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GALL Cymru yn wneud yn Well

Annwyl gyfaill,
Yr etholiad hwn yw’r etholiad pwysicaf a welodd Cymru ers cyflwyno
datganoli 12 mlynedd yn ôl. Mae pobl Cymru wedi pleidleisio i gefnogi
a chryfhau datganoli yn y refferendwm, ond maent hefyd eisiau iddo
weithio’n well.
Rhaid i gyfnod newydd o ddatganoli ddechrau nawr. Mae’r etholiad
hwn yn ymwneud â’r math o lywodraeth sydd ei hangen ar Gymru.
Dim mwy o esgusodion. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn
meddwl bod Cymru’n haeddu gwell.
Rydym yn byw mewn dyddiau anodd. Pan fo pob teulu a busnes yn
gorfod gwneud i bob punt ymestyn ychydig ymhellach. Mae angen
llywodraeth ar Gymru sy’n gwneud yr un peth.
Yn lle hynny, mae gennym weinyddiaeth Llafur-Plaid sydd wedi troi
gwastraff ac anallu yn gelfyddyd.
Ni allwn barhau fel hyn:
Ÿ Bwlch sy’n lledu rhwng y cyfoethog a’r tlawd.
Ÿ Economi wan, ysgolion sy’n cael eu tanariannu a GIG sy’n costio
mwy ond sy’n cyflwyno llai.
Ÿ Mewn dyddiau ansicr, mae pobl yn llygaid eu lle i fynnu gwell gan
eu llywodraeth.
Credaf fod pobl Cymru’n mynd yn fwyfwy uchelgeisiol.
Mae gennym fusnesau sy’n uchelgeisiol dros economi newydd i
Gymru, ond Llywodraeth sy’n eu siomi.
Mae gennym athrawon, rhieni a phlant sy’n uchelgeisiol dros sicrhau
rhagoriaeth, ond Llywodraeth sy’n parhau i danariannu ein hysgolion a
gadael iddynt danberfformio.
Mae gennym feddygon a nyrsys sy’n uchelgeisiol dros wneud GIG
Cymru y gorau yn y byd, ond Llywodraeth sy’n gwastraffu arian.
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Mae gennym bobl ar hyd a lled Cymru sy’n uchelgeisiol
dros fynd yn wyrdd, ond Llywodraeth sy’n rhoi
cymhorthdal i lygredd ac yn anwybyddu anghenion
ardaloedd gwledig.
Ac mae gennym gymunedau ym mhobman yng
Nghymru sy’n uchelgeisiol dros y newid y gallant ei
sicrhau drostynt eu hunain, ond cymunedau sy’n
teimlo’n rhwystredig dan reolau cyfyngol y Llywodraeth.
Pobl yw’r rhain sy’n gwybod y gall Cymru wneud yn well.
Mae angen rhoi’r cyfle iddynt wireddu eu huchelgais.
Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn credu y gall
Llywodraeth Cymru fynd i’r afael â’r her. Byddwn yn
mynd ati’n ddi-ildio i sicrhau bod gwerth am arian, gan wario’n well a
chael gwared ar wastraff.
A thrwy roi ffydd yn ôl yn y bobl hynny sy’n uchelgeisiol dros ein gwlad
- yr entrepreneuriaid a’r athrawon, y meddygon a’r ffermwyr ac
arweinwyr y cymunedau, gallwn wneud yn siwr ein bod, fel cenedl, mor
uchelgeisiol â hwythau.
Pan wnawn ni hynny, byddwn yn barod i helpu adeiladu Cymru well.
Oherwydd Gall Cymru wneud yn Well.
Dymuniadau gorau,

Kirsty Williams
Arweinydd, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
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Gwell defnydd ar EIN harian
Mae Llywodraeth Llafur-Plaid wedi gwario mwy o arian ar
ddatblygu economaidd nag unrhyw ran o’r DU ond Cymru yw rhan
dlotaf y Deyrnas Unedig ac rydym yn mynd ymhellach ar ei hôl o
hyd. Ffynhonnell ein problemau economaidd o hyd yw lefelau isel
o ran sgiliau a diffyg buddsoddi mewn busnesau preifat a
chanddynt.
Cawsom ein methu gan Gordon Brown a’r Blaid Lafur gan
ddadreoleiddio’r banciau a gwrthod cymryd camau gweithredu difrifol
ar elw banciau a chawsom ein siomi yng Nghaerdydd hefyd. Mae
economi Cymru wedi tanberfformio ac mae’r bwlch rhwng y cyfoethog
a’r tlawd wedi tyfu. Canlyniad y camreoli economaidd hwn yw
diweithdra cynyddol a sector preifat sy’n rhy fach o lawer. Credwn y
gall buddsoddi preifat, ynghyd â buddsoddi cyhoeddus, ysgogi
cynnydd hefyd.
Bydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn canolbwyntio ar fynd i’r afael
â’r bwlch mewn sgiliau a sicrhau bod Cymru’n lle da ar gyfer gwneud
busnes. Gallwn ailffurfio economi Cymru a bydd ein gwaith a’n
buddsoddi’n dechrau ar unwaith.

Ÿ Dileu gwastraff gan y Llywodraeth fel bod yr arian rydym yn ei wario
yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i chi ac i’ch teulu
Ÿ Creu swyddi a gwella ein heconomi drwy gynnig £2000 i gwmnïau
ar gyfer hyfforddi staff os byddant yn rhoi swyddi i bobl ifanc ddiwaith a sefydlu Rhaglen Arloesi i fuddsoddi yn yr isadeiledd mae ar
economi ffyniannus ei angen.
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Gwell addysg ar gyfer EIN plant
Ar un adeg roedd ysgolion a system addysg Cymru yn destun
cenfigen yn y DU. Nawr, mae cymariaethau rhyngwladol yn
dangos bod canlyniadau Cymru o ran darllen a mathemateg wedi
disgyn ar ei hôl hi’n sylweddol a bod myfyrwyr Cymru’n disgyn ar
ôl eu cymheiriaid yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.
Addysg yw’r buddsoddiad allweddol y gallwn ei wneud yn ein holl
blant. Dyma’r llwybr allan o dlodi a’r ffordd i sicrhau y gall pawb
gyrraedd eu llawn botensial. Yn y pen draw, dyma sut i wneud ein
heconomi’n gryf, a lleihau’r bwlch rhwng y cyfoethog a’r tlawd.
Dim ond pan fyddwn yn rhoi i athrawon yr offer a’r hyfforddiant mae eu
hangen arnynt i ysbrydoli ein plant y bydd ein hysgolion yn gwella. Ar
hyn o bryd mae disgyblion yng Nghymru yn cael £604 yn llai bob
blwyddyn wedi’i gwario ar eu haddysg nag yn Lloegr. Byddwn yn
dechrau trwy roi’r flaenoriaeth ariannol mae hi’n ei haeddu i addysg a
rhoi mwy o hyfforddiant gwell i athrawon.

Ÿ Mynd i’r afael â’r bwlch o ran gwario, gan ddarparu mwy o arian i
ysgolion ac anelu arian ychwanegol at yr 80,000 o ddisgyblion sydd
ei angen fwyaf fel y gall ysgolion fforddio buddsoddi yn y pethau
sydd wirioneddol o bwys, fel dosbarthiadau llai neu addysgu unigol.
Ÿ Buddsoddi mewn cyfleoedd hyfforddi a datblygu newydd ar gyfer
athrawon, gan godi safonau a herio ein hathrawon fel ein bod yn
cyflawni pethau dros ein plant.
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Gwell GIG sy’n gweithio i CHI
Cafodd GIG Cymru ei ad-drefnu’n ddrud gan lywodraeth LlafurPlaid. Ond maent wedi methu â mynd i’r afael â gwastraffu
adnoddau. Er ein bod yn gwario mwy fesul unigolyn ar y GIG nag
yn Lloegr, rydym yn goddef canlyniadau gwaeth - amserau aros
hirach, amserau ymateb arafach gan ambiwlansys, safonau is o
ran triniaeth canser.
Caiff Democratiaid Rhyddfrydol Cymru eu harwain bob amser gan
egwyddorion sylfaenol y GIG – darparu gofal am ddim, pryd mae ei
angen arnoch, beth bynnag yw eich gallu i dalu. Drwy adeiladu ar yr
egwyddorion hynny, byddwn yn mynd i’r afael ag aneffeithlonrwydd y
sefydliad presennol er mwyn cael gwell safonau o ran gofal.
Byddwn yn diwygio’r ffordd y cyflwynir gofal iechyd drwy ganolbwyntio
ar atal a chyflwyno gwasanaethau yn lleol. Byddwn yn cryfhau’r
cysylltiad â gofal cymdeithasol, ac , os oes angen gofal cymdeithasol
neu ofal nyrsio arnoch, byddwn yn caniatáu i chi benderfynu beth sy’n
gweddu i’ch anghenion orau.

Ÿ Lleihau eich amserau aros drwy leihau gwastraff. Byddwn yn gwella
gofal iechyd drwy gael gwared ar wario aneffeithiol yn y GIG a’i roi
yn y rheng flaen.
Ÿ Gwella gofal a chefnogaeth ar gyfer pobl hyn a’r rhai sy’n agored i
niwed drwy sicrhau y cewch chi ddewis y gofal mae arnoch ei
angen, pryd rydych ei angen.
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Gwell dyfodol ar gyfer EIN hamgylchedd
Mae llywodraeth Llafur-Plaid wedi methu â chyflawni ar gyfer ein
hamgylchedd. Mae wedi gwastraffu £8 miliwn o bunnoedd gan
gymorthdalu’r cysylltiad awyr ‘Ieuan Air’ rhwng y gogledd a’r de,
ond mae wedi methu â buddsoddi’n ddigonol mewn trafnidiaeth
trenau a bysys cynaliadwy. Nid yw cynnydd o ran darparu ynni
gwyrdd diogel, fforddiadwy i bawb yng Nghymru wedi mynd yn
ddigon pell. Mae gan Gymru yr ail uchaf o ran allyriadau carbon
deuocsid o’u cymharu â maint ein heconomi a 200,000 mwy o
aelwydydd yn syrthio i dlodi tanwydd ers 2004.
Mae’n rhaid bod ymddwyn mewn ffordd werdd yn ddewis ar gyfer
pawb, nid yn unig y rhai a all ei fforddio gan helpu pobl i wneud eu
cartrefi’n fwy effeithlon o ran ynni, lleihau allyriadau carbon a thlodi o
ran tanwydd. Mae’n rhaid i ynni adnewyddadwy fod yn ganolbwynt ar
gyfer y Llywodraeth nesaf, ac mae’n rhaid hyrwyddo trafnidiaeth
gynaliadwy.
Byddwn yn cymryd camau gweithredu i leihau ôl troed ecolegol Cymru
gan 75% erbyn 2050. Byddwn yn cyflymu’r ymdrech ar gyfer ynni
adnewyddadwy, hyrwyddo cynlluniau cynhyrchu pwer cymunedol, a
datblygu trafnidiaeth gynaliadwy sy’n gyfeillgar i deithwyr.

Ÿ Atgyweirio effeithlonrwydd ynni 12,000 ychwanegol o gartrefi yn
sylweddol gan ddyblu’r arian sydd ar gael ar gyfer mynd i’r afael â
thlodi tanwydd.
Ÿ Rhyddhau cyfnod newydd o gynhyrchu ynni adnewyddadwy drwy
annog defnydd adnoddau llanw a gwynt alltraeth a hyrwyddo
cynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol.
Ÿ Sgrapio’r cysylltiad ‘Ieuan Air’ gwastraffus rhwng Gogledd a De
Cymru, a blaenoriaethu trafnidiaeth werdd, gan gynnwys teithio ar
drenau a bysiau.
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Gwell gwleidyddiaeth, yn gwneud pobl leol yn gyfrifol
Bwriad datganoli oedd rhoi cyfle i fwy o bobl gymryd rhan mewn
rheoli Cymru, nid symud y pwer o Lundain i Fae Caerdydd yn
unig. Mae gormod o bwer yng Nghymru yn cael ei gronni gan elit
gwleidyddol sy’n canoli. Cafodd datganoli ei lwyddiannau ond
mae’n mynd yn rhy debyg i San Steffan; yn rhy bell o’r bobl ac â
gormod o reolaeth dros ein cymunedau.
Gall Cymru harneisio gwybodaeth a phrofiad ein pobl ac, yn y pen
draw, defnyddio’r syniadau er mwyn helpu i newid ein gwlad. Po fwyaf
y pwer y gallwn ei roi i’n cymunedau trefol a gwledig, mwyaf oll y gellir
datrys problemau trwy gamau gweithredu lleol.
Byddwn yn grymuso gwneud penderfyniadau yn lleol gan ryddhau
Cynghorau o’r rheolau biwrocrataidd y rhoddir arnynt gan Weinidogion,
a rhoi mwy o ddylanwad i bobl leol dros ddyfodol eu cymunedau.

Ÿ Sicrhau y gall eich cyngor gyflawni i chi drwy leihau cyfyngiadau
sy’n eu rhwystro rhag arloesi a gweithredu er budd gorau
cymunedau lleol.
Ÿ Deddfu cyfraith newydd er mwyn rhoi mwy o bwer i’ch cymuned
dros benderfyniadau lleol ar dai, diwylliant, yr amgylchedd a
gwasanaethau lleol.
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Gwell
defnydd
ar ein
harian
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Datblygiad Economaidd a Chymorth Busnes
Ar hyn o bryd, nid yw pwer economaidd wedi’i ledaenu’n gyfartal
ledled Cymru. Mae gormod o swyddi a gormod o arian wedi’u canoli
mewn rhai ardaloedd yn unig o Gymru ac nid ydym wedi gweld effaith
hyn yn cael ei throsglwyddo trwy’r gymdeithas gyfan. Ar ôl deuddeg
mlynedd o ddatganoli, mae’n rhaid i hyn newid. Nid yw o unrhyw fudd i
Gymru os yw pob un o’r cwmnïau mawr dim ond yn symud eu holl elw
i lawr yr M4, ac yn yr un modd, nid yw o unrhyw fudd i gymunedau
ledled Cymru os yw’r holl elw yn mynd i un neu ddwy ardal yn unig yng
Nghymru.
Mae dwy brif broblem o ran yr economi – nid yw ein lefelau sgiliau yn
ddigon uchel ac nid yw ein heconomi yn addas ar gyfer yr 21ain ganrif.
Felly, bydd gennym ddwy flaenoriaeth – gwella sgiliau i bawb a
gwneud yn siwr bod gennym gwmnïau arloesol i gystadlu â’r gorau yn
y byd.
Os ydym am ledaenu swyddi ym mhob cwr o Gymru, mae angen i ni
wneud yn siwr y gall busnesau ym mhobman ffynnu. Mae hyn yn
golygu bod angen i ni sicrhau bod cwmnïau ym mhob rhan o Gymru,
yn enwedig busnesau bach, yn gallu ffynnu. Credwn y bydd y cwmnïau
bach hyn yn diffinio economi’r dyfodol a byddwn yn eu cefnogi.

Creu swyddi mewn economi amrywiol a bywiog
Mae angen i ni adeiladu economi sy’n seiliedig ar dechnoleg uchel ac
arloesedd o’r radd flaenaf. I greu swyddi newydd, mae angen i ni
sicrhau bod gwyddonwyr yng Nghymru yn cael y gefnogaeth i
ddatblygu syniadau gwych a bod busnesau’n cael y rhyddid i ehangu
marchnadoedd ac ail-fywiogi gweithgynhyrchu.

