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NEGES GAN EICH
YMGEISWYR 
GWYRDDION 
IFAINC

Eleni mae gennym dri o’r Gwyrddion 
Ifainc yn ymgeiswyr ar y rhestr 
ranbarthol yng Nghymru ac mae siawns 
wirioneddol y cânt fynd i’r Senedd!

Tomos 
Barlow

Megan Poppy 
Lloyd

Iolo Kars 
Jones

2il Ymgeisydd 
ar y Rhestr 
ar gyfer 
Canolbarth 
a Gorllewin 
Cymru

Ymgeisydd 
Arweiniol ar y 
Rhestr ar gyfer 
Gorllewin De 
Cymru

Ymgeisydd 
Arweiniol ar y 
Rhestr ar gyfer 
Gogledd Cymru

Fel y Gwyrddion Ifainc, rydym yn gwybod bod y 
rhagolwg am well dyfodol yn dibynnu ar ein bod yn 
mynd i’r afael ag argyfyngau’r hinsawdd a byd natur  
ar yr un pryd â dileu’r anghydraddoldebau lawer yn  
ein cymdeithas. Mae’r etholiad hwn yn un o’r rhai 
mwyaf cyffrous yn hanes Cymru, gyda phobl 16 a 17 
oed yn cael pleidlais, a gwir siawns o gyflawni adferiad 
gwyrdd go iawn o effaith ddinistriol COVID-19. Gall pobl 
ifainc arwain y ffordd.

Rydym yn barod i gymryd ein lle yn y Senedd ac 
i weithio dros system lle gall pob person ifanc 
ffynnu. Yn y rhan fwyaf o Gymru, ni fydd Llafur  
yn gallu ennill dim seddi o gwbl ym mhleidlais y 
rhestr ranbarthol – am eu bod eisoes wedi ennill  
eu ‘cyfran deg’ o seddi etholaeth. Dyma lle mae’r 
Blaid Werdd yn dod i mewn. 

Rydym yn dymuno gweld dyfodol y gall pobl ifainc fod 
yn obeithiol amdano, dyna pam mae pobl ifainc wrth 
graidd democratiaeth Werdd. Mae ein cangen ieuenctid, 
y Gwyrddion Ifainc, yn dod ag egni a safbwyntiau pobl 
ifainc i’n holl broses o wneud polisi ac yn annog pobl 
ifainc i fod yn ymgeiswyr etholiadol.

Dim ond pleidlais dros y Gwyrddion a wnaiff 
sicrhau bod y seddi hyn yn cael eu llenwi gan 
ein hymgeiswyr diwyd ac ymroddedig ni, ac na 
chânt eu cymryd gan bleidiau adain dde eithafol, 
gan roi ein cenedl mewn perygl.
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Bargen Newydd 
Werdd i fynd i’r 
afael ag Argyfwng 
yr Hinsawdd
Llai o siarad a mwy 
o weithredu sydd ei eisiau 
ar argyfyngau’r hinsawdd 
a byd natur. 

Mae llawer o bethau a allai fod wedi cael eu cyflawni 
eisoes yng Nghymru, ond maent wedi cael eu dal yn ôl 
drwy ddiffyg ewyllys wleidyddol. Mae hyn yn cynnwys:  

	■  Gwahardd plastig untro a lleihau gwastraff –  
nid yw ailgylchu’n unig yn ddigon da.

Rydym yn cynnig Bargen 
Newydd Werdd. 

Mae hyn yn rhaglen o gynhyrchu 10au o 1000oedd  
o swyddi newydd gwyrdd ar draws Cymru i 
weddnewid pob sector o’r gymdeithas – gan 
gynnwys ynni, adeiladu ac ôl-osod tai’n ddi-garbon, 
trafnidiaeth, cynhyrchu bwyd yn lleol, twristiaeth 
werdd, mentrau newydd a’r celfyddydau – wrth  
inni ddod allan o’r pandemig.

