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Jo McIntyre 
Ysgrifennydd Cyffredinol, Llafur Cymru

“ Mai y llynedd, dangosodd 
peiriant Llafur Cymru 
ei gryfder unwaith eto, 
ac er gwaethaf popeth, 
dychwelodd 30 Aelod 
 i’r Senedd.”

Croeso i Landudno, a gadewch i 
mi ddechrau trwy ddweud pa mor 
hapus ydw i o fod yma gyda theulu 
Llafur Cymru yn fy Nghynhadledd 
gyntaf fel Ysgrifennydd Cyffredinol. 

Wedi gweithio yng Nghymru 
fel Trefnydd yn ystod Etholiad 
Cyffredinol 2015, Etholiad Senedd 
2016, Refferendwm yr UE, 
Etholiadau Lleol 2017 ac Etholiad 
Cyffredinol 2017 (ffiw!) rwy’n 
gwybod pa mor ymroddedig a 
gweithgar yw ein haelodau, ac rwyf 
wrth fy modd i fod yn ôl . Mae wedi 
bod yn bleser dal i fyny â chymaint 
o wynebau cyfarwydd ers cychwyn 
ar ddechrau’r flwyddyn. 

Does dim amheuaeth bod y 
blynyddoedd diwethaf wedi bod yn 

anodd, ac rwy’n siŵr y byddwn yn 
clywed cryn dipyn am yr heriau yr 
ydym i gyd wedi eu hwynebu ers 
Mawrth 2020 dros y diwrnodau 
nesaf, ond wrth wynebu’r heriau 
hynny fis Mai y llynedd, dangosodd 
peiriant Llafur Cymru ei gryfder 
unwaith eto, ac er gwaethaf popeth, 
dychwelodd 30 Aelod i’r Senedd. 
Dyna ddiben hyn i gyd – mae’r 
gwahaniaeth y mae Llafur Cymru’n 
ei wneud yn ddigyffelyb a, gyda’n 
gilydd, gallwn wneud hynny eto ym 
mis Mai . 

Bydd Llafur Cymru’n gweithio ar 
draws pob cymuned, gan ddangos 
yr un ymrwymiad p’un ai ein bod 
wedi ennill y sedd honno o’r blaen 
neu beidio, oherwydd nid ydym 
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yn cymryd unrhyw bleidlais yn 
ganiataol . Chi, teulu Llafur Cymru, 
sydd yn gwneud i hynny ddigwydd 
ac mae gennym dîm gwych o 
ymgeiswyr yn barod i fynd . Bydd 
tîm Llafur Cymru yn gweithio 
gyda chi bob cam o’r ffordd am 
ganlyniad llwyddiannus ar 5 Mai. 

Yn y gynhadledd hon, rwy’n 
gobeithio cymryd amser i 
ddal i fyny, ymuno mewn 
trafodaethau, mynychu sesiynau 
ymylol a hyfforddiant a gweld 
yr arddangosfeydd . Gobeithio 
bydd pawb yn cael penwythnos 
rhagorol a bydd stondin y Blaid yn 
cael ei staffio yr holl amser, felly 
dewch i ddweud helo wrth ein staff 
rhagorol a dysgu mwy am brosiect 
Llafur 100. 

Gyda hynny, hoffwn ddweud diolch 
i Louise Magee, ein Hysgrifennydd 
Cyffredinol blaenorol – mae 
llwyddiant ei hymgyrch hi yn 
ddigyffelyb a’m bwriad i yw parhau 
ei gwaddol hi o Lafur Cymru fel 
peiriant sydd yn ennill etholiadau . 
Hoffwn ddiolch i Dave Costa a’i 
longyfarch ar ei ymddeoliad – mae 
ei wybodaeth am y Blaid Lafur 
heb ffiniau ac rydym yn sicr yn 
gweld eisiau ei bresenoldeb yma 
yn y gynhadledd, ond does dim 
amheuaeth bod ei ymddeoliad yn 
un haeddiannol!

Diolch unwaith eto i bawb, edrychaf 
ymlaen at eich gweld dros y 
penwythnos. Cofiwch gadw’n 
ddiogel ac ystyried canllawiau 
diweddaraf Covid. Diolch.
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Mark Drakeford AS 
Prif Weinidog ac Arweinydd Llafur Cymru

“ Rwy’n falch iawn, llai na 
blwyddyn ar ôl ein hethol, 
ein bod wedi gwneud 
cynnydd sylweddol gyda 
rhai o’r addewidion pwysicaf 
yn ein maniffesto.”

Dyma Gynhadledd gyntaf Llafur 
Cymru mewn person ers dechrau’r 
pandemig ac rydym yn dod ynghyd 
ar adeg o obaith ac optimistiaeth .

Bydd ein teulu Llafur Cymru yn 
ailuno yn Llandudno a bydd hyn 
yn gyfle i ailgysylltu â hen ffrindiau, 
cyfarfod â ffrindiau newydd a 
gwneud cynlluniau ar gyfer dyfodol 
mwy disglair .

Mae hwn yn gyfle i edrych yn ôl a 
dathlu buddugoliaeth y llynedd yn 
etholiad y Senedd, ond wrth i ni 
ddod ynghyd unwaith eto, byddwn 
hefyd yn trefnu ac yn paratoi ar 
gyfer yr her nesaf sydd o’n blaenau 
– etholiadau llywodraeth leol ym 
mis Mai .

Rydym i gyd yn gobeithio bod y 
gwaethaf o’r pandemig y tu ôl i ni, 
a gallwn ganolbwyntio ar y gwaith 
caled o gael adferiad ar ôl Covid.

Rwy’n falch iawn, llai na blwyddyn 
ar ôl ein hethol, ein bod wedi 
gwneud cynnydd sylweddol gyda 
rhai o’r addewidion pwysicaf yn ein 
maniffesto.

Rydym wedi lansio ein gwarant 
i bobl ifanc, gan roi cymorth i 
bob person ifanc gael lle mewn 
addysg neu hyfforddiant neu eu 
helpu i fynd i mewn i waith neu 
hunangyflogaeth. Rydym hefyd 
wedi rhoi dros £360m i mewn i 
brentisiaethau .
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Rydym wedi rhoi cyllid ychwanegol 
i luoedd yr heddlu i recriwtio 100 
yn fwy o Swyddogion Cymorth 
Cymunedol yr Heddlu i gadw 
cymunedau lleol yn ddiogel .

O fis Ebrill, bydd gweithwyr gofal 
cymdeithasol yn dechrau derbyn y 
cyflog byw gwirioneddol a byddwn 
hefyd yn gwneud taliad ychwanegol 
o £1,000 i ddegau o filoedd o 
staff. Mae hwn yn fuddsoddiad o 
£130m yn y sector i godi safonau ac 
annog mwy o bobl i ystyried gyrfa 
werthfawr mewn gofal .

Tra’n ymateb i’r pandemig, gan 
weithio’n galed i gadw Cymru yn 
ddiogel, rydym wedi buddsoddi 
cannoedd o filiynau o bunnoedd yn 
ein hysgolion a’r GIG i’w helpu i gael 
adferiad ar ôl coronafeirws .

Wrth i ni ddod allan o’r pandemig, 
nid ydym eisiau i unrhyw un gael 
eu dal yn ôl na chael eu gadael ar 
ôl. Rydym i gyd yn teimlo effaith 
prisiau cynyddol – byddwn yn 
parhau i wneud beth bynnag y 
gallwn i gynorthwyo pobl trwy’r 
argyfwng costau byw digynsail hwn .

