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Annwyl Ffrindiau,

Rwy’n eich croesawu chi i Gynhadledd olaf

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru cyn

etholiadau’r Cynulliad ym mis Mai.

Yn y gynhadledd hon byddwn yn dangos mai

ni yw’r unig blaid yng Nghymru gyda’r

uchelgais a syniadau ffres i wella’n hysbytai

a’n hysgolion, tra’n sicrhau bod Cymru o blaid

menter, yn annog swyddi ac yn agored i

fusnes.

Am dros 150 mlynedd mae rhyddfrydwyr

Cymreig wedi brwydro dros degwch ar ran ein

cymunedau. Hyd yn oed nawr, rydym yn

parhau i gyflawni mwy na’r disgwyl, felly dyna

pam rydym ni yn y Cynulliad wedi sicrhau

buddsoddiad enfawr yn ein hysgolion,

miloedd o brentisiaethau, a gwella mynediad

at driniaethau’r GIG sy’n achub bywydau.

Dyna gofnod i fod yn falch ohono.

Mae’n wir bod gan ein plaid y gwreiddiau

dyfnaf yng Nghymru, ond mae ein

gwerthoedd rhyddfrydol yn cofleidio Cymru

heddiw. Ein gweledigaeth yw ar gyfer Cymru

cynhwysol, amrywiaethol a goddefgar.

Credwn dylid eich cymeradwyo a chefnogi os

ydych chi’n uchelgeisiol. Credwn mewn cyfle,

er mwyn i bawb cael decrhau teg i’w

bywydau. Credwn mewn brwydro dros y rhai

ag anghofiwyd amdanynt ac arwain ar faterion

pan fydd neb arall yn gwneud, fel hawliau

dynol, iechyd meddwl a’r amgylchedd.

Ni yw’r unig blaid sy’n cyfuno pob rhan o’r

uchod. Awn fewn i’r etholiad gan wybod bod

ein plaid yn un unedig, yn tyfu, ac bod angen

ar ein gwerthoedd rhyddfrydol nawr yn fwy

nag erioed.

Cewch benwythnos da,

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

 Croeso i Gaerdydd



4
 Cynhadledd y Gwanwyn 2016

Caerdydd

 Cynnwys
Croeso Tudalen 3

Gwybodaeth
Lleoliadau’r Gynhadledd      Tudalen 5

 Teithio            Tudalen 6
 Dioleglwch           Tudalen 7
 Cofrestru           Tudalen 8

Agenda’r Gynhadledd
Dydd Gwener, 05 Chwefror     Tudalen 9

 Dydd Sadwrn, 06 Chwefror     Tudalen 9
 Dydd Sul, 07 Chwefror       Tudalen 10

Dadleuon, Pleidleisiau a Siarad
 Gwybodaeth am y Cynigion     Tudalen 11
 Siarad yn y Gynhadledd      Tudalen 12
 Trefn y Ddadl          Tudalen 13
 Pleidleisio           Tudalen 13
 Cynigion Gweithredol       Tudalen 14

Cynigion           Tudalen 15

Digwyddiadau Ymylol     Tudalen 23

Arddangosfa Tudalen 24

Sesiynau Cyngor 1-wrth-1   Tudalen 27

Cinio Gala      Tudalen 27



5
 Cynhadledd y Gwanwyn 2016
Caerdydd

 Gwybodaeth
 Lleoliadau’r Gynhadledd
Eleni bydd y Gynhadledd yn cymryd lle ar draws dwy leoliad unwaith eto:

 Dydd Gwener, 5 Chwefror:
 Ar gyfer ein gwesteion allanol a Phartneriaid y Gynhadledd bydd yna gyfres o
 ddigwyddiadau trafod yn ystod prynhawn Gwener yn y Holiday Inn Canol Caerdydd, Castle
 Street, Caerdydd, CF10 1XD

 Ar gyfer aelodau, bydd y Gynhadledd yn cychwyn nos Wener gyda Rali’r Gynhadledd, gyda
 derbyniad diodydd ar gyfer y rheiny sy’n mynychu’r Cinio Gala i ddilyn (a westeiwyd eleni gan
 Goleg Nyrsio Brenhinol Cymru). Bydd yr holl ddigwyddiadau hyn yn Holiday Inn Canol
 Caerdydd, Castle Street, Caerdydd, CF10 1XD

 Dydd Sadwrn, 6 a dydd Sul, 7 Chwefror:
 Bydd prif sesiynau’r Gynhadledd, gan gynnwys Cyfarfodydd Ymylol a’r Arddangosfa, yn

Ysgol Reoli Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Campws Western Avenue,
 Caerdydd, CF5 2YB, ac yna gyda’r nos Sadwrn bydd y Derbyniad ‘Rali dros Ddiwygio’ a
 westeiwyd gan Electoral Reform Society Cymru, a’n digwyddiad cymdeithasol, yn ôl yn y

Holiday Inn Canol Caerdydd.

 Mynediad
Mae’r ddau lleoliad yn gwbl hygyrch ar gyfer pob mynychwr gydag arwyddion clir. Am resymau
diogelwch, mae’n rhaid i bawb sy’n mynychu’r Gynhadledd gofrestru a mynd i mewn drwy’r
mynedfaoedd penodedig yn y ddau lleoliad.

 Desg Gofrestru
Ar ddydd Gwener, 5 Chwefror bydd y Desg Gofrestru yn ardal ymgynyll llawr gyntaf y Holiday
Inn ac mi fydd hi ar agor rhwng 12:00 a 15:00. Nid oes rhaid i aelodau gofrestru ar gyfer
digwyddiadau’r nos Wener, ond bydd rhaid i chi ddod â thystiolaeth o’ch aelodaeth a/neu
deunydd adnabod ffotograffig.

Ar y Sadwrn a’r Sul, 6 a 7 Chwefror bydd y Desg Gofrestru tu fewn i brif fynedfa’r Ysgol Reoli.

 Lolfa Arsyllwyr+
Bydd gwesteion allanol sydd â’r pecyn Arsyllwyr+ yn darganfod bod y lolfa Arsyllwyr+, a
noddwyd yn garedig gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd, ar lawr ddaear yr Ysgol Reoli. Gall
Arsyllwyr Sylfaenol uwchraddio eu pecyn i Arsyllwyr+ â thâl.

 Dosbarthu Taflenni / Codi Arian
Does dim caniatâd gennych i ddosbarthu taflenni tu fewn i adeiladau’r Gynhadledd heb ganiatâd
ysgrifenedig Cadeirydd Pwyllgor y Gynhadledd, oni bai eich bod yn Arddangosydd ac yn
dosbarthu o’ch stondin, neu’n cynnal cyfarfod ymylol ac yn dosbarthu yn ystod eich cyfarfod.
Ceir codi arian, gan gynnwys gwerthu tocynnau raffl, ond mae’n rhaid gwneud hyn o’ch stondin
arddangos neu cyfarfod ymylol.

 Ysmygu
Mae hi’n anghyfreithlon i ysmygu tu fewn i adeiladau’r Gynhadledd. Mae ardaloedd ysmygu ar
gael.
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 Ystafell Gotiau
Ceir llefydd cyfyngedig ar gyfer cotiau yn y ddau leoliad. Nid yw Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
na’r ddau leoliad yn cymryd cyfrifoldeb dros eitemau a roddwyd yn yr ardaloedd hyn. Ni cheir dod
â bagiau mawr tu fewn i Awditoriwm y Gynhadledd.

 Ffotograffiaeth Fflach
Dylai mynychwyr y gynhadledd sy’n cael eu heffeithio gan epilepsi wybod bydd ffotograffiaeth
fflach yn cael ei ddefnyddio drwy gydol y penwythnos.

Eiddo ar Goll
Dylid adael a darganfod unrhyw eiddo ar goll wrth y Ddesg Gofrestru.

 Ffonau Symudol
Sicrhewch bod pob ffôn symudol wedi’i ddiffodd, neu’i ddistewi, cyn mynd mewn i Neuadd y
Gynhadledd, digwyddiadau ymylol neu sesiynau hyfforddi.

 Lluniaeth
Ar ddydd Sadwrn a Sul y Gynhadledd, gellir prynu lluniaeth ysgafn o’r siop goffi ar lawr ddaear yr
Ysgol Reoli.

Teithio
 Bws:
Mae’r Holiday Inn Canol Caerdydd yn 5-10 munud o gerdded o Orsaf Fysiau Canol Caerdydd.

Ar gyfer Ysgol Reoli Caerdydd, mae bysiau’r U1, U2, ac U3/U4 MetRider yn teithio bob awr i
Landaf o ganol y ddinas. Mae bysiau’r MetRider yn stopio tu allan i’r campws.

Mae’r bws cylchol 1/2 yn gwasanaethu campws Llandaf pob 30 munud o ganol y ddinas.

Gallwch chi hefyd deithio ar y 24/25, y 33/33A/33B, neu’r 60/62, gan stopio wrth y Black Lion ar
Ffordd Caerdydd, Llandaf, sy’n 10 munud o gerdded o’r campws. Gweler wefan Cardiff Bus
(www.cardiffbus.com) am fwy o fanylion.

 Trên:
Mae gorsaf drenau Caerdydd Canolog yn 5-10 munud o gerdded o’r Holiday Inn. Yr orsaf
drenau agosaf i Ysgol Reoli Caerdydd yw Parc Waungron, sydd ar Linell y Ddinas ac sy’n 20
munud o gerdded o’r Ysgol Reoli.

Cynghorir y rheiny sy’n cyrraedd ar drên i gymryd bws o Orsaf Drenau Caerdydd Canolog i’r
Ysgol Reoli (gweler uchod).

 Car:
Ar gyfer y Holiday Inn ceir digon o barcio ar draws y ddinas, a cheir parcio cyfyngedig yn y
gwesty ei hun ar nos Wener a Sadwrn.

