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Amddiffyn Cymru 


Mae yna etholiad cyffredinol ar 
Mehefin 8fed. 

Rydyn ni’n cael cyfle i bleidlesio 
am Aelodau Seneddol (AS) i 
siarad drostyn ni yn Senedd y DU 
yn Llundain. 

Plaid Cymru ydy plaid 
wleidyddol Cymru. 

Mae’r maniffesto yma yn esbonio pam 
ei bod hi’n bwysig pleidleisio Plaid 
Cymru yn yr etholiad yma. 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Amddiffyn y pethau sy’n
bwysig i Gymru 

Mae Llywodraeth y Ceidwadwyr 
yn siarad am sut rydyn ni’n 
gadael yr Undeb Ewropeaidd (UE).  

Maen nhw’n torri’r cysylltiadau 
gyda’r gwledydd rydyn ni’n 
gweithio gyda nhw yng Nghymru. 


Fe fydd hyn yn ein gwneud yn fwy 
tlawd. Fe fydd swyddi yn diflannu. 

Mae cyflogau yn mynd i lawr a 
phrisiau yn mynd i fyny nawr. 

Mae Llafur yn rhy brysur yn 
ymladd yn erbyn ei gilydd i sefyll 
dros Gymru. 

Mae Cymru angen AS Plaid Cymru 
i ymladd dros y pethau sy’n 
bwysig i Gymru. 
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Fe fydd AS Plaid Cymru yn: 

• Sefyll dros Gymru a rhoi llais cryf 
inni ar yr amser pwysig yma 

• Ymladd i gael yr arian roedden 
nhw wedi ei addo i’n 
gwasanaeth iechyd yn ystod 
ymgyrch y refferendwm 

• Amddiffyn hawliau pobl o Ewrop 
sydd yn byw ac yn gweithio’n 
galed yng Nghymru 

• Gweithio i gael y fargen Brexit 
orau i ddiwydiant ac 
amaethyddiaeth Cymru  

Mae Jonathan Edwards yn 
gweithio’n galed fel yr unig AS o 
Gymru sydd ar bwyllgor Brexit 
pwysig y Llywodraeth. 

Mae’n ymgyrchu dros gael digon o 
arian i gael gwell trafnidiaeth 
i Gymru. 

Mae Liz Saville Roberts yn siarad 
dros Gymru ar Bwyllgor Materion 
Cymreig y Llywodraeth.. 
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Amddiffyn y Cynulliad 
Cenedlaethol 

Mae Llywodraeth y Ceidwadwyr eisiau 
tynnu pwerau yn ôl o’n Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru.  

Fe fyddai Plaid Cymru yn: 

• Cael deddf newydd i 
amddiffyn hawliau a 
democratiaeth Cymru 

• Rhoi pwerau y mae Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru eu 
hangen i weithio’n iawn dros y 
bobl sydd yn ei ethol 

• Galw am swm teg o 
arian i Gymru

• Rhoi pleidlais i bobl ifanc 16 ac 
17 oed mewn etholiadau 

• Newid y ffordd rydyn ni’n 
pleidleisio er mwyn ei wneud 
yn fwy teg 

• Mynnu bod gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru lais ar 
fargeinion y mae’r DU yn eu 
gwneud sydd yn effeithio ar Gymru 
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Amddiffyn Swyddi 
yng Nghymru 

Mae llywodraethau Ceidwadwyr a 
Llafur wedi helpu busnesau yn Ne 
Ddwyrain Lloegr yn lle helpu Cymru. 

Fe fyddai Plaid Cymru yn: 

• Gadael i fusnesau newydd 
dalu llai o drethi er mwyn eu 
helpu i ddechrau eu busnes 

• Mynnu bod Cymru yn cael gosod ei 
threthi ei hun 

• Ymladd i wneud yn siŵr bod yr 
arian mae pobl Cymru yn ei dalu 
mewn trethi yn cael ei wario yng 
Nghymru 

• Gwario arian ar ffyrdd a 
rheilffyrdd newydd 

• Edrych ar newid y ffordd annheg 
rydyn ni’n codi treth ar fusnesau 

• Cynllunio i gadw’r diwydiant 
dur yn gweithio 
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Cymru mwy hapus ac iach 

Dydy llywodraethau Ceidwadwyr 
a Llafur ddim wedi rhoi’r arian 
maen nhw ei angen i’r 
gwasanaethau iechyd. 

