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CYNHADLEDD y HYDREF 2015

ABERTAWE - 14 TACHWEDD
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Cinio’r Cynhadledd
Siaradwr Gwadd:
Y Gwir Tim Farron AS
Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol

Nos Sadwrn, 19:30 yh

Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

WEDI

GWERTHU

ALLAN

9yb, Dydd Sul: 15 Tachwedd 2015
Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

Os nad ydych chi wedi cofrestru eto, gallwch chi
wneud wrth y Ddesg Cofrestru - dim ond £10 yr un.

 CINIO BWFFE
Gall Aelodau ac Arsyllwyr sydd wedi prynu tocynnau ar gyfer y Cinio Bwffe
gasglu eu tocynnau wrth y Ddesg Gofrestru ar ôl cyrraedd.

 DERBYNIAD AELODAU NEWYDD
Bydd aelodau newydd a mynychwyr y gynhadledd am y tro cyntaf yn derbyn
manylion am eu derbyniad gyda Tim Farron AS a Kirsty Williams AC ar ôl
derbyn y Gynhadledd.
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Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Cynhadledd yr Hydref 2015

Croeso i Abertawe ar gyfer ein Cynhadledd. Mae’r ddogfen hon yn cynnwys y amlinelliad o’r agenda
ar gyfer y penwythnos, yn ogystal â thestun y cynigion a gyflwynwyd. Bydd rhifyn o Gyhoeddiadau’r
Gynhadledd yn cael ei gyhoeddu yn y Gynhadledd a fydd yn cynnwys unrhyw welliannau a
dderbyniwyd.

CYNNWYS:
 Amserlen: Sesiwn y Bore                Tudalen: 4
 Amserlen: Sesiwn y Prynhawn               Tudalen: 5

Cynigion Polisi                  Tudalen: 6
CP1: Gwell Bargen i Bobl sy’n Rhentu yng Nghymru        Tudalen: 6
CP2: Mapio’r Daith ar Gyfer 2016: Cynnig ar gyfer y Maniffesto     Tudalen: 8
CP3: Cydraddoldeb Tocyn Bws i Bobl ag Anableddau Iechyd Meddwl   Tudalen: 9
CP4: Dyfodol i Amaethyddiaeth yng Ynghymru         Tudalen: 10
CP5: Tegwch, Twf ac Atebolrwydd             Tudalen: 11
CP6: Achub cyllid cyni i Fyfyrwyr yng Ynghymru         Tudalen: 13
CP7: Rhyddid i Ysgolion                Tudalen: 14

Cynigion Busnes                 Tudalen: 16
CB1: Fioedd Cofrestru ar gyfer Cynhadledd 2016 i Aelodau      Tudalen: 16
CB2: Is-Lywydd Ffederal dros Gymru            Tudalen: 16
CB3: Canlyniadau Un Aelod, Un Bleidlais            Tudalen: 17

Arddangosfa’r Gynhadledd               Tudalen: 18
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PRIF NEUADD YSTAFELL CARTER

09:15 - 09:30

AGOR Y GYNHADLEDD:

Mark Williams AS
(Dirprwy Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru)

09:30 - 10:00

CYNNIG POLISI:

CP1: Gwell Bargen i Bobl sy’n Rhentu yng Nghymru

10:00 - 11:00

CYNNIG POLISI:

CP2: Mapio’r Daith ar Gyfer 2016:
Cynnig Maniffesto

11:10 - 11:20

BUSNES Y BLAID

Cwestiynau ar Adroddiadau’r Grwpiau yn y
Cynulliad Cenedlaethol ac yn San Steffan

11:20 - 11:30

CYNNIG POLISI:

CP3: Cydraddoldeb Tocyn Bws i Bobl ag
Anableddau Iechyd Meddwl

11:30 - 11:45

ARAITH:

Barwnes Brinton
Llywydd y Democratiaid Rhyddfrydol

11:45 - 12:00

BUSNES Y BLAID:

Cwestiynau ar Adroddiadau gan
Gadeiryddion Pwllgorau DRhC

12:00 - 12:45

CINIO

Sesiwn y Bore
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Sesiwn y Prynhawn
PRIF NEUADD YSTAFELL CARTER

12:45 - 13:00

BUSNES Y BLAID

Cwestiynau ar Adroddiadau gan
Gynrychiolwyr Pwllgorau Ffederal

13:00 - 14:00

BUSNES Y BLAID

Briff Etholiad 2016

SESIWN CAEËDIG

13:00 - 14:00

BRIFF MANIFFESTO AR GYFER
ARSYLLWYR

14:00 - 14:45

CYNNIG POLISI:

CP4: Dyfodol i Amaethyddiaeth yng Ynghymru

CYNNIG TESTUNOL / BRYS

14:00 - 15:00

BUSNES Y BLAID:

YMGYNGHORIAD ar Adolygiad Rheolaeth
y Blaid Ffederal

14:45 - 15:45

CYNNIG POLISI:

CP5: Tegwch, Tŵf ac Atebolrwydd

15:45 - 16:05

CYNIGION BUSNES:

CB1: Fioedd Cofrestru ar gyfer Cynhadledd
2016 i Aelodau

CB2: Is-Lywydd Ffederal dros Gymru

CB3: Canlyniadau Un Aelod, Un Bleidlais

16:05 - 16:30

CYNNIG POLISI

CP6: Achub cyllid cyni i Fyfyrwyr yng Ynghymru

16:30 - 17:15

CYNNIG POLISI

CP7: Rhyddid i Ysgolion

17:15
ARAITH:

Kirsty Williams CBE AC
(Arweinydd Democratiad Rhyddfrydol Cymru)
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CYNGION POLISI
CP1: Gwell Bargen i Bobl sy’n Rhentu yng Nghymru

IR Cyrmru

Mae’r Gynhadledd yn nodi:

 1. Bod y sector rhentu preifat, dros y ddegawd ddiwethaf, wedi ehangu’n gyflym, ac ar
  hyn o bryd mae’n rhoi to uwchben cynifer o bobl â’r sector rhentu cymdeithasol.

 2. Bydd Deddf Tai (Cymru) 2014 Llywodraeth Cymru yn cynnwys cynllun trwyddedu a
  chofrestru newydd ar gyfer pob landlord yng Nghymru o fis Medi 2015.

 3. Cyflwynwyd cynlluniau o dan Lywodraeth y Glymblaid i fynnu bod asiantiaid gosod tai’n
  cyhoeddi manylion llawn y ffioedd y maent yn eu codi.

 4. Datgelodd Cyngor Ar Bopeth y codir ffioedd yn aml ar denantiaid sydd tua £337 ar
  gyfartaledd, y mae asiantiaid gosod tai yn aml yn eu cuddio.

 5. Dengys tystiolaeth gan Shelter yr Alban nad oedd landlordiaid, wedi i ffioedd asiantau
  gosod tai gael eu dileu yn yr Alban, yn fwy tebygol o fod wedi codi rhenti er 2012 na
  landlordiaid yng ngweddill y Deyrnas Unedig.

