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Cyflwyniad
Mae Gwlad wedi ymrwymo i sicrhau Cymru annibynnol o fewn yr amserlen fyrraf ymarferol – gyda
phwyslais ar weithredu agenda ymarferol wrth gyrchu tua'r nod.
Ein prif reswm dros anelu at hyn yw ein cred ni mai cenedl yw Cymru: a hanfod arferol cenedl yw bod yn
annibynnol. Nid yw bod yn genedl, ond dewis byw o dan gysgod cenedl arall fel rhan o undeb
anghyfartal iawn, yn gwneud fawr o synnwyr i ni.
Mae'r rhesymau hanesyddol dros y sefyllfa hon yn hysbys i bawb, ond mae'n anghysondeb y mae
bellach yn amser i'w gywiro.
Credwn hefyd y bydd Cymru, fel cenedl annibynnol, mewn gwell sefyllfa i gau'r bwlch mewn ffyniant
economaidd a safonau byw sydd wedi bodoli ers tro byd o'i chymharu â'i chymdogion agos ac sydd wedi
ehangu'n amlwg yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Er hynny, yr ydym yn realistig ynglŷn â'r heriau sy'n wynebu Cymru heddiw.
Mae blynyddoedd o ddiffyg llewyrch economaidd wedi ein gadael ar ei hol hi, gan olygu ei bod yn anodd
darparu'r gwasanaethau cyhoeddus sylfaenol a ddisgwylir mewn economi fodern heb ddibynnu ar
drosglwyddiadau arian o'r tu allan i'n ffiniau.
Clywir ail-adrodd y tiwn gron gyson bod Cymru'n 'rhy fach' i fod yn hyfyw ar ei phen ei hun, er ei bod yn
llawer mwy na llawer o wladwriaethau annibynnol eraill sydd â safonau byw llawer uwch.
Yn anffodus, mae clywed y neges hon mor aml yn peri i lawer o bobl gwestiynu a oes gennym yr
adnoddau neu'r galluoedd i lywodraethu ein hunain yn llwyddiannus.
Felly, dull Gwlad yw nodi rhaglen ar gyfer sicrhau Cymru annibynnol ffyniannus a llwyddiannus mewn
dau gam clir:

Cam 1
Yn y tymor byr, byddwn yn ceisio gweithio o fewn strwythurau cyfansoddiadol presennol Llywodraeth
Cymru a'r Senedd yn y Deyrnas Unedig, gan ddangos sut y gellir defnyddio'r pwerau sydd eisoes wedi'u
datganoli i sicrhau gwell canlyniadau.
O dan y tair plaid sydd wedi bod yn ymwneud â rhedeg Llywodraeth Cymru ers ei sefydlu – y Blaid Lafur,
y Democratiaid Rhyddfrydol a Phlaid Cymru – mae Cymru wedi dirywio o'i chymharu â gweddill y DU.
Ein nod yw dangos nad yw hyn yn ganlyniad anochel i ddatganoli pwerau i Gymru, ond yn hytrach y gellir
defnyddio'r pwerau hyn mewn modd llawer iawn gwell er lles Cymru. Drwy ddefnyddio'r pwerau hyn yn
dda, ein nod ydy "ennill yr hawl" i fynnu mwy, gan arwain yn y pen draw at annibyniaeth Cymru fel
gwladwriaeth ddemocrataidd rydd.

Cam 2
Yn y tymor hwy, ein nod yw adeiladu Cymru fel gwlad rydd a ffyniannus gyda democratiaeth aml-bleidiol
egnïol. Byddwn yn nodi'r polisïau y byddwn yn eu hyrwyddo i sicrhau bod Cymru'n parhau'n
llwyddiannus, yn rhydd ac ar delerau da gyda'i chymdogion i gyd.

Dylem nodi, ers Deddf Cymru 2017, fod pwerau Llywodraeth Cymru wedi'u hymestyn yn sylweddol: yn
benodol, mae'r sefyllfa wedi newid o "mae popeth wedi'i neilltuo ar gyfer San Steffan oni bai ei fod
wedi'i ddatganoli'n benodol" i "mae popeth wedi'i ddatganoli oni bai ei fod wedi'i neilltuo'n benodol ar
gyfer San Steffan". Er hynny, ychydig iawn o bobl, os unrhyw un o gwbl, sy'n deall yn iawn ble mae'r
ffiniau. Mae'r camau gweithredu a nodir isod ar gyfer pob cam yn seiliedig ar ein dealltwriaeth
bresennol o'r ddeddfwriaeth. Os yw'n troi allan na ellir gweithredu rhai o'n cynigion ar gyfer 'Cam 1' o
dan y trefniadau presennol, yna byddwn yn eu symud i 'Gam 2' (gan eu hystyried yn ddadleuon pellach o
blaid annibyniaeth). Yn yr un modd, os daw i'r amlwg y gellir gweithredu cynigion ar gyfer Cam 2 yng
nghyfnod Cam 1 gan ddefnyddio pwerau presennol y Llywodraeth, yna byddwn yn eu tynnu i’r blaen.
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Lles a Threthiant
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae'r system budd-daliadau lles
bresennol yn dal pobl mewn "trap
lles".
Ni all pobl sydd ar fudd-daliadau
ymgymryd â gwaith heb golli eu
budd-daliadau.
Os byddant wedyn yn colli'r
gyflogaeth honno, maent yn mynd i
'gefn y ciw' wrth wneud cais am
Gredyd Cynhwysol.
O ganlyniad, mae hyd yn oed pobl
sydd â'r gallu a'r cyfle i weithio yn
aml yn cael eu hannog i beidio â
chymryd y camau cyntaf i'r gwaith,
yn enwedig os ydynt wedi bod yn
ddi-waith ers amser maith. Mae hyn
yn creu anfantais ac allgáu
cymdeithasol o fewn teuluoedd a
chymunedau.
Mae hefyd yn golygu bod rhywfaint
o weithgarwch economaidd yn
digwydd ar y 'farchnad ddu' er mwyn
osgoi'r fagl hon. Mae hyn yn gwadu
gwarchodaeth gyfreithiol i'r rhai sy'n
cymryd rhan mewn gweithgaredd o'r

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
y Senedd
Gydag ambell eithriad bach, nid yw lles a threthiant o
fewn cylch gwaith y Senedd.
Ond er bod Cymru'n cynhyrchu trethi ar ran
Gwladwriaeth y DU, nid yw'r swm a gynhyrchir yn glir ac
mae ffigurau swyddogol sy'n bodoli yn cuddio'r sefyllfa
wirioneddol.
Er mwyn egluro ein gwir gyfoeth, byddwn yn sicrhau
bod Awdurdod Cyllid Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am
roi cyfrif cywir am yr holl refeniw trethiant a gynhyrchir
yng Nghymru, ac nid dim ond y mân drethi hynny y
mae'n gyfrifol am eu casglu.

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth
Rydym o blaid disodli'r system fudd-daliadau a
threthiant bresennol gydag Incwm Dinasyddion a
Threth Fflat llawer symlach.
Byddai gan bob dinesydd cofrestredig hawl i incwm
sefydlog a fyddai'n disodli budd-dal diweithdra a
phensiwn sylfaenol y wladwriaeth. Yna gall y di-waith
ddewis ychwanegu at eu hincwm sylfaenol drwy
ymgymryd â gwaith ychwanegol heb golli eu taliadau
Incwm Dinasyddion; gall pobl ddewis dechrau eu
busnesau eu hunain gan wybod bod ganddynt incwm
gwarantedig wrth iddynt ddechrau eu menter. Byddai'r
rhai sy'n cael budd-daliadau anabledd gan gynnwys
Lwfans Annibyniaeth Bersonol (PIP), Lwfans Cymorth
Cyflogaeth (ESA) ac ati yn parhau i dderbyn y rheiny a
byddai'r systemau'n cael eu diwygio i sicrhau nad oes
unrhyw un o dan anfantais.
Yn yr un modd, credwn fod y system dreth, gyda'i
chymhlethdod eithafol a chyfraddau gwahanol lluosog
ar gyfer gwahanol fathau a lefelau incwm, yn achosi
gormod o ynni i'w sianelu tuag at leihau treth yn
hytrach na buddsoddi mewn cynyddu enillion i'r eithaf.
Felly, yr ydym yn argymell cyfradd dreth unffurf ar bob
incwm waeth beth fo'i ffynhonnell neu ei lefel, fel yr
arferir mewn sawl gwlad fechan arall yn Ewrop.
Byddai trethdalwyr sy'n gweithio sy'n ddinasyddion yn
parhau i dderbyn Incwm Dinasyddion, a chredwn y bydd

fath, ac mae'n golygu nad yw rhan o
wir werth ychwanegol crynswth y
wlad yn cael ei gydnabod.
At hynny, hyd yn oed ar lefelau
incwm uwch, mae'r system
bresennol yn annog pobl sydd
ychydig yn is na throthwy band treth
uwch rhag gwneud pethau a fyddai'n
cynyddu eu hincwm eu hunain.

y cyfuniad hwn yn ymarferol yn niwtral o ran cost ar y
cyfan. Bydd y berthynas rhwng incwm cyn treth a thâl
mynd adre yn agos at yr hyn ydyw o dan y system
bresennol yn y mwyafrif helaeth o achosion. Gellid
ystyried Incwm Dinasyddion i drethdalwyr yn ymarferol
fel ad-daliad treth, neu hyd yn oed fel difidend
cenedlaethol.
Yn bwysicaf oll, er y bydd yr effaith uniongyrchol ar
incwm net pobl yn ddibwys yn y tymor byr, credwn y
bydd y cyfuniad hwn o bolisïau yn ysgogi menter a
buddsoddiad ar ddau ben y raddfa incwm.
●

●

I'r rheini ar incwm isel, bydd yn rhoi hyder i
ymgymryd â gwaith neu i ddechrau busnesau
bach tra'n cadw diogelwch incwm cyson a
gwarantedig;
I'r rheini ar incwm uchel, disgwyliwn y bydd
dileu bylchau treth yn arwain at gynnydd mewn
casglu treth net, gan gymell menter ar yr un
pryd oherwydd dileu cyfraddau ymylol.

Er mwyn atal pobl rhag mynd i ddyledion na ellir eu
rheoli a cholli'r fantais o dderbyn incwm eu
dinasyddion, byddem yn gwahardd benthycwyr rhag
ystyried CI benthyciwr wrth gyfrifo eu gallu i fenthyca.
Dim ond os gallai'r benthyciwr ddangos sail dda dros
gredu y gallai'r benthyciwr eu had-dalu o'u hincwm
ychwanegol a enillir y byddai benthyciadau'n cael eu
gorfodi'n gyfreithiol.

Addysg
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae addysg yn hanfodol i les
economaidd a diwylliannol unrhyw
genedl.
Mae ein heconomi wedi cael ei
esgeuluso gan system sydd wedi'i
haddasu'n wael i anghenion
diwydiant, tra bo diwylliant y genedl
wedi dioddef gyda'r esgeulustod
sydd wedi digwydd o ran dysgu am
ein treftadaeth, ein harferion a'n
statws ein hunain.
Mae Cymru wedi gostwng yn
rhengoedd "PISA" rhyngwladol yn yr
20 mlynedd diwethaf.
Mae ein system addysg yn
canolbwyntio gormod ar
gymwysterau academaidd, gyda
chymwysterau technegol a
galwedigaethol yn cael eu hystyried
yn israddol. Gwrthodwn y farn hon.
Mae wedi arwain at genhedlaeth o
fyfyrwyr sydd â dyled fawr a
chymwysterau nad ydynt yn gwella
eu rhagolygon am swyddi. Mae
hefyd yn golygu bod pobl heb
gymwysterau academaidd yn cael eu

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
y Senedd
Bwriadwn fynd i'r afael â hyn fel mater o frys, drwy
ddefnyddio arferion gorau cyfoes o wledydd fel y Ffindir
a'r Iseldiroedd lle mae addysg y wladwriaeth o safon
arbennig o uchel.
Credwn fod addysg o'r radd flaenaf yn rhagofyniad ar
gyfer cyflawni'r math o economi fodern a hyblyg y mae
ar Gymru ei hangen er mwyn ffynnu. Felly, byddwn yn
rhoi pwyslais cryf ar bynciau STEM fel y'u gelwir
(Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg),
ac yn annog addysgu llythrennedd ariannol ac
entrepreneuriaeth.
Ar lefel gynradd yn benodol, byddwn yn ceisio darparu
addysg mor agos â phosibl i ble mae disgyblion yn byw;
gyda phwyslais ar ysgolion lleol bach â dosbarthiadau
bach lle mae llythrennedd a rhifedd sylfaenol yn cael eu
haddysgu i safonau uchel, gan haenu dosbarthiadau yn
seiliedig ar allu yn hytrach nag oedran.
Wrth gefnogi dwyieithrwydd – sydd bellach yn cael ei
gydnabod yn gyffredinol fel budd cadarnhaol mewn
addysg, ac yn ffordd o wella swyddogaeth wybyddol
disgyblion yn gyffredinol - bwriadwn ehangu addysg
gynradd ac uwchradd cyfrwng Cymraeg i'r pwynt lle
mae'n dod yn normal ym mhob rhan o Gymru yn y pen
draw. Sylweddolwn y bydd hyn yn golygu recriwtio a
hyfforddi nifer llawer mwy o athrawon Cymraeg eu

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth
Gan fod addysg yn fater sydd wedi'i ddatganoli, credwn
y gellir rhoi'r rhan fwyaf o'n rhaglen ar waith hyd yn oed
wrth weithio o fewn pwerau presennol y Senedd a
Llywodraeth Cymru.

hanwybyddu'n annheg am swyddi y
maent yn fwy na galluog i'w gwneud.
Yr ydym yn cefnogi rhagoriaeth
mewn addysg academaidd i fyfyrwyr
sy'n addas ar gyfer hynny, a
rhagoriaeth mewn addysg
alwedigaethol i fyfyrwyr sy'n addas i
hynny, ac yr ydym yn gwrthod yn
llwyr unrhyw wahaniaeth mewn
statws rhwng y ddau.

