentu eu cartref cyntaf trwy
fenthyciad blaendal tenantiaeth a gefnogir gan y llywodraeth.
Bydd cymdeithas yn fwy cyfartal. Bydd modd i iliwn o fenywod
yn rhagor weithio, gyda rheolau tecach i helpu pawb ymdopi ar
y pryd â bywyd teuluol, cyfrifoldebau gofal a byd gwaith. Caiff
gofalwyr eu trin â pharch a chael rhagor o gymorth, gan gynnwys
bonws gwerth £250 i'w wario ym mha fodd bynnag y gwelant yn
dda. Bydd y system drethi'n decach: ni fydd pobl yn talu trethi
ar £12,500 cyntaf eu henillion, ond bydd rheolau llym yn eu lle
i sicrhau bod y cyfoethocaf yn talu'r hyn sy'n deg ac na fydd
modd i gorfforaethau osgoi eu cyfrifoldebau treth. Bydd trethi
gwyrdd a dargedir yn annog pobl i beidio â llygru ac yn gwobrwyo
cynaliadwyedd.
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Bydd rhagor o swyddi yn yr economi, wrth i gylogau gynyddu'n
barhaus a thrwy well hawliau cylogaeth. O ganlyniad i'r Credyd
Cynhwysol a diwygiadau i fudd-daliadau anabledd, bydd gwaith yn
talu bob tro, a chaiff pawb y mae angen cymorth arno help. Wrth i chi
weithio, ac wrth i chi gynilo, byddwch yn teimlo'n hyderus am fywyd
ar ôl ymddeol hefyd. Caiff miliynau rhagor bensiwn yn y gweithle.
Bydd ein 'clo triphlyg' yn diogelu'r Pensiwn Gwladol, bydd ein
pensiwn haen sengl newydd yn golygu y cewch gadw eich cynilion, a
bydd y cap ar gostau gofal yn sicrhau y byddwch yn gallu fforddio talu
am ofal beth bynnag fo’ch anghenion.
Caiff GIG yr arian y mae arno'i angen, ac o'r diwedd caiff iechyd
meddwl statws cydradd ag iechyd corfforol. Caiff y rheini sy'n
wynebu goid neu iselder eu gweld yn gylym, caiff y rheini sy'n
ymdrechu i beidio â gwneud niwed i'w hunain gymorth argyfwng ym
mhob uned Damweiniau ac Argyfwng a chaiff pobl ifanc sy'n cael
anhawster ag anhwylderau bwyta yr help y mae arnynt eu hangen yn
agos at eu cartrei.
Erbyn 2020, bydd ein cynllun wedi rhoi gwres a diogelwch
gartref, hefyd. Bydd rhagor o dai ar gael, i'w rhentu a'u prynu, yn
ein cymunedau. Bydd pobl ifanc ar eu hennill oherwydd ein tai
newydd Rhentu i'w Prynu, lle mae'ch taliadau rhent yn cyfrannu'n
raddol at gronfa i brynu cyfran yn eich cartref i chi. A bydd cynllun
cenedlaethol i uwchraddio effeithlonrwydd ynni pob cartref; caiff
pawb sy'n gwneud gwelliant mawr i effeithlonrwydd eu cartref hawl i
ostyngiad gwerth £100 ar eu Treth Gyngor am ddegawd.
Dylai pawb dyfu gyda'r hawl i fwynhau natur a lleoedd gwyrdd.
Erbyn 2020, bydd pum cyfraith werdd ar y llyfrau statud, a fydd
yn diogelu natur a bywyd gwyllt, gan lanhau'r awyr a'r dŵr a helpu
i frwydro yn erbyn y newid yn yr hinsawdd. Byddwn yn diwygio
awdurdodau'r parciau cenedlaethol i sicrhau bod cadwraeth
naturiol yn cael ei chydbwyso ag atebolrwydd lleol, sicrhau rhagor o
brosiectau deunyddiau adnewyddadwy cymunedol, a rhoi Cymru ar y
brig yn fyd-eang ym maes defnydd adnewyddadwy ar y môr.
Bydd pobl yn fwy rhydd. Bydd ail Ddeddf Diogelu Rhyddidau
wedi corffori hawliau dinasyddion i ryddid i lefaru a phrotestio.
Bydd y Ddeddf Hawliau Dynol yn aros. Bydd diwylliant rhywiaeth
pob dydd yn lleihau, wrth i bobl ifanc ddysgu yn yr ysgol am barch
mewn perthnasoedd a chydsyniad rhywiol. Ar-lein, ni fydd pobl yn
poeni bellach fod y llywodraeth yn monitro pob bysell a wasgant:

bydd Mesur Hawliau Digidol wedi egluro egwyddorion arhosol ym
maes preifatrwydd ac wedi helpu i gadw'r rhyngrwyd yn agored.
Bydd carchardai'n lleoedd diwygio ac addysg, a bydd yr heddlu'n
gweithio'n effeithiol yn ein cymunedau i leihau troseddau.
Bydd ein gwleidyddiaeth yn agored, ac yn decach hefyd. 2020
fydd yr etholiad cyffredinol cyntaf pryd caiff pobl ifanc 16 oed
bleidleisio, y genhedlaeth gyntaf i fwrw'i phleidlais gyntaf mewn
system bleidleisio STV deg a'r genhedlaeth gyntaf i bleidleisio dros
Dŷ'r Arglwyddi. Caiff Cymru "ymreolaeth" a Senedd go iawn, sef
rhywbeth a gynigiwyd gan y Rhyddfrydwyr am y tro cyntaf ganrif yn
ôl.
Yn 2020 bydd Prydain yn ddylanwad llesol ar y byd, gan arwain
camau'r byd yn erbyn y newid yn yr hinsawdd, osgoi trethi a
throseddau rhyngwladol, gan weithio i atal gwrthdaro a chynnig
cymorth dyngarol, a hyrwyddo masnach, datblygiad a llewyrch.
Byddwn yn parhau i fodloni'n hymrwymiadau i wario 0.7% o'n
hincwm gwladoli helpu pobl dlotaf y byd. A byddwn yn sefyll yn
gefnsyth yn ein milltir sgwâr ein hunain, yn arweinydd unwaith
eto yn yr Undeb Ewropeaidd. Byddwn wedi sicrhau diwygiadau
go iawn i'r UE er mwyn sicrhau rhagor o swyddi, rhagor o dwf a
rhagor o ddiogelwch. Bydd ein finiau'n ddiogel a bydd ein system
fewnfudo'n deg. Byddwn yn gweithio ar draws finiau i fynd i'r afael
â throseddau a chadw Prydain yn ddiogel.
Bydd cynllun y Democratiaid Rhyddfrydol yn creu economi
gryfach a chymdeithas decach, mewn Teyrnas Unedig go iawn. Daw
ein cynllun â chyle i bawb.
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Cyllido cyfrifol
Mantoli'r gyllideb
mewn modd teg

1

Mae cyllido cyfrifol yn sail i bob llywodraeth
dda. Mae dyled a diffygion uchel yn peryglu
sefydlogrwydd economaidd ac nid yw'n iawn
benthyca gormod o arian a disgwyl i'n plant ei
ad-dalu. £46 biliwn oedd swm taliadau llog ar
ddyledion y llynedd: teirgwaith yn fwy na holl
gyllideb Llywodraeth Cymru.
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Mae cyllido cyfrifol yn sail i bob llywodraeth dda. Mae dyled a
diffygion uchel yn peryglu sefydlogrwydd economaidd ac nid yw'n
iawn benthyca gormod o arian a disgwyl i'n plant ei ad-dalu. £46
biliwn oedd swm taliadau llog ar ddyledion y llynedd: teirgwaith yn
fwy na holl gyllideb Llywodraeth Cymru.
Mae mynd ati mewn modd cyfrifol i ymdrin â'r diffyg a dyledion
ein gwlad yn hanfodol am fod hyn wrth wraidd popeth arall yr
hoffem ei gylawni. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, rydym wedi
gweithio'n galed i adfantoli cyllid cyhoeddus Prydain. Bellach
mae'r diffyg hanner yr hyn ydoedd pan ddechreuasom ar ein
gwaith yn 2010. Fodd bynnag, mae gwaith i'w wneud o hyd. Dim
ond y Democratiaid Rhyddfrydol fydd yn cwblhau'r gwaith mewn
modd sy'n deg, sy'n galluogi twf cynaliadwy ac sy'n amddiffyn
gwasanaethau cyhoeddus.

1.1 Mantoli'r gyllideb
Byddwn yn cwblhau'r gwaith o gydbwyso'r gyllideb – yn brydlon, yn
llawn, ac yn deg. Nod y Democratiaid Rhyddfrydol yw dileu'r diffyg
cyllideb strwythurol presennol erbyn 2017/18 a sicrhau bod dyled yn
disgyn fel cyfran o incwm y wlad, er mwyn iddo ddychwelyd i lefelau
cynaliadwy erbyn canol y degawd nesaf.
Yn 2010, mynnodd y Democratiaid Rhyddfrydol fod y glymblaid
yn mabwysiadu dull tecach o ymdrin â'r diffyg, trwy ddefnyddio
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toriadau gwariant a chodiadau trethi, nag yr oedd y Ceidwadwyr
wedi'i fwriadu. Roedd y dull cymysg hwn yn fwy cydnaws o lawer â'r
cynigion a amlinellwyd ym maniffesto'r Democratiaid Rhyddfrydol.
Bellach mae'r Ceidwadwyr am gefnu ar y dull hwn a defnyddio
toriadau gwariant yn unig i gwblhau'r gwaith. Gwrthodwn y cynnig
hwn, a fyddai'n gwneud niwed sylweddol i wasanaethau cyhoeddus
Prydain ac a fyddai'n gofyn am doriadau cosbedigol mewn budddaliadau y mae rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed yn dibynnu.
Rydym yn benderfynol o ddal ati gyda'r dull a amlinellwyd yn
2010 - ffordd deg o adfer sefyllfa ariannol y wlad. Felly wrth i ni
orffen y gwaith o fantoli'r gyllideb, byddwn yn defnyddio trethi ar y
cyfoethocaf, ar fanciau ac ar fusnesau mawr ac ar lygrwyr, a byddwn
yn mynd ar ôl pobl sy'n osgoi trethi, i leihau effaith yr ymdrechion i
leihau'r diffyg ar wasanaethau cyhoeddus. Nid ydym yn credu y dylai
enillwyr incwm isel a chanolig ddal baich codiadau trethi: nid yw
ein cynlluniau yn galw am unrhyw godiad ym mhrif gyfraddau Treth
Incwm, Yswiriant Gwladol, TAW neu Dreth Gorfforaeth. A dweud y
gwir, oherwydd ein cynlluniau mae modd i ni dorri trethi i bobl ar
incwm isel a chanolig trwy godi'r Lwfans Bersonol ddi-dreth.

Trwy ddull cytbwys o drethi a gwario gallwn wneud y
canlynol:
w Amddiffyn y lleiaf cefnog mewn cymdeithas a defnyddwyr
gwasanaethau cyhoeddus o effaith y mesurau a gymerwyd i fynd
i'r afael â'r diffyg.
w Buddsoddi yn ein gwasanaeth iechyd i sicrhau ei fod yn diwallu
anghenion y dyfodol.
w Buddsoddi mewn addysg, yn enwedig dyfodol ein plant mwyaf
difreintiedig.
w Cyfyngu ar y lleihad yng ngwariant adrannol i hanner y gyfradd y
cytunwyd arni ar gyfer 2015/16.
w Cyfyngu ar y lleihad ym ngwariant lles er mwyn peidio â difetha'r
rhwyd ddiogelwch hanfodol sy'n amddiffyn pob un ohonom
mewn argyfwng.
w Parhau i wario 0.7% o'r Incwm Gwladol Gros ar gymorth datblygu
rhyngwladol, gan helpu'r tlotaf yn y byd.
Byddwn yn cynnal Adolygiad Gwariant llawn ar ôl yr Etholiad
Cyffredinol. Gan adeiladu ar lwyddiannau'r Senedd hon, byddwn yn
canolbwyntio ar ddarparu effeithlonrwydd, ariannu mentrau gwarioi-arbed sy'n gweithio, dilyn integreiddio lleol a chymunedol i yrru
effeithlonrwydd, a buddsoddi mewn technoleg i gael gwasanaethau
cyhoeddus a staff rheng laen ar-lein. Nod popeth a wna'r
llywodraeth fydd helpu pobl i wella eu hansawdd bywyd a'u lles, yn
enwedig y mwyaf agored i niwed a'r lleiaf cefnog.
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Rhyddfrydol yn

Unwaith y byddwn wedi mantoli'r gyllideb, byddwn yn sicrhau y
bydd gwariant cyhoeddus cyffredinol yn tyfu unwaith eto yn unol â'r
economi. Bydd hyn yn sicrhau bod modd i ni wella gwasanaethau
cyhoeddus a galluogi gweithwyr sector cyhoeddus i gael codiadau
cylog teg a fforddiadwy. Deallwn fod gwasanaethau cyhoeddus yn
dibynnu ar staff ymroddedig o ansawdd uchel.
Byddwn yn dilyn dwy reol ariannol newydd.
Ein rheol ariannol gyntaf yw, o 2017/18 ymlaen, fod rhaid i ddyled
gwympo yn gyfran o'n hincwm gwladol bob blwyddyn - ac eithrio
mewn dirwasgiad – er mwyn iddi gyrraedd lefelau cynaliadwy tua
chanol y degawd nesaf.
Ein hail reol ariannol yw y byddwn dros y cylch economaidd
nesaf yn cydbwyso'r gyllideb gyffredinol, heb fenthyca bellach i
dalu am wariant o ddydd i ddydd. Byddwn yn gwneud un eithriad
arwyddocaol i'n galluogi ni i fuddsoddi mewn pethau a fydd yn
helpu'r economi i dyfu. Ar yr amod y cedwir y rheol dyled, bydd
modd i'r llywodraeth fenthyca ar gyfer gwariant cyfalaf sy'n gwella
twf economaidd neu sefydlogrwydd ariannol, gan ein galluogi i
gynyddu'r buddsoddiad cynhyrchiol hwn.
Yn ein Hadolygiad Gwariant byddwn yn gosod cynlluniau
hirdymor am wariant cyfalaf, a sicrhau bod buddsoddiad mewn
isadeiledd, gan gynnwys tai ac effeithlonrwydd ynni, yn parhau i
gynyddu o safbwynt absoliwt ac fel cyfran o'r economi.

1
Cyllido cyfrifol | Mantoli'r gyllideb mewn modd teg

1.2 Edrych tua'r dyfodol

Ein cynllun i gwblhau'r gwaith a
mantoli'r cyfrifon
w Anelu at gydbwyso'r gyllideb strwythurol bresennol erbyn
2017/18.
w Pennu trywydd i leihau dyled yn gyfran o'r incwm gwladol.
w Gwneud lleihau'r diffyg yn deg trwy sicrhau bod y
cyfoethocaf yn talu cyfran deg ac na all corfforaethau osgoi
eu cyfrifoldebau treth.
w Gosod rheolau ariannol newydd i gydbwyso'r gyllideb wrth
ganiatáu benthyca i fuddsoddiad cynhyrchiol.
w Cynyddu gwariant cyhoeddus unwaith eto yn unol â'r
economi unwaith y bydd y gyllideb yn cydbwyso.
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Llwyddiant i
bawb
Adeiladu economi
gynaliadwy

2

Mae angen economi gref ar Gymru, nid yn unig
i helpu i ariannu gwasanaethau cyhoeddus
ond am fod twf a menter yn creu swyddi
a chyleoedd i bawb. Mae'r Democratiaid
Rhyddfrydol am weld economi sy'n gryf, sy'n
wyrdd, sy'n agored ac sy'n deg. Wrth i Brydain
adfer, rhaid i ni sicrhau nad ydym yn dychwelyd
i dwf sy'n seiliedig ar ddyled bersonol a
hapfuddsoddi, ond ein bod yn adeiladu llewyrch
a lles parhaol, i bawb.
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Mae angen economi gref ar Gymru, nid yn unig i helpu i ariannu
gwasanaethau cyhoeddus ond am fod twf a menter yn creu swyddi
a chyleoedd i bawb. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol am weld
economi sy'n gryf, sy'n wyrdd, sy'n agored ac sy'n deg. Wrth i
Brydain adfer, rhaid i ni sicrhau nad ydym yn dychwelyd i dwf
sy'n seiliedig ar ddyled bersonol a hapfuddsoddi, ond ein bod yn
adeiladu llewyrch a lles parhaol, i bawb.
Byddwn yn meithrin economi sgiliau uchel, carbon isel trwy
gefnogi addysg, hyfforddiant, isadeiledd, arloesi a thechnoleg.
Trwy amgylchedd busnes sefydlog, cystadleuol a buddsoddi mewn
diwydiannau gwyrdd a isadeiledd, byddwn yn sicrhau y bydd twf yn
rhan annatod o bob rhan o'r DU.
Rydym wedi gwneud dechrau da yn y llywodraeth: diwygio'r
system fancio; creu Banc Buddsoddi Gwyrdd cyntaf y byd; galluogi
buddsoddi mewn ynni carbon isel ar raddfa na welwyd erioed;
cylwyno Strategaeth Ddiwydiannol feiddgar newydd i gefnogi twf
a swyddi sgiliau uchel; darparu dros ddwy iliwn o brentisiaethau
newydd; sicrhau tryloywder o ran perchenogaeth cwmnïau a
hyrwyddo rhagor o amrywiaeth ym maes arweinyddiaeth busnes.
Bellach mae'n bryd bwrw ymlaen a gwrthod pob temtasiwn i fynd
yn ôl i'r hen economi. P'un ai wrth ymladd am fuddsoddiad priodol
mewn ynni adnewyddadwy, neu wrth weithio i greu marchnad lafur
sgiliau uchel, hyblyg: bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn sicrhau
nad yw Prydain yn ail-wneud camsyniadau'r gorffennol.

Biliynau wedi'u buddsoddi i feithrin
busnesau Prydeinig modern o dan
ein Strategaeth Ddiwydiannol a'n
Banc Busnes

Addewid o Ragor
Dybli gwariant ar arloesi yn ein
heconomi, gan wneud y DU yn
arweinydd byd-eang ym maes
gweithgynhyrchu uwch, technoleg
lân a diwydiannau digidol

Wedi diwygio'r sector bacio i wahanu
bancio manwerthu a buddsoddi a
helpu i ailadeiladu'r economi

Meithrin sector bancio cystadleuol,
cefnogi darparwyr cyllid amgen a
gwella mynediad at gyllid ar gyfer
busnesau a defnyddwyr

Banc Buddsoddi Gwyrdd cyntaf
y byd a marchnad ynni carbon
isel, gan helpu i bron treblu trydan
adnewyddadwy a gynhyrchir

Ehangu'r Banc Buddsoddi Gwyrdd
a phennu targed datgarboneiddio
wedi'i rhwymo mewn cyfraith i
wyrddio'n trydan

Y buddsoddiad mwyaf yn y rheilffyrdd
ers Oes Fictoria, gan arwain at y nifer
uchaf erioed o deithiau trên

Galluogi rhagor o bobl i deithio trwy
uwchraddio trenau ledled y wlad,
gan gynnwys trydaneiddio llinellau
Cymoedd y De
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Cofnod o Weithredu

2.1 Twf economaidd a diwydiannol
Er mwyn sicrhau economi gytbwys â chryfderau ym mhob cwr o'r
DU, mae angen i Brydain gael gweithlu sgiliau uchel a chymorth a
chyllid busnes hyblyg. Rhaid i ni barhau i fuddsoddi i dyfu sectorau
megis gweithgynhyrchu uwch sy'n gallu darparu swyddi sgiliau
uchel, cynaliadwy, agor y gadwyn gylenwi i fusnesau bach a
chanolig a chefnogi cwmnïau sy'n adfer gweithgarwch i Brydain.
Yn y Cynulliad Cenedlaethol byddwn yn gwneud y canlynol:
w Darparu strategaeth economaidd gytbwys a arweinir gan allforion
trwy wella sgiliau ac arloesi Cymru, mynediad at gyllid a chyfalaf,
mynediad at farchnadoedd a thwf ledled Cymru er mwyn sicrhau
twf cynaliadwy hirdymor a rhagor o gynhyrchiant i Gymru.
w Datblygu Strategaeth Dwf Genedlaethol gyffredinol a hirdymor,
gan nodi ein gweledigaeth ar gyfer cynhyrchu twf yng Nghymru, a
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sicrhau atebolrwydd gyda Phanel Strategaeth Dwf newydd.
w Cefnogi egin fentrau Dinas-ranbarthoedd yng Nghaerdydd ac
Abertawe, ac archwilio'r posibilrwydd o roi statws statudol iddynt
megis ym Manceinion Fwyaf neu'r Alban, a chylwyno fersiynau
Cymreig o ddeliau dinas penodol i ddatganoli pŵer o Fae
Caerdydd, yn syth i gymunedau.
w Creu Banc Datblygiad Cymreig a ddyluniwyd i gynorthwyo
busnesau bach i fanteisio ar arian a chefnogaeth; datblygu
cysuylltiadau rhyngwladol gan gynnwys allforio a buddsoddi
mewnol; a chyllido prosiectau isadeiledd pwysig.
Yn San Steffan, byddwn yn gwneud y canlynol:
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w Parhau i ddatblygu ein Strategaeth Ddiwydiannol, gan weithio
gyda sectorau sy'n hollbwysig i allu Prydain i fasnachu'n
rhyngwladol - cerbydau modur, awyrofod, ynni carbon isel,
cemegau, diwydiannau creadigol, technoleg ar y môr a than y
môr a rhagor.
w Anelu at ddyblu gwariant arloesi ac ymchwil ar draws yr economi,
gyda chefnogaeth rhagor o arian cyhoeddus am gyfnod amser
hwy, rhagor o ganolfannau aloesi a thechnoleg 'Catapult' a
chefnogaeth i arloesi gwyrdd o'r Banc Buddsoddi Gwyrdd.
Byddwn yn parhau i glustnodi'r gyllideb gwyddoniaeth ac yn
sicrhau, erbyn 2020, y bydd gwariant cyfalaf a refeniw wedi
cynyddu o leiaf i'r un graddau â chwyddiant.
w Darparu rhagor o gymorth i fusnesau canolig trwy siop un stop
ar gyfer manteisio ar gymorth y llywodraeth, uned benodedig yn
TThEM a datblygu sgiliau rheoli.
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2.2 Bancio a diwygio ariannol
Achosodd argyfwng ariannol 2008 niwed difrifol i'r economi gan
gynnwys un o'r diffygion cyllideb mwyaf yn y byd a banciau'n methu
gefnogi'r economi go iawn. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi
sicrhau diwygiadau radical i'r diwydiant bancio i wneud banciau'n
ddiogel ac heb fod gofyn bellach am rwyd ddiogelwch gan y
trethdalwyr.
Gan adeiladu ar y cynnydd hwn, yn San Steffan byddwn yn gwneud
y canlynol:
w Cwblhau'r camau i weithredu'r rheolau newydd i wahanu
bancio manwerthu oddi wrth fancio buddsoddi, gan weithio

w

w

w

2
Llewyrch i bawb | adeiladu economi gynaliadwy

w

gyda'r diwydiant gwasanaethau ariannol i hyrwyddo integredd,
atebolrwydd a gwerth ar draws y sector.
Ehangu Banc Busnesau Prydain er mwyn iddo chwarae rhan fwy
canolog yn yr economi, gan fynd i'r afael â diffyg cyfalaf ecwiti
ar gyfer cwmnïau sy'n tyfu a darparu cyfalaf hirdymor i fusnesau
canolig.
Datblygu sector bancio'r DU i hyrwyddo cystadleuaeth ac arloesi
trwy:
° Hwyluso newydd-ddyfodiaid, gan gynnwys trwy'r polisi
caffael cyhoeddus.
° Annog twf cyllido torfol a modelau cyllid amgen, gan
annog Awdurdodau Lleol i ddefnyddio'r platfformau hyn i'w
gwneud hi'n haws cael credyd yn eu hardaloedd hwy.
° Hyrwyddo sector bancio cymunedol newydd i gefnogi
mentrau bach a chanolig a mentrau cymdeithasol.
° Bwrw ymlaen â'r astudiaeth a gomisiynwyd yn ddiweddar
gan Fanc Busnesau Prydain i gynaliadwyedd Sefydliadau
Cyllid Datblygiad Cymunedol.
Sicrhau bod modd i bawb fanteisio ar gyllid, gan fynd i'r afael â
gwahaniaethu o ran darparu gwasanaethau ariannol a chynnyrch
ategol sy'n cynyddu cynhwysiant ariannol.
Parhau â'r Ardoll Fancio a chylwyno tâl Treth Gorffortaeth
ychwanegol dros amser cyfyngedig ar y sector bancio i sicrhau ei
fod yn parhau i wneud cyfraniad teg i gyfuno cyllidol.

2.3 Creu amgylchedd sefydlog a chystadleuol ar
gyfer twf
Mae angen i Brydain gael amgylchedd sefydlog a chystadleuol ar
gyfer twf; mae hyn yn hanfodol er mwyn denu a chynnal busnesau a
swyddi newydd. Yn ogystal â bod yn rhan o'r economi Ewropeaidd,
mae'n rhaid i Brydain gystadlu â'r economïau sy'n datblygu yn Asia
ac America Ladin, sy'n symud yn fwy ac yn fwy ar y blaen.
Mae angen i ni ddiogelu sefydlogrwydd macroeconomaidd, gan
gynnwys chwyddiant isel, a lleihau'r risg o ddychwelyd i economeg
llewyrch a methiant. Ac mae angen i ni gael system drethi sy'n syml,
yn deg ac yn gystadleuol - sy'n denu ac sy'n cadw swyddi yn ein
gwlad, wrth sicrhau bod busnesau'n gwneud cyfraniad teg.
Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Parhau i gynorthwyo Banc Lloegr annibynnol, gyda mandad
i gadw chwyddiant yn isel a sefydlog er mwyn cynorthwyo
chynnydd cynaliadwy. Byddwn yn amddiffyn y fframwaith
rheoleiddio newydd, sy'n sicrhau y caiff Banc Lloegr y dulliau
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angenrheidiol i helpu i osgoi dychwelyd i gylch cynnydd a
methiant.
w Parhau i ddiwygio trethi busnes i sicrhau eu bod yn parhau'n
gystadleuol, gan wneud mentrau bach a chanolig yn laenoriaeth
ar gyfer unrhyw doriadau mewn trethi busnes. Byddwn yn
gweithio i addasu'r system drethi i ffwrdd o gymhorthdal i ddyled
trosoledd uchel a mynd i'r afael â'r rhagfarn yn erbyn buddsoddi
ecwiti.
w Diwygio a gwella'r Pwyllgor Polisi Rheoleiddio yn San Steffan
i leihau ansicrwydd rheoleiddio a dileu rheoliadau busnes
di-angen. Deallwn fod gan reoleiddio a ddyluniwyd yn dda,
sy'n canolbwyntio ar ddeilliannau yn hytrach na phrosesau,
rôl hanfodol i'w chwarae o ran creu marchnadoedd a gyrru
buddsoddiad a byddwn yn defnyddio hyn, yn benodol, i
hyrwyddo arloesi carbon isel ac effeithlon o ran adnoddau. Yng
Nghymru, byddwn yn sefydlu Pwyllgor Polisi Rheoleiddio Cymreig
i ddarparu asesiad annibynnol o reoliadau posibl newydd sy'n
dod o Lywodraeth Cymru.
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn parhau'n benferynol o gylwyno
Treth Gwerth Tir (LVT) a fyddai'n disodli Ardrethi Busnes yn y tymor
hir ac a allai arwain at leihau neu ddileu trethi eraill. Byddwn yn
ystyried diwygiadau interim megis Ardrethu Gwerth Sale y gellid eu
cwblhau ymhen pum mlynedd. Byddwn yn gofyn i'r Gofrestrfa Dir
gwblhau'r gwaith o gofrestru pob daliad tir ac eiddo sylweddol yng
Nghymru a Lloegr erbyn 2020.
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2.4 Swyddi gwyrdd a diwydiant
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Mae marchnadoedd byd-eang newydd yn datblygu ym maes
technolegau carbon isel ac effeithlon o ran adnoddau. Oherwydd
cryfderau go iawn Prydain mewn secotrau megis ynni gwynt a
cherbydau carbon isel, ac mewn cyllid gwyrdd, rydym mewn lle da i
gystadlu.
Rhaid i ni sicrhau bod modd i ddiwydiannau gwyrdd gyrraedd eu
potensial llawn ac adeiladu ar lwyddiannau wrth gynyddu ailgylchu
i symud at 'economi gylchol' fel y'i gelwid lle defnyddiwn adnoddau
naturiol yn effeithiol a lleihau gwastraff.
Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Pasio Deddf Prydain Ddi-Garbon i osod targed newydd sy'n
rhwymo mewn cyfraith i ddileu allyriadau net nwy tŷ gwydr yn
llwyr erbyn 2050.
w Gwireddu potensial llawn y Banc Buddsoddi Gwyrdd trwy

w
w

w

w

Byddwn yn gwella'r ffordd y mae'r llywodraeth yn trafod yr heriau
trawsbynciol o sicrhau twf gwyrdd ac ymladd newid hinsawdd,
gan sefydlu Pwyllgor Cabinet uwch i gydlynu camau a dod â
swyddogion at ei gilydd mewn unedau rhyngadrannol ar faterion
megis ansawdd awyr a rheoli adnoddau. Byddwn yn ailadrodd
llwyddiant y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol gyda Swyddfa
Cyfrifoldeb Amgylcheddol gan graffu ar ymdrechion y llywodraeth i
wireddu'i thargedau amgylcheddol.
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gynyddu'i gyfalaf, ehangu ei gylch gwaith, ei ganiatáu i godi arian
yn annibynnol a'i alluogi i roi bondiau gwyrdd.
Helpu i annog ymddygiad cynaliadwy trwy gynyddu'r gyfran o
refeniw treth sy'n dod o drethi gwyrdd.
Cynyddu'r farchnad ar gyfer cynnyrch a gwasanaethau gwyrdd o
ganlyniad i feini prawf gwyrdd sy'n cynyddu'n barhaus.
Cynyddu cymorth ymchwil a datblygu a masnacheiddio mewn
pedair technoleg carbon isel allweddol lle gallai Prydain arwain
y byd: ynni'r llanw, dal a chadw carbon, cadw ynni a cherbydau
allyriadau isel iawn.
Sicrhau y gall Masnach a Buddsoddi y DU a Chyllid Allforio y
DU laenoriaethu cymorth i sectorau allweddol a nodwyd yn ein
Strategaeth Ddiwydiannol, gan gynnwys allforion o gynhyrchion a
thechnolegau gwyrdd, a galw am safonau amgylcheddol uwch ar
gyfer asiantaethau credyd allforio ledled yr OECD.
Annog creu cynhyrchion ariannol gwyrdd i ddod â chyfalaf
defnyddwyr i ddiwydiannau gwyrdd.

2.5 Gwneud y cysylltiad: isadeiledd trafnidiaeth
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn arwain y gwaith o adnewyddu
isadeiledd heneiddio Prydain. Yn y llywodraeth, rydym yn buddsoddi
mewn cysylltedd i Gymru, gan gynnwys trydaneiddio llinell
Cymoedd y De a neilltuo £500 miliwn mewn cyswllt rheilffordd i
Heathrow, gan dorri amseroedd teithio o hyd at 30 munud i deithwyr
i dde Cymru. Ond mae gennym o hyd ddegawdau o danfuddsoddi
i'w cywiro. Mae arnom angen gwell isadeiledd trafnidiaeth system
rheilffordd fodern, a llai o dagfeydd ar ein heolydd.
Rydym wedi sefydlu ein hail reol ariannol yn union er mwyn gallu
buddsoddi mewn isadeiledd cynhyrchiol i helpu'r economi i dyfu.
Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Gosod cynlluniau buddsoddi cyfalaf treigl 10-mlynedd.
w Datblygu cynllun cynhwysfawr i drydaneiddio'r mwyafrif llethol
o rwydwaith rheilffyrdd y DU, ailagor gorsafoedd llai, adfer
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llinellau llwybr-deuol at y prif lwybrau a bwrw ymlaen â HS2,
fel cam cyntaf rhwydwaith rheilffordd cylymder uchel i'r Alban.
Yng Nghymru, byddwn yn ymgyrchu dros drydaneiddio Prif
Linell Gogledd Cymru a byddem yn darparu arian ar gyfer
astudiaeth dichonolrwydd i ailagor cysylltiadau rheilffordd rhwng
Aberystwyth a Chaerfyrddin.
w Gweithio i annog rhagor o fuddsoddiad sector breifat mewn
terfynellau rheilffyrdd cludo nwyddau a pharciau dosbarthu sy'n
gysylltiedig â rheilffyrdd. Byddwn yn pennu amcan clir i gludo
rhagor o nwyddau o'r ffyrdd i'r rheilffyrdd.
w Sicrhau bod ein isadeiledd meysydd awyr yn diwallu anghenion
economi fodern ac agored, heb ganiatáu i allyriadau o awyrennau
i danseilio'r nod o Brydain ddigarbon erbyn 2050. Byddwn
yn ystyried yn ofalus gasgliadau Adolygiad Davies ar gapasiti
rhedfeydd a datblygu polisi meysydd awyr strategol i'r DU gyfan
yng ngoleuni'r argymhellion hynny a chyngor gan y Pwyllgor
Newid Hinsawdd. Parhawn i wrthwynebu ehangu Heathrow,
Stansted neu Gatwick ac unrhyw faes awyr newydd yn aber afon
Tafwys, oherwydd problemau lleol gyda llygredd awyr a sŵn.
Byddwn yn sicrhau nad oes unrhyw gynnydd mewn rhedfeydd ar
draws y DU.
w Sicrhau bod rhyddfreiniau rheilffordd newydd yn cynnwys
pwyslais cryfach ar gwsmeriaid, gan gynnwys gofynion i
integreiddio'n fwy effeithiol gyda dulliau trafnidiaeth eraill a
rhaglen o fuddsoddi mewn gorsafoedd, llinellau a chyleusterau
gorsaf newydd. Byddwn yn parhau â'r rhaglen Mynediad i Bawb,
gan wella mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus i'r anabl.