 6. Bod yna drefniadau cynllunio a thrwyddedu sy’n amrywio ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth
  ledled Cymru a’r DU, gydag awdurdodau lleol yn Lloegr yn derbyn grymoedd
  ychwanegol i reoli Tai Amlfeddiannaeth a bod grymoedd yn cynnwys y defnydd o
  Gyfarwyddiadau Erthygl 4, sy’n cael gwared â hawliau datblygu a ganiateir mewn
  ardaloedd daearyddol penodol, ac maent yn mynnu caniatâd cynllunio ar gyfer pob
  datblygiad newydd ac unrhyw waith adnewyddu i adeiladau presennol.

 7. Bod gan rai tenantiaid yng Nghymru fynediad at gynrychiolaeth ac iawn am
  gamweddau drwy:

   a. Y Tribiwnlys Eiddo Preswyl dros Gymru, a sefydlwyd yn 2004, fel tribiwnlys
   annibynnol a sefydlwyd i ddatrys anghydfodau yn ymwneud ag eiddo prydles ac
   wedi’i rentu’n breifat, a

   b. Thenantiaid Cymru sy’n bodoli i ddarparu llais cynrychiadol i denantiaid mewn tai
   cymdeithasol yng Nghymru.

 8. Mesur Rhentu Cartrefi Llywodraeth Cymru sy’n ceisio diwygio’r seiliau cyfreithiol ar
  gyfer rhentu cartref gan landlord preifat neu landlord cymunedol, yn cynnwys
  awdurdodau lleol a landlordiaid cofrestredig.

 9. Cynlluniau’r Democratiaid Rhyddfrydol i leihau allyriadau carbon a ollyngir gan gartrefi’r
  DU drwy’r Fargen Werdd, y Ddeddf Adeiladau Gwyrdd, a gwella safon tai a rentir yn
  breifat a thai cymdeithasol, gan fynnu bod y cartrefi hyn yn cael eu huwchraddio i Fand
  C erbyn 2027.

Mae’r Gynhadledd yn cefnogi:

 1. Gwrthwynebu cynlluniau Llywodraeth Lafur Cymru yn y Mesur Rhentu Cartrefi i wanhau
  hawliau tenantiaid drwy gael gwaed â’r moratoriwm chwe mis cyn troi tenant allan.

 2. Cynlluniau i gyfyngu ar droi allan er mwyn dial drwy roi’r disgresiwn i’r llysoedd barn
  wrthod â gwneud gorchymyn meddiannu.

 3. Gwelliannau i ychwanegu diffiniadau o ddiffyg atgyweirio at y Mesur Rhentu Cartrefi i
  sicrhau bod safonau’n cael eu cynnal.

Mae’r Gynhadledd yn credu:

 1. Bod y Sector Rhent Preifat (PRS) yn rhan bwysig o farchnad dai fodern ac mae’n
  darparu cartrefi i amrywiaeth eang o deuluoedd.

 2. Na ddylai tenantiaid ddisgwyl safonau gwael, cynnal a chadw gwael, a llai o hawliau na
  pherchnogion eu cartrefi.
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 3. Mae camau a gymerir gan Lywodraeth Cymru i reoleiddio’r sector yn well i’w croesawu
  ond mae’n rhaid iddynt wneud mwy i gyflawni gwir newid.

 4. Mae ffioedd aneglur gan asiantaethau gosod tai yn annheg, a bod dyfarniad yr
  Asiantaeth Safonau Hysbysebu bod yn rhaid i hysbysebwyr gynnwys yr holl ffioedd a
  thaliadau  gorfodol o flaen llaw yn gam cyntaf yn y cyfeiriad cywir.

 5. Mae’n rhaid gwneud mwy i amddiffyn tenantiaid rhag arferion annheg.

 6. Mae sicrhau effeithlonrwydd ynni yn y Sector Rhent Preifat yn allweddol i gyflawni
  gostyngiad mewn allyriadau carbon a ollyngir gan gartrefi’r DU 80% erbyn 2020.

 7. Mae gan Gyfarwyddiadau Erthygl 4 y gallu i ddadleoli rhai grwpiau o denantiaid
  ‘annymunol’, i rannu cymunedau, ac nid yw’n mynd i’r afael â llawer o’r problemau a
  achosir gan or-ddatblygu Tai Amlfeddiannaeth.

Mae’r Gynhadledd yn galw am:

 1. Gyflwyno categori Ardrethi Busnes ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth a landlordiaid sy’n
  berchnogion ar fwy na 3 eiddo, yn amodol ar reoliadau Asiantaeth y Swyddfa Brisio,
  gan sicrhau:

   a. Y bydd eiddo lle mae’i Dystysgrif Perfformiad Ynni yn cyflawni o leiaf statws  C yn
   cael eu heithrio; a

   b. Byddai’r cynllun yn caniatáu i awdurdodau lleol gynnig cyllid i landlordiaid i wella
   safonau diogelwch ac effeithlonrwydd ynni eu heiddo.

 2. Holl ffioedd asiantaethau gosod tai i’w capio yng Nghymru, yn ychwanegol at fynnu ar
  dryloywder llwyr.

 3. Capio codiadau rhent yn unol â’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) i sicrhau bod y
  sector yn ddewis fforddiadwy a hyblyg i bawb.

 4. Rheoliadau cynllunio i’w diwygio i leihau’r trothwy lle mae ar eiddo angen caniatâd
  cynllunio i fod yn Dŷ Amlfeddiannaeth i bum person neu fwy.

 5. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i wrthwynebu’r defnydd o Gyfarwyddiadau Erthygl 4,
  neu bolisïau cyffelyb, lle byddai Tai Amlfeddiannaeth ond yn cael eu caniatáu mewn
  ardaloedd daearyddol penodol.

 6. Adolygiad o Ganllawiau Cynllunio atodol a Chanllawiau Cynllunio Gorau ar gyfer Tai
  Amlfeddiannaeth i sicrhau bod safonau’n cael eu cynnal a’u bod yn gyson, ac i gyfyngu
  ar faint datblygiadau.

 7. Cyflwyno siarter sy’n amlinellu rhwymedigaethau ar landlordiaid ac asiantaethau  gosod
  tai o dan y broses gofrestru a thrwyddedu newydd.

 8. Adnodd ar-lein annibynnol i’w ddatblygu ar gyfer tenantiaid a pherchnogion cartrefi i
  weithredu fel porth un safle am gyngor a gwybodaeth, sy’n dangos y ffordd i
  asiantaethau’r sector.

 9. Rhoi’r grym i’r Tribiwnlys Eiddo Preswyl i:

   a. Adolygu rhenti yn y Sector Rhent Preifat

   b. Gweithredu fel llys tai i ymdrin â heriau i godiadau rhent; a

   c. Dyfarnu mewn anghydfodau, ffitrwydd i bobl fyw mewn eiddo, hawliau olynu,
   methiant i gyflenwi contractau, camwahaniaethu a chyfryngu.