Mae’r Ysgol Reoli a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd yn cynnal maes parcio ceir ‘talu ac
arddangos’ ar eu Campws Llandaf. Y gost ar benwythnosau yw 50c y diwrnod. Mae’r maes
parcio tu cefn i’r campws, ar bwys Adeilad yr Ysgol Reoli.

 Gwybodaeth
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Diogelwch
Er nad yw’r Democratiaid Rhyddfrydol yn rhan o Lywodraeth y DU bellach, rydym yn byw mewn
oes o ddiogelwch llym. Efallai bydd rhaid chwilio bagiau a gweld deunydd adnabod pob tro mae
mynychwyr yn dod mewn i leoliad y Gynhadledd. Penderfynwyd hyn gan Gadeirydd Pwyllgor y
Gynhadledd â chyngor yr Heddlu, gwasanaethau diogelwch a chyrff priodol eraill.

Mae Pwyllgor y Gynhadledd yn atgoffa mynychwyr bod uffuddhau â gweithdrefnau diogelwch,
gan gynnwys archwiliadau, yn amod o’ch Achrediad i’r Gynhadledd, a gellir ei thynnu hi oddi wrth
unrhyw fynychwr nad sy’n ymrwymo â’r trefniadau hyn.

 Pasau’r Gynhadledd
Mae Pasau’r Gynhadledd yn ffurfio rhan o’r trefniadau diogelwch ar gyfer y penwythnos, ac
mae’n rhaid eu gwisgo hwy drwy gydol y Gynhadledd. Mae hyn yn cynnwys er mwyn cael
mynediad at ddigwyddiadau ymylol a derbyniadau. Nid oes modd eu trosglwyddo.

Os rydych chi wedi cofrestru ymlaen llaw ar gyfer y Gynhadledd, gallwch chi gasglu eich
bathodyn o’r desg gofrestru wrth i chi gyrraedd.

Dewch â’ch llythyr/e-bost cadarnhad cofrestru a deunydd adnabod ffotograffig gyda chi er mwyn
casglu eich pás. Efallai na dderbyniwch chi eich pas os nad oes gennych chi’r rhain. Os nad
ydych chi wedi derbyn llythyr/e-bost cadarnhau o fewn pythefnos o gofrestru, neu erbyn tair
diwrnod cyn y gynhadledd, cysylltwch â 029 2031 3400 i gadarnhau bod eich cofrestriad wedi’i
derbyn a’i brosesu.

Os nad ydych chi wedi cofrestru ymlaen llaw ar gyfer y Gynhadledd, byddwch yn derbyn eich Pas
ar ôl i chi gofrestru pan rydych yn cyrraedd. Am fanylion ynglyn â chofrestru, gweler yr adran
Gofrestru drosodd.

Gellir derbyn pasau newydd gyda chaniatâd Cadeirydd Pwyllgor y Gynhadledd. Codir tâl o £10 ar
gyfer bathodynnau newydd.

 Archwiliadau diogelwch
O dro i dro efallai bydd archwiliadau diogelwch fel y rheiny sydd mewn meysydd awyrennau yn
cymryd lle yn y naill leoliad. Bydd rhaid i bawb sy’n dod mewn i’r Gynhadledd ar yr adegau hyn
gymryd rhan yn yr archwiliadau. Efallai bydd synhwyryddion metal a/neu archwiliadau bagiau yn
cymryd lle.

Ni fydd caniatâd i fagiau mawr neu eitemau dan sêl ddod mewn i’r ardal diogel yn ystod yr
adegau hyn.

 Information
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Cofrestru
 Desg Gofrestru
Ar ddydd Gwener, 5 Chwefror bydd y Desg Gofrestru yn ardal ymgynyll llawr gyntaf y Holiday
Inn ac mi fydd hi ar agor rhwng 12:00 a 15:00. Nid oes rhaid i aelodau gofrestru ar gyfer
digwyddiadau’r nos Wener, ond bydd rhaid i chi ddod â thystiolaeth o’ch aelodaeth a/neu
deunydd adnabod ffotograffig.

Ar y Sadwrn a’r Sul, 6 a 7 Chwefror bydd y Desg Gofrestru tu fewn i brif fynedfa’r Ysgol Reoli.

Bydd Cofrestru ar agor:

 Dydd Gwener, 05 Chwefror:  12:00 – 15:00

 Dydd Sadwrn, 06 Chwefror:  08:30 – 17:00

 Dydd Sul, 07 Chwefror:   09:00 – 13:00

 Cofrestru ymlaen llaw
Gall aelodau gofrestru ar-lein drwy ymweld â www.WelshLibDems.Wales. Gallwch chi gofrestru
ar-lein hyd at ganol dydd ar ddydd Iau, 04 Chwefror.

Gall Aelodau’r Blaid ac Arsyllwyr hefyd gofrestru drwy’r post. Gallwch chi lawrlwytho’r ffurflenni
cofrestru priodol o’r wefan neu gofyn am un drwy alw 029 2031 3400 neu ebostio
conference@welshlibdems.org.uk. Gallwch chi gofrestru ymlaen llaw drwy’r post hyd at ddydd
Gwener, 28 Ionawr.

Bydd pawb sy’n cofrestru ar-lein yn derbyn e-bost cadarnhau yn awtomatig. Byddwn hefyd yn
anfon e-bost i bawb sydd wedi cofrestru drwy’r post ac wedi darparu cyfeiriad e-bpst ar eu
ffurflen. Os nad ydych chi wedi derbyn llythyr o fewn pythefnos o gofrestru, neu erbyn 3 diwrnod
cyn y Gynhadledd, galwch 029 2031 3400 neu ebostiwch conference@welshlibdems.org.uk ar
gyfer cadarnhad o’ch cofrestriad.

Bydd angen eich llythyr cadarnhau a deunydd adnabod ffotograffig pan fyddwch yn casglu eich
Pas Gynhadledd. Os nad oes gennych chi eich llythyr cadarnhau, efallai na fyddwch yn derbyn
eich Pas, oni bai eich bod chi wedi rhoi gwybod i ni eich bod chi heb dderbyn y llythyr.

 Cofrestru yn y Gynhadledd
Gallwch chi gofrestru ar gyfer y Gynhadledd ar y dydd. Bydd angen i chi ddod â’r ffi gofrestru
priodol a thystiolaeth adnabod. Bydd llenwi ffurflen cofrestru ymlaen llaw a dod â’r ffi cywir gyda
chi yn arbed amser (ar gyfer achrediad Arsyllwyr gallwn godi anfoneb ar ôl y digwyddiad). Gellir
lawrlwytho’r ffurflen gofrestru priodol o wefan y Blaid:  www.WelshLibDems.Wales.

 Gwybodaeth
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 Agenda’r Gynhadledd
 Dydd Gwener, 05 Chwefror
18:00    Rali’r Gynhadledd

Brecon Suite, Holiday Inn Canol Caerdydd

19:00    Derbyniad Diodydd cyn y Cinio
Bar Lolfa, Holiday Inn Canol Caerdydd
Gwesteiwyd gan Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

19:30  - hwyr Cinio’r Gynhadledd
     Junctions Restaurant, Holiday Inn Cardiff Centre
     Siaradwr Gwadd: Lynne, Y Farwnes Featherstone Cyn Is-Ysgrifennydd
     Gwladol dros Gydraddoldeb a chyn-ysgrifennydd Seneddol Gwladol dros
     Ddatblygu Rhyngwladol

 Dydd Sadwrn, 06 Chwefror
09:10    Agor y Gynhadledd

Eluned Parrott AC
Aelod Cynulliad dros Ganol De Cymru

09:30    Cynnig Polisi
CP1: Plismona yng Ynghymru

10:15    Araith
    Aled Roberts AC

Aelod Cynulliad dros Ogledd Cymru

10:35    Cynnig Polisi
   CP2: Maniffesto ar gyfer 2016

11:55    Araith
     Tim Farron AS

Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol

12:30 Cyfarfodydd Ymylol
13:30    Araith
     Kirsty Williams CBE AC

Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

13.55    Cynnig Polisi
CP3: Lliniaru Effaith Llifogydd yng Nghymru

14:40    Araith
     Ymgeisydd Comisinydd Heddlu a Throsedd

15:00 Cyfarfodydd Ymylol
16:00    Araith
     William Powell AC
     Aelod Cynulliad dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru
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16:20    Cynnig Polisi

CP4: Dechrau Da mewn Bywyd i Bob Plentyn

     Cynnig Pynciol / Brys
   Dyddiad cau Cynigion Pynciol yw canol dydd ar Ddydd Mercher, 27 Ionawr 2016. Ar

     gyfer cynnig brys y dyddiad cau yw cychwyn y Gynhadledd, neu tair awr cyn amser
     dechrau’r ddadl.

17:15 Diwedd y ddiwrnod ffurfiol

18:00   “Rali dros Ddiwygio”
     Callaghan’s, Holiday Inn Canol Caerdydd (Mynediad trwy’r Dderbynfa)
     Derbyniad diodydd a westeiwyd gan Electoral Reform Society Cymru

19:00   “Nos Sadwrn yw Noson Gymdeithasu”
     Callaghan’s, Holiday Inn Canol Caerdydd (Mynediad trwy’r Dderbynfa)

Digwyddiad cymdeithasol nos Sadwrn
£15 yr un, i gynnwys cyri a pheint (opsiynau llysieuol a diodydd di-alcohol ar gael)

 Dydd Sul, 07 Chwefror
10:00    Cynnig Polisi

  CP5: Ennil yn Ewrop

10:40    Araith
     Peter Black AC
     Aelod Cynulliad dros Orllewin De Cymru

11:00    Briff Etholiad 2016
     Sesiwn Caëedig, Aelodau’n unig

12:00 Cyfarfodydd Ymylol
13:00    Cynnig Polisi

CP6: Sgwrsio am ryw

     Cynnig Pynciol / Brys
   Dyddiad cau Cynigion Pynciol yw canol dydd ar Ddydd Mercher, 27 Ionawr 2016. Ar

     gyfer cynnig brys y dyddiad cau yw cychwyn y Gynhadledd, neu tair awr cyn amser
     dechrau’r ddadl.

