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DYWEDWCH · IE 
AM BRYDAIN 

DDI- NIWCLl ·AR 
\ 

YMUNWCH A NI AR EBRILL 25ain 
Yn dilyn dathliad llwyddiannus 5ed penblwydd Cymru Ddi
Niwcliar mae CND Cymru yn annog pawb i ymuno a nhw yn 
Llundain i gynorthwyo'r realaeth o Brydain Ddi-Niwcliar. 

Cofiwch bod pob technoleg niwcliar yn beryglus . Nid yw dan 
reo.laeth gan neb. Damwain mewn adweithydd niwcliar, gosgordd 
o daflegrmJ niwcliar yn cael damwain ffordd ar y rhew, rhyfel 
niwcliar yn cael ei sbarduno gan wall cyfrifiadur mewn byd o 
dyndra. 

Felly, fel mae cefnogaeth i Brydain Ddi-Niwcliar yn cynyddu, 
mae'r cyfle am newid yn cynyddu hefyd. Dyna pam - flwyddyn 
wedi Chernobyl - mae'r Ymgyrch · Ddiarfogi Niwcliar a 
Chyfeillion y Ddaear yn cynnal gwrthdystiad os ydych am gael 
heddwch, ac os am gymeryd eich dyfodol i'ch dwylo, os am weld 
Prydain yn ddi-niwcliar - byddwch yno. Gallech wneud byd o 
wahaniaeth. · 
Trafnidiaeth o Gymru 
Caerdydd 
Phil Croxall 0222 24453 
Gorllewin Morgannwg 
Abertawe - Alan Baker 0792 207684 
Castell Nedd. - Tony White 0639 59785 
Morgannwg Ganol 
Merthyr Tudful - Anthony Evans 0685 73231 
Pen-y-bont-ar-Ogwr - Jane Howell 0656 745197 
Cwm Cynon - Christine Harvey 0685 881278 
Rhondda_:_ David Trembath 0443 438613 
Dyfed 
Aberystwyth _:: Olwen Davies 0970 611994 
Caerfyrddin - Rod Stallard 0558 823735 
Clwyd 
Glannau Dyfrdwy - Vic Button 0244 819088 
Llanelwy - Myfanwy Jones 0745 582784 
Rhiwabon - Pauline Smont 0978 810275 
Gwent 
Abergafenni - Jane Dickson . 0873 6040 
Casnewydd - Roger Ayres 0633 64815 
Torfaen - Sue Burns 0495 772804 
Islwyn -:- John Headley 0633 614115 
Gwynedd 
Blaenau Ffestiniog - Rhoda Jones 076676 2739 
Bangor - Morgan Parry 0286 870892 

_ Bangor - 'Greenhouse' 0248 355821 
Powys , 
Y Trallwng - Wendy Aspirall 0938 3392 
Llanidloes - Neil Ferguson 0551 6626 
* GWELER MAP OCHR SAESNEG 

Llun : Un or gwrthdystiad fwyaf CND -
Llundain, Hydref 24, 1981. 

Yo Llundain 
Cyfarfod am 12 o'r gloch ger Pont Waterloo (gweler map) . 
Dewch a baneri. 

Yn eisiau yn Llundain -Ebrill 25ain 
Cor o Gymru: unrhyw un a diddordeb mewn canu neu chwarae 
offeryn wrth orymdeithio i ymgynull wrth faner CND Cymru. 

Taith beiciau o Gymru i Lundain 
Bydd y rhan gyntaf o'r daith o Gaerdydd i Fryste ar y 21ain o 
Ebrill a dylai unrhyw un a diddordeb yngynull am 8.30am ger ROF 
Llanishen. Many lion gan-Bob Cole . . 

Sadwrn y Pasg 
Bydd grwpiau heddwch yn trefnu modurgadau yn eu trefi a 
phentrefi i symbylu -cyn gymaint o bob! ac s/n bosibl erbyn Ebrill 
25 ac i genhadu'r neges am Brydain Ddi-niwcliar. 



REID FEICIAU 

Fel canlyniad i gefnogaeth grwpiau ac unigolion drwy Gymru, bu'r 
daith-feic i he! arian yn llwyddiant mawr - a dim un pyncjar! 
Erbyn hyn, banciwyd dros £5,000 a disgwylir ychydig rhagor o 
filoedd. Mae'r gronfa ar agor o hyd i rai sydd heb eto gyfrannu, 
ac apeliwn ar i'r oil o aelodau CND Cymru anfon eu ffurflenni
nawdd ynghyd ag arian i Martin Ashley gynted ag y bo modd. 
Rhaid inni i gyd roi mwy o bwyslais ar godi arian i gyfarfod ein 
amrywiol a chynyddo l ymgyrchoedd; golyga hyn fod angen 
meddwl am drefnu rhywbeth sylweddol ar gyfer y flwyddyn hesaf! 
Oes rhyw syniadau? 