Cyfleoedd newydd 
cyffrous yng 
Nghymru

Mae angen economi ar Gymru sy’n gweithio dros  
bobl ifainc. Fe bwyswn ni i gael:

Tâl Teilwng i Bobl Ifainc
	■  Byddem yn rhoi diwedd ar sefyllfaoedd bregus  

i bobl ifainc mewn gwaith drwy ddiddymu  
contractau dim oriau. 

	■  Mae llawer o bobl ifainc yn wynebu amodau gwaith 
gwael ac wedi bod yn gweithio yn y rheng flaen  
yn ystod y pandemig. Mae’n bryd iddynt gael eu 
talu’n decach â chyflog byw go iawn i bawb.

	■  Fe weithiwn ni tuag at ddiddymu’r bwlch cyflog 
rhwng y rhywiau. Ni ddylai menywod gael llai  
o gyflog na dynion am waith o’r un gwerth.

Gwell Busnes
	■  Rydym o blaid ffurfiau cymdeithasol ac 

amgylcheddol o fusnes lle gellwch chi fod yn 
greadigol, ennill bywoliaeth dda a darparu buddion  
i bobl a’r blaned ar yr un pryd. Nid oes rhaid i  
fusnes ddinistrio’r byd – rhaid i hyn stopio. 

Incwm Sylfaenol 
Cyffredinol  

Mae pobl ifainc wedi cael eu heffeithio’n ddifrifol 
gan y pandemig sydd hefyd wedi dangos ansicrwydd 
contractau dim oriau y mae cynifer o bobl wedi cael  
eu gorfodi i mewn iddynt.

	■  Rydym o blaid cyflwyno Incwm Sylfaenol  
Cyffredinol ar unwaith i’w gwneud yn bosib  
i lawer o bobl ifainc fyw’n annibynnol. 

	■  Bydd hyn yn rhoi diwedd ar y broses ddiangen,  
sy’n aml yn dwyn stigma, o brofi’ch hawl i gael 
budd-daliadau.

	■  Bydd hefyd yn mynd i’r afael â’r agweddau  
gwaethaf ar yr economi gìg ac amodau gwaith, 
a bydd yn rhoi cefnogaeth i bobl ifainc sydd am 
gychwyn mewn busnes. 

NEGES GAN 
ARWEINYDD 
PLAID WERDD 
CYMRU

Bu’r Blaid Werdd yn pwyso am amser maith i gael 
pleidleisiau i bobl 16 a 17 oed, un o’n polisïau 
“radicalaidd” sydd, fel llawer i un arall, yn dod fwyfwy 
yn rhan o’r brif ffrwd. A Deddf Senedd ac Etholiadau 
(Cymru) wedi dod i rym y llynedd, bydd Cymru’n 
dechrau ar gyfnod newydd yn ei democratiaeth ar  
Fai 6ed 2021 pan fydd 65,000 yn rhagor o bobl ifainc 
yn cael pleidleisio. 

Fe ddaw hyn â mwy o atebolrwydd democrataidd 
i Gymru a sicrhau bod pryderon pobl ifainc yn cael 
gwrandawiad teilwng. Rydym yn gobeithio y bydd  
y sector iau hon o’r etholwyr yn cynyddu’r pwysau  
ar ein cynrychiolwyr a’n gweinyddiaeth etholedig  
i edrych ar bolisïau newydd a gwahanol a chyflawni 
pethau dros bobl ifainc Cymru. 

Rydym yn croesawu cyfranogiad pobl ifainc yn  
y broses ddemocrataidd, ac rydym yn gobeithio  
y gwnewch chi ystyried yr hyn y mae ein plaid  
yn ceisio ei gyflawni drosoch chi, eich teuluoedd,  
eich cymunedau, a Chymru. 

Anthony Slaughter 
Arweinydd, Plaid Werdd Cymru

Anthony Slaughter
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Teithio o gwmpas a chael 
mynediad at gyfleoedd
	■  Trafnidiaeth gyhoeddus ddi-dâl i bawb sy’n  

21 oed a llai. Mae Gwyrddion sydd wedi cael  
eu hethol i Holyrood eisoes wedi cyflawni hyn  
yn llwyddiannus yn yr Alban.