14:00 Cau’r Gynhadledd
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 Cynigion
Mae pob Cynnig sydd i’w drafod yn y Gynhadledd wedi’i gynnwys yn yr adran hon, yn yr un trefn
a’r Agenda. Mae amser y ddadl wrth ymyl pob cynnig.

 Iaith y Cynigion
Mae pob cynnig yn ymddangos yma yn y Gymraeg a’r Saesneg. Oherwydd cyflwynwyd pob
cynnig yn y Saesneg, os oes gwahaniaeth rhwng yr ieithoedd, y fersiwn cyfrwng Saesneg fydd yn
cymryd blaenoriaeth.

 Gwelliannau i Gynigion
Gellir cynnig gwelliannau i bob cynnig a restrwyd yma. Gall welliannau cael eu cynnig gan bleidiau
lleol, Pwyllgor y Blaid sydd â chyfrifoldeb dros y fater a godwyd gan y cynnig, Grwpiau
Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn y Cynulliad neu San Steffan, neu 20 Aelod o’r Blaid.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn Gwelliannau i Gynigion yw canol dydd ar ddydd Mercher, 18
Chwefror 2016. Dylid eu e-bostio i Policy@welshlibdems.org.uk neu eu cyflwyno ar gopi caled i
dîm Polisi Dem Rhydd Cymru, 38 The Parade, Caerdydd, CF24 3AD.

Bydd pob gwelliant a dderbyniwyd yn cael eu cyhoeddu yng Nghyhoeddiadau’r Gynhadledd a
fydd ar gael ar wefan y blaid www.WelshLibDems.Wales yn yr wythnos cyn y Gynhadledd, ac
wrth y Ddesg Gofrestru yn y Gynhadledd.

 Cynigion Pynciol
Mae Cynigion Pynciol yn gynigion polisi byr (dim mwy na 250 gair) sy’n seiliedig ar
ddigwyddiadau ar ôl y dyddiad cau ar gyfer cynigion llawn, sef 30 Rhagfyr 2015.

Gall CGynigion Pynciol cael eu cynnig gan Bleidiau Lleol, Pwyllgor y Blaid Gymreig sydd â
chyfrifoldeb dros y faterion a godwyd gan y cynnig, Grwpiau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru y
Cynulliad neu neu San Steffan, neu gan 20 Aelod o’r Blaid Gymreig.

Y dyddiad cau ar gyfer Cynigion Pynciol yw canol dydd ar ddydd Mercher, 27 Ionawr 2016. Dylid
eu e-bostio i Policy@WelshLibDems.org.uk neu eu cyflwyno ar ffurf copi caled i Dîm Polisi Demo
Rhydd Cymru, 38 The Parade, Caerdydd, CF24 3AD. Bydd pob Cynnig Pynciol a dderbyniwyd
i’w dadlau wedi’u cyhoeddi yng Nghyhoeddiadau’r Gynhadledd a fydd ar gael ar wefan y blaid
www.WelshLibDems.Wales yn yr wythnos cyn y Gynhadledd ac wrth y Ddesg Gofrestru yn y
Gynhadledd.

Gellir hefyd cyflwyno gwelliannau i Gynigion Pynciol. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau
yw 09:15 ar ddydd Sadwrn 06 Chwefror 2016 (sef adeg agor y Gynhadledd). Dylid e-bostio
gwelliannau i Policy@WelshLibDems.org.uk neu eu cyflwyno i’r Swyddog Polisi neu Gadeirydd
Pwyllgor y Gynhadledd ar ffurf copi caled.

 Cynigion Brys
Mae Cynigion Brys yn fyr (dim mwy na 250 gair) sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau sydd wedi
digwydd ar ôl y dyddiad cau ar gyfer Cynigion Pynciol.

Gall Gynigion Brys gael eu cynnig gan Bleidiau Lleol, Pwyllgor y Blaid Gymreig sydd â
chyfrifoldeb dros y faterion a godwyd gan y cynnig, Grwpiau Democratiaid Rhyddfrydol Cymru y
Cynulliad neu neu San Steffan, neu gan 20 Aelod o’r Blaid Gymreig.

 Cynigion, Pleidleisio a Siarad
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Mae’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno Cynigion Brys yn dibynnu ar pryd ddigwyddodd y
ddigwyddiad a soniwyd amdani. Ar gyfer digwyddiadau a gymerant le cyn ddechrau’r
Gynhadledd, y dyddiad cau yw cychwyn y Gynhadledd, sef 09:15 ar ddydd Sadwrn, 06 Chwefror.
Ar gyfer digwyddiadau a gymerant le yn ystod y Gynhadledd, y dyddiad cau yw tair awr cyn y slot
yn yr agenda ar gyfer Cynigion Brys.

Pan yn cyflwyno Cynnig Brys, mae’n rhaid i enwau’r rheiny sy’n cynnig a chrynhoi’r ddadl gael eu
nodi’n glir. Os nad yw hyn yn digwydd, ni fydd Pwyllgor y Gynhadledd yn derbyn y Cynnig Brys.

Nid oes modd cynnig gwelliannau i Gynigion Brys a dylid eu cyflwyno ar ffurf copi caled i’r
Swyddog Polisi neu Gadeirydd Pwyllgor y Gynhadledd.

 Siarad yn y Gynhadledd
 Pwy sy’n cael siarad?
Yn dilyn penderfyniad y Gynhadledd i estyn hawliau pleidleisio i bob aelod o Ddemocratiaid
Rhyddfrydol Cymru, gall unrhyw aelod sydd wedi talu’r ffi cofrestru priodol siarad mewn dadleuon
ar ôl cwblhau Cerdyn Siaradwyr.

Gall aelodau o deulu ehangach y Democrataid Rhyddfrydol sydd wedi cofrestru ar gyfer y
Gynhadledd, neu Arsyllwyr, siarad gyda chaniatâd Pwyllgor y Gynhadledd. Dylid ymgeisio i
Gadeirydd y Pwyllgor yn ysgrifenedig cyn y ddadl priodol.

 Hyd Areithiau
Ymhob ddadl ar gynnig, mae cynigwyr Cynigion yn cael 5 munud i siarad, 4 ar gyfer cynigwyr
Gwelliannau, a 3 munud ar gyfer pob siaradwr arall gan gynnwys crynhowyr cynigion a
gwelliannau. Gall y Cadeirydd leihau’r amseroedd hyn er mwyn gadael i fwy o aelodau siarad
mewn dadl. Byddent yn cyhoeddi unrhyw newid yn ystod y ddadl. Os ydych chi’n siarad ac mae’r
Cadeirydd yn gofyn i chi ddod â’ch araith i ben, gorffennwch yn gyflym os gwelwch yn dda.

Cyfieithu ar y Pryd
Pan mae cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael, cymerwch fantais o’r cyfle i siarad i’r
Gynhadledd yn y Gymraeg.

Os ydych chi am gymryd mantais o’r gwasanaeth hwn, dylech chi: nodi ar eich Cerdyn Siaradwyr
eich bod chi am siarad yn Gymraeg; siarad Cymraeg drwy gydol eich araith os yn bosib; os ydych
chi’n newid ieithoedd yn eich araith, aroswch am eiliad tra’n newid iaith er mwyn i’r cyfieithydd
orffen.

 Sut i siarad
Mae angen i unrhywun sydd eisiau siarad mewn dadl lenwi Cerdyn Siaradwyr a’i gyflwyno i desg
y siaradwyr, ac aros i weld os cewch chi eich galw i siarad mewn dadl. Dylid llenwi cerdyn ar
wahan ar gyfer pob dadl. Mae cardiau siaradwyr ar gael o’r desg siaradwyr a gan stiwardiaid yn
yr awdiotoriwm. Gallent hefyd eu casglu o’r Desg Gofrestru.

 Llenwi Cardiau Siaradwyr
Mae yna dri phwynt allweddol i gofio er mwyn gwella eich siawns o gael eich galw:

 1. Cyflwyno eich cerdyn ymlaen llaw. Os ydych chi’n cyflwyno eich cerdyn yn hwyr, mewn
  dadl poblogaidd does dim llawer o sianwns i chi gael eich galw. Bydd y tîm cadeirio ar
  gyfer y ddadl yn cwrdd ymlaen llaw i gynllunio’r ddadl.

 Cynigion, Pleidleisio a Siarad
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 2. Llenwch eich cerdyn yn gyfan gwbl. Un o’r camgymeriadau mwyaf cyffredin yw peidio
  llenwi eich cerdyn. Yn ogystal â’r wybodaeth ar flaen y cerdyn (enw, Plaid Lleol, o blaid neu
  yn erbyn y cynnig, ayb) mae yna ddwy adran ar y cefn, ar gyfer cefndir perthnasol (profiad
  proffesiynol neu fel cwsmer, cefndir yn y blaid ayb) ac ar gyfer amlinelliad cryno o’ch
  araith. Mae angen ar yr adrannau hyn er mwyn i’r cadeirydd a’r gweinydd sichrau
  cydbwysedd i’r ddadl - er mwyn sicrhau bod pobl â phrofiad perthnasol yn cael eu galw,
  ac i sicrhau nad  oes llwyth o bobl yn sôn am yr un pwyntiau.

 3. Sicrhewch ei fod yn ddarllenadwy! Peidiwch a chymryd cyfle i lenwi bob centimedr sgwar
  o’r cerdyn a pheidiwch ysgrifennu’n fler, neu mewn llythrennau bach, neu mewn inc
  gwyrdd! Po hawsaf yw hi i’r cadeirydd ddarllen eich cerdyn, po fwyaf yw’r cyfle y cewch
  chi eich galw.