Ÿ Gyflwyno mwy o arian i helpu creu economi sy’n addas at ei diben
ar gyfer yr 21ain ganrif. Bydd ein Rhaglen Arloesi Swyddi a Thwf yn
cynnwys cynnydd yn nifer y patentau, sefydlu cynlluniau mentora
busnes ac uwchraddio hen safleoedd gweithgynhyrchu ar gyfer
swyddi newydd.
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Ÿ Cynnig 5,000 o grantiau hyfforddi (gwerth £2,000 yr un) y flwyddyn i
fusnesau newydd a sefydlwyd yng Nghymru a chyflogi pobl ifanc
ddi-waith.
Ÿ Hyrwyddo arloesedd a chyflogaeth wyddonol trwy greu cronfa
wedi’i chydgyfrannu i gomisiynu ymchwil wyddonol, a mynd i’r afael
â’r anghydbwysedd o ran rhyw mewn proffesiynau gwyddonol trwy
annog mwy o fenywod i hyfforddi fel gwyddonwyr a pheirianwyr.
Ÿ Cefnogi gwyddoniaeth ac ymchwil trwy ddiogelu buddsoddiad
cyffredinol mewn gwyddoniaeth yn wirioneddol, pwysleisio
rhagoriaeth a rhoi diwedd ar aneffeithlonrwydd i sicrhau bod cyllid
gwyddoniaeth yn cael ei ddefnyddio’n effeithiol ar gyfer ymchwil a
datblygu, a gweithio’n agosach gyda phrifysgolion, cynghorau
ymchwil y DU a’r Comisiwn Ewropeaidd i gynyddu incwm ymchwil i
Gymru.
Ÿ Cyflwyno strategaeth gweithgynhyrchu manwl sy’n amlinellu camau
i gefnogi’r sector yng Nghymru a’i integreiddio gyda’n Rhaglen
Arloesi Swyddi a Thwf i sicrhau cyllid.
Ÿ Torri’r mân reolau ar gyfer busnesau trwy gyflwyno rheol ‘un i
mewn, un allan’ lle na fydd unrhyw reoliad newydd yn cael ei
gyflwyno heb reoliad arall yn cael ei dorri gan swm mwy.
Ÿ Gofyn i’r Adran ar gyfer yr Economi asesu effaith ei pholisïau ar
fusnesau bach yn rheolaidd.
Ÿ Symleiddio arolygu busnesau trwy gydlynu a lleihau nifer yr
ymweliadau. Byddwn hefyd yn targedu troseddwyr cyson ac yn
arolygu busnesau sy’n cydymffurfio llai, gyda’r nod o gydymffurfio
cydweithredol yn hytrach nag erlyn.

Ÿ Osgoi sefyllfa lle mae gwella adeiladau yn cynyddu eu gwerth ac
felly eu treth fusnes.
Ÿ Newid y rôl y dylai awdurdodau lleol ei chael mewn casglu a chadw
trethi busnes, i fynd i’r afael ag anghenion lleol.

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

14

Gwell defnydd ar ein harian

Ÿ Rhoi diwedd ar gynnydd enfawr mewn trethi busnes pan fydd
gwerthoedd yn cynyddu a chostau’n codi rhwng blynyddoedd fel y
digwyddodd i lawer o dai gwely a brecwast yn ddiweddar.
Ÿ Ymestyn cymorth trethi busnes i helpu mwy o gyfleusterau
cymunedol fel swyddfeydd post, tafarndai a siopau annibynnol.
Ÿ Penderfynu a fyddai Cymru yn elwa o fabwysiadu’r un trefniadau
cyfrifo o ran trethi busnes gyda Llywodraeth San Steffan â’r Alban a
Gogledd Iwerddon.
Mae ansawdd yr isadeiledd yng Nghymru yn wael; bydd anwybyddu
hyn yn cadw Cymru yn dlawd. Heb y rhwydweithiau angenrheidiol i
gystadlu yn y byd modern, ni fydd Cymru yn gallu cyflwyno’r busnesau
sydd eu hangen i wella ein heconomi.

Ÿ Sefydlu Cyfnewidfa Stoc yng Nghymru i sicrhau bod mwy o gyfalaf
ar gael i fusnesau yng Nghymru. Byddwn yn cynnig y cyllid
cychwynnol angenrheidiol i ddechrau’r Gyfnewidfa, a fydd yn
hyrwyddo Cymru fel lle i wneud busnes difrifol, a byddwn yn
galluogi’r busnesau hynny nad ydynt yn gallu cael mynediad i
Gyfnewidfa Stoc Llundain i gynhyrchu’r cyllid sydd ei angen i
ehangu a chreu swyddi. Bydd hyn yn cael ei ariannu gan ein Cronfa
Arloesi Swyddi a Thwf.
Ÿ Buddsoddi mewn band eang trwy ddod â buddsoddiad o
ffynonellau preifat. Byddwn yn dosbarthu band eang fel
gwasanaeth at ddibenion cynllunio, er mwyn i’r holl ddatblygiadau
newydd gael eu cynllunio i sicrhau unrhyw ddarpariaeth band eang
yn y dyfodol. Mae mynediad i gyfleusterau band eang newydd yn
hanfodol mewn economi fodern ond mae hefyd yn mynd i’r afael ag
anghydraddoldeb.
Ÿ Defnyddio rhywfaint o’r arian ar gyfer band eang i sefydlu ‘trefi wi-fi’
a fydd yn galluogi ymwelwyr i gael mynediad am ddim i wi-fi yn yr
ardal. Byddwn yn ariannu’r fenter hon am dair blynedd, ac wedyn
bydd y gymuned leol yn ei hariannu. Bydd y trefi a fydd yn elwa ar y
fenter hon yn cael mynediad cyfredol i wi-fi.
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Ÿ Aildrafod contract cyfan Trenau Arriva Cymru i wella ansawdd y
gwasanaethau.
Ÿ Trydanu Llinellau’r Cymoedd i ddechrau yn 2014 gan sicrhau bod y
cerbydau cywir ar gael..
Ÿ Ailagor gorsafoedd a gaewyd fel Bow Street, Carno a Thowyn a
Bae Cinmel a cheisio cael pwerau i gynnal gorsafoedd rheilffordd,
fel y gallwn ofyn bod pob gorsaf newydd a gorsafoedd mawr a
adnewyddwyd yn gwella hygyrchedd a diogelwch ac yn gweithredu
fel canolbwynt i’r gymuned.
Byddai economi newydd yng Nghymru yn cefnogi pob math o fusnes.
Hoffem weld mwy o fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydfuddiannol a
chwmnïau cydweithredol. Bydd amrywiaeth yn ein heconomi yn arwain
at ddiogelwch gwell os bydd dirywiad economaidd arall. Byddwn yn
pasio deddf yn gwella sefyllfa mentrau cymdeithasol ac
ymddiriedolaethau datblygiad cymunedol a fydd yn cryfhau eu sefyllfa,
yn eu heithrio o drethi busnes ac yn ei gwneud yn haws i fentrau
cymdeithasol, cwmnïau cydfuddiannol a chwmnïau cydweithredol
dendro am gontractau Cynghorau a Llywodraeth Cymru. Byddwn
hefyd yn cynorthwyo â cheisiadau tendr .

Denu ymwelwyr i Gymru
Mae twristiaeth yn ysgogwr economaidd a dylid ei thrin felly. Byddwn
yn rhoi twristiaeth yn ôl ym mhortffolio’r economi. Mae twristiaeth yn
dod â thros £6 biliwn i Gymru bob blwyddyn ac yn cefnogi 172,000 o
swyddi. Mae’n rhan ganolog o economi Cymru ond gyda’r gefnogaeth
gywir, gallai dyfu ymhellach a helpu sicrhau adferiad economaidd
cynaliadwy.

Ÿ Roi blaenoriaeth i farchnata Cymru fel cyrchfan i dwristiaid i
farchnadoedd tramor newydd yn hytrach na rhannau eraill o’r DU er
mwyn datblygu sylfaen fwy cynaliadwy i dwristiaid.
Ÿ Gwneud Dydd Gwyl Dewi yn wyliau cyhoeddus a dathlu Cymru yn
fyd-eang, gan godi ymwybyddiaeth fyd-eang ac annog pobl i
ymweld am y diwrnod a phrynu cynnyrch Cymreig.
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Ÿ Datblygu calendr digwyddiadau pwysig yn benodol ar gyfer cynnal
digwyddiadau yng Nghymru sy’n cael eu darlledu mewn
marchnadoedd newydd. Byddwn yn gwneud cynnig am râs y Tour
de France a gêm Bêl-droed Americanaidd bwysig.
Ÿ Hyrwyddo gweithgareddau y tu allan i’r tymor a chynorthwyo i greu
ystod ehangach o weithgareddau gaeaf ledled Cymru er mwyn
lleihau amrywiadau tymhorol mewn twristiaeth.
Ÿ Buddsoddi mewn band eang a di-wifr a sicrhau bod cyrchfannau
gwledig a thrafnidiaeth yn cael eu hysbysebu’n gydlynus.

Adfywio a Thai
Mae Llywodraeth Cymru wedi methu o ran adfywio – mae eu
hymdrechion i adeiladu tai fforddiadwy wedi cael eu condemnio gan un
adroddiad ar ôl y llall gan nad ydynt wedi cyflawni gwelliannau ac
maent wedi ymyrryd â’r ffigurau ar dai.
Nid yw ein ffyniant yn cael ei ledaenu’n gyfartal ledled Cymru. Rydym
am sicrhau bod pob rhan o Gymru yn gallu elwa ar welliannau
economaidd mewn ffordd nad ydynt wedi gwneud yn y gorffennol.
Rydym am sicrhau y gall pob cymuned droi ei hun yn gymuned fodern,
p’un a yw’n gymuned wledig, drefol neu faestrefol. Byddwn yn rhoi
cynghorau yn ôl wrth y llyw ar gyfer adfywio, gan roi rheolaeth well dros
y ffordd y caiff arian ei wario a rhoi blaenoriaethau lleol yn gyntaf ar
gyfer adfywio.

Adeiladu cymunedau, cefnogi pobl
Mae pob adroddiad yn glir – nid yw Cymunedau yn Gyntaf wedi rhoi
diwedd ar dlodi pobl. Mae Llywodraeth Cymru wedi arfer gormod o
reolaeth heb ganlyniadau gweladwy. Gall cymunedau ond helpu eu
hunain os yw sgiliau a gwybodaeth pobl sy’n byw yno yn cael eu
defnyddio’n fwy effeithiol.
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Ÿ Gael gwared ar Cymunedau yn Gyntaf a rhoi arian i awdurdodau
lleol fel bod adfywio cymunedol yn ymateb i angen lleol ac yn fwy
atebol i bobl leol.
Ÿ Ailffurfio cyllid awdurdodau lleol fel bod amddifadedd yn cael ei
gydnabod yn deg. Ar hyn o bryd, mae Awdurdodau Lleol
difreintiedig yn derbyn symiau mawr o arian trwy gyllid grant ar gyfer
adfywio; byddwn yn gwneud yn siwr nad ydynt yn colli allan.
Mae’n edrych yn debygol y bydd Cymru yn cymhwyso ar gyfer rownd
arall o gyllid Ewropeaidd i gynorthwyo rhanbarthau tlotach. Os yw hyn
yn wir, bydd yn feirniadaeth ddeifiol ar y polisïau economaidd a
ffurfiwyd gan y Blaid Lafur a Phlaid Cymru mewn llywodraeth. Os
byddwn yn ailgymhwyso, byddwn yn targedu’r adnoddau hyn yn fwy
effeithiol at ardaloedd a fydd wir yn helpu gwella economi Cymru, fel
sgiliau a hyrwyddo busnesau newydd. Un o’n blaenoriaethau fydd
sefydlu Parthau Datblygiad Economaidd, a fydd yn helpu sefydlu
busnesau mewn ardaloedd difreintiedig trwy ganiatáu trethi busnes
ffafriol, a chymhellion ar gyfer hyfforddiant a buddsoddi cyfalaf. Byddwn
yn ychwanegu at hyn gyda'r arian y bydd Cymru yn derbyn gan fod y
llywodraeth y DU wedi sefydlu Ardaloedd Menter.
Byddwn yn ei gwneud yn haws i gynghorau wella amgylchedd ffisegol
eu cymunedau trwy gyflwyno Cyllido Cynyddrannol Trethi. Bydd hyn yn
galluogi cynghorau lleol i ariannu prosiectau adfywio ar raddfa fawr trwy
fenthyca yn erbyn incwm o drethi busnes yn y dyfodol a threth y
cyngor a gynhyrchwyd o ganlyniad i’r adfywio.
Mae strydoedd mawr a chanol trefi cryf a ffyniannus, gyda siopau
bach, annibynnol, yn helpu sicrhau cymunedau sy’n weithgar yn
economaidd.

Ÿ Alluogi cynghorau i ddatblygu canol trefi, wedi’u hariannu o incwm
trethi busnes yn y dyfodol.
Ÿ Rhoi mwy o bwerau i gynghorau ofyn am asesiad effaith o
ddatblygiadau archfarchnadoedd mawr.
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Ÿ Cefnogi Democratiaid Rhyddfrydol yn Llywodraeth y DU i gadw
Swyddfeydd y Post ar agor.
Ÿ Rhewi trethi busnes am flwyddyn tra byddwn yn eu diwygio’n gyfan
gwbl.
Ÿ Sicrhau arosfannau bysiau gwell a mwy o wybodaeth i ymwelwyr ar
drafnidiaeth gyhoeddus.
Mae problem o ran nifer y tai fforddiadwy sydd ar gael yng Nghymru.
Mae hyn yn cyfrannu at ymddangosiad cymunedau sydd wedi dirywio.

Cyfleoedd gwell trwy dai gwell
Rydym yn cydnabod yr ymdrechion a wnaed gan Lywodraeth y DU i
annog banciau i roi benthyg mwy o arian i bobl sy’n chwilio am forgais.
Byddwn yn ategu hyn yma yng Nghymru.
Byddwn ond yn mynd i’r afael â’r argyfwng o ran tai fforddiadwy trwy
gynyddu nifer y cartrefi yng Nghymru, fel bod prisiau’n gostwng a mwy
o gartrefi ar gael.

Ÿ Ailddechrau defnyddio eiddo gwag gyda Rhaglen Cartrefi Gwag
ledled Cymru a fydd yn cynorthwyo cynghorau a chymdeithasau tai
i ddefnyddio cartrefi gwag a galluogi defnyddio’r Grant Tai
Cymdeithasol i droi eiddo gwag yn gartrefi i’w rhentu. Byddwn yn
galluogi cynghorau i gynyddu treth y cyngor ar gyfer perchnogion
sy’n caniatáu i’w heiddo gwag amharu ar y gymuned a chynyddu’r
pwerau sydd ar gael i cynghorau fynd yn ôl i’w defnyddio, gan
gynnwys symleiddio Gorchmynion Rheoli Anheddau Gwag.
Ÿ Dod â mwy o arian preifat i mewn i dai trwy weithio gyda’r
cymdeithasau tai i ailddechrau Ymddiriedolaeth Buddsoddi Tai
Cymru.
Ÿ Diogelu unrhyw dai cymdeithasol newydd sy’n cael eu rhentu rhag
cael eu gwerthu o dan y cynllun Hawl i Brynu am o leiaf bum
mlynedd ar hugain mewn ardaloedd lle mae angen hyn.
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Ÿ Gosod isafswm ar gyfer lefel y tai fforddiadwy mewn unrhyw
ddatblygiad newydd os yw’r farchnad yn cefnogi’r mesur hwn, trwy
gryfhau pwerau awdurdodau lleol i ddefnyddio cytundebau
cynllunio i wneud hyn.
Fodd bynnag, mae angen i ni barhau i wneud y defnydd gorau o’n
cyflenwad presennol o dai.

Ÿ Newid y ffordd y caiff ail gartrefi eu categoreiddio yn y system
gynllunio i chi gael mynegi barn ynglyn â nifer yr ail gartrefi yn eich
ardal, er mwyn i gymunedau a chynghorau allu rheoli nifer yr ail
gartrefi.
Ÿ Rhoi cynllun gweithwyr allweddol ar waith gan ddefnyddio
cynlluniau Cymorth Prynu a chynlluniau Perchnogaeth Cost Isel i
helpu’r rheiny sydd ar incwm isel mewn ardaloedd trefol a gwledig i
gamu ar yr ysgol dai.
Ÿ Diwygio deiliadaeth dai fel nad yw pobl sy’n symud o dai Cyngor i
dai cymdeithasol yn colli allan.
Ÿ Hyrwyddo datblygiad Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol
(sefydliadau nid er elw, cymunedol sy’n darparu tai i gynyddu
datblygiadau cynaliadwy a fforddiadwy).
Ÿ Darparu hawliau ychwanegol i berchnogion cartrefi parciau, yn
enwedig y rheiny sy’n ceisio gwerthu eu cartref.
Mae gennym gynlluniau hefyd i sicrhau bod tai yng Nghymru yn
effeithlon o ran ynni. Mae manylion ar gael ar dudalen 47.

Cydraddoldeb
Rydym eisiau sicrhau bod i bawb eu cyfran yn y Gymru well yr ydym yn
ceisio’i chreu. Byddwn yn parchu amrywiaeth ac yn grymuso pob
unigolyn. Mae anghydraddoldebau sy’n bodoli ar hyn o bryd, boed yn
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn ein siomi ni gyd. Rydym i gyd yn
elwa o faes cystadlu teg.

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

20

Gwell defnydd ar ein harian

Ni fyddwch yn colli allan ar sail oed, rhyw, anabledd, crefydd, hil na
chyfeiriadedd rhywiol. Nid yw dyddiau economaidd ac ariannol anodd
yn esgus i golli gafael ar gydraddoldeb. Rhaid i ni barhau i hyrwyddo
cydraddoldeb beth bynnag yw’r amgylchiadau.