2.6 Ynni carbon isel

Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Gwneud arbed ynni yn laenoriaeth isadeiledd uchel, gan symbylu
galw yn y sector breifat trwy ein marchnad Lleihau'r Galw am
Drydan newydd, safonau effeithlonrwydd newydd a fydd yn
llywio'r farchnad, cymorth i ddiwydiant, yn enwedig BBaCh, a
rhaglen o gymhellion treth a buddsoddi cyhoeddus.
w Symbylu lleiafswm gwerth o leiaf £100 biliwn ychwanegol o
isadeiledd ynni carbon isel erbyn 2020.
w Gosod ystod targed datgarboneiddio sy'n rhwymo mewn
cyfraith ar gyfer 2030 i'r sector ynni sef 50-100g o CO2 y kWh,
y bydd modd ei gylawni i raddau helaeth trwy ehangu ynni
adnewyddadwy, gyda tharged dangosol o 60% o drydan erbyn
2030. Byddwn ni'n cefnogi storfa ynni a thechnoleg grid gall i
ganiatáu'r ddibyniaeth uwch hon ar ynni adnewyddadwy.
w Gweithio gyda'r rheoleiddiwr annibynnol Ofgem i sicrhau bod
costau dosbarthu trydan a isadeiledd trosglwyddo wedi'u
neilltuo'n effeithiol ac yn deg rhwng defnyddwyr a chynhyrchwyr
ar draws y wlad, a datblygu rhagor o gapasiti rhyng-gysylltedd
trydan Ewropeaidd.
w Rheoleiddio i ddod â defnyddio glo di-baid i gynhyrchu trydan
erbyn 2025 oherwydd ei allyriadau carbon uchel a'i effaith ar
ansawdd awyr lleol, a mynnu bod unrhyw orsafoedd nwy a
adeiladir ar ôl 2030 yn cynnwys technoleg Dal a Chadw Carbon
(CCS). Byddwn yn gweithredu ail gam y prosiectau CCS erbyn
2020.
w Ehangu ynni cymunedol, gan adeiladu ar strategaeth ynni gyntaf
erioed Prydain gyda chymorth ariannol a rheoleiddiol ychwanegol.
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Mae ein diwygiadau i'r farchnad drydan hefyd wedi creu marchnad
trydan carbon isel gyntaf y byd a bydd yn symbylu hyd at 250,000 o
swyddi gwyrdd ledled y DU erbyn 2020. Er 2010, mae galw am ynni
wedi cwympo 2.5% y lwyddyn ac mae'r trydan adnewyddadwy a
gynhyrchir wedi bron â threblu.
Ond mae angen i ni fynd ymhellach ac yn gynt i gyrraedd y nod
o leihau'r galw am ynni 50% erbyn 2030; os nad ydym yn cylymu
ein heffeithlonrwydd ynni bydd ein hadeiladau'n parhau i ollwng
ynni a gwastraffu arian a bydd ein busnesau'n methu â chystadlu'n
rhyngwladol. Byddwn yn sicrhau ein bod yn creu economi carbon
isel ar y gost isaf i ddefnyddwyr. Yng Nghymru, y nod yw cynhyrchu
digon o ynni adnewyddadwy ac ynni digarbon i ddiwallu ein
hanghenion ein hunain a chynhyrchu potensial i'w allforio erbyn
2050.
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w Byddem yn datblygu ateb tecach i ynni gwynt, gan leihau'r baich
ar y Canolbarth. Yn y Cynulliad, byddem yn comisiynu adolygiad
ar unwaith ar ynni adnewyddadwy TAN 8, er mwyn ei ddiweddaru
i fodloni'n gofynion technolegol presennol; i gynnwys ystyriaeth
o rwydwaith y Grid Cenedlaethol; i gynnwys ystyriaeth i fynediad
ffyrdd/trafnidiaeth i Feysydd Chwilio Strategol; ac i gynnwys
ystyriaeth o effaith llygredd sŵn. Byddwn yn ceisio lleihau effaith
ynni gwynt ar y dirwedd lle bo modd trwy annog defnydd ar y
dechnoleg ddiweddaraf a'r arloesi mwyaf mewn perthynas â
thyrbinau gwynt a pheilonau, megis t-beilonau a thanddaearu.
w Derbyn y gall gorsafoedd ynni niwclear chwarae rhan yn y gwaith
o gylenwi trydan carbon isel ar yr amod yr eir i'r afael yn ddigonol
â phryderon am ddiogelwch, gwaredu gwastraff a chost a heb
gymhorthdal cyhoeddus am adeiladau newydd.
w Defnyddio biomas yn bennaf ar gyfer gwresogi a chynhyrchu ynni
ar raddfa fach, gweithredu i annog defnydd ehangach ar ionwy
a dadlau o blaid diwygio polisïau'r UE ar iodanwydd a biomas
sy'n helpu i annog datgoedwigo, gan gynnwys rhoi diwedd ar bob
cymorth i bob biodanwydd ar sail cnydau bwyd ar ôl 2020.
w Parhau i gefnogi newydd ddyfodiaid i'r farchnad ynni,
mesuryddion call a newid cynt i hyrwyddo cystadleuaeth go
iawn, gan anelu at gylenwi o leiaf 30% o'r farchnad teuluol â
chystadleuwyr i'r "6 Mawr" erbyn 2020.
w Mae gan y DU gylenwadau sylweddol o nwy anghonfensiynol, y
gellid ei gyrraedd trwy broses o'r enw ffracio. Mae'n hanfodol bod
rheoleiddio cywir ar yr ymdrechion i gael y nwy hwn i ddiogelu

Yn y Cynulliad Cenedlaethol, byddwn yn gwneud y canlynol:
w Galluogi nifer uwch o brosiectau adnewyddadwy cymunedol ar
raddfa fach i gael eu cylawni trwy ddiwygiadau cynllunio.
w Sicrhau yr ystyrir prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol
gyda rhagdybiaeth o blaid datblygu.
w Ehangu cynlluniau budd-dal cymunedol ar raddfa ranbarthol, gan
sicrhau bod modd hefyd i drigolion ar hyd y coridorau cludo a
grid elwa hefyd.
w Rhoi Cymru ar laen y byd ym maes ynni môr adnewyddadwy
trwy'r canlynol:
° Sefydlu nifer addas o Ganolfannau Ynni Morol i ddarparu
amgylchedd diogel i weithgynhyrchu a rhoi prawf ar egin
dechnolegau môr adnewyddadwy cyn eu defnyddio.
° Cefnogi'r camau i ddatblygu ynni ystod llanw ym Môr
Hafren, gan ddefnyddio ystod o dechnolegau, ac ehangu'r
cysyniad i brosiectau newydd pe bernid eu bod yn ddiogel
o safbwynt amgylcheddol.
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ein hamgylchedd naturiol. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn
San Steffan wedi cylwyno goruchwyliaeth reoleiddio gadarnaf
y byd ar gyfer nwy anghonfensiynol ac rydym yn cefnogi
Papur Gorchymyn Dydd Gŵyl Dewi a gynigiodd ddatganoli'r
hawl i drwyddedu ar gyfer nwy anghonfensiynol i'r Cynulliad
Cenedlaethol. Yng Nghymru, byddem yn rhoi Nodyn Cyngor
Technegol newydd a fydd yn nodi'r safonau amgylcheddol ac
iechyd newydd y'u disgwylir mewn gweithgarwch ffracio gan
roi cyfarwyddyd i awdurdodau cynllunio wrthod ceisiadau am
weithgarwch ffracio oni bai y bodlonir y safonau hyn.

2.7 Cenedl agored, fasnachol
Gan ein bod yn economi fyd-eang bwysig, rhaid i ni hyrwyddo
marchnadoedd agored a masnach rydd, oddi mewn i'r Undeb
Ewropeaidd a thu hwnt. Dim ond wrth fod yn aelod llawn o Undeb
Ewropeaidd sydd wedi'i ddiwygio y gallwn fod yn sicr y caiff
busnesau Prydain fynediad at farchnadoedd Ewrop a thu hwnt.
Teimla'r Democratiaid Rhyddfrydol y dylem groesawu pobl
dalentog o dramor, annog ymwelwyr a thwristiaid sy'n cyfrannu'n
sylweddol i'n twf economaidd, a chynnig lloches i ffoaduriaid sy'n
ffoi rhag erledigaeth. Rhaid i weithdrefnau allfudo fod yn gadarn a
theg, a rhaid i'r DU barhau'n agored i ymwelwyr sy'n chwyddo ein
heconomi, a gweithwyr mudol sy'n chwarae rôl hanfodol ym myd
busnes a gwasanaethau cyhoeddus.
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Byddwn yn gwneud y canlynol:
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w Parhau'n aelod ymrwymedig o'r UE er mwyn i ni gwblhau'r
Farchnad Sengl mewn meysydd megis diwydiannau ar-lein, y
farchnad ynni a gwasanaethau, a helpu i drafod cytundebau
masnach rhyngwladol yr UE, gan agor cyleoedd i fusnesau
Prydain. Yn aelod o'r UE, mae Cymru ar ei hennill bob blwyddyn
o £144 miliwn yn fwy nag yr ydym yn talu i mewn. Yn benodol,
mae'r Gorllewin a'r Cymoedd wedi cael cymorth gan yr UE gwerth
£1.8 biliwn.
w Cefnogi disgyblaethau'r Farchnad Sengl mewn perthynas â
rheolau cystadleuaeth a chymorth gwladwriaeth wrth greu prawf
budd cyhoeddus cryfach ar gyfer cymryd drosodd fusnesau
dwys o safbwynt ymchwil.
w Parhau i adael mewnfudo sgiliau uchel i gefnogi sectorau
allweddol o'r economi, a sicrhau y prosesir isas gwaith, twristiaid
ac ymweliad teuluol yn gylym ac yn effeithlon.
w Sicrhau bod y DU yn gyrchfan ddeniadol i fyfyrwyr tramor, yn
enwedig y rheini sydd am astudio pynciau STEM (Gwyddoniaeth,
Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). Byddwn yn ailgylwyno
isas ôl-astudio i raddedigion STEM sy'n gallu dod o hyd i
gylogaeth ar lefel raddedig ymhen chwe mis o gwblhau'u gradd.
Gyda'i gilydd mae twristiaeth a threftadaeth yn cyfrif am 9% o'r
economi, ac eto nid yw'r diwydiannau hyn wedi cael y statws
y maent yn eu haeddu yn y gymdeithas ehangach. Byddwn yn
gweithio i sicrhau bod modd i dwristiaeth Prydain gystadlu â
chyrchfannau pwysig eraill yn y byd a bod yn un o brif symbylau twf
economi'r DU. Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Rhoi statws uwch i dwristiaeth oddi mewn i Adran Diwylliant, y
Cyfryngau a Chwaraeon.
w Adeiladu ar ein mentrau llwyddiannus i ddatganoli rhagor o rym,
adnoddau a phwerau penderfynu i ardaloedd lleol i hyrwyddo eu
cynigion twristiaeth unigryw yn y DU ac yn fyd-eang.

2.8 Sicrhau arweinyddiaeth fyd-eang: technoleg a
charedigrwydd
Mae gan y DU fantais greadigol mewn sectorau allweddol yn yr
economi fodern sydd â'r gallu i weddnewid ein bywydau. Mae sector
digidol y DU'n tyfu ar raddfa o dros 10% y blwyddyn, gan gylogi
bron 1.5m o bobl. Roedd 15% o bob cwmni newydd y llynedd yn
gwmnïau digidol. Mae angen i ni gefnogi'r sector pwysig hwn yn ein
heconomi. Byddwn yn gwneud y canlynol:
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w Cwblhau'r gwaith o gylwyno band eang cylymder uchel, i
gyrraedd bron pob cartref (99.9%) yn y DU yn ogystal â busnesau
bach mewn ardaloedd gwledig a threfol.
w Adeiladu ar lwyddiant Tech City, Tech North a chlwstwr
technolegol Caergrawnt gyda rhwydwaith ar draws y DU'n
gweithredu'n ddeorfeydd i gwmnïau technoleg.
w Cefnogi busnesau sy'n tyfu'n gylym a allai greu miliwn o swyddi
dros 20 mlynedd, yn dilyn adroddiad Sherry Coutu i'r ‘Scale Ups’
hyn.
w Cynnal a datblygu Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth sydd
wedi ennill gwobrau, ac egwyddor Digidol yn Bennaf mewn
gwasanaethau cyhoeddus.
w Parhau i gyhoeddi setiau data'r llywodraeth a all hwyluso twf
economaidd ar fformat agored a dealladwy, gan gynnwys ar
safonau mewn gwasanaethau cyhoeddus.
w Sicrhau bod goblygiadau technoleg gweithgarwch y llywodraeth
yn cael ystyriaeth gywir trwy gylwyno Asesiadau Effaith
Technoleg i'r broses o lunio polisïau.
w Datblygu cyrsiau sgiliau digidol blaengar i bobl ifanc a'r di-waith
sy'n gweithio gyda chylogwyr sector breifat a darparwyr addysg
a hyfforddiant.

2.9 Ymfalchïo mewn Creadigrwydd
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn deall bod y celfyddydau,
diwydiannau creadigol a diwylliant yn hollbwysig i lwyddiant
Prydain ac yn hanfodol ar gyfer cylawniad personol ac ansawdd
bywyd. Bu sector creadigol y DU yn un o straeon llwyddiant mawr
y pum mlynedd diwethaf, ac yn o symbylau allweddol yr adferiad.
Rydym yn ymfalchïo yn y celfyddydau ym Mhrydain a byddwn yn eu
cefnogi'n briodol, gan weithio i sicrhau bod modd i bawb fanteisio
arnynt, beth bynnag eu hincwm, ethnigrwydd, cenedl, rhywedd,
rhywioldeb neu anabledd. Credwn fod i'r celfyddydau rôl hanfodol
yn ein system addysg a byddwn gweithio i annog creadigrwydd yn
ein hysgolion a'n prifysgolion. Byddwn yn gwneud y canlynol:
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w Cynnal mynediad rhad ac am ddim i amgueddfeydd ac orielau
cenedlaethol yng Nghymru, a rhoi ar yr un pryd ragor o
annibyniaeth i'r sefydliadau hyn.
w Amddiffyn annibyniaeth y BBC a sicrhau nad yw Pris y Drwydded
yn codi'n uwch na chwyddiant, sicrhau bod Channel 4 yn parhau
mewn meddiant cyhoeddus a diogelu arian ac annibyniaeth
olygyddol darlledwyr Cymraeg.
w Cefnogi twf yn y diwydiannau creadigol, gan gynnwys gemau
ideo, trwy hyrwyddo sgiliau creadigol, cefnogi rheolau patent,
hawlfraint a thrwyddedu modern na hyblyg, a mynd i'r afael â'r
hyn sy'n rhwystro busnesau creadigol bach rhag manteisio ar
gyllid.
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Cymdeithas lle mae gan bawb fodd i fyw a’r cyle i ddal
ati – dyna yw cymdeithas deg. Mae’r Democratiaid
Rhyddfrydol yn credu y dylai Prydain fod yn fwy
cyfartal, ac rydym wedi gweithio mewn llywodraeth
i leihau trethi i bobl ar incwm isel a chanolig, gan roi
arian yn ôl ym mhocedi miliynau o bobl. Rydym wedi
gwella cymorth gofal plant, ailwampio budd-daliadau
i sicrhau bod gwaith yn talu a gwella’r cymorth
dychwelyd i weithio. Ac rydym wedi rhyddhau cynilion
pensiwn er mwyn rhoi rhagor o ddewis i bobl hŷn
ynglŷn â rheoli eu harian ar ôl ymddeol.
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Cymdeithas lle mae gan bawb fodd i fyw a’r cyle i ddal ati – dyna
yw cymdeithas deg. Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu y
dylai Prydain fod yn fwy cyfartal, ac rydym wedi gweithio mewn
llywodraeth i leihau trethi i bobl ar incwm isel a chanolig, gan roi
arian yn ôl ym mhocedi miliynau o bobl. Rydym wedi gwella cymorth
gofal plant, ailwampio budd-daliadau i sicrhau bod gwaith yn talu
a gwella’r cymorth dychwelyd i weithio. Ac rydym wedi rhyddhau
cynilion pensiwn er mwyn rhoi rhagor o ddewis i bobl hŷn ynglŷn â
rheoli eu harian ar ôl ymddeol.
Byddwn yn parhau i ail-dafoli’r system dreth oddi wrth gwaith
caled a thuag at gyfoeth heb ei ennill, a dileu achosion o osgoi
talu trethi. Byddwn yn cynyddu’r cymorth sydd ar gael i ofal plant
er mwyn helpu rhieni sydd eisiau gweithio. Byddwn yn parhau i
ddiwygio’r system les a sicrhau bod pobl yn cael y cymorth cywir yn
Canolfannau Gwaith. Byddwn yn adeiladu ar ein newidiadau arloesol
i’r system bensiynau. A byddwn yn brwydro’n ddilino dros fargen
well i’n defnyddwyr, yn y sectorau preifat a chyhoeddus.

Addewid o Ragor

Torri £800 oddi ar dreth enillwyr
incwm isel a chanolig, a sicrhawyd
trwy adael i chi ennill £10,600 yn
ddi-dreth

Codi’r Lwfans Personol i o leiaf
£12,500, gan dorri tua £400 yn fwy
o’ch trethi.

Sicrhau’r cynnydd mwyaf ym
mhensiwn y wladwriaeth gyda’n polisi
‘clo triphlyg’ ar uwchraddio

Deddfwriaeth i wneud ‘clo triphlyg’
yn barhaol, gan warantu codiadau
pensiwn boddhaol bob blwyddyn

Helpu pobl i gydbwyso gwaith
a bywyd teuluol gyda chynllun
absenoldeb rhiant a rennir a’r hawl i
bawb weithio’n hyblyg

Ehangu’r cynllun absenoldeb rhiant
a rennir gyda mis “defnyddiwch
neu collwch” i dadau, a chylwyno
hawl i ofalwyr gael absenoldeb

Cadw gwariant ar les dan reolaeth,
tra’n rhwystro cynlluniau i dorri budddaliadau pobl ifanc.

Sicrhau bod gweithio yn talu trwy
gylwyno’r Credyd Cynhwysol
a buddsoddi mewn cymorth i
ddychwelyd i’r gwaith a chymorth
gofal iechyd i’r rhai sydd ei angen.

3.1 Trethi Teg
Yn ystod y Senedd hon rydym wedi rhagori ar addewid ein
maniffesto i godi’r trothwy treth incwm personol i £10,000 y
lwyddyn. Mae’r cynnydd i £10,600 wedi codi dros dair miliwn o
bobl o’r Dreth Incwm yn llwyr, ac wedi lleihau’r dreth o £800 i iliynau
o drethdalwyr incwm isel a chanolig.
Byddwn yn parhau i wneud trethi’n fwy teg a syml, helpu’r rhai
ar incwm isel a chanolig a sicrhau bod y rhai ar yr incwm uchaf yn
gwneud cyfraniad teg.
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Cofnod o Weithredu

Byddwn yn:
w Codi’r lwfans personol di-dreth i o leiaf £12,500 erbyn diwedd y
senedd nesaf, gan roi tua £400 yn ôl ym mhocedi miliynau o bobl
sy’n gweithio a phensiynwyr. Byddwn yn dwyn ymlaen y cynnydd
arfaethedig i lwfans o £11,000 i is Ebrill 2016.
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w Fel y cam nesaf, ac unwaith mae’r codiad lwfans personol hwn
wedi’i gylawni, ystyried codi trothwy yswiriant gwladol gweithwyr
i’r trothwy treth incwm, os yw’r adnoddau’n caniatáu, tra’n
gwarchod gallu enillydd cylog isel i gronni hawliadau pensiwn a
budd-daliadau.
w Sicrhau bod y rhai â’r incwm a’r cyfoeth mwyaf yn gwneud
cyfraniad teg. Rydym wedi nodi cyfres o anghysondebau,
mannau gwan a gostyngiadau dros ben y dylid eu gwaredu,
gan godi arian i gyfrannu at leihau’r diffyg ariannol. Mae’r rhain
yn cynnwys diwygio’r dreth ar enillion cyfalaf a’r gostyngiad yn
y dreth diidend, gan ailffocysu’r gostyngiad i entrepreneuriaid
a threth gorfforaethol atodol i’r sector bancio. Hefyd, byddwn
yn cylwyno Ardoll Tai Gwerth Uchel drwy’r DU gyfan ar eiddo
preswyl sy’n werth dros £2m. Bydd yn cynnwys trefn fandio, fel y
Dreth Gyngor.
w Cymryd camau cadarn yn erbyn y rhai sy’n osgoi trethi
corfforaethol, gan gynnwys:
° Gosod targed i Gyllid a Threth EM i leihau’r bwlch treth a
pharhau i fuddsoddi mewn staff fel y gallant gyrraedd y
nod.
° Cylwyno rheol gwrth-osgoi gyffredinol a fyddai’n
gwahardd mesurau a gynlluniwyd yn bennaf i osgoi treth.
° Gweithredu'r drosedd newydd arfaethedig o fethiant
corfforaethol i osgoi trosedd economaidd, gan gynnwys
osgoi treth, gyda chosbau i gyfarwyddwyr hyd at, ac yn
cynnwys, dedfryd o garchar.
° Cosbau ardoll ar gwmnïau y profwyd eu bod yn hwyluso
osgoi treth, sy’n cyfateb i swm y dreth a gafodd ei osgoi
gan eu cleientiaid.
° Gofyn i Bwyllgor Polisi Ariannol Banc Lloegr ystyried
dulliau’r banciau eu hunain o dalu trethi ar gyfer eu hunain,
eu gweithwyr a’u cwsmeriaid, fel rhan o’u hasesiad o
risgiau’r sector, wedi’i ategu gan adroddiad blynyddol gan
HMRC.
w Cyfyngu ar y mynediad i statws di-breswylfan, cynyddu’r fioedd
a delir i fabwysiadu’r statws hwn a therfynu’r gallu i’w etifeddu.

3.2 Creu swyddi a helpu pobl i ddod o hyd i waith
Mae mwy o bobl nag erioed yn gweithio yn y DU heddiw. Mae’n
cynlluniau economaidd ni wedi creu mwy o swyddi nag a ragwelodd
unrhyw un. Ond dyw hynny ddim yn ei gwneud hi’n hawdd i bawb
chwilio am waith. Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi etifeddu
system fudd-daliadau sy’n golygu bod miliynau wedi eu dal ym
magl budd-daliadau’r di-waith, am nad oedd gweithio yn talu ffordd.

Mae’n newidiadau ni yn dechrau newid pethau, ond mae angen
mynd ymhellach.
Byddwn yn:

Bydd Democratiaid Rhyddfrydol yn amddiffyn hawliau pobl ifanc i'r
rhwyd ddiogelwch lles, tra'n cael yr cymorth sydd ei angen arnynt
i gael eu swydd gyntaf. Mae hynny'n golygu darparu cymorth yn
y Ganolfan Gwaith sydd wedi cael ei broi i weithio, fel lleoliadau
proiad gwaithbydd bydd yn helpu i gael troed cyntaf ar yr ysgol
yrfa. Dylai'r lleoliadau eu teilwra ar gyfer y rhai sydd ag anableddau,
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w Cwblhau’r dasg o gylwyno’r Credyd Cynhwysol (CC) fel bod
pobl bob amser ar eu hennill mewn gwaith. Byddwn yn adolygu’r
CC er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw faterion yn ymwneud â bod
ar y dibyn, a sicrhau bod cynyddu oriau gwaith yn gymhelliant
digonol i bob hawliwr. Byddwn yn cynnal y cap cyffredinol ar
fudd-daliadau aelwyd a chredwn y dylai barhau i fod yn seiliedig
ar incwm cyfartalog teulu.
w Cylwyno Rhaglen Waith ddiwygiedig a gwell fel rhan o
bartneriaeth rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.
Trwy ddatganoli’r cymorth hwn, ynghyd â mwy o gyllid i sgiliau,
a chynnwys gweithwyr lleol a rhanbarthol, gallwn helpu i sicrhau
bod cymorth a hyfforddiant wedi’u teilwra’n well i farchnadoedd
cylogaeth lleol ac wedi integreiddio’n well i wasanaethau
eraill. Byddwn yn gwella’r cymhellion i staff y Ganolfan Waith a
darparwyr y Rhaglen Waith er mwyn cael mwy o gymorth i’r rhai
pellaf oddi wrth y farchnad lafur.
w Sefydlu adolygiad o’r dulliau effeithiol i hybu cynilion ‘diwrnod
glawog’ er mwyn gwella sefyllfa ariannol pobl, a diwygio’r Gronfa
Galedi, i’w gwneud hi’n haws i bobl ddwyn ymlaen rhan o’u
taliadau budd-dal fel benthyciad er mwyn ymdopi ag argyfyngau.
w Datblygu pecyn o gymorth arbenigol i ofalwyr sy’n chwilio am
swydd ran-amser neu am ddychwelyd i weithio’n llawn amser.
w Adolygu’r gweithdrefnau cosbau mewn Canolfannau Gwaith. Tra
gallai cosbau fod yn angenrheidiol fel yr ateb olaf i sicrhau bod
pobl yn chwilio am waith, ni ddylid eu defnyddio i dorri gwariant ar
fudd-daliadau yn fwriadol. Efallai nad lleihau budd-daliadau yw’r
ffordd orau bob amser o sicrhau bod hawlwyr yn cydymffurio’n
well: hwyrach y bydd rhai â bywydau anhrefnus yn llwyddo i ddod
o hyd i waith yn well pe baent yn cael eu cyfeirio at gymorth wedi’i
dargedu i’w helpu gyda’u problemau. Byddwn yn sicrhau nad oes
unrhyw dablau neu dargedau ar gyfer cosbau wedi'u cylwyno
gan Ganolfannau Gwaith ac yn cylwyno rhybudd 'carden felen'
er mwyn cosbi pobl yn unig pan fyddant wedi torri'r rheolau'n
fwriadol ac yn barhaus.
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problemau iechyd meddwl a'r rhai sydd â chyfrifoldebau rhieni a
byddwn yn gweithio i ehangu argaeledd lleoliadau i sectorau newydd
gan gynnwys gweithgynhyrchu, gwyddoniaeth a thechnoleg.

3.3 Sicrhau bod cymorth lles yn gweithio
Mae cyfran helaeth o wariant cyhoeddus yn mynd ar fudd-daliadau
oedran gweithio, ac roedd hi’n hen bryd eu diwygio, proses a
gychwynnwyd gennym yn nhymor y Senedd hon. Trwy wneud
dewisiadau anodd, rydym wedi canfod arbedion yn y gyllideb les,
ac mae’n rhaid i ni ddal ati i wneud hynny wrth fantoli’r gylideb. Er
hynny, nid ydym yn cefnogi cynigion i rewi’r budd-daliadau oedran
gweithio, ac ni fyddwn yn gwarchod budd-daliadau i’r pensiynwyr
cyfoethocaf ar draul pobl ar incwm isel.
Ein blaenoriaeth yw mynd i’r afael ag achosion biliau budddaliadau uchel – rhenti uchel, cylog isel, salwch a diweithdra.
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w Cylwyno cap o 1% ar uwchraddio’r budd-daliadau oedran
gweithio hyd nes y bydd y gyllideb wedi’i mantoli yn 2017/18, cyn
y byddant yn codi gyda chwyddiant eto. Bydd budd-daliadau
anabledd a thâl mamolaeth/tadolaeth wedi’u heithrio o’r capio
dros dro hwn.
w Annog landlordiaid i ostwng eu rhenti trwy dalu Budd-dal Tai yn
uniongyrchol iddynt, gyda chaniatâd y tenantiaid, yn gyfnewid
am ostyngiad sefydlog. Bydd ein cynlluniau i ehangu’r gwaith
adeiladu tai a thenantiaethau newydd “sy’n ystyriol o deuluoedd”,
sy’n cyfyngu ar gynnydd rhent blynyddol, hefyd yn helpu i leihau’r
pwysau uwch ar rhenti. Byddwn yn adolygu’r modd mae Cyfradd
Cyd-Letya y Lwfans Tai Lleol wedi’i phennu, ac yn adolygu
Ardaloedd Eang y Farchnad Rentu i sicrhau eu bod yn cyd-fynd â
phatrymau teithio realistig.
w Gwella cysylltiadau rhwng Canolfannau Gwaith a darparwyr
Rhaglen Waith a’r GIG lleol i sicrhau bod pawb sy’n derbyn budddaliadau iechyd yn cael y gofal a’r cymorth y gallant eu hawlio.
Yn enwedig, wrth i ni ehangu’r mynediad i therapïau siarad,
disgwyliwn y bydd llawer mwy o bobl yn gwella ac yn gallu chwilio
am waith eto.
w Gweithio gydag awdurdodau lleol i fynd i’r afael â thwyll a gwallau
mewn modd llawer mwy cydlynus, yn enwedig y Budd-dal Tai.
w Helpu pawb sy’n gweithio ar gylog isel i gamu i fyny’r ysgol yrfa
a chynyddu eu horiau, lleihau eu hangen am fudd-daliadau, gyda
chyngor wedi’i deilwra ar yrfaoedd a chwilio am waith.

w Tynnu’r hawl i bensiynwyr sy’n talu treth ar y gyfradd uwch (40%)
gael Taliad Tanwydd y gaeaf a thrwydded deledu am ddim.
Byddwn yn cadw’r tocyn bws am ddim i bob pensiynwr.

3.4 Hyblygrwydd yn y gwaith a chylog teg
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Mae deddfau cylogaeth Prydain gyda’r gorau yn y byd, yn
cydbwyso anghenion busnesau i fod yn hyblyg a hawliau i dderbyn
triniaeth deg. Er hynny, mae gormod o enghreifftiau o gylog isel,
cam-fanteisio ac arferion gwael o hyd, sy’n cyfrannu at lefelau
annerbyniol o anghydraddoldeb yn ein cymdeithas. Mae’n rhaid i
hyn newid: po fwyaf o bobl sy’n ennill cylog digonol, po leiaf fydd
yn dibynnu ar fudd-daliadau neu’n gaeth i dlodi.
Byddwn yn:
w Annog cylogwyr i ddarparu mwy o gyleoedd gweithio hyblyg,
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Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn deall bod contractau
cylogaeth hyblyg – gan gynnwys cytundebau sero-awr – yn
gallu gweithio’n dda i weithwyr cylogedig a busnesau. Ond
dydy hynny ddim bob amser yn wir, a byddwn yn parhau i
ddileu achosion o gamddefnyddio rhain. Byddwn yn creu
hawl ffuriol i ofyn am gontract sefydlog ac yn ymgynghori ar
gylwyno hawl i gael contract o oriau gwaith rheolaidd ar ôl
cyfnod o amser.
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ehangu absenoldeb rhiant a rennir gyda mis ‘defnyddiwch
neu collwch’ ychwanegol er mwyn annog tadau i gymryd
amser o’r gwaith yng nghwmni eu plant bach. Tra dylai’r
newidiadau i absenoldeb rhiant gael eu cylwyno’n araf er
mwyn rhoi amser i fusnesau addasu, dylai’r nod o weld
absenoldeb tadolaeth ac absenoldeb rhiant a rennir ddod yn
hawl 'diwrnod cyntaf'.
Sicrhau bod rheolau newydd sy’n gofyn i gwmnïau â thros
250 o weithwyr gyhoeddi manylion lefelau cylog gwahanol
dynion a menywod yn eu sefydliad, yn cael eu gweithredu
ar unwaith. Byddwn yn adeiladu ar hyn ac, erbyn 2020, yn
ehangu’r gofynion tryloywder i gynnwys cyhoeddi faint o
bobl a dalwyd islaw’r Isafswm Cylog a’r gymhareb rhwng
y cylog uchaf a’r canolrif. Byddwn hefyd yn ymgynghori ar
y gofynion i gwmnïau gynnal a chyhoeddi adolygiad cylog
cyfartal llawn, ac ymgynghori â staff ar gylog swyddogion
gweithredol.
Gofyn i’r Comisiwn Cylogau Isel ystyried dulliau o godi’r
Isafswm Cylog Cenedlaethol heb niweidio cyleoedd
cylogaeth. Byddwn yn gwella camau gorfodi, a rhoi pen ar
gamddefnydd gan gylogwyr sy'n ceisio osgoi talu'r isafswm
cylog trwy adolygu arferion megis interniaethau di-dâl.
Sefydlu adolygiad annibynnol i ystyried sut i bennu Cylog
Byw ar draws pob sector. Byddwn yn talu’r Cylog Byw
hwn ar draws holl adrannau llywodraeth ganolog a’u
hasiantaethau o is Ebrill 2016 ymlaen, ac yn annog cylogwyr
eraill y sector cyhoeddus i wneud yr un fath.
Gwella’r broses o orfodi hawliau cylogaeth, adolygu fioedd
y Tribiwnlys Cylogaeth i sicrhau nad ydynt yn rhwystr.
Byddwn yn sicrhau nad yw cylogwyr yn gallu osgoi rhoi
hawliau i’w staff na thalu’r isafswm cylog trwy eu camddosbarthu fel gweithwyr neu’n hunangylogedig.
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3.5 Gwella’r cymorth i’r rhai anoddaf i’w helpu
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Am rhy hir o lawer, cafodd budd-daliadau salwch eu defnyddio fel
ffordd o dynnu pobl oddi ar yr ystadegau diweithdra. Ein nod yw
rhoi’r cymorth a’r gefnogaeth sydd eu hangen ar bawb, o safbwynt
ariannol ac yn nhermau cyngor a chymorth. Nid oes angen asesiad
ffuriol ar gyfer hyn: ond mae’n rhaid i’r proion hyn fod yn deg ac ni
ddylent roi rhagor o faich ar bobl agored i niwed. Dyna pam rydym
ni wedi gwneud llawer o welliannau i’r asesiadau a gylwynwyd gan y
llywodraeth ddiwethaf.
Hoffem anelu hyd yn oed yn uwch, gan sicrhau bod asesiadau’n
hollol deg, gyda chyle i rai na allant weithio gael gafael yn gynt ar
gymorth, a chymorth i rai sy’n gallu gweithio.
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Byddwn yn:
w Cynnal adolygiad ar Asesiadau Galluogrwydd Gwaith ac
asesiadau Taliadau Annibyniaeth Personol i sicrhau eu bod yn
deg, yn gywir ac yn amserol a'u bod yn gwerthuso rhinweddau
darparwr sector cyhoeddus.
w Buddsoddi i glirio unrhyw ôl-groniad o ran asesiadau ar gyfer
Lwfans Byw’r Anabl a’r Taliad Annibyniaeth Bersonol.
w Symleiddio’r cymorth dychwelyd i’r gwaith ar gyfer pobl ag
anableddau neu broblemau iechyd meddwl neu gorfforol. Ein nod
fydd cael un asesiad ac un gyllideb ar gyfer pobl anabl a sâl er
mwyn rhoi rhagor o ddewis a rheolaeth iddynt.
w Codi ymwybyddiaeth o’r rhaglen Mynediad i Waith sy’n cefnogi
pobl ag anableddau yn y gwaith a mynd ati i’w hehangu.
w Diwygio’r polisi i ddileu’r cymhorthdal ystafell sbâr. Ni fydd
tenantiaid tai cymdeithasol cyfredol yn cael llai o fudd-dal tai hyd
nes y byddant wedi cael cynnig llety amgen rhesymol. Byddwn
yn sicrhau bod tenantiaid sydd angen ystafell wely ychwanegol
am resymau meddygol dilys, â’r hawl i gael hynny wrth asesu
anghenion eu Budd-dal Tai, ac nad yw rhai sydd wedi gorfod
addasu eu cartrei’n sylweddol yn cael llai o fudd-dal tai.