 Trefn y Ddadl ar gyfer Cynigion
Caiff cynigion eu hystyried fel arfer yn y drefn canlynol:

 1. Cynigydd y Cynnig.

 2. Cynigwyr unrhyw welliannau, yn siarad yn eu tro.

 3. Gelwir ar siaradwyr wedyn ar bob ochr y ddadl, gyda’r Cadeirydd yn ceisio sicrhau
  cydbwysedd.

 4. Crynhowyr y gwelliannau, yn siarad yn eu tro.

 5. Bydd crynhowr y cynnig yn siarad.

 6. Bydd y Cadeirydd wedyn yn cymryd unrhyw bleidleisiau ar unrhyw welliannau a/neu
  unrhyw bleidleisiau ar wahan yn eu tro - o blaid ac yn erbyn.

 7. Cymerir pleidlais ar y cynnig yn ei gyfanrwydd - o blaid ac yn erbyn.

 Pleidleisio
Yn dilyn penderfyniad y Gynhadledd i estyn hawliau pleidleisio i bob aelod o’r blaid Gymreig, gall
unrhyw aelod sydd wedi talu’r ffi gofrestru priodol ar gyfer y Gynhadledd bleidleisio. Bydd
“PLEIDLEISIO / VOTING” ar gefn eich pas os oes hawl gennych chi bleidleisio yn y Gynhadledd.

Os hoffech chi bleidleisio yn ystod dadl mae’n rhaid i chi fod yn Neuadd y Gynhadledd erbyn
diwedd araith crynhowr y cynnig. Ni all unrhywun cael mynediad i’r neuadd unwaith i’r pleidleisio
gychwyn.

Er mwyn pleidleisio, mae’n rhaid i chi fod ar eistedd a dal eich bathodyn yn yr awyr, gyda’r ochr
“Pleidleisio” yn wynebu’r Cadeirydd. Dilynwch gyfarwyddiadau’r Cadeirydd ar bryd y dylsech chi
bleidleisio. Efallai bydd gofyn i chi gadw eich bathodyn yn yr awyr am amser hir er mwyn sicrhau
bod pob pleidlais wedi’i chyfri.

Mae penderfyniadau ar y cynnig a’i gwelliannau fel arfer gyda mwyafrif syml o’r rheiny sy’n
pleidleisio. Os yw hyn yn wahanol, esbonir hyn gan y Cadeirydd cyn i’r bleidlais ddigwydd.

 Cynigion, Pleidleisio a Siarad
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 Cynigion Trefniadol
Mae Cynigion Trefniadol yn delio â threfn gweithredu’r Gynhadledd.

 Cyfeirio yn ôl:  stopio’r ddadl presennol ar y cynnig a’i anfon i gorff penodol ar gyfer mwy
       o waith

 Busnes Nesaf: stopio’r eitem agenda presennol a symud ymlaen i’r eitem nesaf ar yr
       agenda

 Atal y Rheolau
 Sefydlog:   codi un neu mwy o reolau gweithredu’r gynhadledd am reswm a chyfnod
       priodol.

Gall Gynigion Trefniadol cael eu cyflwyno gan unrhyw Aelod Pleidleisio yn ysgrifenedig gyda
“datganiad rheswm” a ddylid bod yn 75 gair neu lai.

Cynhelir pleidleisiau ar Gynigion Trefniadol yn yr un modd â phleidleisiau ar Gynigion a
Gwelliannau, ond does na ddim amser torri i ffwrdd ar gyfer bod yn y Neuadd er mwyn pleidleisio
ar cael dadl fach.

Gwneir penderfyniadau ar Gynigion Trefniadol gan fwyafrif syml y rheiny sy’n pleidleisio.

Ystyrir Cynigion Trefniadol fel arfer yn y modd canlynol:

 1. Gall unrhyw Aelod Pleidleisio gyflwyno Cynnig Trefniadol yn ysgrifenedig cyn ddiwedd y
  ddadl ar gynnig.

 2. Mae’r Cadeirydd yn darllen y “datganiad rheswm” o blaid y Cynnig Trefniadol.

 3. Cynhelir pleidlais ar os dylid cynnal dadl fach ar y Cynnig Trefniadol.

Os na gytunwyd i’r cais am ddadl fach, bydd y ddadl ar y cynnig yn parhau o’r un man. Os
gytunwyd i’r cais, wedyn:

 4. Gall gynigydd y Cynnig Trefniadol siarad.

 5. Gall un person siarad i wrthwynebu’r Cynnig Trefniadol.

 6. Gall siaradwyr eraill cael eu galw i siarad.

 7. Cynhelir pleidlais ar y Cynnig Trefniadol

 Cynigion, Pleidleisio a Siarad
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 Cynigion
 CP1: Plismona yng Nghymru

Democratiaid Rhyddfrydol Sir Faldwyn

Mae’r Gynhadledd yn croesawu penderfyniad y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol i roi
ymgeiswyr i sefyll yn etholiadau i ethol Comisiynydd yr Heddlu ym mis Mai 2016, gan ail-
gadarnhau ein polisi i ddiddymu Comisiynwyr yr Heddlu.

Mae’r Gynhadledd yn nodi
 1. Bod cyfanswm costau staff y pedair Swyddfa Comisiynwyr Heddlu Cymru yn £2,816,000
  yn 2014.

 2. Er gwaethaf cyhoeddiad y Llywodraeth Geidwadol yn yr adolygiad cyfredol o wariant, bydd
  y pwysau ar gyllidebau’r heddlu’n parhau i gynyddu.

 3. Bod cyllid annigonol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus eraill, yn enwedig iechyd meddwl,
  gofal cymdeithasol a gwasanaethau ieuenctid, yn ychwanegu at y galwadau ar adnoddau’r
  heddlu.

Mae’r Gynhadledd yn cymeradwyo Papur Polisi Ffederal y Democratiaid Rhyddfrydol,
Doing What Works to Cut Crime, a fabwysiadwyd yn 2014.  Yn neilltuol, mae’r gynhadledd yn
croesawu’r polisïau y mae’n eu cynnwys:

�  gyflwyno dull gweithredu newydd wedi’i seilio ar iechyd ataliol i oresgyn y problemau a
achosir gan gamddefnyddio cyffuriau;

� gynyddu atebolrwydd yr heddlu;

� hyrwyddo adsefydlu troseddwyr;

� oresgyn y bygythiadau newydd a ddaw oddi wrth droseddu seibr;

� hyrwyddo cyfiawnder adferol sy’n rhoi’r dioddefwr wrth graidd adsefydlu.

Mae’r Gynhadledd yn credu:
 1. Mai’r conglfaen ar gyfer atebolrwydd cyhoeddus effeithiol yng Ngwasanaeth yr Heddlu
  yw’r berthynas rhwng timau plismona cymdogaeth a’r cymunedau y maent yn eu
  gwasanaethu;

 2. Bod yn rhaid i bolisi ar droseddu fod wedi’i seilio ar dystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio;

 3. Bod atal troseddau’n golygu cydweithio agos rhwng yr heddlu, gwasanaethau cyhoeddus
  eraill a chymunedau lleol;

 4. Bod ymgysylltu’n effeithiol â chymunedau lleiafrifol, yn cynnwys lleiafrifoedd croenddu ac
  ethnig, y gymuned Pobl Lesbaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol neu LGBT a phobl a
  chanddynt anableddau, yn hanfodol i sicrhau bod gwasanaeth yr heddlu’n gweithredu i
  bawb yn ddiragfarn.

Mae’r Gynhadledd yn galw ar:
 1. Lywodraeth San Steffan i ddatganoli cyfrifoldeb am blismona oddi wrth y Swyddfa Gartref i
  Gynulliad Cymru er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i ddiddymu Comisiynwyr yr Heddlu.

 2. Llywodraeth Cymru i gynnal adolygiad strategol cynhwysfawr o blismona yng Nghymru i
  ganfod y strwythur mwyaf priodol ar gyfer darparu mewn modd effeithlon alluoedd
  gweithredol arbenigol a rheoli a swyddogaethau clercio ar gyfer yr Heddlu a’r modd mwyaf
  effeithiol o atebolrwydd democrataidd ar lefelau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol drwy
  gynghorwyr etholedig ac Aelodau’r Cynulliad.
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 3. Mae’r Gynhadledd yn galw ar y ddau Gomisiynydd yr Heddlu drutaf yng Nghymru, sef
  Dyfed-Powys a Gwent, i gwtogi ar gostau staff eu swyddfeydd i ddim mwy na £1 y person
  y flwyddyn, gan ryddhau bron i £250,000 i bob un i fuddsoddi mewn plismona blaen y gad.

Mae’r Gynhadledd yn galw ar bob un o’r pedwar Comisiynydd yr Heddlu a
Throseddu i:
 1. Fabwysiadu rhagdybiaeth o blaid rhannu costau clercio, gwasanaethau arbenigol ac
  asedau, lle y bydd hynny’n darparu gwell gwerth am arian, gan ddal gafael ar y cysylltiadau
  cryfion rhwng yr heddlu a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

 2. Hyrwyddo fel blaenoriaeth ddatblygiad atebolrwydd mwy effeithiol ar gyfer plismona ar
  lefel y gymdogaeth ac ar lefel llywodraeth leol.

 3. Datganoli penderfyniadau priodol i lawr i swyddogion lleol gan ymgynghori â chynghorwyr
  lleol.

 4. Rhannu adnoddau ag awdurdodau lleol i ddarparu timau diogelwch cymunedol effeithiol.

 5. Mynd i’r afael â methiannau a nodwyd gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth Ei Mawrhydi ym
  mhob un o’r pedair ardal gan yr heddlu o ran recriwtio swyddogion yr heddlu o grwpiau o
  bobl groenddu a lleiafrifoedd ethnig ac i baratoi ar gyfer ymdrin â throseddau ‘anrhydedd’
  ac anffurfio organau cenhedlu benywod.