Ÿ Gwella’r asesiadau effaith o bolisïau’r llywodraeth ar fenywod, yn
enwedig polisïau ariannol ac economaidd sy’n gadael menywod ar
ôl yn aml.
Ÿ Mynd i’r afael â’r diffyg menywod mewn swyddi uwch yn y
llywodraeth drwy sefydlu a mentora cynllun a fydd yn darparu
hyfforddiant a mentora i fenywod.
Ÿ Creu rhaglen o arfer da i bobl sy’n gweithio yn y sector cyhoeddus
gan nad oes digon wedi cael eu hyfforddi i weithio gyda phobl
anabl. Byddwn yn annog cynlluniau tebyg yn y sector preifat. Bydd
hyn yn cynnwys addysgu pobl am faterion mynediad, sut i
ddefnyddio dolenni clywed, mater gwelededd yn ogystal â
phryderon eraill pobl anabl.
Ÿ Gwella’r wybodaeth sydd ar gael i bobl sy’n hawlio budd-daliadau
er mwyn sicrhau eu bod yn hawlio’r hyn y mae ganddynt hawl ei
gael. Credwn fod llawer o bobl yn byw dan amodau anodd yn
ddiangen am fod mynediad i les yn gymhleth ac nid yw pobl yn
ymwybodol o’r hyn sydd ar gael.
Ÿ Hyrwyddo menter ledled Cymru i gynorthwyo a chroesawu
gweithwyr mudol ac annog integreiddio gyda’r gymuned leol, ar sail
y model llwyddiannus o’r fenter ‘Un Wrecsam’ a gyflwynwyd gan y
cyngor yn Wrecsam dan arweiniad Democratiaid Rhyddfrydol
Cymru.
Ÿ Sicrhau mynediad cyfartal i wasanaethau ar gyfer ffoaduriaid a
cheiswyr lloches a sicrhau nad yw plant a phobl ifanc sy’n ceisio
noddfa neu loches yn cael eu hanwybyddu.
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Ÿ Annog gwasanaethau cyhoeddus, yn enwedig y gwasanaeth
iechyd, i beidio â gwneud rhagdybiaethau ynglyn â chyfeiriadedd
rhywiol.
Er gwaetha’r gwaith da y mae’r Cynulliad Cenedlaethol wedi’i wneud i
hyrwyddo cydbwysedd rhwng y rhywiau, mae menywod ac aelodau
cymunedau lleiafrifoedd ethnig yn dal i gael eu hallgáu o fywyd
cyhoeddus. Mae’n bryd i ni fynd i’r afael â’r broblem hon. Felly byddwn
yn sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud i nodi’r heriau sy’n wynebu
pobl rhag cael mynediad i fywyd cyhoeddus. Byddwn hefyd yn
hyrwyddo manteisio ar y Gronfa Mynediad i Fywyd Cyhoeddus ymhlith
pobl yng Nghymru.

Darparu hawliau ar gyfer yr iaith Gymraeg
Mae’r iaith Gymraeg yn haeddu cael ei diogelu a’i chefnogi fel y gall
pawb yng Nghymru elwa ohoni. Credwn ei bod yn hanfodol y dylai
pawb yng Nghymru gael yr hawliau a’r cyfle i ddefnyddio’r iaith
Gymraeg ac y dylid rhoi’r cydraddoldeb i bobl sy’n defnyddio’r
Gymraeg wneud hynny.

Ÿ Sicrhau annibyniaeth y Comisiynydd trwy wneud yn siwr ei fod yn
cael ei benodi gan y Cynulliad Cenedlaethol, nid y Llywodraeth, a
chaniatáu i gyllideb y Comisiynydd gael ei harchwilio’n fwy gan y
Cynulliad.
Ÿ Darparu ar gyfer rhoi iawndal i bobl sy’n dioddef yn ariannol trwy
fethiant sefydliad i gydymffurfio â’r safonau.
Ÿ Diwygio’r Panel Cynghori fel ei fod yn adlewyrchu amrywiaeth
Cymru.
Byddwn hefyd yn sicrhau nad yw arbenigedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg
yn cael ei golli pan fydd yn cael ei ddisodli gan Gomisiynydd. Credwn
fod angen penodol i sicrhau bod ei rôl yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn
cael ei chadw.
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Fodd bynnag, ni all yr iaith Gymraeg gael ei diogelu gan ddeddfwriaeth
yn unig; mae angen ei gwneud yn iaith fyw ym mhob maes o fywyd yng
Nghymru.

Ÿ Gefnogi annibyniaeth olygyddol S4C o fewn y trefniadau ariannu
newydd, ond gan sicrhau diwygiadau llywodraethu a datblygu
cysylltiadau rhwng S4C a chwmnïau cynhyrchu llai.
Ÿ Lleihau y rheoliadau ynglyn â sefydlu ysgolion cyfrwng Cymraeg a
sicrhau nad yw penderfyniadau ynglyn ag ad-drefnu ysgolion byth
yn cael eu cymryd am resymau gwleidyddol.
Ÿ Newid y ffordd y mae ail gartrefi yn cael eu categoreiddio yn y
system gynllunio i roi llais i chi dros y nifer o ail gartrefi yn eich
hardal a helpu pobl leol aros mewn cartrefi lleol.
Ÿ Pasio Mesur Hawliau Cymunedol, a fydd yn rhwystro dirywiad
cymunedau. Byddai ein Mesur Hawliau Cymunedol yn cryfhau’r
pwerau sydd gan awdurdodau lleol a chynghorau cymuned i
sicrhau y gallant ffynnu er gwaethaf newidiadau economaidd a
chymdeithasol.
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Gwell addysg
ar gyfer
ein plant
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Addysg
Mae canlyniadau arholiadau yng Nghymru yn waeth nag yn unman
arall yn y DU, nid oes digon o gymorth ar gyfer plant o gefndiroedd
difreintiedig, mae bwlch gwariant dros £600 y disgybl bob blwyddyn ac
mae ein hathrawon yn cael eu gorfodi i wneud mwy a mwy o’r hyn y
mae’r Llywodraeth yn dweud wrthynt am wneud, pan ddylent fod yn
addysgu. Does dim rhyfedd bod Cymru ar ei hôl hi o ran sgiliau,
addysg a chyflawniad.
Y diffyg cyllid a’r diffyg blaenoriaeth a roddir i’n hysgolion yw’r gwarth
mwyaf o ran datganoli. Ond yn waeth na hynny, mae wedi golygu nad
oes gan blant unrhyw ddyhead i lwyddo mewn bywyd ac mae wedi
cryfhau’r tlodi rhwng cenedlaethau yr ydym yn awr yn ei weld ledled
Cymru. Gallwn dorri’r cyswllt hwn. Buddsoddi yn ein system addysg
yw’r ffordd orau o roi diwedd ar y cylch tlodi, iechyd gwael ac economi
ratach am byth. Felly, byddwn yn sicrhau bod addysg yn cael ei thrin
â’r parch a’r flaenoriaeth y mae’n ei haeddu.
Caiff cyfleoedd plentyn mewn bywyd eu penderfynu o oedran cynnar
iawn, ac nid yw addysg dim ond ynglyn â phwy rydym yn ei anfon i’r
brifysgol ond pwy sy’n dyheu am fynd yn y lle cyntaf. Buddsoddi mewn
ysgolion yw’r ffordd orau o sicrhau bod pawb yn cael cyfle cyfartal i
gael swyddi o’r radd flaenaf a gyrfa gref.
Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn credu mai ysgolion yw
dechrau’r cyfle hwnnw, a bydd ysgol dda yn galluogi plentyn i gyflawni
ei botensial/photensial – gall roi’r cyfle i’n plant lwyddo. Gydag
adnoddau gwell, mwy o gymorth ar gyfer athrawon a system sy’n
gweithio ar gyfer pob gallu, gallwn gau’r bwlch perfformiad rhwng
Cymru a Lloegr. Byddwn yn canolbwyntio’n ddi-baid ar roi dechrau da
i bob plentyn ac ar wneud yn siwr bod gan athrawon yr adnoddau a’r
rhyddid i addysgu.
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Galluogi ysgolion i lwyddo
Mae ysgolion yn wynebu gormod o gyfyngiadau a gormod o reolaeth
gan y Llywodraeth. Credwn fod ysgolion yn gwybod beth sydd ei
angen ar ein plant i lwyddo, felly byddwn yn rhoi’r rhyddid a’r
adnoddau iddynt sicrhau y gallant gyflawni ar gyfer ein plant.

Ÿ Fynd i’r afael â’r bwlch o ran gwariant, gan ddarparu mwy o arian ar
gyfer ysgolion trwy dargedu arian ychwanegol at ddisgyblion sydd
ei angen fwyaf. Byddwn yn gwneud hyn trwy sefydlu premiwm
disgyblion a fydd yn targedu £2,500 ar gyfer pob un o’r plant tlotaf
yng Nghymru. Bydd yr arian yn aros gyda’r plentyn er mwyn i’r
ysgolion allu buddsoddi yn y pethau sydd wir yn bwysig, fel
dosbarthiadau llai, addysgu un i un neu fynd i’r afael â disgyblaeth
wael.
Ÿ Lleihau’r fiwrocratiaeth i ysgolion a thrwy ddod â’r grantiau
rhagnodol niferus neilltuedig i ben yn raddol.
Ÿ Creu Cwricwlwm Cenedlaethol newydd, symlach, a fydd yn sicrhau
bod plant yn dysgu sgiliau deallusol a bywyd a gwybodaeth
allweddol, wrth roi mwy o hyblygrwydd i ysgolion o ran sut caiff y
pynciau hyn eu haddysgu.
Mae rheoli ysgolion gan gynghorau lleol yn hanfodol ar gyfer sicrhau eu
bod yn gallu darparu gwasanaethau o’r radd flaenaf hyd yn oed pan
fydd niferoedd y disgyblion yn gostwng.
Byddwn yn sicrhau’r fframwaith gorau ar gyfer ysgolion trwy:
Ÿ Ffurfioli partneriaethau rhwng ysgolion uwchradd ac ysgolion
cynradd lleol i helpu disgyblion i drosglwyddo o addysg gynradd i
addysg uwchradd a sicrhau bod ysgolion yn gallu cynllunio ar gyfer
y dyfodol; yn cynnwys defnyddio mwy o athrawon trosglwyddo
arbenigol a sicrhau bod blynyddoedd cynnar ysgolion uwchradd yn
cynnig cydbwysedd gwell o ran addysgu bugeiliol ac academaidd.
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Ÿ Ehangu’r hyfforddiant sydd ar gael ar gyfer llywodraethwyr newydd
i wneud yn siwr bod ganddynt y sgiliau i gyfrannu’n llawn.
Ÿ Mynnu cael adolygiad llawn o sut mae ein hysgolion yn cael eu
dwyn i gyfrif. Byddwn yn sicrhau bod hwn yn edrych ar faterion yn
ymwneud ag atebolrwydd lleol, arweinyddiaeth briodol ar gyfer cyrff
llywodraethol a ph’un a fyddai cyrff llywodraethol unigol yn briodol
ar gyfer dalgylchoedd.

Y safonau uchaf ar gyfer athrawon a disgyblion
Mae ansawdd yr ysgolion yng Nghymru yn dibynnu ar ansawdd yr
athrawon. Credwn fod yn rhaid i’r Llywodraeth wneud mwy i sicrhau
bod athrawon yn gallu llwyddo.

Ÿ Ddiweddaru’r cwrs hyfforddiant cychwynnol i athrawon i sicrhau ei
fod yn addas at ei ddiben.
Ÿ Dod â Chyngor Addysgu Cyffredinol Cymru i ben a buddsoddi’r
arian mewn Rhaglen Addysgu o Ansawdd Da, i ddarparu
hyfforddiant cyfoes a datblygiad proffesiynol ar gyfer athrawon a
phenaethiaid ac annog anelwyr uchel i ddod yn athrawon.
Ÿ Rhoi hawl i athrawon gael blwyddyn sabothol ddi-dâl os ydynt am
ymgymryd ag astudio academaidd.
Ÿ Gwneud hi’n bosibl i ysgolion roi mwy o dâl i athrawon da a rhoi
cyngor a chymorth i ysgolion sy’n mynd i’r afael â pherfformiad
gwael o ran addysgu.
Ni allwn greu Cymru well os dim ond rhai o’n plant a all fanteisio ar
addysg dda. Credwn fod pob plentyn yng Nghymru yn haeddu’r cyfle i
ffynnu.
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Ÿ Gyflwyno rheolau o’r diwedd i wneud yn siwr bod pob ysgol yn
cynhyrchu bwyd iach, gan ddefnyddio pwerau mewn cyfraith gan
Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru sydd eisoes wedi’i phasio.
Ÿ Datblygu Arweiniad penodol ar Fwlio Homoffobig ar frys, i
gydnabod ei bod yn anos mynd i’r afael â’r math hwn o fwlio trwy
gynlluniau arferol.
Ÿ Cryfhau’r pwerau sydd ar gael i athrawon fynd i’r afael â disgyblaeth
wael yn yr ystafell ddosbarth.
Ÿ Cwtogi ar nifer y rheoliadau ynglyn â sefydlu ysgolion cyfrwng
Cymraeg a sicrhau nad yw penderfyniadau am ad-drefnu ysgolion
byth yn cael eu gwneud am resymau gwleidyddol.
Ÿ Cyflwyno rhaglen o brofion anghenion addysgol arbennig ledled
Cymru, gan anelu at nodi plant sy’n cael anawsterau dysgu,
cyfathrebu neu anawsterau eraill yn gynnar.
Ÿ Comisiynu ymchwil i ddechrau’r broses i sicrhau bod plant ag
anghenion cymhleth y disgwylir iddynt fynychu ysgolion arbennig yn
Lloegr yn gallu cael addysg yma yng Nghymru. Mae bod yn agos at
deuluoedd a chymunedau yn gwella ansawdd bywyd i blant.
Ÿ Ehangu’r ddyletswydd ar gynghorau i ddarparu cludiant ysgolion i
gynnwys darpariaeth ar gyfer disgyblion anabl.

Addysg Uwch ac Addysg Bellach
Y tu hwnt i addysg orfodol
Bydd Addysg Bellach yn hanfodol ar gyfer cynyddu lefel y sgiliau yng
Nghymru. Cyrsiau galwedigaethol yw asgwrn cefn llawer o broffesiynau
ac maent yn helpu mynd i’r afael â thlodi a lleihau anweithgarwch
economaidd. Wrth geisio cyflawni’r nod hwn, mae colegau yn wynebu
gormod o feichiau; maent wedi bod ar frig rhestr y Llywodraeth yn
gyson ar gyfer toriadau, ac ar yr un pryd, bu disgwyl iddynt gyflawni
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nodau hyfforddiant allweddol i ymateb i’r dirywiad economaidd.

Ÿ Sicrhau bod pobl yn cael yr hawl i astudio eu cymhwyster lefel 3
cyntaf (Safon Uwch neu gyfwerth) am ddim, beth bynnag fo’u
hoedran. Byddwn yn blaenoriaethu hyn o fewn rhaglenni cyllid
Ewropeaidd, os byddwn yn cymhwyso eto.
Ÿ Diwygio’r trefniadau cyllid 14-19 i sicrhau bod cyllid teg ar gyfer
colegau AB a darparwyr addysg eraill. Byddwn yn adolygu’r ffordd
y caiff cyllid ei rannu rhwng ysgolion a cholegau i sicrhau bod
colegau AB yn cael telerau teg.
Ÿ Lleihau’r baich ar golegau trwy archwilio pa arolygu a chasglu data
sydd eu hangen arnynt i wneud eu swyddi, a chael gwared â’r
gweddill. Bydd hyn yn arwain at fwy o arian ac amser staff i
addysgu.
Bydd Addysg Uwch yn gyrru economi newydd Cymru ac yn cynnig
presenoldeb unigryw dramor. Bydd yr ychydig flynyddoedd nesaf yn
heriol i fyfyrwyr Cymru ond byddwn yn cynnal ein hymrwymiad i sicrhau
bod addysg brifysgol o safon ar gael i bawb. Mae ein hymagwedd at
Addysg Uwch bob amser wedi cael ei harwain gan yr egwyddor hon
ac ni fydd y Cynulliad nesaf yn wahanol mewn unrhyw ffordd. Yn
ogystal â lliniaru amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr presennol, rydym
hefyd am ganolbwyntio ar bwy sy’n dyheu am fynd i brifysgol a sut
gallwn godi disgwyliadau pobl ifanc ledled Cymru. Byddwn yn sicrhau
bod pawb sydd am fynd i brifysgolion yn cael y cyfle i wneud hynny, ac
rydym am i brifysgolion Cymru fod yn rhydd i gystadlu â’r prifysgolion
gorau yn y byd.

