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MOVING  RURAL  WALES  FORWARD

Symud Cymru Wledig Ymlaen Cefnogi cysylltedd digidol cryfach a all gefnogi
swyddi a buddsoddiad yn y Gymru wledig, gyda
thua 750,000 o eiddo ledled Cymru yn cael
mynediad at fand eang o ansawdd da.

Sicrhau bod mwy na 50% o'n trydan yng
Nghymru bellach yn dod o ffynonellau
adnewyddadwy drwy fuddsoddi mewn seilwaith
gwyrdd, ynni gwyrdd a swyddi gwyrdd.

Wedi cyfranni at £55m i gytundeb twf canolbarth
Cymru i gefnogi twf economaidd a swyddi.

Profi modelau newydd o wasanaethau
cyhoeddus fel ein model Fflecsi o drafnidiaeth
bysiau sy'n ymateb i'r galw er mwyn cefnogi
economïau gwledig yn well.

Diogelu amodau gwaith gweithwyr amaethyddol
drwy gynnal Bwrdd Cyflogau Amaethyddol
Cymru.

Mae Llafur Cymru wedi ymrwymo i sefyll gyda
chefn gwlad Cymru – ac i sicrhau bod ein
cymunedau wedi ei chysylltu, bod ein pobl yn
fedrus a bod ein amgylchedd yn cael ei ddiogelu.
Ein cenhadaeth yw annog datblygiad gweledig
sydd yn arloesol er mwyn darparu economi
cynaladwy a chynhwysol.

Mae amgylchedd y Gymru wledig yn ased hanfodol
sydd a’r gallu I ysgogi datblygiad arloesol ac economi
gynaladwy. Ond ni ddylai ein tirwedd rydyn ni yn trysori
ddod yn rheswm dros gyfyngu datblygu economaidd,
lle bo'n briodol a lle y'u cyflawnir yn sensitif.
Rhaid sicrhau cydbwysedd.

Mae'r Gymru wledig fel cynifer o agweddau ar ein
cymdeithas yn cael eu trawsnewid. Mae Brexit, y 
pandemig, y bygythiad i'n bioamrywiaeth a'n hinsawdd
newid i gyd wedi gosod cefndir newydd i ni ar gyfer sut
rydym yn addasu ein bywydau i amgylchiadau newydd.
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Creu Coedwig Genedlaethol o'r Gogledd i'r De. Creu 30 o goetiroedd newydd
a chysylltu ardaloedd cynefin. 
Cryfhau'r amddiffyniad ar gyfer coetiroedd hynafol. Harneisio potensial
diwylliannol a hamdden economaidd y Goedwig Genedlaethol mewn
ymgynghoriad â chymunedau lleol gan adeiladu ar ein cynnydd tuag at greu
diwydiant coed cynaliadwy.
Creu system newydd o gymorth fferm a fydd yn gwneud y gorau o bŵer
amddiffynol natur drwy ffermio, fydd yn mynnu fod cynhyrchu bwyd yng
Nghymru yn digwydd o fewn terfynau amgylcheddol. Bydd ffermwyr ond yn
cael cymhorthdal cyhoeddus ar gyfer cynhyrchu bwyd sy'n sicrhau canlyniadau
amgylcheddol ychwanegol. Byddwn yn datblygu Strategaeth Fwyd Cymunedol i
Gymru i annog cyflenwi bwyd lleol.
Ehangu'r cynllun o gefnogi grwpiau cymunedol ledled Cymru i greu  
neu wella mannau gwyrdd sydd ar gael ac yn cael eu gwerthfawrogi gan
gymunedau lleol.  