 CP2: Maniffesto ar Gyfer 2016
Pwyllgor Cenedlaethol Polisi

Mae’r Gynhadledd yn edrych ymlaen at etholiadau eleni i’r Cynulliad Cenedlaethol, gan
gydnabod y rôl ddylanwadol sydd gan Aelodau ein Cynulliad, ac mae’n benderfynol o ennill
seddau ledled Cymru.

[‘Cynnig Dros Dro’ i’w gydategu gan destun llawn erbyn yr 28ain o Ionawr fan bellaf.]

 CP3: Lliniaru Effaith Llifogydd yng Nghymru
23 Aelodau Blaid

Mae’r Gynhadledd yn nodi:
 1. Bod y digwyddiadau o law hynod drwm a gawsom wedi cael effaith ddirfawr ledled
  Gogledd Cymru a Gogledd Lloegr ym mis Rhagfyr, 2015.

 2. Bod y tueddiad cyfredol tuag at ddigwyddiadau tywydd eithafol amlach yn gyson â’r hyn a
  ddisgwylid mewn byd sy’n cynhesu.

 3. Bod y digwyddiadau yn 2015 eto’n rhagori ar lefelau blaenorol a gofnodwyd mewn llawer o
  ddalgylchoedd afonydd.

 4. Bod canllawiau presennol mewn datblygiadau mewn gorlifdiroedd wedi’u trechu o fewn y
  broses gynllunio.

 5. Y gellir ond cyflawni rheoli llifogydd yn llwyddiannus ar lefel dalgylch cyfan.

 6. Bod afonydd mewn dalgylchoedd byrion yn fwy tueddol o lifogydd echrydus lle nad oes
  fawr ddim neu yn wir ddim amser i gymunedau ymateb iddynt.

 7. Y gorgyffwrdd sylweddol rhwng ardaloedd yr effeithir arnynt gan lifogydd a’r trwyddedau a
  roddwyd ar gyfer archwilio am nwy siâl.

Mae’r Gynhadledd yn credu:
 1. Nad yw’r modelu cyfredol o ddigwyddiadau dychweliad pob 100 mlynedd yn briodol
  mwyach i’w ddefnyddio fel offer rheoli perygl o ran llifogydd o afonydd.

 Cynigion
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 2. Bod y canllawiau cynllunio cyfredol wedi methu ag atal datblygiadau amhriodol ar
  orlifdiroedd.

 3. Bod yr ymagweddiad cyfredol tuag at atal llifogydd yn dameidiog ac ond yn trosglwyddo’r
  broblem i rywle arall yn y dalgylch.

 4. Bod gweithio mewn partneriaeth â’r gymuned amaethyddol, saethu a choedwigaeth yn
  hanfodol i reoli’r perygl o lifogydd yn y dyfodol.

 5. Bod yna ddyletswydd ar gwmnïau yswiriant i hyrwyddo gwaith adnewyddu sydd wedi’i
  gynllunio i leihau effaith digwyddiadau dilynol.

 6. Bod y methiant i reoli’n briodol ddŵr ffo dŵr wyneb mewn datblygiad newydd wedi
  cynyddu’r perygl o lifogydd mewn rhai ardaloedd.

 7. Y dylid lliniaru’r perygl o lygredd a ddaw yn sgîl archwilio am nwy siâl mewn ardaloedd lle
  mae perygl o lifogydd.

 8. Y dylai gwaith o adnewyddu eiddo ar ôl llifogydd sydd mewn perygl o lifogydd wella
  cadernid yr eiddo os bydd yna ail-ddigwyddiad o lifogydd.

 9. Y dylid cadw ac ail-greu cyrsiau naturiol datblygiadau afonydd a gorlifdiroedd, ble bynnag
  y bo’n bosibl.

Mae’r Gynhadledd yn galw ar:
 1. Lywodraeth Cymru i ddisodli canllawiau cynllunio presennol o ran datblygu ar orlifdiroedd
  o blaid strategaeth gadarn newydd.

 2. Bod pob modelu risg yn y dyfodol yn cael ei seilio ar "fodel maint lefel uchaf y gwyddys
  amdani" ar gyfer rheoli llifogydd.

 3. Llywodraeth Cymru i gyflwyno Nodiadau Dylunio Cynlluniau a Rheoliadau Adeiladu
  newydd i wella cadernid eiddo sydd wedi’i nodi fel eiddo sydd mewn perygl o lifogydd ac i
  leihau effaith dŵ ffo dŵr wyneb.

 4. Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynlluniau dalgylch cyfan ar gyfer afonydd Cymru a
  gynlluniwyd i leihau cyfraddau llif dŵr drwy’r dalgylch.

 5. Y Llywodraeth yng Nghaerdydd a San Steffan i roi grantiau ar gael i ddeiliaid tai mewn
  ardaloedd lle mae perygl o lifogydd sydd eisiau rhoi gwelliannau ar waith i’w heiddo sy’n
  gwella cadernid yr eiddo rhag digwyddiadau llifogydd yn y dyfodol.

 6. Y Llywodraeth yn San Steffan i weithio â’r diwydiant yswiriant i gynhyrchu canllawiau
  adnewyddu newydd a gynlluniwyd i gynyddu cadernid eiddo yn wyneb digwyddiadau
  llifogydd sy’n digwydd dro ar ôl tro.

 7. Awdurdodau Lleol i gael gwared yn syth â holl ddyraniadau tai ar ardaloedd a nodir eu bod
  mewn perygl o lifogydd o’u cynlluniau datblygu, ac eithrio lle mae caniatâd cynllunio eisoes
  wedi’i roi ac mae gwaith wedi’i ddechrau.

 8. Y Llywodraeth yn San Steffan i gyflwyno rhagdybiaeth yn erbyn lleoli strwythurau dros
  ffynhonnau ar gyfer ffracio mewn ardaloedd a nodwyd fel ardaloedd a ddaw o fewn parth
  perygl o lifogydd.

 9. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i gymryd rhan yn weithredol mewn unrhyw adolygiad o
  reoli llifogydd gan gynnwys gwneud argymhelliad ar gyfer newidiadau polisi yn seiliedig ar
  y ddadl hon.

 10. Cyflwyno cynlluniau rheoli ffermydd iseldir sy’n hyrwyddo datblygu gweirgloddiau a
  defnyddio tir amaethyddol gradd is er diben rheoli llifogydd.

 Cynigion
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 CP4: Dechrau Da mewn Bwyd i Bob Plentyn
Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r Gynhadledd yn croesawu mai:
 1. Yn 2014, sicrhaodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru £4.6 miliwn i gyflwyno Premiwm
  Disgyblion y Blynyddoedd Cynnar ar gyfer plant tair a phedair blwydd oed i helpu i sicrhau
  bod pob plentyn yn cael y gofal a’r sylw y mae arnynt eu hangen pan fônt yn ifanc iawn.

 2. Mewn llywodraeth yn San Steffan, gwnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol:

  a. arwain wrth gyflwyno absenoldeb ar y cyd i rieni, rhoi mwy o hyblygrwydd i rieni sy’n
   gweithio yng Nghymru â threfniadau gofal plant, a chydnabod pwysigrwydd yr amser a
   dreulia rhieni gyda’u plentyn;

  b. ymladd dros gyflwyno gofal plant di-dreth fydd yn arbed hyd at £2000 i rieni sy’n
   gweithio ar gostau gofal plant y flwyddyn dros bob plentyn o dan 12 oed;

  c. blaenoriaethu buddsoddiad mewn addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant, drwy
   gynyddu'r hawl yn ddi-dâl yn Lloegr i bob plentyn tair a phedair blwydd oed i 15 awr yr
   wythnos, ac ymestyn hyn i’r 40% mwyaf difreintiedig o blant 2 flwydd oed.

Mae’r Gynhadledd yn nodi bod:
 1. Y gyfundrefn gyfredol o ofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar rhad ac am ddim yng
  Nghymru yn llawer llai effeithiol nag yn Lloegr, gyda darpariaeth anghyson ledled y wlad,
  costau uchel a diffyg hyblygrwydd i addasu i amgylchiadau gwaith rhieni.

 2. Mae’r ddarpariaeth gyfredol o ofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar rhad ac am ddim
  yng Nghymru yn llai hael nag yn Lloegr, gyda dim ond 10 awr yr wythnos ar gyfer plant tair
  a phedair blwydd oed, a 12.5 o oriau ar gyfer plant dwy flwydd oed mewn ardaloedd
  Dechrau’n Deg.

 3. Ymrwymodd Maniffesto 2015 y Democratiaid Rhyddfrydol i gynnydd i 20 o oriau o ofal
  plant am ddim yr wythnos i bob rhiant a chanddynt blant sydd o ddwy i bedair blwydd
  oed, a phob rhiant sy’n gweithio o ddiwedd absenoldeb rhiant â thâl (naw mis) i ddwy
  flynedd.

 4. Mae Ymddiriedolaeth Sutton yn amlygu bod gan ddarpariaeth blynyddoedd cynnar
  botensial sylweddol i gau’r bwlch mewn cyrhaeddiad ac i wella deilliannau datblygiadol i
  blant, ond serch hynny i gyd, mae darpariaeth o ansawdd dda yn hanfodol i ddiwallu’r
  amcanion hyn.

Mae’r Gynhadledd yn credu bod:
 1. Pob plentyn yn haeddu dechrau gwych mewn bywyd.

 2. Mae’n rhaid i Gymru gael system gynhwysfawr o gefnogaeth blynyddoedd cynnar wedi’i
  chanolbwyntio ar anghenion plant a’u teuluoedd er mwyn i bob plentyn gyflawni’i
  botensial.

 3. Mae addysg blynyddoedd cynnar o ansawdd uchel yn hanfodol i bennu cyfleoedd bywyd
  plentyn, yn enwedig o ran gwella cyfleoedd bywyd i blant o gefndiroedd difreintiedig.