hiaith a galluogi athrawon presennol di-Gymraeg i
ddysgu'r iaith i safon hyfedr.
Manylion pellach yn adran 'Diwylliant' y maniffesto
hwn.
Rydym yn cydnabod y gall rhywun gyflawni'n dda iawn
o fewn ei faes ac yn/neu'n siaradwr Cymraeg rhugl, heb
fod o reidrwydd yn athro rhagorol. Felly, byddwn yn
ceisio datblygu polisïau recriwtio a chymell sy'n
blaenoriaethu gallu addysgu.
Dylid ailwampio cynnwys Dyniaethau ein Cwricwlwm
Cenedlaethol i flaenoriaethu dysgu ein hanes, ein
traddodiadau, ein diwylliant a'n gwerthoedd. Bydd hyn
yn rhoi hyder i bobl yn eu hunaniaeth genedlaethol, a
balchder yn eu hanes eu hunain – gan gynnwys y modd
y mae Cymru wedi croesawu pobl o lawer o
ddiwylliannau eraill drwy gydol ei hanes.
Ar lefel Prifysgol, dylai'r addysgu fod drwy gyfrwng y
Saesneg yn bennaf fel y gellir recriwtio staff
academaidd elît o bob rhan o'r byd. Dylai prifysgolion
Cymru geisio bod o'r radd flaenaf yn ansawdd eu
haddysgu a'u hymchwil, ac yr ydym yn gresynu at y
polisi presennol o ddarparu cyllid i fyfyrwyr Cymru
astudio y tu allan i Gymru. Mae hyn yn gyfystyr â
defnyddio arian trethdalwyr Cymru i sybsideiddio
prifysgolion gwledydd eraill. Credwn mai dim ond ar
gyfer myfyrwyr sy'n astudio mewn sefydliadau yng
Nghymru y dylid rhoi cyllid myfyrwyr yn gyffredinol, ac
eithrio ar gyfer pynciau nad oes cyrsiau ar eu gyfer ar

hyn o bryd yng Nghymru, neu (fel gwyddoniaeth
filfeddygol) a gynigir yn rhannol yng Nghymru yn unig.
Serch hynny, rydym yn gwerthfawrogi manteision
cyflwyno myfyrwyr o Gymru i systemau addysg
gwledydd eraill hefyd, ehangu eu gorwelion a darparu
mynediad i ganolfannau rhagoriaeth rhyngwladol mewn
pynciau penodol. Felly, byddwn yn annog cynlluniau
cyfnewid yn gryf, wedi'u modelu ar batrymau fel
rhaglen Fulbright y DU a'r Unol Daleithiau, i alluogi
myfyrwyr o Gymru i astudio mewn mannau eraill a
myfyrwyr gwledydd eraill i astudio yng Nghymru.
Byddwn yn cynnig creu corff rheoleiddio newydd i
sicrhau cyrsiau Prifysgol o ansawdd uchel, gyda
chymwysterau sy'n berthnasol i farchnad swyddi Cymru
a phrinder sgiliau adnabyddadwy; a dileu cyllid y
llywodraeth o gyrsiau a Phrifysgolion sy'n
tanberfformio.
Ar gyfer derbyniadau, byddwn yn disodli UCAS gan
system ymgeisio gyfun newydd Ysgol-Brifysgol yn
seiliedig ar gyfweliadau, profion hyfedr a graddau.
Ni fyddwn yn esgeuluso addysg bellach, gan gydnabod
bod angen adnewyddu a diweddaru sgiliau pobl yn y
farchnad gyflogaeth fodern yn gyson drwy gydol eu
gyrfaoedd, gyda newidiadau cyfeiriad hollol yn
angenrheidiol weithiau. Byddwn yn annog pawb o
oedran gweithio i fuddsoddi ynddynt eu hunain er
mwyn manteisio i'r eithaf ar eu gallu i wneud gwaith
boddhaol o werth uchel, a cheisio codi cynhyrchiant a
thrwy hynny gyflogau cyfartalog gweithlu Cymru.

Gwasanaeth Dinesig
Beth sydd o'i le heddiw?
Yn dilyn toriadau ariannol a wnaed
gan gynghorau lleol i wasanaethau
ieuenctid, clybiau ar ôl ysgol a
chlybiau ieuenctid gyda'r nos, mae
darparu gweithgareddau addysgol a
hamdden allgyrsiol i ieuenctid y wlad
wedi dirywio'n enbyd.
Yn ein barn ni, mae hyn yn
amddifadu'r genhedlaeth nesaf o
ddinasyddion ac yn gwadu cyfle
iddynt ddatblygu'n gymdeithasol ac
yn greadigol o fewn amgylcheddau
diogel sydd wedi'u strwythuro'n dda.

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
y Senedd
Dylid cynnig cyfle i bob disgybl ysgol uwchradd a
chweched dosbarth gymryd rhan mewn
gweithgareddau addysgol a chymdeithasol allgyrsiol
gwirfoddol wedi'u trefnu, gan gynnwys gwirfoddoli,
chwaraeon gyda gwyddor chwaraeon, hyfforddiant
cadetiaid ac ati.
Rydym yn cynnig gwahaniaethu'r arlwy hwn o'i
ragredwr drwy annog pobl i fanteisio arnynt, gan
feithrin ymdeimlad o bwrpas a chyflawniad, a sicrhau ei
fod ar gael i bobl ifanc y tu hwnt i oedran ysgol hyd at
25 oed.
Efallai y gellid cysylltu'r rhaglen â system bwyntiau ar
gyfer modiwlau, a gellid cyfrif gweithgareddau tuag at
ostyngiad a bennwyd ymlaen llaw yn erbyn ffioedd
addysg uwch, neu tuag at gost hyfforddiant
galwedigaethol neu hyfforddiant galwedigaethol
pellach yng Nghymru.
Y nod cyffredinol fyddai meithrin ymdeimlad o
ddinasyddiaeth a chyfrifoldeb cymunedol, drwy
weithgareddau allgyrsiol gwirfoddol a fydd yn helpu i
ddatblygu cymeriad unigol, hyder a rhyngweithio
cymdeithasol, tra'n buddsoddi hefyd yn y dilyniant
addysgol pellach neu yng ngyrfaoedd dewisol y rhai
sy'n dewis cymryd rhan.

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth
Disgwylir y gellid gweithredu'r rhan fwyaf o'r cynigion
hyn o dan bwerau presennol Llywodraeth Cymru, ond
gellid cynnal adolygiad llawn ar ôl annibyniaeth i
archwilio sut y gellid gwella neu ehangu'r cynllun.

Iechyd
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae Gwlad wedi ymrwymo'n llwyr i
egwyddor gofal iechyd am ddim i
bawb, ac mae'n gwrthwynebu
preifateiddio gofal iechyd yn gadarn.
Yr ydym yn ymfalchïo'n arbennig yn
rôl Cymru, ac yn enwedig
Cymdeithas Cymorth Meddygol
Tredegar, wrth ffurfio'r GIG am y tro
cyntaf.
Rydym yn cydnabod ymdrechion ac
ymroddiad staff rheng flaen y
gorffennol a'r presennol sy'n darparu
gwasanaethau iechyd o dan amodau
anodd, yn enwedig yn ystod
argyfwng diweddar Covid-19.
Fodd bynnag, mae strwythur
presennol y GIG wedi ymwahanu'n
rhy bell oddi wrth ei weledigaeth
wreiddiol. Mae wedi mynd yn rhy
ganolog a biwrocrataidd o dan
reolaeth byrddau iechyd
anetholedig, ac nid yw bob amser yn
cynrychioli gwerth da am arian nac
yn darparu'r gofal iechyd mwyaf
effeithiol. Credwn fod gwledydd
eraill wedi datblygu systemau mwy
effeithiol ar gyfer darparu

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
y Senedd
Credwn mewn darparu mwy o wasanaethau iechyd lleol
- drwy gyfuno clinigau meddygon teulu llai yn
'Polyclinics' sy'n gallu darparu amrywiaeth ehangach o
wasanaethau'n lleol, gan gynnwys llawer o
wasanaethau cleifion allanol, yn debyg i gyn 'ysbytai
bythynnod'.
Gellid rhedeg y 'Polyclinics' hyn fel mentrau
cydweithredol meddygol cydfuddiannol - wedi'u
hariannu gan y gwasanaeth iechyd ond yn rheoli eu
hunain.
Ar gyfer gofal acíwt arbenigol a llawdriniaeth ddewisol,
sefydliadau mwy sy'n darparu y gwasanaethau gorau;
ond rydym yn cydnabod bod hyn yn cyflwyno heriau
penodol mewn gwlad sydd â phoblogaeth mor
wasgaredig a seilwaith trafnidiaeth mor wael â Chymru
ar hyn o bryd. Felly, ystyriwn fod buddsoddi mewn
seilwaith trafnidiaeth yn flaenoriaeth uchel, nid yn unig
oherwydd ei fudd uniongyrchol i'r economi gyfan ond
oherwydd i ba raddau y byddai'n hwyluso darpariaeth
gofal iechyd fwy effeithlon ledled y wlad.
Serch hynny, rydym yn cydnabod bod poblogaeth
Cymru yn rhy fach i gynnal canolfannau rhagoriaeth o'r
radd flaenaf ar gyfer rhai meysydd meddygaeth
arbenigol iawn, a byddwn yn parhau i ddefnyddio
cyfleusterau arbenigol dros y ffin (e.e. orthopedeg yn
Gobowen, niwroleg yn Walton, pediatreg yn Alder Hey,
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Mae'r system bresennol o ariannu iechyd drwy
lywodraeth ganolog, o drethiant cyffredinol a
Chyfraniadau Yswiriant Gwladol, yn anghynaladwy.
Rydym yn cynnig datblygu system amgen, wedi'i
modelu ar arferion gorau o wledydd bach eraill yn
Ewrop fel Lwcsembourg, gan gyfuno cyllid y llywodraeth
ag yswiriant iechyd gorfodol.
Mewn gwirionedd, byddai'r yswiriant iechyd gorfodol
yn 'dreth wedi'i neilltuo', a byddai'r enillion yn cael eu
defnyddio i ddarparu gofal iechyd. Byddai darpariaeth
briodol yn cael ei gwneud i'r rhai na all dalu, fel y byddai
gofal iechyd yn parhau'n gyffredinol ac yn rhad ac am
ddim yn ymarferol yn y man defnyddio. Serch hynny, y
bwriad fyddai dadwleidyddoli pwnc darparu gofal
iechyd, a rhoi mwy o ymdeimlad o berchnogaeth i bobl
ar eu gwasanaeth iechyd i'r graddau y gallent weld yn
gliriach faint y byddent yn ei dalu tuag ato.

gwasanaethau iechyd ac mae angen
inni ddysgu o arferion gorau a
fabwysiadwyd gan eraill.
Nid ydym yn hyfforddi digon o'n
meddygon a'n nyrsys ein hunain.
Bwriadwn ehangu hyfforddiant
galwedigaethol meddygol a nyrsio.
Ni allwn ddibynnu'n barhaol ar
feddygon o'r tu hwnt i'n ffiniau, ac
mae'n bwysig cyflogi staff iechyd
sy'n gyfarwydd â diwylliant ac
ieithoedd ein pobl lle bynnag y bo
modd.

oncoleg yn Clatterbridge) lle mai dyma'r ffordd orau o
ddarparu gofal priodol i gleifion o Gymru.
Byddwn yn buddsoddi mewn hyfforddi myfyrwyr o
Gymru mewn meddygaeth, gan leihau ffioedd i fyfyrwyr
sy'n astudio meddygaeth yng Nghymru ac yn ymrwymo
i weithio yng Nghymru am gyfnod penodol o amser ar
raddio. Serch hynny, gan gydnabod y gallai fod angen i
addysg feddygol drylwyr ddod i gysylltiad ag
arbenigeddau a geir mewn canolfannau poblogaeth
mwy yn unig ,yr ydym am weld cydweithio parhaus
gydag ysgolion meddygol yn Lloegr ac mewn mannau
eraill.

Gofal Cymdeithasol i Oedolion
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae hwn yn bwnc anodd i bob
gwlad ddatblygedig yn y Gorllewin,
gyda phoblogaeth sy'n heneiddio a'r
debygolrwydd o gostau gofal yn
cynyddu'n gyflym.
Mae'r mater yn arbennig o ddifrifol
yng Nghymru oherwydd y
ffenomenon o pobl sydd wedi
ymddeol o Loegr yn symud i'r wlad,
yn enwedig ei hardaloedd gwledig,
ac felly'n gwneud galwadau trwm ar
y sectorau iechyd a gwasanaethau
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Credwn y dylai pensiynwyr Cymru gael eu trin yn dda â
pharch ac urddas: cael darpariaeth dda o ran y
gwasanaethau y mae arnynt eu hangen, boed hynny yn
eu cartrefi eu hunain, sydd bob amser i'w ffafrio, neu
mewn gofal preswyl lle mae hyn yn hanfodol.
Serch hynny, nid yw cynnig budd-daliadau sy'n llawer
mwy hael na Lloegr heb y gallu i rheoli llif y rhai sydd
wedi ymddeol o Loegr i Gymru yn gwneud synnwyr, a
rhaid eu hatal ar unwaith.
Yn hytrach, byddwn yn ceisio atebion ymarferol a
phragmatig i'r broblem anodd hon fel ein bod yn cynnig
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Gydag annibyniaeth, mae'r heriau hyn yn haws iawn i'w
rheoli.
Drwy reolaethau preswylio (gweler yn ddiweddarach yn
y ddogfen hon) bydd modd atal llif y rhai sydd wedi
ymddeol o Loegr i Gymru neu, hyd yn oed os deuant,
yna byddent fel y rhai sy'n ymddeol i Sbaen gan y
byddai eu pensiynau a'u budd-daliadau yn cael eu talu o
gyllideb San Steffan yn hytrach na chyllideb Caerdydd.
Gallem felly adeiladu system gofal gwell ar gyfer
pensiynwyr Cymru ei hun (ac oedolion eraill sydd angen
gofal cymdeithasol); fwyaf tebygol o gael eu modelu ar

cymdeithasol heb wneud
cyfraniadau sylweddol at drethiant.

y gofal gorau posibl heb gosbi trethdalwyr eraill yn
annheg.

Yr hyn sy'n hurt yw bod polisi
llywodraeth bresennol Cymru yn
gwaethygu'r sefyllfa drwy wneud
budd-daliadau i bensiynwyr sy'n
berchen ar eiddo yng Nghymru yn
llawer mwy hael na'r rhai yn Lloegr,
gyda'r 'trothwy cynilo' - na ddisgwylir
unrhyw gyfraniad at gostau gofal o
dan y grant - yn £50,000 yng
Nghymru yn erbyn dim ond £22,500
yn Lloegr.

Nid yw hon yn broblem hawdd i'w datrys; mae'r
posibiliadau'n cynnwys trothwy incwm symudol yn
seiliedig ar nifer y blynyddoedd sy'n byw'n llawn amser
yng Nghymru cyn ymddeol (gyda pherchnogaeth ail
gartref heb gyfrif tuag at hyn), neu sicrhau gwell
manteision i bobl sydd â theulu sy'n talu treth yng
Nghymru – er y byddai angen gweithredu'r opsiwn olaf
hwn yn ofalus er mwyn osgoi annhegwch i bensiynwyr
di-blant neu i'r rhai y mae eu plant wedi symud i ffwrdd.