 10. Gofyniad ar gynghorau lleol i fonitro materion cydraddoldeb ar waharddiadau.

 11. Strategaeth Dai i Gymru ar gyfer holl denantiaid y sector rhent preifat a landlordiaid.

 12. Llywodraeth Cymru i ehangu cylch gwaith Ffederasiwn Tenantiaid Cymru i gynnwys
  cynrychiolaeth i denantiaid sector rhent preifat ac i ariannu’r sefydliad yn unol â hynny.
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CP2:  Mapio’r Daith ar Gyfer 2016: Cynnig ar gyfer y Maniffesto
Y Pwyllgor Polisi Cenedlaethol

Mae’r Gynhadledd yn nodi:

 1. Cynhelir etholiadau ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y 5ed o Fai, 2016.

 2. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru sydd â’r gwreiddiau dyfnaf o holl bleidiau
  gwleidyddol Cymru, a hwythau wedi bod ar flaen y gad â diwygio blaengar a radical ers
  dros 150 o flynyddoedd.

 3. Y prif orchwylion yn wynebu Llywodraeth nesaf Cymru fydd:

   a. Datblygu gwasanaethau cyhoeddus effeithiol ac wedi’u canoli ar y bobl pan fo
   gwasgu ar gyllidebau,

   b. Tyfu’n heconomi er budd pawb, a

   c. Rhoi’r cyfle i bawb mewn cymdeithas i lwyddo mewn bywyd, iddyn’ nhw’u hunain
   ac i’w teuluoedd.

Mae’r Gynhadledd yn credu:

 1. Y gall Cymru ond cyflawni’i photensial drwy fanteisio hyd yr eithaf ar gryfderau Cymru,
  megis ein diwylliant, ein hadnoddau, ac yn anad dim, ein pobl, a thrwy lywodraethu da
  gan lywodraeth sy’n gwerthfawrogi tryloywder a chraffu.

 2. Ar adeg o ragor o dynhau ar gyllidebau, mae ar Gymru angen meddylfryd arloesol i
  wella gwasanaethau cyhoeddus i ddiwallu anghenion cleifion, disgyblion a rhieni ac i
  gyflawni cyfiawnder cymdeithasol.

 3. Bod ar bobl ym mhobman yng Nghymru angen cael dweud eu dweud fwy ynglŷn â sut
  y cânt eu llywodraethu, yn neilltuol yn eu hardaloedd lleol eu hunain.

Mae’r Gynhadledd yn penderfynu cyflwyno polisïau i etholwyr Cymru sy’n cynrychioli’n
gwerthoedd rhyddfrydol a’n gweledigaeth i adfywio Cymru, ac mae’n galw ar y Pwyllgor Polisi i
ddatblygu maniffesto radical ac arloesol i:

 1. Gryfhau’n heconomi ac i annog entrepreneuriaeth a thwf, yn cynnwys:

   a. Cyflenwi strategaeth economaidd gytbwys, integredig, â phwyslais ar allforio;

   b. Datganoli mwy o rymoedd i ardaloedd lleol;

   c. Ysgogi’r stryd fawr;

   ch. Ehangu prentisiaethau; a

   d. Chwtogi’n sylweddol ar fân-reolau beichus i roi’r cyfle i fusnesau ffynnu.

 2. Sicrhau bod y GIG yn canoli gofal ar urddas, cydymdeimlad, a dewis i unigolion mewn
  amgylchedd glân, diogel ac a reolir yn dda drwy;

   a. Sicrhau lefelau diogel o nyrsys ar wardiau Cymru;

   b. Gwarantu’r driniaeth orau i gleifion, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn, yn cynnwys
   gwella modd o gael at eich Meddyg Teulu;

   c. Rhoi diwedd ar gamwahaniaethu ym maes iechyd meddwl a gwella cefnogaeth i
   bobl ag anghenion dysgu ychwanegol.

 3. Datblygu cyfundrefn addysg sy’n helpu plant i ffynnu ac sy’n grymuso disgyblion a
  rhieni drwy:

   a. Helpu plant a chefnogi rhieni â darpariaeth gofal plant effeithiol;

   b. Hyrwyddo blynyddoedd cynnar gan ddarparu dosbarthiadau llai o faint;

   c. Darparu hyblygrwydd a rhyddid i athrawon arwain, a rhoi hyblygrwydd a grymoedd
   ychwanegol i ysgolion sy’n perfformio’n dda;

   ch. Cynyddu cyllid drwy Bremiwm Disgybl Cymru;

   d. Sicrhau modd teg o gael addysg bellach ac addysg uwch.
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 4. Cefnogi cymunedau gwledig, yn neilltuol drwy sicrhau sefydlogrwydd y diwydiant
  amaethyddol.

 5. Sicrhau bod pawb yn gallu cael cyfle am dŷ o ansawdd da am bris fforddiadwy.

 6. Diogelu’n hamgylchedd naturiol a chynyddu’n hadnoddau ynni adnewyddadwy.

 7. Sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru yn effeithlon ac yn hygyrch, yn
  enwedig mewn ardaloedd cefn gwlad.

 8. Diwygio’r ffordd rydym yn ymwneud â gwleidyddiaeth, gan roi pwyslais ar ddatganoli
  grym hyd at y lefel ymarferol isaf, grymuso cymunedau, a sicrhau atebolrwydd ar bob
  lefel.

 9. Sicrhau bod gan bawb yr hawl i siarad Cymraeg yn eu bywyd dyddiol a bod ganddynt
  yr hawl i addysg a gwasanaethau cyhoeddus Cymraeg sydd o ansawdd raenus.

 10. Lledaenu gweledigaeth unol o genedl hunan-hyderus, sy’n sefyll ar ei thraed ei hun, yn
  y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop.

Mae’r Gynhadledd yn nodi papurau a gymeradwywyd gan y Gynhadledd er 2011, gwaith a
wnaed gan seneddwyr, a maniffestos etholiad Ewrop a’r Etholiad Cyffredinol, ac mae’n galw
ar y Pwyllgor Polisi i ddefnyddio’r rhain wrth ddatblygu’n maniffesto ar gyfer y Cynulliad.

Mae’r Gynhadledd yn cadarnhau y dylai’r Pwyllgor Polisi flaenoriaethu gwariant i sicrhau
gwasanaethau cyhoeddus effeithiol, yn cynnwys gollwng neu ohirio cynigion presennol, ac
mae’n cadarnhau nod maniffesto sydd wedi’i gostio.

CP3: Cydraddoldeb Tocyn Bws i Bobl ag Anableddau Iechyd Meddwl
Plaid Leol Caerdydd a’r Fro

Cred y Gynhadledd ei bod hi’n annheg nad yw rhai pobl yng Nghymru ag anableddau meddwl
yn gallu bod yn gymwys ar gyfer tocyn bws rhatach, hyd yn oed pan fyddai’u hanabledd yn eu
gwneud yn gymwys ar gyfer Cerdyn Rheilffordd i Bobl Anabl.