Rwy’n edrych ymlaen at eich 
croesawu i gyd yn ôl i’r gynhadledd 
ym mis Mawrth – i benwythnos 
o sgyrsiau, trafodaethau a 
chyfeillgarwch ar lan y môr .

Dewch i ni i gyd fwynhau ein 
hamser yn Llandudno yn y 
gwanwyn – a rhywfaint o heulwen 
gobeithio . Croeso i Gynhadledd 
Llafur Cymru 2022 a Chymru 
Gryfach, Decach a Gwyrddach!





Carolyn Harris AS 
Dirprwy Arweinydd, Llafur Cymru

“ Roedd ein gweithredoedd 
– o bob galwad ffôn 
y gwnaethoch o’ch 
ystafelloedd byw, i bob drws 
y gwnaethom guro arno pan 
oedd yn ddiogel i ni fynd allan 
a gwneud yr hyn yr ydym 
yn ei wneud orau – yn llawer 
cryfach nag unrhyw eiriau.”

“Dim ond Llafur Cymru sydd yn ennill 
i Gymru”. Dyma’r geiriau yr oeddwn 
wedi bwriadu eu cyflwyno pan 
oeddwn i fod cyfarfod yma yn 2020. 

Nid oedd yn bosibl cynnal y 
gynhadledd honno, ond yn y 
diwedd, nid oedd angen dweud y 
geiriau. Roedd ein gweithredoedd 
– o bob galwad ffôn y gwnaethoch 
o’ch ystafelloedd byw, i bob drws y 
gwnaethom guro arno pan oedd yn 
ddiogel i ni fynd allan a gwneud yr 
hyn yr ydym yn ei wneud orau – yn 
llawer cryfach nag unrhyw eiriau .

Dangosodd ymgyrch etholiad y 
Senedd, wedi ei arwain gan Brif 
Weinidog Cymru Mark Drakeford, 
fod fformiwla lwyddiannus Llafur 
Cymru mor effeithiol heddiw ag 
erioed .

Ond gwyddom mai rhan hanfodol 
o’r fformiwla honno yw peidio byth 
bod yn hunanfodlon . 

Dyma pam nad yw ein Llywodraeth 
Llafur Cymru wedi gwastraffu 
unrhyw amser, yn cyflawni 
addewidion fel ymrwymo i Gyflog 
Byw Gwirioneddol i’n gweithwyr 
gofal cymdeithasol, a rhoi cymorth 
ariannol yn gyflym i’r rheiny sydd yn 
cael eu gwasgu gan argyfwng costau 
byw y Torïaid . 

A dyma pam hefyd y mae’n rhaid i ni 
nawr edrych tuag at yr heriau nesaf 
yr ydym yn eu hwynebu .

Fis Mai eleni, mae gennym set 
hanfodol o etholiadau . Gyda phob 
un sedd cyngor yng Nghymru ar 
gael, mae’n rhaid i ni wneud ein 
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gorau glas i gael cynghorwyr Llafur 
Cymru. Mae effaith cynghorau Llafur 
Cymru yn amlwg i ni i gyd – o arwain 
cynlluniau ailgylchu ym Mhen-y-
bont ar Ogwr i ddatblygiad pedwar 
parc solar ar draws Sir y Fflint, a 
chyflwyno Ysgolion yr 21ain Ganrif 
ar draws Cymru . 

Dyna beth sydd yn digwydd pan 
fydd gennych Lywodraeth Llafur 
Cymru, yn gweithio law yn llaw gyda 
chynghorau Llafur Cymru .

Fodd bynnag, gwyddom fod un darn 
o’r pos yn dal ar goll.

Bydd Boris Johnson a’r llywodraeth 
Dorïaidd traed moch yma yn parhau 
i sathru ar Gymru nes i ni gael ei 
wared o Rif 10 – a gallai’r cyfle i 
wneud hynny ddod unrhyw bryd . 

Rwy’n gwybod ein bod yn barod i 
achub ar y cyfle hwnnw. Mae ein tîm 
o ASau Llafur Cymru yn San Steffan 
yn sefyll dros Gymru yn y senedd 
bob wythnos, ac yn barod i fynd â’r 

frwydr at y Torïaid ar stepen y drws 
pryd bynnag y bydd Boris Johnson 
yn ddigon dewr i fynd at y bobl .

Roeddwn i yno gyda chi ar hyd 
a lled Cymru wrth i chi droedio’r 
strydoedd ar gyfer pedair wythnos 
olaf yr ymgyrch fis Mai diwethaf. 
Clywais gan y pleidleiswyr hynny a 
ddywedodd wrthym eu bod mor 
ddiolchgar i gael Llywodraeth Llafur 
Cymru, wedi ei harwain gan Mark 
Drakeford, i’n diogelu ni rhag y 
gwaethaf o’r llywodraeth Dorïaidd 
hon . 

Ond fe wnaethom hefyd eu clywed 
yn dweud wrthym bod angen i ni 
gael y Torïaid hynny allan o’r swydd, 
ac anfon Keir Starmer i Downing 
Street

Felly mwynhewch y Gynhadledd 
hon, a mwynhewch gallu dod 
ynghyd unwaith eto . Ond dewch i ni 
adael Llandudno gyda’r awydd a’r 
egni i ennill, ennill, ac ennill eto .
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Jo Stevens AS 
Ysgrifennydd Cymru Cysgodol

Croeso i Landudno ar gyfer 
cynhadledd 2022 Llafur Cymru. 
Rwy’n falch o fod yn arwain Plaid 
Lafur Seneddol Cymru yn San 
Steffan fel Ysgrifennydd Gwladol yr 
Wrthblaid dros Gymru a byddaf yn 
arbennig o falch o groesawu Keir 
Starmer i’w gynhadledd Llafur 
Cymru gyntaf yn bersonol fel ein 
Harweinydd .

Gyda 14 o’n 22 Aelod Seneddol 
Llafur Cymru ar ein mainc flaen  
yn y Senedd, mae Keir yn cydnabod 
ac yn gwerthfawrogi’r profiad,  
yr ymrwymiad a’r doniau ar draws 
ein tîm gwych yn San Steffan, gyda 
phob Aelod Seneddol Llafur Cymru 
yn sefyll lan dros Gymru o ddydd 
i ddydd .

Gyda Phrif Weinidog Torïaidd 
twyllodrus, anonest a chywilyddus 
yn arwain llywodraeth sydd wedi 
cael ei pharlysu gan ei fethiant, mae 
Keir yn llygad ei le mai dyma’r “Prif 
Weinidog gwaethaf posibl ar yr adeg 
waethaf bosibl” . 

Ar ben hynny mae Ysgrifennydd 
Gwladol Torïaidd Cymru yn 
amddiffyn Boris Johnson yn gwbl 
ddigywilydd ar bob cyfle. Mae’n gwbl 
glir – dydy’r Torïaid ddim yn parchu 
Cymru, ddim yn poeni am Gymru 
nac yn meddwl am Gymru . 

Mae chwyddiant yn uwch nag 
erioed; mae biliau cyfleustodau’n 
codi’n aruthrol ac mae trethi ar fin 
codi. Mae’r Torïaid yn gwneud tro 
gwael â Chymru unwaith eto, boed 
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“ Gyda 14 o’n 22 Aelod 
Seneddol Llafur Cymru ar 
ein mainc flaen yn y Senedd, 
mae Keir yn cydnabod ac 
yn gwerthfawrogi’r profiad, 
yr ymrwymiad a’r doniau ar 
draws ein tîm gwych yn San 
Steffan.”
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hynny drwy ddal biliynau yn ôl o’n 
cyfran deg o gyllid HS2, neu dorri 
addewidion maniffesto sy’n golygu 
bod Cymru’n colli cannoedd ar 
filiynau o bunnoedd ar ôl Brexit.