Mae'r ymgyrch yn fyw ac yn iach led-led Cymru; 'roedd i bob 
derbyniad , cyfarfod cyhoeddus neu amgylchiad ei naws arbennig 
ei hun a'i wahanol bwyslais ar hyd y daith, a thystia hyn i 
annibyniaeth ac amrywiaeth y grwpiau . Croesawyd ni gan bob! 
o bob plaid wleidyddol, cyfundrefnau crefyddol, iaith-a daliadau, 
ac agorwyd tir newydd i ni i'r dyfodol drwy ein cyfathrach a 
mudiadau a sefydliadau eraill. Y mwyaf addawol oedd ein 
cydweithio a Chymorth Cristionogol a Rhyfel yn erbyn Newyn 
(Cymru) drwy danlinellu'r cysylltiad rhwng tlodi a gwariant ar 
arfau. Pleser mawr oedd cael cyflwyno sieciau £1,000 yr uni bob 
mudiad yn ystod ein Cynhadledd Flynyddol yn Llanbedr-Pont
Steffan. 

Mae'r mudiad Rhanbarth Di-Niwcliar yn tyfu'n gyflym ac 'roedd 
yr amryw fudiadau y deuthum i gysylltiad a hwy yn awyddus i 

gyd-weithio ag o. Os y gall Barrow (tref lle'r adeiladir llongau
tanfor niwcliar) ddatgan ei bod yn Rhanbarth Ddi-niwcliar, dylai 
pob cymuned yng Nghymru hefyd fedru gwneud yr un peth. Os 
ydym am i'r clytwai th Rhanbarthau Di-Niwcliar ymledu dros 
Ewrob gyfan, a'r byd, mae gennym; pob un ohonom, ddyletswydd 
i chwarae ein rhan. rhaid inni gario ein banerau Cymreig i Lundain 
ar Ebrill 25 a hefyd ddwyn perswad ar ein cynghorau fel paratoad 
ar gyfer ein Diwrnod Rhanbarth Di-Niwcliar Rhyng-genedlaethoJ · 
ar Fehefin laf. Mae Gorllewin Morgannwg newydd gydsynio i 
roi sticeri 'Rhanbart h Di-Niwcliar' ar bob un o gerbydau'r Cyngor 
Sir fel canlyniad i 'r pwysau a roddwyd arnynt gan bob/ fel ni. 
Buasai Mehefin laf yn ddiwrnod delfrydol i'r cynghorau eraill 
ddechrau gweithredu: ' ffoniwch Bob Cole (0766 831833) am help 
a chyngor i fynd ymlaen. Peidiwch ag anghofio'r sticeri 'colomen' 
- 40c yr un! 

Diolch i bawb a gefnogodd dim 'Olwynion o Gylch Gwalia'. 

Morgan a Martin 

Llun: Maer Bangor ar gefn ei feic . ' 

ATOMAU DROS 
HEDDWCH NEU'R 

ECONOMI 
PLWTONIWM 

Yn dilyn adroddiad Layfield a chaniatad i Sizewell 'B', mae'n 
debyg y gallwn ni edrych ymlaen at 'deulu bach' o 
adweithyddion PWR. Dechreuodd y cyfan yn Windscale. Yn 
Hydref 1950, dechreuodd 'pile' gyntaf Windscale a'r ail yn 
dilyn 8 mis yn ddiweddarach. Yn Chwefror 1952, godrwyd 
y plwtoniwm cyntaf a'i anfon i Aldermaston . Yn Hydref 
1952, ffrwydrwyd y bom atomig cyntaf gan Brydain. 

Am y 30 mlynedd diwetha cyflwynwyd technoleg ynni 
niwclear ac arfau niwclear fel dau beth digyswllt. Ond ym 
mis Mawrth 1986 cyfaddefodd Sir Walter Marshall 
(Cadeirydd CEGB) o'r diwedd fod plwtoniwm o'r rhaglen 
ynni niwclear sifil wedi ei ddefnyddio ar gyfer arfau niwclear. 