	■  Dylai pobl anabl gael mynediad cyfartal at  
bob rhwydwaith trafnidiaeth. Dylai fod mynediad 
heb risiau i bob gorsaf drenau yng Nghymru a  
dylai pob safle bysiau gael ei ddylunio â phobl  
anabl mewn cof.

Cefnogi’r Celfyddydau 
ac achub ein lleoliadau 
cerddoriaeth

Fel Gwyrddion Ifainc, rydym wir yn gwerthfawrogi’r 
Sector Celfyddydau a Diwylliant am yr hyn y 
mae’n ei gynnig i’n cymdeithas. Drwy gydol y 
pandemig, rydym i gyd wedi troi at lyfrau, ffilmiau, 
cerddoriaeth a chelfyddyd i’n helpu. Wrth inni ddod 
allan o’r argyfwng hwn, bydd y Celfyddydau yr un 
mor hanfodol wrth inni ailgysylltu â’n gilydd a’r 
canolfannau lleol yr ydym mor hoff ohonynt.

	■  Fe gefnogwn ni bawb sy’n gweithio yn 
niwydiant y Celfyddydau a Cherddoriaeth 
drwy alw am Incwm Sylfaenol Cyffredinol i’w 
cynnal. Mae’r celfyddydau a diwylliant wedi cael 
eu taro’n arbennig o galed gan y pandemig a 
Brexit – felly mae hyn yn bwysicach nag erioed.

	■  Mae llawer rhy ychydig o ariannu wedi bod i 
leoliadau a gofodau cerddoriaeth i bobl ifainc 
gyfrannu at y Celfyddydau a llawer rhy ychydig 
o werth yn cael ei roi arnynt gan ein system 
gynllunio. Rydym yn bwriadu gwrthdroi hyn  
drwy ddiwygio ein system gynllunio.

Cyfiawnder Tai i’n 
Cenhedlaeth Ni

Mae gan Gymru rai o’r cartrefi mwyaf aneffeithlon o ran 
ynni yn Ewrop, sy’n golygu bod llawer mewn tlodi tanwydd 
tra mae llawer o rannau o Gymru hefyd yn dioddef o 
renti uchel. I rai pobl ifainc, nid yw eu ‘cartref’ ychwaith 
yn lle saff rhag camdriniaeth, ac mae angen cefnogaeth er 
mwyn byw’n annibynnol mewn amodau da. Bydd llawer 
yn disgyn i mewn i ddigartrefedd, heb fod dim bai arnynt 
eu hunain am hynny. Bydd yr amgylchiadau hyn yn cadw 
pobl ifainc rhag byw’n annibynnol pan fyddant yn barod.

Hawl ddynol sylfaenol yw
llety fforddiadwy, diogel 
o safon deilwng.
	■   Rhoi diwedd ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifainc  

yng Nghymru. 

	■  Codi 12,000 o gartrefi fforddiadwy ar draws Cymru 
bob blwyddyn, i’r safon effeithlonrwydd ynni uchaf,  
a thai cymdeithasol yn bennaf.

	■  Ôl-osod y stoc dai bresennol yng Nghymru i weithio tuag 
at gartrefi rhatach, cynhesach a dileu tlodi tanwydd. 

	■  Diddymu tenantiaethau byrddaliadol.

	■  Rydym o blaid cynlluniau Hawl-i-Rentu fel na fydd y 
rhai sy’n cael trafferth i wneud taliadau morgais yn 
colli eu cartref.

Gwell Addysg
Mae ein hysgolion, ein 
colegau a’n prifysgolion 
yn dioddef fwyfwy o 
fasnacheiddio a rhy 
ychydig o ariannu. 

Mae hyn yn aml yn golygu bod myfyrwyr yng 
Nghymru’n cael eu gadael yn siomedig ac yn teimlo 
eu bod yn cael eu trin fel nwyddau. Bydd ein trefn 
addysg bresennol yn gadael llawer mewn dyled 
neu’n perswadio pobl i beidio ag astudio o gwbl.