FE FYDD ADDEWID LLAFUR CYMRU I’R
GYMRU WLEDIG YN:

 

DETAIL >

Cyflawni:

Hyrwyddo bwyd, ffermio a choedwigaeth:

Adeiladu ar y 
Seilwaith  o 
Gymru Wledig:

Ymrwymo i adferiad
swyddi yn gyntaf:
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Strategaeth ddigidol i
Gymru – uwchraddio ein
seilwaith digidol a
chyfathrebu.
 Datblygu Cynlluniau
Trafnidiaeth Rhanbarthol
newydd gyda mwy o
fentrau fel Bwcabus a Fflecsi.
Cyflwyno'r seilwaith ar gyfer
cerbydau trydan yn y
Gymru wledig.

Swyddi newydd i gymunedau yn y Gymru
wledig, drwy harneisio ein hamgylchedd –
gwneud Cymru'n ganolfan fyd-eang o
dechnolegau tonnau, llanw a morol sy'n
arloesol.
Dull 'Canol Tref yn Gyntaf' i sicrhau ein bod yn
adeiladu seilwaith newydd yng nghanol
cymunedau – gan ysgogi economïau lleol
Strategaeth Fwyd Cymunedol Cymru i annog
cyflenwi bwyd lleol yng Nghymru, gan greu
swyddi yn yr economi sylfaenol.

Banc Cymunedol newydd i
Gymru, gyda changhennau
mewn ardaloedd o Gymru
Wledig lle mae Banciau'r Stryd
Fawr wedi cilio
System newydd o gymorth
fferm a fydd yn helpu i
ddiogelu swyddi a gwneud y
mwyaf o rym amddiffynnol
natur drwy ffermio
Creu Cynllun Tai Cymunedau
Cymraeg i gryfhau cymunedau
Cymraeg eu hiaith – gan
gadw'r cynnydd o 1% yn y
Dreth Trafodiadau Tir a godir
ar bryniannau ail gartref.



Tyfu ein busnesau:

Gwneud y mwyaf o
botensial twristiaeth:

Cynyddu ardaloedd
gwledig sgiliau a
chynhyrchiant:

Defnyddio'r Economi Sylfaenol i sicrhau
swyddi lleol i bobl leol:

SYMUD CYMRU  WLEDIG  YMLAEN

Cymryd camau i fynd i'r afael ag effaith ail gartrefi. Cadw'r
cynnydd o 1% yn y dreth trafodiadau tir ar ail gartrefi. Datblygu
mesurau treth, cynllunio a thai effeithiol a allai gynnwys
cyfraddau lleol o Dreth Trafodiadau Tir – sicrhau bod
buddiannau pobl leol yn cael eu diogelu.
Creu cynllun tai Cymunedau Cymraeg i gryfhau cymunedau
Cymraeg a diogelu enwau lleoedd Cymraeg.

Cefnogi cwmnïau lleol drwy ysgogi cefnogaeth i'r economi
sylfaenol drwy ein cyllid cyhoeddus.
Creu canolfannau newydd i hyrwyddo gweithio o bell.
Cefnogi'r Mentrau Iaith i gymryd rôl arweiniol wrth ddatblygu
mentrau cymunedol economaidd.

Buddsoddi mewn Sgiliau ac Arloesi – gan
gynnwys addewid o waith, addysg neu
hyfforddiant i bawb o dan 25 oed. 
Mwy o brentisiaethau ac ymestyn cyfrifon
dysgu personol.
Creu sgiliau i ddiwallu anghenion
economaidd newidiol cymunedau gwledig.
Darparu cyfleoedd i'r rhai sydd wedi'u
hallgáu'n ddigidol i allu dysgu sgiliau
priodol

In Sicrhau tai fforddadwy i bobl lleol:

Parhau i helpu'r Sector Twristiaeth i
wella ar ôl covid a marchnata cynnig
twristiaeth Cymru  tu hwnt I’r
tymhorau traddodiadol.
Ymgynghori ar ddeddfwriaeth sy'n
caniatáu i awdurdodau lleol godi ardoll
dwristiaeth – wedi'i neilltuo i gefnogi
gwella profiad ymwelwyr yng Nghymru.
Cefnogi datblygiadau twristiaeth o
safon gyda chyllid ychwanegol gan
Lywodraeth Cymru.
Hyrwyddo Cymru fel arweinydd byd-
eang mewn twristiaeth antur.