 4. Mae gofal plant sy’n hygyrch a fforddiadwy yn ffordd bwysig o alluogi rhieni i ddychwelyd i
  weithio os dymunant, ac fe all helpu i wella sgiliau cymdeithasol plentyn a lleihau tlodi
  ymysg plant.

 Cynigion
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Mae’r Gynhadledd yn galw am:
 1. Gynnydd yn y Grant Amddifadedd Disgyblion Blynyddoedd Cynnar bob blwyddyn i
  gyrraedd £1000 i bob plentyn erbyn diwedd y Cynulliad nesaf.

 2. Estyniad o ddarpariaeth gofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio o ddiwedd absenoldeb
  rhiant â thâl a mwy o ddarpariaeth gofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar am ddim i
  blant o ddwy i bedair blwydd oed, gyda mwy o hyblygrwydd i addasu i amgylchiadau
  gwaith.

 3. Cyflwyno cymhwyster newydd i Athrawon Blynyddoedd Cynnar Cymwysedig a hyrwyddo
  mwy ar Brentisiaethau mewn Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant i helpu i wella sgiliau
  arbenigol y gweithlu ac i sicrhau ansawdd uchel mewn darpariaeth.

 CP5: Ennill yn Ewrop
Pwyllgor Cenedlaethol Polisi

Mae’r Gynhadledd yn cydnabod bod creu’r Undeb Ewropeaidd wedi arwain at heddwch,
llewyrch, democratiaeth a diogelwch i bobloedd Ewrop.

Cred y Gynhadledd bod ennill buddugoliaeth bendant dros: ‘Parhau’n aelod o’r Undeb
Ewropeaidd’ yn y refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig yn hanfodol oherwydd bod ein
safle fel un o aelod-wladwriaethau mwyaf yr UE yn rhoi inni:

 1. fwy o ddylanwad gwleidyddol ac economaidd yn y byd;

 2. mynediad am ddim i’n prif farchnad allforion – marchnad sengl fwyaf y byd o dros 500
  miliwn o ddefnyddwyr – ynghyd â rôl sylweddol mewn llunio’i rheolau;

 3. y gallu i oresgyn yn fwy effeithiol broblemau a rennir, megis newid yn yr hinsawdd,
  dirywiad mewn bioamrywiaeth, pysgota anghynaladwy, a throseddau trawsffiniol; a

 4. ystod eang o gyfleoedd yn y dyfodol wrth i’r UE barhau i ddatblygu, gan ganolbwyntio ar y
  gweithredoedd hynny sydd fwyaf effeithiol os ymgymerir â nhw ar lefel yr UE.

Mae’r Gynhadledd yn tynnu sylw at agweddau neilltuol o bwysig ar gyfer Cymru:

 1. Mae o leiaf 150,000 o swyddi mewn cwmnïau Cymreig yn dibynnu ar allforio i’r UE, ac mae
  mwy na 50,000 o swyddi mewn cwmnïau o Aelod-wladwriaethau eraill a leolir yng
  Nghymru, ac felly maent i gyd wedi’u cysylltu â’r Farchnad Sengl, fel mae llawer mewn
  cwmnïau byd-eang a leolir yng Nghymru.

 2. Mae Cymru yn fuddiolwr drwodd a thro oddi wrth Gyllideb yr UE, gan dderbyn mwy mewn
  grantiau o’r UE – oddi wrth gronfeydd strwythurol, taliadau rheolaidd i amaethwyr Cymru
  a’r diwydiant pysgota, a grantiau i brifysgolion a myfyrwyr Cymru – nag y mae’i
  threthdalwyr yn ei gyfrannu tuag at gyllideb yr UE, â’r gwerth ariannol o fwy o fasnach,
  ymysg y buddion ychwanegol.

 3. Gallai enciliad y Deyrnas Unedig o’r UE arwain at sefyllfa lle y byddai’r Alban yn encilio o’r
  Deyrnas Unedig ac felly’n creu anghydbwysedd yn yr Undeb.

Mae’r Gynhadledd yn pwysleisio bod ein plaid bob amser wedi cyfuno’i chydnabyddiaeth
o rôl hanfodol aelodaeth o’r UE ag ymgyrch gyson i wneud sefydliadau’r UE a’u proses o lunio
penderfyniadau’n fwy democrataidd, effeithiol, effeithlon a thryloyw, sydd yn ein rhoi mewn
sefyllfa gref i gyflwyno achos eglur ac argyhoeddiadol gerbron pleidleiswyr.

Mae’r Gynhadledd yn galw ar bob Democrat Rhyddfrydol i gymryd rhan weithredol yng
ngwaith ymgyrchu ein plaid ac yn ymgyrch ehangach STRONGER IN / CRYFACH I MEWN.
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Mae’r Gynhadledd yn annog y pleidiau mawrion eraill yng Nghymru i ymuno â ni mewn
ymdrech gydgysylltiedig o fewn ymgyrch STRONGER IN / CRYFACH I MEWN, sy’n cynnwys
aelodau o bob plaid, busnesau, undebau llafur, mudiadau cymdeithas sifil a grwpiau eraill.

Mae’r Gynhadledd yn gobeithio y bydd yr ymgyrch yn cyflawni cydnabyddiaeth
gyhoeddus lawer ehangach bod:

 1. yr UE yn rhoi’r gobaith gorau inni adeiladu byd mwy heddychlon, sydd wedi’i  adeiladu ar
  seiliau cadarn o ddemocratiaeth, hawliau dynol a didwylledd a rennir gennym;

 2. Mae’r UE yn parhau i ddiwygio, gan ddwysáu’i ffocws ar greu swyddi drwy dwf
  economaidd cynaliadwy, hybu masnach, a chael gwared â rheoliadau diangen - agenda
  sy’n mynnu bod y Deyrnas Unedig yn parhau i fod â rôl flaenllaw;

 3. Mae rhaglenni ymchwil yr UE yn hanfodol i lwyddiant prifysgolion Prydain a gwyddoniaeth
  y Deyrnas Unedig, gan hyrwyddo arloesedd a chystadleugarwch yn economi’r Deyrnas
  Unedig a gosod y sylfeini ar gyfer datblygiadau cyflymach mewn meddyginiaeth, egni
  carbon isel, deunyddiau newydd, sicrwydd bwyd a meysydd eraill mewn gwyddoniaeth
  gwir arloesol; a galluogi datblygiad cyflymach i mewn i gynnyrch hyfyw sydd â photensial
  masnachol go iawn;

 4. Mae’r UE a’n haelodaeth yn darparu’r cyfle gorau i’r Deyrnas Unedig oresgyn newid yn yr
  hinsawdd a cholli bioamrywiaeth, gan greu swyddi gwyrdd mewn diwydiannau sydd â’r
  potensial i fod yn ddiguro drwy’r byd, yn enwedig drwy ddatblygu technolegau carbon isel
  ac sy’n arbed ynni;

 5. Rhydd Aelodaeth o’r UE - a maint enfawr marchnad sengl yr UE - lais i’r Deyrnas Unedig o
  ran pennu safonau amgylcheddol, diogelwch defnyddwyr, lles anifeiliaid a safonau eraill
  sy’n llywodraethu masnach Ewropeaidd ac sydd yn aml yn cael eu mabwysiadu’n fyd-
  eang, gan alluogi masnach fyd-eang ehangol a mwy cynaliadwy;

 6. Mae aelodaeth o’r UE yn sicrhau ystod eang o hawliau yn y gweithle, hawliau defnyddwyr
  a hawliau dinasyddion, yn cynnwys symud yn ddirwystr, hawliau cyflogaeth ac
  amddiffyniadau eraill a feddir gan, yn fras, 2 filiwn o ddinasyddion Prydeinig sy’n byw
  mewn gwledydd eraill yn yr UE, yn ogystal â’r rheiny yn y Deyrnas Unedig;

 7. Mae aelodaeth o’r UE yn galluogi asiantaethau gorfodi’r gyfraith yn y Deyrnas Unedig i
  weithio’n gydweithredol ar draws ffiniau ac felly’n ymateb i fygythiad cynyddol troseddu
  cyfundrefnol mewn meysydd megis masnachu pobl, cyffuriau a smyglo pethau eraill,
  cynnyrch ffug, masnachu bywyd gwyllt yn anghyfreithlon a chelu ffynonellau arian twyll;

 8. Mae ein pobl ifanc yn elwa’n gynyddol o’r cyfleoedd a rydd aelodaeth o’r UE i ddysg
  academaidd a hyfforddiant diwydiannol mewn gwledydd eraill yn yr UE, gan gyfoethogi’u
  bywydau a’u galluoedd, gan ehangu cronfa fawr Ewrop o wybodaeth a rennir;

 9. Mae cyfranogiad y Deyrnas Unedig o raglenni datblygu rhyngwladol helaeth a chyllidebau
  cymorth dyngarol yr UE yn cynrychioli cydnabyddiaeth o’n dynoliaeth gyffredin, yn ogystal
  â’n cyd-ddibyniaeth fyd-eang.

Mae’r Gynhadledd yn datgan yn galonnog ei huchelgais i Brydain roi’r gorau i giledrych
ar yr allanfa, ac iddi gyflawni’r rôl flaenllaw yn ein cyfandir y mae ein maint, ein hanes a’n
cryfderau’n eu cynnig inni.
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 CP6: Sgwrsio am ryw
Democratiaid Rhyddfrydol Caerdydd a’r Fro, IR Cymru a 17 Aelodau

Mae’r Gynhadledd yn nodi:
 1. Cynigir addysg rhyw sylfaenol ar hyn o bryd o 11 mlwydd oed yn ysgolion Cymru, a gall
  rhieni neu warcheidwaid cyfreithiol dynnu’u plant o unrhyw ran ohono.