Mae’r Gynhadledd yn galw am newid y rheolau ar gymhwysedd ar gyfer tocynnau bws rhatach
yng Nghymru er mwyn galluogi’r rheiny ag anableddau meddwl a all fod yn gymwys ar gyfer
Cerdyn Rheilffordd i Bobl Anabl - oherwydd eu hawl i gael Taliadau Annibyniaeth Bersonol (PIP)
neu Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) -  i allu yn yr un modd yn union fod yn gymwys ar gyfer tocyn bws
rhatach er mwyn gwella cydraddoldeb wrth drin y rheiny sydd ag anableddau’r meddwl o’u
cymharu â’r rheiny sydd ag anableddau corfforol.
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CP4:  Dyfodol i Amaethyddiaeth yng Ynghymru
Plaid Leol Sir Drefaldwyn

Mae’r Gynhadledd yn nodi bod:

 1. Amaethyddiaeth a’i diwydiannau ategol yn gwneud cyfraniad enfawr at economi
  Cymru, gyda gwerth ychwanegol gros amaethyddiaeth i economi Cymru yn 2014 yn
  £374 miliwn.

 2. Mae amaethyddiaeth yn darparu’r asgwrn cefn i gymunedau cefn gwlad, sy’n
  ganolbwynt ar gyfer creu ffynonellau eraill o incwm.

 3. Y darogan yw y bydd Incwm Busnes Cyfartalog Ffermydd yng Nghymru yn gostwng i
  £22,200 yn 2014-15, sy’n golygu dirywiad o 24% o £29,300 yn 2013-14.

 4. Mae cyfartaledd oed amaethwyr Cymru yn parhau i godi o 60.26 yn 2013, o’i gymharu
  â 59.58 yn 2010, a 58.47 yn 2007, ac mae’r bobl ifanc sy’n dechrau ffermio yn wynebu
  heriau sylweddol.

 5. Mae’r  Polisi Amaethyddol Cyffredin yn, ac wedi bod erioed  ers ei greu, yn
  gymhorthdal i gynhyrchu bwyd sydd o fudd i’r manwerthwyr ac i’r defnyddwyr lawn
  cymaint, o leiaf, ag ydyw i’r prif gynhyrchydd, ac mae’i berthynas ag incymau ffermydd
  yn gymhleth.

 6. Cynhyrchu bwyd yw un o’r ychydig prin o ddiwydiannau sy’n angenrheidiol ar gyfer yr
  anghenion dynol mwyaf sylfaenol.

 7. Mae yna ddatgysylltiad cynyddol rhwng cymunedau gwledig a threfol gan esgor ar
  ddiffyg gwybodaeth sylfaenol am gynhyrchu bwyd, a gall mentrau megis ‘Cows on Tour
  / Gwartheg ar Grwydr’, a gyflwynwyd gan undebau amaethyddol, helpu i fynd i’r afael â
  hyn.

 8. Mae amaethwyr sy’n dymuno moderneiddio’n eu cael eu hunain fwyfwy’n wynebu
  rhwystrau cynllunio a all ymestyn y broses yn annheg a lleihau cost-effeithiolrwydd y
  camau y mae arnynt angen eu cymryd i gynnal busnes a all lwyddo.

 9. Mae marchnadoedd bwyd byd-eang yn gynyddol anwadal ac mae pwysigrwydd
  sicrwydd bwyd mor anhepgor ag y mae wedi bod ar unrhyw adeg er 1945, gyda
  hunangynhaliaeth bwyd y DU tua 60%; gostyngiad o ganran o thua 75% yn 1991.

Mae’r Gynhadledd yn credu:

 1. Ei bod hi’n bwysig cynnal cynhyrchiant amaethyddol drwy gefn gwlad Cymru i gyd, yn
  cynnwys cynhyrchiant iseldir ac ucheldir er lles cymunedau gwledig Cymru yn ogystal
  ag er lles amaethwyr.

 2. Gofalir am yr amgylchedd naturiol orau drwy barhad ffermio sydd wedi’i deilwra i
  anghenion ardaloedd unigol, yn cynnwys eu hanghenion amgylcheddol.

 3. Bydd unedau modern mawrion ac unedau ar raddfa lai sy’n gallu elwa o farchnata
  arbenigol yn angenrheidiol ac yn fuddiol i Gymru a’i hamaethyddiaeth.

 4. Dylid cefnogi amaethwyr i ganfod y llwybr gorau at broffidioldeb a chynhyrchu
  cynaliadwy, yn dibynnu ar eu sefyllfa unigol.

 5. Dylai cefnogaeth i amaethwyr barhau i gael ei rhoi i’r holl amaethwyr mewn ffordd deg
  er mwyn cynnal y cydbwysedd rhwng bach a mawr, ucheldir ac iseldir.

 6. Mae’n rhaid inni gydnabod y bydd cyllid y Polisi Amaethyddol Cyffredin yn dal i ostwng
  ac y dylid ei ddefnyddio mor effeithiol â phosibl gyda phwyslais ar gynnal cynhyrchiant
  priodol o fwyd.

 7. Dylai cynnal sicrwydd bwyd fod yn ganolog i unrhyw benderfyniadau amaethyddol a
  wneir yng Nghymru a dylai’r cyfryw benderfyniadau bob amser ystyried eu heffaith
  hirdymor ar allu Cymru i barhau i fwydo ei hun.
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 8. Dylid gwella prosesau cynllunio er mwyn osgoi cymhlethdodau ac oediadau diangen, a
  ffafrio cynnal busnesau cadarn o bob math i gynnal swyddi a safonau byw, gan
  barhau’n ddigon llym eu safonau i ddiogelu cymunedau rhag datblygiad amhriodol.

 9. Byddai pobl Cymru’n elwa petai gwybodaeth am gynhyrchu bwyd yn cael ei
  gwneud yn fwy cyffredinol, yn enwedig o oed cynnar.

Mae’r Gynhadledd yn galw ar:

 1. Lywodraeth Cymru i weithredu mentrau polisi i amddiffyn amaethyddiaeth a
  chynhyrchiant bwyd ledled Cymru ac yn enwedig i ymwreiddio cynhyrchu bwyd drwy
  ddefnyddio systemau addas ym mhob penderfyniad amgylcheddol yng nghefn gwlad
  Cymru.

 2. Y rhwydwaith Cyswllt Ffermio i helpu amaethwyr a pherchnogion tir ganfod y llwybr
  gorau i broffidioldeb a chynaliadwyedd yn ôl eu sefyllfa, yn enwedig i gydnabod
  pwysigrwydd Swyddogion Maes a harneisio gwybodaeth leol i fagu hyder a gwytnwch
  yn y sector ffermio, gan leihau hyd yr eithaf ar y lefel o wasanaethau ymgynghori
  generig a ariannir drwy Gyswllt Ffermio.

 3. Llywodraeth Cymru i weithio ag awdurdodau lleol i wella’r broses gynllunio ar gyfer holl
  fusnesau Cymru, er mwyn sicrhau'r oedi lleiaf posibl a chefnogaeth hirdymor ar gyfer
  cynaliadwyedd cymunedau cyfain.

 4. Adolygiad sylfaenol o ganllawiau Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 6 ar ‘Cynllunio ar
  gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy ’ er mwyn cyflawni gwir gynnydd wrth ddarparu
  tai cefn gwlad fforddiadwy ledled Cymru, sy’n bwysig ar gyfer y rhai iau sy’n dechrau
  ffermio, yn ogystal â darparu lle byw priodol i amaethwyr sy’n dymuno trosglwyddo i’r
  genhedlaeth nesaf.