Cymharwch ymateb y Torïaid i’r 
pandemig â’r hyn a gafodd ei wneud 
yma yng Nghymru gan Mark 
Drakeford a llywodraeth Lafur 
Cymru. Roedd Llywodraeth Cymru 
wedi ystyried y dystiolaeth, wedi 
gwrando ar gyngor arbenigwyr a 
gweithredu arno a gwneud popeth 
posibl i ddiogelu Cymru. Rydym yn 
diolch iddynt o waelod calon ac 
roedd pobl Cymru’n amlwg yn 
sylweddoli hyn wrth bleidleisio yn 
etholiadau’r Senedd y llynedd. 

Hoffwn hefyd dalu teyrnged i’n 
Cynghorwyr Llafur ar hyd a lled 
Cymru sydd wedi bod wrth galon 
ymateb ein cymunedau i Covid. 
Mae’r arweinyddiaeth, y tosturi a’r 
ymroddiad a ddangoswyd mewn 
amgylchiadau mor ddychrynllyd 
wedi bod yn anhygoel . 

Er gwaethaf yr heriau hyn, mae 
Llywodraeth Lafur Cymru a’n 
Cynghorau sy’n cael eu harwain gan 
Lafur Cymru yn cyflawni dros Gymru 
– yn trawsnewid ein hysgolion, yn 
rhoi cyfle teg i bobl sy’n gadael gofal, 
yn helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng 
hinsawdd ac yn darparu cymorth 
ychwanegol i deuluoedd yng 
Nghymru sy’n wynebu’r baich mwyaf 
enbyd oherwydd methiant 
economaidd y Torïaid .

Dyma lwyddiannau Llafur Cymru, 
sy’n adeiladu ar ddau ddegawd o 
waith caled yn sefyll lan dros Gymru, 
y mae Keir ac Aelodau Seneddol 
Llafur yn ymfalchïo ynddynt . Llafur 
Cymru, mewn grym, yn cyflawni 
dros bobl Cymru . 

Nawr, yn fwy nag erioed, rhaid i’n 
cynrychiolwyr ar bob lefel ac ym 
mhob un o wledydd y Deyrnas 
Unedig ganolbwyntio eu 
hymdrechion ar yr adferiad ar ôl y 
pandemig, ailadeiladu ein heconomi 
a’r wlad a mynd i’r afael â’r argyfwng 
hinsawdd .

Gyda’n Hawdurdodau Lleol dan 
arweiniad Llafur, Llywodraeth Lafur 
Cymru dan arweiniad Mark, a 
Llywodraeth Lafur y Deyrnas Unedig 
dan arweiniad Keir, dyna’n union 
beth wnawn ni .

“ Mae Llywodraeth Lafur 
Cymru a’n Cynghorau sy’n 
cael eu harwain gan Lafur 
Cymru yn cyflawni dros 
Gymru – yn trawsnewid 
ein hysgolion, yn rhoi 
cyfle teg i bobl sy’n gadael 
gofal, yn helpu i fynd 
i’r afael â’r argyfwng 
hinsawdd ac yn darparu 
cymorth ychwanegol i 
deuluoedd yng Nghymru 
sy’n wynebu’r baich mwyaf 
enbyd oherwydd methiant 
economaidd y Torïaid.”
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Ers i ni gyfarfod ddiwethaf yma 
yn Llandudno bron dair blynedd 
yn ôl, rydym wedi bod trwy 
newidiadau enfawr – nid yn unig 
mewn gwleidyddiaeth, ond ar draws 
pob agwedd ar fywyd. Mae effaith 
pandemig coronafeirws yn dal yn 
amhosibl i’w anwybyddu. Ac mae 
llywodraeth leol – fel sydd yn wir yn 
aml – yng nghanol pethau . 

Yn 2019, dywedodd fy rhagflaenydd, 
fel Arweinydd Llafur Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru, y Farwnes 
Wilcox, wrth y Gynhadledd, 
“addawodd Llywodraeth Dorïaidd 
y DU ddiwedd i gyni ond ddydd 
ar ôl dydd, rydym yn gweld pa 
mor ddisylwedd oedd yr addewid 
hwnnw .”

Mae hyn yn fwy gwir nag erioed  
– ac mae’r pandemig wedi 
gwaethygu effeithiau hynny, gan 
rwygo edeifion olaf brethyn sydd 
wedi cael ei dreulio gan fwy na 
degawd o gamreolaeth economaidd 
y Torïaid .

Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae 
bywyd pob un person wedi cael ei 
effeithio gan y pandemig. Ond ar 
ben hynny, mae’r argyfwng costau 
byw yn parhau i roi pwysau ar 
deuluoedd . Mae Credyd Cynhwysol 
wedi cael ei dorri, ac mae’r mwyaf 
agored i niwed yn ein cymdeithas 
yn parhau i gael eu targedu . Ac er 
gwaethaf cyni’r Torïaid, rydym wedi 
buddsoddi er mwyn gwarchod 
gwasanaethau hanfodol . 

Y Cyng Andrew Morgan 
Arweinydd WLGA

“ Mae awdurdodau lleol sydd 
yn cael eu harwain gan Lafur 
Cymru wedi gweithio law 
yn llaw gyda Llywodraeth 
Llafur Cymru i sicrhau bod 
ein plant wedi cael bwyd, ein 
bod wedi cael system tracio 
ac olrhain effeithlon ac 
effeithiol.”



Er gwaethaf hyn, mae awdurdodau 
lleol sydd yn cael eu harwain gan 
Lafur Cymru wedi gweithio law 
yn llaw gyda Llywodraeth Llafur 
Cymru i sicrhau bod ein plant 
wedi cael bwyd, ein bod wedi cael 
system tracio ac olrhain effeithlon 
ac effeithiol, a bod busnesau yng 
Nghymru wedi cael cyllid na fyddent 
wedi ei gael pe byddent yn Lloegr .

Yma yng Nghymru hefyd, rydym 
yn dal i adeiladu Ysgolion o’r radd 
flaenaf i’r 21ain Ganrif ac yn gwella 
safonau addysgu . Yng Nghymru, 
rydym yn arwain y ffordd o ran 
cyfraddau ailgylchu, rydym yn rhoi 
urddas mewn gofal cymdeithasol, ac 
rydym yn adeiladu tai – yn cynnwys 
20,000 o gartrefi cymdeithasol 
carbon isel newydd .
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Bydd llywodraeth Dorïaidd y DU yn 
parhau gyda’u hymagwedd wyllt 
yn seiliedig ar wleidyddiaeth o 
lywodraethu’r DU, efallai byddant 
yn parhau i gynnal partïon, ac 
rwy’n siŵr y byddant yn parhau i 
roi contractau i’r rheiny sydd yn 
gallu anfon negeseuon iddynt ar 
Whatsapp . Ond tra bod gennym 
Lywodraeth Llafur Cymru yn 
gweithio gydag awdurdodau lleol 
wedi eu harwain gan Lafur Cymru, 
yma yng Nghymru, bydd pethau yn 
wahanol .

Rwy’n sicr y byddwn yn genedl 
gryfach, decach, wyrddach .  



 

           

    

Visit the NEU Cymru stand to know more about our 
'Value Education' campaign - to value education, we 
need to value educators. 

Ymwelwch â stondin NEU Cymru er mwyn cael   
gwybodaeth am ein hymgyrch ‘Gwerthfawrogi 
Addysg’ - i werthfawrogi addysg, mae angen i ni 
werthfawrogi addysgwyr. 