3.6 Helpu i gynilo ar gyfer eich ymddeoliad a’i
fwynhau
Mae disgwyliad oes yn cynyddu. Mae hyn yn amlwg yn newyddion
da, ond mae’n cynnwys heriau; efallai y bydd pobl hŷn angen incwm
pensiwn a fydd yn para 20, 30 neu hyd yn oed 40 mlynedd.
Hoffem adeiladu ar ddiwygiadau arloesol y mae’r Democratiaid
Rhyddfrydol wedi’u cylwyno mewn llywodraeth ers 2010. Rydym
wedi dileu'r oedrannau ymddeol rhagosodedig fel na ellir gorfodi
pobl hyn o'u gwaith ar sail oedran. Rydym wedi gwyrdroi degawdau

o ddirywiad yn incwm pensiynwyr trwy uwchraddio pensiwn y
wladwriaeth yn unol â’n gwarant “clo triphlyg”. Rydym wedi cylwyno
pensiwn haen sengl fel bod cynilo’n haws. Rydym wedi awtogofrestru 5 miliwn o bobl ar bensiwn am y tro cyntaf erioed. Ac
rydym wedi dileu’r rheolau a oedd yn pennu sut rydych chi’n derbyn
eich pensiwn, fel y gallwch wario’ch cynilion fel y mynnoch chi
bellach.
Byddwn yn sicrhau mai Prydain yw’r lle gorau yn y byd i gynilo ar
gyfer eich ymddeoliad a’i fwynhau.

w Barhau efo'r cylwyniad o'n pensiwn haen sengl fel y gall pobl
gynllunio ymlaen llaw yn ddiogel, a theimlo manteision pob punt
maen nhw’n ei chynilo.
w Deddfu ar gyfer cynllun ‘clo triphlyg’ y Democratiaid Rhyddfrydol
o gynyddu Pensiwn y Wladwriaeth bob blwyddyn yn ôl twf
enillion, twf prisiau neu 2.5% - p'un bynnag sydd uwch.
w Sicrhau bod pensiynwyr yn gymwys i elwa ar lwfans personol
uwch o £12,500.
w Gwella pensiynau’r gweithle a pharhau i awto-gofrestru
gweithwyr, cwblhau’r broses o gylwyno’r cynllun fesul cam yn
llawn ac yn brydlon. Byddwn yn mynd i’r afael â threuliau ac yn
annog pobl i gynilo mwy i’w potiau pensiwn drwy’r cynllun hwn.
w Bwrw ymlaen â chynlluniau i roi mwy o ryddid i bobl ddefnyddio
eu cronfeydd pensiwn a chynnwys gwerthu blwydd-daliadau
cyfredol.
w Sefydlu adolygiad i ystyried yr achos dros gylwyno cyfradd
unigol o ostyngiad yn y dreth ar gyfer pensiynau a goblygiadau
hynny. Byddai’n cael ei chynllunio i fod yn symlach a thecach
ac yn cael ei gosod ar lefel fwy hael na’r gostyngiad yn y dreth
sylfaenol o 20% ar hyn o bryd.

3.7 Diogelu’r defnyddwyr a chadw biliau’n isel
Mae defnyddwyr hyderus yn annog arloesedd a chystadleuaeth,
sy’n cryfhau ein heconomi. Rydym wedi ailwampio’r ddeddf hawliau
defnyddwyr yn sylweddol, i’w gwneud yn symlach a chliriach, ac am
y tro cyntaf mae’n diogelu defnyddwyr sy’n prynu cynnwys digidol.
Rydym wedi llywio cystadleuaeth yn y sector ynni, wedi cylymu’r
broses o newid darparwyr, a symleiddio’r tariffau fel bod cwsmeriaid
wastad yn cael y fargen orau. Rydym wedi rhoi diwedd ar yr arfer o
fedru cynyddu prisiau tocyn trên uwchlaw chwyddiant. Rydym wedi
gwahardd benthycwyr diwrnod cylog diegwyddor ac wedi cryfhau
sut mae defnyddwyr bregus yn cael eu gwarchod rhag gwerthwyr
twyllodrus.
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Byddwn yn:
w Gorfodi cwmnïau ynni i ganiatáu cwsmeriaid i newid i unrhyw
gylenwr rhatach o fewn 24 awr, ac ehangu’r egwyddor
trosglwyddo “dan law’r enillydd”, lle mae’ch darparwr newydd
yn trefnu’r trosglwyddiad i sectorau newydd ar eich rhan, gan
gynnwys telathrebu.
w Rhoi gwybodaeth mwy dealladwy i bobl am eu defnydd o ynni,
gan ddiogelu eu preifatrwydd fel y bo’n briodol, gan gylwyno
mesuryddion nwy a thrydan clyfar yn raddol yn genedlaethol.
Gallwn warantu mesurydd rhagdalu i bawb sy’n dewis mesurydd
clyfar erbyn 2017.
w Helpu pobl i ffurio cydweithfeydd ynni newydd fel y gallant elwa
ar ostyngiadau grŵp a chwtogi ar eu biliau.
w Gwarchod y stryd fawr a’r defnyddwyr trwy gylwyno pwerau
newydd i awdurdodau lleol leihau’r doreth o siopau betio a
lleihau’n sylweddol uchafswm yr arian betio ar gyfer Fixed Odds
Betting Terminals.
w Sicrhau nad yw prisiau tocynnau trenau’n codi’n gylymach na
chwyddiant yn ystod y Senedd gyfan.
w Gofyn i’r Awdurdod Diogelwch Caeau Chwaraeon baratoi
canllawiau lle gall clybiau pêl-droed lleol gylwyno mannau sefyll
diogel ar y cyd â’r cefnogwyr.
w Parhau ac ehangu’r prosiect midata i sectorau newydd, gan roi
hawl i ddefnyddwyr weld y data sydd gan fusnesau amdanynt, ar
fformat agored ac ailddefnyddiadwy.
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3.8 Llywio safonau mewn bywyd cyhoeddus
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Mae dinasyddion yn disgwyl gwasanaeth da gan eu gwasanaethau
cyhoeddus. Tra bod llawer o ysgolion, ysbytai, llyfrgelloedd a
sefydliadau cyhoeddus eraill yn cynnig safonau o’r radd laenaf,
gallwn wneud llawer iawn gwell: integreiddio gwasanaethau a’u
gwneud yn fwy hygyrch, yn ogystal â gwella’r ymateb pan aiff
pethau o chwith.
Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn gwerthfawrogi rôl bwysig
y sectorau gwirfoddol, annibynnol a chymunedol ym mywyd ein
cymunedau ac wrth gylwyno gwasanaethau cyhoeddus. Er mwyn
sicrhau bod yr holl ddarparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn atebol
i’w defnyddwyr a’r cyhoedd, dylai awdurdod cyhoeddus bob amser
benderfynu a ddylid darparu neu gomisiynu gwasanaeth, a hwnnw’n
un ddemocrataidd atebol os oes modd.
Byddwn yn:
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w Gwella trefniadau diogelu’r defnyddwyr mewn gwasanaethau
cyhoeddus, gan adolygu’r prosesau trin cwynion, ystyried y
dewis o adlewyrchu system “uwchgwynion” y sector breifat yn
y sector cyhoeddus a diwygio’r system bresennol o ddefnyddio
ombwdsmyn.
w Cylwyno dull “sbarduno cymunedol” er mwyn galluogi’r cyhoedd
i fynnu adolygiad o’r gwasanaeth penodol sy’n cael ei ddarparu’n
wael o hyd ac o hyd.
w Ehangu’r deddfau Rhyddid Gwybodaeth i gynnwys cwmnïau
preifat sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus.
w Gweithio gydag awdurdodau lleol i ddwyn gwasanaethau ynghyd
ar lefel leol i ddarparu gwasanaethau gwell i ddinasyddion,
a helpu defnyddwyr i gronni eu cyllidebau personol mewn
trefniadau cymorth ar y cyd.
w Parhau ac ehangu’r Rhwydwaith What Works i hyrwyddo polisïau
ar sail tystiolaeth, sefydlu uned hybu mentrau cymdeithasol er
mwyn datblygu atebion arloesol i broblemau polisi cyhoeddus
ac ehangu’r defnydd o gystadlaethau cyhoeddus er mwyn annog
atebion arloesol i broblemau polisi.
w Mynnu’r safonau diogelu data uchaf gan ddarparwyr gwasanaeth
cyhoeddus, gan gynnwys sicrhau bod data sy’n cael ei
ddefnyddio at ddibenion ymchwil yn cael ei gadw’n anhysbys, a
gosod moratoriwm ar greu cronfeydd data newydd y llywodraeth
heb ganiatâd Seneddol.
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Cymdeithas o
gyleoedd
Addysg o safon
fyd-eang i bawb

4

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol am rhoi
addysg ynghanol ein hagenda am genhedlaeth.
Credwn fod pob plentyn yn haeddu'r dechrau
gorau mewn bywyd, ac rydym yn benderfynol
o sicrhau bod ein system addysg yn darganfod
ac yn meithrin y gorau mewn pawb. Mae
hyn yn hanfodol er mwyn chwalu'r rhaniadau
annheg mewn cymdeithas, a sicrhau economi
gynhyrchiol, gystadleuol.
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Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol am rhoi addysg ynghanol ein
hagenda am genhedlaeth. Credwn fod pob plentyn yn haeddu'r
dechrau gorau mewn bywyd, ac rydym yn benderfynol o sicrhau
bod ein system addysg yn darganfod ac yn meithrin y gorau mewn
pawb. Mae hyn yn hanfodol er mwyn chwalu'r rhaniadau annheg
mewn cymdeithas, a sicrhau economi gynhyrchiol, gystadleuol.
Mae cyleoedd gormod o bobl wedi'u penderfynu gan bwy oedd
eu rhieni, yn hytrach na'u hymdrechion a'u galluoedd eu hunain.
Gyda'n Premiwm Disgybl, trwy fuddsoddi mewn plant a allai fel arall
gael eu gadael ar ôl, o'r diwedd rydym yn mynd i'r afael â'r bwlch
gwarthus o ran canlyniadau arholiadau rhwng y cyfoethog a'r tlawd,
ond rhaid i ni wneud rhagor.
Mae plant yn dechrau dysgu o'r funud y cânt eu geni, felly rhaid
i rieni gael cymorth o'r dechrau'n deg. Mae hyn yn cynnwys hawl i
addysg Gymraeg ym mhob cyfnod; cymorth blynyddoedd cynnar
o safon uchel; cymorth blynyddoedd uchel o safon uchel; rhagor o
arian i blant y mae arnynt ei angen fwyaf; dewisiadau hyblyg i bobl
ifanc yn eu harddegau a rhai hyn; ysgolion llwyddiannus ym mhob
cymuned; a hyfforddiant o safon fyd-eang mewn coleg a phrifysgol
i roi pob oedolyn ifanc ar ben ffordd at fywyd gweithio cylawn.
Byddwn, trwy weithio yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, yn
sicrhau addysg o saion fyd-eang i bawb.

Addewid o Ragor

Wedi sicrhau £282 miliwn i'r plant
mwyaf difreintiedig yng Nghymru
trwy'r Premiwm Disgybl.

Dyblu ein Premiwm Disgybl i
£2,500, gan fuddsoddi hyd yn
oed yn rhagor i sicrhau bod modd
i blant o'r cefndiroedd mwyaf
difreintiedig symud ymlaen mewn
bywyd.

Dwy iliwn o brentisiaethau, a'r
niferoedd uchaf erioed yn mynd i'r
brifysgol

Diwygio prentisiaethau a
phrifysgolion i'w gwneud hi'n haws
manteisio arnynt, yn enwedig i bobl
o'r cefndiroedd mwyaf difreintiedig.

Teithiau bws gostyngedig i bobl ifanc
16-18 oed, gan ei gwneud yn haws
iddynt fanteisio ar addysg neu waith.

Ymestyn y disgyniad i fyfyrwyr a
phobl ifanc eraill.

4.1 Cymorth yn y blynyddoedd cynnar
Os ydym am weld cymdeithas fwy cyfartal, rhaid i ni gael cymorth
i bawb a allai gwympo yn ôl ynghyd â'u rhieni, a hynny o'r cychwyn
cyntaf. Rhaid i ni wella ansawdd addysg blynyddoedd cynnar, a
chodi statws y rheini sy'n gweithio ym maes blynyddoedd cynnar.
Rydym wedi sicrhau estyniad gwerth £3.8 miliwn i'n Premiwm
Disgybl llwyddiannus dros ben i'w estyn i ddisgyblion o dan 5. Bydd
hyn o fudd i dros 12,500 o ddisgyblion meithrin yng Nghymru, gan
helpu i sicrhau y caiff pob plentyn gychwyn teg mewn bywyd a'i fod
yn barod i ddysgu wrth ddechrau yn yr ysgol.
I helpu rhieni sydd am gael seibiant o'u gwaith i ofalu am eu plant
ond sy'n cael bod costau gofal plant yn rhwystr iddynt, yn San
Steffan byddwn yn cwblhau'r gwaith o gylwyno gofal plant di-dreth,
a fydd yn darparu hyd at £2,000 o gymorth gofal plant i bob plentyn
a chynnwys cymorth gofal plant ar ffurf Credyd Cynhwysol, gan addalu 85% o gostau gofal plant er mwyn i waith dalu i enillwyr isel.
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Cofnod o Weithredu

4.2 Gwella safonau ysgol
Mae cymaint i ymfalchïo ynddo yn ein hysgolion ond mae gormod
o blant yn parhau i fethu â chael y cymwysterau y mae arnynt eu
hangen. Mae'r bylchau rhwng y cyfoethog a'r tlawd yn rhy eang. Ni
allwn fethu ein plant – yn enwedig pan wyddom mai'r plant y mae
arnynt angen yr help mwyaf yw'r rhai mwyaf tebygol o'u siomi.
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Premiwm Disgybl
Cymreig
£3,000
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2012-13: £450 ar gyfer pob disgybl o gefndir difreintiedig

Byddwn yn gwneud y canlynol:

4.3 Addysgu o safon fyd-eang
Mae athrawon da yn hanfodol i ysgolion da. Mae angen i ni gefnogi
athrawon da ymhellach - gan roi cyle iddynt roi'r addysg orau bosibl
i'n plant.
Rydym am adeiladu statws y proffesiwn dysgu, cefnogi a meithrin
athrawon yn eu gwaith, a thrwy hynny wella'r safonau ym mhob
ysgol.
Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Comisiynu Fframwaith Cymwysterau Athrawon a hynny ar fyrder,
a gweithio mewn partneriaeth â chyrff proffesiynol i gofrestru ac
uwchsgilio staff addysgol.
w Ailwampio ansawdd addysgu trwy sefydlu cynllun newydd i
ddarparu hyfforddiant blaengar i athrawon ar lefel genedlaethol.
Bydd hyn yn goresgyn problemau ynghylch cyle cyfartal
a sicrhau bod modd i undebau roi mewnbwn am y math ar
hyfforddiant sy'n briodol.
w Sefydlu Academi Arweinyddiaeth Addysg Cymru i sicrhau bod
gennym arweinwyr ardderchog yn ysgolion Cymru.
w Gwneud cwblhau addysg gychwynnol athrawon yn amodol ar
gwblhau addysgu am lwyddyn mewn ysgolion.
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w Parhau i ehangu'r premiwm disgybl nes i ni gyrraedd ein targed
sef £2,500. Yn ogystal, byddwn yn sicrhau y caiff ysgolion
arweiniad cynhwysfawr ar y ffordd orau o ddefnyddio arian y
premiwm disgybl a'u bod yn atebol am eu gwario.
w Pennu uchelgais cryf i bob plentyn sicrhau gafael gref
ar Fathemateg, Cymraeg a Saesneg, gan anelu at ddileu
anllythrennedd a diffyg rhifedd erbyn 2025. Byddwn yn pennu
nod interim y dylai pob plentyn ddechrau gyda sgiliau iaith da
erbyn 2020.
w Gwahardd ysgolion sy'n cael arian gan y wladwriaeth er mwyn
gwneud elw.
w Sicrhau dilysrwydd syth ar gyfer cinio ysgol am ddim i blant y
mae eu rhieni'n cael budd-dal pasbort a sicrhau safonau maeth
da.
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4.4 Cwricwlwm a chymwysterau
Rydym am i ysgolion gael hyblygrwydd a rhyddid, ond rydym hefyd
yn credu bod angen i rieni a phlant wybod y bydd cwricwlwm yr
ysgol yn trafod yr hanfodion, ac y bydd athrawon yn addysgwyr
medrus sy'n gwybod sut i ennyn cariad at ddysgu. Byddwn yn
cryfhau addysg alwedigaethol er mwyn iddi gael yr un parch ag
astudiaethau academaidd.
Rydym am weld y safonau uchaf yn ein hysgolion, a byddwn yn
sicrhau bod gan bob plentyn afael dda ar yr elfennau sylfaenol.
Ond deallwn hefyd fod addysg ragorol yn beth amgenach na dysgu
ffeithiau yn unig; dylid meithrin creadigrwydd, dylid helpu plant i
ddatblygu'r sgiliau bywyd y bydd arnynt eu hangen yn oedolion, a
dylai pob plentyn gael cyngor ac arweiniad am eu dyfodol.

Maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2015

Byddwn yn gwneud y canlynol:
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w Cefnogi datblygiad rhaglen monitro disgyblion unigol i fesur
cynnydd disgyblion, gan ganiatáu i ysgolion dargedu ymdrechu
at y disgyblion hynny nad ydynt yn cylawni eu potensial, fel yr
argymhellwyd gan Adolygiad Donaldson.
w Darparu Strategaeth Cyfnod Canol i gefnogi disgyblion trwy
oedrannau 8 i 14, gan gynnwys gwell cydbwysedd o ran cymorth
bugeiliol ac academaidd i helpu disgyblion trwy'r cyfnod pwysig
hwn.
w Cefnogi addysg alwedigaethol trwy alluogi dysgwyr i ddewis a
dethol dysgu galwedigaethol ac academaidd, gan symud rhwng y
naill a'r llall ar yr un pryd â symud ymlaen, a chan annog dysgwyr
i gadw'u hastudiaethau'n eang.
w Sicrhau y gall trefniadau rhanbarthol rhwng ysgolion a sefydliadau
addysg bellach gydblethu ac arwain ar gwricwlwm cyfoethocach.
w Datblygu a lansio strategaeth ar gyfer cyfathrebu natur a
manteision cymwysterau ar draws y DU a thu hwnt.
w Gweithio i wella'n barhaus gymwysterau Cymraeg, er mwyn i'r
safonau gymharu â'r gwledydd uchaf eu perfformiad.
w Adolygu gwerth Cymhwyster Bagloriaeth Cymru, gan gynnwys
arholi graddau ar gyfer modylau allweddol.
w Sicrhau lefel foddhaol o ddinasyddiaeth ac addysg systemau
gwleidyddol i fyfyrwyr ac addysg rhyw a pherthnasoedd sy'n
briodol i'r oedran i bob myfyriwr o CA2 ymlaen.
w Hyrwyddo dewis pynciau STEM mewn ysgolion, cylwyno codio
ar y Cwricwlwm Cenedlaethol ac annog entrepreneuriaeth ar bob
lefel.

4.5 Gwella gofal ar gyfer plant sy'n derbyn gofal
Ers tro mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi hyrwyddo ymyrryd
yn gynnar i rwystro problemau cyn iddynt godi, ond mae angen
hefyd i ni sicrhau ein bod yn rhoi'r sgiliau i bobl fynd i'r afael â'r
materion cymhleth hyn a sicrhau diogelwch plant yn anad dim. Lle
bo rhaid i blant gael eu cymryd i ofal gwnawn yn siŵr y gallant ddod
o hyd i gartref cariadus â chyn lleied o amharu ag y bo modd.
Byddwn yn gwneud y canlynol:

4.6 Gwella cymorth i oedolion ifanc
Rydym am i bobl ifanc yn eu harddegau wynebu'r dyfodol
gydag optimistiaeth a hyder. Wrth i blant dyfu, tyfu hefyd a wna
eu hannibyniaeth, ac mae angen i'r cymorth y mae addysg a
gwasanaethau ieuenctid yn eu rhoi iddynt a'u teuluoedd addasu. Pa
un ai cefnogi pobl gyda chostau teithio i goleg neu brentisiaethau,
neu hyrwyddo delweddau cadarnhaol o bobl ifanc trwy ddathlu eu
llwyddiannau: mae'r Democratiaid Rhyddfrydol ar ochr pobl ifanc.
Eisoes rydym wedi sicrhau arian gwerth £14.75 miliwn ar gyfer
Cynllun Teithiau Gostyngol i Bobl Ifanc yng Nghymru – trwy hyn
caiff Cymry rhwng 16 a 18 oed, o is Medi 2015 ymlaen, ostyngiad ar
deithiau a fydd yn helpu pobl ifanc i gyrraedd yr ysgol. Bydd hyn o
gymorth i bawb sy'n defnyddio'r bws trwy helpu i gynnal hyfywedd y
llwybrau sy'n bodoli ac yn ei gwneud yn haws i agor rhai newydd.
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w Cylwyno strategaeth gydlynol i'w rhoi yn ei lle ar gyfer plant a
addysgir y tu allan i leoliad ysgol, i fonitro a gwella'u gobeithion
a'u deilliannau.
w Mynd i'r afael ag oedi ac ansefydlogrwydd mewn gofal maeth,
gyda gwell cymorth a hyfforddiant ar gyfer gofalwyr maeth, gan
gynnwys ar faterion iechyd meddwl.
w Atal plant a phobl ifanc sy'n derbyn gofal rhag cael eu tynnu
i'r system cyiawnder troseddol yn ddiangen trwy hyrwyddo
cyiawnder adferol.
w Sicrhau y dylai mynd i'r afael ag effaith tlodi fod yn ganolog i
gynllunio “ysgol gyfan”.

Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Gweithio i fwrw ymlaen â'n Cynllun Teithiau Gostyngol i Bobl
Ifanc trwy ei estyn i ragor o bobl ifanc fel y caniatâ'r adnoddau, er
enghraifft i bob myfyriwr amser llawn.
w Gwella cyngor gyrfaoedd a chysylltiadau rhwng cylogwyr ac
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ysgolion. Byddem yn ymwneud â chonsortia addysg rhanbarthol
i ddatblygu cydbrosbectysau a diwrnodau agored a gydlynir ar
gyfer gwahanol ysgolion mewn ardal.
w Datblygu prosbectysau i fusnes er mwyn i gylogwyr allu dod o
hyd i brentisiaethau neu gylogeion newydd, neu uwchsgilio'u
gweithlu presennol.
w Datblygu 'gwarant myfyrwyr' NHS, gan ei gwneud yn haws i
fyfyrwyr gael gofal a chymorth pan ydynt yn y brifysgol, mewn
partneriaeth ag awdurdodau lleol, yn enwedig y rheini sydd â
chylyrau iechyd hirdymor neu sydd â chyfrifoldebau gofal.
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4.7 Sector prifysgol o safon ryngwladol, sy'n agored
i bawb
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Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol hefyd wedi sicrhau nad oes rhaid i
unrhyw fyfyriwr israddedig yn Lloegr dalu ceiniog o'u fioedd dysgu
ymlaen llaw. Nid oes rhaid i fyfyrwyr yn Lloegr dalu unrhyw beth nes
eu bod yn ennill dros £21,000 y lwyddyn. Bellach mae'r cyfraddau
ceisiadau ar gyfer prifysgolion yn uwch nag erioed o'r blaen, gan
gynnwys ceisiadau gan fyfyrwyr o dan anfantais.
Yng Nghymru, mae'r Grant Fioedd Dysgu wedi codi. Fodd bynnag,
mae pryderon difrifol am gynaliadwyedd hirdymor y polisi, wrth i
amcangyfrifon swyddogol llywodraeth y Blaid Lafur y byddai'r polisi'n
costio £173 miliwn y lwyddyn ymddangos bellach yn anobeithiol o
anghywir. Ariannwyd y cynnydd yn y Grant Fioedd Dysgu trwy dorri'r
grant addysgu bloc. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn credu
y dylai addysg uwch fod ar gael i bawb ar sail gallu academaidd ac na
ddylid cyfyngu ar yr hawl i fentro trwy gefndir cymdeithasol, oedran,
daearyddiaeth neu adnoddau ariannol. Cynigiwn, felly, symud pwyslais
cymorth llywodraeth i fyfyrwyr Cymru o gymorth gyda dyledion fioedd
dysgu i gymorth cynhaliaeth yn ffordd decach a mwy effeithiol o ddileu
cyllid yn rhwystr rhag cymryd rhan mewn addysg uwch.
Mae angen, felly, i ni sicrhau bod addysg uwch ar gael i bawb a all
elwa arni, gan gynnwys ar lefel ôl-raddedig. Democratiaid Rhyddfrydol
yn y llywodraeth a sicrhaodd y cynllun benthyciadau amodol ar
incwm cyntaf erioed i raddau ôl-raddedig, a byddwn yn amddiffyn
y rhain a cheisio'u hehangu. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
yn cymeradwyo caniatáu i fyfyrwyr ar gyrsiau ôl-raddedig fanteisio
ar fenthyciad amodol ar incwm gwerth hyd at £10,000 gan y Cwmni
Benthyciadau Myfyrwyr, a bydd yn sicrhau hyn yn San Steffan.
Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Cylwyno Grant Cymorth Bywoliaeth Myfyriwr i bob myfyriwr sy'n
byw yng Nghymru sydd wedi'i gofrestru ar gyfer gradd israddedig

gyntaf yn un o brifysgolion y DU, gan gynnwys myfyrwyr rhanamser, ac sy'n daladwy ar ben Grant Dysgu'r Cynulliad sy'n dibynnu
ar brawf modd. Ariennir hyn trwy ddileu'r Grant Fioedd Dysgu.
w Galluogi pobl i fanteisio ar addysg uwch trwy gylwyno rhaglen i
annog darpar fyfyrwyr o gefndiroedd lle niferoedd bach fel rheol sy'n
cymryd rhan mewn addysg uwch, gan dalu'r fioedd dysgu llawn i'r
rheini sy'n gadael gofal, a gofyn i brifysgolion fabwysiadu 'Cytundeb
Mynediad Teg' sy'n nodi mesurau i ehangu mynediad a gwella'r
ymdrechion i gadw myfyrwyr.
w Cylwyno Bwrsariaeth Gwella Cylogadwyedd i gefnogi myfyrwyr ar
gyrsiau ôl-raddedig mewn prifysgolion yng Nghymru sy'n pwysleisio
sgiliau cylogadwyedd ac sy'n cynnwys lleoliad gwaith priodol.

Mae mwy o bobl wedi dechrau ar brentisiaeth yn ystod y Senedd
hon nag erioed o'r blaen. Wrth i ni dyfu'r economi, mae angen i ni
dyfu'r sylfaen sgiliau, yn enwedig yn y technolegau a'r diwydiannau
sy'n hollbwysig i ddyfodol economaidd pob un ohonom. Rydym am
iddo fynd yn arferol i bob busnes gymryd a hyfforddi pobl ifanc yn
brentisiaid ym mhob sector yn ein heconomi, ac i brentisiaethau lefel
uwch gael eu deall yn ddewis amgen parchus i addysg prifysgol.
Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Datblygu rhaglen cysylltiad ysgol i gynyddu amlygrwydd
prentisiaethau wrth ddarparu cyngor gyrfaol i bobl ifanc.
w Sefydlu cynllun Llysgennad Prentisiaeth i hyrwyddo modelau rôl
cadarnhaol.
w Treialu proses ceisiadau sengl ar ddull UCAS a system tý glirio i
greu dull mwy cydradd rhwng llwybrau gyrfa.
w Creu un system gwybodaeth, defnyddio a chymorth i symleiddio'r
wybodaeth a ddarperir a lleihau'r cyfraddau sy'n rhoi'r gorau iddi
ac sy'n ymbellhau.
w Sefydlu comisiwn trawsbleidiol i arholi addysg oedolion a sgiliau
yng Nghymru.
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4.8 Ehangu a gwella prentisiaethau ac addysg
bellach

Trwy weithio yn San Steffan, byddwn yn gwneud y canlynol:
w Anelu at ddyblu nifer y busnesau sy'n cylogi prentisiaid, gan
gynnwys trwy eu hestyn at sectorau newydd yn ein heconomi,
megis diwydiannau creadigol a digidol.
w Sefydlu adolygiad ar driniaeth TAW Colegau Chweched Dosbarth
ac AB i sicrhau chwarae teg mewn perthynas â'r sector ysgolion.
59

60

Adeiladu
Cymdeithas
Iachach:
Amddiffyn y GIG
a gwella iechyd

5

Mae Iechyd Da yn un o'r asedau pwysicaf sydd
gennym mewn bywyd, a rhaid i ni wneud ein
gorau glas i helpu i bobl barhau'n iach, yn ogystal
â darparu gofal o ansawdd uchel pan fyddant
yn sâl. Mae'r GIG yn rhyfeddod i'r byd cyfan, a
byddwn yn ei ariannu'n gywir, gan roi diwedd ar
y gwahaniaethu sydd wedi bodoli ers rhy hir, a
darparu gofal cyfartal.
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Mae Iechyd Da yn un o'r asedau pwysicaf sydd gennym mewn
bywyd, a rhaid i ni wneud ein gorau glas i helpu i bobl barhau'n iach,
yn ogystal â darparu gofal o ansawdd uchel pan fyddant yn sâl.
Mae'r GIG yn rhyfeddod i'r byd cyfan, a byddwn yn ei ariannu'n
gywir, gan roi diwedd ar y gwahaniaethu sydd wedi bodoli ers rhy
hir, a darparu gofal cyfartal.
Fel gwlad, rydym yn byw'n hwy ac o'r herwydd, mae rhagor o
bobl yn byw gyda chylyrau megis canser, diabetes a demensia
y mae arnynt gymorth i fyw gydag urddas a'r graddau uchaf o
annibyniaeth. Rhaid i ni bennu'r safonau uchaf posibl ym maes
gofal, gyda gweithlu a hyfforddwyd yn dda ac â chryn gymhelliant, a
sicrhau bod gwasanaethau gofal yn cydweithio heb finiau artifisial.
Effeithir ar iechyd a lles gan lawer iawn mwy nag ansawdd
gwasanaethau iechyd a gofal yn unig. Bydd y Democratiaid
Rhyddfrydol yn sicrhau bod popeth a wna'r llywodraeth yn cefnogi
pobl i wella eu lles: byddwn yn gweithio i wella'r ffactorau ehangach
sy'n effeithio ar ein hiechyd megis cartrei cynnes, ansawdd awyr da
a'r gallu i gael bwyd iachus er mwyn i bawb gael y cyle gorau i fyw
bywyd iach.
Mae angen i ni ystyried pa fath o wasanaethau y mae arnom
eu hangen i ddiwallu anghenion ein poblogaeth sy'n heneiddio,
lle dylai'r gwasanaethau hyn fod, sut y dylid eu stafio a sut y'i
hariennid. I sefydlu hyn, byddwn yn sefydlu Comisiwn hollbleidiol
ac amhleidiol i sicrhau bod y GIG yng Nghymru yn gynaliadwy
o safbwynt clinigol ac ariannol, a sicrhau cynllun hanesyddol
a hirdymor i ofal iechyd a chymdeithasol. Dylai fod o dan
arweiniad arbenigwyr er lles y cyhoedd, cynnwys cynrychiolwyr
o'r proffesiynau gofal iechyd, y trydydd sector, cynrychiolwyr ac
eiriolwyr a chleiion, a lleygwyr. Bydd hyn yn rhwystro gwleidyddion
rhag ymyrryd a chwarae gemau gwleidyddol gydag un o
wasanaethau pwysicaf Cymru, y GIG.
Mae gofal iechyd wedi'i ddatganoli i Gynulliad Cenedlaethol
Cymru, ac o'r herwydd byddwn yn cylawni ein blaenoriaethau polisi
trwy'r Cynulliad.