Gan fod cyllid addysg yng Nghymru
ar gyfartaledd £500 y disgybl y
flwyddyn yn llai nag yn Lloegr, mae
hyn yn gyfystyr â throsglwyddo
adnoddau'r llywodraeth yn
uniongyrchol o blant tlotaf cymru i
bobl gyfoethocach sydd wedi
ymddeol – o Loegr yn bennaf - ac nis
oes modd ei chyfiawnhau.

gynigion Comisiwn Dilnot, gyda lefelau gwariant a
chyfraniadau personol yn cael eu hasesu'n ofalus yn ôl
yr amodau economaidd sy'n bresennol yng Nghymru ar
y pryd.
Beth bynnag, ein bwriad fyddai gweithredu system gofal
cymdeithasol i oedolion sydd o leiaf mor hael â'r hyn
sydd gennym ar hyn o bryd, ond sydd ond ar gael yn ei
chyfanrwydd i'r rhai sy'n ddinasyddion cyfreithlon yng
Nghymru ac sydd wedi talu trethi neu wedi tynnu budddaliadau yng Nghymru cyn iddynt ymddeol neu i’w
hanalluogrwydd taro.

At ei gilydd, mae'r anhawster o ymdrin â'r mater hwn
yn dda, o fewn y cyfyngiadau presennol, yn ddadl rymus
dros annibyniaeth.

Economi
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae economi Cymru yn orddibynnol ar y sector gyhoeddus ac
ar 'swyddfeydd cangen' cwmnïau

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
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Mae gan y sector preifat a'r sector cyhoeddus rôl i'w
chwarae yn ein heconomi yn ôl y bo'n briodol. Credwn
fod llawer o'n sefydliadau sector cyhoeddus yn cael eu
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Fel rhan o'n cynigion radical ar gyfer ailwampio'r system
dreth a budd-daliadau a'r system gynllunio (gweler yr
adrannau ar 'Les a Trethiant' a 'Thai'), byddem am weld

sydd wedi'u lleoli y tu allan i Gymru.
Mae gormod o'r gwaith a ddarperir
gan y sefydliadau hyn yn waith
sgiliau isel ac yn ychwanegu gwerth
isel, gan arwain at broblem gronig o
gyflog isel sy'n effeithio ar hyd yn
oed ardaloedd lle mae rhifau
diweithdra'n ymddangos yn
gymharol isel.
Mae'r trydydd sector (gan gynnwys
cymdeithasau tai, cwangos ac ati)
wedi mynd yn rhy fawr, ac yn
anatebol, ac mae angen ailstrwythuro'r sector hwn yn
sylweddol er mwyn sicrhau ei fod yn
gweithio i Gymru.
Mae prinder swyddi o ansawdd
uchel yn y sector preifat mewn
busnesau sy'n eiddo i Gymry, ac nid
oes digon o bobl yng Nghymru yn
berchen ar gyfran yn y busnesau y
maent yn gweithio iddynt.
Ystyrir bod yr hyn sydd ar ôl o
ddiwydiannau 'traddodiadol' Cymru
– fel cynhyrchu dur a
gweithgynhyrchu modurol – yn
'garbon uchel' ac yn cael ei rendro'n
aneconomaidd fwyfwy drwy drethi
carbon a phrisiau ynni artiffisial o
uchel. O safbwynt hinsawdd, mae

rhedeg yn wael ac y byddent yn elwa o rywfaint o
gyfranogiad gan y sector preifat.

beichiau treth cyffredinol yn cael eu symud o elw
corfforaethol a'u gosod yn lle hynny ar incwm personol.

Rhaid i ni sicrhau bod pob contract a ariennir yn
gyhoeddus yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cynnwys
lleol cynaliadwy i sicrhau bod arian a werir gan
Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn cael ei wario
yng Nghymru lle bynnag y bo modd. Enghraifft
ddiweddar dda, yr ydym yn ei chymeradwyo, yw
masnachfraint rheilffyrdd Cymru a ddyfarnwyd i
gonsortiwm preifat. Roedd hyn yn cynnwys creu swyddi
sylweddol gan gynnwys gweithgynhyrchu trenau yng
Nghasnewydd, swyddi yn y swyddfa gartref a
pheirianneg ym Mhontypridd.

Felly, yn benodol, dim ond pan gaiff ei dalu fel
difidendau i'w perchnogion neu gyfranddalwyr y byddai
elw gweithredu cwmnïau o Gymru yn drethadwy, a
byddai'n ddi-dreth yn awtomatig pe bai'n cael ei
ailfuddsoddi yn y busnes. Mae hyn yn gwbl groes i
system bresennol y DU, lle gellir tynnu elw fel
difidendau heb dalu treth incwm lawn ond eu bod yn
ddarostyngedig i'r Dreth Gorfforaeth oni bai eu bod
wedi'u heithrio'n benodol (er enghraifft, drwy'r system
fiwrocrataidd iawn o hawlio credydau treth ymchwil a
datblygu).

Ein polisi yw blaenoriaethu anghenion busnesau y mae
eu prif swyddfeydd wedi'u lleoli yng Nghymru, gan
sicrhau eu bod yn cael y cymorth priodol gan
gynghorau, darparwyr seilwaith, sefydliadau addysgol a
chyrff ariannu i ddilyn eu gweithgareddau masnachu
yng Nghymru yn llwyddiannus.

Byddai difidendau a dynnwyd yn ôl yn cael eu hystyried
yn incwm a'u trethu ar yr un gyfradd safonol ag incwm
cyflog.

Fodd bynnag, ni fyddwn yn ceisio 'dewis enillwyr', na
llethu busnesau bach â chymorth a chyngor ymwthiol
nad ydynt wedi gofyn amdano.
Rydym yn cefnogi'r gwaith o adeiladu 'Brand Cymru' i
dynnu sylw at gynnyrch amaethyddol a nwyddau a
weithgynhyrchwyd o darddiad Cymreig.

Credwn y byddai hyn yn annog twf organig cwmnïau o
Gymru gyda pherchnogion busnes a chyfranddalwyr yn
cael eu cymell i geisio twf cyson er mwyn gwella gwerth
eu hasedau dros y tymor hir. Yn wir, byddai buddsoddi
mewn cwmni o Gymru wedyn yn cynnig llawer o
fanteision buddsoddi mewn hafan dreth dramor, gan y
byddai gwerthoedd asedau'n cael tyfu heb eu trethu a
dim ond ar 'ailwladoli' y gwerth hwnnw y byddai
trethi'n dod yn daladwy.
Byddwn yn adolygu deddfwriaeth amgylcheddol, yn
enwedig ar gyfer ymwneud ag allyriadau CO2, ac yn
addasu neu'n diddymu rheoliadau sy'n cosbi

hyn yn wrthgynhyrchiol – mae'n
achosi i gynhyrchiant newid i
wledydd eraill sydd â safonau
amgylcheddol is tra bod Cymru'n
colli'r swyddi a rhaid iddi barhau i
fewnforio'r cynhyrchion gorffenedig.

gweithgynhyrchwyr Cymru yn annheg tra'n cael yr
effaith wrthnysig o godi allyriadau CO2 yn fyd-eang.

Mynediad at Gyfleoedd Cyflogaeth
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae llawer o rwystrau ymarferol
sy'n atal pobl sy'n gallu gweithio
rhag dechrau gweithio, yn enwedig
os ydynt o gefndiroedd difreintiedig
iawn. Un, fel y soniwyd yn yr adran
'Lles a Threthiant', yw
amharodrwydd ynghylch colli budddaliadau. Un arall yw'r ffaith bod
llawer o grefftau, hyd yn oed rhai
gyda sgiliau cymharol gymedrol, i
bob pwrpas yn 'siopau caeedig'
oherwydd yr angen i gael eu
hardystio cyn gweithio.
Er enghraifft, mae rhaglenni fel y
Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu - a
sefydlwyd yn ôl pob golwg i roi
sicrwydd bod gweithwyr llaw yn
gymwysedig yn eu crefftau ac yn
ymwybodol o ddeddfwriaeth iechyd
a diogelwch berthnasol - i bob
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Ein huchelgais, yn syml iawn, yw cael Cymru'n ôl i'r
gwaith drwy gael gwared ar bob rhwystr sy'n rhwystro
pobl rhag ymgymryd â chyflogaeth, uwchsgilio eu
hunain neu ailhyfforddi er mwyn mynd i sectorau
cyflogaeth sy'n datblygu.
Byddwn yn ymchwilio'n ddiwyd i'r farchnad swyddi i
ganfod lle mae rhwystrau o'r fath, ac yn gwneud
popeth o fewn ein gallu i'w dileu. Er enghraifft, mewn
achosion lle mae angen ardystiad ar weithwyr ar hyn o
bryd i weithio ar brosiectau'r llywodraeth ond ni ellir
dangos bod ardystiad o'r fath yn hanfodol mewn
gwirionedd, yna caiff y gofyniad ei ddileu.
Lle mae ardystio'n hanfodol mewn gwirionedd er mwyn
sicrhau diogelwch gweithwyr neu gwsmeriaid, yna
byddwn yn hwyluso neu, os oes angen, yn rhoi
cymhorthdal i'r broses i sicrhau na wrthodir mynediad i
neb i'r farchnad swyddi am nad oes ganddynt y gallu i
wneud buddsoddiad cyfalaf ymlaen llaw mewn
ardystiad.
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Credwn fod y camau gweithredu a ddisgrifir yn y golofn
flaenorol i gyd o fewn cymwyseddau Llywodraeth
Cymru o dan y ddeddfwriaeth bresennol.

pwrpas wedi dod yn gynlluniau
trwyddedu galwedigaethol sy'n
gosod rhwystrau sylweddol o flaen
pobl sydd yn eisiau ymuno neu ailymuno â'r gweithlu.

Yr Amgylchedd Gwaith Ôl-COVID
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae'r symudiad i 'weithio oddi
cartref lle bynnag y bo modd' – sy'n
wir am amrywiaeth eang o
alwedigaethau 'coler wen'– yn
debygol o ddod yn nodwedd barhaol
o'r economi hyd yn oed ar ôl i
epidemig COVID ddod i ben o'r
diwedd.
Gallai hyn arwain at ganlyniadau
cadarnhaol a negyddol yng
Nghymru. Ar yr ochr cadarnhaol, os
gall pobl ifanc y byddai angen iddynt
fel arfer symud i ddinasoedd – yn
aml y tu allan i Gymru – i gael
gwaith, aros yng Nghymru yn lle
hynny a gweithio o bell, yna gallai
atal y 'draen ymennydd' ac arwain at
gyflogaeth gwerth llawer mwy uchel
mewn ardaloedd difreintiedig fel
arall yng Nghymru.
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Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau'r
canlyniadau cadarnhaol, a gwneud y rhai negyddol yn
llai debygol.
Byddwn yn chwilio am ffyrdd o roi opsiynau i bobl ifanc
mewn sefyllfaoedd 'gweithio o gartref' lle gallent ddod
o hyd i weithleoedd addas ynghyd â chymorth a
mentora priodol. Er enghraifft, gellid cysylltu ardaloedd
'gweithle a rennir' â phrifysgolion a/neu golegau addysg
bellach ac uwch, gyda staff cymorth academaidd a
chefnogaeth technegol ar gael.
Bydd rhaid cymryd gofal na fyddai cyfleusterau o'r fath
yn cystadlu'n anfwriadol â'r ddarpariaeth sector preifat
bresennol o weithleoedd, fel Indycube er enghraifft, er
bod y cyfryw yn tueddu ganolbwyntio'n bennaf ar helpu
pobl sy'n dechrau eu busnesau eu hunain yn hytrach
na'r rhai sy'n gweithio o bell i fusnesau presennol.
Byddwn yn tynnu cymorthdaliadau'n ôl o gysylltiadau
Band Eang newydd o dan gynllun presennol "Access
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Dim ond yng nghyd-destun polisi mewnfudo a
phreswyliaeth cydlynol fel gwlad annibynnol y gellir
mynd i'r afael yn llawn â'n pryderon ynghylch
mewnlifiad o bobl o'r tu allan i Gymru sy'n prynu tai
mwy mewn ardaloedd gwledig, er mwyn eu defnyddio
fel canolfannau 'gweithio o gartref'.
I gael rhagor o fanylion am ein syniadau yn y maes hwn,
gweler yr adran 'Mewnfudo a Phreswyliaeth' isod.

Fodd bynnag, yn gyffredinol, gall
gweithio oddi cartref fod yn anodd i
bobl ifanc heb fawr o brofiad ac sy'n
aml yn byw mewn amgylcheddau
cyfyng neu swnllyd. Mae'n llawer
haws i bobl sydd wedi'u sefydlu yn
eu gyrfaoedd ac sy'n gallu fforddio
tai mwy. Felly, mae perygl sylweddol
y gallai nifer fawr o bobl o'r fath fod
eisiau symud o ardaloedd trefol y tu
allan i Gymru i brynu eiddo yng
Nghymru, gan waethygu ymhellach
broblemau fforddiadwyedd
presennol i bobl leol a gwanhau
cymunedau Cymraeg eu hiaith.

Broadband Cymru" Llywodraeth Cymru mewn achosion
lle mae'r safle'n breswylfa breifat ac nad oedd y
perchennog neu'r tenant yn preswylio yng Nghymru o'r
blaen am o leiaf flwyddyn.
Byddwn yn cyflymu ceisiadau cynllunio ar gyfer newid
defnydd sy'n golygu trosi eiddo masnachol i ddefnydd
preswyl, bob amser yn amodol ar gadw cymeriad yr
ardal lle mae hyn yn ystyriaeth ddilys. Gweler
trafodaeth bellach ar hyn yn yr adran 'Tai'.

Mae'n debygol hefyd y gallai llawer
iawn o eiddo masnachol yng nghanol
trefi a dinasoedd fynd yn ddiangen,
gan arwain at golledion i
fuddsoddwyr a'r risg o bydredd
trefol.

Rheoleiddio Rolau Proffesiynol
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae cyrff rheoleiddio'r DU ar gyfer
gweithwyr proffesiynol sy'n
gweithio, e.e. Meddygon,
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Byddwn yn annog sefydlu cyrff rheoleiddio newydd i
Gymru ar gyfer gweithwyr proffesiynol, gyda'r nod o
symleiddio'r amgylchedd gwaith a gwella atebolrwydd
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Ni chredir bod annibyniaeth yn hanfodol ar gyfer rhoi'r
polisi hwn ar waith.