 5. Llywodraeth Cymru i weithio ag Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU), Undeb
  Amaethwyr Cymru a Chlybiau Ffermwyr Ifanc Cymru i gefnogi gweithgareddau’r
  Clybiau Ffermwyr Ifanc mewn ardaloedd trefol ac i fynd â ffermio a chynhyrchu bwyd i
  mewn i ysgolion ledled Cymru a’r tu hwnt i ddangos i blant o lefel gynradd, gwledig a
  threfol, sut y caiff anifeiliaid eu magu a sut y caiff bwyd ei gynhyrchu a pha gyfraniad a
  wna hyn at y genedl.

 6. Llywodraeth Cymru i gynnal ei chefnogaeth i ffermio ledled Cymru mewn modd teg,
  gan gofio anghenion cymunedau am sector ffermio cryf ym mhob ardal, wrth i gyllid y
  Polisi Amaethyddol Cyffredin raddol ostwng.

 7. Adolygiad llawn o gynlluniau amaeth-amgylcheddol i sicrhau eu bod yn cyflawni ffermio
  cynaliadwy a rheolaeth amgylcheddol, ac i sicrhau eu bod yn cael eu cyllido’n llawn fel
  bod amaethwyr yn cael eu gwobrwyo’n deilwng am y gwaith cadwraeth a wnânt.

 8. Llywodraeth Cymru i ddatblygu rhagor ar gefnogaeth i bobl ifanc sy’n dechrau ffermio
  yng Nghymru, gyda phwyslais ar gyfraniad potensial rhannu ffermio ac arwyddocâd
  daliadau amaethyddol ym mherchnogaeth awdurdodau lleol ledled Cymru i ddarparu
  mynediad at y tir.

CP5:  Tegwch, Twf ac Atebolrwydd
Y Pwyllgor Cenedlaethol Polisi

Mae’r Gynhadledd yn nodi:

 1. Y Democratiaid Rhyddfrydol a sicrhaodd y gellir gwneud Llywodraeth Cymru’n atebol
  am eu penderfyniadau drwy ddod â grymoedd trethu i Gymru a bod yn brif gymhellwr
  wrth wraidd Comisiwn Silk.

 2. Bydd Cymru yn gallu rheoli trethi i ddod â budd i’r wlad  am y tro cyntaf ers 800
  mlynedd drwy Ddeddf Cymru.

 3. Dylai polisi trethu symud y baich trethi i anelu at:

   a. ddarparu sylfaen ariannol gadarn ar gyfer cyllido gwasanaethau cyhoeddus
   ardderchog;
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   b. creu swyddi a helpu busnesau;

   c. codi safonau byw a gwella rhagolygon ar gyfer ein teuluoedd a’n plant;

   ch. helpu pobl i fod yn berchnogion ar eu cartref eu hunain;

   d. sicrhau cynaliadwyedd amgylcheddol.

 4. Y Democratiaid Rhyddfrydol yn Llywodraeth y Deyrnas Unedig a gyflawnodd system
  drethi decach drwy:

   a. Gyflawni £820 o ostyngiad trethi ar gyfer pobl sy’n ennill incwm isel a chanolig drwy
   sicrhau y gallai pobl ennill hyd at £10,600 yn ddi-dreth;

   b. Diwygio treth dir y dreth stamp i helpu prynwyr tro cyntaf a’i gwneud hi’n haws i
   bobl symud tŷ.  O ganlyniad, mae’r dreth stamp a delir ar bris tŷ cyfartalog tua
   £4,500 yn is;

   c. Annog trethi gwyrdd i ddiogelu’n hamgylchedd.

 5. Mae ar Gymru angen polisi trethiant sy’n dadebru ac yn ailfywiogi’r economi fel bod
  entrepreneuriaid, arloesi a syniadau’n ffynnu.

 6. Mae gan Gymru 4.9% o boblogaeth y Deyrnas Unedig ac eto mae derbyniadau treth
  incwm Cymru ddim ond yn 3.1% o gyfanswm y DU.

 7. Roedd papur Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn hydref 2014, Adeiladu Economi
  Cryfach, yn cynnwys ymrwymiadau polisi pwysig parthed ardrethi busnes.

Mae’r Gynhadledd yn credu:

 1. Bod grym ac awdurdod yn deillio ac yn llifo tuag i fyny oddi wrth y bobl, ac mae’n rhaid
  ymarfer grym ar y lefel leol fwyaf priodol.

 2. Y dylai blaenoriaeth ein cymdeithas fod ar gyfuno effeithlonrwydd economaidd,
  cyfiawnder cymdeithasol a rhyddid unigol.  Dylai fod yna economi cryfach a
  chymdeithas decach.

 3. Y dylai grymoedd trethi yng Nghymru gael eu seilio ar egwyddorion effeithiolrwydd,
  atebolrwydd, rhwyddineb gweithredu a thegwch.

Mae’r Gynhadledd yn galw am:

 1. Bolisïau Treth Trafodiadau Tir (y Dreth Stamp gynt) fydd yn helpu i ostwng y gost o
  brynu tŷ yng Nghymru i’r mwyafrif o bobl.  Mae yna ddiwygiadau blaengar sylweddol
  eisoes wedi’u gwneud i’r dreth gan y Democratiaid Rhyddfrydol yn Llywodraeth y
  Deyrnas Unedig.

 2. Cymeradwyaeth i gyflwyno treth losgi i annog rhagor o ailgylchu.

 3. Cymeradwyaeth i gynyddu cosbau am dipio anghyfreithlon a’i gwneud hi’n haws cosbi
  pobl sy’n tipio’n anghyfreithlon drwy ddirwyon yn y man a’r lle er mwyn glanhau’n
  strydoedd a’n cefn gwlad.

 4. Grymoedd i amrywio’r Dreth Incwm i’w datganoli i Gymru fel bod Llywodraeth Cymru’n
  fwy cyfrifol ac atebol am eu gweithredoedd.

 5. Y Pwyllgor Polisi i’w gomisiynu i ddarparu cynigion wedi’u costio i ostwng cyfradd
  sylfaenol treth incwm o 20% i 19% i ysgafnhau’r baich treth ar enillwyr ar gyflogau is.

 6. Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor o fan leiaf £100 am 10 mlynedd pan fo cartref y
  preswylydd yng nghanol gwaith gwelliannau i arbed ynni o fan leiaf ddau fand.

 7. Dechrau cyn gynted â phosibl ar ddarpariaethau yn Neddf Tai (Cymru) 2014 sy’n
  galluogi awdurdodau lleol i godi hyd at 200% o Dreth Cyngor ar ail gartrefi neu dai haf
  lle maent yn barnu bod hyn yn briodol.

 8. Cynghorau i gael mwy o rychwant i gadw’r refeniw o’u gweithgareddau rheoliadol.

 9. Treialu cynlluniau Ariannu Cynyddran y Dreth yng Nghymru er mwyn helpu cynghorau
  lleol i ariannu cynlluniau adfywio.
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 10. Adolygiad manwl o drefn Treth y Cyngor i’w gwneud hi’n decach ac yn fwy cyfiawn.