Yr allwedd i'r cyswllt yw AILBROSESU . Nid rh_eoli 
gwastraff yw ei bwrpas gan fod ailbrosesu yn cynhyrchu 200 
gwaith yn rhagor o wastiaff na'r swm gwreiddiol. At hyn 
does dim ffordd dderbyniol o gael gwared o'r gwastraff 
ymbelydrol yma. Mae'r llywodraeth yn ystyried bod y 
plwtoniwm a'r wraniwm heb ei losgi yn yr hen ffyn tanwydd 
yn werth ei adennill. Gall Gwaith Ailbrosesu Windscale 
wahanu dwy dunnell o blwtoniwm bob blwyddyn, ond gan 
fod plwtoniwm o adweithyddion milwrol a sifil yn cael eu 
prosesu ar y cyd , does dim modd gwybod o ble daw'r 
plwtoniwm gaiff ei gynhyrchu. 

HINKLE¥ POINT 'C' 
Mae'r BCTC wedi cadarnhau eu bod am geisio am ganiatad 
cynllunio i adeiladu PWR yn Hinkley Point ; yn dilyn y 
caniatad i Sizewell 'B'. Mae'n hanfodol fod pobl Cymru yn 
datgan eu gwrthwynebiad i'r gwallgofrwydd hwn. Dyw pobl 
Prydain ddim yn rhannu hyder Peter Walker yn yr ADDB 
(PWR) . Mae dwy ran o dair yn erbyn ymestyn y diwydiant 
ynni niwclear. I nodi eich gwrthwynebiad ysgrifennwch yn 
A WR at y bobl hyn yn gofyn am wybodaeth am fanylion 
cais cynllunio'r BCTC am Hinkley Point 'C', pan wneir y 
cais, gan eich bod yn bwriadu gwrthwynebu'r cais: 

County Planning Officer 
Somerset County Council 
County Hall 
TAUNTON TAl 4DY 
0823 73451 

District Planning Officer 
West Somerset District Council 
Killick Way 
Williton 

·TAUNTON 
Somerset T A4 4AQ 
0984 32291 



. Oddi wrth: 
Hilary Blup.den 
5 3 Heal Dwr 
Caerfyrddin 
Dyfed 

DATHLU DIWRNOD MOUNTBATTEN, SUL, MAI 
1ofed 1987 

Mae GND'r cyn-filwyr wrthi'n galed yn darbwyllo 
cynghorau lleol led-led Cymru i ddathlu diwrnod 
Mountbatten (penblwydd ei araith yn Strasbourg) ar . 
Fai 10fed, fel y cytunwyd mewn egwyddor gan 

_ Fforwm y NFZ/Ardaloedd Di-niwclear, mis Tachwedd 
diwethaf. Traddodwyd araith Strasbourg, yn nacau'r 
ddadl fod arfau niwclear yn ffurf ar amddiffyn , gan 
aelod amlwg o'r Sefydliad ac arbenigwr ar faterion 
milwriaethol, a newidiodd ei farn. Hwn oedd un o'r 
rhybuddion pwysicaf a huotlaf a roddwyd erioed 
ynglyn a pheryglon arfau niwdear; ac mae'n bwysig 

· ein bod yn gwneud yr hyn a fedrwn i annog ein 
hawdurdod lleol i ail -bwysleisio'r rhybudd, trwy 
ddathlu Diwrnod Mountbatten. 

Cynigir yr awgrymiadau yma i'r Cynghorau gan 
CND'r cyn- filwyr: 
' Y Maer/Cadeirydd yr Awdurdod Lleol i estyn 
gwahoddiad i'r hall gynghorwyr ac aelodau CND'r 
cyn-filwyr, y Lleng Brydeinig, RAFA ayb. Dylid anfon 
hefyd at fudiadau ieuenctid a Christnogol a 
chynrychiolwyr mudiadau heddwch. 

Ymgynull mewn man ac ai' adeg cyfleus ar Fai 
10fed. 
Gorymdaith fer i'r Gofeb Ryfel lleol. 
Offrymu gweddi gan Gaplan y Cyngor neu bregethwr 
arall. 
Gostwng baneri. 
Gosod torch ag arnt neges addas. 
Munud o dawelwch er cof am yr Arglwydd Louis . 
Mountbatten a phawb sy' wedi marw o ganlyniad i 
arbrofi arfau niwclear. 

NIWCLIAREIDDIO 
DE A-FFRICA 

'Wrth i ni ystyried ein parhad, 'dyw rheolau ddim yn 
berthnasol.' Dyna ciriau Connie Mulder, Gweinidog 
Gwybodaeth De Affrica yn 1977 . 