Cyfreithwyr, Athrawon, wedi mynd
yn rhy fawr, yn rhy anatebol ac yn
rhy hawdd eu hysgogi gan
fuddiannau corfforaethol.

tra'n cynnal yr un safonau neu safonau gwell na'r rhai a
orfodir gan gyrff presennol y DU.

Fodd bynnag, hyd yn oed ar ôl annibyniaeth, byddem yn
ceisio sicrhau bod safonau rheoleiddio proffesiynol yng
Nghymru yn parhau i fod yn gymesur â'r rhai yn Lloegr
ac mewn mannau eraill, fel na chaiff gallu gweithwyr
proffesiynol yng Nghymru i weithio y tu allan i Gymru ei
lesteirio ac – er gwaethaf cynlluniau ar gyfer mwy o
hyfforddiant yng Nghymru – gall gweithwyr proffesiynol
o'r tu allan i Gymru lenwi rolau yma pan fo angen.
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Ni yw'r unig genedl yn Ewrop ar hyn
o bryd sydd heb seilwaith
trafnidiaeth mewnol cynhwysfawr.
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Yr ydym wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ffyrdd Cymru,
gyda phwyslais arbennig ar y rheini sy'n rhedeg o'r
gogledd i'r de yng Nghymru.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth yng
Nghymru, yn enwedig rhwng y
gogledd a'r de, yn wael iawn. Mae
canlyniadau hyn yn ddifrifol, i'r
economi a hefyd i'r gwasanaeth
iechyd.

Yn benodol, byddwn yn rhoi blaenoriaeth i ddatblygu
'Ffordd Prifwythiennol Powys' ar hyd coridorau'r A470
a'r A483 i ddarparu ffordd 2/3 lôn fodern gyda chyfres o
ffyrdd osgoi i leihau'r amser teithio ar y ffyrdd rhwng
gogledd a de Cymru gan o leiaf awr, tra'n gwella
hygyrchedd lleol.

Er ein bod yn cefnogi darparu
trafnidiaeth gyhoeddus o ansawdd
uchel o fewn a rhwng canolfannau
trefol, rydym yn cydnabod mai
ffyrdd yw'r unig ffordd o deithio dros
rannau helaeth o'r wlad lle mae'r
boblogaeth yn brin. Ni fydd hyn yn
newid, hyd yn oed gyda dyfodiad

Yr ydym o blaid codi tâl am dagfeydd oriau brig ar hyd
yr M4 i'r dwyrain o Gasnewydd er mwyn annog pobl i
beidio â chymudo bob dydd a lleddfu'r angen i ehangu'r
ffordd hon ymhellach.

Trafnidiaeth
Beth sydd o'i le heddiw?

Byddwn yn sicrhau bod y rhwydwaith rheilffyrdd yn cael
ei ddatganoli'n llawn, er mwyn dileu'r anghysondeb
chwerthinllyd o drethdalwyr Cymru yn cyfrannu £5

Byddwn yn parhau i flaenoriaethu cysylltedd yng
Nghymru dros gysylltiadau trafnidiaeth trawsffiniol, er
mwyn creu'r farchnad fewnol fwyaf effeithlon posibl.
Bydd hyn yn hwyluso masnach rhwng cwmnïau gyda'r
sgiliau priodol yng Nghymru ac yn ei gwneud yn haws
dod o hyd i staff â sgiliau priodol yng Nghymru, heb i
anhawster trafnidiaeth bod yn rhwystr.
Ac eto, byddwn yn sicrhau bod cysylltiadau trafnidiaeth
trawsffiniol ar y ffyrdd, y rheilffyrdd, yr awyr a'r môr yn
parhau i fodoli; gweler yr adran ar Fewnfudo a
Phreswyliaeth isod.

technolegau'r genhedlaeth nesaf fel
cerbydau di-yrrwr.

biliwn tuag at HS2 am ddim budd, a byddwn yn
defnyddio'r arian a arbedir i fuddsoddi mewn seilwaith
rheilffyrdd modern led-led Cymru. Mewn llawer o
achosion gall hyn gynnwys ailagor llwybrau rheilffordd
nas defnyddiwyd, yn enwedig yn y Cymoedd, tra'n
defnyddio technoleg rheilffyrdd ysgafn fodern i
ddarparu gwasanaethau cymudo mynych sy'n ehangu
mynediad pobl at gyflogaeth a mynediad cwmnïau at
staff.
Yn benodol, byddwn yn sicrhau bod rheilffordd
Caerfyrddin-Aberystwyth yn cael ei hadfer ac ymestyn
rheilffordd Arfordir Cambria tua'r gogledd, naill ai i
Fangor neu i gysylltu â rheilffordd Dyffryn Conwy er
mwyn creu llwybr trên newydd rhwng y gogledd a'r de
yng Nghymru.
Byddwn yn pwyso am ddatganoli'r Doll Teithwyr Awyr i
Gymru ac yn sicrhau nad yw llywodraeth y DU bellach
yn ei defnyddio fel ffordd o lesteirio twf Maes Awyr
Caerdydd er mwyn hyrwyddo twf Bryste.

Twristiaeth
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae Cymru'n adnabyddus am ei
thirweddau dramatig, traethau o'r
radd flaenaf ac amgylchedd
adeiledig rhyfeddol o gyfoethog gyda
thri Safle Treftadaeth y Byd UNESCO
(Cestyll Gwynedd, Gwaith Haearn
Blaenafon a Dyfrbont Pontcysyllte).
Daw twristiaid o bob rhan o'r byd i
fwynhau'r hyn sydd gan y wlad i'w
gynnig.
Ac eto, mae'r diwydiant twristiaeth
yng Nghymru wedi'i seilio'n bennaf
ar ddarpariaeth o ansawdd isel, a
gwerth isel. Mae safleoedd
carafannau mawr yn difetha'r
tirwedd mewn llawer o ardaloedd
arfordirol, tra bod pobl yn tynnu eu
carafannau neu eu cartrefi modur eu
hunain yn tagu'r system ffyrdd sydd
eisoes yn wael yn ystod misoedd yr
haf. Mae cyfran uchel o lety hunan-

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
y Senedd
Nid ydym am weld Cymru'n mynd yn wlad
anghroesawgar, ond yr ydym yn ceisio newid ffocws yn
gyfan gwbl yn niwydiant twristiaeth Cymru oddi wrth
faint tuag at ansawdd.
Rydym am weld llai o dwristiaid yn gyffredinol ond yn
talu mwy y pen, yn gyfnewid am fwynhau profiad o
ansawdd uwch. Rydym am weld manteision twristiaeth
yn cael eu cadw yn y cymunedau lle mae twristiaid yn
aros, gyda gwasanaeth rhagorol yn cael ei ddarparu
gan gwmnïau lleol ac yn cael eu staffio gan bobl leol
sy'n gwneud eu gwaith yn broffesiynol ac yn falch o
wneud hynny.
Er nad yw codi trethi yn dod yn naturiol i ni fel plaid,
mae hwn yn faes lle mae'n rhaid gwneud eithriad.
Byddwn yn cyflwyno treth dwristiaeth ar gyfradd
safonol o ddwy bunt y pen y noson i ddechrau ar bob
arhosiad dros nos mewn gwestai, parciau carafannau,
gwersylloedd, llety hunanarlwyo a 'gosod ystafelloedd'
(fel AirBnB) lle nad yr ystafell yw prif breswylfa'r

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth
Credwn y gellir cyflawni'r rhan fwyaf o'r amcanion hyn o
fewn pwerau presennol Llywodraeth Cymru.
Fodd bynnag, credwn y bydd annibyniaeth o fudd mawr
i ddiwydiant twristiaeth Cymru, gan godi proffil Cymru
yn y farchnad ryngwladol a denu ymwelwyr sy'n gwario
mwy o arian yma.

arlwyo yn golygu bod pobl yn dod o
dros y ffin gan ddod â'u
darpariaethau eu hunain gyda hwy,
gan amddifadu siopau lleol a bwytai
masnach.
Mae swyddi yn y sector dwristiaeth
yn gyflog isel ac yn dymhorol yn
bennaf, ac yn aml yn cael eu gwneud
gan weithwyr mudol yn hytrach na
phobl leol beth bynnag.
Ar ben arall y raddfa, mae llawer o
bobl o dros y ffin yn prynu ail gartrefi
yng Nghymru i'w defnyddio fel
cartrefi gwyliau iddynt hwy eu
hunain neu i'w gosod allan yn ystod
misoedd yr haf. Mae hyn yn rhewi
pobl leol allan o'r farchnad dai ac yn
gadael llawer o drefi a phentrefi
bach fel 'trefi anghyfannedd' y tu
allan i'r tymor, gyda llawer o eiddo'n
wag a’r cymunedau fel canlyniad yn
methu â chynnal siopau, ysgolion,
gweithgareddau diwylliannol neu
ganolfannau cyflogaeth hyfyw.

gwestai (yr unig eithriad i hyn yw ystafelloedd myfyrwyr
mewn trefi Prifysgol, a osodir i fyfyrwyr yn ystod y
tymor).
Fel y soniwyd isod hefyd yn yr adran ar Dai, byddwn yn
defnyddio gordal treth gyngor o 500% ar bob eiddo nad
yw'n cael ei ddefnyddio drwy gydol y flwyddyn fel prif
breswylfa.
Byddwn hefyd yn cyflwyno cynllun trwyddedu ar gyfer y
rhai sy'n cynnig llety, yn seiliedig ar y systemau ar gyfer
trwyddedu tai cyhoeddus a bod adeiladau sy'n gweini
bwyd yn cael eu harolygu, gyda hyfforddiant yn cael ei
ddarparu i sicrhau bod darparwyr llety yn ymwybodol o
arferion gorau o ran darparu llety glân a hyfyw ac
arolygiadau cyfnodol i sicrhau bod golchi dillad a
glanhau yn cael eu cynnal i safon ddigonol.
Byddwn yn cyflwyno system drwyddedau mewn
ardaloedd sensitif sy'n destun tagfeydd , megis yr
ardaloedd o amgylch yr Wyddfa, Storey Arms a Pistyll
Rhaeadr; dileu'r ddarpariaeth barcio ac eithrio trigolion
lleol sydd â thrwyddedau, a'i gwneud yn ofynnol i
ymwelwyr ddefnyddio gwasanaethau parcio a theithio.

Yr Amgylchedd a Chyfoeth Naturiol
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae Cymru wedi'i bendithio â
digonedd o ffynonellau ynni naturiol,
ond cânt eu hecsbloetio mewn
ffyrdd nad ydynt yn dod â
manteision priodol i'r bobl sy'n
byw'n agos atynt nac i'r wlad gyfan.
Mae ffermydd gwynt ar y tir, y mae
tirfeddianwyr yn cael
cymorthdaliadau enfawr ar eu gyfer,
yn difetha'r tirwedd hyd yn oed
mewn ardaloedd lle nad oes llawer o
wynt a dim cysylltiad ymarferol â'r
Grid Cenedlaethol.
Nid yw ffynonellau pŵer llanw a
thrydan dŵr yn cael manteisio
arnynt i’r eithaf, drwy ddiffyg
buddsoddiad ac ewyllys wleidyddol.
Yn y cyfamser, mae cartrefi a
busnesau Cymru yn talu llawer mwy
am eu dŵr a'u trydan na'r rhan fwyaf
o Ewrop - yn achos dŵr, llawer mwy
na'r lleoedd yn Lloegr y mae'n cael ei
allforio iddo.

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
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Mae Gwlad yn cefnogi amrywiaeth o ffynonellau ynni
gan gynnwys ynni adnewyddadwy, ond yr ydym yn
gwrthwynebu gwynt ar y tir oherwydd ei aflonyddwch
anghymesur â thirweddau a chymunedau. Yn yr un
modd, ni fyddwn yn rhoi cymorthdal at defnyddio tir
amaethyddol ar gyfer ffermydd solar, ond byddwn yn
annog mabwysiadu ynni'r haul mewn amgylcheddau
trefol. Yr ydym yn gefnogol iawn i gynhyrchu ynni
adnewyddadwy ar y môr, boed yn wynt, yn don neu'n
lanw, gan ystyried bod Cymru'n arbennig o gyfoethog
yn yr adnoddau hyn.
Rydym yn cefnogi buddsoddi mewn technolegau amgen
modern fel technoleg hydrogen fel ffordd o storio,
cludo a defnyddio ynni a gynhyrchir gan ddulliau
adnewyddadwy.
Nid yw Gwlad yn wrth-niwclear mewn egwyddor, ond
yr ydym yn gwrthwynebu prosiectau mawr fel Wylfa B,
sy'n cynnig gwerth gwael am arian a dim yn rhoi digon o
fudd i bobl leol. Rydym yn estyn croeso gofalus i'r
cynlluniau sydd wedi'u cyhoeddi ar gyfer RollsRoyce i
weithgynhyrchu Adweithyddion Niwclear Modiwlaidd
Bach (SNMRs) yn Nhrawsfynydd, ar yr amod nad oes
cymhorthdal treth uniongyrchol iddo a bod gweithwyr a
chyflenwyr lleol yn elwa ohono.

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth
Byddai'r ffaith bod Cymru – hyd yn oed ar ôl tranc ei
diwydiant glo - yn parhau i fod yn allforiwr net
sylweddol o adnoddau naturiol, gan gynnwys ynni a
dŵr, yn rhoi sicrwydd gwerthfawr i farchnadoedd
ariannol ynghylch hyfywedd arian annibynnol yng
Nghymru (gweler 'Arian a Chyfansoddiad', isod) a
gochel rhag dibrisio gormodol a gorchwyddiant.
Byddem yn dilyn arweiniad Norwy a gwledydd
llwyddiannus eraill sy'n gyfoethog o ran adnoddau, i
sicrhau na fyddai’r galw am adnoddau naturiol Cymru
yn cael yr effaith wrthnysig o arwain at arian cyfred rhy
uchel ei gwerth a fyddai, yn ei thro, yn ei gwneud hi’n
anoddach i fusnesau Cymru allforio.