Fe fyddai Plaid Cymru yn: 

• Hyfforddi 1000 o feddygon a 
5000 o nyrsus eraill ar gyfer y 
GIG yng Nghymru 

• Helpu pobl i fyw yn 
annibynnol adref gyda 
chefnogaeth gan 
wasanaethau iechyd lleol   

• Helpu Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol i weithio yn well 
gyda’i gilydd 

• Achub 10,000 o fywydau trwy 
helpu pobl i fyw bywyd sydd yn 
fwy iach

• Gwneud yn siŵr ein bod yn cael yr 
arian a gafodd ei addo i’n GIG gan 
y bobl oedd eisiau inni adael yr 
Undeb Ewropeaidd 

Rydyn ni wedi cael y Cynulliad i 
wario mwy o arian ar driniaeth 
iechyd meddwl. Ond rydyn ni 
eisiau iddyn nhw roi mwy o arian 
eto a helpu mwy o bobl i gael 
triniaeth dda yn gyflym. 
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Gofalu am y rhai 
mewn angen 

Rydyn ni eisiau gweld Cymru lle mae 
pawb yn cael eu trin gydag urddas a 
pharch ac yn cael y gefnogaeth 
maen nhw angen i wneud y mwyaf 
o’u bywydau. 

Fe fyddai Plaid Cymru yn: 

• Stopio cwmnïau preifat rhag 
penderfynu os ydy pobl yn 
gallu cael budd-daliadau 
neu ddim 

• Cael gwared ar y dreth 
ystafell wely 

• Helpu pobl anabl i gael swydd 
heb cael eu gorfodi i wneud 
rhywbeth dydyn nhw ddim 
eisiau ei wneud 

• Gweithio i gadw swyddfeydd 
treth a chanolfannau gwaith 
lleol ar agor 

• Rhoi gofal iechyd ardderchog i 
bobl a chartrefi i bobl sydd wedi 
bod yn ein lluoedd arfog 
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• Gwneud yn siŵr bod gan bawb 
ddigon o bensiwn i fyw arno 

• Bod yn erbyn pobl yn gorfod 
gweithio yn hirach cyn iddyn 
nhw allu cael eu pensiwn  

Mae AS Plaid Cymru wedi 
ymladd dros: 

• Hawliau pensiynwyr 

• Pensiyanau teg i fenywod 

• Cynllun pensiwn 
y glowyr 
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Rhoi cyfle i bob plentyn 


Mae’r Ceidwadwyr yn torri’r arian sydd 
yn mynd i ysgolion. 

Fe fyddai Plaid Cymru yn gwneud yn 
siŵr bod ein plant yn cael eu dysgu 
gan yr athrawon gorau mewn 
ysgolion sydd â digon o arian. 

Fe fyddai Plaid Cymru yn: 

• Rhoi lleoedd meithrin llawn amser 
i bob plentyn 3 oed 

• Talu mwy o arian i athrawon a rhoi 

mwy o hyfforddiant iddyn nhw 
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• Helpu myfyrwyr sydd wedi astudio 
yng Nghymru i aros yng Nghymru 
a chael swydd yma 

• Rhoi swydd, addysg neu 
hyfforddiant i bob person 
ifanc dan 25 oed 

• Rhoi cyfle i fwy o bobl ddysgu yn 
yr iaith Gymraeg o’r meithrin i’r 
coleg 

Mae plaid cymru yn credu y dylai 
addysg fod am ddim i bawb. 
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Cysylltu Cymru 

Mae’r pleidiau eraill wedi gadael 
Cymru ar ôl. Mae ein trafnidiaeth 
yn hen ffasiwn a does gennym ni 
ddim y cysylltiadua gorau gyda 
gweddill y byd. 

Fe fyddai Plaid Cymru yn: 

• Gweithio am system 
drafnidiaeth Cymru gyfan 

• Ailagor y rheilffordd  Caerfyrddin i 
Aberystwyth 

• Cael gwell trenau yn y Cymoedd 


• Gwella’r A55 a gwasanaethau 
bysus Traws Cymru 
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• Rhoi’r pwerau i Gymru i 
benderfynu sut mae teledu a 
phapurau newydd yn cael eu 
rhedeg yng Nghymru 

• Gwneud yn siŵr bod S4C yn cael yr 
arian mae ei angen 

• Gweithio am fand llydan cyflym 
iawn ar draws Cymru 

• Cyflwyno signal symudol 5G ar 
draws y  wlad 

• Gwario mwy i annog pobl i 
ddod i ymweld â Chymru 

• Meddwl am sut mae Cymru yn 
gweithio gyda gwledydd eraill yn y 
Byd Protecting our communities 

Mae AS Plaid Cymru wedi bod yn 
gweithio fel bod pobl mewn 
ardaloedd gwledig yn cael signal 
ffôn symudol a rhyngrwyd band 
llydan da. 
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Amddiffyn ein cymunedau 

Mae llywodraeth y DU wedi torri arian 
ar gyfer:  

• Yr Heddlu i amddiffyn 
ein cymunedau 

• Pobl gyffredin sydd eisiau mynd i’r 
llys i gael cyfiawnder 

Fe fyddai Plaid Cymru yn helpu 

dioddefwyr i gael cyfiawnder. 