 2. Bod mynediad at glinigau iechyd rhyw yng Nghymru yn wael, yn enwedig mewn ardaloedd
  gwledig, oherwydd lleoliad, oriau agor cyfyngedig neu ddiffyg capasiti.

 3. Bod rhai clinigau iechyd rhyw yn Lloegr yn cynnig gwasanaethau profi / canlyniadau yr un
  diwrnod, tra nad oes yna ddarpariaeth gyffelyb yn bodoli yng Nghymru.

 4. Bod yna arferion cyfrinachedd llym yn ymwneud â chlinigau iechyd rhywiol, ac ynglŷn â
  rhannu cofnodion cleifion â Meddygon Teulu a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes
  iechyd.

 5. Canfu ymchwil gan Goleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant fod yna gydberthynas
  rhwng cyfraddau beichiogrwydd ymysg genethod yn eu harddegau a lefel uwch o
  amddifadedd yng Nghymru.

 6. Bod citiau i gynnal prawf HIV am ddim yn y cartref, a ddarperir gan Ymddiriedolaeth
  Terrence Higgins ac a ariannir gan y GIG, ar gael yn Lloegr, tra nad oes darpariaeth
  gyffelyb yn bodoli yng Nghymru.

 7. Bod stigma a chamwybodaeth yn ymwneud â gwir natur HIV a’i effeithiau yn dal yn
  gyffredin.

 8. Dangosai treialon clinigol o feddyginiaeth Proffylacsis Cyn-Gysylltiol (PrEP) lwyddiant
  arwyddocaol mewn atal trosglwyddo a dal HIV.

 9. Penderfynodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar ymestyn brechu rhag y Feirws Papiloma
  Dynol (HPV) i ddynion sy’n cael rhyw gyda dynion (MSM) drwy glinigau iechyd rhywiol.

Mae’r Gynhadledd yn credu:
 1. Y dylai pob plentyn yng Nghymru dderbyn addysg o ansawdd dda am ryw a
  chydberthynas (SRE), sy’n hanfodol i wella iechyd rhywiol, cael gwared â stigma a rhoi
  diwedd ar drais rhywiol.

 2. Ni chaiff materion cydsyniad, rhywioldeb a hunaniaeth o ran rhywedd eu trin yng
  nghwricwlwm cyfredol ‘addysg rhyw a chydberthynas’ yn ddigon manwl nac yn ddigon
  cynnar yn addysg plant.

 3. Y dylai fod gan bob person yng Nghymru fynediad rhwydd at wasanaethau iechyd rhywiol
  a chynllunio teulu sy’n amserol ac sy’n anfeirniadol, ni waeth beth fo’r nodweddion neu’r
  amgylchiadau personol.

 4. Y gall y cyfyngiadau llym a osodir ar rannu cofnodion cleifion rhwng clinigau iechyd rhywiol
  a rhannau eraill o’r GIG fod yn broblemus, ac mewn rhai achosion gall niweidio gofal i
  gleifion.

 5. Bod dull gweithredu sy’n rhagweithiol yn hytrach nac yn adweithiol tuag at iechyd rhywiol
  yn fwy tebygol o leihau cyfraddau o Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol.

 6. Bod cyfraddau diagnosis o HIV sy’n gyson uwch ymysg MSM a pharhad mewn
  stigmateiddio pobl sy’n HIV-bositif yn nodi methiant polisi iechyd cyhoeddus, a bod yn
  rhaid dysgu oddi wrth y camgymeriadau a wnaed wrth ymdrin â HIV.

 7. Er mwyn diogelu MSM yn llawn rhag y Feirws Papiloma Dynol a’i ganserau cysylltiedig,
  dylid brechu bechgyn yn ei erbyn ar yr un telerau â’u cyfoedion benywaidd.
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Mae’r Gynhadledd yn galw am:
 1. Greu cwricwlwm Addysg Rhyw a Chydberthynas cryfach a mwy cynhwysol yng Nghymru
  sy’n ymdrin yn iawn â materion hunaniaeth o ran rhywedd, rhywioldeb, cydsyniad a
  pherthynas iach ar yr oedran priodol cynharaf.

 2. Dileu hawl rhiant neu warcheidwaid cyfreithiol i dynnu’u plentyn o unrhyw ran o Addysg
  Rhyw a Chydberthynas mewn unrhyw ysgol yng Nghymru.

 3. Awdurdodau lleol i neilltuo arian penodol i ganiatáu i ysgolion wahodd siaradwyr arbenigol
  o gyrff trydydd sector arbenigol, gan sicrhau nad oes yna unrhyw ysgol yn cael ei lluddias
  gan ddiffyg gwybodaeth am faterion Addysg Rhyw a Chydberthynas ymysg ei hathrawon.

 4. Ymestyn rhaglen frechu rhag y Feirws Papiloma Dynol yng Nghymru i gwmpasu pob
  glaslanc ar yr un telerau â’u cyfoedion benywaidd.

 5. Rhaglen beilot sy’n cynnig profion am Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol ar yr un adeg ag
  archwiliadau iechyd rheolaidd eraill, ar ôl mynd i ysbyty, mewn fferyllfeydd, mewn
  meddygfeydd Meddygon Teulu ac mewn lleoliadau cymunedol eraill ledled Cymru.

 6. Cynnydd o ran argaeledd ac effeithlonrwydd gwasanaethau iechyd rhywiol a chynllunio
  teulu, yn neilltuol mewn ardaloedd o amddifadedd ac ardaloedd gwledig drwy:

  a. ymestyn oriau agor clinigau presennol;

  b. sefydlu clinigau newydd lle mae yna alw amdanynt; a

  c. chynnig gwasanaethau canlyniadau'r un diwrnod, ble y bo’n bosibl.

 7. Busnesau i gynnig profion am Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol fel rhan o
  ddigwyddiadau iechyd galwedigaethol.

 8. Adolygiad i gyfrinachedd cofnodion cleifion mewn clinigau iechyd rhywiol yng Nghymru i
  sicrhau bod gweithwyr iechyd proffesiynol sydd angen cofnodion cleifion yn gallu cael
  gafael arnynt, gan gynnal hawl claf i gael ei eithrio o’r cyfryw rannu cofnodion.

 9. GIG Cymru i gyllido citiau i gynnal prawf HIV am ddim yn y cartref, yn debyg i’r
  ddarpariaeth sy’n bodoli yn Lloegr.

 10. Ymgyrch wybodaeth am iechyd cyhoeddus sy’n egluro gwir natur HIV a’r modd y caiff ei
  drosglwyddo, ei ddiagnosis a’r modd y caiff ei drin, er mwyn lleihau’r stigma sy’n
  gysylltiedig â’r feirws ac i leihau cyfraddau trosglwyddo.

 11. Grŵp Strategaeth Feddyginiaethau Cymru Gyfan i roi Proffylacsis Cyn-Gysylltiol (PrEP) ar
  gael i’r rheiny sydd mewn perygl mawr o ddal HIV.
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 Digwyddiadau Ymylol
Mae’r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal ar ‘ymylon’ y gynhadledd. Maent yn cymryd lle rhwng
sesiynau dadlau yn Neuadd y Gynhadledd, a chyn neu ar ôl y Gynhadledd pob diwrnod.

Fel arfer cynhaliwyd hwy gan fudiadau megis elusennau, busnesau a grwpiau trydydd sector, ond
weithiau mae mudiadau tu fewn i’r blaid neu grwpiau o aelodau yn trefnu digwyddiad.

Mae digwyddiadau ymylol fer arfer yn gyfarfod neu gyflwyniad gyda rhai areithiau ar y cychwyn
gyda cwestiynau o’r llawr i ddilyn. Mae’r trefn yn gallu newid - mae rhai yn drafodaethau mwy
agored, neu efallai maent yn dderbyniad diodydd anffurfiol.

Fel arfer, darperir lluniaeth yn y digwyddiadau hyn. Mae hyn yn amrywio o bwffe, i bryd llawn, neu
dim ond diodydd fel gwydred o win neu te a choffi.

Mae’r Digwyddiadau yma yn cymryd lle yn Ysgol Reoli Caerdydd, oni noder yn wahanol. Bydd y
manylion isod yn manylu pa ystafell mae’r cyfarfod, pwy sy’n cynnal y digwyddiad a’i thema.

Y rhan fwyaf o’r amser, gall unrhywun â Bathodyn Cynhadledd dilys, p’un ai’n aelod o’r Blaid a’i
peidio, yn gallu mynychu cyfarfod. O dro i dro bydd cyfarfodydd ar gyfer aelodau neu gwesteion
gwadd yn unig - os yw hyn yn wir bydd cyfyngiadau wedi’u manylu.

Os oes gennych chi syniad ar gyfer cyfarfod ymylol ac eisiau trefnu un yn y dyfodol, cysylltwch â
Ian.Walton@WelshLibDems.org.uk

 Dydd Sadwrn:  12:00 i 13:00
Harvard 1:  Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

(Llawr 1af)    Llwybr Gwell i Gymru:
 Adeiladu ein heconomi ar y seilwaith Bbach

 Bydd panel, a fydd yn cynnwys Gweinidog Busnes, Menter, Trafnidiaeth
 ac Ewrop yr Wrthblaid, Eluned Parrott, yn trafod cynnwys maniffesto
 Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru ar gyfer y Llywodraeth Cymru nesaf,
 a swyddogaeth busnesau llai wrth greu dyfodol mwy ffyniannus i
 gymunedau ledled Cymru.

 Harvard 2:  Prifysgol Caerdydd
(Llawr 2il) Llywodraeth Leol yng Nghymru: ble nesaf?

  Dr James Downe, Cyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Llywodraeth Leol a
  Rhanbarthol Prifysgol Caerdydd yn Ysgol Busnes Caerdydd fydd yn
  amlinellu’r problemau â’r broses o ad-drefnu llywodraeth leol, ac yn gofyn
  cwestiynau am ddyfodol llywodraeth leol Cymru.