Cefnogi arloesedd mewn technoleg adnewyddadwy
newydd gan ganolbwyntio'n benodol ar gefnogi'r gwaith o
farchnata technolegau newydd sydd angen cymorth
ychwanegol. 
Ehangu cynhyrchu ynni adnewyddadwy gan gyrff
cyhoeddus a grwpiau cymunedol yng Nghymru dros
100MW erbyn 2026 gan weithio tuag at ein targed o 1GW
o ran capasiti ynni'r sector cyhoeddus a chymunedol
erbyn 2030.



The Atelier.
Architecture & Urban Design Digest

Bethfyddwn yngwneud:
Creu system newydd o gymorth fferm a fydd yn
helpu i ddiogelu swyddi a gwneud y mwyaf o bŵer
amddiffyn natur drwy ffermio.

Datblygu Strategaeth Bwyd Cymunedol i Gymru i
annog cyflenwi bwyd lleol yng Nghymru, gan greu
swyddi yn yr economi sylfaenol.

Creu Coedwig Genedlaethol newydd i Gymru sy'n
ymestyn ar draws y wlad a chreu Parc Cenedlaethol
newydd ym Mryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, gan
harneisio'r potensial ar gyfer swyddi gwyrdd
newydd ac amgylchedd naturiol cryfach.

Rhoi'r cynnig gwarantedig o swydd neu le mewn
addysg, hyfforddiant neu hunangyflogaeth i bob
person ifanc yng nghefn gwlad Cymru o dan 25
oed.

Harneisio ein treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog
fel rhan o gynllun ar gyfer swyddi a thwf lleol, gan
gynnwys datblygu cynlluniau ar gyfer Amgueddfa
Gogledd Cymru a chefnogi'r cais i nodi tirwedd
lechi Gogledd Orllewin Cymru fel Safle Treftadaeth
y Byd, gan greu swyddi a chyfleoedd economaidd
newydd.

Adeiladu dyfodol economaidd cynaliadwy i'n
porthladdoedd.

Cefnogi busnesau bach a chanolig eu maint yng
Nghefn Gwlad Cymru i dyfu ac ehangu drwy
ddefnyddio ein Cronfa Buddsoddi Hyblyg Cymru
gwerth £500m i gefnogi adferiad economaidd a
darparu benthyca hirdymor.

Hyrwyddo'r defnydd o dechnoleg ar gyfer
ymgynghoriadau gan feddygon teulu ar gyfer
cymunedau gwledig.

Beth rydynni wedi'iwneud:
Cefnogi cysylltedd digidol cryfach a all gefnogi swyddi
a buddsoddiad yn y Gymru wledig, gyda thua
750,000 o dai a chwmniau ledled Cymru yn cael
mynediad at fand eang o ansawdd da.

Sicrhau bod mwy na 50% o'n trydan yng Nghymru
bellach yn dod o ffynonellau adnewyddadwy drwy
fuddsoddi mewn seilwaith gwyrdd, ynni gwyrdd a
swyddi gwyrdd.

Ymrwymo i gyfrannu tuag at y £55m i gytundeb twf
canolbarth Cymru i gefnogi twf economaidd a swyddi.

Profi modelau newydd o wasanaethau cyhoeddus fel
ein model Fflecsi o drafnidiaeth bysiau sy'n ymateb i'r
galw er mwyn cefnogi economïau gwledig yn well.

Diogelu amodau gwaith gweithwyr amaethyddol drwy
gynnal Bwrdd Cyflogau Amaethyddol Cymru.

Mynd i'r afael â llygredd dŵr.

Gwahardd cŵn bach rhag cael eu gwerthu gan
drydydd parti 

Cyflwyno model bws gwledig fflecsi newydd.