	■  Dylai addysg fod yn ddi-dâl a gwasanaethu fel  
budd cyhoeddus. Rydym yn galw am ddileu  
dyledion myfyrwyr.

	■  Diwygio Ofqual fel na fydd ein hysgolion, ein  
colegau a’n prifysgolion yn gweithredu fel  
ffatrïoedd arholiadau ddim rhagor.

	■  Mwy o fuddsoddiad mewn Addysg Bellach ac  
Uwch a phrentisiaethau â chymorth i astudio  
ar gyfer y rhai y mae arnynt ei angen.

	■  Cadw’r LCA – sicrhau bod y Lwfans Cynhaliaeth 
Addysg yn parhau i fod ar gael i’r holl fyfyrwyr  
ysgol ac addysg bellach y mae arnynt ei angen.

	■  Mwy o gyfranogiad gan bobl ifainc mewn dewis  
y cwricwlwm – mae hynny’n hanfodol er mwyn  
creu gwell dyfodol.

	■  Ymgorffori addysg wleidyddol a disnasyddiaeth 
yn y cwricwlwm newydd fel y bydd dealltwriaeth 
gyflawn gan bobl ifainc o’r ffordd y mae’r system 
bleidleisio’n gweithio yng Nghymru, a dealltwriaeth 
drylwyr o ddatganoli.

	■  Dylid dysgu mewn ffordd fwy cynhwysfawr  
am argyfyngau’r hinsawdd a byd natur mewn 
ysgolion, nawr. 

	■  Sicrhau bod y cwricwlwm newydd wedi’i 
ddatrefedigaethu a bod hanesion a modelau  
rôl amrywiol yn cael eu cynnwys.

	■  Darparu addysg orfodol am ryw a pherthnasoedd 
seiliedig ar gydsyniad – yn briodol i’r oedran ac  
yn gynhwysol o ran LHDTRhCA+ – ym mhob  
ysgol o lefel gynradd ymlaen.

	■  Rydym yn croesawu cyflwyno cynllun Erasmus+ 
newydd ar gyfer Cymru ar ôl i’r DU dynnu allan o’r 
rhaglen. Bydd cyfnewid rhyngwladol yn dapraru 
buddion di-rif ar gyfer myfyrwyr a phobl ifainc 
ar draws Cymru, yn enwedig y rhai o gefndiroedd 
difreintiedig.

	■  Ariannu Undebau Myfyrwyr yn iawn fel y  
gallant ddarparu’r gefnogaeth a’r cyfleoedd  
gorau i bawb sy’n dewis astudio yng Nghymru.megan Poppy Lloyd

Amelia Womack
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Cenedl Gyfiawn 
a Chyfartal

Mae pobl ifainc wedi alaru ar gamwahaniaethu 
yn ein cymdeithas ac maent am weld diwedd ar 
anghydraddoldeb.

fe wnaiff Gwyrddion 
wahaniaeth drwy gefnogi 
mesurau mwy radicalaidd 
ac ar fwy o frys i gywiro 
anghyfiawnder.
	■  Hawl yw cydraddoldeb, beth bynnag eich rhyw, 

cefndir ethnig, crefydd neu ddiffyg crefydd, abledd 
neu anabledd, oedran, statws economaidd neu 
gyfeiriadedd rhywiol. Sicrhau bod anghenion pob 
grŵp o bobl yn ein cymdeithas yn cael eu diogelu ar 
draws darpariaeth gwasanaethau drwy gylch gwaith 
diwygiedig cadarn i’r Gweinidog dros Gydraddoldeb.

	■  Mae Gwyrddion Ifainc Cymru’n cydsefyll â’r mudiad 
Mae Bywydau Du o Bwys – mae’n hanfodol ein 
bod yn gweithio tuag at adeiladu Cymru wrth-hiliol. 
Fe sefydlwn ni Gynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hil 
yn cwmpasu pob sector o’r gymdeithas. Nid oes dim 
cyfiawnder amgylcheddol na chymdeithasol  
heb gyfiawnder hiliol.