Addewid o Ragor

Wedi darparu dros £25 miliwn o arian
trwy ysbytai Cymru i'w wario ar offer
newydd trwy'r Gronfa Technolegau
Iechyd

Darparu'r £8 biliwn sydd ei angen
yn ôl arweinwyr GIG Lloegr i'w
gadw'n gryf: gydag arian i Gymru,
y gellir ei wario ar ragor o nyrsys i
ysbytai Cymru.

Wedi ymgyrchu i wella'r cymorth ar
gyfer gofal iechyd meddwl plant a
rhai yn eu harddegau.

Sicrhau cydraddoldeb rhwng gofal
iechyd corfforol ac iechyd meddwl

Sefydlwyd y Gronfa Gofal Canolradd
gwerth £50 miliwn i helpu pobl i
barhau'n annibynnol.

Cylwyno pecyn o gymorth i ofalwyr
gan gynnwys Bonws Gofalwyr
gwerth £250 bob blwyddyn

5.1 Buddsoddi yn ein GIG ni
Y GIG yw'r gwasanaeth cyhoeddus mwyaf gwerthfawr sydd
gennym. Egwyddorion sylfaenol y GIG fydd yn llywio Democratiaid
Rhyddfrydol Cymru yn barhaus - darparu gofal yn rhad ac am
ddim, pryd mae'i angen, nid yn ôl eich gallu i dalu. Ni yw'r unig
blaid yn San Steffan sydd wedi ymrwymo i gau'r bwlch ariannu y
mae GIG Lloegr yn ei wynebu a darparu dros £8 biliwn y lwyddyn
yn ychwanegol erbyn 2020, gan olygu rhagor o arian i GIG Cymru.
Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Sicrhau bob amser bod y mynediad at ofal iechyd yn seiliedig ar
angen yn hytrach na gallu i dalu a bod y GIG yn parhau'n rhad ac
am ddim yn y pwynt darparu.
w Darparu'r arian sydd ei angen i'r GIG trwy'r canlynol:
° Parhau i amddiffyn cyllideb y GIG o safbwynt go iawn nes
i ni mantoli'r gyllideb yn 2017/18 – gyda chynnydd gwerth
£1 biliwn ar ben yr amddiffyn hwn. Gwnaethom ddechrau
ar y cynnydd yn y Gyllideb gwerth £1 biliwn trwy sicrhau
buddsoddiad gwerth £250m y lwyddyn mewn iechyd
meddwl.
° Cynyddu gwariant ar y GIG yn unol â thwf economaidd o
hynny allan.
° Trwy'r ymrwymiadau hyn bydd arian y Gwasanaeth Iechyd
yn Lloegr o leiaf £8 biliwn y lwyddyn yn uwch o safbwynt
go iawn erbyn 2020. O ganlyniad bydd £450 miliwn
ychwanegol i gyllideb Cymru, y gellir ei ddefnyddio i wella'r
gwasanaeth iechyd yng Nghymru.
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w Sicrhau yr ariennir ac y trefnir y GIG i gynnal proion dadansoddol
a thriniaethau angenrheidiol mewn modd amserol ac effeithiol,
felly mae amseroedd aros yn bodloni disgwyliadau cyhoeddus
heb wyro blaenoriaethau clinigol.

5.2 Gofal cydradd i iechyd meddwl
Bydd un o bob pedwar ohonom yn cael problemau iechyd meddwl,
ond ers degawdau bu iechyd meddwl ar ddiwedd y rhes am arian
a sylw. Mae problemau iechyd meddwl yn costio economi Cymru
cymaint â £7.2 biliwn bob blwyddyn ond caiff llai na chwarter y bobl
sydd ag iselder y driniaeth y mae arnynt ei hangen.
Yn Lloegr, gwnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol gydraddoldeb ar
gyfer iechyd meddwl yn gyfraith gwlad. Byddwn yn gwneud yr un
peth yng Nghymru, gan warantu cydraddoldeb. Byddwn ychwanegu
hanner biliwn y lwyddyn yn ychwanegol mewn iechyd meddwl yn
ystod y senedd nesaf, gan olygu rhagor o arian i'w fuddsoddi yma
yng Nghymru.
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I sicrhau cydraddoldeb go iawn rhwng iechyd meddwl ac iechyd
corfforol yn y GIG bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn y
Cynulliad Cenedlaethol yn gwneud y canlynol:
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w Gwneud cydraddoldeb parch rhwng iechyd meddwl ac iechyd
corfforol yn rhan annatod o ddeddfwriaeth y dyfodol.
w Ceisio dros gyfnod y Cynulliad i gynyddu maint perthynol
gwariant iechyd meddwl i gyfateb i anghenion y boblogaeth.
w Byddwn yn ehangu gwasanaethau seiciatryddol, i sicrhau y caiff
pawb fanteisio ar gymorth iechyd meddwl arbenigol ar gyfer
pobl sy'n cael; triniaeth mewn ysbytai ar gyfer problemau iechyd
corfforol. Gall hyn arbed £5 miliwn y lwyddyn i ysbyty cyfartalog
trwy leihau nifer y derbyniadau i wely a'u hyd.
w Chwyldroi gwasanaethau iechyd meddwl plant. Byddwn yn
hyfforddi Meddygon Teulu ym maes iechyd meddwl ac iechyd
corfforol plant; yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol sydd â llawer o
gysylltiad â phlant megis athrawon a gweithwyr clwb ieuenctid o
ran cymorth iechyd meddwl sylfaenol i bobl ifanc; ac yn cylwyno
fframwaith cenedlaethol i sicrhau parhad triniaeth wrth i bobl
ifanc bontio o Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc
i Wasanaethau Oedolion. Sicrhau na chaiff neb ei wrthod mewn
argyfwng, gyda Choncordat Gofal Argyfwng rhwng yr heddlu,
parafeddygwyr a'r gwasanaethau iechyd, i sicrhau bod lleoedd
diogelwch ar sail iechyd ar gael bob awr o'r dydd i bobl sy'n cael
argyfwng iechyd meddwl. O ganlyniad, bydd modd i roi diwedd
ar ddefnyddio celloedd yr heddlu i bobl sy'n wynebu argyfwng
iechyd meddwl.

I wella lles a gwneud y DU yn haws i bobl ag iechyd meddwl, mewn
partneriaeth â'r Cynulliad Cenedlaethol a San Steffan, byddwn yn
gwneud y canlynol:
w Cyhoeddi strategaeth lles genedlaethol, sy'n gosod gwell iechyd
a lles i bawb ynghanol polisi'r llywodraeth. Bydd hyn yn trafod
pob agwedd ar bolisi'r llywodraeth, gan gynnwys trafnidiaeth,
mynediad at natur, a thai, ar lefel genedlaethol a lleol.
w Datblygu dull clir o rwystro aiechyd meddwl, gydag ymgyrch
iechyd cyhoeddus sy'n hyrwyddo'r camau y gall pobl eu cymryd
i wella eu gwytnwch meddwl eu hunain - yr hyn sy'n cyfateb o
safbwynt lles i'r ymgyrch 'Pump Bob Dydd'.
w Cefnogi arfer da ymhlith cylogwyr a sicrhau y caiff pobl ag iechyd
meddwl yr help y mae arnynt ei angen i barhau mewn gwaith neu i
ddod o hyd i waith.
w Sefydlu cronfa ymchwil iechyd meddwl sy'n arwain y byd, gan
fuddsoddi £50 miliwn i ymestyn ein dealltwriaeth o aiechyd
meddwl a datblygu triniaethau mwy effeithiol.
w Parhau i gefnogi'r rhaglen Amser i Newid i fynd i'r afael â'r stigma
yn erbyn iechyd meddwl.
w Sicrhau bod pob gweithiwr proffesiynol rheng laen iechyd,
gan gynnwys mewn ysgolion a phrifysgolion, yn cael gwell
hyfforddiant mewn iechyd meddwl - gan eu helpu i ddatblygu'u
gwytnwch meddyliol eu hunain yn ogystal â dysgu i nodi pobl
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arbed miliynau drwy llai o dderbyniadau i ysbytai a
cholli llai o ddiwrnodau gwaith

sydd â phroblemau iechyd meddwl.
w Cefnogi gwasanaethau cymunedol a gwirfoddolwyr sy'n gweithio
i frwydro yn erbyn unigrwydd, yn enwedig yn hwyr mewn bywyd.

5.3 Cydlynu gofal iechyd a chymdeithasol

5.4 Haws cael Meddygon Teulu a gofal cymunedol
I'r rhan fwyaf o bobl eu proiad o'r GIG yw eu Meddyg Teulu lleol,
neu'r nyrsys a'r staff cymorth sy'n ymweld â hwy gartref neu sy'n
gweithio mewn clinigau cymunedol. Bydd ei gwneud i'n haws
manteisio ar ofal mewn meddygfeydd Meddygon Teulu sy'n nes at
gartref hefyd yn helpu i leihau'r pwysau ar ysbytai, adrannau DacA
ac ambiwlans. Yn y Cynulliad byddwn yn gwneud y canlynol:
w Sicrhau ei bod hi'n haws cael gafael mewn Meddyg Teulu,
trwy gylwyno cynllun Mynediad at Feddyg Teulu a fydd
wedi'i ariannu'n gywir i alluogi practisau i gylogi rhagor o
Feddygon Teulu neu ymestyn eu horiau agor i nosweithiau a
phenwythnosau, gan dreialu'r defnydd ar y ffôn ac apwyntiadau
Skype, gan annog Meddygon Teulu i weithio gyda'i gilydd mewn
ffederasiynau, a rhoi cyle i bobl ddewis Meddygon Teulu sy'n
agos at eu gwaith.
w Creu rhwydwaith o Fferyllfeydd Byw'n Iach i wella gwybodaeth
cleiion am eu hiechyd a'u dewisiadau ffordd o fyw.
w Sicrhau lefelau diogel o nyrses ar wardiaru, a diweddu'r sgandal
o nyrsys Gymraeg yn gorfod edrych ar ol mwy o gleiion nag
unrhyw le arall yn y DU.
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Rhaid i ni annog cydweithredu effeithiol a chwalu'r finiau rhwng
gofal iechyd a gofal cymdeithasol. Cleiion sy'n dioddef pan fydd,
oherwydd diffyg cydlynu, oedi cyn trosglwyddo ac y symudir cleiion
yn unig o gwmpas gwahanol wardiau a sefydliadau.
Ni fyddem yn gorfodi uno gofal cymdeithasol â'r GIG na
gwasanaethau gofal iechyd â llywodraeth iechyd. Byddem yn
caniatáu darparwyr iechyd a gofal cymdeithasol i greu un sefydliad
iechyd integredig, a fyddai'n gyfrifol am reoli'r ddarpariaeth, y
cydweithredu rhwng integreiddio gwasanaethau yn yr ardal honno,
yn amodol ar ymgynghoriad cyhoeddus, trefniadau a ymgorfforwyd
ar gyfer gwerthuso effeithiolrwydd yn drylwyr, a chymeradwyaeth
gan Lywodraeth Cymru.
Ar ôl negodiadau benderfynol, bellach mae gennym sicrwydd clir
o'r UE bod hawliau bob aelod-wladwriaeth i ddarparu gwasanaethau
cyhoeddus yn uniongyrchol a pheidio eu hagor i gystadleuaeth
wedi'i hymgorffori'n glir yn y Bartneriaeth Masnach a Buddsoddiad
Trawsiwerydd (TTIP), a byddwn yn sicrhau hyn yn parhau'n wir ar
gyfer TTIP ac unrhyw gytundebau masnach yn y dyfodol.
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5.5 Anelu'n uwch: dilyn y dystiolaeth i wella iechyd a
gofal.
Byddwn yn pennu nod uchelgeisiol er mwyn i bopeth a wnawn
yn y GIG ganolbwyntio ar helpu pobl ym Mhrydain i fyw bywydau
hwy, iachach. Mae diagnosis cynnar yn gwbl hanfodol a gall wneud
gwahaniaeth a fydd yn achub bywyd, felly byddwn yn cefnogi
rhaglenni sgrinio lle dangosir biod y rhain yn effeithiol o safbwynt
clinigol a chost. Mae'n hollbwysig ein bod yn buddsoddi mewn
ymchwil i ddatblygu triniaethau newydd a dod o hyd i ffyrdd newydd
o ddarparu triniaethau arloesol mewn ffyrdd fforddiadwy.
Byddwn yn gwneud y canlynol:

Byddwn yn datblygu setliad teg i hemofiligion a gafodd waed a
heintiwyd, ynghyd â'u teuluoedd.

5.6 Helpu pobl i gadw'n heini
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w Gweithio at gytundeb byd-eang i ryddhau symiau ychwanegol
sylweddol ar gyfer ariannu meddyginiaeth neu driniaeth ataliol ar
gyfer demensia, gan ddyblu gwariant ymchwil y GIG ar gyfer yr
amod hon erbyn 2020.
w Hyrwyddo "rhagnodi cymdeithasol" ar sail tystiolaeth mewn
perthynas â chwaraeon, y celfyddydau a gweithgarwch arall i
helpu i fynd i'r afael â gordewdra, problemau iechyd meddwl a
chylyrau iechyd eraill, a gweithio i ehangu y seiliau tystiolaeth.
w Gwella diogelwch cleiion trwy uwchraddio'r cyfreithiau ar
reoleiddio gweithwyr proffesiynol iechyd ac ar weithdrefnau
cosmetig.
w Datblygu dulliau newydd o fesur perfformiad mewn modd priodol
ac ystyrlon o safbwynt clinigol.

Mae'n well i gleiion ac i'r GIG os cadwn bobl yn iach am yn y lle
cyntaf, yn hytrach na disgwyl yn unig nes i bobl ddatblygu aiechyd
a dod am driniaeth. Golyga hyn wneud rhagor i hyrwyddo bwyta ac
ymarfer yn iach, gwneud pobl yn ymwybodol o beryglon ysmygu a
goryfed alcohol a chyffuriau eraill, a helpu i wella iechyd meddwl a
lles.
Mewn Partneriaeth rhwng aelodau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
yn y Cynulliad a San Steffan, byddwn yn gwneud y canlynol:
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w Cefnogi ymgyrchoedd ymwybyddiaeth gyhoeddus effeithiol
megis 'Bod yn glir am Ganser', gweithio gydag elusennau i godi
ymwybyddiaeth o arwyddion a symptomau aiechydon marwol.
w Creu rôl gwella iechyd newydd i lywodraeth leol, gan gydnabod
nad diffyg aiechyd yn unig yw iechyd da ond cylwr corfforol a
chymdeithasol llesol. Cyfyngu ar farchnata bwyd sothach i blant,
gan gynnwys cyfyngu ar hysbysebu teledu cyn trothwy 9pm, a
chynnal yr ymgyrch ‘Pump bob dydd’ effeithiol
w Annog y system labelu golau trafig ar gyfer cynhyrchion bwyd
a chyhoeddi gwybodaeth am gynnwys calorïau, braster, siwgr a
halen mewn bwytai a siopau tecawê.
w Sicrhau yr amddiffynnir rhyddid unigolyn i ddefnyddio sigaréts
electronig lle mynnont, oni bai fod tystiolaeth i awgrymu y gwneir
niwed i eraill.
w Byddwn yn cylwyno ardreth ar gwmnïau tybaco er mwyn
iddynt gyfrannu'n deg i gostau gofal iechyd a gwasanaethau
atal ysmygu, yn amodol ar ymgynghori ar y dyluniad manwl a'r
ystyriaethau ymarferol.
w Pasio Deddf Natur i wella mynediad i leoedd gwyrdd a Deddf
Trafnidiaeth Werdd i leihau llygredd awyr.
w Annog rhagor o gerdded a beicio trwy ddarparu cymorth ar gyfer
datblygu llwybrau a rhaglenni addysg.
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5.7 Help i ofalwyr

70

Mae nifer gofalwyr teulu ar gynnydd, gan gynnwys 'y genhedlaeth
frechdan' sy'n eu cael eu hunain yn ceisio gofalu am eu plant a'u
rhieni ar yr un pryd. Arwyr diddiolch yw gofalwyr ac mae angen i
ni wneud rhagor i'w helpu. Eisoes rydym wedi buddsoddi £400m
mewn seibiau i ofalwyr, ond gallwn fynd ymhellach a rhaid i ni
wneud hynny.
Yn San Steffan, byddwn yn gwneud y canlynol:
w Cylwyno Bonws Gofalwyr Blynyddol gwerth £250 i ofalwyr sy'n
gofalu am rywun am 35 awr neu ragor bob wythnos.
w Gweithio i gynyddu'r swm y gallwch ei ennill cyn colli'r Lwfans
Gofalwyr o £110 i £150 yr wythnos.
w Ymgynghori ar gylwyno blwyddyn 'absenoldeb gofal'
ychwanegol am dâl i ofalwyr sy'n cymhwyso ar gyfer lwfans y
gofalwyr.

5.8 Gwella gofal cymdeithasol
Er ein bod yn awyddus i helpu pobl i barhau'n annibynnol cyhyd
ag y bo modd, bydd rhaid i lawer o bobl yn y pendraw ddibynnu ar
y system ofal. Brwydrodd y Democratiaid Rhyddfrydol yn galed i
sicrhau'r cap ar gost gofal a gylwynir yn 2017, ond mae ansawdd y
gofal hefyd yn hollbwysig.
Rydym yn mynd ati i sicrhau nad yw gweithwyr gofal yn cael
eu talu'n is na'r Isafswm Cylog Cenedlaethol trwy gyrchu a
chyfarwyddo CThEM i ddilyn ac erlyn darparwyr sy'n ymelwa ar
eu staff. Byddwn yn sicrhau y telir gweithwyr gofal am yr amser
a dreuliwyd yn teithio - heb dâl am deithio, mae risg y caiff rhai
gweithwyr gofal eu talu'n is na'r isafswm cylog. Rydym wedi
ymgyrchu i roi diwedd ar slotiau gofal pymtheng munud - yn syml,
nid yw'n ddigon hir i ymateb i anghenion pobl sy'n cael gofal - ac
mewn llywodraeth byddem yn eu gwahardd.

5

w Rhoi diwedd ar arferiad slotiau gofal pumtheg munud – nid yw
pymtheng munud yn ddigon hir i gael na darparu'r gofal y mae
arnoch ei angen.
w Gweithio gyda llywodraeth leol a darparwyr i hyrwyddo cylog
byw i ofalwyr.
w Defnyddio argymhellion Comisiwn Dilnot yn sail i weithredu
diwygiadau brys ar gyfer ariannu gofal cymdeithasol yng
Nghymru.
w Darparu rhagor o ddewis ar ddiwedd bywyd, a gofal cymdeithasol
ar ddiwedd-bywyd yn rhad ac am ddim i'r rheini a roddwyd ar eu
cofrestr diwedd-bywyd leol os dengys y dystiolaeth fod hyn yn
fforddiadwy ac yn gost-effeithiol.
w Codi statws proffesiynol a hyfforddiant rheolwyr cartrei gofal
trwy drwyddedu statudol.
w Sicrhau bod y rheini sy'n gweithio yn y sector gofal yn cael eu
hyfforddi'n gywir ac yn addas i'w hymarfer trwy gylwyno cod
statudol o ymarfer wedi'i gefnogi gan gofrestr addasrwydd
gweithwyr gofal.
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Byddwn yn gwneud y canlynol:
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Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig brif
blaid fawr sy'n cymryd o ddifrif y cyfrifoldeb o
amddiffyn ein hamgylchedd naturiol. Credwn ei
bod yn hanfodol sicrhau bod gan bawb fynediad
at ddŵr glân, awyr lân a lleoedd gwyrdd. Rydym
am drosglwyddo ein cefn gwlad a'n lleoedd
gwyrdd i'r genhedlaeth nesaf, ac mewn cylwr
gwell na phan oeddem ninnau'n blant.
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Y Democratiaid Rhyddfrydol yw'r unig brif blaid fawr sy'n cymryd o
ddifrif y cyfrifoldeb o amddiffyn ein hamgylchedd naturiol. Credwn
ei bod yn hanfodol sicrhau bod gan bawb fynediad at ddŵr glân,
awyr lân a lleoedd gwyrdd. Rydym am drosglwyddo ein cefn gwlad
a'n lleoedd gwyrdd i'r genhedlaeth nesaf, ac mewn cylwr gwell na
phan oeddem ninnau'n blant.
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn falch o gynrychioli rhan
fawr o Brydain wledig a llawer o etholaethau ffermio. Credwn fod
cymdeithas decach yn un lle gall pobl fforddio i weithio a byw yng
nghefn gwlad, a lle caiff ffermwyr y gefnogaeth y mae arnynt ei
hangen. Rydym am iddynt gael dyfodol llewyrchus, cynaliadwy,
a'u helpu i ymdopi â'r heriau sy'n eu hwynebu, o lifogydd i glefydau
anifeiliaid. Dyna pam yr aethom ati i gylwyno'r Dyfarnwr Cod
Cylenwi Bwydydd i sicrhau bod archfarchnadoedd mawr yn trin eu
cylenwyr yn gyfreithlon ac yn deg. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol
wedi cadw ffermio a'r amgylchedd naturiol ar frig yr agenda dros
y pum mlynedd diwethaf. Byddwn yn sicrhau y bydd yn parhau'n
laenoriaeth yn ystod y Senedd nesaf.
Cofnod o Weithredu

Addewid o Ragor

Pecyn buddsoddiad gwerth £500
miliwn i hyrwyddo ceir Isel Iawn eu
Hallyriadau a fydd yn torri allyriadau
ac yn gwella ansawdd yr awyr

Achub bywydau trwy lanhau'r awyr,
gyda pharthau allyriadau isel mewn
trei lle'r oedd problem gyda'r
llygredd

Wedi atal y rhaglen cau swyddfeydd
post a dod â band eang i 80% o
gartrei.

Cwblhau'r broses o gylwyno band
eang i bob cartref, ac amddiffyn
y Ddyletswydd Gwasanaeth
Cyffredinol i gefnogi'r Post
Brenhinol.

6.1 Amddiffyn natur
Mae amgylchedd naturiol Prydain yn werthfawr. Heb ein lleoedd
gwyrdd, byddem yn byw bywydau llai bodlon; maent yn hollbwysig i
iechyd, lles a'n teimlad o gymuned. Hyd yn oed o safbwynt ariannol,
caiff elw byrdymor o ymelwa ar yr amgylchedd gosb tymor hwy yn sgil
adnoddau a wastraffwyd, costau clirio a'r effaith ar iechyd.
Byddwn yn sicrhau bod amddiffyn yr amgylchedd naturiol yn rhan
hanfodol o bob adran ac asiantaeth yn y llywodraeth.
Bu'r Democratiaid Rhyddfrydol erioed y blaid werddaf o brif bleidiau
Prydain. Nid yw hyn fymryn yn llai gwir yng Nghymru, wrth i Aelodau
Cynulliad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru weithio i amddiffyn yr
amgylchedd i genedlaethau'r dyfodol. Yn y Cynulliad Cenedlaethol,
byddwn yn gwneud y canlynol:

Cred y Democratiaid Rhyddfrydol yn y safonau uchel o ran lles
anifeiliaid. Byddwn yn adolygu gwerthiant anifeiliaid anwes i sicrhau
eu bod yn hyrwyddo bridio a gwerthiant cyfrifol ac yn lleihau'r defnydd
ar anifeiliaid mewn arbroion gwyddonol, gan gynnwys trwy ariannu
ymchwil i ddulliau amgen. Byddwn yn parhau i lynu wrth egwyddorion
ymchwil anifeiliaid gwaraidd: Disodli, Lleihau, Mireinio. Byddwn yn
gwella'r gorfodi yn y DU ar gyfarwyddeb adar a chyneinoedd yr UE.

6.2 Heb wastraff, heb brinder: defnyddio ein
hadnoddau i greu llewyrch parhaol
Bydd economïau llwyddiannus y dyfodol yn rhai ‘cylchol’ - lle mae
lleiheir gwastraff a'r defnydd ar adnoddau anadnewyddadwy ac y
cynyddir adfer, ailddefnyddio ac ailgylchu. Mae gan Brydain gyle go
iawn i arwain y ffordd, gan gynhyrchu llewyrch cynaliadwy a swyddi.
Byddwn yn dwyn ymlaen strategaeth gwastraff gynhwysfawr i
adeiladu diwydiant ailddefnyddio ac ailgylchu ffyniannus a phasio
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w Diwygio awdurdodau'r parciau cenedlaethol trwy gylwyno aelodau
a etholwyd, i sicrhau y cydbwysir cadwraeth amgylcheddau
naturiol a diwylliannol o bwys cenedlaethol ag atebolrwydd lleol a
gweithgarwch economaidd cynaliadwy
w Sicrhau dyfodol cryf i gefn gwlad trwy gynyddu maint y gorchudd
coed, mewn ardaloedd gwledig a threfol, a thrwy fynd i'r afael â
llygredd awyr
w Cyhoeddi Cyllideb Carbon ar y cyd er mwyn i bobl allu gweld pa
effaith a gaiff ein cynlluniau ar yr amgylchedd.
w Ychwanegu asesiad effaith carbon i bob deddfwriaeth newydd yng
Nghymru, er mwyn i ni allu asesu eu heffaith ar yr amgylchedd
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Deddf Effeithlonrwydd a Di-Wastaff yn San Steffan i wneud y
canlynol:
w Rhoi'r dasg i'r Pwyllgor Cyfalaf Naturiol o lunio "adroddiad Stern"
ar ddefnydd adnoddau, gan nodi'r adnoddau a ddefnyddir yn
anghynaliadwy ac argymell targedau sy'n rhwymo mewn cyfraith
ar gyfer lleihau'r defnydd net arnynt.
w Defnyddio rheoleiddio'n genedlaethol ac yn yr UE i hyrwyddo
dylunio cynaliadwy lle rhoddir blaenoriaeth i'w gallu i'w trwsio, i'w
hailddefnyddio, ac i leihau pecynnu gwastraff.
w Comisiynu'r Pwyllgor Cyfalaf Naturiol i ymchwilio i'r potensial ar
gyfer trethi adnoddau eraill, gan gynnwys cynlluniau blaendal-addaliad.
w Creu Swyddfa Rheoli Adnoddau gyda Defra, DCLG a BIS ti
sicrhau bod polisïau ynghylch gwastraff yn gyson, yn wyrdd ac
nad ydynt yn gosod gormod o faich ar unigolion na busnesau.

6.3 Bwyd a ffermio
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Gwna ein ffermwyr waith hanfodol er mwyn rhoi bwyd ar y bwrdd
i ni a gwella'r amgylchedd naturiol, ond esgeluswyd polisi bwyd
yn rhy hir. Byddwn yn annog buddsoddiad, twf, arloesi a newyddddyfodiaid, gan ddiogelu dyfodol diwydiant bwyd a ffermio'r DU.
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn awyddus i weld diwygiadau
parhaus ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, gan ddileu'r cymorth
cynnyrch ac allforio sy'n parhau a chefnogi datblygiad atebion
cynaliadwy o safbwynt amgylcheddol i'r galw cynyddol am fwyd.
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Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Hyrwyddo ffermio cyfran trwy'r Cynulliad, yn ffordd o annog
symudedd trwy'r diwydiant a'i gwneud yn haws i bobl ifanc sydd
â diddordeb mewn gweithio'r tir ddechrau.
w Hyrwyddo cynllunio dilyniant trwy'r Cynulliad, a thrwy hynny
sicrhau bod y fferm deuluol yn goroesi.
w Gweithio ar lefel yr UE i sicrhau labelu clir a diamwys o ran gwlad
tarddiad ar gig, cynhyrchion cig, llaeth a chynhyrchion llaeth.
w Parhau i gefnogi'r Dyfarnwr Cod Cylenwi Bwydydd. Byddwn yn
caniatáu i'r Dyfarnwr arfer doethineb wrth ddal archfarchnad yn
gyfrifol am y driniaeth a gaiff cylenwyr er mwyn helpu i sicrhau y
caiff ffermwyr bris teg. Bydd hyn o gymorth i bob cylenwr, gan
gynnwys y diwydiant llaeth, sydd o dan bwysau penodol.
w Sicrhau bod gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd ddigon o adnoddau
i orfodi safonau diogelwch bwyd, a chryfhau goruchwyliaeth ar
dwyll bwyd.

w Helpu ffermwyr a thyfwyr i gystadlu'n rhyngwladol trwy barhau i
leihau'r baich gweinyddol a rheoleiddiol a datblygu Strategaeth
Clefyd Anifeiliaid i leihau risgiau a chostau clefyd anifeiliaid.
w Parhau i wella safonau lles anifeiliaid, gan adeiladu ar
arweinyddiaeth Prydain. Byddwn yn adolygu'r defnydd ar gaetsys,
cewyll, a chyffuriau gwrthiotic ataliol rheolaidd.
w Gweithredu'n llawn y diwygiadau diweddar ar y Polisi
Pysgodfeydd Cyffredin, gan weithio gyda'r diwydiant ac eraill i
ddatblygu cynllun naturiol i bysgodfeydd cynaliadwy y DU, gyda
chwarae teg i'r flyd badau bach y glannau.

6.4 Addasu i'r newid yn yr hinsawdd

Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Paratoi cynllun gwytnwch cenedlaethol i helpu economi'r DU,
isadeiledd cenedlaethol ac adnoddau naturiol i addasu i effeithiau
tebygol cynnydd tymheredd cyfartalog byd-eang 3-4 gradd
w Hyrwyddo cynlluniau i leihau peryglon llifogydd trwy reoli'r tir yn
arloesol - gan gynnwys plannu coed a llystyiant i arafu dŵr ffo, adfer
ardaloedd gwlyptir, a chreu cronfeydd llifogydd diogel.
w Sefydlu comisiwn i ymchwilio i gynlluniau atal llifogydd yn-ôl-inatur, gan gynnwys rôl cyneinoedd gan gynnwys corstiroedd a
rhosydd ucheldir, gwlyptiroedd a glaswelltiroedd cyfoethog mewn
rhywogaethau wrth amsugno a dal dŵr.
w Gwneud yn siŵr yr ymgynghorir yn eang ag arbenigwyr ac y cymerir
i ystyriaeth y garfan fwyaf dibynadwy.

6.5 Ansawdd awyr a thrafnidiaeth wyrddach
Mae ansawdd awyr gwael yn broblem iechyd sylweddol. Ar ôl
ysmygu, awgryma'r amcangyfrifon mai hon yw ail broblem iechyd
fwyaf Prydain, a'i bod yn gyfrifol am rywbeth cyfwerth â 29,000 o
farwolaethau, bob blwyddyn. Byddwn yn pasio Deddf Trafnidiaeth
Werdd, gan gynnwys Cynllun Cenedlaethol i wella'n sylweddol
ansawdd awyr Prydain erbyn 2020.
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Mae'r llifogydd dinistriol a welwyd dros yr ychydig lynyddoedd diwethaf
yn arwydd o'r newid carlamus yn yr hinsawdd, a waethygwyd gan
newid patrymau o ran defnyddio'r tir. Mae angen i ni ddod o hyd i
well ffyrdd o addasu at stormydd, tymhestloedd, llifogydd a thywydd
poeth sy'n cynyddu'r pwysau ar isadeiledd, cylenwadau dŵr ac
ecosystemau.
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Bydd ein Cynllun Ansawdd Awyr Cenedlaethol ar gyfer ymgynghori
yn cynnwys:
w Rhwymedigaeth gyfreithiol sydd wedi'i thargedu at y trei a'r
dinasoedd mwyaf llygredig, i greu Parthau Allyriadau Isel.
w Adolygu'r broses MOT, i weld a ellid cylwyno newidiadau i leihau
allyriadau o gerbydau sy'n bodoli.
w Cefnogi cynigion nerwydd yr UE ar dargedau ansawdd awyr a
chynlluniau a ddiweddarwyd i fodloni'n gynt safonau ansawdd
awyr yr UE sy'n bodoli eisoes ar gyfer crynodiadau o nitrogen
deuocsid.
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Er mwyn hyrwyddo arloesi a dewisiadau trafnidiaeth gwyrddach,
byddwn yn gwneud y canlynol:
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w Cefnogi safonau uchelgeisiol yr UE ar gyfer safonau allyriadau
cerbydau diwygio trethi ceir i symbylu lleihau parhaus ar nwyon tŷ
gwydr a llygrwyr eraill o flyd ceir y DU ac adfer enillion i'r lefelau
a ragfynegwyd yn 2010. Bydd hyn yn cynnwys cylwyno bandiau
ar wahân ar gyfer ceir diesel newydd.
w Annog y farchnad ar gyfer cerbydau trydan, gan gynnwys trwy
gymorth wedi'i dargedu ar gyfer bysys, tacsis a nwyddau ysgafn,
a gofynion cynnar i ddefnyddio cerbydau allyriadau isel yn y
sector cyhoeddus. Byddwn yn pennu targed ar gyfer 2040 yn
ddyddiad pryd na chaniateir wedyn ond cerbydau carbon isel
iawn ar ffyrdd y DU at ddibenion eraill na chludo nwyddo.
w Gweithio gyda diwydiant i gylymu'r camau i gylwyno'n fasnachol
gerbydau trydan cell tanwydd di-allyriad, a hwyluso'r ledled y DU
i gylwyno isadeiledd rhoi tanwydd hydrogen.
w Adolygu'r ffordd orau o ddiweddaru'n barhaus ein gwaith
rheoleiddiol i ganiatáu pobl i ddefnyddio cerbydau trydan di-yrrwr
a rhai personol.