Fe fyddai Plaid Cymru yn: 


• Rhoi £25miliwn ychwanegol i 
luoedd heddlu Cymru 
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• Dod ag arian yn ôl i helpu pobl 
gael cyfiawnder yn y llys 

• Darparu gwell carchardai i 
fenywod a throseddwyr ifanc yn 
lle adeiladu carchar mawr ym 
Mhort Talbot 

• Gweithio i sefydlu llysoedd cywir 
i Gymru 

• Helpu pobl yng Nghymru i gadw 
eu hawliau  

Fe wnaeth Liz Saville Roberts 
gymryd camau i helpu dioddefwyr 
trais i siarad yn y llys heb fod ofn. 
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Ynni a’r amgylchedd 

Mae ein hamgylchedd yn cael 
ei ddinistrio. 

Mae ein biliau trydan yn rhy uchel. 


Mae llawer o dai yn gorfod defnyddio 
gormod o ynni i gadw’n gynnes. 

Mae’r ddaear yn cynhesu 
oherwydd yr holl lygredd rydyn 
ni’n ei roi yn yr awyr.  

Fe fydd hyn yn arwain at dywydd 
llawer gwaeth yn y dyfodol os na 
fyddwn ni’n newid pethau. 
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Fe fyddai Plaid Cymru yn: 

• Cynyddu’r trydan rydyn ni’n gael 
o’r gwynt, haul a llanw’r môr 

• Creu cwmni trydan Cymreig sydd 
yn cadw’r trydan rydyn ni’n ei 
wneud i bobl leol 

• Gweithio i wneud cartrefi yn 
gynhesach trwy helpu pobl 
gydag insiwleiddio 

• Amddiffyn ein bywyd gwyllt 

• Gweithio i leihau’r llygredd rydyn 
ni’n roi yn yr awyr 

Mae AS Plaid Cymru yn gweithio fel 
bod modd inni wneud ein holl 
drydan erbyn 2035 heb lygredd sydd 
yn creu niwed 

18
 



Ardaloedd yn y Wlad 

Fe fydd ardaloedd yn y wlad yng 
Nghymru yn mynd yn fwy tlawd os 
bydd y Ceidwadwyr yn gwneud 
bargeinion masnach gwael gya’r Unol 
Daleithiau a Seland Newydd. 

Fe fyddai Plaid Cymru yn: 

• Mynnu bod ein ffermydd yn dal i 
gael yr arian redden nhw’n arfer ei 
gael gan yr UE 

• Gwneud yn siŵr bod y DU yn holi 
Cymru cyn gwneud unrhyw 
fargen masnachu 

• Dod ag arian yn ôl i helpu 

ffermwyr i werthu eu cig 


• Rhoi ceblau trydan dan y ddaear 
fel nad ydyn nhw’n difetha ein 
cefn gwlad a glannau’r môr 

• Stopio prisiau tanwydd rhag 
mynd i fyny 
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Cymru a’r Byd 


Roedd Cymru yn arfer masnachu gyda 
gwledydd ar draws y byd. 

Ond nawr rydyn ni’n gorfod gweithio 
trwy lywodraeth DU sydd yn aml yn 
ymosod ar y gwledydd rydyn ni eisiau 
gweithio gyda nhw. 

Fe fyddai Plaid Cymru yn: 

• Yn erbyn anfon ein milwyr i ryfel 
heb bleidlais yn y senedd 

• Cael gwared ar arfau 
niwclear Trident 

• Gwario mwy o arian ar ein milwyr 
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• Dal i helpu gwledydd sydd yn 
dlawd iawn 

• Helpu pobl o wledydd eraill 

sydd eisiau dod i fyw a 

gweithio yng Nghymru 


• Gweithio i Gymru gael 
digwyddiadau mawr fel 
Gemau’r Gymanwlad 

Fe wnaeth Hywel Williams 
amddiffyn y fyfyrwraig ryngwladol 
Shiromini Satkunarajah rhag cael 
ei tafle allan o’r wlad. 
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