·yn 1987 mae neges y geiriau dychrynllyd hyn yn 
berthnasol iawn i ni gyd. Maegan Dde Affrica y grym 
difaol eithaf - y horn niwcliar, ac mae 'n barod i 'w 
ddefnyddio f barhau'r gyfundrefn hiliol afiach. 

Daeth y born i'w meddiant gyda chymorth parod 
Prydain, Gorllewin yr , Almaen , Israel, U.D.A. a 

. Ffrainc. Nid cyd- ddigwyddiad yw bod De Affrica ac 
Israel wedi ymuno a'r Clwb Niwcliar yn answyddogol 
ac. ar yr un pryd . Mae cyd -weithio'r ddwy wlad yn 
y maes hwn a materion militaraidd eraill wedi eu 
cadarnhau gan y wybodaeh am Orsaf Dimona yn 

. Anialwch Negev. Mae buddsoddiadau enfawr tramor 
- yn arbennig rhai Prydeinig - yn niwydiant cloddio 
Wraniwm De Affrica . Yr enghraifft waethaf o 
ymwneud Prydeinig yw Pwll Wraniwm · Rossing yn 
Namibia. Mae Rio Tinto Zinc, cwmni rhyngwladol 
Prydeinig, yn rheoli ac yn un o'r prif gyfranddalwyr 

. yn y pwll, sy'n gyfrifol -am hall gynnyrch Wraniwm 
Namibia . Mae'n weithgarwch pfoffidiol iawn.i RTZ. 

Mae'r frwydr i ennill ymreolaeth iNamibia yn cael 
ei lyffetheirio gan fod diwydiant niwcliar gwledydd 
Ewrop yn dibynnu ar Wraniwm rhad Namibia. Ar 
ddiwedd y 70au roedd gwledydd Gorllewin Ewrop yn 
dibynnu 80% ar wraniwm tramor - ac roedd cyfran 
helaeth o hwnnw'n dodo Dde Affrica a Namibia. Does 

Gweddi i derfynu'r gwasanaeth. 
Codi'r baneri. 
Dosbarthu'r copiau o araith yr ALM . . 
Gwasgaru. 

1 neb yn gwybod i sicrwydd beth yw maint allforion 
wraniwm De !Affrica a Namibia, ond mae' .r Bwrdd 
cy:rihyrchu Trydan Canolog yn mewnforio cyfran 
sylweddol o'u wraniwm o Rossing. 

Mae copiau o'r araith i'~ cael, gan: 
Quaker Peace and Service 
Friends House 
Euston Road 
London NW1 2BJ Tel: 01-387 3601 

-

GWNEWCH GYMWYNAS DRWY LENWl 
FFURFLEN AELODAETH DROS EICH FFRINDIAU 

Un perygl sy 'n ein hwynebu yw y gall Rhyfel 
Niwcliar ddechrau - nid yn Ewrop neu'r Dwyrain 
Canal ond yn Ne Affrica: rhyfel yn cael ei dechrau gan 
gefnogwyr eithafol y drefn hiliol yn ymladd hyd y 

. diwedd i gynnal eu goruchafiaeth yn Ne Affrica. 

Enw .. 

Cyfeiriad 

. . . . ( Llythrennau bras) 

Os oes grwpiau eisiau copiau 
ychwanegol o Ymgyrch Cymru (15c 
yr un) llenwch y ffurflen a'i ddych
welyn i:- · Rhoda Jones, Ty Isaf, 
Ffestiniog, Blaenau Ffestiniog, 
Gwynedd. 

Sir .. _ .. . . __ ... . . . . . . . __ . . ..... . , .. . _ . . . . Cod Post ... ,. . .... _ . ....... . . 

AELODAETH 
Oedolyn rn. Dau berson· yn yr un cyfeiriad £12. Myfyriwr £3. 
Heb waith a phensiynydd £2. . leuenctid CND (21 neu iau) £1. 

Dymunaf roi rhodd. Amgaeaf £ __ ..... , . . . ... Aelodaeth. £. . . . . Rhodd. 

Gwneier sieciau'n daladwy i: CND Cymru a danfoner i 
CND Cymn.i, 2 Plasturtori Avenue,Pontcanna, Caerdydd CF1 9HH . 

.(Pwysig) Enw'r Grwp .................. . 

CNO Cyfeiriad . . . . . . . • . . . . • • . . . . ... 

.. ~-~ ......................... .. . 
CYMRU ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Nifer o gopiau . . . .. . ..... , ..... . 



Y FFORDD YMLAEN 
RHODRI GLYN THOMAS 
Caikirydd CND Cymru. 