Ÿ Gyflwyno Siarter Myfyrwyr Cymru sy’n sicrhau lefelau digonol o
wasanaeth ar gyfer myfyrwyr. Bydd hyn yn sicrhau lefelau cryf o
addysgu, cymorth a mynediad i gyfleusterau ar gyfer myfyrwyr, sy’n
helpu iddynt wneud y mwyaf o’u profiad yn y brifysgol.
Ÿ Talu unrhyw ffioedd dysgu ychwanegol neu gyfraniadau
graddedigion uwchlaw’r lefel bresennol ar gyfer myfyrwyr o Gymru,
ble bynnag y maent yn dewis astudio yn y DU.
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Ÿ Sicrhau bod addysg uwch ar gael i bawb trwy dalu ffioedd a
chostau byw plant y gofelir amdanynt a sefydlu cynllun mentora ar
gyfer plant o gefndiroedd difreintiedig.
Ÿ Datblygu tegwch rhwng myfyrwyr amser llawn a myfyrwyr rhanamser trwy sicrhau defnydd teg o grantiau. Rydym yn cydnabod
pwysigrwydd astudio rhan-amser i adferiad economaidd a
datblygiad personol.
Ÿ Sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n effeithiol i gefnogi
ymchwil ardderchog ym mhrifysgolion Cymru, a gweithio gyda
phrifysgolion fel bod Cymru’n parhau i gynhyrchu ymchwil o’r radd
flaenaf yn y gwyddorau, y gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau.
Ÿ Diwygio’r gyfundrefn fwrsarïau i roi hwb i bynciau gwyddoniaeth,
technoleg, peirianneg a mathemateg, yn ogystal â mynd i’r afael â
chaledi ariannol.
Ÿ Sicrhau y bydd llywodraethu prifysgol yn parhau yn rhydd oddi wrth
ymyrraeth uniongyrchol gan y llywodraeth, a gweithio gyda
phrifysgolion i gryfhau addysg uwch yng Nghymru trwy
bartneriaethau sy’n cyflawni manteision gwirioneddol ar gyfer
addysgu, ymchwil a phrofiad y myfyriwr, a chynnal hunaniaethau
unigryw sefydliadau a’u hannibyniaeth academaidd.

Dysgu gydol oes
Nid yw dysgu yn ymwneud ag ysgolion, colegau a phrifysgolion
traddodiadol yn unig. Dylai pobl o bob oedran allu dysgu sgiliau
newydd yn eu cymuned. Bydd dysgu ar gyfer pobl y tu allan i addysg
bellach ac addysg uwch yn sicrhau bod pawb yng Nghymru yn gallu
bod yn barod ar gyfer gwaith a chyfrannu at economi gryfach, tra’n
gwella eu bywydau a’u cymunedau eu hunain.

Ÿ Ailddosbarthu adnoddau ar draws y sector dysgu gydol oes yn fwy
effeithiol, gan roi mwy o adnoddau i bobl dros 25 oed. Wrth i
boblogaeth Cymru fynd yn hyn, er mwyn sicrhau bod pawb yn cael
cyfle i ddysgu o’r newydd, bydd angen i ni sicrhau ail-gydbwyso
faint o arian yr ydym yn ei wario ar bobl hyn sydd am ymgymryd â
dysgu cymunedol.
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Ÿ Darparu cwricwlwm hyblyg, gweithio gyda cholegau a grwpiau eraill
i sicrhau bod ystod eang o bynciau academaidd a galwedigaethol
ar gael i bobl, gan gynnwys y dyniaethau a’r gwyddorau
cymdeithasol.
Ÿ Sicrhau bod cydweithredu gwell ar draws adrannau wrth gyflwyno
dysgu gydol oes trwy roi cylch gwaith i’r Gweinidog dros Addysg
fynd ar drywydd Dysgu Oedolion yn y Gymuned ar draws y
Llywodraeth gyfan.

Treftadaeth, Diwylliant a Chwaraeon
Mae bywyd diwylliannol cryf yng Nghymru yn dda ar gyfer ein gwlad ac
yn dda ar gyfer ein heconomi. Nid yw digon o bobl yn cael cyfle i
fanteisio ar y celfyddydau, chwaraeon a’n treftadaeth, er ein bod yn
gwybod bod gwneud hynny yn dda i’w hiechyd, eu haddysg a’r
economi leol.
Mae treftadaeth, chwaraeon a’r celfyddydau yn gwella ein heconomi
mewn dwy ffordd - maent yn cynhyrchu busnes yn uniongyrchol ond
maent hefyd yn helpu creu brand Cymreig cryf sy’n helpu diffinio
Cymru ar lwyfan y byd a denu pobl i’n gwlad. Ond dylid gwella’r ffordd
y mae bywyd diwylliannol Cymru yn ffynnu trwy wneud yn siwr bod
cynifer o bobl ag y bo modd yn cymryd rhan ynddo. Trwy gynnwys
mwy o bobl yn ein treftadaeth, y celfyddau a chwaraeon, rydym yn
gwella eu hansawdd.
Felly, byddwn yn sicrhau ein bod yn gwella’r cyfleoedd i fanteisio ar
dreftadaeth, chwaraeon a’r celfyddydau a byddwn yn meithrin artistiaid
a phencampwyr chwaraeon y dyfodol er mwyn iddynt allu cyfrannu at
ddiwylliant Cymru. Trwy wneud hynny, byddwn hefyd yn hybu ein
heconomi, sy’n rhywbeth y mae ei angen yn fawr.

Diogelu ein gorffennol
Mae gwneud yn siwr bod ein gorffennol yn agored i bobl Cymru yn
golygu y gall pawb yng Nghymru, ac ymwelwyr o leoedd eraill, fanteisio
ar ein treftadaeth gyfoethog. Bydd ariannu a hyrwyddo hanes a
threftadaeth Cymru yn arwain at synnwyr gwell o ‘Gymreictod’ i bobl
yng Nghymru a’r tu allan, ac mae pawb yn cytuno bod hynny’n dda i’n
heconomi.
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Ÿ Roi’r pwer i gynghorau lleol ddiogelu adeiladau ag iddynt
arwyddocâd cymdeithasol neu gymunedol, fel tafarndai hanesyddol
fel y Vulcan Inn yng Nghaerdydd. Byddwn yn caniatáu diogelu
adeiladau sy’n bwysig am resymau cymdeithasol a diwylliannol ac
yn cryfhau’r pwerau sydd ar gael i gynghorau lleol i ddiogelu
adeiladau sy’n bodloni meini prawf lleol ar gyfer rhestru.
Ÿ Cefnogi’r holl gynigion cyfredol yng Nghymru am statws Treftadaeth
y Byd UNESCO, gan gynnwys Pont Gludo Casnewydd ac ardal
dreftadaeth ddiwydiannol Cyfarthfa ym Merthyr Tudful.
Ÿ Datblygu rhaglen i elwa ar dreftadaeth ddiwydiannol Cymru. Bydd
hyn yn cynhyrchu twristiaeth uniongyrchol ond bydd hefyd yn
datblygu synnwyr cryf o le, sy’n hanfodol ar gyfer datblygiad
cymunedol.
Ÿ Gofyn yn benodol i Cadw a chyrff eraill drefnu darpariaeth ar gyfer
trefniadau teithio ymwelwyr wrth adfer ein treftadaeth. Nid oes
unrhyw bwynt cael ein treftadaeth os na all pobl Cymru gyrraedd
yno i’w phrofi.
Ÿ Gweithio gyda’r prif Amgueddfeydd i sicrhau bod eitemau nad
ydynt yn cael eu harddangos yn gallu cael eu rhoi ar fenthyg i
amgueddfeydd eraill yng Nghymru, gan sicrhau bod darnau
newydd ar gael i amgueddfeydd cymunedol. Byddwn hefyd yn
annog benthyciadau o brif amgueddfeydd eraill yn y DU a thramor
yn ogystal.
Ÿ Datblygu system arwyddion a gwybodaeth gydlynus, fel y gall
cymunedau hyrwyddo eu treftadaeth yn hawdd i bobl eraill. Er
enghraifft, byddwn yn ei gwneud yn flaenoriaeth i amlygu lleoedd fel
meysydd y gad ac yn annog cymunedau i amlygu atyniadau lleol.
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Gwella ein dyfodol
Gall chwaraeon chwarae rhan hanfodol mewn bywyd cymunedol ac
mewn gwella iechyd y cyhoedd. Mae ganddo hefyd rôl hanfodol ym
mywyd diwylliannol a chenedlaethol Cymru. Credwn fod angen i ni
fuddsoddi ym mabolgampwyr y dyfodol i sicrhau llwyddiant Cymru ym
myd chwaraeon yn y dyfodol, gan ddefnyddio eu sgiliau i feithrin
chwaraeon ar gyfer y dyfodol.

Ÿ Fuddsoddi mewn chwaraeon ar lawr gwlad, yn enwedig mewn
ysgolion. Byddwn yn annog cysylltiadau rhwng ysgolion a chlybiau
chwaraeon lleol er mwyn gwneud yn siwr bod pob plentyn sydd am
gymryd rhan mewn chwaraeon yn cael y cyfle i wneud hynny, a
sicrhau bod hyfforddiant athrawon yn adeiladu eu gallu i addysgu
chwaraeon a llythrennedd corfforol.
Ÿ Cynyddu nifer yr hyfforddwyr sy’n gweithio gyda chlybiau
chwaraeon yng Nghymru trwy hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ar gael i
weithwyr y sector cyhoeddus ac annog y sector preifat i wneud yr
un fath.
Ÿ Amlinellu cynlluniau mewn mannau eraill yn y maniffesto hwn i
ddiogelu mannau gwyrdd a sicrhau bod ein cefn gwlad yn cael ei
ddiogelu mwy. Mae mynediad i leoedd gwyrdd yn hanfodol ar gyfer
lles a hyrwyddo gweithgarwch.
Mae buddsoddi mewn diwylliant a’r celfyddydau yn wych ar gyfer ein
heconomi ac yn helpu denu pobl o bedwar ban byd. Byddwn yn
gwneud yn siwr bod yr amrywiaeth artistig a diwylliannol yng Nghymru
yn cael ei datblygu ar gyfer y genhedlaeth nesaf o artistiaid, oherwydd
gallwn ond sicrhau celf o ansawdd uchel ar gyfer y dyfodol os byddwn
yn meithrin artistiaid yfory, p’un a ydynt yn gweithio yn y celfyddydau
traddodiadol neu’r celfyddydau digidol.
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Ÿ Roi cyfarwyddyd strategol i Gyngor y Celfyddydau fuddsoddi mwy
o’u harian mewn gwyliau bach a darpar artistiaid, cerddorion ac
awduron. Byddwn hefyd yn rhoi cyfarwyddyd i Gyngor y
Celfyddydau ddatblygu rhaglen i sicrhau bod y celfyddydau a
digwyddiadau diwylliannol yn symud tuag at gynlluniau busnes
cynaliadwy.
Ÿ Datblygu Safonau Ansawdd y Celfyddydau, sy’n debyg i’r rheiny a
ddatblygwyd ar gyfer llyfrgelloedd, fel bod y Llywodraeth a
chynghorau yn gallu gwella safon darpariaeth y celfyddydau mewn
cymunedau.
Ÿ Sicrhau bod rhywfaint o ddarpariaeth y celfyddydau ar gael i blant
trwy gynnal y celfyddydau yn ein diwygiadau arfaethedig i’r
cwricwlwm.
Ÿ Sefydlu Ymddiriedolaeth Buddsoddi yn y Celfyddydau a
Chwaraeon, a fyddai’n sefydliad sy’n ariannu ei hun, wedi’i
ymrwymo i ysgogi mwy o fuddsoddi preifat yn y celfyddydau a
chwaraeon llai yng Nghymru. Bydd y sefydliad yn datblygu
cysylltiadau rhwng artistiaid a mabolgampwyr llai ar gyfer cyfleoedd
nawdd ac yn sicrhau bod trefniadau eraill ar gael i bobl sy’n cael
anhawster yn denu cyllid.
Ÿ Cefnogi annibyniaeth olygyddol S4C o fewn y trefniadau ariannu
newydd, ond gan sicrhau diwygiadau llywodraethu a datblygu
cysylltiadau rhwng S4C a chwmnïau cynhyrchu llai.
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Iechyd
Ar gyfer cyfres gyfan o driniaethau, mae Cymru yn disgyn ymhellach ac
ymhellach ar ei hôl hi. Mae ein cyfraddau goroesi yn is na’r cyfartaledd
Ewropeaidd ar gyfer canser a sawl cyflwr meddygol arall. Gall
disgwyliad oes hefyd amrywio o bron i 20 mlynedd, yn dibynnu ble’r
ydych yn byw yng Nghymru.
Er gwaethaf y perfformiad gwael hwn, mae Llywodraeth Llafur-Plaid
wedi gwrthod ymchwilio i’r honiad gan Gyfarwyddwr Cyllid GIG “nad
yw £1 biliwn o gyllideb GIG Cymru yn cael ei defnyddio yn y ffordd
orau” – hynny yw, yn cael ei wastraffu. Gellid gwario’r swm enfawr
hwnnw yn fwy effeithiol i ddarparu triniaeth well y mae ei hangen ar
frys.
Maent wedi cyflwyno ad-drefnu canolaidd, sy’n rhoi rheolaeth
ddigynsail i’r Gweinidog dros y ffordd y mae’r GIG yn gweithredu.
Mae’r ad-drefnu hefyd wedi golygu bod miloedd o bunnoedd yn cael
eu gwastraffu ar gyflogau wedi’u diogelu ar gyfer rheolwyr GIG am
flynyddoedd i ddod. Credwn y dylai Llywodraeth ddatblygu’r fframwaith
perfformiad cyffredinol ac y dylai cyrff lleol weithredu mewn ffordd sy’n
addas ar gyfer eu hardal leol.
Mae angen gwasanaeth mwy lleol yng Nghymru ar gyfer mwyafrif yr
anghenion gofal iechyd. Mae angen i sefydliadau iechyd a gofal
cymdeithasol weithio gyda’i gilydd yn agosach i reoli anghenion cleifion
wrth iddynt newid, er enghraifft wrth i ni fynd yn hyn. Ac mae angen
gwneud llawer mwy i leihau salwch a damweiniau yn y lle cyntaf.