Nid yw Gwlad yn cefnogi bod yn 'Nimby' a
gwrthwynebu pob datblygiad posibl, gan gydnabod bod
ein cymunedau gwledig yn gweithleoedd a cartrefi - nid
tirwedd difrycheulyd i'w chadw ar gyfer twristiaid yn
unig. Yn hytrach, credwn yn gryf mewn datblygu cefn
gwlad cynaliadwy sy'n darparu swyddi a gwasanaethau
lleol, ond yn amodol ar reolaethau cynllunio da i atal
gor-ddatblygu a cham-drin yr amgylchedd.
O fewn y cyfyngiadau hynny byddwn yn annog
echdynnu a defnyddio glo a nwy lle gellir cyflawni hyn
yn lân ac yn ddiogel. Yn yr un modd, byddwn yn annog y
defnydd o bren o goetiroedd cynaliadwy fel tanwydd
domestig mewn ardaloedd o ddwysedd poblogaeth isel
- ond nid mewn cyd-destunau diwydiannol neu
fasnachol, lle ceir tystiolaeth bod y cynllun RHI
(Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy) a gyflwynwyd yn
2011 wedi arwain at ddifrod amgylcheddol drwy
ddefnyddio pren o ffynonellau anghynaladwy a/neu
sgrap halogedig.
Mae Gwlad yn cydnabod bod ein hadnoddau dŵr
helaeth wedi cael eu hecsbloetio'n helaeth dros y
blynyddoedd am ychydig neu ddim budd ariannol.
Bwriadwn gynnwys yr holl asedau dŵr yng Nghymru i
berchnogaeth gyhoeddus Cymru, yn enwedig y
cronfeydd dŵr hynny a'r seilwaith cysylltiedig a
weithredir gan Severn Trent, a'u gosod o dan reolaeth
cwmni nid-am-elw Dŵr Cymru sy'n bodoli eisoes.
Byddai allforio dŵr yn parhau i Loegr heb gyfyngiad,
ond bydd yn cael ei werthu am werth economaidd teg.

Yn gyffredinol, yr ydym yn poeni mwy am y niwed y gall
yr hinsawdd fyd-eang ei wneud i Gymru na'r niwed y
gall Cymru ei wneud i'r hinsawdd fyd-eang; a chredwn
ei bod yn well gwario symiau cymedrol ar
amddiffynfeydd môr, carthu afonydd a chludo dŵr (er
mwyn sicrhau cyflenwad ar adegau o sychder) yn
hytrach na gwario symiau llawer mwy ar dynnu
'niwtraliaeth carbon' i’r blaen gan ychydig flynyddoedd.
Credwn y bydd y farchnad yn gofalu am hyn beth
bynnag yn ystod yr 21ain Ganrif, gan fod technolegau fel
gwell storio batri a chelloedd tanwydd hydrogen yn
gwneud ynni glân a charbon isel yn fwy deniadol yn
economaidd na thanwydd ffosil ar gyfer y mwyafrif
llethol o ddibenion.

Plismona a Chyfiawnder
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae cyfran uchel o droseddu yng
Nghymru wedi'i chyflawni gan bobl o
dros y ffin; gyda'i rhwydweithiau
delio cyffuriau 'llinellau sirol' yn
gyfrifol am hyn, neu drwy ailsefydlu
pobl â phroblemau cyffuriau neu
alcohol hirsefydlog o ddinasoedd
mawr yn Lloegr i ardaloedd yng
Nghymru sydd â chostau tai îs, yn
enwedig llety rhent.

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
y Senedd
Byddwn yn sicrhau bod plismona a chyfiawnder yn cael
eu datganoli'n llawn a sefydlu Awdurdodaeth i Gymru
er mwyn sicrhau bod Cymru'n cyd-fynd â'r Alban a
Gogledd Iwerddon.
Rydym wedi ymrwymo i sefydlu heddlu cenedlaethol,
'Heddlu Cymru' i oruchwylio gorfodi'r gyfraith a threfn;
amddiffyn aelodau o'r cyhoedd a'u heiddo; cynnal
cyfraith a threfn mewn ardaloedd lleol; atal troseddu;
ymchwilio i droseddu; a lleihau ofn troseddu drwy
gadw'r heddwch a darparu gwell ansawdd bywyd i bob

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth
Byddwn yn goruchwylio'r gwaith o gynnal a datblygu
system gyfreithiol annibynnol i Gymru ymhellach, yn
seiliedig ar egwyddorion Cyfraith Gyffredin, gan gynnal
hawliau unigolion yn wyneb pŵer y wladwriaeth ac yn
arbennig habeas corpus a'r hawl i gael treial cyhoeddus.
Ni fyddwn yn cydnabod unrhyw awdurdod cyfreithiol
sy'n uwch na Goruchaf Lys Cymru, ac ni chaiff unrhyw
ddinesydd o Gymru ei ystraddodi i unrhyw wlad arall
heb gymeradwyaeth y llys hwnnw.

Mae cyfran uchel o garcharorion yng
Nghymru o'r tu hwnt i'r wlad, yn
enwedig yng Ngharchar Berwyn yn
Wrecsam. Mae hyn yn cynyddu'r
tebygolrwydd y bydd cyfran o gyndroseddwyr o'r fath yn setlo yn yr
ardal pan fyddant wedi'u rhyddhau.

dinesydd, gan adlewyrchu ystyr sylfaenol y gair
Cymraeg 'Heddlu', sef 'Llu Heddwch'.

Nid oes gan Gymru unrhyw
gyfleusterau carchar i fenywod, felly
rhaid lletya carcharorion benywaidd
o Gymru yn bell o'u cartrefi a'u
teuluoedd.

Mae Gwlad yn gwrthod datblygu 'Carchardai Ehangach'
a ddefnyddir yn bennaf i gartrefu carcharorion o
ardaloedd eraill o'r DU. Dylai rhwydwaith carchardai
Cymru fod o faint i ddiwallu anghenion Cymru ac nid fel
gorlif ar gyfer rhannau eraill o'r DU.

Bydd Heddlu Cymru yn darparu cymorth cenedlaethol
ar gyfer plismona ond gyda'r gwaith o blismona a
gynhelir gan wasanaethau rhanbarthol yn cyd-fynd â
rhanbarthau llywodraeth leol.

Byddwn yn gweithio drwy gynghorau lleol i sicrhau bod
carcharorion sy'n cael eu lletya mewn carchardai
presennol yng Nghymru yn dychwelyd i'w hardaloedd
cartref ar ôl eu rhyddhau.

Tai
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae prinder tai cymdeithasol yng
Nghymru ond nid yw Cynlluniau
Datblygu Lleol yn mynd i'r afael â'r
angen hwn, gan ganolbwyntio yn
hytrach ar ddatblygu ystadau
cymudwyr. Ar yr un pryd, mae llond
gwlad o eiddo gwag ac ail gartrefi, yn
enwedig yn ein hardaloedd gwledig,

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
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Byddwn yn lluddias bobl rhag defnyddio cartrefi fel 'ail
gartrefi' neu osod gwyliau drwy gyflwyno cynllun
trwyddedu tebyg i'r hyn sy'n berthnasol ar hyn o bryd i
HMOs (Tai Amlfeddiannaeth). Yn benodol:
● Bydd angen trwydded gan y cyngor lleol ar
gyfer unrhyw gartref na fwriedir iddo ei
feddiannu drwy gydol y flwyddyn gan ei
berchennog neu un tenant cyfreithiol (o dan
gytundeb tenantiaeth sy'n gyfreithiol rwymol) –

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth
Byddwn yn ceisio rheoli'r economi yn y fath fodd fel nad
yw prisiau tai bellach yn cael eu datgysylltu oddi wrth
enillion a bod manteision perchentyaeth yn dod yn
hygyrch i drawsdoriad llawer ehangach o gymdeithas –
gan gadw mewn cof bob amser y dylid ystyried tŷ yn
gyntaf fel cartref ac nid buddsoddiad.
Credwn mai'r prif reswm dros y ffrwydrad ym mhrisiau
tai yn y DU a llawer o economïau eraill y Gorllewin dros

sy'n lleihau'r cyflenwad o gartrefi
sydd ar gael i bobl leol.
●
Mae prinder llety rhent preifat o
ansawdd da hefyd, er gwaethaf y
ffaith bod gan y math hwn o dai rôl
bwysig i'w chwarae mewn economi
sy'n gweithio'n dda – gan ddarparu
llety hyblyg i unigolion a theuluoedd
nad ydynt am fyw mewn tai
cymdeithasol nac am ymrwymo i
berchentyaeth.

●

●
●

a ddiffinnir fel cyfeiriad parhaol y perchennog
neu'r tenant at ddibenion treth.
Bydd trwydded o'r fath yn rhedeg am gyfnod
penodol o bum mlynedd ar y mwyaf – yn
fyrrach yn ôl disgresiwn y cyngor – a beth
bynnag, bydd angen ei hadnewyddu pan fydd
perchnogaeth yr eiddo yn newid dwylo.
Gwrthodir cais am drwydded newydd neu
adnewyddu trwydded yn awtomatig os yw nifer
y safleoedd trwyddedig tebyg yn y Ward yn fwy
na 5% o gyfanswm y stoc dai.
Yn ystod cyfnod dilysrwydd trwydded o'r fath,
bydd gordal Treth Gyngor o 500% yn gymwys.
Bydd y rheolau hyn yn cael eu gorfodi gan
awdurdodau lleol, a fydd yn eu tro yn ofynnol
yn gyfreithiol i wneud hynny. Bydd methu â
chydymffurfio yn cael ei gosbi mewn ffyrdd
tebyg i'n rheolau presennol ar dorri amodau
HMO.

Ni fydd y rheolau hyn yn berthnasol i lety gwyliau sy'n
debyg i system Ffrengig 'Gîtes' lle mae'r eiddo sy'n cael
ei osod yn sefyll ar dir sydd eiddo i'r landlord ac wrth
ymyl i'w annedd barhaol ei hun.
Byddwn yn diwygio cyfreithiau a rheoliadau sy'n
ymwneud â llety rhent preifat; ac yn dileu'r hyn a ystyrir
ar hyn o bryd yn duedd o blaid tenantiaid, ac sy'n annog
landlordiaid i beidio â darparu a buddsoddi yn eu
heiddo. Yn hytrach, byddwn yn annog darparu prydlesi
hirdymor sy'n dwyn rhwymedigaeth ar y tenant i

y tri degawd blaenorol yw cyflenwad gormodol o arian a
ysgogwyd gan gyfraddau llog artiffisial o isel, eu hunain
yn rhannol o ganlyniad i fenthyca gormodol gan y
llywodraeth. Yn syml, drwy orlifo'r farchnad gyda
gormod o arian, mae llywodraethau wedi lleihau ei
gwerth o'i gymharu ag eiddo.
Rydym yn cynnig (gweler yr adran ar 'Arian cyfred a
Chyfansoddiad', isod) y dylai Arian cyfred annibynnol
Cymru gael ei reoli drwy ei Fanc Canolog ei hun, ac y
dylai sefydlogrwydd costau tai fod yn un o'r meini prawf
a gymhwysir at y ffordd y caiff cyfraddau llog eu pennu
a bod arian yn cael ei ryddhau i'r economi.

rannu'n briodol wrth gynnal a chadw'r eiddo a rhoi
rhyddid i'r tenant newid neu wella'r eiddo at ei
anghenion ei hun gyda chydsyniad y landlord. Os yw
landlord yn dymuno gwerthu eiddo, yna dylai tenant
sy'n eistedd gael yr hawl i wrthod yn gyntaf a dylai
benthycwyr ystyried hanes talu rhent y tenant wrth ei
asesu fel gredydwr. Bydd rhwymedigaethau cyfreithiol
ar landlord i gynnal yr eiddo i safon weddus yn ystod
prydles, y gellir ei gorfodi drwy orchymyn llys, yn cael
eu cydbwyso gan weithdrefn troi allan symlach ar gyfer
tenantiaid sy'n amlwg yn methu â chydymffurfio â
thelerau prydles.
Byddwn yn chwilio am ffyrdd o gymell cynnal a chadw
ac uwchraddio'r stoc dai bresennol yn hytrach nag
adeiladau newydd lle bynnag y bo modd, fel bo
cymeriadau unigryw pentrefi, trefi a dinasoedd Cymru
yn cael eu cadw. Er enghraifft, byddwn yn dileu'r
anghysondeb lle mae TAW yn daladwy ar hyn o bryd ar
waith adnewyddu i adeiladau hŷn tra bod adeiladau
newydd wedi'u heithrio.
Lle bo angen anheddau newydd, byddwn yn annog trosi
adeiladau presennol yn fflatiau, ac yn ceisio bod unrhyw
anheddau newydd sbon sy'n cael eu codi yn cael eu
cynllunio a'u hadeiladu i'r safonau uchaf, er enghraifft
drwy gynnal cystadlaethau pensaernïol ar gyfer tai yn y
sector cyhoeddus a gwneud apêl esthetig yn ystyriaeth
wrth benderfynu ar ganiatâd cynllunio ar gyfer
adeiladau a ariennir yn breifat.
Byddwn yn sefydlu Asiantaeth Dai Genedlaethol Cymru
sydd â chyfrifoldebau dros:

● Asesu anghenion Cymru o ran tai ar draws pob
sector, a darparu arweiniad a chyfarwyddyd i
awdurdodau lleol wrth baratoi
Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) – yn disodli rôl yr
Arolygiaeth Gynllunio yn hyn o beth.
● Rheoleiddio'r asiantaethau trydydd sector lluosog a
chymdeithasau tai sy'n gweithredu yng Nghymru ar hyn
o bryd.
● Gweithredu fel y corff ariannu canolog ar gyfer
datblygiadau tai cymdeithasol cynaliadwy yng Nghymru
gan sicrhau bod anghenion tai pobl leol yn cael eu
blaenoriaethu a'u darparu'n effeithiol.