	■  Fe ddatblygwn ni strategaeth i fynd i’r afael â 
phob ffurf o drais ar sail rhywedd, gan gynnwys 
trais yn y cartref, trais a chamdriniaeth rywiol, 
Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod, a masnachu 
pobl. Fe ddarparwn ni raglen addysg ar draws  
Cymru i fynd i’r afael â’r materion hyn. 

	■  Mae rhaid i Gymru fod yn genedl lle mae pawb yn y 
gymuned LHDTRhCA+ yn teimlo’n saff ac yn gallu ffynnu.

	■  Fe bwyswn ni am gynnwys rhyngrywiol fel statws 
dan amddiffyniad a chyflwyno amddiffyniadau 
cyfreithiol i unigolion sy’n mabwysiadu eu 
hunaniaeth rywedd eu hunain.

	■  Rydym yn cydsefyll â’n brodyr a’n chwiorydd traws  
y mae eu hawliau’n dod dan ymosodiad. Dynion  
yw dynion traws, menywod yw menywod traws, 
mae hunaniaethau anneuaidd yn bod ac yn 
ddilys. Fe wnawn ni gynnwys a phwyso am dderbyn 
ymhellach bobl drawsryweddol ac anneuaidd ym 
mhob maes o’r gymdeithas.

	■  Fe ymgyrchwn ni i roi diwedd ar ‘therapi’ 
trawsnewid yng Nghymru.

	■  Fe bwyswn ni am ddad-droseddoli pob agwedd 
ar waith rhyw sy’n ymwneud ag oedolion sy’n 
cydsynio. Dylai fod gan weithwyr yn y diwydiant 
rhyw hawliau gweithwyr llawn gan gynnwys yr  
hawl i ymuno ag undeb llafur.

Strategaeth Iechyd 
gynhwysfawr, â 
phobl ifainc mewn cof
Mae’r pandemig wedi dangos 
inni mor hanfodol bwysig yw 
ein GIG i gadw Cymru’n iach.

Fe weithiwn ni i sicrhau bod y llywodraeth a’n GIG 
wedi’u paratoi’n well ar gyfer argyfyngau iechyd 
cyhoeddus yn y dyfodol a bod pobl ifainc yn cael eu 
hystyried ym mhob strategaeth iechyd.

	■  Fe sicrhawn ni fod pob gwasanaeth iechyd  
a deintyddol bob amser yn cael eu darparu’n 
gyhoeddus a’u bod yn ddi-dâl yn y man lle  
y’u defnyddir. 

	■  Rydym yn cefnogi codiad cyflog o 15% i bob 
gweithiwr yn y GIG.

	■  Rydym yn cydnabod y gwaith hanfodol, di-dâl ac 
anodd a wneir gan y rhai sy’n ofalwyr. Gwnaiff ein 
gweledigaeth ni o Incwm Sylfaenol Cyffredinol i Gymru 
sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi yn eu gwaith. 

	■  Fe gynyddwn ni’r ariannu ar gyfer ymgyrchoedd 
ymwybyddiaeth iechyd rhywiol, darparu mwy 
o fynediad at atal cenhedlu am ddim a chlinigau 
iechyd rhywiol. 

	■  Ni ddylai mynediad pobl ifainc draws at ofal iechyd 
gael ei gyfyngu. Fe weithiwn ni i leihau’r cyfyngiadau 
ar ofal iechyd y mae pobl ifainc draws yn eu hwynebu.

	■  Fe ddarparwn ni eitemau mislif am ddim i’r rhai 
mewn angen ariannol dybryd, gan gynnwys pobl 
ddigartref a phobl ifainc o gefndiroedd incwm isel. 

	■  Fe bwyswn ni am ddad-droseddoli’r defnydd 
o gyffuriau. Fe ddadleuwn ni o blaid cymryd 
ymagweddiad iechyd cyhoeddus ar sail tystiolaeth  
at ddefnyddio cyffuriau er mwyn lleihau 
marwolaethau cysylltiedig â chyffuriau. 

Gwell cefnogaeth 
iechyd meddwl
	■  Fe sicrhawn ni fod iechyd a lles meddwl wrth  

graidd ein strategaeth iechyd gyfan.