 11. Codiadau lluosogyddion ardrethi busnes yn y dyfodol i ddilyn y Mynegai Prisiau
  Defnyddwyr (CPI) yn hytrach na’r Mynegai Prisiau Manwerthu (RPI).  Dylai hyn leihau
  codiadau mewn ardrethi busnes.

 12. Cymorth i gwmnïau ehangu drwy dynnu offer a pheirianwaith oddi ar werth ardrethol
  adeiladau masnachol.

 13. Awdurdodau lleol i gael rhychwant i ddynodi canol trefi a chanolfannau ardaloedd fel
  parthau ardrethi busnes yn ôl nifer yr ymwelwyr lleol ac i newid yr ardrethi busnes yn yr
  ardaloedd hyn mewn ymateb i amgylchiadau masnachu newidiol.

 14. Ardrethi busnes i’w cymhwyso i feysydd parcio unedau manwerthu ar gyrion trefydd
  sy’n fwy na 1,000m2 a chyda lleoedd parcio i fwy na 45 o gerbydau.

 15. 50% o ryddhad ar filiau ardrethi busnes i ddeiliaid newydd adeiladau manwerthu sydd
  wedi bod yn wag ers blwyddyn neu ragor.

 16. Y data ystadegol angenrheidiol i fod ar gael ar lefel Cymru i sicrhau modelu effeithiol o
  ran materion ariannol a threthi.

CP6: Achub cyllid cyni i Fyfyrwyr yng Ynghymru
IR Cymru

Mae’r Gynhadledd yn nodi:

 1. Bod ehangu mynediad, cynhwysiant, camu ymlaen a llwyddiant mewn addysg uwch yn
  rhan allweddol o strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer addysg uwch.

 2. Bod ffactor bwysig wrth atal a gwahardd cyfranogi o addysg uwch ac effaith ar
  ganlyniadau myfyrwyr yn gysylltiedig â chostau byw i fyfyrwyr.

 3. Bod cymorth ariannol gwarantedig i’r myfyrwyr hynny sydd fwyaf mewn angen yn
  hanfodol i sicrhau y gall myfyrwyr barhau a llwyddo mewn addysg.

 4. Bod Llywodraeth Cymru yn darparu £2.1 miliwn i sefydliadau addysg uwch Cymru, y
  Gronfa Ariannol Wrth Gefn, i’w ddyrannu i fyfyrwyr sydd fwyaf mewn angen o gymorth
  ariannol, tan flwyddyn academaidd 2015/16.

 5. Cyflwynwyd y Gronfa Ariannol Wrth Gefn yn 1991 i gefnogi myfyrwyr addysg bellach ac
  addysg uwch sy’n wynebu anawsterau ariannol ac a fyddai, heb gymorth, yn debygol o
  roi’r gorau i’w haddysg.

 6. Canfu astudiaeth gan Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, Punt yn eich Poced, fod
  mwy na 50% o fyfyrwyr Cymru yn pryderu’n rheolaidd am allu talu costau byw
  sylfaenol, a effeithiai’i hastudiaethau.

 7. Canfu’r astudiaeth gan Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru, Punt yn eich Poced,
  hefyd nad oedd bron i 40% o  fyfyrwyr yn deall pa gymorth ariannol oedd ar gael
  iddynt.

 8. Bod myfyrwyr sy’n dychwelyd at addysg, sy’n cyrchu addysg ran amser, neu a ddaw o
  gefndiroedd difreintiedig yn ei chael hi’n anodd cael at gyllid a chymorth ariannol.

 9. Bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi yn 2014 na fyddai’r Gronfa ar gael ar gyfer
  sefydliadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2014/15, cyn gwrthdroi’i benderfyniad.

 10. Y daw’r penderfyniad hwn ar adeg pan fo Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn bwriadu
  diddymu’r Lwfans Myfyrwyr Anabl, sy’n werth hyd at £144 miliwn i sefydliadau.

 11. Bod Llywodraeth Cymru’n bwriadu dileu’r Gronfa o 2015/16.

Mae’r Gynhadledd yn cefnogi’r egwyddorion a amlinellir yn y papur polisi, Tegwch a Rhyddid
mewn Addysg Uwch, a fabwysiadwyd yn 2013.

Mae’r Gynhadledd yn credu:

 1. Mai addysg yw’r ffordd orau o roi’r cyfle i bobl gyrraedd eu llawn botensial, ble bynnag
  maent yn byw a beth bynnag fo’u cefndir.
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 2. Y dylai cael at addysg uwch fod yn llwyr seiliedig ar deilyngdod a gallu academaidd, ac
  nid ar y gallu i dalu.

 3. Nad yw cael at addysg uwch yn rhad ac am ddim yn y man defnyddio yn ddigon i
  sicrhau mynediad teg a chyfartal i bob myfyriwr o bob cefndir economaidd-
  gymdeithasol.

 4. Bod y ddadl ynghylch cyllido Addysg Uwch wedi aros i raddau helaeth â’i chanolbwynt
  ar y gwerth i’r unigolyn yn hytrach na gwerth cyhoeddus addysg uwch.

Mae’r Gynhadledd yn galw am:

 1. Gronfa sy’n galluogi Sefydliadau Addysg Uwch i ddarparu cyllid caledi i’r myfyrwyr
  sydd fwyaf agored i niwed, ac y diogelir cyllid drwy gydol cyfnod y Cynulliad nesaf yn ei
  gyfanrwydd.

 2. Gwell gwybodaeth i ddarpar fyfyrwyr ac i fyfyrwyr cyfredol am y cymorth ariannol sydd
  ar gael iddynt yn ystod eu hastudiaethau.

 3. Buddsoddiad a blaenoriaethu yn lefelau’r grantiau a bwrsariaethau sydd ar gael i
  fyfyrwyr yng Nghymru, yn enwedig ar gyfer myfyrwyr a rhieni sy’n fyfyrwyr aeddfed ac
  sy’n rhan amser.

PM7:  Rhyddid i Ysgolion
Y Grŵp Cynulliad

Mae’r Gynhadledd yn nodi bod:

 1. Cymru wedi colli tir yn sylweddol yn erbyn gweddill y Deyrnas Unedig mewn darllen,
  mathemateg a gwyddoniaeth, yn ôl rhestrau PISA gan y Sefydliad ar gyfer
  Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd;

 2. Nid yw Llywodraeth Cymru’n pennu safonau gofynnol ar gyfer ysgolion yng Nghymru;

 3. Prifathrawon ac athrawon i gyflawni’r canlyniadau gorau wrth roi hyblygrwydd a
  chefnogaeth iddynt, nid drwy’u llethu â mân-reolau gan lywodraeth ganol;

 4. Mae hi yn aml yn well gwella atebolrwydd a pherfformiad drwy reoli risg, yn hytrach na
  thrwy gynyddu rheolaeth;

 5. Effaith bositif Premiwm Disgyblion Cymru, sydd, yn ôl dadansoddiad annibynnol, wedi
  arwain at “faint sylweddol o weithgaredd newydd” a anelir at gefnogi disgyblion
  difreintiedig.