Diwygio'r Dreth Eiddo
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae'r ffordd y caiff eiddo masnachol
a phreswyl ei drethu ar hyn o bryd
yn gymhleth, yn anodd ei gyfrifo ac
yn aml nid oes fawr o berthynas â
gwir werth yr eiddo na gallu'r
meddiannydd i dalu.
Drwy rwystro datblygiadau a allai fel
arall hyrwyddo twf economaidd,
mae'r rheolau treth hyn yn llusgo ar
yr economi gyfan.
Mae cam-drin y system Lesddaliad
yn peri i lawer o bobl gael eu dal
mewn eiddo sy'n anodd eu gwerthu,
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Byddwn yn deddfu'r diwygiadau i eiddo preswyl
Lesddaliad a argymhellwyd gan Gomisiwn y Gyfraith yn
eu hadroddiad a ryddhawyd ar 21st Gorffennaf 2020,
gan ei gwneud yn llawer haws a rhatach i Lesddeiliaid
gaffael y Rhydd-ddaliad ar eu heiddo. Yn y pen draw,
byddem yn anelu at ddileu Lesddaliad fel math o
ddeiliadaeth, fel sydd eisoes wedi'w gwneud yn yr
Alban.
O ran eiddo masnachol, byddwn yn diddymu Ardrethi
Busnes yn raddol ac yn rhoi Treth Tir yn eu lle, fel yr
argymhellwyd gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid yn eu
hadroddiad "Treth drwy Ddylunio" dyddiedig Medi
2011. Caiff hyn ei asesu gan gyfeirio at werth y tir y
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Credwn y gall y Senedd ddeddfu ar y rhan fwyaf o'r
diwygiadau a awgrymwyd yn y golofn flaenorol o dan y
pwerau newydd a roddwyd iddo gan Ddeddf Cymru
2017, ond bydd yn rhaid gohirio unrhyw rai na ellir eu
gohirio tan annibyniaeth.

sydd, ar wahân i fod yn sylfaenol
anghyfiawn, hefyd yn llusgo ar dwf
economaidd.
Cyfyngir ar y cyflenwad o dai gan yr
arfer o ddatblygwyr yn prynu tir i'w
ddatblygu ond yna'n gwneud dim
gyda'r tir, gan ei ddal mewn 'banc tir'
sy'n atal y tir rhag cael ei ddatblygu
gan eraill.
Mae'r system bresennol o'r Dreth
Gyngor ar eiddo preswyl, a
gyflwynwyd ar frysiog yn y 1990au
yn lle'r Tâl Cymunedol amhoblogaidd
('Treth y Pen'), yn offeryn di-flewynar-dafod nad yw'n cydberthyn
taliadau treth yn dda â'r gallu i dalu
na gwerth yr eiddo a drethir.

mae'r eiddo wedi'i adeiladu arno a'r dosbarth o
ganiatâd cynllunio sydd gan y tir yn unig.
Bydd tir amaethyddol yn cael ei eithrio, ond bydd y
Dreth Tir yn dod yn daladwy gan berchennog y Rhyddddaliad o'r pwynt y rhoddir caniatâd cynllunio. Bydd
hyn yn annog pobl i beidio ag adeiladu banciau tir ac yn
sicrhau bod tirfeddianwyr yn cymryd camau rhesymol i
sicrhau bod eu tir yn cael y gwerth mwyaf posibl, neu ei
werthu i eraill a all wneud gwell defnydd ohono os na
allant wneud hynny.
Ar gyfer eiddo domestig, byddwn yn disodli'r Dreth
Gyngor drwy gyfuniad o ddau gyhuddiad newydd:
- Treth Tir Preswyl, wedi'i chyfrifo fel canran o
werth y tir yr adeiladwyd yr eiddo arno (ac
eithrio gwerth yr eiddo ei hun) ac sy'n daladwy
gan berchennog y Rhydd-ddaliad.
- Treth Gwasanaethau Tai, a gyfrifir fel canran o
werth rhent tybiannol (neu yn achos llety rhent,
gwerth rhent gwirioneddol) yr eiddo ac sy'n
daladwy gan y tenant neu'r perchennogddeiliad.
Y bwriad yw na fyddai gwerth cyfunol y ddwy dreth hyn
yn fwy na'r Dreth Gyngor sy'n ddyledus yn bresennol ar
gyfer y rhan fwyaf o eiddo.

Llywodraeth a Democratiaeth
Beth sydd o'i le heddiw?
Nid yw sefydlu Llywodraeth Cymru
ar fodel San Steffan wedi gweithio'n
dda, gyda swyddogaethau'r
llywodraeth bellach wedi'u canoli
yng Nghaerdydd yn hytrach na
Llundain.
Mae Llywodraeth ddatganoledig
Cymru wedi cydnabod yr angen i
gael presenoldeb gweladwy y tu
allan i Gaerdydd, ac mae rhai
adeiladau mawreddog (a drud)
wedi’u codi mewn rhannau eraill o
Gymru; ac eto nid yw'r cyfleusterau
hyn yn cael eu defnyddio'n ddigonol
ac nid oes gan y rhan fwyaf o bobl
fawr o syniad o'r hyn sy'n digwydd
ynddynt.
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Credwn mewn sefydlu strwythur mwy datganoledig
gydag adrannau'r llywodraeth yn cael eu dosbarthu
ledled Cymru.
Mae angen inni hefyd wneud ein llywodraeth yn fwy
cyfranogol a chynhwysol, a bwriadwn gyflwyno
'democratiaeth ddigidol' a fydd yn caniatáu ymgynghori
â phobl a phleidleisio'n uniongyrchol ar amrywiaeth
eang o faterion.
Mae'r system bresennol o 22 o awdurdodau 'unedol'
lleol, ynghyd â gwahanol gyrff rhanbarthol sy'n
gorgyffwrdd, yn aneffeithlon, yn aneffeithiol ac yn
anatebol. Yn yr un modd, mae gormod o gynghorwyr
lleol heb fawr o gyfrifoldeb gwirioneddol.
Credwn mewn sefydlu 6 chorff rhanbarthol sy'n
cwmpasu:
● De Ddwyrain
● Canol De
● De Orllewin
● Canol a Gorllewin
● Gogledd Ddwyrain
● Gogledd Orllewin
Bydd y rhanbarthau hyn yn cymryd cyfrifoldeb am yr
holl wasanaethau llywodraeth leol yn y rhanbarth, gan
gynnwys addysg, iechyd ac ati. Bydd pob rhanbarth yn
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Hoffem weld pŵer gwirioneddol yn cael ei leoli yng
Nghanolbarth a Gogledd Cymru, ac i'r perwyl hwnnw
byddai'n cynnig setliad llywodraethol lle mae'r
gwahanol arfau llywodraethol nid yn unig wedi'u
gwahanu'n ffurfiol i Weithrediaeth, Deddfwrfeydd a
Farnwriaeth, ond bod y swyddogaethau hyn yn digwydd
mewn gwahanol leoliadau parhaol. Felly, fel De Affrica
er enghraifft, na fydd gan Gymru un Brifddinas yn unig,
ond tri.
Byddem yn cynnig cadw Caerdydd, sef y ddinas fwyaf
a'r ganolfan fasnachol bwysicaf, fel y Brifddinas
Farnwrol lle mae Goruchaf Lys Cymru yn eistedd.
Byddem hefyd yn ceisio cynnal statws y ddinas fel prif
ganolfan ariannol Cymru, gyda'r Banc Canolog yn cael ei
leoli yno.
Byddem yn cynnig y dylid adleoli'r Deddfwrfa – y
Senedd ei hun – i adeiladau Sarn Mynach yng
Nghyffordd Llandudno.
Byddem yn cynnig y dylai'r Weithrediaeth – swyddfeydd
gweinidogol gan gynnwys y Prif Weinidog – gael eu
lleoli yn adeiladau Rhodfa Padarn yn Aberystwyth.
Felly, byddai Aberystwyth yn dod yn Brifddinas de facto
at ddibenion ymarferol.
Dylid nodi ein bod yn rhagweld defnyddio adeiladau
presennol y llywodraeth ar gyfer yr holl swyddogaethau

cael ei reoli gan 40-60 o Gomisiynwyr etholedig llawn
amser, a etholir gan gynrychiolaeth gyfrannol.
Bydd cyrff rhanbarthol presennol fel byrddau iechyd yn
cael eu hailstrwythuro i ddilyn yr un ffiniau
rhanbarthol..

hyn, a byddem yn gwrthwynebu gwario symiau mawr o
arian i ddatblygu adeiladau ychwanegol y llywodraeth
yn y lleoliadau hyn. Fodd bynnag, byddem yn gobeithio
y byddai'r cynllun daearyddol hwn maes o law yn
arwain at welliannau yn y seilwaith trafnidiaeth sy'n
cysylltu'r canolfannau hyn.

Rydym hefyd yn cynnig cryfhau ein Cynghorau Cymuned
- gan eu cyfuno lle y bo'n briodol i ffurfio cymunedau
naturiol mwy
- rhoi mwy o bwerau ymgynghori iddynt yn ogystal â
phwerau ychwanegol i ddarparu detholiad gyfyngedig o
wasanaethau.

Yn olaf, byddem yn ymchwilio i'r posibilrwydd o rôl, yn
seremonïol mae'n debyg, i Fachynlleth – mae'r ffaith
mai dyma lle y lleolwyd senedd Owain Glyndŵr yn
arwyddocaol iawn i ni. Er na allwn gyfiawnhau'r gost o
ddatblygu canolfan lywodraethu yma, byddem serch
hynny'n annog ei defnyddio fel lleoliad, er enghraifft,
seremonïau rhegi pan gaiff llywodraeth newydd ei
sefydlu.
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Mae ein hiaith a'n diwylliant unigryw wedi cadw
Cymru'n fyw ac wedi ein hatal rhag cael ein llyncu gan
Loegr. Credwn yn gryf fod yn rhaid inni
gynnal, annog ac ehangu'r gwahaniaeth diwylliannol
hwn fel un o'n pwyntiau gwerthu unigryw.
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Diwylliant
Beth sydd o'i le heddiw?
Er bod y gostyngiad hirdymor yng
nghyfran y siaradwyr Cymraeg wedi
cael ei arafu, mae cymunedau
Cymraeg eu hiaith yn parhau i
edwino wrth i bobl iau symud i
ffwrdd yn chwilio am waith a thai,
i'w disodli gan bobl gyfoethocach o
Loegr wrth chwilio am gartrefi
ymddeol neu wyliau.
Yn y cyfamser, mewn trefi a
dinasoedd mae'r Gymraeg yn dod yn
iaith ddosbarth canol trefol,

Er hynny, rhaid inni fod yn gliriach nag erioed fod
Cymru'n perthyn i'w holl bobl, boed yn siarad Cymraeg
ai peidio, tra'n ei gwneud mor hawdd ag sy'n bosibl i
deuluoedd adennill eu treftadaeth Gymraeg ac i
fewnfudwyr gymathu.

Ein nod yw creu cymdeithas wirioneddol ddwyieithog
lle mae gan bawb yng Nghymru y gallu i siarad Cymraeg
ond y gallent ddewis drostynt eu hunain pa iaith y
maent yn ei siarad o ddydd i ddydd.
Dylai pobl sydd am siarad Cymraeg allu cerdded i fyny
at unrhyw un yng Nghymru, neu unrhyw ddarparwyr
gwasanaethau sector preifat neu gyhoeddus, a
defnyddio'r Gymraeg gyda disgwyliad rhesymol y
byddant yn cael eu deall, a derbyn ymateb yn yr iaith
honno.

weithiai’n achosi drwgdeimlad
ymhlith y di-Gymraeg sy'n credu bod
siaradwyr Cymraeg yn cael
manteision annheg drostynt.

Rydym hefyd yn cydnabod bod 'diwylliant Cymru' yn
mynd y tu hwnt i'r Gymraeg yn unig ac yn cwmpasu
llenyddiaeth, theatr ac adloniant cerddoriaeth (clasurol
a phoblogaidd) yn Saesneg hefyd.

Yn yr un modd, dylai pobl y byddai'n well ganddynt
ddefnyddio'r Saesneg fod yn rhydd i wneud hynny yn eu
bywydau o ddydd i ddydd heb ofni gwahaniaethu neu
ddiffyg parch.

Ein hegwyddor arweiniol fydd "Cymraeg – ein hiaith
genedlaethol; Saesneg – ein hiaith gyffredin".

Rydym yn anelu at gydnabod diwylliant Cymru (gan
gynnwys yr hyn a fynegir drwy gyfrwng y Saesneg)
ledled y byd, a dod yn agwedd bwysig ar 'bŵer meddal'
Cymru yn ei hymwneud â gwledydd eraill.

Bydd addysg cyfrwng Cymraeg yn cael ei hymestyn i
bob ysgol gynradd yng Nghymru, i ddechrau mewn
ardaloedd Cymraeg presennol (Y Fro Gymraeg) ac yn y
pen draw i fwyafrif o ardaloedd Saesneg eu hiaith dros
gyfnod mor fyr ag y gellir ei gyflawni.
Yn yr un modd, bydd pob ysgol uwchradd yn gyfrwng
Cymraeg hyd at 14 oed, ac yna'n ddwyieithog.
Bydd hyn yn cael ei weithredu'n raddol ar ôl ei
weithredu ar lefel ysgolion cynradd, gyda phob ysgol
uwchradd yn dod yn gyfrwng Cymraeg yn y pen draw.
Gwneir darpariaeth ar gyfer cefnogi addysg cyfrwng
Saesneg ond heb gynnwys ysgolion uniaith Saesneg.
Er mwyn goroesi a ffynnu, rhaid i'r iaith fod yn beth byw
ac nid ymarfer academaidd yn unig. Credwn yn gryf
mewn gwneud y defnydd gorau o'r Gymraeg yn ein
bywydau dyddiol, ac mewn rhyngweithio â
gwasanaethau cyhoeddus a sefydliadau preifat.

Treftadaeth
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae treftadaeth ddiwylliannol
amrywiol, gyfoethog a gosmopolitan
Cymru wedi ei esgeuluso’n ddirfawr.
Mewn ysgolion, ymddengys mai dim
ond ar ddau faes, y Rhufeiniaid a'r
Normaniaid y mae hanes Cymru'n
canolbwyntio. Dylid ehangu'r
cwmpas i archwilio tonnau pobl
eraill sydd wedi meddiannu Cymru,
gan gynnwys yn amlwg ei thrigolion
brodorol sy'n mynd yn ôl dros 10,000
o flynyddoedd ac wedi ei gwneud yn
gartref iddynt.
Ymhellach yr amrywiaeth hwnnw a
roddodd y cyfnod o oleuedigrwydd
inni ar ôl y cyfnod Rhufeinig a chyn y
Normaniaid, a feithrinodd arweinwyr
mawr fel Rhodri Mawr, Hywel Dda a
Llywelyn Fawr.
Ni ddylem fel cenedl feddwl yn unig
am arteffactau ac adeiladau, ond
hefyd agweddau eraill ar ein
diwylliant. Mae Denmarc er
enghraifft wedi gweld pwysigrwydd
y 'goeden gymunedol', lle mae coed
sydd wedi bod yn farciwr
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Byddwn yn ymdrechu i ddiogelu treftadaeth ffisegol
Cymru, gan ddiwygio Cadw ac ehangu ei gylch gwaith i
ddiogelu safleoedd archeolegol ac organebau byw.
Byddwn yn cryfhau'r amddiffyniadau cyfreithiol sy'n
berthnasol i henebion cofrestredig a safleoedd eraill o
bwys, gan ei gwneud yn glir yn benodol bod datblygwyr
sy'n amharu ar silffoedd safleoedd o'r fath yn cael eu
dal yn ariannol atebol am wneud hynny.
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Credwn fod y rhan fwyaf, efallai'r cyfan, o'r hyn y mae
angen mynd i'r afael ag ef o dan y pennawd hwn yn dod
o fewn cymwyseddau presennol Llywodraeth Cymru.

ar gyfer digwyddiadau yn cael eu
diogelu. Yng Nghymru mae gennym
organebau byw tebyg fel Derw y
Waun, ond yn yr amser ers i
Ddenmarc basio ei chyfreithiau
amddiffynnol rydym wedi colli llawer
o'n hywennau 2,000 oed, a derw
1,000 oed, fel y Dderwen Bontfadog
a gollwyd heb amddiffyniad yn 2013.