Eleni, bydd ein hyfforddiant yn 
canolbwyntio ar sut i redeg bwrdd 
wrth ganfasio gan ddefnyddio Ap 
Stepen y Drws y Blaid Lafur .

Cynhelir y sesiynau fel rhan o 
sesiynau canfasio y byd go iawn – 
oherwydd y ffordd orau o ddysgu 
sut i ddefnyddio Ap Stepen y Drws 
yw mynd allan a’i ddefnyddio!

Does dim gwahaniaeth os nad 
ydych erioed wedi defnyddio’r ap 
nac wedi rhedeg bwrdd o’r blaen – 
bydd y sesiynau hyn yn rhoi’r holl 
wybodaeth sydd ei hangen arnoch .

Mae aelodau sydd yn gallu rhedeg y 
bwrdd yn aelodau hanfodol o dimau 
ymgyrchu, felly bydd datblygu’r 
sgiliau yn ychwanegu gwerth 
sylweddol i’ch ymgyrchoedd.
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Hyfforddiant yn y gynhadledd  
Rhedeg y bwrdd ar ap stepen y drws

Sganiwch y côd QR er mwyn 
anfon RSVP ar gyfer y 
sesiwn – gwnewch yn siŵr 
eich bod yn anfon RSVP.

Dydd Gwener,  
11 Mawrth, 10.30yb 
Cyfarfod ym 
maes parcio Asda 
Llandudno
Dydd Sul,  
13 Mawrth, 9yb 
Cyfarfod ar Heol 
Gwydyr/Gerddi 
Gwydyr

Gan mai sesiynau awyr agored yw’r 
rhain, gwisgwch yn briodol ar gyfer 
y tywydd. Ac os bydd yr elfennau yn 
newid, byddwn mewn cysylltiad â 
threfniadau newydd dan do.



Protecting workers’ 
rights for over  
100 years 
Thompsons Solicitors has proudly 
only ever acted for workers who have 
been injured or mistreated, and never for 
employers or their insurers.

We have secured millions of pounds in 
compensation, won countless landmark  
cases and secured key legal reforms. 

We continue to work in solidarity with Welsh Labour  
and the trade union movement, using the law to fight  
for the rights of working people. 

 

www.thompsonstradeunion.law 
0800 0 224 224
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Canllaw Cyfarfodydd Ymylol  
2022
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Canllaw Ymylol 2022 Dydd Sadwrn: 12.30yp – 2.00yp

UCM Cymru: Derbyniad Cinio’r 
Canmlwyddiant 

 
Mae Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr 
yn 100 oed eleni! Ymunwch â ni a llu o 
wynebau cyfarwydd o fudiad y myfyrwyr 
ar hyd y blynyddoedd i ddathlu canrif o 
fyfyrwyr yn arwain y ffordd. Byddwn hefyd 
yn dychmygu sut y gall Cymru fod ar flaen 
y gad o ran creu gweledigaeth newydd ar 
gyfer addysg dros y 100 mlynedd nesaf. 
Gadewch i ni ailgysylltu ar ôl dwy flynedd 
sydd wedi newid yn sylfaenol yr hyn y 
mae’n ei olygu i fod yn fyfyriwr, a symud 
gyda’n gilydd tuag at yr etholiad cyffredinol 
nesaf yn 2024 – blwyddyn a fydd hefyd yn 
nodi 50fed penblwydd UCM Cymru.
Ystafell Rhuddlan, Venue Cymru
 
Hub Cymru Africa 

 
Beth ddylai rôl Cymru fod mewn 
Datblygiad Rhyngwladol ac Undod 
Byd-eang?
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf 
mae’r byd wedi gweld newidiadau 
aruthrol; mae Covid-19 wedi dangos 
pa mor gysylltiedig ydyn ni i gyd, mae 
llofruddiaeth George Floyd wedi agor 
llygaid llawer o bobl i’r hiliaeth sy’n dal 
i fod wedi’i gwreiddio’n ddwfn yn ein 
cymdeithasau, mae’r argyfyngau hinsawdd 
a bioamrywiaeth yn achosi newidiadau 
i fywydau’r rhai sydd yn y sefyllfa fwyaf 
bregus. Ymateb Llywodraeth y DU? Torri’r 
gyllideb cymorth o 0.7%, cau’r Adran er 
Datblygiad Rhyngwladol (DFID) a rhwystro 
ymdrechion i sicrhau tegwch byd-eang 

o ran cyflenwi brechlynnau. Gydag 
amgylchedd polisi’r DU sydd mor groes 
i weledigaeth Cymru ar gyfer gwlad sy’n 
edrych tuag allan ac sy’n gyfrifol yn fyd-
eang, beth allwn ni ei wneud i weithredu 
mewn undod â’r bobl sydd fwyaf angen 
ein cefnogaeth? Ymunwch â John Griffiths 
ASC; Claire O’Shea, Pennaeth Hyb Cymru 
Affrica ac aelodau o Grŵp Asiantaethau 
Tramor Cymru a’r sector Cymru ac Affrica. 
Ystafell Alwen, Venue Cymru 
 
Prifysgol Caerdydd 

 
Gweithio o bell — beth mae’r 
ymchwil yn ei ddweud wrthon ni?
Yr Athro Alan Felstead (Prifysgol 
Caerdydd)  a Nisreen Mansour (TUC 
Cymru) Y Cadeirydd: Jenny Rathbone AS
Mae Llywodraeth Cymru yn anelu at 30% 
o weithlu Cymru fydd yn gweithio o bell, 
gan roi rhagor o opsiynau a dewisiadau i 
bobl o ran eu gweithle. Mae’r Athro Alan 
Felstead yn nodi’r hyn y mae ei ymchwil yn 
ei ddweud wrthon ni am weithio o bell, a 
bydd Nisreen Mansour o TUC Cymru yn 
trin a thrafod ymarferoldeb rhoi’r polisi  
ar waith.
Ystafell Aled, Venue Cymru

Llafur i Ennill  

 
Llafur i Ennill cyfarfod gyda 
Carolyn Harris AS; Carwyn Jones 
(gwahoddwyd); ac ymgeiswyr Llafur i Ennill 
ar gyfer Pwyllgor Gweithredu Cymru a’r 
Fforwm Polisi Cenedlaethol dros Gymru
Stwdio, Venue Cymru
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Canllaw Ymylol 2022 Dydd Sadwrn: 12.30yp – 2.00yp

Ymddiriedolaeth Adeiladu 
Cymunedau 

 
Asedau Cymunedol ac Adfer ar ôl y 
Pandemig
Byddwn yn cofio 2022  fel y flwyddyn i ni 
ddod allan o bandemig Covid. Ond mae’n 
amlwg y bydd argyfwng y pandemig yn 
arwain at argyfwng mewn safonau byw 
a fydd yn taro’r tlotaf yn ein cymunedau 
galetaf.
Mae’r digwyddiad hwn yn edrych ar sut 
gall mudiadau sydd â’u gwreiddiau yn eu 
cymunedau ddarparu’r gefnogaeth a’r 
cyfleoedd sydd ar bobl leol eu hangen i 
oroesi a ffynnu.
Bydd hefyd yn trafod sut gall Llywodraeth 
Cymru ac mudiadau cymunedol i ddiogelu 
llesiant a safonau byw mewn cyfnod o 
argyfwng.
Wedi ei gadeirio gan Buffy Williams AS
Ystafell Harlech, Venue Cymru

Cyfarfod Ymylol Llafur UNISON 

  
National Care Service for Wales
Mae yna obaith gwirionedd y caiff 
Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol ei greu 
yng Nghymru. Bydd y cyfarfod hwn yn 
gyfle i edrych yn ofalus ar sut y gallwn ni 
wneud i hyn ddigwydd
Dan gadeiryddiaeth Ysgrifennydd 
Rhanbarthol UNISON Cymru/Wales, Karen 
Loughlin
 