	■  Rydym yn cydnabod bod problemau iechyd 
meddwl yn cael eu gwaethygu gan y pandemig 
i lawer. Gall y straen o weithio yn y rheng flaen neu 
mewn swyddi ansicr a phwysau gweithio o gartref 
roi mwy o straen byth ar les pobl. 

	■  Fe alwn ni am wythnos waith 4 diwrnod i hybu 
gwell cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. 

	■  I rai, mae’r cynllun cennad wedi bod yn gyfle  
i fynd ar ôl prosiectau y maent am ymgymryd  
â nhw, i ailgysylltu â theulu a mannau gwyrdd.  
Fe geisiwn ehangu’r buddion hyn i bawb, â’n 
cynlluniau ar gyfer incwm sylfaenol cyffredinol.

	■  Fe sicrhawn ni y gall pob person ifanc gael 
mynediad at well gwasanaethau iechyd  
meddwl, a sicrhau y gellir troi at y rhain drwy 
gyfrwng y Gymraeg, lle dymunir.

	■  Cynyddu a chynnal ariannu iawn ar gyfer  
cymorth iechyd meddwl i fyfyrwyr.

	■  Dylai gwasanaethau iechyd meddwl gael eu trin 
yn gydradd â gwasanaethau iechyd corfforol.

Adeiladu Cymru 
ryngwladolaidd
	■  Rydym yn cydsefyll â phob ymfudwr ac yn mynnu 

mynediad saff i ffoaduriaid. Rhaid i ffoaduriaid  
ac ymfudwyr gael eu croesawu wastad  
yng Nghymru!

	■  Mae colli Rhyddid i Symud ar draws Ewrop, 
i ddinasyddion Cymru, yn beth distrywiol. Fe 
frwydrwn ni i Gymru adennill ein Rhyddid i 
Symud – mae hyn yn hanfodol i gynnig gobaith  
a chyfleoedd ar gyfer dyfodol pobl ifainc.

	■  Mae rhaid i deithio a chyfnewid rhyngwladol i bobl 
ifainc gael ei wneud yn haws – rydym yn credu 
mewn cydweithrediad a chyfnewid rhyngwladol.

Adeiladu Cymru 
fwy democrataidd

Mae Cymru’n defnyddio system o bleidleisio lle mai  
dim ond 20 o’r 60 aelod a etholir i’r Senedd sy’n  
cael eu hethol ar system gyfrannol. 

	■  Rydym o blaid cyflwyno system y Bleidlais  
Sengl Drosglwyddadwy (PSD) i wneud i bob 
pleidlais gyfrif. Mae PSD yn system bleidleisio 
decach na’r un sydd gennym ar hyn o bryd.  
Byddai hyn yn golygu bod pleidlais pawb o bwys. 
Mae’r Alban, Gogledd Iwerddon a llawer o leoedd 
eraill ar draws y byd eisoes yn defnyddio’r system 
hon o bleidleisio cyfrannol.

	■  Mae rhyddfreintiau sifil yn hanfodol inni i gyd –  
yn enwedig i bobl ifainc sy’n ceisio ailwneud y 
byd. Rydym o blaid bod Cymru’n cael cyfrifoldeb ar 
unwaith dros gyfiawnder a phlismona, o dan reolaeth 
gymunedol. Rydym yn gwrthwynebu pob ymdrech 
i gyfyngu ar ein hawl i brotestio dros newid.

	■  Rydym o blaid bod Cymru’n mynd yn genedl 
werdd annibynnol, gan roi arweiniad mewn newid 
cadarnhaol a chyda’r pwerau i wneud i’r newid 
hwnnw ddigwydd. 

rydym yn credu y gall 
pobl ifainc arwain y 
ffordd.Iolo Jones
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I ddarllen y maniffesto 
hwn yn Gymraeg, ewch i: 
https://wales.greenparty.org.uk/
maniffesto/

Hyrwyddwyd gan Chris Simpson ar ran Plaid Werdd Cymru, y ddau yn The Gate, Stryd Keppoch, Y Rhath, Caerdydd, CF24 3JW.
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