
LGBTory yw’r mudiad cenedlaethol dros Geidwadwyr lesbiaidd, 
hoyw, deurywiol a thrawsrywiol. Rydym yn darparu llais LHDT o 
fewn y blaid, a llais Ceidwadol yn y gymuned LHDT. 
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“Mae’r mudiad hawliau LHDT+ wedi 
bod yn rym pwysig dros ddiwygio, nid yn 
unig yn y DU ond hefyd drwy’r holl fyd. 
Mae wedi ymgyrchu dros gwrteisi, parch 
a thriniaeth gyfartal; ac yn sail i’r cyfan 
roedd y gofynion syml hyn: dylai pobl allu 
caru rhywun o’r un rhyw a byw gyda nhw 
yn gyfartal, dylai pobl gael eu parchu a’u 
gwerthfawrogi am bwy ydynt, a dylent 
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Rydym yn gweithio’n galed i annog a 
chefnogi ymgeiswyr o’n cymuned i sefyll fel 
cynrychiolwyr etholedig, drwy ddiwrnodau 
ymgyrchu a chymorth ariannol.

Mae pobl LHDT heb gynrychiolaeth ddigonol 
o hyd yn ein holl gynulliadau a seneddau ac 
mae’r Blaid Geidwadol, fel plaid gynhwysiant, 
yn ymrwymedig i’w helpu i oresgyn unrhyw 
rwystrau rhag sefyll. Yn wir, gyda dros 40 o 
ymgeiswyr LHDT yn yr etholiad diwethaf, mae’r 
Blaid Geidwadol yn arwain y ffordd.
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1. Y cynllun iawn ar gyfer Prydain. Fel pawb arall, mae pobl LHDT yn gwerthfawrogi sicrwydd o ran 

gwaith, cartref da, a gwasanaethau cyhoeddus cryf. Mae gennym y cynllun iawn sy’n creu mwy o 

swyddi ac yn helpu pobl i gamu ar yr ysgol dai, ac sydd hefyd yn cynyddu gwariant ar y GIG: Rydym 

wedi addo £8 biliwn yn ychwanegol – mae hyn ond yn bosibl am ein bod wedi creu economi gref.

2. Arweinyddiaeth gref, gartref a thramor. Mae David Cameron yn cynnig yr arweinyddiaeth gref 

sydd ei hangen ar ein gwlad. Safodd o blaid hawliau LHDT a chydraddoldeb priodas – gwyddai fod 
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3. Y tîm iawn. Dan David Cameron, mae’r Blaid Geidwadol yn fodern ac yn gynhwysol. Mae llawer o 

ASau a swyddogion LHDT ymhlith y Ceidwadwyr. Byddwn bob amser yn gwerthfawrogi amrywiaeth 

ac yn parhau i gefnogi ymgeiswyr LHDT.
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i briodi i barau o’r un rhyw. Fel Ceidwadwyr rydym o blaid rhyddid a chefnogi pobl sy’n gwneud 

ymrwymiad i’w gilydd.

5. Cywiro camgymeriadau’r gorffennol. Rydym wedi sicrhau yn barod bod dynion hoyw gyda 

chofnodion troseddol hanesyddol am ryw hoyw cydsyniol yn gallu gofyn am i’r cofnodion hyn gael 

eu dileu. Mae’r Llywodraeth yn ymrwymedig i ddeddf newydd a fydd yn unioni melltith yr holl 

euogfarnau darfodedig hynny yn y gorffennol, ar sail y maddeuant a roddwyd i Alan Turing.

6. Cosbau llymach am droseddau casineb. Rydym wedi sicrhau bod pobl sy’n llofruddio pobl 

trawsryweddol mewn ymosodiadau troseddau casineb bellach yn wynebu dedfrydau am oes. Nawr 

byddwn yn ystyried estyn deddfau troseddau casineb i gwmpasu troseddau a draddodir yn erbyn 

pobl ar sail anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth drawsryweddol.
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mewn ysgolion i’w helpu i fynd i’r afael â bwlio homoffobig, ac wedi lansio Siarter Chwaraeon i 

gael gwared â homoffobia a thrawsffobia mewn chwaraeon.

8. Erbyn hyn, y DU yw’r rhif un yn Ewrop am hawliau LHDT. Dan y Ceidwadwyr, mae’r arolwg 

‘Rainbow Europe’ a gynhaliwyd gan ILGA Europe wedi gosod y DU ar y brig o ran hawliau LHDT.

9. Hybu hawliau LHDT dramor. Byddwn yn parhau i herio deddfau gwrth-LHDT dramor, ac mae 

gennym hanes blaenorol o arwain o’r brig yn hyn o beth: Mae David Cameron wedi mynegi ei 

bryderon yn bersonol i Putin, tra bod Llysgenadaethau’r DU dramor bellach yn cefnogi mudiadau 

hawliau dynol sy’n ymgyrchu i newid deddfau ac agweddau cymdeithasol. Rydym hefyd wedi 

peidio ag alltudio ceiswyr lloches sy’n wynebu erledigaeth homoffobig.

10. Rydym yn gwerthfawrogi pobl LHDT am bwy ydynt. Rydym yn ymrwymo i gydraddoldeb, ond ni 
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Ein cynllun yw creu economi gryfach a rhoi sicrwydd i bawb – a gwlad lle mae pawb yn rhydd i fod 

pwy ydyn nhw ac yn cael y parch y maent yn ei haeddu.

Y Blaid Geidwadol
gwir eiriolwr dros LHDT
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