Mae’r Gynhadledd yn credu:

 1. Bod yn rhaid inni fod yn blaid dros gyfleoedd, sy’n galluogi pobl ledled Cymru i wneud
  cynnydd yn eu bywydau.

 2. Nad oes yna ddim yn flaengar ynglŷn â gwasanaethau cyhoeddus gwael, ac mae’n
  rhaid inni ganfod ffyrdd newydd ac arloesol o gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus sy’n
  ochri â rhieni, disgyblion a chleifion.

 3. Y dylid rhyddhau unigolion oddi wrth lywodraeth gyfyngol, a grymuso arweinwyr i
  arwain gan sicrhau bod safonau gofynnol yn cael eu cyrraedd a bod atebolrwydd yn
  gryf ac yn dryloyw.

 4. Dylid rhoi’r ymreolaeth i brifathrawon wneud y penderfyniadau cywir ar gyfer eu
  disgyblion.

 5. Mae gweithwyr proffesiynol ac arbenigwyr yn gwybod yn well na gwleidyddion beth
  ddylid ei gynnwys yng nghwricwlwm ysgolion a sut y dylid rheoli ysgolion.

 6. Ni ddylid rhedeg ysgolion er elw, na’u gweithredu gan gwmnïau preifat.

Mae’r Gynhadledd yn galw am:

 1. Gyflwyno trefn o fonitro disgyblion unigol, ac i ysgolion nad ydynt yn cymorth
  datblygiad yr holl ddisgyblion yn ddigonol i’w rhoi’n awtomatig mewn mesurau
  arbennig.
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 2. Sicrhau bod plant yn cael y sylw unigol y mae arnynt ei angen drwy gyflwyno
  dosbarthiadau ag uchafswm niferoedd disgyblion o 25 ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar
  a Chyfnod Allweddol 1 (Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1, a Blwyddyn 2).

 3. Ehangu’r Premiwm Disgyblion i’n targed o £2,500 y disgybl y flwyddyn rhwng 5 - 15
  oed, ac i £1000 y disgybl y flwyddyn o dan 5 oed.

 4. Creu un awdurdod sengl i bennu cynnwys y cwricwlwm yng Nghymru, yn annibynnol o
  ymyrraeth y Llywodraeth, gan gynnal grymoedd Gweinidogol i bennu’r cyfeiriad
  cyffredinol ehangach.

 5. Cyfarwyddyd i gymeradwyo Addysg Bersonol, Gymdeithasol ac Iechyd - cwricwlwm
  am oes - i’w gynnwys yn y cwricwlwm, yn cynnwys llythrennedd ariannol, cymorth
  cyntaf a sgiliau achub bywyd mewn argyfwng, addysg wleidyddol, dinasyddiaeth, ac
  addysg rhyw a pherthynas sy’n briodol yn ôl oed.

 6. Sefydlu Academi Arweinyddiaeth Cymru i hyrwyddo arweinyddiaeth o ansawdd uchel
  ac i helpu’r arweinwyr gorau i weithio yn yr ysgolion mwyaf heriol.

 7. Caniatáu i ysgolion sydd wedi dangos gwerthoedd allweddol o arweinyddiaeth,
  arloesedd a gwelliant i ennill grymoedd newydd ac ymreolaeth oddi wrth lywodraeth
  leol a llywodraeth ganolog, ar yr amod eu bod yn dangos hanes profadwy o ragoriaeth.

 8. Cryfhau atebolrwydd drwy roi grymoedd ychwanegol i lywodraethwyr ysgol i rybuddio,
  disgyblu neu ddiswyddo prifathrawon nad ydynt yn bodloni targedau y cytunwyd arnynt
  ar y cyd.

 9. Cyflwyno rhaglen Prifathrawon Dawnus i ddenu’r arweinwyr gorau i’r ysgolion lle mae’u
  hangen fwyaf.

 10. Ei gwneud hi’n ofynnol i awdurdodau lleol sefydlu Byrddau Prifathrawon o fewn eu
  hardaloedd i helpu ysgolion i wella ac i gynghori’r awdurdod lleol ar opsiynau o ran
  ymyrraeth a chefnogaeth.

 11. Galluogi mwy o reolaeth i brifathrawon dros gyllideb eu hysgol.

 12. Adolygu rôl y consortia addysgol rhanbarthol yng ngoleuni ad-drefnu llywodraeth leol.

 13. Sicrhau cynrychiolaeth etholedig cymheiriaid o’r proffesiwn addysgu ar Gyngor y
  Gweithlu Addysg i sicrhau ei fod yn atebol yn iawn.
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CYNIGION BUSNES
CB1:   Fioedd Cofrestru ar gyfer Cynhadledd 2016 i Aelodau

Pwyllgor y Gynhadledd

Mae’r Gynhadledd yn nodi:

 1. Y cytunwyd arno gan y Gynhadledd yn 2010 y byddai’r cyfraddau arfaethedig ar gyfer
  Cofrestru Aelodau ar gyfer y flwyddyn ganlynol i Gynhadledd Democratiaid Rhyddfrydol
  Cymru yn cael eu trafod yn flynyddol yn y Gynhadledd Flynyddol ar gyfer eu
  cymeradwyo.

 2. Yn 2013, cynyddwyd y cyfraddau yn unol â chwyddiant ar gyfer 2014 ac wedyn
  cawsant eu rhewi yn 2014 ar gyfer 2015.

 3. Bod y gyfradd uchaf gyfredol safonol ar gyfer Aelodau sy’n mynychu’r Gynhadledd ar
  hyn o bryd yn £52 ac mae ar gael am gyfnod o bythefnos cyn ac yn y Gynhadledd.

 4. Bod y gyfradd is o 15% o’r Gyfradd Safonol uchaf ar gael rhwng chwe wythnos a
  phythefnos cyn y Gynhadledd.

 5. Bod cyfradd ostyngol bellach o 30% o’r Gyfradd Safonol uchaf ar gael hyd at chwe
  wythnos cyn y Gynhadledd.

 6. Bod y cyfraddau consesiynol i Aelodau ar gyfer mynychu’r Gynhadledd ar hyn o bryd
  wedi’i bennu ar 50% o’r gyfradd safonol berthnasol i Aelodau oedd yn bodoli ar adeg
  cofrestru.

 7. Bod, yna, yn ychwanegol at y cyfraddau uchod, ddisgownt pellach o 50% i aelodau
  sy’n mynychu’u Cynhadledd gyntaf gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru.

Mae’r Gynhadledd yn penderfynu:

 1. Bod y gyfradd safonol i Aelodau ar gyfer 2016 i fynychu’r Gynhadledd yn aros ar £52 a
  bod y cyfraddau a’r cyfnodau â disgownt o’r disgowntiau hynny sydd ar gael yn aros yr
  un fath heb eu newid.