Cyfryngau
Beth sydd o'i le heddiw?
Prin iawn yw'r sylw y mae Cymru'n ei
gael gan y cyfryngau yn Llundain, tra
nad oes llawer o gyfryngau Cymreig
yn bodoli. Mae'r rhai sydd yma yn
eiddo i bobol o dros y ffin i raddau
helaeth ac o ansawdd gwael iawn.
Mae hyn yn golygu bod y boblogaeth
yn derbyn gwybodaeth ddiffygiol
iawn am faterion cyfoes Cymru – er
enghraifft, heb sylweddoli bod y GIG
yng Nghymru yn cael ei redeg gan
Lywodraeth Cymru yn hytrach nag o
Lundain – ac mae hyn wedi galluogi'r
weinyddiaeth Lafur yng Nghaerdydd
i ddianc gyda’u anallu a chamreoli
dychrynllyd heb fawr ddim craffu.
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Credwn mewn trosglwyddo'r cyfrifoldeb am ddarlledu
a'r cyfryngau ar unwaith o Loegr i Gymru a datblygu
gwasanaeth newyddion unigryw i Gymru. Byddwn yn
annog sefydlu cyfryngau cenedlaethol yn Gymraeg ac
yn Saesneg, ac yn cynyddu nifer y newyddion a'r
materion cyfoes Cymreig a ddarlledir ar y teledu a'r
radio. Byddwn hefyd yn annog datblygu sianeli
cyfryngau newydd.
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Disgwyliwn y byddai annibyniaeth yn datrys y broblem
hon i raddau helaeth, gan na fyddai unrhyw ddryswch
mwyach ynghylch pwy fyddai'r cyfrifoldeb a byddai
pawb yn gwybod y byddai angen iddynt ymgynghori â
chyfryngau Cymru am newyddion sy'n effeithio ar
Gymru.
Ni fyddem yn argymell creu darlledwr gwladol newydd
– fersiwn Cymreig o'r BBC, a ariennir gan ffi trwydded.
Yn hytrach, byddem yn preifateiddio sefydliad
presennol BBC Cymru ac yn eu hannog i gystadlu yn
fasnachol â sianeli newyddion eraill, tra hefyd yn eu
hannog i gynhyrchu rhaglenni adloniant a drama a
osodwyd yng Nghymru i'w hallforio i wledydd eraill
(gweler yr adran ar 'Ddiwylliant', uchod).

Amaethyddiaeth
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae llywodraethau yn Llundain a
Chaerdydd yn llugoer am werth yr
economi amaethyddol, gan ystyried
bod cynhyrchu bwyd yn dod i'r
amlwg o ran rheoli'r dirwedd wledig
er budd ymwelwyr a incwm.
Mae Brexit yn fygythiad
gwirioneddol i economi
amaethyddol Cymru o ran rhwystrau
tariff posibl i farchnadoedd
Ewropeaidd; tra'n agor cyfleoedd
gwirioneddol ar yr un pryd i allforio
cynnyrch amaethyddol i weddill y
byd, fel y mae Seland Newydd yn ei
wneud yn llwyddiannus iawn. Fodd
bynnag, yn aml nid oes cyfalaf ac
arbenigedd ar gael i ffermwyr Cymru
er mwyn gallu elwa o'r cyfleoedd
hyn.
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Mae Gwlad yn dal mai prif ddiben amaethyddiaeth
Cymru yw cynhyrchu bwyd, i'r safonau amgylcheddol a
lles uchaf. Rydym yn credu mewn hyrwyddo economi
wledig ffyniannus gan ddarparu cyfleoedd gwerth uchel
i'r rhai sy'n byw ac yn gweithio ynddi.
Yr ydym yn gwrthwynebu plannu symiau enfawr o goed
sy'n chwalu ffermydd a mynyddoedd cyflawn, ond yr
ydym yn cefnogi plannu coed brodorol er budd
amgylcheddol, lleiniau cysgodi, coridorau natur,
sefydlogi hen gynghorion glo a slag, a rheoli llifogydd.
Byddwn yn gwarchod enw da cynnyrch amaethyddol
Cymru yn ffyrnig ac yn mynnu bod 'Brand Cymru' yn
cael ei ddefnyddio'n gyson ar gyfer cynnyrch o Gymru,
gan roi'r gallu i olrhain rhain oll. Rydym yn ceisio annog
prosesu bwyd a gynhyrchir yng Nghymru yng Nghymru
hefyd yng Nghymru, gan ychwanegu
llawer o werth mor agos â phosibl at y ffynhonnell, ac i'r
perwyl hwn rydym yn ceisio creu un weinyddiaeth
amaethyddiaeth, pysgodfeydd a bwyd yng Nghymru
sy'n gyfrifol am yr holl broses 'o glwyd i fwyd’.
Dylai Llywodraeth y DU negodi mynediad di- tariff i'r
ddau gyfeiriad gydag Ewrop.
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Gydag annibyniaeth bydd yn bosibl marchnata 'Brand
Cymru' yn llawer mwy ymosodol mewn masnach
ryngwladol, a byddwn yn ceisio dysgu gan wledydd
eraill sydd ag allforion amaethyddol cryf – fel Seland
Newydd yn arbennig – er mwyn sicrhau'r gwerth mwyaf
posibl i amaethyddiaeth Cymru a'i chyfraniad i'r
economi gyfan.
Byddwn yn annog buddsoddi mewn ffermydd yng
Nghymru i wneud tir yn fwy cynhyrchiol heb beryglu
safonau amgylcheddol: er enghraifft drwy ddarparu
seilwaith i gefnogi'r defnydd o dechnoleg olrhain i leoli
anifeiliaid gwyllt fel llwynogod a moch daear ac felly
cadw da byw oddi wrthynt heb orfod troi at ddifa ar
raddfa fawr.

Mae Gwlad yn nodi bod anghenion y diwydiant yn
Lloegr yn wahanol iawn i anghenion Cymru, ac mae
angen cydnabod yn awr gyda'r holl PGI (Dangosyddion
Daearyddol Gwarchodedig) a PDO (Cynhyrchion
Tarddiad Dynodedig) yn cael eu cynnal. Pa gytundebau
masnach bynnag y cytunir arnynt gyda gwledydd eraill,
rhaid i fwyd a fewnforir i'r DU ac ymlaen i Gymru fod o'r
un safon yn amgylcheddol ac yn foesegol, di-GM, heb
hormonau, neu o ansawdd gwell na chynhyrchion
cartref.
Croesawn sefydlu ysgol feddygaeth filfeddygol gyntaf
Cymru yn Aberystwyth, ond hoffem weld ei chynnig yn
cael ei ehangu i ddarparu cyrsiau pum mlynedd llawn yn
hytrach na dim ond y ddwy flynedd gyntaf..
Yn ogystal, rydym yn ceisio hyrwyddo rôl colegau a
dysgu gydol oes i gefnogi newydd-ddyfodiaid ifanc a
newydd-ddyfodiaid newid cyfeiriad hŷn, gan addysgu
dulliau traddodiadol ac arferion arloesol gan gynnwys
defnyddio Technoleg Gwybodaeth a thechnolegau
synhwyro amgylcheddol uwch.
Byddwn yn mynd ati i hyrwyddo'r cynllun ffermio
cyfranddaliadau, gan roi cyfle i newydd-ddyfodiaid heb
y cyfalaf i brynu a helpu i leihau oedran cyfartalog
ffermwyr gweithgar.
Byddwn yn sicrhau bod tir amaethyddol yn parhau i fod
wedi'i eithrio o'r darpariaethau Treth Tir y bwriadwn eu
cyflwyno ar gyfer eiddo masnachol a phreswyl, fel y
trafodwyd yn adran 'Diwygio'r Dreth Eiddo' yn y
ddogfen hon.

Mewnfudo a Phreswyliaeth
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae sawl ardal yng Nghymru,
cymaint yn rhanbarthau diwydiannol
y Gogledd-ddwyrain a'r De-ddwyrain
ag yn rhanbarthau Cymraeg y
Gorllewin, yn gweld pobl leol yn cael
eu gwthio allan o'u cymunedau wrth
i brisiau tai fynd yn anfforddiadwy,
dan bwysau o bobl sydd wedi
ymddeol, perchnogion cartrefi
gwyliau a chymudwyr o dros y ffin.
Mae llawer o'r mewnfudwyr hyn, yn
enwedig mewn ardaloedd gwledig,
yn bobl hŷn sy'n rhoi galwadau mawr
ar y gwasanaethau iechyd a gofal
cymdeithasol. Ac eto, nid oeddent yn
talu treth nac yswiriant gwladol yng
Nghymru yn ystod eu bywydau
gwaith ac, er eu bod yn aml yn
gyfoethog o ran cyfalaf, nid oes
ganddynt incwm uchel ar hyn o bryd
ac felly nid ydynt yn talu fawr ddim
treth yn y presennol.

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
y Senedd
Credwn y bydd ein gordal treth gyngor arfaethedig o
500% ar ail gartrefi a chartrefi dilynol, ynghyd â'n
cynlluniau ar gyfer sicrhau bod y system gofal
cymdeithasol i oedolion yn cyd-fynd yn ôl â Lloegr yn
hytrach na bod yn llawer mwy hael, yn cyfrannu
rywfaint at fynd i'r afael â'r materion gwaethaf y mae
cymunedau Cymru yn eu hwynebu ar hyn o bryd, yn
enwedig yn y rhannau mwy gwledig o'r wlad.
Fodd bynnag, mae'r rhain yn faterion y mae'n anodd
iawn mynd i'r afael â hwy heb annibyniaeth, ac maen
nhw’n ffurfio rhai o'r dadleuon cryfaf o'i blaid.

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth
Cynigiwn fod Cymru'n mabwysiadu polisi ar Fewnfudo a
Phreswyliaeth ar hyd y llinellau canlynol, ôlannibyniaeth ac i'r graddau mwyaf y gellir gweithredu
arnynt yn y cyfamser.
● Cadarnhau'r rhyddid i symud di-ddogfen ar draws pob
ffin tir a môr. Yn benodol:
○ Ni ddylid gosod unrhyw gyfyngiadau ar
drigolion Lloegr nac Iwerddon yn cymudo i
swyddi yng Nghymru nac i'r gwrthwyneb.
○ Ni ddylid gosod trethi neu tolldaliadau ar
ffiniau dir na môr.
● Cwmnïau o Gymru i fod yn gyfrifol am ddogfennau
mewnforio/allforio cywir a thalu unrhyw dollau neu
arferion sy'n gymwys ar drafodion unigol, dros drothwy
i'w bennu (sy'n debygol o fod yn debyg i'r
trothwy di-dreth cyfredol y DU o £390). Rhagwelir na
fydd hyn yn fwy beichus na'r gofynion hunanasesu
presennol ar gyfer TAW a Treth Gorfforaeth.
● Cyflwyno rheolau ar breswyliaeth yn dra thebyg i'r
rhai sydd mewn grym yn Ynysoedd y Sianel ar hyn o
bryd. Yn benodol:
○ Dinasyddion Cymru i gael hawl anghyfyngedig
i brydlesu neu brynu eiddo unrhyw le yng
Nghymru (er y byddant hwythau hefyd yn
gorfod gwneud y taliadau treth gyngor uwch
sy’n arfaethedig os oes mwy nag un eiddo
preswyl ganddynt)

○ Rhai nad ydynt yn ddinasyddion i gael yr hawl
i brydlesu neu brynu eiddo yn amodol ar:
■ Mae'r eiddo ei hun wedi'i
gymeradwyo i'w brydlesu neu ei brynu
gan bobl nad ydynt yn ddinasyddion
■ Mae'r rhai nad ydynt yn ddinasyddion
wedi cael caniatâd i weithio yng
Nghymru neu ymddeol iddi.
Ni fyddwn yn caniatáu i eiddo gael ei brynu gan
bobl o'r tu allan i Gymru nad ydynt yn bwriadu
byw ynddo'n gyfreithlon neu gynnal busnes
masnachol oddi mewn iddo.
○ Bydd cosbau am beidio â chydymffurfio â'r
rheolau preswylio hyn yn syrthio ar
berchnogion eiddo sy'n prydlesu neu'n gwerthu
eiddo yn groes iddynt.
Yr athroniaeth y tu ôl i'r dull hwn yw bod rheolau a
chyfyngiadau'n cael eu cymhwyso nid i symudiadau
corfforol pobl neu nwyddau, ond i drafodion
masnachol. Mae hyn yn symud baich gorfodi i'r rhai
sydd eisoes yn gyfrifol am orfodi dyletswyddau
cyfreithiol eraill megis talu TAW, y dreth gorfforaeth, y
dreth gyngor neu'r dreth stamp. Ni fwriedir na
disgwylir y bydd y rheolau hyn yn ychwanegu'n
sylweddol at y baich hwnnw.
Mae rhai o'r uchod yn rhagdybio cysyniad o
Ddinasyddiaeth Gymreig. Bydd y cymwysterau llawn ar
gyfer Dinasyddiaeth Gymreig yn cael eu cyfrifo'n
ddiweddarach gan gyfeirio at arferion gorau o wledydd

bach, agored eraill fel y Swistir neu Singapore. Er hynny,
maent yn debygol o gynnwys:
● Hawl awtomatig i ddinasyddiaeth i unrhyw un a
anwyd yng Nghymru neu a anwyd mewn mannau eraill
fel plentyn o leiaf un rhiant a oedd ei hun yn gymwys i
gael dinasyddiaeth Gymreig.
● Yr hawl i wneud cais am ddinasyddiaeth i unrhyw un
sydd wedi cael cyflogaeth drethadwy barhaus yng
Nghymru, neu sydd wedi bod yn briod â dinesydd arall
yng Nghymru, am cyfnod penodol.
● Dinasyddion newydd i fod yn destun prawf am
hyfedredd a gwybodaeth Gymraeg am hanes a
diwylliant Cymru: ond byddai'r prawf hwn yn cael ei
hepgor am pobl sy'n cymhwyso'n 'awtomatig'.
Byddai'n ofynnol i holl drigolion Cymru (gan gynnwys
pobl nad ydynt yn ddinasyddion ond sy'n byw yng
Nghymru drwy ganiatâd fel y disgrifir yn yr adran
flaenorol) dalu'r Dreth Fflat ar bob incwm; dim ond
dinasyddion fyddai'n gymwys i dderbyn Incwm
dinasyddion.