6.6. Gwella trafnidiaeth gyhoeddus leol
Mae trafnidiaeth gyhoeddus o ansawdd uchel yn hanfodol i'r gwaith
o adeiladu cymunedau ac economïau lleol, a gwneir dwy ran o
dair o deithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus ar fws. Wrth i fwy o bobl
deithio i'r gwaith mewn bws nag ar unrhyw ddull arall o drafnidiaeth
gyhoeddus maent o bwysigrwydd sylweddol i'r economi. Mae
gwasanaethau bws hefyd yn arbennig o bwysig i lawer o gymunedau
gwledig ac ynysig, lle mae un o bob pump o'r boblogaeth yn byw.
Yng Nghymru, byddwn yn gwneud y canlynol:
w Creu Awdurdodau Trafnidiaeth Teithwyr yng Nghymru i ddarparu
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Egni
Adnewyddadwy

6.5%

yn 2010

80

17.8%

yn 2014

gwasanaethau trafnidiaeth mwy fforddiadwy, hawdd eu
defnyddio.
w Ailreoleiddio'r gwasanaethau bws trwy Awdurdodau Trafnidiaeth
Gyhoeddus i wella'r teithiau a ddarperir mewn ardaloedd gwledig
a thlotach yng Nghymru.
w Prisiau tocynnau is a chylwyno tocyn Cymru gyfan tebyg i'r
"Oystercard" ar wasanaethau bws.
w Archwilio cost tocynnau decach "y illtir" ar gyfer y rhan fwyaf o
deithiau rheilffordd yng Nghymru.

6.7 Cymunedau gwledig cynaliadwy

Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Adnewyddu ymrwymiad 2010-15 na fydd rhaglen o gau
Swyddfeydd Post ac yn amddiffyn Rhwymedigaeth Gwasanaeth
Cyffredinol y Post Brenhinol i ddarparu ledled y DU am yr un pris.
w Cylwyno swyddogion heddlu “ar ddyletswydd”, swyddogion
a hyfforddwyd yn llawn sydd ar gael i ymateb yn ôl yr angen, i
gynyddu presenoldeb yr heddlu mewn cymunedau gwledig.
w Datblygu'r model Cyllidebau Cymunedol yng Nghymru i'w
ddefnyddio mewn ardaloedd gwledig i gyfuno gwasanaethau,
annog ymdrechion i chwalu'r finiau rhwng gwahanol
wasanaethau. Bydd hyn yn helpu i gadw gwasanaethau gwledig
megis meddygfeydd meddygon teulu, fferyllfeydd, swyddfeydd
post a llyfrgelloedd ar agor trwy eu galluogi i gydweithredu,
rhannu costau a chydleoli mewn cyleusterau a rannwyd.
w Parhau â'r cynllun gostyngiad tanwydd ar gyfer ardaloedd
anghysbell ac a weithredwyd gan Weinidogion y Democratiaid
Rhyddfrydol a gweithio gyda'r Comisiwn Ewropeaidd i'w ymestyn
i ragor o ardaloedd anghysbell sydd â chostau tanwydd uchel.
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Mae angen i gymuned wledig ffyniannus gael gwasanaethau lleol
a chyleusterau cymuned megis ysgolion, trafnidiaeth gyhoeddus,
siopau lleol, lleoliadau diwylliannol a thafarndai. Mae angen digon o
gartrei, fforddiadwy i deuluoedd lleol, i sicrhau bod y gwasanaethau
hynny'n rhai hyfyw. Ac mae angen trafnidiaeth gyhoeddus: mae
costau teithio'n elfen bwysig o dlodi gwledig. Mae'r Democratiaid
Rhyddfrydol yn deall y newid sydd ei angen i gefnogi cefn gwlad
byw sy'n gweithio.
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5 Deddf
Wyrdd
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Deddf Natur a fydd yn:
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w Creu sylfaen statudol i’r Pwyllgor Cyfalaf
Naturiol. Sefydlwyd y Pwyllgor yn 2012;
mae’n darparu cyngor i’r llywodraeth ar
gylwr asedau naturiol Lloegr gan gynnwys
coedwigoedd, afonydd, tir, mwynau a
chefnforoedd.
w Creu gofyniad i’r llywodraeth lunio cynllun
25 mlynedd ar gyfer adfer natur, gyda
diweddariadau blynyddol i’r Senedd yn San
Steffan, gan gynnwys sut i wyrdroi dirywiad
rhywogaethau’r DU a’u cyneinoedd a sicrhau
bod gwenyn a phryfed eraill yn gallu cylawni
eu rolau pwysig fel peillwyr cnydau.
w Cylwyno ‘Dyletswydd Gynaliadwyedd y
Sector Cyhoeddus’ newydd, sy’n ei gwneud
hi’n ofynnol i osod meini prawf gwyrdd
uwch ym maes polisi caffael cyhoeddus, a
rhoi gofynion ar awdurdodau cyhoeddus i
weithredu’n gynaliadwy
w Gweithredu canfyddiadau’r Panel Annibynnol
ar Goedwigaeth, creu corff cyhoeddus
newydd, sy’n rhydd o ymyrraeth wleidyddol
ac wedi’i ariannu’n sicr, i adeiladu ar werth
cyhoeddus yr ystâd.
w Trawsosod targedau ansawdd aer a dŵr yr
UE yn neddf y DU er mwyn cadarnhau ein
hymrwymiadau.
w Cyfundrefn tynnu dŵr gynaliadwy, ar gyfer y
cyhoedd, y diwydiant a’r amgylchedd naturiol.
w Creu gwarchodfa 1 miliwn cilometr sgwâr yn
ne Cefnfor yr Iwerydd.

Deddf Arbed Adnoddau a
Phrydain Ddiwastraff, a
fydd yn cynnwys:

w Gweithredu
argymhellion o’n
“hadroddiad Stern”
arfaethedig ar arbed
adnoddau, a gynhelir
gan y Pwyllgor Cyfalaf
Naturiol.
w Cynyddu’r cosbau am
droseddau gwastraff,
gan godi’r gosb ariannol
gyfartalog o £50,000
i £75,000 a dedfryd
gyfartalog o 12 i 18 mis.
w Targed ailgylchu
statudol o 70% ar gyfer
gwastraff yn Lloegr.
w Rheoleiddio i hyrwyddo
dylunio sy’n haws ei
drwsio, ei ailddefnyddio
a’i ailgylchu, gan ei
gwneud yn ofynnol bod
cynhyrchion yn cael eu
gwerthu â gwarantau
darnau a llafur am o
leiaf bum mlynedd.

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn rhoi’r
amgylchedd wrth galon polisi’r llywodraeth. Byddwn
yn pasio pum deddf werdd er mwyn pennu
fframwaith cyfreithiol parhaol ar gyfer economi
ffyniannus a chynaliadwy.
Deddf Trafnidiaeth
Werdd, a fydd yn
cynnwys:

Deddf Prydain DdiGarbon a fydd yn
cynnwys:

w Targed statudol o
drydaneiddio’r holl
lwybrau rheilffyrdd
pwysicaf, sy’n cael eu
defnyddio’n rheolaidd,
erbyn 2030.
w Pob bws a thacsi
newydd yn rhai isel iawn
eu hallyriadau o 2030
ymlaen a gwahardd
cerbydau allyriadau
uchel o’r ffyrdd erbyn
2040.
w Creu Ardaloedd
Allyriadau Isel gyda
chynllun ansawdd
aer cenedlaethol gan
gynnwys gofyniad
cyfreithiol ar gyfer y trefi
a’r dinasoedd mwyaf
llygredig.
w Fframwaith statudol
newydd bod pob
masnachfraint
rheilffyrdd newydd yn
canolbwyntio’n fwy ar
gwsmeriaid.
w Diweddariadau i
reoleiddio’r ffyrdd er
mwyn hybu trafnidiaeth
arloesol fel ceir di-yrwyr
a cherbydau trydan
personol.

w Targed cyfreithiol-rwym
newydd ar gyfer Prydain
Ddi-Garbon erbyn 2050,
i’w fonitro a’i archwilio
gan y Pwyllgor Newid
Hinsawdd. Roedd
Deddf Newid Hinsawdd
2008 yn cynnwys nod o
leihau allyriadau nwyon
tŷ gwydr y DU 80%
erbyn 2050 (yn seiliedig
ar linell sylfaen 1990).
w Targed
datgarboneiddio’r
sector pŵer o 50-100g
y kWh erbyn 2030, yn
unol ag argymhelliad
y Pwyllgor Newid
Hinsawdd.
w Safonau perfformiad
allyriadau ar gyfer
gorsafoedd pŵer glo
cyfredol, a gynlluniwyd
i sicrhau bod cynhyrchu
trydan o lo di-ball yn
dod i ben ar ôl 2025
w Rhoi pŵer benthyca
llawn i’r Banc
Buddsoddi Gwyrdd,
er mwyn hybu
buddsoddiadau pellach
mewn technolegau
carbon isel.

Deddf Adeiladau Gwyrdd,
a fydd yn cynnwys:

w Gostyngiad y
Dreth Gyngor am
gylwyno gwelliannau
effeithlonrwydd ynni
sylweddol mewn
cartrei.
w Targedau uchelgeisiol
bod pob cartref
cymdeithasol a rhentu
preifat yn bodloni
Band C y Dystysgrif
Perfformiad Ynni erbyn
2027.
w Targed statudol i ddod
â chartref pob aelwyd
dlawd o ran tanwydd
Fand C erbyn 2027.
w Fframwaith cyfreithiol
newydd sy’n ei
gwneud hi’n ofynnol i
reoleiddwyr hwyluso
datblygiad gwres
geothermol dwfn,
pympiau gwres ar
raddfa fawr, gwres
gwastraff diwydiannol a
systemau storio ynni.
w Pwerau newydd i’r
llywodraeth gylwyno
rheoliadau ar
effeithlonrwydd ynni ac
arbed gwres newydd i
leihau’r defnydd o wres
83
ac ynni.
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Tai fforddiadwy
i bawb
Diwallu ein
hanghenion tai
Er mwyn i bobl fyw bywydau llawn mae angen
iddynt gael cartref iawn ar gost y gallent ei
fforddio. Ond mae'r uchelgais syml honno'n
mynd yn fwy ac yn fwy anghyraeddadwy. Ers
degawdau mae Prydain wedi methu ag adeiladu
digon o dai, ac mewn nifer o fannau mae prisiau
tai a rhent wedi cynyddu y tu hwnt i'r hyn sy'n
fforddiadwy i deuluoedd arferol sy'n gweithio.
Ar yr un pryd, mae llawer o bobl hyn yn byw
mewn tai nad ydynt bellach yn addas ar gyfer
eu hamgylchiadau a hoffent symud ond nid oes
ganddynt opsiynau addas.
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Er mwyn i bobl fyw bywydau llawn mae angen iddynt gael cartref
iawn ar gost y gallent ei fforddio. Ond mae'r uchelgais syml
honno'n mynd yn fwy ac yn fwy anghyraeddadwy. Ers degawdau
mae Prydain wedi methu ag adeiladu digon o dai, ac mewn nifer o
fannau mae prisiau tai a rhent wedi cynyddu y tu hwnt i'r hyn sy'n
fforddiadwy i deuluoedd arferol sy'n gweithio. Ar yr un pryd, mae
llawer o bobl hyn yn byw mewn tai nad ydynt bellach yn addas ar
gyfer eu hamgylchiadau a hoffent symud ond nid oes ganddynt
opsiynau addas.

Addewid o Ragor

Wedi ymgyrchu i symud rhwystrau
rhag adeiladu cartrei newydd yng
Nghymru.

Pennu nod uchelgeisiol o adeiladu
300,000 o gartrei y lwyddyn yn y
DU, gan gynnwys 10 Gardd-Ddinas
newydd yn Lloegr.

Wedi gorfodi Llywodraeth Cymru i
helpu teuluoedd i brynu cartref trwy
fabwysiadu cynllun benthyciadau
ecwiti Cymorth i Brynu.

Cartrei newydd Rhentu i Brynu lle
mae'ch taliadau misol yn prynu'n
raddol gyfran i chi yn yr eiddo.

Wedi cylwyno cynllun trwyddedu
newydd i drigolion cartrei parc.

Benthyciadau blaendal tenantiaeth
Cymorth i Rentu newydd i helpu
pobl ifanc i gael eu lle cyntaf.

Wedi datblygu'r Fargen Werdd, i dalu
am gost uniongyrchol gwelliannau
arbed ynni megis inswleiddio, atal
drafftiau a ffenestri dwbl.

Tynnu £100 oddi ar Dreth Gyngor
am 10 mlynedd os insiwleiddiwch
eich cartref, a gwahardd
landlordiaid rhag osod cartrei na
all tenantiaid fforddio'n rhesymol eu
gwresogi.

7.1 Adeiladu rhagor o dai a thai gwell
Yn Adroddiad Holmans a gyhoeddwyd yn 2010, rhoddwyd
amcangyfrifon o'r angen a'r galw presennol a rhagfynegol am dai
rhwng 2006 a 2026. Yn yr adroddiad, amcangyfrifwyd bod angen
284,000 o gartrei ychwanegol yng Nghymru rhwng 2006 a 2026, a
183,000 o'r rhain ar gyfer y farchnad a 101,000 na fyddent ar gyfer
y farchnad. Mae hyn yn cyfateb i godiad blynyddol cyfartalog o
14,200 o anheddau, y byddai 5,100 o'r rhain yn eiddo na fyddai ar
gyfer y farchnad megis unedau tai fforddiadwy. O'i gymharu â'r fath
asesiad angen annigonol i bob golwg yw targed Llywodraeth Cymru
hithau, sef 10,000 o gartrei newydd fforddiadwy yn ystod tymor
presennol y Cynulliad. O ystyried hefyd y methiant i adeiladu digon
o dai sector breifat newydd yng Nghymru, mae'n amlwg ein bod yn
wynebu argyfwng cylenwi sy'n golygu na all llawer o bobl gael y
cartref y mae arnynt ei angen. I fynd i'r afael â'r broblem hon, rhaid
i ni gymell y gwaith o adeiladu tai newydd a diod o hyd i ffynonellau
cyfalaf newydd i ddarparwyr tai cymdeithasol. Mae angen hefyd i ni
gynnig rhagor o gefnogaeth i adeiladwyr lleol bach i sicrhau arian a
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goresgyn rhwystrau y gallent eu hwynebu rhag datblygiad.
Byddwn yn pennu targed uchelgeisiol o gynyddu'r raddfa adeiladu
tai i 300,000 y lwyddyn. Ymhen blwyddyn gyntaf y Senedd nesaf yn
San Steffan, byddwn yn cyhoeddi cynllun hirdymor sy'n nodi'r nod
sut y cylawnir y nod hwn. Bydd ein cynlluniau'n cynnwys:
w Adolygiad ar y ddeddfwriaeth Prynu Gorfodol i hwyluso cynnull
sale, gan gynnwys ar gyfer Gardd-Ddinasoedd. Byddwn hefyd yn
treialu technegau ar gyfer dal y cynnydd mewn gwerth tir yn sgil
rhoi caniatâd cynllunio, gan helpu i ddarparu hyd atddeng GarddDdinas yn Lloegr.
w Rhaglen gomisiynu gan y llywodraeth i gynyddu'r gwaith o godi
tai at ein targed o 300,000; lle na all y farchnad ar ei phen ei hun
sicrhau digon o niferoedd, bydd asiantaethau'r llywodraeth yn
comisiynu tai i'w gwerthu a'u gosod yn uniongyrchol i lenwi'r
bwlch. Rydym eisoes wedi treialu'r dull uniongyrchol hwn yn
Swydd Gaergrawnt.
w Banc Buddsoddi Tai newydd gyda chefnogaeth y llywodraeth i
ddarparu cyfalaf hirdymor ar gyfer anheddau pwysig newydd a
help i ddenu cyllid ar gyfer prosiectau adeiladu tai pwysig y bydd
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol yn
manteisio arnynt.

Maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2015

7.2 Gwella cynllunio
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Mae cynllunio da'n hanfodol i ddarparu cymunedau cynaliadwy.
Gyda rheolau cynlluniau newydd, gallwn sicrhau bod gan y tai
newydd a adeiladwn gysylltiadau da o ran trafnidiaeth gyhoeddus,
gwytnach rhag bygythion y newid yn yr hinsawdd, eu bod yn
ddiogel, yn gynnes ac yn sicr, a'u bod mewn cymunedau go iawn
lle gall pobl ddod at ei gilydd yn hawdd. Byddwn yn gweithio gydag
Awdurdodau Lleol i sicrhau eu bod yn meddwl ar gyfer y tymor hir,
ac yn defnyddio eu pwerau i hwyluso marchnad dai fforddiadwy. Yn
y Cynulliad Cenedlaethol, byddwn yn gwneud y canlynol:
w Er mwyn cael gwell tai mae angen asesiadau i sicrhau eu bod
yn ymateb i'r galw a'u bod yn cymryd i ystyriaeth ffactorau lleol
megis dyfodol y Gymraeg, gan gynnwys trwy arwyddion pris, yn
hytrach nag angen yn unig, a segmentu'n fwy effeithiol y galw gan
wahanol fathau ar aelwydydd, gan gynnwys llety o ansawdd a
rannwyd i bobl ifanc.
w Gwneud darpariaeth er mwyn sicrhau bod pob maes yn paratoi
ar gyfer cynllunio ar gyfer anghenion pobl hyn am dai sy'n briodol
i'w hoedran. Dylai'r cynllunio hwn hefyd sicrhau bod unedau tai
priodol ar gael ym mhob ardal i'r rheini sydd am leihau eu llety i

un sy'n gweddu'n well i'w hanghenion.
w Hwyluso'r camau i ddisodli adeiladu amaethyddol ar ddull
diwydiannol â thai sensitif a ddyluniwyd yn briodol.
w Ceisio'i gwneud yn haws fyth defnyddio'r lle uwchben siopau am
dai y mae mawr angen amdanynt ac i ddatblygu cymuned canol
tref.
w Arfer dull mwy hyblyg wrth newid defnydd lle gellir newid
adeiladau manwerthu neu fusnes yn dai y mae mawr alw
amdanynt ynghanol trei.
w Galluogi awdurdodau i ardrethu hyd at 200% y Dreth Gyngor ar ail
dai lle barnant fod hyn yn briodol.

7.3 Tai fforddiadwy
Mae gan y llywodraeth ran hanfodol i'w chwarae wrth ddatblygu tai
fforddiadwy. Mae dros bymtheng mlynedd o Lafur Cymru mewn
Llywodraeth wedi arwain at iloedd o bobl yn llythrennol sy'n aros
am dros ddegawd am gartref. Byddwn yn galluogi Awdurdodau
Lleol, Cymdeithasau Tai a'r llywodraeth ganolog hithau i adeiladu
llawer o dai rhagor. Byddwn yn gwneud y canlynol:

Sylweddolwn fod y rhan fwyaf o bobl yn awyddus i fod yn berchen
ar eu cartref eu hunain, a'u bod yn credu mewn cefnogi pobl ar
eu taith i fod yn berchnogion ar eu cartref. Ond dylai polisïau sy'n
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w Pennu targedau ar gyfer nifer y tai fforddiadwy i'w hadeiladu yng
Nghymru yn ystod tymor y Cynulliad, i'w pennu gan Weinidogion
ymhen chwe mis i etholiad y Cynulliad ac i adrodd arno bob
blwyddyn i'r Cynulliad Cenedlaethol.
w Annog darparwyr tai fforddiadwy – yn Gynghorau a
Chymdeithasau Tai – i arloesi, gan gynnwys defnyddio'r tai ar
werth neu i'w gosod ar raddfa'r farchnad i helpu i roi cymhorthdal
am dai fforddiadwy newydd.
w Cael cofrestrau tai hygyrch gorfodol a darparu cyngor ar adeiladu
tai sy'n addas i'r anabl.
w Cylwyno Cronfa Dai Ganolradd i dalu am gynhyrchion tai
canolradd, gan gynnwys:
° Cartrei rhent fforddiadwy, am hyd at 80% rhent y farchnad
leol.
° Model newydd Rhentu i Brynu lle mae taliadau misol yn
cronni'n rheolaidd er mwyn i'r tenant gael cyfran canran
yn yr eiddo, a bod yn berchen arno'n llawn ymhen 30
mlynedd.
° Llety newydd ei adeiladu i'w rannu ar Raddfa Llety a Rennir
y Gymdeithas Dai Leol.
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Mae Llywodraeth Cymru Llafur yn adeiladu llai na sydd angen.

hyrwyddo perchnogaeth tai ganolbwyntio ar dai sydd newydd eu
hadeiladu er mwyn atal pwysau artifisial ar brisiau, ac ni ddylent
wahaniaethu ar sail deiliadaeth dai laenorol.

7.4 Amddiffyn tenantiaid preifat a lesddeiliaid
Mae rhagor a rhagor o bobl - gan gynnwys teuluoedd - yn rhentu
yn y sector breifat ar gyfer y tymor hir. Credwn fod rhentu preifat yn
rhan bwysig o'r farchnad dai, ond mae'r cydbwysedd wedi symud
yn ormodol yn erbyn y tenant, ac mae angen gwneud rhagor i helpu
pobl i wneud eu cartref mewn eiddo ar osod. Byddwn yn gwneud y
canlynol:

7.5 Gwres fforddiadwy a chartrei gwyrddach
Mae cynhesu ein cartrei'n rhan hanfodol o'r frwydr yn erbyn y newid
hinsawdd, ac hefyd yn hanfodol i gadw biliau'n fforddiadwy. Mae
prisiau ynni ym Mhrydain yn is na'r cyfartaledd i'r UE ond mae ein
biliau'n uwch am nad yw ein tai wedi'u hinswleiddio'n dda iawn. Yn
2012, amcangyfriid bod 386,000 o gartrei yng Nghymru mewn
tlodi tanwydd, cyfwerth â 30 y cant o aelwydydd Cymru. Mae tlodi
tanwydd yn ganolog i nifer o faterion eraill. Trwy godi pobl allan o
dlodi tanwydd, gellir gwella problemau gydag iechyd, tai, addysg a
lles. Mae'n hanfodol ein bod ni'n mynd i'r afael â'r argyfwng hwn.
Yn y Cynulliad, byddwn yn gwneud y canlynol:
w Mynd i'r afael â thlodi tanwydd trwy gymell landlordiaid sector
breifat i inswleiddio cartrei.
w Annog neilltuo cyfran o unrhyw gynllun budd cymunedol i fynd i'r
afael â thlodi tanwydd a biliau ynni uchel yn y gymuned.
w Creu Cymru Effeithlon â'r dasg o gynnig cyngor ar gartrei carbon
isel, hyrwyddo ymddygiad sy'n arbed ynni a datblygu negeseuon
gwastraff lleol.
w Gwahardd gosod yr adeiladau masnachol mwyaf aneffeithiol
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w Gwella camau i orfodi safonau a hyfforddi landlordiaid yn well i
sicrhau gwell ansawdd tai.
w Atal landloriaid rhag troi allan denantiaid sy'n gwneud cwyn am
waith trwsio hanfodol.
w Sefydlu system o wneud iawn i denantiaid yn y sector breifat.
w Cylwyno cynllun Cymorth i Rentu i ddarparu benthyciadau
blaendal tenantiaeth gyda chefnogaeth y llywodraeth i bawb dan
30 oed sy'n rhentu am y tro cyntaf.
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(gradd F ac G) a symud i gynnwys adeiladau gradd E a D dros
amser.
w Cylwyno cymhellion i helpu pawb i fuddsoddi mewn
effeithlonwydd ynni:
° Gostyngiad Treth Gyngor gwerth o leiaf £100 am 10
mlynedd, pan fydd gan y preswylydd welliant arbed ynni
cyfwerth ag o leiaf ddau fand.
° Tariff Bwydo newydd ar gyfer buddsoddi mewn inswleiddio
wal solet, sef yr buddsoddiad arbed ynni mwyaf costus ac
anodd i rai cartrei.

7
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Yn San Steffan, byddwn yn gwneud y canlynol:
w Diddymu eithriadau rhag y Safon Ddi-garbon ar gyfer cartrei
newydd, gan gynyddu'r safon yn raddol a'i estyn i adeiladau
annomestig o 2019 ymlaen. Byddwn yn hyrwyddo datblygiad
technegau gweithgynhyrchu y tu allan i'r sale, y dangoswyd bod
modd iddynt wella perfformiad ynni adeiladau.
w Pasio Deddf Adeiladau Gwyrdd newydd i bennu targedau
effeithlonrwydd ynni newydd, gan gynnwys uchelgais hirdymor i
bob cartref gyrraedd o leiaf radd Band C erbyn 2035.
w Diwygio cynllun "talu wrth arbed" y Fargen Werdd yn gynllun
newydd "Benthyciad Cartrei Gwyrdd" gan ariannu gwres a
thrydan adnewyddadwy ar y cyd ag effeithlonrwydd trydan.
w Hyrwyddo effeithlonrwydd ynni trwy alluogi'r Banc Buddsoddi
Gwyrdd i ddatblygu cynhyrchion ariannol arloesol i waith ail-osod
effeithlonrwydd ynni stryd neu ardal gyfan.
w Datblygu ystod o raglenni arloesol a dargedwyd gan gynnwys
ariannu isadeiledd lle bo'n briodol, megis:
° “Inswleiddio ar besgripsiwn” i gysylltu'r GIG â'r agenda
tlodi tanwydd.
° “Strategaeth Cartrei Nad Ydynt ar y Grid Nwy” i helpu
ardaloedd gwledig i fanteisio ar technolegau newydd.
° Benthyciadau di-log i ariannu gwelliannau cartrei effeithlon
o ran ynni.
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Rhyddid a
chyle
Hawliau cyfartal
i bawb
Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol bob amser
wedi hyrwyddo rhyddid a hawliau dynol. Wrth
i gymdeithas a thechnoleg ddod yn fwyfwy
cymhleth, mae’n frwydr barhaus i ailddatgan
yr egwyddor o ryddid yr unigolyn. Mae rhyddid
mynegiant wedi bod dan orthrwm yn ddiweddar,
a lleisiau’n galw arnom i aberthu rhyddid er
lles diogelwch dychmygol. Mae’r Democratiaid
Rhyddfrydol yn ymwrthod â’r dewis ffug hwn:
rhaid i ddiogelwch gwirioneddol i unigolion
a’n gwlad fod yn seiliedig ar hawliau cyfartal a
hawliau siil.
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Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol bob amser wedi hyrwyddo
rhyddid a hawliau dynol. Wrth i gymdeithas a thechnoleg ddod yn
fwyfwy cymhleth, mae’n frwydr barhaus i ailddatgan yr egwyddor
o ryddid yr unigolyn. Mae rhyddid mynegiant wedi bod dan
orthrwm yn ddiweddar, a lleisiau’n galw arnom i aberthu rhyddid
er lles diogelwch dychmygol. Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn
ymwrthod â’r dewis ffug hwn: rhaid i ddiogelwch gwirioneddol i
unigolion a’n gwlad fod yn seiliedig ar hawliau cyfartal a hawliau siil.
Gall gwahaniaethu ac anghydraddoldeb ddal pobl yn ôl cymaint
â diffyg rhyddid cyfreithiol. Nid yw cyleoedd wedi’u rhannu’n
gyfartal yn y Brydain fodern. Ble bynnag mae’ch gwreiddiau chi,
beth bynnag wnaeth eich rhieni, mae’ch ethnigrwydd, rhywioldeb
a rhywedd yn dal i effeithio ar eich cyleoedd mewn bywyd, eich
cyraeddiadau addysgol, eich gobeithion gwaith, sut y cewch eich
trin gan yr heddlu a’r system gyiawnder, ac am ba hyd y byddwch
chi’n byw. Mae’n rhaid i hynny oll newid, ac fe fy fyddant yn newid
gyda’r Democratiaid Rhyddfrydol mewn llywodraeth.

Cofnod o Weithredu

Addewid o Ragor

Rhoi’r gorau i gardiau adnabod a
gwrthwynebu’r “Siarter Ysbïwyr” a
fyddai wedi monitro defnydd pawb
o’r rhyngrwyd

Gwarchod eich preifatrwydd trwy
ddiweddaru deddfau data ar gyfer
oes y rhyngrwyd gyda Bil Hawliau
Digidol

Deddf Rhyddid i leihau’r camerâu
CCTV sy’n ymyrryd ym mywydau
pobl, stopio cymryd olion bysedd
plant ysgol a stopio achosion llym o
glampio olwynion

Ail Ddeddf Rhyddid i ddiogelu
rhyddid i lefaru, atal plismona
llawdrwm a gwahardd dyfeisiau
Mosquito sy’n gwahaniaethu yn
erbyn pobl ifanc.

Cylwyno priodas gyfartal i gyplau
hoyw a lesbiaidd

Mynd i’r afael â bwlio a
gwahaniaethu homoffobig, yn
enwedig mewn ysgolion

Lleihau’r bwlch cylog rhwng y
rhywiau a chynyddu nifer y menywod
ar fyrddau

Cefnogi miliwn yn rhagor o
fenywod sydd eisiau gweithio gyda
gofal plant gwell, cymorth gyda
chyfrifoldebau gofal a gweithredu
yn erbyn gwahaniaethu

Rhoi’r gorau i gloi plant ceiswyr
lloches a chryfhau’r rheolau ar
arferion stopio a chwilio yr heddlu

Brwydro yn erbyn gwahaniaethu yn
y system cyiawnder troseddol a
recriwtio mwy o heddweision duon,
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig.

8.1 Cydraddoldeb ac amrywiaeth
Dylai cymdeithas deg drin ei dinasyddion yn gyfartal a chydag
urddas. Gwelwyd datblygiadau allweddol yn y frwydr dros
gydraddoldeb yn ystod Senedd hon, diolch i’r Democratiaid
Rhyddfrydol mewn llywodraeth – fel cylwyno priodas o’r un rhyw a
gwahardd gwahaniaethu ar sail oedran. Ond mae’n rhaid i ni barhau
â’n gwaith i frwydro yn erbyn rhagfarn a gwahaniaethu ar sail hil,
oedran, crefydd, rhywioldeb ac anabledd. Byddwn yn gweithredu'r
cymalau sy'n weddill nas gweithredwyd o Ddeddf Cydraddoldeb
2010.

Rhyddid a chyle | hawliau cyfartal i bawb

8

97

Ein cefnogaeth ar gyfer

1967

LHDTh

Cyfreithloni rhyw rhwng
dynion yng Nghymru a
Lloegr

1975
Y Blaid Rhyddfrydol yw’r
blaid gyntaf i ymrwymo i
bolisi hawliau hoyw

1979
Cyfraith yr Alban yn
cysoni â Lloegr a
Chymru

1988
Democratiaid
Rhyddfrydol yn
gwrthwynebu Adran
28, sy'n gwahardd
athrawon rhag cylwyno
cyfunrywioldeb fel
rhywbeth derbyniol

1998
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Caniatáu i pobl traws
newid y rhyw ar eu
tystysgrif geni yn dod
yn bolisi'r Democratiaid
Rhyddfrydol
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2008

2010

Democratiaid
Rhyddfrydol yn
mabwysiadu polisi
swyddogol ni dylid
alltudio ceiswyr lloches
os maent yn wynebu’r
carchar, arteithio neu
lofruddiaeth oherwydd
eu rhywioldeb

2001
Oedran caniatâd
yn gostwng i 16 a
chydraddoldeb o’r
diwedd ar gyfer pobl
hoyw

2004
Cylwynwyd
Partneriaethau Siil

Democratiaid
Rhyddfrydol yw’r
cyntaf o’r prif bleidiau
i greu polisi ar Briodas
Gydradd

2013
Priodas Gydradd yn
dod yn gyfraith ar 17eg
Gorffennaf 2013

2014
Mae'r cwpwl gyntaf yn
briodi ar 29fed Mawrth
am hanner nos

Er mwyn hybu achos menywod a chydraddoldeb rhwng y rhywiau,
byddwn yn:
w Gosod nod uchelgeisiol o weld miliwn yn fwy o fenywod mewn
gwaith erbyn 2020 oherwydd rhagor o swyddi, gwell gofal iechyd,
a gwell cefnogaeth yn ôl i waith.
w Herio stereoteipio ar sail rhyw a rhywioli cynnar, gan weithio
gydag ysgolion i hyrwyddo delwedd gadarnhaol o’r corff a
dealltwriaeth ehangach o’r ddeddf cydsyniad rhywiol, a chwalu
syniadau traddodiadol am addasrwydd pynciau academaidd
penodol o ran y rhywiau
w Ymroi i gau’r bwlch cylog rhwng y rhywiau, gan gynnwys rheolau
newydd ar dryloywder cylog rhwng y rhywiau.
w Parhau i lywio’r achos dros amrywiaeth ymhlith arweinwyr
busnes, cynnal y momentwm o sicrhau mai menywod yw o
leiaf 30% o aelodau byrddau ac annog amrywiaeth rhywiol
ymhlith uwch-reolwyr hefyd. Byddwn yn ymroi i sicrhau tegwch
rhwng y rhywiau mewn rhaglenni’r llywodraeth sy’n cefnogi
entrepreneuriaid.