Nid yw’r cynigion canlynol wedi’u cyfieithu oherwydd ddogfen
uniaith Saesneg yw’r Cyfansoddiad ar hyn o bryd

CB2: Is-Lywydd Ffederal dros Gymru
Panel Agolygu’r Cyfansoddiad

Conference Notes:

 1. That in the English and Scottish Liberal Democrats the respective Federal Vice
  Presidents are the chair/convenor of their respective State Party.

Conference Agrees:

 1. To ratify the following changes to the Welsh Party Constitution, made by the
  Constitutional Review Panel at its meeting held in August 2015:

   a. In Clause E.1, after “The Chair of the National Executive Committee” insert the
   words “(who shall be the Federal Vice-President for Wales)” and delete the separate
   line “The Federal Vice-President for Wales”.

   b. In Clause E.4, after the first sentence insert “and shall also serve as the Federal
   Vice-President for Wales”.

   c. In Clause G.1.1. delete sub-clause f and re-letter accordingly.
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CB3: Canlyniadau Un Aelod, Un Bleidlais
Panel Agolygu’r Cyfansoddiad

Conference Notes:

 1. The decision of Autumn Conference 2014 to move to One Member One Vote for all
  Welsh Party internal elections.

 2. That the Constitutional Review Panel will be conducting a wider review of the Welsh
  Party’s Committee structures including how and when elections take place following
  next year’s Assembly Elections.

Conference Agrees:

 1. To ratify the following changes to the Welsh Party Constitution, made by the
  Constitutional Review Panel at its meeting held in August 2015, which allow for the
  change from Voting Representatives to members to take place:

   a. In Clause E.3 replace “5 voting members of Conference” with “5 members of the
   Party”;

   b. At the end of Clause F.2 replace “at least 20 members of Conference” with “at least
   20 members of the Party”;

   c. Delete Clauses F.3, F.4 and F.5 and renumber accordingly;

   d. In old Clause F.9, delete “as a Non-Voting Member of Conference”.

 2. To ratify the following changes to Appendix 1 (Election Rules for Annual Elections by
  Conference) of Annexe I (Election Rules), of the Welsh Party Constitution, made by the
  Constitutional Review Panel at its meeting in August 2015:

   a. In Clause B.2.a delete the words “Conference Members”;

   b. In Clause C.1 replace the word “Conference” with “Party”;

   c. In Clause E.3 delete “those members of Conference (and not their substitutes) for
   the Annual Meeting of the current year.” And replace with “all members of the Party
   who appear as current on the Party’s register of members on the next working day
   following the close of nominations.”

   d. In Clause G.3 delete “A summary of the results shall be made available to the
   National Executive Committee, and shall be circulated electronically to all members
   of the Conference.”

   e. In Clause G.3 after the words “publication of the Welsh Party” insert “- this may take
   the form of an email to members and/or publication on the Party’s website.”

 3. To ratify the following changes to Annexe VIII (Conference Standing Orders) of the
  Welsh Party Constitution, made by the Constitutional Review Panel at its meeting in
  August 2015:

   a. In the Glossary of Terms, in the section headed “Member of Conference”, delete the
   subsections headed “Elected Voting Member”, “Ex-Officio Voting Member”,
   “Substitute Voting Member” and “Non-Voting Member”.

   b. In the Glossary of Terms, in the section headed “Member of Conference”, delete “A
   Member of the Party who falls into a number of categories under the umbrella of
   either Voting or Non-Voting Members” and replace with “Any member of the Party
   whose membership is current. The distinction between voting and non-voting
   members of Conference no longer applies. Any reference to voting members within
   these Standing Orders shall apply to, and be interpreted as, any such member of
   the Welsh Liberal Democrats. Non-voting rights only apply to ‘Federal Member’ as
   defined below.”
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ARDDANGOSFA’R GYNHADLEDD
Mae’r mudiadau canlynol yn mynychu ein Cynhadledd. Cymerwch amser i ymweld â’u stondinau
a ellir eu darganfod yng nghefn Neuadd y Gynhadledd.

Ymchwil Canser DU
       Mae Ymchwil Canser DU yn ariannu gwyddonwyr, meddygon a nyrsys er mwyn
       helpu i orchfygu canser yn gyflymach. Rydym yn brwydro yn erbyn mwy na 200
       o ganserau. Yng Nghymru rydym yn gwario £4  miliwn y flwyddyn ar dreialon
       clinigol a'r Ganolfan Ymchwil Canser DU yng Nghaerdydd - gydweithrediad o
       bartneriaid yn gweithio gyda'i gilydd er mwyn deall sut mae canser yn datblygu,
       a sut gellir datblygu therapïau mwy effeithiol a dargedir yn y dyfodol.

Grŵp Cartrefi i Gymru
       Mae Cartrefi i Gymru yn glymblaid o fudiadau sy'n credu bod gan bawb yr hawl i
       gartref gweddus a fforddiadwy. Amcan y clymblaid yw ymgyrchu dros ddiwedd
       i'r argyfwng tai yng Nghymru i bawb. Diwedd i'r Argyfwng Tai er mwyn Adeiladau
       Cymru Gryfach.

Fforwm Cristnogol Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
       Mae FfCDRh yn lais Gristnogol o fewn y Democratiaid Rhyddfrydol, ac yn lais
       democratiaeth rhyddfrydol ymysg Cristnogion. Rydym yn dod â Christnogion
       sy’n cefnogi’r Democratiaid Rhyddfrydol ynghŷd i siarad am faterion
       anghyfiawnder; annog a chyfarparu ein gilydd i effeithio ar fywyd cyhoeddus; ac
       ysbrydoli Cristnogion i ddod yn fwy ynghlwm â gwleidyddiaeth.

NASUWT Cymru
NASUWT Cymru yw’r undeb mwyaf sy’n cynrychioli athrawon a phrifathrawon

       yng Nghymru a thrwy Brydain gyfan. 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.

ONEPOST
       Sefydlwyd ONEPOST yn 2005 i sicrhau bod postwyr yn deall pa ddewisiadau
       oedd ganddynt ac yn gwybod sut i uchafu eu cyllideb postio. Mae gan y busnes
       500 cwsmer ac mae’n rheoli 300 miliwn eitemau post y flwyddyn.

       Mae ONEPOST wedi gweithio gyda’r Democratiaid Rhyddfrydol ar lefel
       cenedlaethol a lleol ers 2010 yn darparu atebion postio a chynhyrchiad cost isel.
       Rheolwyd postiadau’r brif swyddfa yn llwyddiannus gan ONEPOST ar gyfer
       etholiadau cyffredinol 2010 a 2015.

Gofal Canser Tenovus
       Tenovus Gofal Canser yw elusen canser arweiniol Cymru, yn ariannu ymchwil ac
       yn cynorthwyo miloedd o gleifion canser a'u hanwyliaid pob blwyddyn. I gael
       gwybod mwy am sut yr ydynt yn gwella'r dyfodol i bawb sydd wedi'u heffeithio
       gan ganser yng Nghymru, dewch draw i'n stondyn.

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
       Mae CGGC yn cefnogi a chynrychioli trydydd sector Cymru ac yn hybu
       mudiadau gwirfoddol, gwirfoddolwyr a chymunedau.