Siaradwyr: Julie Morgan ASC, 
Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau 
Cymdeithasol; Siân Stockham – PGC 
UNISON a Gweithiwr Gofal; Jayne Bryant 
ASC - Gorllewin Casnewydd
Siaradwyr ychwanegol i’w cadarnhau
Diolchwn i gwmni Cyfreithwyr Thompsons 
sy’n noddi’r cyfarfod hwn
Ystafell Padarn, Venue Cymru

ERS Cymru & Llafur dros 
Ddemocratiaeth Newydd 

 
Cymru am ddemocratiaeth newydd  
Ble nesaf i ddemocratiaeth Gymreig 
yn arwain y ffordd ar adeg pan fo 
democratiaeth ehangach y DU mewn 
argyfwng?
Sgwrs gyda: Caroline Osborne, Swyddog 
Gwleidyddol ac Addysg, Llafur dros 
Ddemocratiaeth Newydd; Huw Irranca 
Davies ASC, ASC dros Ogwr a Chadeirydd 
y Pwyllgor Pwrpas Arbennig ar Ddiwygio’r 
Senedd; Maddy Dhesi, ymgyrchydd 
the3million a HandsOffOurVote; Shavanah 
Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru 
a Chomisiynydd ar gyfer y Comisiwn 
Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol 
Cymru
Caiff cinio ei ddarparu. 
Ogwen B, Venue Cymru
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Uno’r Undeb Cymru 

  
 
Cyrraedd Adref yn Ddiogel
Mae gan weithwyr hawl i fanteisio ar 
drafnidiaeth ddiogel ar unrhyw adeg o’r 
dydd, ond mae llawer o bobl sy’n gweithio 
oriau anghymdeithasol yn ei chael hi’n 
anodd. Gydag ychydig iawn o fysiau, os o 
gwbl, mae’r rhai sy’n cael cyflog isel mewn 
perygl o gerdded adref ar eu pennau eu 
hunain gyda’r nos.
Ymunwch â ni wrth i ni archwilio’r ffyrdd y 
gallwn ni wneud yn siŵr fod gweithwyr yn 
cyrraedd adref yn ddiogel.
Siaradwyr: Peter Hughes: Ysgrifennydd 
Uno’r Undeb Cymru; Hannah Blythyn 
AS: Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth 
Gymdeithasol; Laura Smith: Ymgyrch y 
DU – Get Me Home Safely; Irina DaCarmo: 
Trafnidiaeth Teithwyr; Pasty Tuner: 
Cydlynydd Lletygarwch a Chymuned Uno’r 
Undeb Cymru
Lluniaeth 
Ystafell Brenig, Venue Cymru

Cynghrair Iechyd a Lles 
Conffederasiwn GIG Cymru  
Sesiwn galw heibio gydag ugain o 
sefydliadau iechyd a gofal yn bresennol, 
gan gynnwys sefydliadau cleifion, colegau 
brenhinol, undebau a’r trydydd sector 
ehangach. Cyfle anffurfiol i drafod ystod o 
feysydd polisi a blaenoriaethau iechyd a 
gofal ar gyfer y Chweched Senedd.
Ystafell Crafnant, Venue Cymru

Sefydliad Prydeinig y Galon 

 

Bob blwyddyn, mae clefydau’r galon yn 
lladd miloedd o fenywod yng Nghymru. 
Mae clefyd coronaidd y galon, yn unig, 

yn lladd dwywaith gymaint o fenywod â 
chanser y fron ond mae llawer o bobl o 
dan yr argraff mai dim ond dynion sy’n 
cael clefydau’r galon. Mae’r dybiaeth hon 
yn costio eu bywydau I fenywod. 
Wrth gydweithio â chleifion, clinigwyr a’r 
cyhoedd, gwelsom fod menywod o dan 
anfantais ar bob cam o’r llwybr cleifion. 
Mae menywod yn llai tebygol o gael 
gwybod bod perygl iddynt gael clefyd 
y galon, yn llai tebygol o gael diagnosis 
sydyn, yn llai tebygol o gael y driniaeth 
orau bosib ac yn llai tebygol o gael 
sesiynau adsefydlu cardiaidd. 
Dewch i Gyfarfod Ymylol BHF Cymru i weld 
sut y gallwn weithio i gau bwlch bioleg.
Ogwen A, Venue Cymru

Cymdeithas Cledwyn (1.00pm)  

 
CBC a dathliad can mlynedd o 
fwyafrif Llafur yng Nghymru 
Sut mae Llafur wedi cynnal 
mwyafrif am ganrif
Cadeirydd: Eluned Morgan 
Siaradwr: Parch D. Ben Rees – Awdur 
llyfrau ar Jim Griffiths, Aneurin Bevan ag 
Elystan Morgan
Eleni bydd, Llafur Cymru yn dathlu can 
mlynedd o ennill mwyafrifoedd ym mhob 
prif etholiad yng Nghymru. Mae hwn yn  
gamp ryfeddol a bydd yr hanesydd ac 
awdur – uchel ei barch y Parchedig D. Ben 
Rees, sydd wedi ysgrifennu bywgraffiadau 
ar Jim Griffiths, Aneurin Bevan ac Elystan 
Morgan yn nodi rhai o’r rhesymau dros 
y llwyddiant yma ac yn sôn am rai o’r 
cymeriadau allweddol sydd wedi helpu 
Llafur Cymru i gynnal y safle dominyddol 
hwn dros y ganrif ddiwethaf.
Bwyd am ddim  
Cae Mor Hotel
Noddwyd gan Camlas
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Canllaw Ymylol 2022 Dydd Sadwrn: 5.30yp – 7.00yp
TUC Cymru 

 
Ymladd dros Waith Teg
Sut y gall llywodraethau ac undebau fynd 
i’r afael ag ansicrwydd, penaethiaid gwael 
a swyddi gwael yng Nghymru?
Hannah Blythyn AS Y Dirprwy Weinidog 
dros Bartneriaeth Gymdeithasol; 
Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol 
TUC Cymru; Yr Athro Jean Jenkins, 
Cadeirydd, Comisiwn TUC Cymru ar 
Ddyfodol Gwaith; Karen Loughlin, 
Ysgrifennydd Rhanbarthol Unison/Cymru
Ystafell Rhuddlan, Venue Cymru

Ganolfan Llywodraethiant Cymru 
Prifysgol Caerdydd   

 
Astudiaeth Etholiad Cymru  
Flwyddyn ar ôl etholiadau’r Senedd yn 
2021, mae tîm Astudiaeth Etholiad Cymru 
(WES) yn parhau i greu data newydd 
ynghylch pam y pleidleisiodd pobl yng 
Nghymru yn y ffordd y gwnaethon nhw. 
Mae tîm WES wedi cynnal yr astudiaeth 
fwyaf erioed o etholiad datganoledig, ac 
mae eisoes wedi cyhoeddi canfyddiadau 
allweddol ynghylch y gefnogaeth sydd 
i annibyniaeth, agweddau at y pleidiau 
gwleidyddol a’u harweinwyr. 
Ymunwch ag ymchwilwyr o Ganolfan 
Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd 
wrth iddyn nhw amlinellu barn Cymru am 
y pleidiau, yr undeb a’r Deyrnas Gyfunol, 
hunaniaeth genedlaethol a llu o faterion 
eraill a fydd yn hynod bwysig i Lafur 
Cymru yn y blynyddoedd i ddod.
Ystafell Brenig, Venue Cymru