Amddiffyn
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae Cymru'n cyfrannu drwy ei
threthi at gyllideb amddiffyn y DU, er
bod asedau amddiffyn y DU yn
anghymesur ac yn gwbl amhriodol i
wlad fach fel Cymru heb unrhyw
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Rydym yn cydnabod gwerth y diwydiant amddiffyn i
economi Cymru, gyda chwmnïau mawr fel General
Dynamics yn Oakdale, Airbus Defence & Space yng
Nghasnewydd a Qioptiq yn Llanelwy, sydd i gyd â
masnach allforio ffyniannus i'r Unol Daleithiau a
gwledydd eraill ar wahân i Weinyddiaeth Amddiffyn y

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth
Byddem yn mynnu hawl Cymru, fel gwlad annibynnol,
yn ddiamau i amddiffyn ei thir, ei môr, ei awyr a'i ffiniau
seiber. Yn ymarferol, serch hynny, ein ffordd dewisol o
wneud hyn bob amser fydd drwy ddiplomyddiaeth yn
hytrach na grym.

uchelgeisiau i fod yn rym milwrol
rhyngwladol mawr.
Er gwaethaf ei gyfraniadau at
gyllideb amddiffyn y DU, mae
gwariant milwrol y DU yng Nghymru
yn gymedrol ac mae'n cynnwys
cynnal a chadw canolfannau mawr
fel RAF y Fali a TAA yn Pontsenni,
sy'n arwain at ychydig o fanteision i
bobl leol. I'r gwrthwyneb, mae gan
Dde-orllewin Lloegr wariant
sylweddol uwch ar weithgynhyrchu a
thechnoleg sy'n canolbwyntio ar
amddiffyn, gan gynhyrchu llawer
mwy o fanteision i'w heconomi leol.

DU. Byddwn yn annog hyn i barhau a chefnogi'r gwaith
o ehangu'r diwydiant hwn lle y bo'n bosibl, ond fel
mewn rhannau eraill o ddiwydiant, bydd hyn drwy
uwchsgilio'r gweithlu a gwella seilwaith yn hytrach na
thrwy ddarparu cymorthdaliadau uniongyrchol i
gwmnïau.
Byddwn yn annog cwmnïau o Gymru i gymryd rhan
fwyaf posibl yn y gadwyn cyflenwi amddiffyn, yn
enwedig lle mae hyn yn ymwneud â chanolfannau
milwrol presennol o fewn ffiniau Cymru.

Rhagwelwn y byddai Cymru annibynnol yn meddiannu
asedau MoD y DU o fewn ei ffiniau, yn ôl canllawiau,
Confensiynau Fienna.
Er y byddai Cymru wedyn yn rhoi'r gorau i gyfrannu at
gyllideb amddiffyn y DU, byddai'n cynnal grym milwrol
cymedrol ei hun nad yw'n niwclear, gyda phwyslais ar
amddiffyn yr awyr a'r môr i sicrhau ein harfordiroedd
a'n porthladdoedd yn erbyn smyglwyr, herwgipwyr a'r
rhai a allai gael eu temtio i weld Cymru fel 'drws cefn' i
ynys Prydain Fawr, fel y gwnaeth y Ffrancod yn 1797.
Nid oes neb am weld llong danfor niwclear o Rwsia yn
aber y Cleddau.
Yn benodol, byddai hyn yn golygu creu un neu fwy o
borthladdoedd llynges ar arfordir Cymru, gan nad oes yr
un ohonynt yn bodoli ar hyn o bryd. Rhywle ar Aber
Cleddau fyddai'r lleoliad amlycaf i un, er y gallai
Abertawe yn Ne Cymru, a Chaergybi a/neu Mostyn yng
Ngogledd Cymru, hefyd fod yn bosibiliadau.
Byddem hefyd yn ceisio cynnal byddin cymedrol, gan
gydnabod ymhlith pethau eraill y defnydd o sefydliad
o'r fath mewn argyfyngau, a’i allu i hyfforddi pobl ifanc
â chefndiroedd heriol. Gallai grym o'r fath hefyd gymryd
rhan mewn teithiau dyngarol dramor, fel y mae fyddin
gwledydd bach eraill fel Iwerddon, Norwy a'r Ffindir yn
ei wneud yn rheolaidd.
Rydym yn rhagweld y byddai Cymru'n parhau i fod yn
aelod o NATO; ond fel aelodaeth o sefydliadau mawr
eraill, byddem yn cynnig bod hyn yn fater ar gyfer
refferendwm maes o law.

Perthynas â'r Undeb Ewropeaidd
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae aelodaeth yr UE yn parhau i fod
yn fater dadleuol gyda chyfran
sylweddol o bobl sy'n cefnogi
annibyniaeth Cymru yn amharod i
weld y Deyrnas Unedig yn gadael yr
UE, ac o blaid Cymru annibynnol yn y
dyfodol yn ailymuno â'r UE.

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
y Senedd
Mae'n ffaith syml na fydd gan Lywodraeth Cymru
unrhyw fewnbwn ystyrlon i'r berthynas rhwng yr UE a'r
DU sy'n ffurfio yn y blynyddoedd i ddod, a bydd yr
agweddau cyfreithiol yn cael eu setlo beth bynnag gan
etholiadau'r Senedd ym mis Mai 2021.

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth

Er hynny, byddwn yn ymdrechu i gadw proffil Cymru i'w
weld yn glir yng ngwledydd yr UE, gan hwyluso allforion
i'r UE gan fentrau amaethyddol a gweithgynhyrchu
Cymru ar bob cyfle.

O ystyried datblygiadau tebygol yn y blynyddoedd i
ddod, megis integreiddio cynyddol dynn gan yr UE a
mynnu bod unrhyw aelod-wladwriaethau newydd yn
mabwysiadu'r Ewro fel eu harian, ymddengys i ni'n
annhebygol y daw amser pan fydd y farn gyhoeddus yn
siglo o blaid ailymuno; llawer llai a ragwelwn adeg pan
fydd gwneud hynny'n debygol o fod o fudd i economi
Cymru.

Serch hynny, byddwn hefyd yn ceisio manteisio ar y
cyfleoedd byd-eang a gynigir gan Brexit, gan sylwi a
gobeithio efelychu llwyddiant ysgubol Seland Newydd
wrth ehangu ei masnach fyd-eang ers i'w fynediad
breintiedig i farchnad y DU gael ei dynnu'n ôl ym 1974.
Byddwn yn rhoi sylw arbennig i gefnogi masnach drwy'r
porthladdoedd fferi rhyngwladol yng Nghaergybi,
Abergwaun a Phenfro, gan gydnabod eu pwysigrwydd i
economi Gorllewin Cymru a cheisio statws "porthladd
rhydd" i annog diwydiant gwerth uchel yn eu cyffiniau.

Rydym yn cydnabod bod mwyafrif clir o bleidleiswyr
Cymru o blaid gadael yr UE yn refferendwm 2016, a bod
etholiadau cyffredinol dilynol 2017 a 2019 wedi gweld
siglen sylweddol oddi wrth bleidiau 'Aros' tuag at
bleidiau ‘Gadael’.

Er hynny, ni fyddwn yn diystyru'r posibilrwydd o
refferendwm 'ailymuno' yn y dyfodol os bydd
amgylchiadau'n newid yn sylweddol a dadl gymhellol yn
datblygu dros wneud hynny.

Arian Cyfred a Chyfansoddiad
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae economi Cymru'n wahanol iawn
i economi Lloegr, ac eto yr ydym
wedi ein cloi mewn undeb arian
cyfred gyda Sterling. Gan fod
economi Lloegr yn pennu gwerth
Sterling, mae'n aml yn masnachu ar
farchnadoedd arian cyfred y byd
mewn prisiadau sy'n amhriodol i
economi Cymru ac yn anfanteisio
cwmnïau Cymreig, yn enwedig yn y
sectorau amaethyddol a
gweithgynhyrchu, sy'n ceisio allforio
eu cynnyrch.
Mae arian papur a darnau arian yn
rhai o'r lleoedd niferus mewn bywyd
bob dydd lle atgoffir pobl Cymru ac
ymwelwyr mai Pennaeth Gwladol y
wlad yw'r Frenhines Brydeinig, sy'n
eistedd yn anghyfforddus gyda
llawer o bobl sy'n ymwybodol o
hanes cynnar Cymru a sut y
digwyddodd y sefyllfa hon.

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
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Am gyhyd ag y bydd Cymru'n parhau i fod yn rhan o'r
Deyrnas Unedig, ymddengys nad oes lle i fynd i'r afael
ag unrhyw un o'r materion dan y pennawd hwn.

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth
Rydym yn credu nad yw annibyniaeth o reidrwydd yn
awgrymu gweriniaeth, a dylid cadw'r ddau gysyniad ar
wahân. Ni fyddai neb yn dadlau nad yw gwledydd eraill
sydd â'r Frenhiniaeth Brydeinig fel Pennaeth Gwladol –
fel Canada, Awstralia neu Seland Newydd, yn
wladwriaethau cwbl annibynnol sy'n mwynhau holl
fanteision bod felly.
Ein raison d'etre ydy sicrhau annibyniaeth i Gymru fel y
gellir mwynhau ei manteision economaidd a
diwylliannol niferus. Yr ydym yn disgwyl, yn bragmatig,
y bydd cefnogaeth i hyn yn ehangach na chefnogaeth i
fod yn weriniaeth.
Er hynny, rydym yn cydnabod y bydd yn briodol cael
dadl - a refferendwm yn ôl pob tebyg - am strwythur
cyfansoddiadol hirdymor Cymru, gan gynnwys yr
opsiynau o:
- cynnal y Frenhiniaeth bresennol
- mabwysiadu brenhiniaeth newydd (arddull
Norwy)
- cael Llywydd Gweithredol (arddull yr UDA neu
Ffrainc)
- cael Llywydd anweithredol (arddull Iwerddonneu Israel).

Beth bynnag, yr ydym yn honni bod annibyniaeth
ystyrlon yn golygu cael ein harian ein hunain, ac i'r
perwyl hwnnw byddwn yn sefydlu Banc Canolog i
Gymru sy'n cyhoeddi Arian Cyfred i Gymru. Cynigiwn
alw'r brif uned arian cyfred “yr Hywel”, gyda phob
Hywel yn cael ei rhannu'n 100 ceiniog. Dylai'r arian fod
â chydraddoldeb 1:1 â'r Bunt Sterling pan gaiff ei lansio,
ond wedi hynny gwaith y Banc fydd pennu cyfraddau
llog ar lefelau priodol ar gyfer cynnal chwyddo sefydlog
tra'n caniatáu i'r marchnadoedd bennu prisiad yr arian
cyfred.
Yn dilyn arweiniad gwledydd eraill, yn enwedig Estonia,
byddwn yn ystyried yn ofalus y posibilrwydd o ddal rhai
cronfeydd wrth gefn Banc Canolog mewn
‘cryptocurrencies’ yn hytrach na metelau gwerthfawr, a
byddwn yn cefnogi’r defnydd o’r rhain yn yr economi
ehangach wrth i'r dechnoleg aeddfedu.
Byddai'r Bathdy Brenhinol yn Llantrisant, sydd ar hyn o
bryd yn cynhyrchu arian ar gyfer rhyw 60 o wledydd
ledled y byd, yn parhau i fasnachu, a byddai’n gwneud
cais i barhau i ddarparu arian sterling i Loegr fel un o'i
gwsmeriaid allforio.

Llywodraeth Glymblaid
Beth sydd o'i le heddiw?
Mae Cymru wedi cael ei dominyddu
gan y Blaid Lafur ar bob lefel o
lywodraeth ers o leiaf 100 mlynedd.
Mae'r Blaid Lafur wedi cyflenwi pob
Prif Weinidog Cymru ers dechrau
Datganoli yn 1999, er gwaetha'r
ffaith nad yw Llafur erioed wedi
ennill mwyafrif cyffredinol.
Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol
wedi rhoi eu cefnogaeth i Lafur bob
tro, ac yr oedd Plaid Cymru hefyd yn
cefnogi llywodraeth Lafur yng
Nghymru yn 2007.
Mae rheolaeth barhaus gan un blaid
ers dros 20 mlynedd wedi tanseilio
dilysrwydd y Senedd yng ngolwg
llawer o bobl, ac mae wedi arwain at
laesu dwylo ar ran y llywodraeth ei
hun sydd yn ei thro wedi cyfrannu at
ddirywiad economaidd hirdymor
Cymru.

Polisi tymor byr - ein strategaeth tra'n gweithio o fewn
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Ni fydd aelodau Gwlad y Senedd, o dan unrhyw
amgylchiadau, yn cefnogi penodi Prif Weinidog arall o'r
Blaid Lafur.
Gyda'r amod hwnnw, byddwn yn agored i gydweithio ag
unrhyw a phob plaid a gynrychiolir yn y Senedd, er
mwyn cyflawni ein nodau cyffredinol fel y nodir yn y
Maniffesto hwn.

Polisi hirdymor - ein dyhead ar sicrhau Annibyniaeth
Rydym yn cydnabod mai llywodraethau clymbleidiol
yw'r 'norm' yn y rhan fwyaf o wledydd democrataidd yn
yr 21ain ganrif, a byddwn yn annog creu democratiaeth
aml-bleidiol fywiog yng Nghymru lle na all yr un blaid
(hyd yn oed ni ein hunain) dominyddu'r llywodraeth
dros gyfnod estynedig.
I'r perwyl hwn, ein system etholiadol ddewisol yw
cynrychiolaeth gyfrannol drwy bleidlais Sengl
Drosglwyddadwy (STV).
Ac eto, byddwn hefyd yn ceisio trefniadau
cyfansoddiadol lle nad yw clymbleidiau'n arwain at
ansefydlogrwydd, ac os bydd clymblaid yn chwalu yna
ffurfio clymblaid wahanol ddylai fod yr opsiwn a ffefrir
yn hytrach na chael Etholiad Cyffredinol ychwanegol
cyn i dymor llawn y llywodraeth ddod i ben.

EIN CYNLLUN AR GYFER
CYMRU CRYF A DYFODOL
FFYNIANNUS.
GWLAD - PLAID ANNIBYNIAETH CYMRU