Er mwyn mynd i’r afael â’r gwahaniaethu hiliol sy’n wynebu pobl
dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) byddwn yn:

8
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Er mwyn hyrwyddo cydraddoldeb mewn perthynasau ac unigolion
LHDTh+, byddwn yn:
w Rhoi hawliau a rhwymedigaethau cyfreithiol i barau sy'n cyd-fyw
os bydd y berthynas yn chwalu neu fod un partner yn marw heb
ewyllys.
w Caniatáu priodasau dyneiddiol a phartneriaethau siil i’r rhyw
arall, ac yn rhyddfrydoli’r rheolau am leoliad, amseru a chynnwys
seremonïau priodasol.
w Ei gwneud hi’n ofynnol i holl ysgolion Cymru fynd i’r afael â
bwlio a gwahaniaethu homoffobig a thrawsffobig, ac yn sefydlu
amgylchedd goddefgar a chynhwysol i’w holl ddisgyblion.
w Hyrwyddo cydnabyddiaeth ryngwladol o briodasau a
phartneriaethau siil o’r un rhyw fel rhan o Strategaeth Hawliau
LHDTh+ Ryngwladol sy’n hybu’r achos dros dad-droseddu
cyfunrywioldeb mewn gwledydd eraill.
w Ymroi i faddau neu roi pardwn i holl gollfarnau hanesyddol am
ymddygiad cyfunrywiol cydsyniol rhwng oedolion.
w Gwella proiadau dilynwyr gemau pêl-droed trwy wneud siantio
homoffobig yn drosedd droseddol, fel siantio hiliol.
w Gofyn i’r Pwyllgor Cynghori ar Ddiogelwch Gwaed, Meinweoedd
ac Organau i adolygu’n achlysurol y rheolau sy’n ymwneud â
dynion sy’n cael rhyw gyda dynion sy’n rhoi gwaed, i ystyried pa
waharddiadau sy’n dal yn angenrheidiol.
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w Adeiladu ar adroddiad BAME Access to Finance y glymblaid i
nodi sut y gellir annog mwy o ymgeiswyr BAME i wneud cais
am gyllid a sefydlu busnes bach. Byddwn yn cyhoeddi data
amrywiaeth ar raglenni entrepreneuriaeth y llywodraeth ac yn
ceisio sicrhau cynrychiolaeth teg o cymynuddau BAME.
w Annog busnesau i sicrhau bod o leiaf un ymgeisydd BAME yn
aelod o’u bwrdd.
w Monitro a mynd i’r afael â’r bwlch cylog BAME.
w Gwahardd gwahaniaethu ar sail dosbarth/cast
w Herio achosion o wahaniaethu yn y system cyiawnder troseddol,
gan:
° Gwella’r amddiffyniadau ym mhwerau stopio a chwilio’r
heddlu yng Nghymru a Lloegr gyda chanllawiau tynnach
a gofyn i heddweision wisgo camera corff yn ardaloedd
Adran 60, a bydd angen sancsiwn barnwrol i sefydlu hyn.
° Hybu proses recriwtio plismyn o grwpiau pobl dduon,
Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig.
° Cynnal adolygiad llawn o achosion o gorgynrychioliaeth o
unigolion o gefndir du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig yn y
system cyiawnder troseddol.
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Er mwyn mynd i’r afael â gwahaniaethu crefyddol a chefnogi
cymunedau ffydd a chredo i gydweithio, byddwn yn:
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w Parhau i gefnogi’r Rhwydwaith Rhyng-ffydd er mwyn hyrwyddo
cysylltiadau cryf a chynaliadwy rhwng cymunedau ffydd
gwahanol.
w Cefnogi prosiectau sy’n mynd i’r afael ag anoddefgarwch fel
Show Racism the Red Card ac Anne Frank Trust UK.
w Cydweithio’n agos â sefydliadau ffydd a chymunedol, fel y
Jewish Community Security Trust a’r Muslim Council of Britain,
i rwystro troseddau casineb, gan gynnwys mewn addoldai fel
synagogau a mosgiau. Rydym yn benderfynol o frwydro yn erbyn
Gwrthsemitiaeth a chasineb yn erbyn Mwslemiaid yn y DU ac yn
rhyngwladol.
Er mwyn grymuso pobl ag anableddau i fyw bywydau llawn a
chylawni o’u gorau, byddwn yn:
w Gwella’r system fudd-daliadau i bobl anabl, gyda’r nod o sicrhau
un asesiad ac un gyllideb.
w Bydd hyn yn dod at ei gilydd gymorth megis Taliad Annibyniaeth
Bersonol, Lwfans Cylogaeth a Chymorth, sydd wedi disodli'r
Gronfa Byw'n Annibynnol a hawliau iechyd a gofal cymdeithasol.
w Byddwn yn sicrhau bod y system fudd-daliadau a chymorth yn

w

w

w

w

Er mwyn sicrhau’r safonau uchaf o beidio â gwahaniaethu mewn
gwasanaethau cyhoeddus, byddwn yn:
w Cynnal Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus ac annog
darparwyr allanol y sector cyhoeddus i ddilyn arferion gorau o ran
amrywiaeth.
w Gwahardd gwahaniaethu ar sail crefydd wrth ddarparu
gwasanaethau cyhoeddus
w Cael gwared ar gamau recriwtio anhysbys yn y sector cyhoeddus
lle bo modd
w Ailadrodd rhaglen garlam y gwasanaeth siil ar gyfer grwpiau heb
gynrychiolaeth ddigonol ar draws y sector cyhoeddus
w Mynnu amrywiaeth mewn Penodiadau Cyhoeddus. Byddwn
yn cylwyno’r rhagdybiaeth y dylai pob rhestr fer gynnwys
ymgeisydd BAME. Byddwn yn sefydlu pwyllgor annibynnol sy’n
monitro’r ymdrech i gael mwy o amrywiaeth mewn penodiadau
cyhoeddus a dilysu annibyniaeth y broses benodi i gyrff, byrddau
a sefydliadau cyhoeddus.
w Ymroi i sicrhau nad yw’r datblygiad tuag at wasanaethau
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w

galluogi cymaint ag y bo modd i fyw’n annibynnol a byddwn yn
gweithredu’r cynigion a gylwynwyd ym Mhapur Gwyrdd 2015 ar
Anableddau Dysgu.
Sicrhau bod oedolion anabl sydd angen ystafell ychwanegol yn
gallu hawlio hynny wrth asesu eu hanghenion Budd-dal Tai.
Helpu mwy o bobl anabl i weithio trwy annog cylogwyr i wneud
rhestr fer o unrhyw ymgeiswyr anabl cymwysedig a darparu
cyngor ar addasiadau yn y gweithle.
Ei gwneud hi’n haws i bobl fynd a dod trwy:
° Sicrhau bod mwy o orsafoedd yn hygyrch i gadeiriau
olwyn a rhoi blaenoriaeth i ddefnyddwyr cadair olwyn dros
bramiau lle bo gofod yn brin.
° Gweithredu darpariaethau Deddf Cydraddoldeb 2010 ar
wahaniaethu gan dacsis a cherbydau hurio preifat.
° Gwella’r fframwaith deddfwriaeth sy’n berthnasol i
Fathodynnau Glas.
° Gan adeiladu ar ein llwyddiant wrth wella mynediad cadair
olwyn i wella'r mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus i bobl
sydd ag anableddau eraill, gan gynnwys nam ar y golwg a'r
clyw.
° Gosod safon feincnodi ar ddinasoedd hygyrch.
Mynd i’r afael â throseddau casineb trwy sicrhau bod heddluoedd
ac awdurdodau cyhoeddus eraill yn monitro digwyddiadau’n
gywir.
Cydnabod yn ffuriol Iaith Arwyddio Prydeinig yn iaith swyddogol
i'r Deyrnas Unedig.
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cyhoeddus digidol yn gadael pobl ar ôl, trwy gynnal y safonau
mynediad uchaf posibl i wasanaethau digidol a chynnal
rhaglenni’r llywodraeth ar gynhwysiant digidol.

8.2 Rhyddid i lefaru a’r wasg rydd
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Fel y dangosodd ymosodiadau Charlie Hebdo ym Mharis, ni
allwn gymryd rhyddid mynegiant yn ganiataol. Mewn cymdeithas
agored, ni all fod hawl i “beidio â chael eich tramgwyddo”, felly
dyna pam mae’r Democratiaid Rhyddfrydol mewn llywodraeth wedi
cryfhau’r gyfraith i’w gwneud hi’n anoddach i bobl erlyn eraill am
ddefnyddio “geiriau sarhaus”, ac wedi arwain y ffordd o ran diogelu
ffynonellau newyddiadurwyr dan RIPA. Eto i gyd, mae sensoriaeth
a hunansensoriaeth yn bla, ac mae bygythiad o erlyniad yn gallu
cael effaith erchyll ar barodrwydd pobl i siarad yn erbyn twyll ac
anghyiawnder. Er mwyn newid hyn, byddwn yn:
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w Cylwyno amddiffynfeydd statudol er budd y cyhoedd ar
gyfer achosion eithriadol lle gall fod angen i newyddiadurwyr
dorri’r gyfraith (fel RIPA, Deddf Llwgrwobrwyo, a’r Ddeddf
Camddefnyddio Cyfriiaduron) er mwyn datgelu achos o dwyll
neu weithgareddau troseddol eraill.
w Sicrhau bod angen caniatâd barnwrol er mwyn caffael data
cyfathrebu a all ddatgelu ffynonellau newyddiadurwyr neu
gyfathrebiadau breintiedig eraill, ar gyfer unrhyw un o’r dibenion
a ganiateir dan RIPA; a rhoi cyle i newyddiadurwyr annerch y llys
cyn rhoi caniatâd, lle na fyddai hyn yn peryglu’r ymchwiliad.
w Cynnal adolygiad ôl-ddeddfu o Ddeddf Difenwi 2013, a
gylwynwyd drwy’r Senedd gan y Democratiaid Rhyddfrydol, er
mwyn sicrhau bod y darpariaethau newydd yn lleihau’r peryglon
enllibio.
w Cylwyno, ar ôl trafod y manylion, y newidiadau i’r Ddeddf
Diogelu Data 1998 a argymhellwyd gan Leveson er mwyn darparu
cydbwysedd tecach rhwng preifatrwydd personol a gofynion
newyddiaduraeth, gan sicrhau bod sefyllfa newyddiadurwyr
ymchwiliol wedi’i diogelu.
I hyrwyddo annibyniaeth y cyfryngau rhag dylanwad gwleidyddol
byddwn yn symud Gweinidogion o unrhyw ran ym mhenodiadau
Ymddiriedolaeth y BBC neu Fwrdd Ofcom.
Er mwyn sicrhau rhyddid y wasg, byddwn yn passio deddf
“diwygio/gwelliant cyntaf” Brydeinig, fel bod awdurdodau a’r
llysoedd yn gorfod ystyried pwysigrwydd y wasg a’r cyfryngau
rhydd mewn cymdeithas ddemocrataidd.
Er mwyn meithrin newyddiaduraeth er budd y cyhoedd a diogelu’r
cyhoedd rhag cael eu cam-drin gan y wasg, rydym yn ymrwymo

i system atebolrwydd sy’n gwbl annibynnol ar y llywodraeth a’r
diwydiant papurau newydd, fel y nodwyd yn y Siarter Frenhinol ar
Reoleiddio’r Wasg.
Rydym yn rhannu gobaith yr Arglwydd Ustus Leveson y bydd
cymhellion i’r wasg gytuno i system hunanreoleiddio gwirioneddol
annibynnol yn llwyddo. Ond os yw’r Panel Cydnabyddiaeth y Wasg,
ar ôl 12 mis o weithredu, o’r farn bod y papurau newydd yn gwrthod
cydweithredu, yna - fel y nododd Leveson ei hun - bydd angen i’r
Senedd weithredu a defnyddio’r opsiynau amrywiol gan gynnwys y
camau deddfwriaethol angenrheidiol i sicrhau bod hunanreoleiddio
annibynnol yn digwydd. Lle bo modd, byddwn yn ceisio gwneud hyn
ar yr un sail drawsbleidiol a lwyddodd i greu cynllun Leveson trwy
Siarter Frenhinol.

8.3 Plismona a phwerau’r gwasanaeth diogelwch
Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu bod diogelwch a
rhyddid y ddwy ochr i’r un geiniog: dyw’r naill ddim yn bosibl heb
y llall. Mae’r heddlu a’r asiantaethau cudd-wybodaeth yn gwneud
gwaith hanfodol i ddiogelu’r cyhoedd ac rydym yn wirioneddol
falch ohonynt. Ond rhaid i ni fod yn ofalus nad yw’r wladwriaeth yn
gorestyn ei hun, fel y gwnaeth ar adegau drwy dwyll, ymagwedd
lawdrwm neu ddeddfau cul.

w Datganoli pwerau dros gyiawnder ieuenctid, heddlu ac yn y
tymor hwy bwerau cyiawnder eraill i Gynulliad Cenedlaethol
Cymru, yn unol ag argymhellion Comisiwn Silk.
w Sicrhau trosolwg cywir o’r gwasanaethau diogelwch.
w Pennu mewn deddfwriaeth na ddylai’r asiantaethau cuddwybodaeth a'r heddlu gael data ar drigolion y DU gan
lywodraethau tramor, lle byddai hynny’n anghyfreithlon yn y DU
dan gyfraith y DU.
w Cefnogi ymchwiliad barnwrol llawn i gyfranogaeth neu ryw ran
mewn arteithio os bydd yr ymchwiliad cyfredol gan Bwyllgor
Diogelwch a Chudd-wybodaeth Tŷ’r Cyffredin yn methu â
chanfod y gwir.
w Rhoi terfyn ar gadw rhywun am gyfnod amhenodol at ddibenion
mewnfudo.
w Cylwyno gwaharddiadau ar ddefnydd amhenodol o fechnïaeth yr
heddlu.
w Mynnu caniatâd barnwrol cyn defnyddio heddweision cudd i
sleiio i grwpiau honedig o droseddwyr.
w Mynd at wraidd y gwir o ran arferion llwgr mewn rhannau o’r
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Byddwn yn:
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heddlu a’r wasg trwy sicrhau bod Ymchwiliad Panel Daniel
Morgan yn cael ei gwblhau’n brydlon a bod Rhan 2 Ymchwiliad
Leveson yn dechrau cyn gynted ag y mae’r erlyniadau troseddol
yn y sgandal hacio wedi gorffen.
w Nodi’r dulliau amgen ymarferol i ddefnyddio achosion perthnasol
caeedig o fewn y system gyiawnder, gan gynnwys darpariaethau
Deddf Cyiawnder a Diogelwch 2013, gyda’r nod o adfer
egwyddor cyiawnder agored.
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Yn yr oes ddigidol fodern, mae grym y wladwriaeth a buddiannau
corfforaethol yn gallu peryglu ein preifatrwydd a’n rhyddid. Rydym
wedi cylawni llawer o ran symud yn ôl y wladwriaeth orbwerus –
gan basio'r Ddeddf Diogelu Rhyddidau gyntaf erioed, gan sicrhau
adolygiad trylwyr ar RIPA a deddfu ar gyfer creu Bwrdd Preifatrwydd
a Rhyddidau Siil – ond ni allwn orffwys ar ein rhwyfau. Bydd y
pwerau gwyliadwriaeth yn cael eu hailwampio’n llwyr yn 2016. Mae
angen i ni sicrhau ein bod yn manteisio ar hyn a’r cyleoedd eraill
i reoli pŵer gormodol y wladwriaeth, a sicrhau ein bod yn parhau
â’r hawl i breifatrwydd, rhyddid i lefaru a chyiawnder agored,
mewn oes lle mae’n haws nag erioed i gadw gwyliadwriaeth. Dylai
preifatrwydd wastad fod yn hanfod ar gyfer data personol, sy’n
golygu bod yn rhaid cyiawnhau gwyliadwriaeth a’i fod bob amser yn
gymesur, a rhaid i unrhyw alwad neu orchymyn i ddarllen negeseuon
wedi’u hamgryptio fod yn benodol ac yn gymesur. Byddwn yn:

w Pasio Bil Hawliau Digidol, er mwyn difinio a chadw hawliau
digidol dinasyddion.
w Diogelu rhyddid sylfaenol y rhyngrwyd a chefnogi niwtraliaeth
y we, yr egwyddor y dylai darparwyr gwasanaeth rhyngrwyd
allu cael mynediad at bob cynnwys a rhaglen waeth beth fo’r
ffynhonnell, a heb ffafrio neu rwystro cynhyrchion neu wefannau
penodol.
w Gwrthwynebu cylwyno’r Siarter Ysbïwyr. Fe wnaethom rwystro’r
Bil Data Cyfathrebu drafft a byddem yn gwneud hynny eto. Mae
gofyn i gwmnïau gadw cofnod o weithgareddau rhyngrwyd
pawb am lwyddyn neu gasglu data cyfathrebu trydydd parti at
ddibenion nad ydynt yn ymwneud â busnes yn anghymesur ac
annerbyniol, fel yr oruchwyliaeth gyffredinol o’n post papur.
w Gosod cyfyngiadau llymach ar oruchwyliaeth ac ystyried
yn ofalus ganlyniadau adolygiadau RUSI ac Anderson a
gychwynnwyd gennym. Rydym yn gwrthwynebu gadael i’r heddlu
neu’r asiantaethau cudd-wybodaeth gasglu gohebiaeth bersonol
trigolion y DU.

8.5 Sicrhau ein hawliau a’n rhyddid mewn cyfraith

w Diogelu’r Ddeddf Hawliau Dynol ac yn ymgorffori Confensiwn
y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn yng nghyfraith
y DU. Byddwn yn cymryd camau priodol i gydymffurio â
phenderfyniadau Llys y DU neu Lys Hawliau Dynol Ewrop.
w Rhwystro unrhyw geisiadau pellach i gyfyngu ar yr hawl i achos
llys drwy reithgor.
w Passio Deddf Rhyddid newydd, er mwyn diogelu dinasyddion
rhag pwerau gormodol y wladwriaeth.
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800 mlynedd wedi’r Magna Carta, mae’r angen am sicrwydd neu
warantau ysgrifenedig, cyfreithiol o’n hawliau a’n rhyddid yn parhau.
Byddwn yn:
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Rhyddid yn:

106

w Tynhau’r broses o reoleiddio CCTV, gyda mwy o bwerau ar
gyfer y Comisiynydd Camerâu Gwyliadwriaeth.
w Ehangu’r rheolau sy’n ymwneud â storio DNA ac olion
bysedd gan awdurdodau lleol i gynnwys pob data biometreg
– fel delweddau wynebol.
w Diogelu rhyddid i lefaru trwy sicrhau nad yw geiriau
sarhaus a jôcs, a gweithredoedd anfwriadol, yn cael eu trin
fel pethau troseddol, ac nad yw negeseuon y cyfryngau
cymdeithasol yn cael eu trin yn fwy llym na chyfryngau eraill.
w Atal yr heddlu rhag plismona protestiadau’n rhy lawdrwm
trwy reoleiddio’r defnydd o ‘kettling’.
w Diwygio cyfreithiau cydfentrau.
w Gwahardd dyfeisiau Mosquito amledd uchel sy’n
gwahaniaethu yn erbyn pobl ifanc.
w Cryfhau rheolau er mwyn rhwystro achosion o ragarestio
a chamddefnyddio’r amodau mechnïaeth cyn-gyhuddo i
rwystro rhyddid siil a mygu protest heddychlon.
w Gorffen feto Gweinidogion ar ryddhau gwybodaeth o dan y
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
w Torri’n ôl ar or-reoleiddio bywyd bob dydd, fel dileu’r
gofynion trwyddedu i ddosbarthu talenni ar gyfer
digwyddiadau cymunedol, rhyddhau’r cyfyngiadau ar
ganeuon a darlleniadau mewn seremonïau priodas, a
chaniatáu noio mewn crynofeydd dŵr agored.

Bydd ein ‘Bil Hawliau
Digidol’ yn:

8
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w Ymgorffori’r egwyddor bod pawb efo’r hawl i rheoli data eu
hunain, ac y dylai pawb allu gweld, cywiro a (lle bo’n briodol
a chymesur) dileu eu data personol, lle bynnag y mae’n cael
ei gadw.
w Gwahardd unrhyw gorff cyhoeddus rhag casglu, storio neu
brosesu data personol heb ganiatâd statudol, a mynnu
bod unrhyw ddeddfwriaeth o’r fath yn cael ei hadolygu’n
rheolaidd.
w Rhoi mwy o bwerau ac adnoddau i’r Comisiynydd
Gwybodaeth a chylwyno dedfryd o garchar am achos
difrifol o dorri’r Ddeddf Diogelu Data.
w Sicrhau y caiff preifatrwydd ei amddiffyn i'r un graddau
mewn telegyfathrebu ac ar-lein yn un modd ag yn y byd
all-lein. Ni ddylai awdurdodau cyhoeddus ymyrryd ym
mhreifatrwydd unigolyn lle mae amheuaeth resymol
o weithgarwch troseddol neu ble mae fel arall yn
anghenrheidiol neu'n gymesur gwneud hyn er budd y
cyhoedd, o dan oruchwyliaeth briodol y llysoedd.
w Creu trosedd o gaffael data personol a’i werthu i drydydd
partïon heb ganiatâd penodol neu awdurdod cyfreithiol.
w Sicrhau bod rhaid i bolisïau preifatrwydd a thelerau ac
amodau gwasanaethau ar-lein, gan gynnwys apps ffonau
clyfar, fod yn glir, yn gryno, ac yn hawdd i'r defnyddiwr eu
deall.
w Pwysleisio bod gan wasanaethau ar-lein ddyletswydd
gofal i ddarparu polisïau sy’n addas i’r oedran., cannlawiau
a chymorth i’r plant a phobl ifanc sy’n defnyddio eu
gwasanaethau.
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Cymunedau
diogel
Yr heddlu,
cyiawnder a llu’r
finiau
All neb gylawni o’u gorau os ydyn nhw’n byw
mewn ofn. Trwy ofalu bod ein cyfreithiau’n cael
eu cynnal, gallwn greu cymunedau cryf sy’n
cynnig cyleoedd i bawb. Mae troseddu wedi
gostwng 10% gyda’r Democratiaid Rhyddfrydol
mewn llywodraeth. Mae hynny’n golygu bod llai o
ddwyn o gartrei, llai o gymunedau wedi’u difetha
a llai o bobl yn cael loes. Ond mae llawer mwy
i’w wneud eto i leihau trosedd a sicrhau nad yw
pobl yn byw mewn ofn.
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All neb gylawni o’u gorau os ydyn nhw’n byw mewn ofn. Trwy ofalu
bod ein cyfreithiau’n cael eu cynnal, gallwn greu cymunedau cryf
sy’n cynnig cyleoedd i bawb.
Mae troseddu wedi gostwng 10% gyda’r Democratiaid
Rhyddfrydol mewn llywodraeth. Mae hynny’n golygu bod llai o
ddwyn o gartrei, llai o gymunedau wedi’u difetha a llai o bobl yn
cael loes. Ond mae llawer mwy i’w wneud eto i leihau trosedd a
sicrhau nad yw pobl yn byw mewn ofn.
Y ffordd orau o ddiogelu’r cyhoedd yw trwy rwystro’r drosedd
rhag digwydd yn y lle cyntaf, boed trwy atal, ymyrryd yn gynnar, neu
trwy gosbau effeithiol sy’n herio troseddwyr ac yn mynd i’r afael â’u
hymddygiad troseddol. Byddwn yn sicrhau mai prif laenoriaeth y
system cyiawnder troseddol yw atal troseddu trwy dorri achosion o
aildroseddu.
Rydym newydd ddechrau fynd i’r afael â chamddefnyddio
ein system fewnfudo hefyd, gan gau colegau sy’n torri’r rheolau,
syrthio’n drwm ar weithio’n anghyfreithlon a masnachu pobl, ac
ailgylwyno archwiliadau finiau. Byddwn yn adeiladu ar y cofnod
hwn er mwyn ailadeiladu’r hyder yn ein system finiau a mewnfudo.

Addewid o Ragor

Lleihau troseddu gan 10%, gyda
phlismona seiliedig ar dystiolaeth ar y
rheng laen

Sicrhau bod plismyn yn
canolbwyntio ar atal troseddu
trwy gael gwared ar Gomisiynwyr
Heddlu a Throseddu

Gwella’r driniaeth ar gyfer problemau
caethiwed ac iechyd meddwl mewn
carchardai

Lleihau troseddu gyda “llysoedd
cyffuriau” arbenigol a chosbau
anhroseddol sy’n helpu’r rhai sy’n
gaeth i alcohol/cyffuriau i fod yn lân

Mwy o garcharorion yn gweithio oriau
hirach gyda chylogau’n cyfrannu at
Gronfa’r Dioddefwyr

Ailwampio carchardai er mwyn
canolbwyntio ar helpu troseddwyr i
droi eu cefn ar fywyd o droseddu

Strategaeth genedlaethol ar fynd i’r
afael â thrais yn erbyn menywod a
merched, a stopio’r arfer erchyll o
anffurio organau cenhedlu benywod
(FGM)

Dod ag achosion o FGM ym
Mhrydain a thramor i ddiwedd
o fewn cenhedlaeth, addysgu
cydsyniad rhywiol yn ein hysgolion,
a lleihau trais domestig

Ailgylwyno archwiliadau finiau
yn y rhan fwyaf o borthladdoedd
a meysydd awyr fel ein bod ni’n
gwybod pwy sy’n cyrraedd a gadael
y DU

Cwblhau archwiliadau finiau a
defnyddio’r wybodaeth i wella ein
rheolau isa ac allgludo pobl heb
hawl i aros yma.
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Cofnod o Weithredu

9

9.1 Atal troseddu
Mae troseddu ac ofn troseddau ymhlith y bygythiadau mwyaf i’n
diogelwch a’n gallu i fyw bywyd i’r eithaf. Rydym yn rhoi pwyslais ar
geisio atal troseddu rhag digwydd yn y lle cyntaf.
Byddwn yn:
w Lleihau’r cyleoedd i droseddu trwy wella’r amgylchedd adeiledig,
cynllunio technolegau newydd, a chryfhau cymunedau.
w Cryfhau’r ganolfan What Works o fewn Coleg yr Heddlu a’i gwneud
yn ofynnol i Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi graffu ar
ddefnydd lluoedd lleol o dystiolaeth trwy wrth gynllunio eu cynlluniau
plismona.
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w Adeiladu ar lwyddiant mapiau troseddau er mwyn defnyddio data’n
fwy effeithiol i leihau troseddu, anelu at gyhoeddi data fesul busnes
ar gyfer troseddau a gylawnwyd ar saleoedd masnachol ac
archwilio pa mor ymarferol yw cylwyno proses gofnodi orfodol o
golledion twyll gan ddarparwyr cardiau credyd a debyd unigol.

9.2 Gwella heddluoedd lleol
Rydym yn llwyddo i leihau troseddu a gwella effeithiolrwydd ein
heddluoedd, ond mae mwy i’w wneud. Credwn y gallai’r heddlu fod
yn llawer mwy effeithiol gyda chymorth go iawn a thrwy rannu arferion
gorau.
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w Gwarantu bod yr heddlu’n dilyn blaenoriaethau’r cyhoedd trwy
sefydlu Byrddau Heddlu gyda chynghorwyr o ardal y llu dan sylw, yn
lle’r Comisiynwyr Heddlu a Throseddu.
w Annog heddluoedd a gwasanaethau argyfwng eraill i gydweithio ar
lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol er mwyn lleihau costau swyddfa
a sicrhau arbedion effeithlonrwydd.
w Cefnogi ac ehangu Police Now, sy’n cylwyno graddedigion o’r
radd laenaf a gweithwyr proffesiynol hanner ffordd drwy’u gyrfa, i’n
lluoedd ni.
w Ystyried yr achos dros drosglwyddo cyfrifoldebau am droseddau
cenedlaethol mwy difrifol i’r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, gan
alluogi heddluoedd lleol i ganolbwyntio ar droseddu ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol ar lawr gwlad.
w Gwella ein gwaith gyda phartneriaid yr UE i fynd i'r afael â
throseddau difrifol a threfnus.

9.3 Cymorth gwell i ddioddefwyr troseddau
Mae’r system cyiawnder troseddol yno i warchod y cyhoedd rhag
troseddau – pan fo achos o droseddu, yna’r dioddefwyr yw ein
blaenoriaeth gyntaf. Mae angen i ni ofalu bod cymorth ar gael iddyn
nhw, a’u teuluoedd, wedi’r drosedd a gydol y system gyiawnder.
Byddwn yn:
w Deddfu Bil Hawliau’r Dioddefwyr.
w Creu man cyswllt unigol i ddioddefwyr er mwyn rhoi gwybodaeth a
chymorth yn gynnar iddynt.
w Newid canllawiau dedfrydu er mwyn cynyddu’r cosbau sydd ar gael
am droseddau casineb

w Rhoi’r hawl i ddioddefwyr troseddau adolygu pa gynnydd mae’r
heddlu wedi’i wneud o ran ymchwilio i’r drosedd a gylawnwyd yn
eu herbyn, gan gynnwys achosion y mae’r heddlu wedi penderfynu
peidio ag ymchwilio iddynt.
w Rhoi’r hawl i ddioddefwyr ddewis cyiawnder adferol.
w Gweithredu’r Strategaeth Caethwasiaeth Fodern er mwyn lleihau
achosion o fasnachu pobl a rhoi cymorth i ddioddefwyr.

Ni all cymdeithas deg oddef lefelau annerbyniol o drais yn erbyn
menywod a merched ym Mhrydain heddiw. Rydym wedi gwneud
cynnydd ers 2010 ond ni fyddwn yn gorffwys tan y byddwn yn sicrhau
mae menywod yn teimlo'n diogel a wedi amddiffyn. Byddwn yn:
w Sicrhau bod athrawon, gweithwyr cymdeithasol, heddweision a
gweithwyr iechyd mewn ardaloedd ag achosion uchel o FGM neu
briodasau dan orfod, yn cael eu hyfforddi i helpu’r rhai sydd mewn
perygl.
w Mynnu, trwy'r Cynulliad Cenedlaethol, fod cydsynio rhywiol yn cael
ei addysgu yn ysgolion Cymru o dan addysg ryw a pherthnasoedd
sy'n briodol i'r oedran.
w Gwella’r ddarpariaeth o ganolfannau argyfwng trais a llochesi i
rai sy’n dioddef trais domestig gyda rhwydwaith cenedlaethol a
ffynonellau cyllid cenedlaethol.
w Diogelu’r cyllid i brosiectau trais yn erbyn menywod a merched a
chynnal swydd Hyrwyddwr Rhyngwladol er mwyn osgoi’r math hwn
o drais.
w Creu llinell gymorth genedlaethol i ddioddefwyr trais a thrais
domestig a thrais rhywiol – waeth beth fo’r rhyw – er mwyn darparu
cymorth, annog mwy i roi gwybod i’r awdurdodau a sicrhau mwy o
gollfarnau.
w Ymroi i sicrhau bod yr holl system cyiawnder troseddol yn
diweddaru arferion yn unol â chanllawiau’r Cyfarwyddwr Erlyniadau
Cyhoeddus ar gydsyniad rhywiol.
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9.4 Mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a
merched

9

9.5 Gwella’r system gyiawnder ac adsefydlu
troseddwyr
Gall y system cyiawnder troseddol wneud mwy i atal pobl rhag byw
bywyd o droseddu. Rydym wedi gwneud cynnydd mewn llywodraeth,
gan ddarparu cymorth am y tro cyntaf i droseddwyr â dedfryd o lai na
12 mis. Eto i gyd, mae llawer gormod o bobl yn cael eu cadw dan glo yn
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Mae hyn yn dangos y duedd gostyngol mewn troseddu
- o Arolwg Trosedd Cymru a Lloegr.

hytrach na’u bod yn dysgu sgiliau i’w helpu i ennill bywoliaeth gonest ar
ôl cael eu rhyddhau.
Credwn fod poblogaeth uchel o garcharorion yn arwydd o fethiant i
adsefydlu yn hytrach nag arwydd o lwyddiant. Ein nod, felly, yw lleihau
poblogaeth y carchardai’n sylweddol trwy ddefnyddio cosbau amgen
mwy effeithiol a chywiro/unioni ymddygiad troseddol.

w Blaenoriaethu carchardai i droseddwyr peryglus a rhai sy’n cylawni’r
troseddau mwyaf difrifol â defnydd cynyddol o gosbau llym digarchar, gan gynnwys dalfa’r penwythnos neu gyda’r hwyr, cyrfiw,
gwaith di-dâl yn y gymuned a thagio GPS. Bydd hyn yn ein galluogi
i gylwyno rhagdybiaeth yn erbyn dedfrydau tymor byr a fydd yn
helpu i leihau poblogaeth y carchardai a chwtogi ar droseddau
w Hyrwyddo Paneli Cyiawnder Cymunedol a chynlluniau lleol eraill
wedi’u cynllunio i atal problemau rhag gwaethygu.
w Ehangu rôl y Bwrdd Cyiawnder Ieuenctid i bawb dan 21 oed.
w Creu Bwrdd Cyiawnder Menywod, tebyg i’r Bwrdd Cyiawnder
Ieuenctid, er mwyn gwella’r broses o adsefydlu troseddwyr
benywaidd.
w Diwygio carchardai i fod yn llefydd gwaith, adsefydlu a dysgu, gyda
throseddwyr yn derbyn asesiad addysg a sgiliau o fewn wythnos,
gan gychwyn gyda chwrs a rhaglen gymorth perthnasol o fewn mis,
a chwblhau’r cwrs wrth gael eu rhyddhau.
w Gwella llywodraethiant ac atebolrwydd carchardai gyda mesur
gwerth ychwanegol newydd i asesu’r cynnydd o ran lleihau
aildroseddu, darparu addysg a mynd i’r afael â phroblemau
caethiwed ac iechyd meddwl, a galluogi carchardai da i fod yn
fwy annibynnol. Byddwn yn cryfhau annibyniaeth Prif Arolygwyr
Carchardai a’r Gwasanaeth Prawf.
w Darparu arbenigwyr mewn llysoedd a gorsafoedd yr heddlu i nodi
os mai problem gyffuriau neu iechyd meddwl sy’n gyfrifol am
ymddygiad y troseddwr, fel y gallant ymdrin â’r mater mewn ffordd
briodol. Byddwn yn treialu llysoedd alcohol a chyffuriau fel sydd yn
yr UDA.
w Cryfhau’r prawf “rhagolygon realistig o’r ddalfa” er mwyn lleihau’r
defnydd o remandio troseddwyr dan amheuaeth y gellir eu monitro’n
ddiogel yn y gymuned, ac sy’n annhebygol o dderbyn dedfryd o
garchar os cânt eu barnu’n euog.
Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn mabwysiadu safbwynt sy'n
rhagdybio – oni bai fod rhesymau cryf i'r gwrthwyneb mewn achosion
penodol – mai gweision cyhoeddus yn hytrach na sefydliadau
masnachol a ddylai ddarparu dalfeydd, carchardai, gorfodi mewnfudo
ac unedau diogel.
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Byddwn yn:

9
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9.6 Sicrhau mynediad at gyiawnder
Mae mynediad at gyiawnder yn rhan hanfodol o gymdeithas rydd
a system gyfreithiol weithredol. Yn y Senedd hon, bu’n rhaid i ni
wneud arbedion sylweddol o’r gyllideb cymorth cyfreithiol, ond
dylai’n blaenoriaethau ar sicrhau effeithlonrwydd yn y Weinyddiaeth
Gyiawnder yn ystod y Senedd nesaf gynnwys diwygio’r carchardai a’r
llysoedd, a defnyddio technoleg ac arloesedd i leihau costau.
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w Adolygu’r farchnad cymorth cyfreithiol troseddol a sicrhau nad oes
arbedion pellach heb gynnal asesiad effaith o hyfywedd marchnad
gystadleuol ac amrywiol darparwyr cymorth cyfreithiol.
w Lleihau’r pwysau ar y gyllideb Cymorth Cyfreithiol trwy ofyn i
gyfarwyddwyr cwmnïau gael polisi yswiriant yn erbyn twyll a
caniatáu’r defnydd o asedau ymatal i dalu costau cyfreithiol
rhesymol.
w Cynnal adolygiad cylawn o’r Cymorth Cyfreithiol siil, adolygiad
barnwrol a fioedd llysoedd, mewn ymgynghoriad â’r farnwriaeth,
gyda’r nod o sicrhau bod cymorth cyfreithiol ar gael i bawb sydd
ei angen, bod rhai ar incwm cymharol fach yn gallu cylwyno cais
am adolygiad barnwrol o weithredu anghyfreithlon honedig gan
y llywodraeth ac na fydd fioedd llysoedd a thribiwnlys yn golygu
bod cyiawnder y tu hwnt i’r rhai sydd ei angen. Bydd hyn yn golygu
gwyrdroi unrhyw gynnydd diweddar yn fioedd llysoedd a delir
ymlaen llaw sy’n golygu nad yw llawer yn gallu fforddio cyiawnder, a
gwasgaru’r baich talu fioedd yn fwy teg yn lle hynny.
w Sicrhau mynediad at fioedd llwyddiant y gellir eu hadennill a
phremiymau yswiriant mewn hawliadau asbestosis a lle mae
unigolyn yn erlyn neu’n siwio’r heddlu; a hefyd i’r hawlydd a’r
diffynnydd mewn hawliadau cyhoeddi a diogelu data, ac eithrio pan
mae gan un parti dipyn mwy o adnoddau na’r llall.
w Hybu’r defnydd o adeiladau amgen ar gyfer llysoedd yr ynadon
ac mewn rhaglenni datrys anghydfod lleol fel y Paneli Cyiawnder
Cymunedol – er mwyn defnyddio adeiladau amgen a dod â
chyiawnder yn ôl i’r gymuned.
w Cefnogi arloesi megis darparu cyiawnder siil ar-lein ac ehangu
gweithdrefnau amgen ar gyfer datrys anghydfodau.
w Annog defnydd ehangach o wasanaethau cyfryngu ar gyfer cyplau
sy’n gwahanu, tra’n diogelu mynediad at lysoedd teulu lle bo’r angen
w Datblygu strategaeth a fydd yn darparu cyngor a chymorth

cyfreithiol i helpu pobl â phroblemau bob dydd fel dyled bersonol a
phroblemau lles cymdeithasol, gan weithio ar draws asiantaethau’r
Llywodraeth a chynnwys asiantaethau cyngor dielw.