  Y Cadeirydd fydd Dr Rodney Berman OBE, gyda chyfraniadau gan Peter
  Black AC. Siaradwyr eraill i'w cadarnhau. Darperir cinio bys a bawd.
  Croeso i bawb.

 Adamsdown:  Marchnad Maniffesto Gofal Iechyd a
 Chymdeithasol

(Llawr Ddaear) Dewch i ‘Farchnad’ maniffesto y gynhadledd i gwrdd â sefydliadau
       rhanddeiliaid gofal iechyd a chymdeithasol a chael negeseuon pwysig i’ch
       cynorthwyo ar drothwy Etholiad Cynulliad 2016.

       Sylwadau agoriadol gan Kirsty Williams AC. Lluniaeth ysgafn ar gael
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 Canton:  Y Gynghrair Cefn Gwlad
(Llawr Ddaear) Yr Awyr Agored – Angen ynteu trachwant?

  Mae mynediad i gefn gwlad yn fuddiol iawn ac yn gallu gwella iechyd a
  lles pobl yn feddyliol ac yn gorfforol. A yw’r ddarpariaeth eisoes yn
  ddigonol? A oes angen mwy arnom neu a oes angen i ni wneud defnydd
  gwell o’r hyn sydd gennym?

 Dydd Sadwrn:  14:20 i 15:20
 Harvard 1:  Y Comisiwn Etholiadol
(Llawr 1af)    Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2016:

 Briffiad y Comisiwn Etholiadol ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid
 Bydd y sesiwn briffio yn cynnwys manylion ynghylch enwebiadau, y
 cyfnod a reoleiddir, rhoddion a benthyciadau ymgyrchu, adrodd ar ôl y
 bleidlais, gan gynnwys amser ar gyfer cwestiynau.

 Darperir lluniaeth.

 Yr Arddangosfa
Mae Arddangosfa’r Gynhadledd yn cynnwys stondinau gan fudiadau cyhoeddus, preifat ac o’r
trydydd sector, a grwpiau mewnol y blaid.

Gellir weld yr Arddangosfa yn ardal Caffi Atrium Ysgol Reoli Caerdydd a bydd ar agor rhwng
09:00 a 16:30 ar ddydd Sadwrn, 06 Chwefror a rhwng 09:00 a 14:00 ar ddydd Sul, 07 Chwefror.

Gall bawb gyda Bathodyn Cynhadledd dilys ymweld â’r arddangosfa.

Os hoffech chi arddangos mewn Cynhadledd yn y dyfodol, cysylltwch â
Ian.Walton@WelshLibDems.org.uk

 Arddangoswyr
 Achub y Plant

 Rydym yn ymgyrchu i bob plentyn yng Nghymru allu darllen yn rhugl yn
 11 oed, erbyn 2025. Plant sy’n byw mewn tlodi yw’r rhai sydd fwyaf mewn
 perygl o gael eu gadael ar ôl. Gyda’n gilydd, mae’n rhaid i ni wneud mwy.

       Ymwelwch â ni i ddysgu mwy ac ymuno â’r ymgyrch Darllena. Datblyga.

http://www.savethechildren.org.uk/reading/cymru

 ASDA
 Asda yw un o fân-werthwyr mwyaf blaenllaw'r Deyrnas Unedig, yn cyflogi
 10,000 o weithwyr ledled 44 o safleoedd yng Nghymru, yn cynnwys
 siopau Asda, gorsafoedd petrol annibynnol a chanolfan ddosbarthu yng
 Nghas-gwent. Mae Asda yn falch o gefnogi nifer o gyflenwyr yng

       Nghymru ac maent yn gwerthu ystod eang o gynnyrch Cymreig arbenigol
       drwy eu canolbwynt cynnyrch lleol pwrpasol.

 Digwyddiadau Ymylol / Yr Arddangosfa
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 CCDRh
 CCDRh yw'r sefydliad y blaid ar gyfer cynghorwyr ac ar gyfer ymgyrchwyr
.  Rydym yma i actifyddion , asiantau , ymgeiswyr, ymgyrchwyr a
 seneddwyr .

 Rydym yn cynnig cymorth, cyngor , hyfforddiant ac adnoddau . Mae ein
 haelodau yn cael pecynnau ymgyrch , syniadau , gwefan a mynediad at
 ein llyfrgell ffeil templed . Dewch i gyfarfod â ni ar y stondin.

 Colegau Cymru
 Mae ColegauCymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru
 (NTfW) yn gweithio gyda’i gilydd i godi proffil addysg a sgiliau ôl-16.

 At ei gilydd, maent yn cynrychioli pob un o golegau addysg bellach Cymru
 yn ogystal â dros 100 o fudiadau sy’n ymwneud â darparu dysgu yn y
 gweithle.

 Cymorth Canser Macmillan
 Yng Nghymru, mae Macmillan yn rhoi cymorth ymarferol, emosiynol ac
 ariannol i bobl wedi ei effeithio efo canser.  Rydym yn cyfathrebu eu barn
 ac yn ymgyrchu ar eu rhan i Aelodau'r Cynulliad a Llywodraeth Cymru.

 Mae'r cymorth mae Macmillan yn ei ddarparu yn cael ei ariannu trwy
       ddigwyddiadau mawr fel Bore Coffi Mwya’r Byd, a hefyd drwy godi arian
       yn lleol ar draws Gymru.

 Cymorth 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 Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn cynrychioli, yn
 cefnogi ac yn datblygu mudiadau gwirfoddol, gweithgareddau cymunedol
 a gwirfoddolwyr yng Nghymru, ac yn ymgyrchu drostynt. Ynghyd ag ystod
 o asiantaethau arbenigol, cynghorau gwirfoddol sirol, canolfannau
 gwirfoddoli ac asiantaethau datblygu eraill, rydym yn darparu strwythur

       cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru.

 Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru
 Y Ffederasiwn Busnesau Bach yw prif sefydliad busnes y DU â thua
 200,000 o aelodau, ac mae mwy na 10,000 o’r rheini yng Nghymru. Mae’n
 bodoli i amddiffyn a hybu buddiannau Entrepreneuriaid Go Iawn y DU sy’n
 rhedeg eu busnesau eu hunain. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn

www.fsb.cymru

 Yr Arddangosfa
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 Fferylliaeth Gymunedol Cymru

 IR Cymru
 IR Cymru yw cangen ieuenctid y Democratiaid Rhyddfrydol yma yng
 Nghymru.

 Rydym yn chwarae rhan bwysig o ran gwneud yn siŵr bod  lleisiau pobol
       ifanc yn cael eu cynrychioli yn y blaid Gymreig.

 NASUWT Cymru
 Mae gan NASUWT Cymru, yr undeb fwyaf sy’n cynrychioli athrawon a
 phenaethiaid yng Nghymru a thrwy’r DU, rwydwaith o actifyddion ac

       mae’n cynnig lefel o gefnogaeth heb ei ail i’w aelodau.

 Sustrans Cymru
 Mae Sustrans Cymru yn elusen flaenllaw sy'n galluogi pobl i deithio ar
 droed, beic neu drafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer rhagor o’r siwrneiau a
 wnawn bob dydd. Rydym yn gweithio gyda theuluoedd, cymunedau,
 llunwyr polisi a mudiadau partner er mwyn galluogi pobl i ddewis
 siwrneiau iachach, glanach, rhatach, gyda gwell llefydd i symud

       drwyddynt a byw ynddynt.

 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.

 Yr Arddangosfa
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 Sesiynau Cyngor 1-wrth-1 / Cinio Gala

 Cinio Gala

Diodydd cyn y Cinio

Gwesteiwyd gan Goleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Dydd Gwener, 05 Chwefror 19:00

Bar Lolfa
Holiday Inn Canol Caerdydd,

Caerdydd, CF10 1XD

 Cinio Gala

Siaradwr Gwadd:

Lynne,
Barwnes Featherstone

Dydd Gwener, 05 Chwefror 19:30

Bwyty Junctions

Holiday Inn, Canol Caerdydd

Castle Street, Caerdydd, CF10 1XD

Cinio’r Gynhadledd yw eich cyfle chi i gwrdd

ag aelodau o’r Blaid, ffrindiau hen a newydd.

Mae’n rhaid prynnu tocynnau ymlaen llaw

oherwydd mae’r Cinio fel arfer yn

boblogaidd iawn.

Os hoffech chi dderbyn tocyn, cysylltwch â

029 2031 3400.

Mae’r hyfforddiant a darparwyd yn y Gynhadledd yn gafael ar ystod eang o sgiliau a gwybodaeth.

Mae’r un yn wir eleni, gydag Etholiad Cyffredinol Cymru yn agosáu. Eleni rydym yn cynnal
sesiynau cyngor fel cymorthfeydd mewn meysydd allweddol fel NationBuilder a Connect. Mae
ALDC a thîm ufuddhau ein pencadlys yn Llundain yma i ateb unrhyw gwestiynau am PPERA neu
teuliau cenedlaethol ar gyfer etholiadau’r Cynulliad.

Mae’r sesiynau hyn fod yn sesiynau un-wrth-un ond os oes gennych chi gwpwl o aelodau o’ch
tîm lleol sydd angen trafod mater penodol, nid yw hyn yn broblem.

 Cofrestru ar gyfer Sesiwn Gyngor 1-wrth-1
Byddwn yn cynnal system bwcio ar gyfer y sesiynau hyn. Gellir bwcio wrth Ddesg Gofestru’r
Gynhadledd yn Ysgol Reoli Caerdydd - y cyntaf i’r felin!

Os oes gennych chi unrhyw adborth am hyfforddi yn y Gynhadledd, neu’n teimlo bod yna fwlch
sgiliau yn y blaid sydd angen ei ddatrys, gadewch i ni wybod drwy ebostio
Conference@WelshLibDems.org.uk
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 Nodiadau