Plaid Cydweithredol Cymru & 
Chanolfan Cydweithredol Cymru 

 
Cydweithredwyr mewn Grym
Byddwn yn trafod sut mae cydweithredwyr 
mewn grym yng Nghymru wedi cyflawni eu 
gwerthoedd ac yn gallu parhau i adeiladu 
gwlad gydweithredol trwy bolisïau a 
amlinellwyd ym maniffesto “Owning the 
Future”. Clywch gan siaradwyr gan gynnwys 
Gweinidog Economi Llywodraeth Cymru, 
Vaughan Gething, Gweinidog Newid 
Hinsawdd Llywodraeth Cymru Julie James 
a Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan 
Cydweithredol Cymru. Cadeirydd y cyfarfod 
fydd Jackie Jones, Cadeirydd Cyngor 
Cydweithredol Cymru.
Ystafell Padarn, Venue Cymru

Awyr Iach Cymru 

 
‘u hwnt i’r terfyn – mynd i’r afael â 
llygredd aer yng Nghymru
Llygredd aer yw un o’r bygythiadau 
amgylcheddol mwyaf i iechyd y cyhoedd. 
Mae’n costio £1bn pob blwyddyn i’n 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol sy’n rhoi 
straen ar ein system iechyd ac yn cwtogi 
bywydau. Ymunwch â ni i drafod beth 
sydd angen i ni ei wneud i fynd i’r afael ag 
aer budr yng Nghymru. 
Cadeirir y cyfarfod gan Huw Irranca-
Davies AS, ac hefyd yn bresennol fydd y 
Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee 
Waters AS; Cadeirydd Awyr Iach Cymru, 
Joseph Carter; a’r Athro Paul Lewis.
Ystafell Harlech, Venue Cymru



Cyd-Ymddiridolaeth Terrence 
Higgins Cymru a LHDT+ Llafur Cymru 
Ymylol  

 
Dod ag achosion HIV i ben erbyn 
2030: A all Cymru arwain y ffordd? ?
Eluned Morgan AS, Gweinidog Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol; Richard 
Angell, Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd, 
Ymddiriedolaeth Terrence Higgins; 
Dr Olwen Williams OBE, Meddyg 
Ymgynghorol mewn Meddygaeth 
Genhedlol-droethol / Meddygaeth HIV, 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr; 
Gianpiero Molinu, Cadeirydd, Fast Track 
Caerdydd a’r Fro; Cadeirydd: Cynghorydd 
Ash Lister, Cadeirydd, LHDT+ Llafur Cymru
Cymru oedd cenedl gyntaf y DU i 
ymrwymo i roi terfyn ar achosion newydd 
o HV erbyn 2030, ac yn arloeswr wrth 
gyflwyno PrEP. Mae ‘Rhaglen Lywodraethu’ 
y Prif Weinidog yn amlinellu Cynllun 
Gweithredu HIV i gyflawni’r nod o sero 
achos o HIV. Mae llawer i’w wneud – 
cynyddu profion, trawsnewid y data sydd 
ar gael, sicrhau fod PrEP ar gael mewn 
gofal cynradd a chefnogi pobl sydd wedi 
cael diagnosis HIV â chymorth iechyd 
meddwl a chan cymheiriaid.  Er hyn, a all 
Cymru arwain y ffordd? 
Ystafell Alwen, Venue Cymru

Undeb GMB   

 
Trawsnewid i economi werdd  
Mae’r llwybr tuag at sero net yn her fawr i 
Gymru gyfan.  
Ymunwch â ni i drafod y ffordd y mae’n 
rhaid i Wleidyddion, pleidleiswyr, cyflogwyr 
a chyflogeion i gyd weithio gyda’i gilydd i 
fynd i’r afael ag anghenion ynni’r wlad a 
chreu dyfodol gwyrddach i Gymru. 
Ystafell Aled, Venue Cymru

Growth Track 360 

 
Pam mae Agenda Trawsffiniol 
Gogledd Cymru/Gogledd Orllewin 
Lloegr yn Agenda Lafur
Noddir y cyfarfod ymylol hwn gan 
Gynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy (MDA) 
a Growth Track 360 (GT360). Mae’r 
MDA yn cynrychioli economi integredig 
trawsffiniol Gogledd Ddwyrain Cymru, 
Gorllewin Swydd Gaer a Chilgwri ac yn 
ceisio trawsnewid cyfraniad yr economi 
drawsffiniol i’r DU. Mae GT360 yn 
ymgyrchu dros uwchraddio trawsffurfiol 
cysylltedd trawsffiniol.
Bydd llefarwyr o Ogledd Cymru a Gogledd 
Orllewin Lloegr yn disgrifio rhaglenni 
MDA a GT360 a sut maent yn cysylltu ag 
agenda Lafur i wella bywydau pobl sy’n 
gweithio a gwerth Arweinyddiaeth Lafur 
Llywodraeth Cymru, Cynghorau Swydd 
Gaer a Rhanbarth Dinas Lerpwl.
Ystafell Crafnant, Venue Cymru

Fair Vote UK 

 

Ymosodiad ar ddemocratiaeth: 
Sut dylai Cymru ymateb?
O dwyllwybodaeth ar-lein yn bwydo 
rhaniadau cymdeithasol i arian tramor 
yn dylanwadu ar ein hetholiadau, mae 
democratiaeth mewn mwy o berygl nag 
erioed. Mae datganoli’n rhoi cyfleoedd i 
weithredu nawr yng Nghymru, ond mae 
amser yn mynd yn brin.
Siaradwyr: Mick Antoniw AS Gweinidog 
y Cyfansoddiad Llywodraeth Cymru; Kyle 
Taylor Fair Vote UK Awdur: “The Little 
Black Book of Data and Democracy”; Ian 
Lucas Aelod Seneddol Blaenorol Llafur yn 
Wrecsam, Awdur: “Digital Gangsters”.
Ogwen B, Venue Cymru
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FUW 

 
Cynhelir ein derbyniad diodydd anffurfiol 
ar ddydd Sadwrn 12fed Mawrth am 
5.30yh yn Ystafell Isaiah yng Ngwesty 
St George. Ymunwch â ni i fwynhau 
rhywfaint o gynnyrch Cymreig ac i siarad 
â chynrychiolwyr UAC fel y gallwn drafod 
dyfodol ffermio a’r economi wledig yma 
yng Nghymru.
Ystafell Isaiah, Gwesty St George

Llafur100   

 
Dathlu can mlynedd o fwyafrifoedd 
Llafur yng Nghymru   

Trefnwyd gan Mark Drakeford MS, Eluned 
Morgan MS a noddwyd yn garedig gan 
Unsain.
Cadeirir gan Eluned Morgan MS
Bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford a’r 
hanesydd uchel ei barch Merfyn Jones yn 
nodi cyflawniad rhyfeddol Llafur Cymru yn 
cadw mwyafrif ym mhob etholiad mawr 
yng Nghymru ers 1922. Gan nodi rhai o’r 
buddugoliaethau allweddol, y dadleuon 
mewnol ac allanol a nodi rhai o brif 
gymeriadau y mudiad byddant yn sôn am 
y rhesymau dros lwyddiant mor ysgubol 
a sut mae apêl Llafur Cymru wedi para 
am genedlaethau ac wedi effeithio ar bob 
rhan o’r wlad.
Bydd Swyddog Cyswllt Llafur Unsain 
Cymru, Steve Belcher hefyd yn myfyrio ar 
y berthynas rhwng yr Undebau a mudiad 
Llafur Cymru dros y canmlwyddiant 
diwethaf.
Ogwen A, Venue Cymru

Remote working –  
what does the research 
tell us?
Professor Alan Felstead (Cardiff University) 
& Nisreen Mansour (TUC Cymru)
Chair: Jenny Rathbone MS

Saturday 12 March, 12:45 
Aled Room 
The Welsh Government are aiming for 30% of the Welsh 
workforce to work remotely by giving people more options 
and choice on their workplace. Professor Alan Felstead 
sets out what his research tells us about remote working, 
and Nisreen Mansour from TUC Cymru will explore the 
practicalities of implementing the policy.