9.7 Mynd i’r afael â therfysgaeth ac eithaiaeth dreisgar

Byddwn yn:
w Gweithio gydag arweinwyr crefyddol a chymunedol, grwpiau
cymdeithas siil a gwefannau cymdeithasol i wrthwynebu negeseuon
eithafwyr, a chreu gofod i fynegi safbwyntiau a dehongliadau
crefyddol i’r gwrthwyneb.
w Cynnal deddfau sy’n darparu amddiffyniad effeithiol rhag
gweithgarwch terfysgol, gan gynnwys herio grwpiau terfysgol,
Mesurau Atal ac Ymchwilio i Derfysgaeth, a Gorchmynion Gwahardd
Dros Dro sy’n galluogi’r gwasanaeth diogelwch i reoli’r broses o
ddychwelyd rhai fu’n ymladd yn anghyfreithlon mewn rhyfeloedd
tramor.
w Sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu’r adnoddau priodol i’r heddlu
a’r asiantaethau cudd-wybodaeth i fynd i’r afael â’r bygythiad o
ymosodiad, gan gynnwys seiber-ymosodiad.
w Gofalu nad yw ymdrechion i fynd i’r afael â therfysgaeth yn difenwi
neu’n gelyniaethu Mwslemiaid neu unrhyw grŵp ethnig neu ffydd
arall, a bod y llywodraeth yn cefnogi cymunedau er mwyn atal
rhai mewn perygl o gael eu radicaleiddio rhag cael eu denu gan
weithgareddau anghyfreithlon.
w Adolygu’r broses o asesu bygythiadau yn erbyn cymunedau ethnig a
chrefyddol gwahanol er mwyn sicrhau bod holl grwpiau’r DU wedi’u
diogelu’n briodol.
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Mae terfysgaeth ac eithaiaeth dreisgar yn parhau’n fygythiad difrifol i’r
DU, ac mae angen ymateb cymesur.

9

9.8 Dull effeithiol o leihau’r niwed a achosir gan
gyffuriau
Mae rhagfarn wleidyddol wedi camliwio’r drafodaeth am ddulliau
effeithiol o leihau’r niwed a achosir gan gyffuriau, yn llawer rhy hir.
Ledled y byd, mae gwledydd yn treialu dulliau newydd sy’n lleihau’r
niwed a achosir gan gyffuriau, gwella bywydau, lleihau dibyniaeth
ar gyffuriau ac arbed arian trethdalwyr. Er ein bod ni wedi gwneud
cynnydd da o ran triniaeth yma yn y DU, rydym yn dal i roi record
droseddol i 80,000 o bobl y lwyddyn am fod â chyffuriau yn eu
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meddiant, gan ddifetha eu gobeithion am waith, ac rydym yn dal i
garcharu 1,000 o bobl y lwyddyn am feddiant personol pan nad ydynt
wedi’u cyhuddo o ddelio neu unrhyw drosedd arall.
Byddwn yn:
w Addasu’r dull a ddefnyddir ym Mhortiwgal lle mae rhai sy’n cael eu
harestio am fod â chyffuriau at ddefnydd personol yn eu meddiant
yn cael eu cyfeirio at driniaeth, addysg neu gosbau siil heb gael
cofnod troseddol.
w Fel y cam cyntaf tuag at ddiwygio’r system, deddfu i roi gorau i’r
arfer o garcharu pobl am fod â chyffuriau at ddefnydd personol, gan
ddargyfeirio adnoddau yn hytrach tuag at daclo troseddu cyffuriau
cyfundrefnol.
w Parhau i gylwyno cosbau llym i rai sy’n cynhyrchu, mewnforio neu’n
gwerthu cyffuriau anghyfreithlon, a rhoi stop ar y rhai sy’n cynhyrchu
a gwerthu cyffuriau cemegol heb eu rheoleiddio (chemical highs).
w Sefydlu adolygiad i asesu pa mor effeithiol yw arbroion cyfreithloni
canabis yn yr Unol Daleithiau ac Uruguay o ran iechyd y cyhoedd a
throseddu.
w Deddfu i wneud y Cyngor Cynghorol ar Gamddefnyddio Cyffuriau yn
annibynnol wrth bennu categorïau cyffuriau, tra’n parhau yn atebol i
San Steffan a’r cyhoedd ehangach
w Galluogi meddygon i roi canabis ar bresgripsiwn at ddefnydd
meddyginiaethol.
w Trefnu mai’r Adran Iechyd, nid y Swyddfa Gartref, sy’n gyfrifol am
bolisi cyffuriau.
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9.9 Adfer ffydd yn ein finiau
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Mae mewnfudo yn dod â manteision niferus i’r DU, sy’n hybu ein
heconomi ac yn helpu i stafio ein gwasanaethau cyhoeddus, yn
enwedig y GIG.
Ond mae angen i ni daclo gwendidau ein system fewnfudo, a oedd
yn bygwth tanseilio’r ffydd a’r hyder ynddi. Dyna pam rydym ni wedi
arwain y galwadau i adfer archwiliadau finiau llawn i bawb sy’n
cyrraedd a gadael y wlad. Mae angen gwella proses weinyddu’r system
er mwyn ymdrin â hawliadau lloches a cheisiadau isa yn brydlon, gan
ddychwelyd y rhai heb hawl ddilys i fod yn y DU. Dim ond wedyn y
gallwn ni ddechrau ailadeiladu Prydain agored a goddefgar.
Byddwn yn:
w Cwblhau’r broses o adfer archwiliadau cyrraedd a gadael llawn yn

w
w

w

w
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ein finiau, er mwyn ail-feithrin yr hyder mewn rheoli mewnfudo, a
thargedu’r adnoddau ar rai sy’n aros ar ôl i’w isas ddod i ben.
Cylymu’r gwaith o brosesu hawliadau am loches, lleihau’r amser
y mae’n rhaid i ffoaduriaid gonest aros cyn y gallant ymgartrefu yn
y DU a’i gwneud hi’n haws i symud rhai heb ganiatâd i fod yma.
Byddwn yn ei gwneud hi’n ofynnol i geiswyr lloches oedran gweithio,
sydd wedi aros am dros chwe mis i brosesu eu hawliad, i chwilio
am waith fel pawb arall sy’n hawlio budd-daliadau, a’u bod ond yn
derbyn budd-daliadau ar ôl methu cael gwaith. Byddwn yn rhoi’r
gorau i ddefnyddio’r ‘Cerdyn Azure’ i weinyddu budd-daliadau yn y
system loches.
Dyblu nifer yr archwiliadau ymhlith cylogwyr i sicrhau bod pawb yn
parchu pob rhan o’r deddfwriaeth cylogaeth statudol.
Gwahanu myfyrwyr o’r ystadegau mewnfudo swyddogol, tra’n
cymryd camau cadarn yn erbyn unrhyw sefydliad addysgol sy’n
caniatáu i unrhyw un gamddefnyddio’r llwybr derbyn myfyrwyr i’r
DU.
Cylwyno i'r Senedd asesiad blynyddol o ddiffygion a
gormodeddau'r farchnad sgiliau a llafur a'u heffaith ar yr economi,
gwasanaethau cyhoeddus a chymunedau lleol, ynghyd ag adroddiad
archwilio ar y system rheoli mewnfudo, gan ganiatáu goruchwyliaeth
Seneddol lawn ar bolisïau ymfudo Prydain.
Mynnu bod pob unigolyn newydd sy’n hawlio’r Lwfans Ceiswyr
Gwaith yn cael asesiad sgiliau iaith Saesneg neu Cymraeg, gyda rhai
prin eu iaith yn gorfod mynychu cyrsiau iaith Saesneg neu Cymraeg
fel amod er mwyn derbyn y Lwfans Ceiswyr Gwaith.
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Pŵer i'r bobl
Datganoli,
democratiaeth a
dinasyddiaeth
Er mwyn bod yn rhydd i fod yn ystyrlon, mae
angen i bobl gael y pŵer nid yn unig i wneud
penderfyniadau am eu bywydau eu hunain, ond
am y modd y mae eu gwlad, eu cymuned, eu
gweithle a mwy'n cael eu rhedeg.
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Er mwyn bod yn rhydd i fod yn ystyrlon, mae angen i bobl gael
y pŵer nid yn unig i wneud penderfyniadau am eu bywydau eu
hunain, ond am y modd y mae eu gwlad, eu cymuned, eu gweithle a
mwy'n cael eu rhedeg.
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi gwneud dechrau da ar
foderneiddio a datganoli'r wladwriaeth. Rydym wedi diddymu pŵer
y Prif Weinidog i alw etholiadau. Rydym wedi gwella'r Senedd gyda
phwerau i feinciau cefn a rhagor o ddemocratiaeth fewnol. Rydym
wedi datganoli pŵer i gynghorau a chymunedau. Rydym wedi
darparu Deddf Cymru 2014, gan drosglwyddo pwerau amrywio
trethi i Gymru am y tro cyntaf. Rydym wedi cefnogi democratiaeth
cylogeion a'r mudiad cydfuddiannol.
Ond fe'n rhwystrwyd yn rhai o'n hymdrechion i ddiwygio
gwleidyddiaeth. Pan ddaeth yn fater o ddiwygio Tŷ'r Arglwyddi a
rhoi llais cryfach i ddinasyddion â phleidleisiau teg, rhwystrwyd ein
cynigion ni. Parhawn i gredu bod y newidiadau hyn yn rhai hanfodol
a byddwn yn dal weithio i'w sicrhau.

Addewid o Ragor

Wedi pasio Deddf Lobïo i gylwyno
cofrestr o lobïwyr ymgynghorol
a chyfyngu ar ddylanwad arian
buddiannau arbennig mewn
etholiadau.

Cael gwared ar arian mawr mewn
gwleidyddiaeth trwy osod cap
o £10,000 ar roddion yn rhan o
ddiwygio ehangach ar ariannu

Seneddau Cyfnod Sefydlog, gan
ddileu pŵer y Prif Weinidog i alw
etholiadau pan yw o fantais i'w blaid
ei hun

Gwell democratiaeth gyda
system bleidleisio decach mewn
llywodraeth leol ac yn San Steffan
a'r bleidlais yn 16

Deddf Cymru newydd, gan
drosglwyddo pwerau amrywio trethi i
Gymru am y tro cyntaf

Darparu cyfres o bwerau newydd i
Gymru.

10.1 Gwell gwleidyddiaeth
Oherwydd pleidleisiau annheg, gorganoli'r broses o lunio
penderfyniadau, pŵer nawdd a dylanwad lobïau corfforaethol
grymus, mae dinasyddion arferol a chymunedau lleol yn rhy aml
wedi'u heithrio a'u hymylu mewn gwleidyddiaeth gyfoes. Mae
angen i ni ddiwygio gwleidyddiaeth Prydain i'w gwneud yn fwy
cynrychiadol, yn fwy grymusol i'n dinasyddion, ac er mwyn iddi
ennyn rhagor o barch ymhlith y cyhoedd.
Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Cael gwared ar yr arian mawr mewn gwleidyddiaeth trwy gapio
rhoddion i bleidiau gwleidyddol yn £10,000 y pen bob blwyddyn,
a chylwyno diwygiadau ehangach i ariannu pleidiau ar hyd
llinellau adroddiad 2011 y Pwyllgor ar Safonau mewn Bywyd
Cyhoeddus, a ariannwyd o arbedion o wariant presennol y
llywodraeth ar wleidyddiaeth.
w Amddiffyn hawliau aelodau undebau llafur i dalu'u tanysgrifau,
gan gynnwys ardrethi gwleidyddol, o'u cylog, a chryfhau
rhyddidau gwleidyddol aelodau trwy adael iddynt ddewis pa
blaid wleidyddol yr hoffent ei chefnogi trwy'r taliadau awtomatig
hyn. Byddwn yn annog niferoedd ehangach i gymryd rhan mewn
pleidleisiau undebau llafur trwy bleidleisio electronig.
w Rhoi'r hawl i bleidleisio'n 16 oed ar gyfer etholiadau a refferenda
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Cofnod o Weithredu
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ledled y DU, a'i gwneud yn haws i gofrestru i bleidleisio mewn
ysgolion a cholegau.
Diwygio Tŷ'r Arglwyddi gyda mandad democrataidd cywir, gan
ddechrau o'r cynigion ym Mesur 2012.
Diwygio ein systemau pleidleisio ar gyfer etholiadau i lywodraeth
leol a San Steffan a sicrhau rhagor o gynrychiolaeth gyfrannol.
Byddwn yn cylwyno un Bleidlais Drosglwyddadwy i etholiadau
llywodraeth leol yng Nghymru ac ar gyfer ethol ASau ar draws
y DU. Byddwn yn lleihau nifer yr ASau, ond dim ond yn rhan o
gylwyno system bleidleisio ddiwygiedig, deg.
Dileu'r adolygiad finiau sydd i fod i roi adroddiad yn 2018.
Er y byddai angen sefydlu etholaethau newydd ar gyfer
system bleidleisio newydd, credwn y dylai adolygiadau finiau
etholaethau barchu cymunedau daearyddol naturiol, gyda rhagor
o hyblygrwydd i'r Comisiwn Finiau i wyro o gydraddoldeb
union i gymryd i ystyriaeth y cysylltiadau cymuned, a pharhad
cynrychiolaeth.
Archwilio'r opsiynau i gryfhau a symleiddio hawliau pleidleisio
dinasyddion y DU sy'n byw dramor a mynd i'r afael â'r difreinio a
ddaw i ran rhai.
Gweithio gyda'r darlledwyr i ffurioli'r broses ar gyfer Dadleuon yr
Arweinwyr mewn etholiadau Cyffredinol, gan helpu i sicrhau eu
bod yn digwydd ac yn gosod trothwy clir i'r rheini sy'n gymwys i
gymryd rhan.
Cryfhau ac ehangu'r gofrestr lobïo a gwahardd ASau rhag derbyn
gwaith lobïo cylogedig. Byddwn yn ystyried yn ofalus waith yr
adolygydd annibynnol i effaith rheoliadau gwariant trydydd parti i
sicrhau bod y cydbwysedd cywir wedi'i sicrhau. Byddwn hefyd yn
dileu'r gwahaniaethu yn erbyn trydydd partïon trwy ei gwneud yn
orfodol i bartïon gynnwys cost stafio yn ein cyfyngiadau treuliau
cenedlaethol yn yr un modd ag y gwna trydydd partïon ar hyn o
bryd.
I ddiwygio'r senedd yn arbennig byddwn yn gwneud y canlynol:

w Cryfhau rôl ASau wrth adfer y gyllideb a chraffu ar gynigion
gwariant y llywodraeth.
w Gwneud y Senedd yn fwy agored i deuluoedd, a sefydlu
adolygiad i arwain y ffordd at drefniadau rhannu swydd ASau.
w Gweithredu pwyllgor Busnes Tŷ i sicrhau mai'r Senedd ac nad
y weithrediaeth sy'n penderfynu amserlen y Senedd, gan roi
diwedd ar yr arfer o 'siarad allan' fusnes aelodau preifat. Gan
adeiladu ar argymhellion Pwyllgor Wright 2009, a phroiadau o
glymblaid, byddwn yn cynnal adolygiad llawn o weithdrefnau
Seneddol a ddylai gydnabod yn ffuriol bleidiau gwleidyddol
unigol ac nid y Llywodraeth a'r Wrthblaid yn unig.

Gall y Democratiaid Rhyddfrydol ymfalchïo yn y ffaith iddynt arwain
y ffordd o ran rhoi rhagor o bwerau i wledydd y DU. Gweinidogion
y democratiaid Rhyddfrydol a lywiodd Ddeddf Cymru 2014
trwy'r Senedd, gan drosglwyddo pwerau trethi i Gymru am y tro
cyntaf. Yn awr mae angen i ni fynd ymhellach. Mae angen i ni
weithredu cynigion Comisiwn Smith ar gyfer yr Alban yn llawn,
a rhoi ymreolaeth i'r Alban. Yng Ngogledd Iwerddon, dymunwn
weld cymdeithas heddychlon, sefydlog, ansectaraidd a hollol
ddemocrataidd. Yn Lloegr, byddwn yn cylwyno ‘Datganoli ar Gais’,
gan alluogi datganoli rhagor o bwerau i gynghorau neu grwpiau o
gynghorau.
Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru erioed wedi cefnogi
rhagor o ddatganoli i Gymru - oni bai fod y Democratiaid
Rhyddfrydol mewn Llywodraeth, ni fyddai Comisiwn Silk wedi'i
sefydlu. Cadarnhawn y cyhoeddiad Dydd Gŵyl Dewi a byddwn yn ei
weithredu'n llawn, gan ddatganoli pwerau dros ynni, porthladdoedd,
etholiadau lleol, darlledu a rhagor, gan weithredu model pwerau a
gedwir.
Ond nid yw'r cyhoeddiad hwn yn mynd yn ddigon pell. Bydd y
democratiaid Rhyddfrydol yn mynd ymhellach ac yn rhoi ymreolaeth
i Gymru a Senedd i Gymru erbyn:
w Gweithredu cynigion Rhan 1 Silk sy'n weddill ar bwerau ariannol
i Gymru. Byddwn yn ystyried gwaith adolygiad y Llywodraeth ar
ddatganoli Toll Teithwyr Awyr (APT), gan anelu at ddatganoli APD
pellter hir.
w Gweithredu cynigion Rhan 2 Silk trwy'r canlynol:
° Trosglwyddo pwerau o Senedd y DU i'r Cynulliad
Cenedlaethol dros S4C, carthffosiaeth, trafnidiaeth, cylog
athrawon, cyiawnder ieuenctid, plismona a phwerau
cyiawnder hirdymor eraill.
° Datganoli ariannu Network Rail mewn perthynas â
rhwydwaith Cymru.
° Cryfhau gallu'r Cynulliad Cenedlaethol i graffu ar
ddeddfwriaeth a gwneud Llywodraeth Cymru yn gyfrifol.
w Caniatáu i Lywodraeth Cymru bennu ei gwyliau banc ei hun.
w Darparu ar gyfer Senedd i Gymru, atal San Steffan rhag
dadwneud penderfyniadau Cymru ar faterion datganoledig, a
datganoli'r pŵer i ddiwygio trefniadau etholiadau i'r Cynulliad ac
etholiadau lleol yng Nghymru gyda mwyafrif o ddwy ran o dair.
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10.2 Teyrnas Unedig ddatganoledig gydag
ymreolaeth i Gymru
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w Rhoi'r pŵer i Gomisiynydd Plant Cymru archwilio materion sy'n
effeithio ar blant ond nad ydynt o dan reolaeth Llywodraeth
Cymru.
Byddwn yn rhoi ymreolaeth i bob gwlad mewn Teyrnas Unedig gref,
ffederal trwy drosglwyddo pŵer i reoli ystod o fanteision i bobl hyn,
gofalwyr a phobl anabl; rheoli asedau economaidd Ystadau'r Goron;
a benthyca ar gyfer buddsoddi. Byddwn yn ceisio cynyddu'r pwerau
benthyca ar gyfer Cymru i'w gwneud yn gymesur â'r Alban, trwy
gynyddu'r cyfyngiad benthyca cyfalaf o £500 miliwn i ryw £1 billiwn.
Yn ogystal, i helpu creu swyddi a hybu twf yng Nghymru, byddwn
yn dileu'r tollau camystumiol o safbwynt economaidd ar Bont Hafren
unwaith y bydd y dyledion wedi'u talu.
Daeth newid cyfansoddiadol yn gylym iawn. Bellach mae angen
i ni wneud yn siŵr bod yr holl drefniadau newydd yn cydweithio'n
gydlynol a byddwn, o'r herwydd, yn sefydlu Confensiwn
Cyfansoddiadol y DU, wedi'i ffurio o gynrychiolwyr y pleidiau
gwleidyddol, academia, cymdeithas ddinesig a'r cyhoedd, gyda'r
dasg o lunio cyfansoddiad ysgrifenedig llawn i'r DU, i adrodd ymhen
dwy lynedd.
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Gwahanol fu anghenion gwledydd y Deyrnas Unedig ers tro mewn
perthynas ag ariannu. Fformwla Barnett yw'r dull a ddefnyddir i
addasu'r gwariant a ddyrennir ar draws y DU.
Eisoes mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi ymestyn yn
sylweddol bwerau ariannol gwledydd y DU a byddwn yn datganoli
rhagor o bwerau ariannol i'r llywodraethau datganoledig. Er mwyn
sicrhau arian dibynadwy, byddwn yn cadw Fformwla Barnett yn sail
i ddyraniadau gwario yn y dyfodol i'r Alban a Gogledd Iwerddon.
Bydd hyn yn amddiffyn cyllidebau gwledydd unigol rhag ergydion
allanol megis y cwymp diweddar ym mhris byd-eang olew.
Cydnabyddwn ganfyddiadau Comisiwn Holtham fod y fformwla
presennol yn tanariannu Cymru a byddwn yn comisiynu gwaith i
ddiweddaru'r dadansoddiad hwn. Byddwn yn mynd i'r afael â'r
anghydbwysedd trwy gadarnhau llawr ar ddull Barnett a bennir ar
lefel sy'n adlewyrchu'r angen i ariannu Cymru'n deg, ond a fydd yn
ceisio dros gyfnod Senedd i gynyddu grant bloc Cymru i lefel deg.

10.3 Democratiaeth pob dydd
I arwain bywyd llawn, mae angen i bobl gael pŵer nid yn unig
dros eu llywodraeth. Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn

Byddwn yn gwneud y canlynol:
w Annog cylogwyr i hyrwyddo cyfranogiad cylogeion a
pherchenogaeth cylogeion, gan anelu at gynyddu cyfran y
cynnyrch domestig gros mewn busnesau sy'n eiddo i gylogeion.
Byddwn yn newid cyfraith y cwmni i ganiatáu strwythur bwrdd
dwy haen ar ddull yr Almaen i gynnwys cylogeion.
w Cylwyno cymodi gorfodol i streiciau sy'n debygol o greu
anghydfod eang i'r cyhoedd, gan ein galluogi i amddiffyn hawliau
gweithwyr i streicio wrth sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus
hanfodol yn cael eu darparu o hyd.
w Cryfhau rhan gweithwyr yn y broses o wneud penderfyniadau,
gan gynnwys cynrychiolaeth staff ar bwyllgorau cydnabyddiaeth
ariannol, a hawl cylogeion sy'n berchen ar 5% o gwmni i'w
cynrychioli ar y bwrdd.
w Rhoi rhagor o lais i gefnogwyr pêl-droed ynghylch sut y caiff eu
clybiau eu rhedeg ac annog diwygio ar reolau llywodraethu pêldroed i hyrwyddo ymwneud rhwng clybiau a chefnogwyr
w Lledu strwythurau cyffredin a chyfranogiad cylogeion drwy'r
sector cyhoeddus.
w Cryfhau hawliau cymunedol i redeg gwasanaethau lleol ac
amddiffyn asedau cymunedol trwy ddwyn ymlaen Hawl
Gymunedol i Brynu yng Nghymru.
w Cefnogi buddsoddiad cymdeithasol yng Nghymru, gan sicrhau
bod modd i elusennau a mentrau cymdeithasol gael y cymorth
a'r arian y mae arnynt eu hangen i ddatblygu a darparu atebion
arloesol, cynaliadwy i heriau yn eu cymunedau.
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lledu democratiaeth i fywyd pob dydd trwy annog mudiadau
cydfuddiannol, cydweithredol, a chyfranogiad cylogeion a thrwy
gynyddu'r cyleoedd i bobl gymryd rheolaeth ar y gwasanaethau y
maent yn dibynnu arnynt. Byddwn yn annog dinasyddion i ymwneud
mewn camau cymdeithasol ymarferol, gan ystyried y llywodraeth
yn alluogwr a hwylusydd yn hytrach na chomisiynydd a darparwr
gwasanaethau.
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10.4 Diogelu lle i drafodaeth ddemocrataidd
Sylweddolwn bwysigrwydd cyfryngau lluosog ac amrywiol, yn
rhydd o ddylanwad y wladwriaeth neu o reolaeth fonopolîaidd neu
dra-awdurdodol y farchnad, er mwyn gwarantu sgwrs fywiog ar
lefel genedlaethol. Byddwn, felly, yn diwygio'r trefniadau presennol
ar gyfer diwygio lluosogrwydd y cyfryngau yn unol yn fras â'r
argymhellion yn adroddiad Pwyllgor Ethol Cyfathrebu'r Arglwyddi yn
2014.
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Diwygio Tŷ'r
Arglwyddi
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789
Maint presennol Tŷ'r Arglwyddi

450
Yn ôl diwygiadau'r Democratiaid Rhyddfrydol

w Rhoir prif gyfrifoldeb i Ofcom a'i alluogi i gynnal adolygiadau'n
gyfnodol, yn ogystal â phryd y cychwynnwyd hynny gan uno
a phrynu arfaethedig, a galluogi Ofcom i osod amodau i atal
dylanwad unrhyw gwmni cyfryngau rhag niweidio budd y
cyhoedd.
w Sicrhau y gellir rhoi feto ymyrryd ar unrhyw amodau neu ofynion a
osodir gan Ofcom yn dilyn adolygiad lluosogrwydd gan Weinidog
yn unig ar ôl pleidlais yn nau Dy'r Senedd.
w Defnyddio amrywiaeth o fesurau i sicrhau bod cyfryngau bywiog
lleol a lleol iawn i helpu i ropi gwybod i ddinasyddion am eu hardal
leol a'u gwleidyddiaeth leol, gan gynnwys:
° Ailgyfeirio'r cymhorthdal presennol i 'deledu lleol', sydd
wedi methu â chyfrannu'n sylweddol i fywyd diwylliannol.
° Ymestyn grant Ofcom ar gyfer cynorthwyo gyda radio
cymunedol i ddarlledwyr ar-lein lleol iawn, a gadael i
gyfryngau lleol dielw gawl statws elusennol lle darperir
rhywbeth o fudd i'r cyhoedd.
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Byddwn yn gwneud y canlynol:
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Prydain yn y
byd
Gweithredu bydeang er mwyn
diogelwch a
ffyniant
Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn rhynggenedlaetholwyr oherwydd ein bod yn parchu
hawliau pobl lle bynnag maen nhw’n byw ac
yn deall mai trwy weithio gyda’i gilydd, y gall
gwledydd gylawni llawer mwy nag ar eu pennau
eu hunain. Mae hyn yn arbennig o wir am wlad
fel y DU sydd â gwe gyfoethog o gysylltiadau
byd-eang, sy’n rhoi’r potensial iddi gael mwy o
ddylanwad nag y byddai ei phŵer economaidd
neu ilwrol unigol yn caniatáu.
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Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn rhyng-genedlaetholwyr
oherwydd ein bod yn parchu hawliau pobl lle bynnag maen
nhw’n byw ac yn deall mai trwy weithio gyda’i gilydd, y gall
gwledydd gylawni llawer mwy nag ar eu pennau eu hunain. Mae
hyn yn arbennig o wir am wlad fel y DU sydd â gwe gyfoethog
o gysylltiadau byd-eang, sy’n rhoi’r potensial iddi gael mwy o
ddylanwad nag y byddai ei phŵer economaidd neu ilwrol unigol yn
caniatáu.
Mewn byd llawer mwy global, rhyngddibynnol, nid gwladwriaeth
genedlaethol yn unig yw’r ffordd orau o ddiogelu rhyddid i unigolion.
Mae corfforaethau, banciau a marchnadoedd bellach yn gweithio
ledled y byd, heb fawr o barch tuag at finiau cenedlaethol. Mae
newid yn yr hinsawdd, un o heriau mwyaf ein hoes, yn fyd-eang
ei natur. Ac mae troseddwyr, hacwyr a therfysgwyr bellach yn
gweithredu’n drawsfiniol hefyd. Bydd pob gwlad ar ei hennill o greu
system gyfreithiol a llywodraethiant ryngwladol, ar sail cytundeb ac
yn amlochrog, ar lefel fyd-eang.
Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi gweithio’n ddilino mewn
llywodraeth i gadw Prydain wrth galon y Gymuned Ewropeaidd,
er mwyn sicrhau’r fargen orau i ddinasyddion Prydain. Mae’n
Gweinidogion ni wedi cynrychioli Prydain ledled y byd ar faterion
pwysig o newid yn yr hinsawdd i ddiarfogi niwclear ac wedi sicrhau
cytundebau a fydd yn ein cadw ni i gyd yn fwy diogel, gan gynnwys
y Cytundeb Masnach Arfau Rhyngwladol. Rydym wedi sefyll dros
hawliau dynol, y rheol cyfraith ryngwladol a chymorth dyngarol,
gan gylawni am y tro cyntaf uchelgais 40 oed y Cenhedloedd
Unedig i wario 0.7% o’r incwm cenedlaethol fel Cymorth Datblygu
Swyddogol.
Byddwn yn sicrhau bod Prydain yn ymgysylltu’n weithgar ac
adeiladol â’n cynghreiriaid a’n partneriaid yn yr Undeb Ewropeaidd,
y Gymanwlad, CU, a NATO er mwyn datblygu ac ymgysylltu ag
ymatebion polisi i lywodraethau sy’n herio rhyng-genedlaetholdeb
rhyddfrydol a system sy’n seiliedig ar reolau.

Addewid o Ragor

Cynyddu y gwariant ar gymorth i
0.7% o GNI, a gwarantu hyn mewn
deddf

Sicrhau bod amcanion datblygu
cynaliadwy 2015 yn rhoi diwedd ar
dlodi, yn gwarchod yr amgylchedd
ac nad yw neb yn cael eu gadael
ar ôl.