Adeiladu Ysgolion newydd i'r 21ain Ganrif.

Darparu tai cynaliadwy, fforddiadwy.

Cefnogi sectorau twristiaeth a lletygarwch drwy gydol
y pandemig.

Hyrwyddo mentrau iaith Gymraeg a busnes yng
nghefn gwlad Cymru.

Darparu prentisiaethau o safon, gan gynnwys mewn
coedwigaeth.
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§ Build new, low carbon social homes for rent in
Rural Wales – part of 20,000 we will build across
Wales, creating jobs and training opportunities in
construction and the supply chain.
 
§ Use our Investment in the NHS to create jobs in
Rural Wales through new infrastructure, including
investing in a new generation of 21st Century
Integrated Health and Social Care Centres in North
Wales.
 
§ Harness our Environment to create jobs and new
futures for communities in Rural Wales. We will
make Wales a world centre of emerging wave, tidal
and marine technologies, including developing a
Tidal Lagoon Challenge to explore new projects
across the country.
 
§ Create new jobs on High Streets and Town
Centres in Rural Wales by using our ‘Town Centre
First’ approach to ensure that we relocate and
build new infrastructure in the heart of
communities and support new Remote Working
Hubs to allow people to work more flexibly.
 
§ Use our investment in Young People, to support
job creation and new opportunities, including
investing in a new generation of 21st Century
School and College buildings across Rural Wales.
 

Ail-reoleiddio bysiau yng Nghefn Gwlad Cymru gan greu gwasanaethau cryfach sy'n cefnogi gwaith a
swyddi yn well.

Creu mwy o brentisiaethau pob oed yng Nghefn Gwlad Cymru – rhan o 125,000 y byddwn yn ei greu
ledled Cymru.

Deddfu ar gyfer Bil Gwaith Teg a Phartneriaeth Gymdeithasol newydd i sicrhau bod mwy o swyddi yn y
Gymru Wledig o ansawdd da ac yn deg.

Creu Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg i gryfhau cymunedau Cymraeg eu hiaith a chadw'r cynnydd o
1% yn y Dreth Trafodiadau Tir a godir ar bryniannau ail gartref.

Rhoi fwy o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ar y strydoedd yng Nghefn Gwlad Cymru – rhan
o 100 yn ychwanegol y byddwn yn eu hariannu ledled Cymru.

Rhoi bargen deg i bob gweithiwr gofal cyflogedig yng Nghefn Gwlad Cymru yn y gwaith, gyda gwarant
o'r Cyflog Byw.

Cefnogi'r GIG ac Ysgolion yng Nghefn Gwlad Cymru i wella ar ôl Covid gyda'r rhaglen fwyaf erioed o
gymorth er mwyn dal i fyny.

Gwneud 20mya y terfyn cyflymder diofyn mewn ardaloedd preswyl a gwahardd parcio palmant lle
bynnag y bo modd.

Deddfu i ddiddymu'r defnydd o blastigau untro sy'n fwy cyffredin, gan achub ein moroedd a chefn
gwlad rhag pla llygredd plastig.

Datblygu model cenedlaethol ar gyfer rheoleiddio lles anifeiliaid, cyflwyno cofrestriad ar gyfer
sefydliadau lles anifeiliaid, bridwyr masnachol ar gyfer anifeiliaid anwes neu ar gyfer saethu, ac
arddangosion anifeiliaid.

Sicrhau y bydd teledu cylch cyfyng ym mhob lladd-dy, byddwn yn gwahardd defnyddio maglau, a
chyfyngu ar y defnydd o gewyll ar gyfer anifeiliaid sy'n cael eu ffermio.

Dechrau dynodi dyfroedd mewndirol Cymru ar gyfer hamdden, cefnogi swyddi cynaliadwy a chryfhau
monitro ansawdd dŵr er mwyn galluogi afonydd i gyrraedd yr un safonau uchel a gyflawnir gan
draethau Cymru.
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