Gwella canlyniadau trwy wella’r GIG
Daw gofal iechyd mewn tair prif ffurf – pan fyddwch yn dioddef salwch
sydyn neu ddamwain, pan fydd eich meddyg teulu yn eich cyfeirio am
driniaeth gynlluniedig, a phan fydd angen gofal tymor hir arnoch.
Byddem yn gofyn i’r rhannau o’r GIG weithio gyda’i gilydd yn agosach i
wella gofal ym mhob un o’r sefyllfaoedd hynny.
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Ÿ Lleihau eich amseroedd aros trwy leihau gwastraff. Byddwn yn
gwella gofal iechyd trwy droi gwariant aneffeithlon yn y GIG i’r
rheng flaen.
Ÿ Defnyddio cyfleusterau lleol, fel ysbytai bach a chanolfannau
iechyd, i ddarparu gofal meddygon teulu 24 awr a gofal wedi’i
arwain gan nyrsys i drin mân anafiadau a salwch, er mwyn osgoi
arosiadau hir yn adrannau damweiniau ac achosion brys y prif
ysbytai a theithiau hir a diangen mewn ambiwlans. Gellid lleoli
parafeddygon yn y cyfleusterau lleol hyn i drin cleifion ac ymateb yn
gyflym i alwadau brys. Yn hytrach na chau ysbytai lleol, byddem yn
ceisio defnyddio cyfleusterau felly lle bynnag y bo modd i ddarparu
gwasanaeth gwell – a lleihau costau hefyd.
Ÿ Gofyn i ysbytai sy’n cadw cleifion yn aros mewn ambiwlans am
gyfnodau hir dalu cost darparu ambiwlansiau ychwanegol i fodloni
anghenion brys cleifion eraill. Trwy hyn ac mewn ffyrdd eraill,
byddwn yn darparu adnoddau ac yn galluogi Gwasanaeth
Ambiwlans Cymru i fodloni’r amseroedd ymateb cyflymach a
gyflawnir yn Lloegr.
Ÿ Ariannu’r Ambiwlans Awyr i ddarparu gwasanaeth llawn, am saith
diwrnod yr wythnos am y tro cyntaf.
Ÿ Darparu un rhif ffôn ar gyfer salwch a damweiniau nad ydynt yn
argyfwng i’ch galluogi i gael y driniaeth gywir y tro cyntaf – p’un a
ydych yn eich cartref eich hun gan feddyg teulu neu barafeddyg,
trwy eich cael i fynd i gyfleuster gofal iechyd lleol (yn eich cerbyd
eich hun neu mewn ambiwlans nad yw ar gyfer argyfwng), trwy roi
apwyntiad i chi gyda’ch meddyg teulu eich hun neu gan nyrs yn
eich cynghori ar driniaeth gartref.
Ÿ Fel blaenoriaeth, rhoi Cynllun Cynhwysfawr Cenedlaethol ar gyfer
Canser ar waith, gan ddefnyddio arian sydd yng nghyllideb y GIG ar
hyn o bryd i ariannu’r meddyginiaethau a’r therapïau mwyaf
effeithiol. Bydd cyfleusterau gwell yn helpu lleihau amseroedd aros
a gwella ansawdd bywyd cleifion.
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Ÿ Cadw pobl allan o ysbytai trwy gyflwyno trefn hunangyfeirio i
weithwyr iechyd proffesiynol fel ffisiotherapyddion a therapyddion
galwedigaethol a defnyddio’r gweithwyr proffesiynol hyn yn fwy
effeithiol i wneud diagnosis a rhoi triniaeth. Byddwn yn ymgynghori
â phawb sy’n gysylltiedig i sicrhau bod y drefn hunangyfeirio yn cael
ei rhoi ar waith yn ddidrafferth.
Ÿ Arbrofi â rhaglen gofal iechyd radical, a ddatblygwyd yn
llwyddiannus yn New Jersey, sy’n seiliedig ar rwydwaith o
feddygon, nyrsys a gweithwyr cymdeithasol a fydd yn gweithio
gyda’r cleifion mwyaf anghenus yn eu hardal i leihau ymweliadau
rheolaidd ag ysbytai a gwella cyfle’r cleifion hynny i gael triniaeth fwy
priodol, a llai costus.
Ÿ Cynyddu’r nifer sy’n manteisio ar y meddyginiaethau mwyaf
effeithiol trwy sicrhau bod y cyffuriau mwyaf newydd ar gael. Bydd
hyn yn cael ei ariannu trwy symleiddio’r broses ar gyfer
cymeradwyo meddyginiaeth trwy uno swyddogaethau’r Sefydliad
Cenedlaethol dros Iechyd a Rhagoriaeth Glinigol (NICE), Grwp
Strategaeth Meddyginiaethau Cymru Gyfan a chyffurlyfrau lleol.
Ÿ Rhoi diwedd ar y gwaharddiad niweidiol ar ddefnyddio arian preifat
yn y gwasanaeth iechyd – ni ellir ei gyfiawnhau mewn cyfnodau
ariannol anodd. Rydym yn gwrthod y Fenter Cyllid Preifat (PFI)
gonfensiynol, ond dylai cyrff cyhoeddus fod yn rhydd i ddefnyddio
arian sector preifat pan fydd angen os gallant brofi ei fod yn cynnig
gwerth gwell a’i fod yn well ar gyfer cleifion. Bydd hyn yn sicrhau
bod mwy o arian ar gael i wella ysbytai ledled Cymru.
Ÿ Mynd i’r afael â’n hôl-groniad o ran cynnal ysbytai, gan roi
blaenoriaeth i atgyweirio neu ddisodli’r adeiladau mwyaf peryglus a
sicrhau mynediad ar gyfer pobl anabl i holl gyfleusterau’r GIG.
Byddem hefyd yn defnyddio cyfle o’r fath i gynyddu’r defnydd o
gyfleusterau’r GIG i fodloni ystod ehangach o anghenion.

Gwella lles ledled Cymru
Mae dwy fantais i symud adnoddau’r GIG i atal afiechydon neu’r angen
am driniaeth feddygol yn y lle cyntaf: mae pobl yn byw bywydau hwy
ac iachach ac mae’r GIG yn arbed arian.
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Ÿ Wario arian ar atal yr angen am fynd i’r ysbyty. Mae ymyrraeth
gynnar yn well ar gyfer cleifion, a phan fydd pobl oedrannus yn
mynd i ysbytai, mae eu harosiadau yn aml yn mynd yn hir a
gwanychol. Felly, byddwn yn buddsoddi i leihau nifer y bobl
oedrannus sy’n dioddef yn sgil llithro a syrthio trwy fesurau ataliol
ac yn sicrhau triniaeth gyflym iddynt gartref pan fydd hyn yn
digwydd.
Ÿ Cydnabod rôl bwysig tai da a hyd yn oed cyfleusterau hamdden,
felly byddwn yn cyfuno gwahanol gyllidebau’r sector cyhoeddus a
hyd yn oed adnoddau sector preifat i sicrhau’r effaith fwyaf.
Byddwn yn rhoi blaenoriaeth uchel hefyd i ffyrdd arloesol o
hyrwyddo dietau gwell – sy’n bwysig o ran lleihau anghydraddoldeb
mewn iechyd.
Ÿ Datblygu a gweithredu strategaethau ar gyfer gwneud diagnosis
cynnar o broblemau golwg a chlyw. Bydd hyn yn cynnwys codi
ymwybyddiaeth am broblemau clyw a golwg mewn ysgolion a
gweithleoedd. Bydd y camau hyn yn agwedd arall ar ein pwyslais ar
atal, gan fod diagnosis cynnar yn gwella bywydau ac yn arbed
arian.
Ÿ Cefnogi’r Mesur Iechyd Meddwl newydd a sicrhau ei fod yn
gweithio’n dda, gan graffu’n effeithiol ar y ffordd y caiff ei
ddefnyddio. Byddwn hefyd yn darparu arweinyddiaeth well o ran
Gwasanaethau Iechyd Meddwl trwy benodi cyfarwyddwr Iechyd
Meddwl o fewn y Llywodraeth.
Ÿ Targedu ymgyrch ymwybyddiaeth at gyflogwyr, i fynd i’r afael â’r
lefelau uchel o ddiweithdra ymhlith pobl ag afiechyd meddwl.
Ÿ Canolbwyntio sylw pobl iach ar bwysigrwydd rhoi organau a gwella
cyfraddau rhoi organau trwy sefydlu rhaglen eithrio ar gyfer rhoi
organau.
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Rydym am weld GIG modern – sy’n gost effeithiol, yn effeithlon ac yn
cyflwyno gwasanaethau gwell. Po fwyaf o arian yr ydym yn ei arbed
trwy dorri aneffeithlonrwydd, y mwyaf y gallwn ei wario ar gyflwyno’r
gwasanaethau gorau posibl i chi a’ch teulu.

Ÿ Sefydlu Swyddfa ar gyfer Gwariant Iechyd i weithredu fel asesydd
parhaus, annibynnol ac arbenigol o effeithiolrwydd gwariant y GIG.
Bydd gofyn iddi fonitro’n drylwyr sut mae pob Bwrdd Iechyd Lleol
ac Ymddiriedolaeth yn gwario’i gyllideb/chyllideb, gan eu dwyn i
gyfrif am set gytûn o ganlyniadau. Gyda’u cymorth, rhaid i
Weinidogion sicrhau bod arian y GIG yn cael ei ddefnyddio yn y
ffordd fwyaf effeithiol.
Ÿ Datblygu fframwaith canlyniadau, sy’n cwmpasu GIG, iechyd
cyhoeddus a gofal cymdeithasol, fel bod pob un o’r gwasanaethau
yn canolbwyntio ar gyflawni’r canlyniadau gorau.
Ÿ Trafod Cytundeb ar Ddarpariaeth Iechyd Dros y Ffin gyda
Llywodraeth San Steffan i sicrhau bod ymagwedd gyson ar gyfer
trin cleifion Cymru a Lloegr. Mewn llawer o rannau o Gymru, mae’r
ysbyty arbenigol agosaf yn Lloegr, a rhaid i’r ffin beidio â bod yn
rhwystr rhag sicrhau’r driniaeth fwyaf priodol.
Ÿ Gwneud yn siwr bod ysbytai yn cael eu gweld fel y dewis olaf dylai’r rhan fwyaf o ofal iechyd ymwneud ag atal a thriniaeth
gymunedol. Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i fuddsoddi mewn
cyfleusterau cymunedol i sicrhau bod pobl yn cael y driniaeth orau
ac am gost is.
Ÿ Gwella’r cydweithio rhwng gofal cymdeithasol a’r GIG. Byddwn yn
hyrwyddo prosiectau ar y cyd gydag un strwythur rheoli a
chyllidebu i gomisiynu a chyflwyno gofal cymdeithasol a
chymunedol. Byddwn hefyd yn annog sefydlu modelau darparwr
menter gymdeithasol i gyd-fynd â’r gorau ym Mhrydain.
Ÿ Datblygu ‘cronfa locwm’ i Gymru i arbed arian ar logi meddygon
locwm o asiantaethau a’i gwneud yn haws i’r gwasanaeth iechyd
lenwi bylchau dros dro yn y ddarpariaeth.
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Urddas a diogelwch mewn gofal cymdeithasol
Mae angen i ni hefyd ddod â’n system gofal cymdeithasol i mewn i’r
oes fodern. Credwn fod yn rhaid i ofal cymdeithasol sicrhau bod pobl
yn cael gofal mewn ffyrdd sy’n briodol i’w hanghenion ac uchafu eu
hannibyniaeth.

Ÿ Fynd ati’n gyflym i gynyddu’r defnydd o Gyllidebau Personol ar
gyfer gwasanaethau gofal – dyrannu cyllideb y gall pobl ei rheoli eu
hunain. Wedyn, gallant benderfynu sut i wario hwn i fodloni eu
hanghenion gofal a sicrhau canlyniadau cytûn, yn unol â chynllun
cymorth personol. Gellir cymryd y gyllideb a ddyrennir fel arian
parod (taliad uniongyrchol) neu fel gwasanaeth a reolir ar eu rhan.
Gellir ei defnyddio i gynllunio a phrynu cymorth o’r sectorau
cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector, gan gynyddu ymreolaeth
pobl dros eu gofal a’u cymorth.
Ÿ Gwneud y rheoliadau ynglyn â thaliadau uniongyrchol a chyllidebau
unigol yn fwy hyblyg, gan alluogi pobl i gyflogi aelodau teuluol neu
fuddsoddi mewn offer nad yw’n feddygol os gallant ddangos y
bydd yn gwella eu hamgylchiadau unigol.
Ÿ Sefydlu Asiantaeth Fenthyca Gwella Cartrefi i Gymru sydd â statws
elusennol i hwyluso benthyciadau rhyddhau ecwiti i alluogi
perchnogion cartrefi, ar y cyd ag asiantaethau gofal ac atgyweirio, i
gael cyfalaf i addasu ac atgyweirio eu cartref.
Ÿ Ymestyn y defnydd o gyllidebu ar y cyd a chydweithio rhwng y GIG
a Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn lleihau nifer y gwelyau sy’n
llawn.
Ÿ Hyrwyddo cartrefi nyrsio “gofal ychwanegol” nid er elw lle gellir
cydgyfrannu pecynnau gofal nyrsio er mwyn cyflogi nyrsys sydd
wedi’u hyfforddi’n well i ofalu am breswylwyr.
Ÿ Rhoi’r Mesur Gofalwyr ar waith yn llawn, sy’n gofyn i ofalwyr gael
cyngor o ansawdd da. Byddwn yn blaenoriaethu anghenion plant
sydd â rolau gofalu ac yn sicrhau bod yn rhaid i’n polisïau ar iechyd
a gofal cymdeithasol basio archwiliad gofalwr.
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Cyfiawnder Cymdeithasol
Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi ymrwymo i leihau
anfantais, cynyddu symudedd cymdeithasol a lleihau tlodi. Caiff rhai
pobl eu dal yn ôl oherwydd eu bod yn ofni strydoedd anniogel, rhai
oherwydd dyled a rhai oherwydd eu bod wedi cael eu gadael yn
agored i niwed.
Rydym yn angerddol dros wneud yn siwr bod y bobl dlotaf a mwyaf
difreintiedig yn ein cymdeithas yn cael yr un cyfleoedd â gweddill
Cymru.

Cymunedau sy’n gwasanaethu pawb
Mae trosedd – ac ofni trosedd – yn gofidio’r bobl sydd fwyaf agored i
niwed. Mae rhai pobl yn ofni gadael eu cartrefi gyda’r nos. Nid yw’r
rhan fwyaf o faterion plismona wedi’u datganoli i’r Cynulliad
Cenedlaethol, ond gallwn wneud ein rhan i fynd i’r afael â
chamddefnyddio cyffuriau, gwella diogelwch a gwneud yn siwr bod yr
heddlu’n gwrando ar bryderon pobl.

Ÿ Resymoli rhaglenni camddefnyddio sylweddau presennol i greu
Tasglu Triniaeth Cenedlaethol, o fewn y Llywodraeth, i ddarparu
arweinyddiaeth ar gamddefnyddio sylweddau. Eu tasg gyntaf fydd
cynnal Asesiad Effaith o bolisïau ar gyffuriau i sicrhau bod
dewisiadau triniaeth yn seiliedig ar dystiolaeth wyddonol. Byddwn
hefyd yn trin materion camddefnyddio sylweddau fel mater iechyd
cyhoeddus yn hytrach na mater troseddol.
Ÿ Rhoi cynllun ‘Sgorio Cydymffurfiad Hylendid Bwyd’ (‘Scores on the
Doors’) ar waith, sy’n ei gwneud yn orfodol i leoedd sy’n gwerthu
bwyd arddangos eu cyfraddiad hylendid bwyd ar y safle. Bydd hyn
yn galluogi prynwyr i benderfynu drostynt eu hunain ble maent am
fwyta.
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Ÿ Gweithio gyda’r heddlu i fynd i’r afael â throsedd casineb, gan
gynnwys hyfforddi heddweision i adnabod y trosedd hwn a rhoi
gwybod amdani a sicrhau bod cynifer o ddioddefwyr ag y bo modd
yn cysylltu â’r heddlu.
Ÿ Parhau i bwyso am ddatganoli plismona a chyfiawnder trwy
gynhyrchu tystiolaeth i gefnogi’r achos. Gallai datganoli plismona
alluogi atebion Cymreig gwell i broblemau yng Nghymru.
Ÿ Cau’r bwlch cyfreithiol sy’n galluogi ‘arolygwyr a gymeradwywyd’ i
benderfynu a yw adeilad yn cydymffurfio, a sicrhau bod y rôl hon yn
cael ei chyflawni gan gynghorau lleol. Bydd hyn yn gwella
gorfodadwyedd safonau adeiladu, fel sydd wedi digwydd yn Yr
Alban.
Byddwn yn diogelu swyddfeydd post lleol fel bod pawb mewn
cymuned yn gallu eu defnyddio trwy roi cyfle i gynifer o bobl ag y bo
modd fanteisio ar wasanaethau’r Llywodraeth trwy eu Swyddfa Bost
leol, gan ei gwneud yn haws defnyddio gwasanaethau a chadw
Swyddfeydd y Post ar agor. Byddwn yn annog awdurdodau lleol i
wneud yr un fath.

Diogelu’r bobl sydd fwyaf agored i niwed
Mae rhai pobl yn colli allan oherwydd nad ydynt wedi cael eu paratoi i
reoli eu harian ac mae hyn yn arbennig o wir yn yr hinsawdd
economaidd bresennol. Pobl sy’n cael trafferth â chyllid yn aml yw rhai
o’r bobl sydd fwyaf agored i niwed mewn cymdeithas.

Ÿ Gynyddu nifer y mannau codi arian parod i’w defnyddio am ddim
sydd ar gael, gan gynnwys eu lleoli ym mhob Swyddfa Bost a
gweithio i sicrhau bod papurau £5 ar gael.
Ÿ Sicrhau bod pob plentyn yn cael gwersi sylfaenol mewn
llythrennedd ariannol, fel rhan o’n diwygiadau i’r cwricwlwm.
Ÿ Gweithio gydag undebau credyd a benthycwyr eraill i ddatblygu
model micro gyllid sy’n debyg i’r model yn Glasgow, a allai gynnig
benthyciadau bach i bobl neu fusnesau y mae angen ychydig bach
o gredyd arnynt.
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Mae gormod o bobl yn dioddef yn sgil cael eu cam-drin yn y cartref.

Ÿ Wella’r wybodaeth sydd ar gael i ysgolion ar drais yn y cartref,
perthynas iach a’r ffaith fod trais yn ymwneud â rhyw yn
annerbyniol.
Ÿ Rhoi strategaeth genedlaethol hyfforddiant ar gam-drin yn y cartref
ar waith ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n cyflwyno
gwasanaethau rheng flaen, gan gynnwys meddygon, nyrsys,
athrawon a gweithwyr cymdeithasol.
Ÿ Sicrhau bod y strategaethau ar gyfer mynd i’r afael â thrais yn
erbyn dynion a thrais yn erbyn menywod yn cael eu cadw ar
wahân ac yn seiliedig ar dystiolaeth.
Mae’n warth bod cyfleoedd rhywun mewn bywyd yng Nghymru
heddiw yn cael eu penderfynu yn ôl ble cawsant eu geni. Ac mae
gormod o blant yn parhau i wynebu gormod o anawsterau ar ddechrau
eu bywyd.