Gweithio o bell — beth 
mae’r ymchwil yn ei 
ddweud wrthon ni?
Yr Athro Alan Felstead (Prifysgol Caerdydd)  
a Nisreen Mansour (TUC Cymru)
Y Cadeirydd: Jenny Rathbone AS

Dydd Sadwrn 12 Mawrth, 12:45 
Ystafell Aled
Mae Llywodraeth Cymru yn anelu at 30% o weithlu 
Cymru fydd yn gweithio o bell, gan roi rhagor o opsiynau 
a dewisiadau i bobl o ran eu gweithle. Mae’r Athro Alan 
Felstead yn nodi’r hyn y mae ei ymchwil yn ei ddweud 
wrthon ni am weithio o bell, a bydd Nisreen Mansour o 
TUC Cymru yn trin a thrafod ymarferoldeb rhoi’r polisi  
ar waith.

Canllaw Ymylol 2022 Dydd Sadwrn: 5.30yp – 7.00yp
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Marie Curie 

 
Marie Curie yw elusen y DU am ofal 
lliniarol a diwedd oes. Rydyn ni’n cefnogi 
pobl sy’n marw, eu hanwyliaid a’u 
gofalwyr, i gael y profiad diwedd oes 
gorau posib. Rydyn ni’n cynnig gofal 
ledled Cymru, yng nghymunedau a thai 
pobl, ac yn ein hosbis yng Nghaerdydd 
a’r Fro. Mae ein gwasanaeth 
gwybodaeth a chymorth am ddim hefyd 
yn rhoi cyngor a chefnogaeth i bawb 
sydd eu hangen .

NASUWT Cymru

 
NASUWT Cymru yw’r undeb mwyaf sy’n 
cynrychioli athrawon a phrifathrawon 
yng Nghymru . Gyda swyddfeydd yng 
Nghaerdydd a Llanelwy a rhwydwaith 
sydd wedi hen ennill ei blwyf o 
weithredwyr a gweithwyr achos drwy 
Gymru gyfan, mae NASUWT Cymru’n 
darparu lefel ddihafal o gefnogaeth i’w 
aelodau .

nasuwt@mail.nasuwt.org.uk   
www.teachersunion.org.uk 

WWF Cymru 

 
Mae WWF yn sefydliad cadwraeth 
annibynnol byd arweiniol . Trwy 
ymgysylltu â phob sector, rydym yn 
canolbwyntio ar ddiogelu’r byd naturiol 
a chreu atebion er mwyn i bobl a natur 
ffynnu. Darganfyddwch mwy am waith 
WWF Cymru a sut mae angen i Gymru 
ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd a Natur 
yn Stondin 19 .

Guide Dogs Cymru

 
Mae Guide Dogs Cymru yn darparu 
gwasanaethau cymhwysiad ac adfer 
i gefnogi symudedd a chynhwysiad 
cymdeithasol i blant ac oedolion . 
Ymgyrchwn dros amgylcheddau 
cynhwysol fel y gall pobl ddall a rhannol 
ddall gael yr un cyfleoedd â phawb arall. 
Dewch i’n stondin i ddysgu mwy.
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Fferylliaeth Gymunedol Cymru

 
Mae 715 o fferyllfeydd cymunedol yng 
Nghymru, yn gwasanaethu pob ardal 
ac yn helpu  i gadw ein strydoedd 
mawr yn fyw ac  yn fywiog . Mae 
fferyllfeydd cymunedol i’w cael  mewn 
dinasoedd, trefi a phentrefi ledled 
y wlad, er enghraifft ar strydoedd 
mawr, mewn archfarchnadoedd neu 
mewn  meddygfeydd . Er mai darparu 
gwasanaethau hanfodol fel dosbarthu 
presgripsiynau yw prif rôl fferyllfeydd 
cymunedol o hyd, mae’r mwyafrif 
yn cynnig ystod o wasanaethau GIG 
ychwanegol . 

NATIONAL EDUCATION UNION 
Cymru

 
NEU Cymru yw’r undeb addysg fwyaf 
yng Nghymru. Mae’r NEU yn ymgyrchu 
i sicrhau fod Llywodraeth Cymru ac 
awdurdodau lleol yn darparu’r gorau ar 
gyfer gweithwyr addysg proffesiynol ym 
mhob sefydliad addysg yng Nghymru . 

Leonard Cheshire 

 
Ymwelwch â Leonard Cheshire i drafod 
sut rydym yn cefnogi pobl anabl i fyw, 
dysgu a gweithio mor annibynnol ag 
y maent yn dewis, beth bynnag yw eu 
gallu . Dysgwch ragor am ein rhaglenni 
arloesol (megis Together as One a My 
Voice, My Choice) sy’n grymuso ac yn 
hyrwyddo dewis personol .

Cancer Research UK

 
Dewch i drafod ein nod i wella 
canlyniadau canser yng Nghymru a 
sut i gefnogi’r uchelgais hwn. Byddwn 
yn gofyn beth mae curo canser yn ei 
olygu i chi ac yn rhannu gwybodaeth am 
wasanaethau canser yng Nghymru .

Cancer Research UK yw elusen ganser 
annibynnol fwyaf y byd sy’n ymroddedig 
i achub bywydau drwy ymchwil .
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Sefydliad Tai Siartredig Cymru

 
Rydym yn cefnogi gweithwyr tai 
proffesiynol i greu dyfodol lle mae 
gan bawb le i alw adref. Ni yw’r corff 
proffesiynol ar gyfer pobl sy’n gweithio 
ym maes tai, y llais annibynnol ar gyfer 
tai a chartrefi safonau proffesiynol.

Thompsons Solicitors 

 
Mae Thompsons Solicitors yn cefnogi 
miliynau o aelodau undeb llafur, a’u 
teuluoedd, trwy ddarparu cyngor 
cyfreithiol rhad ac am ddim pan 
fyddant wedi dioddef anafiadau neu 
anghyfiawnder. Rydym yn ymfalchïo 
yn y ffaith ein bod ni wastad wedi 
gweithredu’n unig ar ran pobl sydd wedi 
cael eu hanafu neu eu cam-drin – byth 
ar ran cyflogwyr a byth ar ran cwmnïau 
yswiriant .

Ynni Clyfar GB 

 
Ynni Clyfar GB yw’r corff ennyn 
diddordeb defnyddwyr nid er elw 
cenedlaethol ar gyfer cyflwyno 
mesuryddion clyfar .  Ein tasg ni yw 
cyfathrebu â phawb ar draws Cymru, 
Lloegr a’r Alban am fesuryddion clyfar 
a’u rôl hanfodol wrth adeiladu system 
ynni’r dyfodol. 

Shelter Cymru

 
Mae Shelter Cymru yn bodoli i 
amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng 
Nghymru ac i frwydro’r effaith ddinistriol 
mae’r argyfwng tai yn ei gael ar bobl a 
chymdeithas . Yn Shelter Cymru gwnawn 
hyn drwy’n hymgyrchoedd, cyngor a 
chefnogaeth .
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Plaid Gydweithredol Cymru & 
Chanolfan Cydweithredol Cymru

 
 
Ar y stondin hon mae Plaid 
Cydweithredol Cymru, plaid mudiad 
cydweithredol Cymru sydd wedi 
ymrwymo i adeiladu cymdeithas lle 
mae pŵer a chyfoeth yn cael eu rhannu, 
a Chanolfan Cydweithredol Cymru, 
asiantaeth datblygu cydweithredol 
blaenllaw wrth galon economi 
gymdeithasol fywiog Cymru .