Sicrhau £23.9 biliwn y llynedd, sy’n
record, ar ôl tynhau’r rheolau ar
efadu, osgoi a thwyll trethi, ac ennill
cytundeb y G8 ar dryloywder o ran
perchnogion go iawn busnesau.

Gwella tryloywder treth gan
gynnwys mewn gwledydd incwm
isel trwy ehangu adroddiadau fesul
gwlad gan fanciau a diwydiannau
cloddio/echdynnu i holl gwmnïau
rhestredig y DU.

Pasio deddf sy’n gwarantu
refferendwm cyn bod Prydain yn
trosglwyddo rhagor o bwerau i’r UE.

Sicrhau bod Prydain yn gwneud
cyfraniad adeiladol yn yr Undeb
Ewropeaidd a bod unrhyw
refferendwm sy’n cael ei sbarduno
gan Ddeddf yr UE yn gofyn un
cwestiwn mawr: Mewn neu Mas.

Cytuno ar darged uchelgeisiol yr UE
o dorri allyriadau carbon 40% erbyn
2030, a sicrhau cytundebau Rio+20
ar ddatblygu cynaliadwy.

Ymroi i sicrhau cytundeb byd-eang
rhwymol ar dorri allyriadau, ac
ymrwymiad cryfach o fewn yr UE i
50% o ostyngiad erbyn 2030.

Cefnogi ein lluoedd arfog a chynilwyr, ac ymgorffori Cyfamod y
Lluoedd Arfog mewn deddf.

Pwyslais ar sicrhau bod ein lluoedd
arfog yn cael yr hyfforddiant a’r
cyfarpar sydd eu hangen arnynt ar
gyfer bygythiadau heddiw a rhoi
terfyn ar batrolau arfau niwclear
parhaus

11.1 Gweithio er budd heddwch a diogelwch ledled y
byd
O fethiant y trafodaethau diweddar rhwng yr Israeliaid a’r
Palesteiniaid i ymyrraeth Rwsia yn yr Wcráin, mae’n gyfnod heriol i
heddwch a diogelwch ledled y byd. Ar adegau fel hyn, mae angen
i ni ailddyblu ein hymdrechion diplomataidd a gweithio’n agosach
â’n partneriaid yn yr UE a NATO er mwyn hyrwyddo polisi tramor
gweithredol, seiliedig ar hawliau, er budd diogelwch pawb.
Gall y DU ymfalchïo yn ei record o fod â rôl arweiniol yn yr Undeb
Ewropeaidd ac mewn sefydliadau rhyngwladol fel y Cenhedloedd
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Cofnod o Weithredu
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Unedig, NATO a’r Gymanwlad a dylai barhau i wneud hynny lle bo
modd, gan hyrwyddo ein gwerthoedd o ryddid a chyle i bawb.
Byddwn yn:
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w Defnyddio pob agwedd ar bolisi’r llywodraeth – masnach,
cymorth a diplomyddiaeth yn ogystal â chydweithrediad milwrol
– i sicrhau bod polisi’r DU yn canolbwyntio ar atal gwrthdaro.
Bydd angen ymagwedd ar y cyd ar draws y Weinyddiaeth
Amddiffyn, y Swyddfa Dramor a Chymanwlad, yr Adran dros
Ddatblygu Rhyngwladol ac adrannau eraill, a byddwn yn parhau
i asesu camau gweithredu llywodraeth y DU o safbwynt eu
heffaith ar atal a diogelwch. Bydd hyn yn laenoriaeth o fewn
Adolygiad Amddiffyn a Diogelwch Strategol 2015 (SDSR), a ddylai
ddechrau’n syth wedi’r Etholiad.
w Ymwneud â sefydliadau amlochrog y CU a sefydliadau sy’n
seiliedig ar gytundeb ar daws y byd a chryfhau’r sefydliadau hyn.
w Cefnogi egwyddor y Cenhedloedd Unedig o ‘Gyfrifoldeb i
Ddiogelu’. Mae’r egwyddor hon yn canolbwyntio ar ddiogelwch
unigolion yn hytrach na gwledydd.
w Gwella rheolaeth o allforion arfau gan:
° Gweithredu polisi o ‘ragdybiaeth o wadiad’ o ran allforio
arfau i wledydd sydd wedi’u rhestru fel gwledydd sy’n
destun pryder yn adroddiad blynyddol y Swyddfa Dramor
ar hawliau dynol
° Ei gwneud yn ofynnol cael ardystiad defnyddiwr terfynol
ar holl drwyddedau allforio arfau yn y dyfodol gydag
adroddiad blynyddol i’r Senedd ynglŷn â’r ardystio hwn.
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Dylai bydd y sefydliadau a’r polisïau hyn yn methu, rydym yn
cydnabod y bydd angen ystyried ymyriadau milwrol lle bo’r angen
i ddiogelu ein hunain a chylawni ein dyletswyddau rhyngwladol.
Dan yr amgylchiadau hyn, fodd bynnag, nid yw’r Democratiaid
Rhyddfrydol yn credu y dylai’r DU ymyrryd heb achos cyfreithiol a/
neu ddyngarol clir, gyda sêl bendith pleidlais seneddol, gan weithio
o fewn cylch gwaith sefydliadau rhyngwladol lle bynnag a phryd
bynnag y bo modd.
Wrth ymateb i achosion o wrthdaro difrifol byd-eang byddwn yn:
w Hybu democratiaeth a sefydlogrwydd yn yr Wcráin a’r gwledydd
cyfagos yn erbyn Rwsia gynyddol fygythiol. Byddwn yn gweithio’n
agos gyda’r UE a phartneriaid rhyngwladol eraill i orfodi’r pwysau
economaidd a gwleidyddol mwyaf ar Rwsia i roi’r gorau i ymyrryd
ym materion gwledydd sofran Dwyrain Ewrop, a byddwn yn
arddel yn gadarn ein cyfrifoldebau dan gytundeb NATO os bydd
bygythiad i aelod wladwriaethau NATO. Byddwn yn gweithio

w

w

w

w
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gyda’r UE i ddatblygu strategaeth ynni’r UE a fydd yn lleihau’r
ddibyniaeth ar gylenwadau ynni Rwsia.
Parhau i weithio gyda phartneriaid rhyngwladol - Gorllewinol,
Affricanaidd, Arabaidd - i fynd i’r afael ag eithafwyr Islamaidd a
nodweddir gan wladwriaeth Islamaidd (IS) yn Irac a Syria, a Boko
Haram yn Nigeria. Mae’r sefydliadau eithafol hyn yn gwyrdroi
Islam ac yn cylawni erchyllterau yn erbyn Mwslimiaid yn ogystal â
rhai nad ydynt yn Fwslimiaid. Mae’n her aml-genhedlaeth a fydd
yn cymryd amser ac amynedd. Rydym o blaid ehangu’r gynghrair
ryngwladol yn erbyn IS.
Yn cydnabod ni fydd ymosodiadau o'r awyr yn unig yn ddigon
i drechu IS, byddwn yn parhau â’r dull cynhwysfawr, yn unol â
chyfraith ryngwladol, o gefnogi saiad llywodraeth Irac yn erbyn
IS, gan gynnwys:
° Helpu i gryfhau ei sefydliadau democrataidd.
° Hyfforddi lluoedd diogelwch Irac ac ymladdwyr Peshmerga
y Cwrdiaid.
° Chymorth dyngarol er mwyn helpu i leddfu dioddefaint
Syriaid ac Iraciaid sydd wedi’u dadleoli.
Cefnogi’r gwrthwynebwyr cymedrol yn Syria, sy’n brwydro yn
erbyn Arlywydd Bashar al-Assad ac IS. Byddwn yn parhau i
bwyso am newid gwleidyddol cynhwysol yn Syria, a fyddai’n
galluogi Syriaid cymedrol o bob ochr i uno yn erbyn eithaiaeth a
gormes.
Parhau i ymrwymo i setliad heddwch trwy drafodaethau i’r
gwrthdaro rhwng yr Israeliaid a’r Palesteiniaid, sy’n cynnwys
ateb dwy wladwriaeth. Rydym yn condemnio’r defnydd o
rym anghymesur gan y ddwy ochr. Rydym yn condemnio’r
ymosodiadau gan rocedi Hamas ac eraill sy’n targedu pobl
gyffredin Israel. Rydym yn condemnio polisi anghyfreithlon
parhaus Israel o ehangu aneddiadau, sy’n tanseilio’r posibilrwydd
o ateb dwy wladwriaeth. Rydym yn cefnogi cydnabyddiaeth i
Wladwriaeth Rydd Palestina pryd a phan fydd hynny’n helpu’r
syniad i greu ateb dwy wladwriaeth.
Cefnogi trafodaethau amlochrog i atal Iran rhag caffael arfau
niwclear. Byddwn yn parhau i geisio normaleiddio ein cysylltiadau
diplomataidd ag Iran, gan gynnwys ailagor Llysgenhadaeth
Prydain yn Tehran a hyrwyddo trafodaethau heddychlon rhwng
Iran a Saudi Arabia.
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11.2 Ein lluoedd arfog a’r gwasanaethau diogelwch
Rhaid i’r DU allu amddiffyn ei hun a’r tiriogaethau y mae’n gyfrifol
amdanynt, cefnogi ei chymdogion a’i chynghreiriaid, a chyfrannu at
ymyrraeth ddyngarol. Mae ein partneriaid a’n cynghreiriau yn yr UE
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a NATO yn rhannu llawer o’r heriau diogelwch sy’n wynebu’r DU, ac
mae’r DU yn fwy effeithiol a chryf o weithio’n agos gyda’r partneriaid
hynny.
Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn glir o’r farn bod y diogelwch
a gynigir trwy barhau i fod yn aelod o’r UE mor bwysig ag erioed,
ynghyd â’n perthnasau dwyochrog â’n cynghreiriaid Ewropeaidd
allweddol. Rydym o blaid integreiddio galluoedd a chaffaeliadau
milwrol fwyfwy er mwyn mynd i’r afael â phroblemau cyffredin, er
mwyn goresgyn cyfyngiadau economaidd a chynnal sbectrwm lawn
o alluoedd amddiffynnol. Er mwyn cylawni hyn, byddwn yn adeiladu
ar drefniadau seiliedig ar gytuniad a sefydlwyd gennym, ac yn
ehangu’r cydweithrediad hwn i bartneriaid addas eraill yn Ewrop.
Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn ymrwymo i gylawni ein
dyletswyddau cenedlaethol a rhyngwladol o safbwynt amddiffyn
a diogelwch. Dyna pam ein bod ni, fel rhan o lywodraeth dros
y pum mlynedd diwethaf, wedi ymrwymo i wario 2% o’n GDP
ar amddiffyn, fel y pwysleisiwyd yn ddiweddar yn y Cynllun
Gweithredu ar Barodrwydd a’r Adduned Amddiffyn Diwydiannol yn
Uwchgynhadledd NATO Cymru yng Nghasnewydd yn 2014. Rydym
yn ymrwymo i gwblhau Adolygiad Amddiffyn a Diogelwch Strategol
yn gynnar yn y Senedd nesaf er mwyn llywio penderfyniadau
gwariant amddiffyn yn y dyfodol. Rydym yn cydnabod bod y byd
wedi newid yn aruthrol ers yr adolygiad tebyg diwethaf. Mae’n
hollbwysig bod yr Adolygiad hwn yn ystyried ein hanghenion
diogelwch ac amddiffyn real a’r rhwymedigaethau rhyngwladol,
a dyma pam ein bod yn dymuno symud tuag at un gyllideb
ddiogelwch.
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w Cynnal Adolygiad Amddiffyn a Diogelwch Strategol y byddwn yn
dychwelyd ato, ac yn diweddaru gweledigaeth Future Force 2020
a sicrhau bod y galluoedd rydym wedi buddsoddi ynddynt yn
berthnasol i gadw Prydain yn ddiogel.
w Defnyddio’r Adolygiad Amddiffyn a Diogelwch Strategol (SDSR)
i sefydlu Cyllideb Diogelwch Sengl, gan gynnwys nid yn unig
wariant amddiffyn confensiynol ond gwaith ein hasiantaethau
diogelwch, seiberamddiffynfeydd ac ymyriadau cymell tawel.
Dosberthir y Gyllideb Amddiffyn Sengl trwy’r broses SDSR, o dan
yr Adolygiad Gwario cyffredinol. Bydd y dull integredig hwn yn
sicrhau bod dewisiadau gwario’n dilyn y galluoedd y mae arnom
eu hangen yn hytrach na seilos adrannol traddodiadol.
w Cynnal lluoedd arfog cryf ac effeithiol yn ogystal â’r gallu i drefnu
lluoedd alldeithiol yn gylym.
w Pennu cyllidebau hirdymor i fuddsoddi yn yr offer cywir am
brisiau cystadleuol.

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn cydnabod cyfraniad allweddol
lluoedd arfog y DU o ran gwarchod y genedl ac yn credu mai rôl
y llywodraeth yw diogelu buddiannau personél y gwasanaeth a
chyn-ilwyr. Rydym yn cefnogi Cyfamod y Lluoedd Arfog i’r cam cyfamod sydd bellach yn rhan o Ddeddf y Lluoedd Arfog. Rydym
hefyd yn cynnig:
w Trosglwyddo Swyddfa Gweinidog y Cyn-ilwyr i Swyddfa’r
Cabinet, fel y gellir cwmpasu gwasanaethau’r holl adrannau i
helpu cyn-ilwyr a chreu swydd Comisiynydd y Cyn-ilwyr.
w Gwella’r cymorth i staff personél a chyn-ilwyr â phroblemau
iechyd meddwl gan gynnwys dibyniaeth ar alcohol.
w Cryfhau’r cyfamodau milwrol lleol trwy ddifinio canllawiau mwy
manwl a sicrhau bod arferion gorau yn cael eu cylwyno ar draws
pob awdurdod lleol.
Yn 2011, fe wnaeth y llywodraeth osod targed o gynyddu maint
milwyr wrth gefn i 30,000, ond mae’n bell iawn o gyrraedd y nod,
gyda phroblemau parhaus cadw milwyr wrth gefn. Rydym yn
cydnabod y pwysau gwahanol sy’n wynebu milwyr wrth gefn ac yn
cynnig:
w Bod pwyslais ar wella lefelau cadw a hyfforddi milwyr wrth gefn
fel y maent ar hyn o bryd
w Ei gwneud hi’n ofynnol i gylogwyr gynnig pythefnos o
absenoldeb di-dâl bob blwyddyn er mwyn helpu milwyr wrth gefn
i fynychu gwersylloedd hyfforddi.
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w Cydnabod bod rhyfela yn ehangu i’r seiberofod, trwy fuddsoddi
yn ein gwasanaethau diogelwch a chudd-wybodaeth a
gweithredu i wrthwynebu seiber-ymosodiadau.
w Parhau i gyfrannu’n llawn at ymdrechion diarfogi niwclear
rhyngwladol.
w Camu i lawr yr ysgol niwclear trwy brynu llai o longau tanfor
olynol i Vanguard a symud o ataliaeth barhaus ar y môr i gylwr
o batrolau wrth gefn rheolaidd, gan alluogi “ymchwydd” neu
ruthr o batrolau arfog pan fydd hyn yn briodol yng nghyd-destun
diogelwch rhyngwladol. Byddai hyn yn ein helpu i fodloni ein
hymrwymiadau cytundeb atal-lledaenu niwclear a lleihau stoc
arfau niwclear y DU.
w Gweithio o blaid safonau byd-eang newydd i roi diwedd
ar ddefnyddio arfau ffrwydrol confensiynol sy’n effeithio ar
ardaloedd poblog eang.
w Hyrwyddo cydweithrediad amddiffynnol Ewrop ac integreiddio lle
bo’n briodol trwy hybu cydweithrediad ac integreiddiad diwydiant
amddiffyn Ewrop.
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Allforion Prydain

50.5%

49.5%

Undeb Ewropeaidd

gweddill y byd

Yr Undeb Ewropeaidd yw'r farchnad allforio fwyaf ar gyfer
nwyddau Prydeinig
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Mae aelodaeth Prydain o’r UE yn hollbwysig i greu economi gryfach
ac er mwyn dylanwadu ar y byd. Mae miliynau o swyddi Prydeinig
ynghlwm wrth fasnach yr UE, ac mae bod yn rhan o Ewrop yn
rhoi mwy o chwarae teg i ni wrth i ni drin a thrafod cytundebau
masnach â chwaraewyr rhyngwladol fel UDA a Tsieina ac o ran taclo
bygythiadau i’n diogelwch. Mae UE mwy modern yn hanfodol wrth
ymateb i’r heriau byd-eang sy’n wynebu Prydain, boed yn newid yn
yr hinsawdd, troseddu a therfysgaeth drawsfiniol, neu wrthdaro.
Petai’r DU yn gadael yr UE, byddai cytundebau masnach
yn cael eu gwneud hebom, ni fyddai ein llais yn cael ei glywed
mewn trafodaethau ar newid yn yr hinsawdd a byddai’n finiau yn
llawer mwy bregus. Does dim dwywaith y byddai’r DU yn dlotach
a gwannach pe byddem yn cefnu ar ein cymdogion agosaf a’n
cynghreiriaid mwyaf dibynadwy, ac yn gadael yr UE.
Ond dyw hynny ddim yn golygu bod sefydliadau a pholisïau’r
Undeb Ewropeaidd yn berffaith ac nad oes angen eu diwygio. Plaid
diwygio a newidiadau yw’r Democratiaid Rhyddfrydol, boed yn San
Steffan, Holyrood, Senedd Bae Caerdydd neu’r cynghorau lleol, a
dyw’r UE ddim yn eithriad.
Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol mewn llywodraeth eisoes wedi
sicrhau newidiadau sylweddol fel cwtogi £30 biliwn ar gyllideb yr
UE a diwygio’r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, gan roi’r gorau i’r
arfer o waredu pysgod defnyddiadwy. Rydym hefyd wedi symud
cydbwysedd gwariant yr UE tuag at swyddi, twf ac arloesi. Dim
ond trwy barhau i gyfrannu’n llawn at yr UE y gallwn gylawni’r
newidiadau pellach sydd eu gwir angen nid yn unig i’r DU, ond i
weddill yr UE hefyd.
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11.3 Prydain yn Ewrop: ffyniant a diwygio

Byddwn yn:
w Mynd ati i ddwysáu marchnad sengl yr UE yn y sector ynni, yn
yr economi ddigidol ac ar gyfer gwasanaethau. Byddwn yn hybu
allforion Prydain trwy ddileu’r rhwystrau cenedlaethol i gwmnïau
o Brydain sy’n masnachu ar-lein a thrwy gwblhau cytundebau
masnach uchelgeisiol yr UE gyda marchnadoedd allweddol
fel Japan ac India. Byddwn yn gweithredu’r argymhellion
a wnaed gan Michael Moore AS, yn mis Hydref 2015, gan
gynnwys cyhoeddi Papur Gwyn Busnes Ewropeaidd bob
blwyddyn a phenodi Gweinidog Busnes yr UE i arwain yr agenda
cystadleurwydd hon.
w Byddwn yn cefnogi trafodaethau yn Sefydliad Masnach y Byd
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yn ogystal â Phartneriaeth Masnach a Buddsoddi Drawsiwerydd
(TTIP) uchelgeisiol rhwng yr UE ac UDA, a all gylwyno manteision
o hyd at £10 biliwn y lwyddyn i economi Prydain. Byddwn ond
yn cefnogi cytundeb sy’n cynnal safonau’r UE o ddiogelu’r
defnyddwyr, gweithwyr a’r amgylchedd, ac sy’n ein galluogi i
bennu’r modd mae gwasanaethau’r GIG yn cael eu darparu.
Ymroi i ddiwygio’r UE fel ei fod yn fwy effeithlon, lleihau cyfran
cyllideb yr UE sy’n cael ei gwario ar y Polisi Amaethyddol
Cyffredin, diddymu sefydliadau diangen yr UE fel y Pwyllgor
Economaidd a Chymdeithasol Ewropeaidd a chael gwared ar ail
sedd y Senedd Ewropeaidd yn Strasbwrg.
Parhau i leihau baich deddfwriaeth yr UE ar fusnesau trwy
ffrwyno neu reoli biwrocratiaeth ddiangen, eithrio busnesau bach
o reolau’r UE lle bo modd ac amddiffyn hawl y DU i eithrio o’r
gyfarwyddeb oriau gwaith
Cynyddu atebolrwydd yr UE trwy wella rôl seneddau cenedlaethol
i graffu ar benderfyniadau’r UE a thrwy roi cyfuniad uchafswm o
seneddau cenedlaethol y gallu awtomatig i rwystro deddfwriaeth
ddigroeso. Byddwn yn cryfhau’r craffu gan y DU ar ddeddfwriaeth
Ewropeaidd a safbwyntiau Gweinidogion Prydain yn Ewrop
gan gynnwys cynnig rôl benodol i Bwyllgorau Seneddol Dethol
Prydain.
Cynnal refferendwm mewn/mas y tro nesaf y bydd unrhyw newid
Cytuniad sy’n cynnwys trosglwyddo sofraniaeth o’r DU i’r UE.
Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn ymgyrchu dros y DU yn
parhau yn yr Undeb Ewropeaidd pan ddaw’r refferendwm hwnnw.
Cryfhau adnoddau’r UE i fynd i’r afael â throseddu trawsfiniol,
cryfhau rôl y Ganolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd a diwygio’r
gwarant arestio Ewropeaidd i rwystro camweinyddiad cyiawnder
tra’n sicrhau cyiawnder buan.
Cydweithredu â gwledydd Ewropeaidd eraill i fynd i’r afael â
bygythiadau amgylcheddol ac ymdrin â’r newid yn yr hinsawdd
trwy sicrhau cytundeb i leihau nwyon tŷ gwydr 50% erbyn 2030 a
datblygu Undeb Ynni yr UE.
Cydweithredu â gwledydd Ewropeaidd eraill i fynd i’r afael â
phwysau ymfudo ar draws Môr y Canoldir. Byddwn yn gwthio
am fesurau mwy effeithiol gan yr UE i atal y bywydau niferus a
gollir mor drallodus wrth groesi Môr y Canoldir, gan gynnwys trwy
gydweithredu’n well â chamau gwrth-fasnachu pobl.
Parhau i weithio’n agos gyda llywodraethau eraill yr UE ar faterion
polisi tramor at Rwsia, yr Wcráin, yr Oesoedd Canol a Gogledd
Affrica. Byddwn yn adeiladu ar y cydweithio amddiffyn sydd
eisoes yn agos â Ffrainc, yr Iseldiroedd, y gwladwriaethau Nordig
a gwledydd Ewropeaidd eraill, fel y sylfaen fwyaf dibynadwy i
ddiogelwch Prydain.

11.4 Datblygu rhyngwladol

Byddwn yn:
w Datblygu dull llywodraeth gyfan at ddatblygiad.
w Parhau i hyrwyddo datblygiad economaidd y sector breifat, gan
sicrhau bod hyn o fudd i bobl leol a busnesau bach, nid dim ond
y corfforaethau amlwladol. Byddwn yn arwain camau rhyngwladol
i sicrhau bod cwmnïau byd-eang yn talu trethi teg yn y gwledydd
datblygol y maent yn gweithio ynddynt, gan gynnwys tynhau’r
rheolau ar wledydd/llochesi osgoi treth, a mynnu bod cwmnïau
mawr yn cyhoeddi eu taliadau treth ac elw ar gyfer pob gwlad y
maent yn gweithredu ynddynt.
w Parhau â’n hymrwymiad i wario 0.7% o incwm gwladol gros y
DU ar gymorth datblygu tramor, sy’n rhan o Ddeddf Datblygu
Rhyngwladol 2015 a gylwynwyd gan aelod o’r Democratiaid
Rhyddfrydol. Byddwn yn dilyn difiniad OECD o ran pa
weithgareddau sy’n gymwys.
w Cynnal Adolygiad Dwyochrog ac Amlochrog llawn i sicrhau bod
yr Adran ar gyfer Datblygiad Rhyngwladol yn parhau i weithio yn y
lleoedd iawn trwy’r sianelau iawn.
w Parhau i adeiladu gwytnwch gwledydd tlotach i drychinebau’r
dyfodol, gan fuddsoddi mewn gofal iechyd a isadeiledd a
hyfforddi gwirfoddolwyr, ac ymateb yn hael i argyfyngau dyngarol
ni waeth ble y digwyddant.
w Gweithio i sicrhau bod y Nodau Datblygu Cynaliadwy’n anelu at y
canlynol:
° Diogelu cynaliadwyedd y blaned.
° Peidio â gadael neb ar ôl, helpu’r mwyaf agored i niwed
yn ogystal â gwella safonau byw cyfartalog. Byddwn
yn sicrhau nad yw neb yn dioddef gwahaniaethu ar sail
rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd neu darddiad
ethnig.
° Dileu tlodi absoliwt erbyn 2030.
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Mewn llywodraeth, mae’r Democratiaid Rhyddfrydol wedi arwain y
blaen o ran datblygu a chymorth rhyngwladol. Rydym wedi ymroi
i roi terfyn ar y defnydd o drais fel arf rhyfel. Rydym wedi arwain
ymdrechion rhyngwladol i daclo’r argyfwng Ebola yn Sierra Leone
a, thrwy fuddsoddi yn y Gynghrair Brechu ac Imiwneiddio Bydeang (GAVI), mae Prydain yn arweinydd byd o ran atal clefydau
trosglwyddadwy.
Nawr, mae angen i ni adeiladu ar y cynnydd a wnaed ers
cytundeb Nodau Datblygu’r Mileniwm a mynd ati i ddileu tlodi
absoliwt erbyn 2030 - trwy nawdd yn ogystal â datblygiad
economaidd.
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w Buddsoddi i ddileu o ferwn cenhedlaeth clefydau y gellid eu hatal
megis TB, HIV a malaria ac archwilio ffyrdd newydd o gefnogi
ymchwil a datblygiad cyhoeddus a phreifat ar gyfer triniaeth i’r
rhain a chlefydau a heintiau marwol eraill.
w Creu partneriaeth cymdeithas siil newydd i greu cysylltiadau
rhwng pobl mewn gwledydd cyfoethog a thlawd, gan gynnwys
partneriaethau rhwng cymunedau, undebau llafur neu
wasanaethau argyfwng.

11.5 Camau gweithredu rhyngwladol ar yr
amgylchedd

Maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2015

Mae’r dull agored a rhyngwladol y mae’r Democratiaid Rhyddfrydol
wastad wedi’i fabwysiadu yn arbennig o bwysig pan ddaw hi’n
fater o bolisi amgylcheddol. Nid yw llygredd yn parchu finiau
cenedlaethol, ac nid yw finiau gwleidyddol yn cyfyngu ar fywyd
gwyllt ac ecosystemau. Mae materion fel newid yn yr hinsawdd a
datgoedwigo yn broblemau rhy enfawr i wledydd unigol fynd i’r afael
â nhw ar eu pen eu hunain. Byddwn yn:
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w Parhau i bwyso am 50% o ostyngiad mewn allyriadau nwyon
tŷ gwydr yr UE erbyn 2030 a gwneud mwy o ddefnydd o gyllid
yr UE i gefnogi buddsoddiadau carbon isel, tra’n sicrhau bod y
DU yn bodloni’i hymrwymiadau hinsawdd ei hun ac yn arwain yr
ymdrechion i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.
w Ymroi i sicrhau cytundeb ar gytuniad hinsawdd byd-eang yng
Nghynhadledd Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig 2015, gyda
Chronfa Hinsawdd Werdd wedi’i hariannu’n dda er mwyn helpu’r
gwledydd tlotach i daclo ac addasu i newid yn yr hinsawdd.
w Gweithio gyda chyrff rheoleiddio a buddsoddwyr ariannol i
sefydlu safon adrodd byd-eang i gwmnïau tanwydd ffosil ar
effaith bosibl cyfyngiadau’r dyfodol ar allyriadau carbon ar eu
hasedau.
w Darparu rhagor o adnoddau ar gyfer cydweithredu amgylcheddol
rhyngwladol, yn enwedig ar gamau i fynd i’r afael â masnach
anghyfreithiol mewn coed, bywyd gwyllt a physgod.
w Dadlau o blaid targed UE a byd-eang ar gyfer atal datgoedwigo
byd-eang net erbyn 2020 – gan gynnwys cefnogi gwell gorfodi
ar gyfraith coedwigoedd a llywodraethu coedwigoedd ac
amaethyddiaeth gynaliadwy, cau bylchau yn Rheoliadau Coed
yr UE a sicrhau erbyn 2020 mai cynhyrchion coed cyfreithiol a
chynaliadwy yn unig a geir eu gwerthu yn y DU.
w Sicrhau bod cymorth datblygu y DU a’r UE, masnach rydd a
chytundebau buddsoddi yn cefnogi amcanion amgylcheddol a
buddsoddiad cynaliadwy, gan gynnwys cynnal Cronfa Hinsawdd
y DU a chefnogi rhaglenni dwyochrog uniongyrchol â gweledydd

sy’n datblygu ynghylch y newid yn yr hinsawdd.
w Creu gwarchodfa 1 miliwn cilometr sgwâr yn ne Cefnfor yr
Iwerydd.
w Ymgyrchu dros greu gwarchodfa natur forol yng Nghefnfor
yr Arctig, hyrwyddo’r safonau amgylcheddol uchaf posibl ar
gyfer cwmnïau’r DU sy’n gweithio yn y rhanbarth a phwyso am
waharddiad ar longau â baneri’r UE sy’n pysgota’n ddiwydiannol
yn rhannau o’r Arctig sydd heb eu pysgota o’r blaen.

Arddel gwerthoedd Rhyddfrydol

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn credu y dylai polisi tramor
Prydain a chymorth rhyngwladol ddatblygu democratiaeth a
hawliau dynol ledled y byd. Credwn fod pawb - beth bynnag fo’u
hethnigrwydd, anabledd, rhyw neu gyfeiriadedd rhywiol - yn haeddu
byd sy’n fwy rhydd, teg a ffyniannus. Byddwn yn:
w Parhau i gefnogi’r cyfryngau rhydd a rhyngrwyd agored, am ddim,
ledled y byd, gan hyrwyddo gwybodaeth rydd i bawb.
w Byddwn yn parhau i gyllido BBC World Service, BBC Monitoring
a’r Cyngor Prydeinig.
w Datblygu strategaeth gynhwysfawr ar gyfer hyrwyddo daddroseddoli cyfunrywiaeth ar draws y byd, a hyrwyddo hawliau
LHDTh+.
w Blaenoriaethu cymorth, diogelwch a hawliau cyfartal i fenywod
a merched, sy’n hollbwysig ar gyfer datblygiad economaidd
effeithiol a chynaliadwy. Byddwn yn mynd i’r afael â Strategaeth
Cydraddoldeb rhwng y Rhywiau, yn ymroi i sicrhau hawliau
menywod i addysg a rhyddid rhag priodas orfodol; ac yn ceisio
rhoi terfyn ar anffurio organau cenhedlu benywod o fewn
cenhedlaeth.
w Ehangu’r rheolau adrodd cyfredol i osod gofynion cyson ar holl
gwmnïau mawr y DU i adrodd ar effeithiau eu gweithgareddau
ar gymdeithas, yr amgylchedd a hawliau dynol, yn ogystal â
gweithgareddau eu cadwyni cylenwi.
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Mae’r ymosodiadau terfysgol Islamaidd diweddar ar
newyddiadurwyr yn Ewrop yn ein hatgoffa o’r angen i ddiogelu
rhyddid i lefaru a chred ledled y byd. Byddwn yn penodi hyrwyddwr
ar lefel Llysgennad dros Ryddid i Gredu er mwyn llywio ymdrechion
diplomyddol Prydain yn y maes hwn, a byddwn yn ymgyrchu
dros ddileu cyfreithiau enllib troseddol, cabledd, bradwriaeth a
gwrthgiliad yn fyd-eang, ar ôl bod yn gyfrifol am roi terfyn arnynt yn
y wlad hon.
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Maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol
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Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi hyrwyddo'r camau i ddatganoli pwerau
o San Steffan i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Bellach mae nifer o benderfyniadau
a wneir yn San Steffan, megis rhai ar gyfer iechyd, addysg a llywodraeth leol, yn
effeithio ar Loegr yn unig. Felly, mae polisïau yng Nghymru yn fwyfwy wahanol
i'r rhai a lunier yn Lloegr - gan adlewyrchu dewisiadau, blaenoriaethau ac
amgylchiadau gwahanol.
Mae'r maniffesto hwn yn nodi'r polisïau a'r cynlluniau y mae Democratiaid
Rhyddfrydol Cymru yn ceisio'ch cefnogaeth ar eu cyfer yn yr etholiad hwn. Rydym
yn esbonio polisïau a blaenoriaethau'r Democratiaid Rhyddfrydol a bennwyd yn San
Steffan i'r DU gyfan neu i Gymru a Lloegr ac yn cynnwys hefyd laenoriaethau y mae
ein plaid yn awyddus i fwrw ymlaen â hwy yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.
Yn y maniffesto hwn, rydym yn anelu at wneud yn glir ba faterion sy'n perthyn i
San Steffan a'r hyn sydd i'w benderfynu yn y Cynulliad Cenedlaethol. Bydd ein
maniffesto ar gyfer etholiadau Cynulliad Cenedlaethol 2016 yn adeiladu ar y polisïau
hyn yn y meysydd a ddatganolwyd. Mae ein plaid ffederal a'r blaid yn yr Alban yn
llunio maniffestos i'w defnyddio yn Lloegr a'r Alban yn eu tro. Mae ein chwaerblaid, Plaid Cynghrair Gogledd Iwerddon, yn llunio'i pholisïau ei hun ar faterion
datganoledig yng Ngogledd Iwerddon.

Maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru 2015

Gellir dod o hyd i’r maniffesto hwn mewn fformatiau eraill ar ein wefan:
www.demrhyddcymru.cymru/maniffesto2015
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