Ÿ Ailddatgan ein huchelgais i ddileu tlodi plant. Byddwn yn
canolbwyntio ar roi diwedd ar dlodi teuluoedd trwy fesurau mwy
effeithiol fel gwella addysg ar gyfer plant tlotach, gwella’r
gwasanaeth iechyd a mynd i’r afael â thlodi sy’n effeithio ar
deuluoedd yn gyffredinol.
Ÿ Lobïo am bwer cynyddol i’r Comisiynydd Plant weithio ar faterion
nad ydynt wedi’u datganoli. Dylai plant yng Nghymru gael un pwynt
cyswllt.
Ÿ Ymestyn y ddyletswydd gofal i 21 oed, ni waeth a yw plentyn yn
aros mewn addysg ai peidio.
Ÿ Rhesymoli nifer y cyrff sy’n delio â diogelu plant – mae 154 ohonynt
yng Nghymru ar hyn o bryd. Byddwn hefyd yn rhoi’r pwyslais ar
weithredu polisïau cyfredol yn hytrach na mwy o adolygiadau.
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Ynni
Ni fu digon o gamau gweithredu i fynd i’r afael ag ôl troed ecolegol
Cymru – y difrod rydym yn ei wneud i’n hamgylchedd. Rydym yn
dibynnu’n ormodol ar ynni brwnt ac mae ein cartrefi a’n systemau
trafnidiaeth yn creu gormod o lygredd. Yn ogystal â hyn, ni fu digon o
gymorth i bobl arferol “fynd yn wyrdd” – er, yn aml, nhw sydd angen y
cymorth fwyaf. Os na fyddwn yn dechrau gwneud cynnydd nawr, bydd
Cymru y tu ôl i wledydd eraill o ran ei chyfrifoldebau amgylcheddol.
Mae atal newid trychinebus yn yr hinsawdd nid yn unig yn
angenrheidiol yn amgylcheddol, mae ganddo fuddion ychwanegol i’r
economi. Mae gan bawb eu rhan i’w chwarae, ond mae gan y
Llywodraeth ran i’w chwarae wrth ei wneud yn haws i ni leihau ein
heffaith ar yr amgylchedd.
Byddwn yn lleihau ôl troed ecolegol Cymru gan 75% erbyn 2050.
Byddwn hefyd yn gosod targed meincnod cyraeddadwy a gwneud yn
fawr o’n gwaith yn y Cynulliad, yn seiliedig ar sefydlogi’r ôl troed
ecolegol. Gwneir hyn yn rhannol drwy wneud ein defnydd ynni’n lanach
ac yn rhannol drwy leihau faint o ynni rydym yn ei ddefnyddio.
Byddwn yn lleihau gwariant ar wasanaethau nid ydynt yn hanfodol, gan
gynnwys symud arian o gynlluniau codi ymwybyddiaeth i gynlluniau
sydd ag effaith amlwg ar leihau allyriadau carbon. Byddwn yn cyfuno
Comisiwn Coedwigaeth Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru a
Chyngor Cefn Gwlad Cymru, er mwyn gweithio’n agosach a gwneud
arbedion o ran cost.

Lleihau defnydd carbon
Byddwn yn mynd i’r afael â’r ddau rwystr rhag mynd yn wyrdd –
gormod o ynni brwnt a gormod o wastraff o ran ynni. Byddwn yn
dechrau trwy fynd i’r afael â thlodi tanwydd, gan ariannu rhagor o
welliannau i gartrefi pobl a rhwystro’r newid yn yr hinsawdd rhag brifo’r
rhai tlotaf yn y gymdeithas. Byddwn hefyd yn sicrhau bod cymunedau
ac unigolion yn ei gael yn haws i gynhyrchu eu trydan glân eu hunain.
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Mae angen i ni fynd i’r afael â lefelau cynyddol o dlodi tanwydd ac
ymdrin â’r ffaith y caiff 25% o ddifrod i’r amgylchedd ei wneud gan dai.
Dyna pam mae angen mynd i’r afael â’r allyriadau o gartrefi pobl fel
blaenoriaeth.

Ÿ Sicrhau bod pobl sy’n gymwys ar gyfer y Fargen Werdd yn cael
cynnig gwybodaeth am y rhaglen honno a bod pobl sydd naill ai’n
dlawd iawn o ran tanwydd neu’n byw mewn ardaloedd heb nwy yn
ganolbwynt ar gyfer rhaglenni tlodi tanwydd Llywodraeth Cymru.
Bydd hyn yn caniatáu i bobl gael mynediad at arian ar gyfer
insiwleiddio, offer gwres newydd megis boeleri, insiwleiddio waliau
ceudod ac eitemau eraill.
Ÿ Creu 12,000 o gartrefi cynhesach ychwanegol drwy ddyblu’r arian
sydd ar gael ar gyfer mynd i’r afael â thlodi tanwydd.
Ÿ Darparu data cywir ar dlodi tanwydd ar gyfer cynllunio a sicrhau
bod gwybodaeth dda ar gael ledled y sector cyhoeddus ac ar gyfer
defnyddwyr.

Ÿ Ddileu’r gofynion ar gyfer caniatâd cynllunio i ficrogynhyrchu ar
raddfa fach neu Wres a Phwer wedi’u Cyfuno mewn cartrefi preifat.
Ÿ Parhau gyda chyflwyno mesuryddion call yn raddol, sy’n rhoi cyfle i
bobl monitro eu hynni eu hunain a lleihau eu biliau ynni.
Ÿ Gwneud pob adeilad y sector cyhoeddus yn effeithlon o ran ynni
erbyn 2015, gan gynnwys microgynhyrchu lle bo’n briodol.
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Ÿ Osod targedau i leihau defnydd carbon ar gyfer pob adran a
chwango Llywodraeth Cymru, a chyhoeddi ffigurau perfformiad.
Ÿ Ei wneud yn ofynnol i unrhyw ad-drefnu gwasanaethau cyhoeddus
– gan gynnwys adleoli gwasanaethau iechyd a chau ysgolion – gael
ei asesu o ran effaith ei ddefnydd carbon sy’n ganlyniad i batrymau
teithio sydd wedi newid a defnyddiau newydd ar adeiladau.
Ÿ Cyhoeddi Cyllideb Garbon ochr yn ochr â’r Gyllideb bob blwyddyn
fel y gall pobl ddweud pa effaith bydd ein cynlluniau’n ei chael ar yr
amgylchedd. Byddwn hefyd yn ychwanegu asesiad o effaith carbon
at ein holl gyfreithiau newydd, fel y gallwn asesu eu heffaith
amgylcheddol. A phob blwyddyn, byddwn yn ceisio gorfodi
Pwyllgor Cynaliadwyedd y Cynulliad Cenedlaethol i gyhoeddi
archwiliad amgylcheddol o’r Llywodraeth.

Cynyddu ynni adnewyddadwy
Ein targed yw bod hanner ffordd tuag at ddileu carbon o gyflenwad
ynni Cymru erbyn 2025. Byddwn yn llunio cynllun manwl, cyflawnadwy
ar gyfer cyrraedd y targed hwn i’w gyhoeddi erbyn 2015, ond gallwn
ddechrau cymryd camau gweithredu nawr drwy gynyddu buddsoddi
mewn ynni adnewyddadwy.

Ÿ Ddarparu cymorth a chyngor ar gyfer cynlluniau ynni cymunedol
drwy sefydlu sefydliad Ynni Cymunedol Cymru, y bydd y sector ynni
cymunedol yn berchen arno, yn dilyn model llwyddiannus Ynni
Cymunedol yr Alban.
Ÿ Annog defnydd adnoddau llanw a gwynt alltraeth drwy gynnig
cymelliadau i gwmnïau i osod yr offer cynhyrchu uchaf yn unig.
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Ÿ Cyflwyno datganiad ffurfiol bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi
prosiectau ynni cymunedol ac adnewyddadwy fel blaenoriaeth ac
yn gwrthwynebu ynni niwclear newydd oherwydd ei effaith niweidiol
ar iechyd dynol a’i anghynaliadwyedd yn y tymor hir. Byddwn hefyd
yn gwrthwynebu pwer newydd sy’n seiliedig ar garbon nad oes
ganddo modd i’w gaffael a’i storio’n briodol fel rhan annatod
ohono.
Ÿ Adolygu Nodyn Cyngor Technegol 8 i sicrhau y gallwn gynyddu’r
maint o ynni a gynhyrchir o’r gwynt yn ogystal ag ymgysylltu
cymunedau mewn ffordd gadarnhaol ag ynni adnewyddadwy yn eu
hardal. Byddwn hefyd yn sicrhau bod arian o ddatblygiadau gwynt
newydd yn mynd i sefydliadau cymunedol neu gynghorau cymuned
ac nid i awdurdodau lleol, lle bo’n bosibl, fel y gall cymunedau
elwa’n uniongyrchol ar gynhyrchu gwynt.
Ÿ Defnyddio ein Rhaglen Arloesi Swyddi a Thwf i sicrhau bod gennym
y cyfleusterau ar gael i greu swyddi gwyrdd yng Nghymru wrth i ni
ehangu ynni adnewyddadwy.

Trafnidiaeth
Ers blynyddoedd, bu Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu’r math
anghywir ar drafnidiaeth ac maent hyd yn oed yn rhoi arian i awyren
hedfan o Gaerdydd i Ynys Môn. Ar yr un pryd, mae bysiau a threnau’n
rhy hen, rhy araf ac yn rhy anodd eu defnyddio. Mae’n llawer rhy
anodd i wneud y penderfyniad i helpu’r amgylchedd drwy fynd yn
wyrdd. Nid oes gan y rhan fwyaf o bobl yng Nghymru y dewis hwnnw.
Mae angen i ni ei wneud yn haws defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, fel
y gellir ei defnyddio bob dydd gan bawb. Bydd isadeiledd trenau da yn
caniatáu i ni wella’r economi ond hefyd lleihau llygredd. Ac mewn
ardaloedd gwledig, mae angen syniadau dychmygus arnom er mwyn
sicrhau bod dewisiadau eraill heblaw’r car. Dylai teithio ar drafnidiaeth
gyhoeddus fod yn gyffredin, nid yn rhywbeth moethus.
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Byddwn yn gweddnewid y ffordd rydym yn cynllunio ac yn ariannu ein
hisadeiledd trafnidiaeth – gan leihau nifer y sefydliadau sy’n gyfrifol ac
yn sicrhau ein bod yn ariannu trafnidiaeth gyhoeddus, nid trafnidiaeth
breifat. Byddwn hefyd yn sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yn
hygyrch, gyda chamau gweithredu i wneud trenau’n hygyrch i bawb a
sicrhau na chaiff ardaloedd gwledig a thlawd eu gadael ar ôl.

Arweinyddiaeth ar gyfer teithio gwyrdd
Nid yw Llywodraeth Cymru wedi blaenoriaethu trafnidiaeth gyhoeddus
hygyrch.

Ÿ Resymoli nifer y sefydliadau sydd â chyfrifoldeb dros drafnidiaeth.
Dylid trosglwyddo holl gyfrifoldebau trafnidiaeth leol i Awdurdodau
Trafnidiaeth ar y cyd, pob un wedi’i gynrychioli a’i berchen gan
ddau neu dri o awdurdodau lleol cyfagos sydd â diddordebau
rhwydweithiau trafnidiaeth cyffredin.
Ÿ Penderfynu ar ddichonolrwydd cyflwyno Oystercard Cymru-eang,
gan weithio gydag Arriva a chwmnïau bysiau i sicrhau y gall pobl
deithio o gwmpas Cymru’n rhwydd. Byddwn hefyd yn ymchwilio i
gost prisiau tocynnau ar drenau i weld sut y gallwn ostwng prisiau
ar gyfer defnyddwyr.
Ÿ Buddsoddi mewn trafnidiaeth reilffordd, drwy ail-drafod contract
Trenau Arriva Cymru i wella amlder ac ansawdd trenau, dechrau
trydanu Llinellau’r Cymoedd ac ailagor gorsafoedd sydd wedi cau.
Rydym wedi gosod cynlluniau mwy manwl yn adran yr economi.

Trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer pob cymuned
Mae trafnidiaeth gymunedol yn elfen hanfodol o hyrwyddo mynediad
rhwydd at ffurfiau cynaliadwy ar drafnidiaeth.
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Ÿ Gael gwared ar y cymhorthdal ar gyfer y cysylltiad awyr rhwng y
Gogledd a’r De. Byddwn hefyd yn gwrthod cymorthdaliadau ar
gyfer meysydd awyr neu gwmnïau hedfan eraill yn y Cynulliad
nesaf.
Ÿ Gwella’r gwasanaeth i lwybrau bysiau mewn ardaloedd tlotach a
gwledig drwy ail-reoleiddio’r bysiau, fel y gall awdurdodau lleol
sicrhau y caiff eu holl gymunedau eu gwasanaethu.
Ÿ Gweithio gyda Llywodraeth y DU i ddatblygu cytundeb dwyochrog
ar gyfer defnyddio tocynnau mantais bysiau Cymru yn Lloegr (ac i’r
gwrthwyneb).
Ÿ Adolygu’r Grant ar gyfer Gwasanaethau Trafnidiaeth Lleol i sicrhau
y caiff arian ei rannu’n deg ledled Cymru.
Ÿ Ei wneud yn ofynnol i’r Awdurdodau Trafnidiaeth ar y cyd gynllunio
ar gyfer Trafnidiaeth Gymunedol yn eu rhaglen waith.
Ÿ Rhoi cyllidebu tair blynedd ar waith ar gyfer cynllunio trafnidiaeth
gymunedol a sicrhau taliadau prydlon.

Amaethyddiaeth a Materion Gwledig
Yr ardaloedd gwledig yw rhai o’r rhai tlotaf yng Nghymru, ond yn rhy
aml caiff yr economi yma ei hesgeuluso gan wleidyddion, nad ydynt yn
meddwl bod Cymru wledig o bwys. Mae ffermio’n hanfodol i economi
Cymru, ond mae hefyd yn fan cychwyn ar gyfer cannoedd o fusnesau
eraill sydd i’w gweld ledled Cymru wledig.
Mae’r Llywodraeth ym Mae Caerdydd yn rhy bell i ffwrdd o’r rhan fwyaf
o Gymru wledig a hyd yn hyn nid yw wedi cynnig y math cywir o
gymorth i fusnesau gwledig. Bydd hybu’r busnesau hyn yn hybu’r
economi wledig a fydd yn hanfodol o ran lledaenu twf economaidd
cynaliadwy ledled Cymru.
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Felly byddwn yn ei wneud yn haws i ffermwyr a busnesau gwledig
drwy leihau cyfyngiadau ac amodau cynllunio sy’n gwneud
moderneiddio’n anodd. Os rhoddwn gyfle i ffermwyr a busnesau
amaethyddol lwyddo byddant yn derbyn yr her.

Economi wledig gynaliadwy
Mae ffermio wrth galon yr economi wledig, ac rydym yn credu bod
arno angen cymorth o’r Llywodraeth. Yn anffodus, yn ystod y
blynyddoedd diwethaf, dim ond gwneud pethau’n anoddach i
amaethyddiaeth a wnaeth y Llywodraeth. Byddwn yn rhoi rhyddid i
ffermwyr lwyddo.