Grŵp Llafur LGA 

Mae Grŵp Llafur LGA yn bodoli i roi 
llais cryf i Lafur mewn llywodraeth leol . 
Rydym yn cynrychioli ac yn cefnogi 
Grwpiau Llafur yng Nghymru a Lloegr 
a’r cynghorwyr Llafur ynddynt. Dysgwch 
mwy am ein gwaith, casglwch ‘100 More 
Innovations’, a chanfod pam y dylech 
fod yn gynghorydd!

NFU Cymru 

 
Mae NFU Cymru yn fudiad democratig 
sydd yn cynrychioli ffermwyr, rheolwyr 
a phartneriaid mewn busnesau 
amaethyddol, gan gynnwys y rheini gyda 
diddordeb mewn amaeth a chefn gwlad .   
Mae aelodaeth o NFU Cymru yn hollol 
wirfoddol, ac mae’r Undeb ariannu eu 
hun.   Mae pencadlys NFU Cymru ar faes 
y sioe yn Llanelwedd .

Sefydliad Bevan

  
Sefydliad Bevan yw melin drafod 
gwobrwyedig Cymru .

Rydym ni’n gweithio i ddiddymu tlodi 
ac anghydraddoldeb trwy ddatblygu 
mewnwelediadau a syniadau, a thrwy 
ysbradoli gweithredu. Rydym ni’n elusen 
cofrestredig ac wedi ein ariannu gan 
bobl a mudiadau Cymru a thu hwnt .

Galwch draw i’n stondin i wrando ar un 
o’n sgyrsiau “pop-up”!
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Presgripsiwn Newydd: 
Dyfodol Fferyllfeydd Cymunedol yng Nghymru

Mae’r cytundeb yn cynnwys ystod eang o ddiwygiadau o dan y pedair thema ganlynol: 

1.     Ehangu rôl glinigol fferyllwyr cymunedol 

2.     Gweithlu â'r sgiliau sydd eu hangen i ddarparu gofal fferyllol rhagorol 

3.     Ymrwymiad i ansawdd, cydweithio ac integreiddio o fewn gofal sylfaenol 

4.     Gwerthfawrogi'r cyfraniad y mae fferyllfeydd cymunedol yn ei wneud i’r GIG 

 

 

Mae’r cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru, y GIG a Fferylliaeth Gymunedol Cymru yn disgrifio 
ein gweledigaeth ar gyfer sut y dylid trawsnewid fferylliaeth gymunedol i ddiwallu anghenion 
pobl Cymru. 

Galwch draw i stondin Fferylliaeth Gymunedol Cymru i ddysgu mwy!
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Cronfa Cofgolofn Rhodri Morgan

Roedd Rhodri Morgan yn cael ei ystyried 
fel ‘Tad Datganoli’ yng Nghymru.  Fe’i 
disgrifir fel gwleidydd doniol, clyfar, 
ymgysylltiol a gwahanol ac yn gawr 
yng ngwleidyddiaeth Cymru .  Gwnaeth 
gymaint i frwydro dros, ac yna sefydlu, 
Datganoli yng nghalonnau a meddyliau’r 
cyhoedd yng Nghymru .

Gyda chymorth teulu Llafur yng 
Nghymru, ein nod yw codi arian ar gyfer 
cofgolofn i Rhodri Morgan y tu allan i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym Mae 
Caerdydd . 

 

Undebau Llafur Cymru

 
Undebau Llafur Cymru yw llais 
ymgyrchu’r undebau Llafur sydd yn 
gysylltiedig â Llafur Cymru .  Mewn 
cymunedau ar draws Cymru, mae Llafur 
ac aelodau undebau llafur yn ymgyrchu 
ar faterion sydd yn bwysig i bawb .  O 
amddiffyn swyddi i sefyll dros ein 
hawliau, rydym yn gryfach pan fyddwn 
yn ymgyrchu gyda’n gilydd.

Ramblers Cymru 

 
Ramblers Cymru ydym ni. Rydym yn 
agor y ffordd i bawb fwynhau pleserau 
syml cerdded yng Nghymru . Ac rydyn 
ni’n camu i’r adwy i ddiogelu mynediad 
i’r lleoedd yr ydym i gyd wrth ein bodd 
yn crwydro drwy roi cerdded wrth galon 
cymunedau

Cymorth Canser Macmillan

 
Cymorth Canser Macmillan – byddwn yn 
gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu 
pobl gyda chanser i fyw bywydau mor 
llawn ag y gallant . Byddwn yn gwneud 
beth fo’i angen.

RSPB Cymru

 

Fel rhan o’r elusen gadwraeth natur 
fwyaf yn y DU, mae RSPB Cymru yn 
gweithio ar draws 18 gwarchodfa yng 
Nghymru a mannau pellach mewn 
partneriaeth i ddarparu cadwraeth ar 
lawr gwlad. Gydag 59,000 o aelodau, 
rydym yn gweithio er mwyn ysbrydoli 
eraill i godi’u lleisiau a dod i’r afael â’r 
argyfyngau natur ag hinsawdd .
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GMB

 
GMB yw undeb cyffredinol Prydain.

Rydym yn cynrychioli dros 450,000 
o aelodau yn y sector cyhoeddus a 
phreifat ac yn flaenllaw ym mudiad 
Llafur ac yn brwydro dros dâl, telerau ac 
amodau aelodau yng Nghymru .

Mae gwaith y GMB yn syml iawn: cael y 
fargen orau posibl i chi .

 

BHF Cymru

 
Bob blwyddyn, mae clefydau’r galon yn 
lladd miloedd o fenywod yng Nghymru . 
Mae clefyd coronaidd y galon, yn unig, 
yn lladd dwywaith gymaint o fenywod â 
chanser y fron ond mae llawer o bobl o 
dan yr argraff mai dim ond dynion sy’n 
cael clefydau’r galon. Mae’r dybiaeth hon 
yn costio eu bywydau I fenywod.

Dewch i’n stondin i ddarganfod beth 
sydd angen i ni ei wneud i atal menywod 
rhag marw’n ddiangen o glefyd y galon.

Llafur dros Ddemocratiaeth Newydd

 
Llafur dros Ddemocratiaeth Newydd, 
Gwleidyddiaeth i Bawb, Ymgyrch Llafur 
Dros Ddiwygio Etholiadol: Gallwch 
weld pam rydym eisiau newid system 
etholiadol San Steffan – Byddem wrth 
ein bodd yn clywed gan leisiau Llafur 
Cymru sut mae Cymru’n arwain y ffordd  
o ran democratiaeth!  
www.labourforanewdemocracy.org.uk

RWE Renewables UK

RWE yw cynhyrchydd pŵer mwyaf 
Cymru, yn cynhyrchu 1GW o ynni 
adnewyddadwy a buddsoddiad o 
dros £3bn gyda phartneriaid mewn 
prosiectau ynni yng Nghymru ers 2010.

Mae’n cyflogi dros 200 o bobl yn 
uniongyrchol, mae ganddo gynlluniau 
datblygu uchelgeisiol mewn ynni gwynt 
ar y tir ac ar y môr, gan gynnwys gwynt 
arnofiol ar raddfa fasnachol yn y Môr 
Celtaidd a chyfleoedd hydrogen yng 
Ngorsaf Bŵer Penfro.