Ÿ Ddiwygio’r rhaglen Glastir. Byddwn yn ailagor ceisiadau ar gyfer y
rhaglen a sicrhau bod cymaint o ffermwyr â phosibl yn cael
mynediad at y cynllun, yn ogystal â gosod targed realistig ar gyfer
nifer y ceisiadau. Byddwn yn sicrhau bod unrhyw newidiadau
ychwanegol i’r cynllun yn agored i ymgeiswyr presennol.
Ÿ Sicrhau effeithiolrwydd y rhaglen Glastir drwy fonitro effaith y cynllun
ar ffermwyr a’r amgylchedd yn gadarn. Byddwn yn sicrhau y caiff
adroddiad ar Glastir ei drafod gan y Cynulliad Cenedlaethol bob
blwyddyn.
Ÿ Ymlacio cyfyngiadau ar gynllunio sy’n ei wneud yn haws i ffermwyr
drawsnewid adeiladau segur ar eu tir yn gyfleusterau masnachol gan ddarparu incwm arall i ffermwyr a mwy o le ar gyfer busnesau
lleol. Bydd hyn hefyd yn sicrhau y caiff busnes ei ledaenu ledled
Cymru.
Ÿ Diwygio’r gwasanaethau ar gyfer cyngor ar ffermio fel ei fod yn fwy
unigol a sicrhau y caiff cyngor ei gynnig ar gynaliadwyedd yn
ogystal ag ar broffidioldeb. Byddwn yn defnyddio’r gwasanaeth
hwn i hyrwyddo derbyn cyfleusterau ynni bach ar ffermydd.
Ÿ Symleiddio arolygu ffermydd drwy gydlynu a lleihau nifer yr
ymweliadau. Byddwn hefyd yn targedu tramgwyddwyr lluosog ac
arolygu busnesau sy’n cydymffurfio yn llai, gyda’r nod o
gydymffurfiaeth gydweithredol yn hytrach nag erlyn.
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Ÿ Cynnal y Diwydiant Bwyd a Diodydd, sydd yn aml yn cynnwys
busnesau bach llwyddiannus mewn ardaloedd lleol. Yn benodol
byddwn yn diwygio’r system gynllunio ar gyfer bragdai a
distyllfeydd bach er mwyn ei wneud yn haws iddynt ehangu a
byddwn yn creu system labelu ar gyfer bwydydd a diodydd sy’n
adnabod bwydydd a diodydd o ansawdd fel rhai Cymru. Byddwn
hefyd yn trefnu archwiliad llawn o Gwir Flas Cymru i sicrhau ei fod
yn marchnata bwyd Cymru’n effeithiol.
Ÿ Lleihau’r cyfyngiadau cynllunio ar gyfleusterau biomas graddfa fach,
fel y gallwn fonitro eu cynnydd, gan fod o fudd i economïau lleol a
helpu i fodloni ein rhwymedigaethau adnewyddadwy.
Ÿ Darparu cymorth a chyngor ar gyfer siopau a busnesau bach mewn
ardaloedd gwledig ar ddatblygu masnachu ar-lein er mwyn
amrywio eu ffrydiau incwm a chynyddu cynaliadwyedd.
Mae strydoedd mawr a chanol trefi cryf a ffyniannus gyda siopau bach
annibynnol, yn helpu i sicrhau bod cymunedau’n weithgar yn
economaidd.

Ÿ Ganiatáu cynghorau i ddatblygu canol trefi, wedi’u hariannu gan
incwm trethi busnes y dyfodol.
Ÿ Rhoi mwy o bwerau i gynghorau i’w wneud yn ofynnol i gynnal
asesiad o effaith datblygiadau archfarchnadoedd mawr.
Ÿ Cefnogi Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn Llywodraeth y DU o
ran cadw Swyddfeydd Post ar agor.
Ÿ Rhewi trethi busnes am flwyddyn tra ein bod yn eu diwygio’n
gyfangwbl.
Ÿ Sicrhau gwell safleoedd bysiau a rhagor o wybodaeth ar gyfer
ymwelwyr ar drafnidiaeth gyhoeddus.
Mae twristiaeth yn hanfodol i economi ardaloedd gwledig; ceir ein
cynlluniau i hybu twristiaeth wledig ar dudalen 16.
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Cefn gwlad i bawb
Mae’r cefn gwlad a’r tirwedd yn eiddo i bawb. Mae’n rhai i ni gynyddu
cyfleoedd i bobl gymryd rhan yn y ffordd y cânt eu rhedeg.

Ÿ Wneud Parciau Cenedlaethol yn atebol yn ddemocrataidd, gan
ganiatáu ethol cyfran o fyrddau’r parc. Hefyd byddwn yn rhoi pwer
iddynt hyrwyddo datblygiad economaidd yn eu hardal.
Ÿ Pasio Mesur Hawliau Cymunedol a fydd yn rhwystro dirywiad
cymunedau gwledig. Byddai hyn yn ymdrin â materion megis
darparu tai fforddiadwy, gan roi mwy o bwerau i gymunedau gynnal
gwasanaethau, datblygu asedau cymunedol a diwygio cynghorau
cymuned.
Ÿ Ariannu Ambiwlans yr Awyr i ddarparu gwasanaeth llawn, saith
niwrnod yr wythnos am y tro cyntaf.
Ÿ Galluogi mwy o ymglymiad cymunedol o ran rheoli coedwigoedd a
choetiroedd yng Nghymru, gan wella cyfraniad cymdeithasol ac
economaidd coedwigoedd i’r ardal leol.

Cadwraeth yn yr oes fodern

Ÿ Ddefnyddio rhaglenni presennol y Llywodraeth, megis
cymorthdaliadau amaethyddol a rhaglenni adfywio, er mwyn
cynyddu maint y coed sydd yng Nghymru. Byddwn hefyd yn
sicrhau y caiff coed hynafol eu cydnabod ar gyfer eu gwerth
naturiol.
Ÿ Creu statws rhestru newydd er mwyn amddiffyn ardaloedd gwyrdd
o bwysigrwydd neu werth arbennig i’r gymuned.
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Ÿ Creu enw newydd, sef ‘Parciau Naturiol’, er mwyn cydnabod
arwyddocâd ardaloedd megis y Mynyddoedd Cambriaidd. Bydd yr
enw hwn, yn debyg i Ffrainc a’r Eidal, yn hyrwyddo adfywio
economaidd drwy fenter gymunedol, gwasanaethau ecosystemau
a thwristiaeth gynaliadwy, ac osgoi rhoi baich y rheoliadau sy’n
gysylltiedig â Pharciau Cenedlaethol ar dirfeddianwyr.
Ÿ Mynd i’r afael â llifogydd ledled Cymru gan amddiffyn ardaloedd
sy’n gorlifo’n rhwydd rhag cael datblygiadau ychwanegol ac
amddiffyn ardaloedd arfordirol rhag erydu drwy adolygu Nodyn
Cyngor Technegol 15.
Ÿ Sicrhau y caiff Cynlluniau Datblygiad Morol eu datblygu yn ystod
tymor y Cynulliad a datblygu ymagwedd partneriaeth ar gyfer rheoli
pysgodfeydd.
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Gwell
gwleidyddiaeth,
yn gwneud
pobl leol
yn gyfrifol
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Diwygio gwleidyddol
Mae angen i ni newid y ffordd rydym yn gwleidydda yng Nghymru. Gall
y Llywodraeth wneud penderfyniadau ysgubol yn breifat o hyd – ynglyn
â materion pwysig megis sut maent yn gwario ein harian a sut maent
yn llunio ein cyfreithiau. Nid oes gan y Cynulliad Cenedlaethol y pwer i
archwilio’r Llywodraeth neu ei dwyn i gyfrif. Yn rhy aml bydd
Gweinidogion yn anwybyddu’r Cynulliad Cenedlaethol.
Mae angen system wleidyddiaeth lân, agored a theg ar Gymru. Mae
cynnwys mwy o bobl mewn gwneud penderfyniadau yn cynyddu ffydd
mewn gwleidyddiaeth ac yn arwain at well penderfyniadau ar y
materion sy’n effeithio arnoch chi ac ar eich teuluoedd.

Gwell Llywodraeth i Gymru

Ÿ Adfer ffydd yn y Cod Ymddygiad Gweinidogol drwy sicrhau y caiff ei
blismona gan gorff annibynnol. Bydd hyn yn dod â’r sefyllfa lle
mae’r Prif Weinidog yn gyfrifol am gwynion a wnaed yn erbyn ei
Lywodraeth i ben.
Ÿ Cyhoeddi manylion pob eitem o wariant dros £25,000, fel mae
Llywodraethau'r DU a’r Alban yn ei wneud eisoes.
Ÿ Sefydlu Fforwm ar Hawliau Sifil, er mwyn sicrhau bod Llywodraeth
Cymru’n parchu hawliau a phreifatrwydd pobl. Gyda phwerau
newydd, bydd y Llywodraeth yn ymdrin â materion megis diogelu
data, gweithio ar draws gwasanaethau a chanoliaeth sy’n gwneud y
datblygiad hwn yn angenrheidiol .
Ÿ Cyflwyno’r gyllideb flynyddol mewn ffordd y gellir ei deall yn rhwydd
gan wleidyddion y gymdeithas sifil a’r cyhoedd. Nid yw’r fformat
presennol yn ddigon da; byddwn yn egluro faint sy’n cael ei wario
ar ba wasanaethau. Byddwn hefyd yn cyhoeddi cyllideb garbon
flynyddol.
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Rydym hefyd eisiau sicrhau bod perthynas adeiladol rhwng y
Llywodraethau yn Llundain a Bae Caerdydd. Mae o fudd i bawb i
sicrhau gweithio’n agos ar faterion ariannol a chyfreithiol i Gymru a
sicrhau bod deialog am sut mae materion nad ydynt wedi’u datganoli
yn effeithio ar Gymru. Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru mewn
sefyllfa dda i gryfhau’r berthynas hon.

Cynulliad Cenedlaethol cryfach
Mae’n rhaid i’r Cynulliad Cenedlaethol fod yn arena wirioneddol ar
gyfer craffu, gwneud cyfreithiau da, a lleisio pryderon pobl, yn hytrach
na chorff cadarnhau ar gyfer y Llywodraeth.

Ÿ Roi pwer i bwyllgor galw Gweinidogion sy’n methu ateb cwestiynau
yn iawn yn ôl, neu rai sy’n gwneud cyhoeddiadau pwysig y
Llywodraeth y tu allan i’r Cynulliad Cenedlaethol yn barhaus.
Ÿ Sicrhau y gwneir penodiadau pwysig i Gwangos a chyrff sy’n
craffu’r Llywodraeth gan y Cynulliad Cenedlaethol ac nid gan y
Llywodraeth.
Ÿ Gwella’r broses ddeddfu drwy sicrhau bod gennym archwiliad
cynddeddfwriaethol, cynhyrchu papurau gwyn yn amlach a gwneud
datganiad clir ar yr hyn fydd nodau pob darn o ddeddfwriaeth.
Bydd hyn hefyd yn sicrhau y gallwn roi mwy o fanylion yn y gyfraith
ei hun, gan leihau’r angen am ddeddfwriaeth eilaidd na ellir cyfrif
amdani.
Bydd y bleidlais ‘Ie’ ym mis Mawrth, sy’n rhoi pwerau deddfu
uniongyrchol i’r Cynulliad Cenedlaethol, yn gorfodi gwleidyddion i
dderbyn cyfrifoldeb am eu gweithrediadau. Mae angen i ni
ddefnyddio’r pwerau hyn i brofi y gall Cymru gyflawni, o fewn Teyrnas
Unedig gref. Mae ar y Cynulliad Cenedlaethol angen mwy o bwerau
gan Lywodraeth y DU er mwyn gweithio dros bobl Cymru a bod yn
atebol am eu penderfyniadau.

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

58

Gwell gwleidyddiaeth

Ÿ Ymgyrchu dros fformiwla sy’n seiliedig ar angen.
Ÿ Datblygu atebolrwydd ariannol y Cynulliad Cenedlaethol. Rydym yn
credu y bydd pwerau ar gyfer amrywio trethi, yn debyg i’r rhai sy’n
cael eu cynnig yn yr Alban, yn rhoi mwy o gyfle i Lywodraeth Cymru
wella Cymru a gweithredu fel cymhelliant ar gyfer llwyddiant
economaidd.
Byddwn hefyd yn ymchwilio i a all meysydd cyfrifoldeb newydd, megis
pwerau ynglyn â phlismona neu gynhyrchu ynni ar raddfa fawr,
gyflwyno gwell canlyniadau i bobl Cymru. Yn benodol, byddwn yn
dadlau’r achos o blaid pwerau dros brosiectau ynni mwy a phlismona a
chyfiawnder. Mae cyfansoddiad unigryw'r materion hyn yng Nghymru
yn golygu y gall llywodraeth effeithiol yng Nghymru gyflwyno gwell
atebion.

Llywodraeth Leol
Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae awdurdodau lleol wedi
gweld eu gallu i ddarparu gwasanaethau i bobl leol yn cael eu herydu
gan doreth o gyfyngiadau ar wariant a gofynion cyfreithiol a
biwrocrataidd. Erbyn hyn, dim ond ychydig o bwer sydd ganddynt i
wneud penderfyniadau er budd cymunedau lleol ac mae cost
cydymffurfio â’r gofynion hyn yn sylweddol. Gall Llywodraeth leol
gryfach ddod â chanlyniadau gwell i gymunedau lleol.
Gallwn gynyddu rhyddid cynghorau lleol drwy leihau’r rheolau a’r
penderfyniadau ariannol cymhleth sy’n eu rhwystro. Rhyddhau
Cynghorau lleol rhag rheolaeth y Llywodraeth ganolog, fel y gallant
wneud y penderfyniadau gorau dros eu cymunedau.
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Rhoi rhyddid i ddemocratiaeth leol
Mae cynghorau lleol wedi’u dal mewn dryslwyn o orchmynion gan
Lywodraeth Cymru, sy’n golygu na allant achosi newid ar gyfer eu
pobl. Credwn ei fod ond yn bosibl gwella cynghorau drwy roi rhyddid
iddynt gyrraedd eu safonau eu hunain a chyflawni eu blaenoriaethau eu
hunain.

Ÿ Leihau’r cymhlethdod sy’n codi o grantiau penodol a lleihau eu
defnydd yn sylweddol. Rydym yn rhagweld y byddai ond dyrnaid o
grantiau i awdurdodau lleol, yn hytrach na’r 60 sydd ar gael ar hyn
o bryd. Byddwn yn gallu gwneud arbedion sylweddol drwy leihau
costau gweinyddol drud.
Ÿ Adolygu cost darparu gwasanaethau mewn ardaloedd difreintiedig
a rhai â phoblogaethau prin, drwy gomisiynu adroddiad technegol a
diwygio’r Grant Cynnal Refeniw yn unol â hynny. Byddwn hefyd yn
adolygu costau eraill sy’n ei wneud yn anodd darparu
gwasanaethau.
Ÿ Cyflwyno Cyllid Codi Trethi a fydd yn caniatáu i gynghorau lleol
ymgymryd â phrosiectau adfywio mawr, y talwyd amdanynt allan o
incwm trethi busnes y dyfodol. Bydd hyn yn sicrhau y gallwn
foderneiddio ein cymunedau hyd yn oed pan fydd llai o arian
cyhoeddus ar gael.

Ÿ Rhoi mwy o ryddid i gynghorau lleol o ran sut maent yn darparu
gwasanaethau lleol drwy gyflwyno pwer cymhwysedd cyffredinol.
Ÿ Archwilio nifer, cost ac effeithiolrwydd dyletswyddau statudol gyda’r
nod o’u lleihau’n sylweddol. Ni fydd rhagor o ddyletswyddau
statudol heb gyllid a nodir, a bydd y cyllid hwn yn cyfuno cyn
gynted ag y bo modd gyda chyllid arferol y cyngor.
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Ÿ Lleihau baich archwilio a monitro ar gynghorau lleol, sydd ymhlith y
mwyaf llym yn y Gorllewin ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd mae
cynghorau’n gwario dros £50 miliwn y flwyddyn i gydymffurfio â
threfnau arolygu gor-llym yn unig.

Cryfhau democratiaeth leol
Mae datganoli pwer gwleidyddol ac economaidd i ffwrdd o Lywodraeth
Cymru yn hanfodol ar gyfer sicrhau democratiaeth gref. Rôl
Llywodraeth Cymru yn hyn o beth yw sicrhau rheolaeth ac atebolrwydd
effeithiol.

Ÿ Cyflwyno pleidleisiau teg ar gyfer cynghorau unedol a chymuned,
drwy ddefnyddio’r system Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy.
Ÿ Diddymu’r pwerau sy’n caniatáu i Weinidogion gyfuno cynghorau
drwy archddyfarniad heb ymgynghori’n iawn gyda phobl leol.
Ÿ Sefydlu archwiliad annibynnol i arferion gorau a gwaethaf
llywodraeth agored, gyda’r nod o ledaenu arfer gorau ledled Cymru.
Ÿ Annog penodi ar y cyd ar draws sectorau a chynghorau, a gweithio
gyda Chynghorau i archwilio’r posibilrwydd o gyfuno rhai
gwasanaethau i wneud arbedion yn y tymor byr.
Byddwn yn grymuso Cynghorwyr lleol i siarad ar ran eu preswylwyr
drwy ddiwygio’r Cod Ymddygiad i atal cwynion gwamal. Dylai
Cynghorwyr fod yn gallu siarad yn hyderus ar ran preswylwyr lleol a
dylid diwygio’r Cod Ymddygiad er mwyn adlewyrchu hyn.
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Cymunedau
Mae cymunedau lleol wrth galon bywyd yng Nghymru – ond yn aml ni
allant ddylanwadu ar faterion sydd ag effaith sylweddol ar eu
preswylwyr. Yn fwyfwy, gwneir penderfyniadau am yr hyn sy’n digwydd
ym mhob cymuned gan Fae Caerdydd. Mae hyn yn rhwystro
uchelgeisiau lleol ac yn anwybyddu anghenion lleol.
Dylid gwneud penderfyniadau ar y lefel fwyaf lleol bosibl – gan sicrhau
y bydd gan bobl y mae eu bywydau’n cael eu heffeithio y llais cryfaf o
ran beth fydd yn digwydd. Mae ein cynlluniau’n gymwys ar gyfer
ardaloedd trefol ac ardaloedd gwledig fel ei gilydd – mae pob cymuned
yn wahanol ond mae gan bob un hawl i benderfynu ar ei dyfodol.

Grymuso cymunedau ar gyfer llwyddiant
Ÿ Basio Mesur Hawliau Cymunedol, a fydd yn rhwystro dirywiad
cymunedau. Byddai ein Mesur Hawliau Cymunedol yn cryfhau’r
pwerau sydd gan awdurdodau lleol a chynghorau cymuned i
sicrhau y gallant ffynnu er gwaethaf newidiadau economaidd a
chymdeithasol. Er enghraifft, bydd y Mesur Hawliau yn rhoi iddynt
yr hawliau i gymryd drosodd y cyfleusterau y mae Cynghorau lleol
yn eu gwerthu, gwrthwynebu nifer yr ail gartrefi mewn ardal, gwella
mynediad at adeiladau cyhoeddus yn y gymuned a diwygio
cynghorau cymuned.
Ÿ Cyflwyno ‘Hawl Prynu Cymunedol’ a fyddai’n galluogi sefydliadau
cymunedol i gofrestru diddordeb mewn tir neu adeiladau a gafodd
eu cynllunio ar gyfer defnydd cyhoeddus, felly os daw’r eiddo ar
werth, nhw gaiff y dewis cyntaf, yn amodol ar bleidlais gymunedol.
Gallai eiddo a brynir fod yn ddefnyddiol ar gyfer cyfleusterau
cymunedol, tai fforddiadwy neu unedau cyflogi ar raddfa fach, yn
amodol ar ganiatâd cynllunio.
Ÿ Cryfhau rôl cynghorau cymuned drwy eu hannog i gael eu sefydlu
lle nad ydynt yn bodoli ar hyn o bryd a thrwy ganiatáu iddynt yr
hawl i redeg gwasanaethau’r awdurdod lleol sy’n cael eu darparu
orau ar lefel y gymuned.
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Yn rhy aml mae’r broses gynllunio yng Nghymru’n rhy bell o bobl a
chymunedau lleol a gwrthodir yr hawl i gymunedau ddweud eu dweud
mewn penderfyniadau sy’n cael effaith anferth arnynt.

Ÿ Ddiwygio’r broses gynllunio drwy ganolbwyntio ar ddau nod o’i
wneud yn gyflymach a chynyddu lleisiau lleol yn y broses. Byddwn
yn trefnu adolygiad lleol a gweithredu ar ei ganfyddiadau.
Ÿ Cyflwyno cosbau mwy ar gyfer pobl sy’n defnyddio cynllunio ôlweithredol fel cloerdwll yn y broses gynllunio, gan gynnwys yr hawl i
atal a chyflymu tynnu eiddo heb ganiatâd cynllunio i ffwrdd.
Ÿ Rhoi mwy o bwerau i gynghorau ofyn am asesiad o effaith
datblygiadau archfarchnadoedd mawr i sicrhau y gallwn amddiffyn
canol trefi a strydoedd mawr.
Ÿ Diwygio’r system Cynlluniau Datblygiadau Lleol i fod llawer llai llym a
biwrocrataidd a rhoi dylanwad i Gynghorwyr dros geisiadau unigol
a’i wneud yn ofynnol i faterion cynaliadwyedd fod yn rhan o
Gynlluniau Datblygiadau Lleol a chael eu cyfrif mewn
penderfyniadau cynllunio.

Trawsnewid cymunedau trefol
Yn aml anghofir am gymunedau trefol pan fyddwn yn ystyried ein
hetifeddiaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Bu newid anferth o ran
cynnwys cymunedau trefol yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd
diwethaf.

Ÿ Ddatblygu cynlluniau, yn debyg i rai Democratiaid Rhyddfrydol
Cymru yn Llywodraeth y DU i gyfyngu ar “gipio gerddi”, drwy
ddynodi gerddi’n safleoedd tir glas mewn cyfreithiau cynllunio fel na
ellir adeiladu drostynt mor rhwydd.
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Ÿ Cyflwyno defnydd dosbarth cynllunio newydd ar gyfer tai
amlfeddiannaeth, a chaniatáu i Gynghorau ddileu hawliau datblygu
a ganiateir ar gyfer y defnydd dosbarth newydd mewn ardaloedd
diffiniedig. Byddai hyn yn golygu y byddai tai yn yr ardaloedd hyn a
nodwyd yn gofyn am ganiatâd cynllunio ffurfiol er mwyn mynd yn
Nhy Amlfeddiannaeth, gan gydnabod bod ystod eang o aelwydydd
yn dod o dan y disgrifiad hwn.

Gwerth am Arian
Mae arian trethdalwyr yn cael ei wastraffu gan Lywodraeth nad yw
wedi’i hymrwymo i werth gorau am arian. Mae’n cwyno am gael ei
thangyllido ond nid yw’n fodlon gwneud penderfyniadau anodd i
sicrhau y caiff yr arian ei ddefnyddio’n fwy effeithiol. Byddwn yn
gweithredu’n llym yn erbyn gwastraff a gwario aneffeithiol er mwyn
sicrhau bod mwy o arian ar gael ar gyfer gwasanaethau rheng flaen a
hyrwyddo twf economaidd.

Gwasanaeth gwell am lai o arian
Byddwn yn cynnal adolygiad o bob trywydd o wariant y Llywodraeth,
gan sicrhau y gellir cyfiawnhau pob punt mae Llywodraeth Cymru’n ei
gwario fel rhywbeth hanfodol i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu
Cymru. Bydd rhaid i bob Gweinidog gyfiawnhau pam y mae pob
trywydd cyllideb yn flaenoriaeth a phrofi ei fod yn creu canlyniadau. Ni
allwn gynnal Cymru yn y degawd hwn drwy ddefnyddio cynllunio
gwario’r degawd diwethaf - nid yw hynny’n ddigon da. Ac os gallwn ni
arbed arian o raglenni gwastraffus neu aneffeithlon gallwn fuddsoddi’r
arian hwn mewn rhaglenni sydd wir yn cael effaith.
Mae un o bob tair punt mae Cynulliad Cymru yn eu gwario yn cael eu
gwario ar gaffael. Byddwn yn sicrhau ein bod yn cael y gwerth gorau
am arian drwy:
Ÿ Datblygu protocol ffurfiol er mwyn sicrhau bod busnesau bach yn
cael cyfle i gystadlu am gontractau. Bydd hyn yn cynnwys lleihau
‘bwndelu’ ac yn sicrhau bod mynediad at wybodaeth ar gael.
Byddwn hefyd yn lleihau maint a chymhlethdod deunydd ceisiadau.
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Ÿ Cyflwyno cronfa ddata ganolog o gwmnïau sy’n ateb gofynion y
Llywodraeth o ran cynaliadwyedd a chydraddoldeb fel nad oes
rhaid cwblhau’r ffurflenni hyn bob tro. Bydd hyn yn arbed arian i’r
Llywodraeth ac i fusnesau.
Ÿ Gwneud “Recriwtio a Hyfforddi a Dargedir” yn safonol ym mhob
contract Llywodraeth Cymru, fel y gallwn gynyddu nifer y swyddi a
phrentisiaethau a gaiff eu creu gan y Llywodraeth. Byddwn hefyd
yn sicrhau bod y prentisiaethau’n gynaliadwy drwy hyrwyddo
Model Prentisiaethau a Rennir.
Ÿ Sicrhau y caiff pob tendr ei asesu o ran ei gynaliadwyedd yn
ogystal â’i gost.
Ÿ Cryfhau rôl Gwerth Cymru o ran hyrwyddo arfer gorau ar draws y
sector cyhoeddus i gyd yng Nghymru.
Dylid defnyddio cyllid Ewropeaidd ar gyfer prosiectau strategol a rhai
sy’n hanfodol yn economaidd. Yn anffodus, ar hyn o bryd, caiff ei
wario’n aml ar brosiectau nad ydynt yn cyrraedd y meini prawf hyn.

Ÿ Ganolbwyntio ar brosiectau sy’n hanfodol yn economaidd a fydd yn
hyrwyddo’r potensial ar gyfer twf economaidd yng Nghymru.
Rydym wedi adnabod bod sgiliau isel a’r angen i hyrwyddo
busnesau modern yn ganolog i’r strategaeth hon.
Ÿ Symleiddio’r broses o gymeradwyo prosiectau er mwyn cyflymu
penderfyniadau.
Byddwn yn gwella effeithlonrwydd swyddogaethau ystafell gefn
Cwangos er mwyn lleihau costau dyblygu. Mae rhai amcangyfrifiadau’n
awgrymu y gallem arbed hyd at 10% drwy sicrhau cydweithio ar
swyddogaethau ystafell gefn.
Byddwn yn gosod moratoriwm ar unwaith ar gyflogau a amddiffynnir yn
y sector cyhoeddus. Dylai pobl gael eu talu am y swydd maent yn ei
gwneud yn unig.
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Mae cynnal y sector gwirfoddol yn hanfodol oherwydd ei fod yn
darparu gwasanaethau ledled Cymru ar gyfer y rhai tlotaf a’r rhai sydd
mwyaf agored i niwed. Byddwn yn gwella’r rheolau fel bod y sector
gwirfoddol yn treulio mwy o amser yn darparu gwasanaethau ac yn
gyfrifol amdano ei hun.

Ÿ Weithio i sicrhau na chaiff sefydliadau’r sector cyhoeddus eu
gorlwytho gan archwiliadau ac arolygiadau, a sefydlu proses
arolygu unigol y gellir ei defnyddio ar draws ardaloedd awdurdodau
lleol.
Ÿ Symud tuag at ddiwylliant o etifeddiaeth o ran cyllid, gyda mwy o
ddefnydd o gymynroddion, lle caiff arian ei ddefnyddio’n fwy
cynaliadwy.
Ÿ Sicrhau y cyfrifir amser gwirfoddoli’n effeithiol o ran cynigion arian
cyfatebol.
Byddwn yn rhoi mwy o arian preifat i mewn i wasanaethau cyhoeddus
Cymru drwy bartneriaethau preifat arloesol newydd. Byddwn yn
gwrthod model y Fenter Cyllid Preifat sy’n gostus ac yn anghynaliadwy
ond rydym yn credu y gall modelau eraill gynyddu arian yn y system a
chadw gwerth am arian ar yr un pryd.
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Cyllid Cyfrifol a Chredadwy
Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wastad wedi cynhyrchu
maniffestos wedi’u costio’n llawn. Ni fu hyn erioed mor bwysig ag ydyw
yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni. Mae’r ffigurau isod yn
amlinellu’r arbedion y byddem yn eu gwneud er mwyn ariannu ein
hymrwymiadau sy’n gofyn am i gyllid ychwanegol gael ei ddyrannu i
adrannau penodol ac i ariannu ein blaenoriaethau ar gyfer y tymor
nesaf. Rydym hefyd wedi amlinellu yn ein maniffesto raglen o werth am
arian ysgogol a fydd yn sicrhau bod rhaglenni presennol yn darparu
gwell cynnyrch a hefyd yn darparu arian newydd ar gyfer rhaglenni
eraill y gall fod angen i ni eu rhoi ar waith.
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Refeniw

mewn £miliynau

33.645

84.113

134.531

185.049

0.000

10.000

10.000

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Cynyddu mynediad i Addysg
Uwch
Ambiwlans awyr

0.000

1.500

1.500

1.500

0.500

0.500

0.500

0.500

Clinig Camden

0.000

1.500

1.500

1.500

Rhewi cyfraddau busnes

0.000

39.850

0.000

0.000

Gwariant y Swyddfa Iechyd

0.300

0.300

0.300

0.300

56.770

0.000

0.000

0.000

0.000

94.600

162.000

162.000

Cael gwared ar Ieuan Air2

0.000

0.000

0.000

0.350

Treiglo grantiau wedi’u neilltuo i’r
Grant Cynnal Refeniw

0.000

38.185

38.185

38.185

Lleihau’r baich arolygu ar
awdurdodau lleol

0.000

15.000

15.000

15.000

Uno cyrff amgylcheddol

0.000

10.000

15.000

15.000

56.770

157.785

230.185

230.585

Premiwm disgyblion1
Grantiau Hyfforddi
Rhaglen Arloesi

Gor-gyllidebu ar gyfer cyllideb
argyfwng Llywodraeth y DU
Dod â chronfeydd wrth gefn i’r
lefelau a argymhellir

1. Premiwm Disgyblion: Er mwyn cyfrif am y gorgyffwrdd rhwng y flwyddyn ariannol a’r
flwyddyn academaidd, rydym wedi dilyn arferion cyfrifyddu safonol ac wedi dosrannu’r gost
ar gyfer pob tymor ysgol unigol yn y flwyddyn academaidd y mae a wnelo â hi.
2. 1.Cael gwared ar Ieuan Air: Byddwn yn ceisio terfynu’r cymhorthdal cyn gynted ag y bo
modd, ond o gofio’r rhwymedigaethau contractiol a osodwyd ar y Llywodraeth nesaf, rydym
ond wedi cyfrif am arian sydd ar gael o ganlyniad i derfynu’r contract.
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Cyfalaf

mewn £miliynau

Cynllun tlodi tanwydd

0.000

18.500

18.500

18.500

Ambiwlans awyr

5.000

0000

0.000

0.000

Hyblygrwydd cyfalaf presennol

50.448

50.449

50.449

Yn ychwanegol at y costiadau manwl uchod, mae gennym
ymrwymiadau gwario pellach nad oes ffigurau llawn ar gael gan
lywodraeth Cymru ar eu cyfer. Y cyntaf yw ein rhaglen o fuddsoddi
mewn addysgu o ansawdd uchel. Ariennir hon o dair ffynhonnell, a
bydd yn dechrau pan fyddwn wedi cwblhau’r trefniadau deddfwriaethol
angenrheidiol. Gan nad oes unrhyw benderfyniad wedi’i wneud ynglyn
â dyfodol Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru, nid oes modd cynllunio
ymhellach na’r flwyddyn ariannol bresennol.
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Buddsoddi mewn Addysgu o
Ansawdd Uchel
Cadw swyddogaethau yn APADGOS

£10 miliwn y flwyddyn

Dileu CyngACC
Gwella cynllunio hyfforddiant athrawon
Terfynu ad-dalu ffioedd CyngAcc

£6.2 miliwn y flwyddyn
£5.8 miliwn y flwyddyn
£1.2 miliwn y flwyddyn

£3 miliwn y flwyddyn
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50.449

Byddai ein cynlluniau ar gyfer diwygio’r system gofal iechyd yng
Nghymru yn cael effaith sylweddol hefyd ar ariannu’r gwasanaeth
iechyd yng Nghymru. Byddwn yn ceisio dod o hyd i wariant gwastraff
ac aneffeithlon er mwyn ail-fuddsoddi mewn lleihau amserau aros a
gwella gwasanaethau llinell flaen. Credwn y caiff yr arbedion hyn eu
gwneud mewn pedwar maes yn fras; mynd i’r afael â biwrocratiaeth,
buddsoddi mewn gofal ataliol, hyrwyddo gwasanaethau cymunedol a
lleol (yn enwedig ar gyfer gofal heb ei drefnu) a chwalu’r rhwystrau
rhwng gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol. Amlinellir ein
gweledigaeth ar gyfer y gwasanaethau iechyd yn ein maniffesto, ond
rhagwelwn y byddai newid mawr graddol ond sylweddol yn y modd y
caiff gofal iechyd ei ariannu. Bydd ein Gwariant y Swyddfa Iechyd
arfaethedig yn arwain y ffordd o ran nodi’r arbedion hyn. Gan y bydd yr
holl arbedion a ganfyddir yn y GIG yn cael eu buddsoddi’n
uniongyrchol mewn gwasanaethau iechyd llinell flaen, nid ydynt yn
ymddangos yn ein costiadau.
Yn olaf, rydym yn ymrwymo i gael gwared ar raglenni gwario
gwastraffus neu raglenni aneffeithlon y llywodraeth fel y gallwn
fuddsoddi mewn rhaglenni ychwanegol i gefnogi ein meysydd
blaenoriaeth.
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