Mudiad pwyso yw CND Cymru, wedi ymroi i ymgyrchu 
o blaid Diarfagi Niwcliar. , 

. Yn ystod y Cyfarfad Blynyddol buom yn trafad materion 
sy'n ganolog i'r ymgyrch honno a chynnal gweithdai yn 
ymwneud ag ymgyrchu. 

Er mwyn symud ymlaen rhaid i ni ail-ddyblu ein 
· ymroddiad i'r ymgyrch. 

Ni ddylem agosau yn ormodol at unrhyw blaid na 
pholisi. Gwelwyd oblygiadau trychinebus hynny yn eglur 
yn ddiweddar. 

Ni allwn gyfaddawdu'r ymgyrch trwy amddiffyn y Blaid 
Lafur a Phlaid Cymru. Rhaid pwyso arnynt a'ti cwestiynnu 
yn yr un modd a'r Ceidwadwyr a'r Gyngrhair. Nid yw 
safiad Llafur ar NATO a Cruise yn ddealladwy, ac nid yw . 
datganiadau y blaid ar Ynni Niwcliar yn glir nac yn unol. ' 

Yn ystod yr etholiad thaid inni gefnogi 
ymgeiswyr/wragedd Sy'n ymroddedig i'n hymgyrchoedd 

Ebrill 17 

DYDDIADAU I'CH 
DYDDLYFR 

Cyinru/Gorllewin Ymgyrch Hinkley Point. Cysylltwch a . 
CWNC, PO Box 1, Llandrindod 0982 4362 
Ebrill 18 
Sadwrn Pasg Modurgadau (tudalen 1) 
Ebrill 25 
Llundain CND/CyDd (tudalen 1) 
Ebrill 26 
Cynhadledd cynrychiolwyr CWNC Merthyr Tudful 1 t'am. 
Manylion o CWNC 0982 4362 
Mai 2 
Penblwydd llygru Cymru o Chernobyl. Ymgyrch i'w 
chynnal yn 'The Hayes' Caerdydd. 11.30am -
Mai 7 
Etholiadau Lleol 
Mai •10 
Diwrnod Mountbatten (gweler erthygl) 
Mai 15 
Eisteddfa yn Parliament Square (gweler taflen) 
Mai 16 
Cyngor CND Cymru Bryn Afan Rhaeadr 11am. Croeso i 
aelodau CND yn ogystal a chynrychiolwyr 
M.ai 23 
Diwrnod Rhyngwladol y Merched dros ddiarfogi. 
Cysylltwch a Carol 0446 749421 · 
Mehefin 1 
Diwrnod Ardaloedd di-niwclear rhyngwladol (gweler 
erthygl) •. 
Mehefin 19-21 
Gwyl Glastonbury. Angen stiwardiaid - tocyn am ddim! 
Cysylltwch c1. CND Llundain 
Mehefin 20~28 
Wythnos Bara nid Bomiau . Cyfle i ymuno efa mudiadau 
ac ymgyrchoedd .eraill i roi'r neges drosodd 
HWYRILAW 
Mai 30 - Gwrthdystiad CND Ieuenctid, Llundain. 

Amgaeir ffurflen Cymru yn Erbyn Arbrofion Niwclear -
Deiseb Genedlaethol. Mae gennym tan fis Medi i gyflawni 
deiseb gynhwysfawr a ddylai adlewyrchu fad 72 % o 
boblogaeth Cymru yn cefnogi cytundeb i ddiddymu 
arbrofion niwclear. 

a'n bwriadau. Rhaid, hefyd, ystyried etholiadau lleol. 
Dangosodd Byncar Caerfyrddin fod angen am 
gynghorwyr/wragedd a all wrthsefyll pwysau gan 
lywodraeth ganol. 

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod byddwn yn ddibynnol 
fel mudiad ar eich cefnogaeth. Mae'r ymgyrch yn eich 
dwylo, yn lleol ac yn Genedlaethol. Ni ddigwydd Diarfagi 
Niwcliar heh eich cyfraniad chwi. 

Ond ni allwn obeithio datblygn fel mudiad heh gynnydd 
yn ein haelodaeth. Os ydych o ddifrif ynglyn a'r Mudiad 
Heddwch yna ymrowch i ymgyrch aelodaeth. Y dy holl 
aelodau eich grwp yn aefodau cenedlaethol? Eisoes 
enillasom gefnogaeth mwyafrif poblogaeth Cymru and 
rhaid trosglwyddo'r gefnogaeth yn aelodaeth genedlaethol 
os ydym am lwyddo fel mudiad. 

Felly mae'r neges yn syml curwch ar y drysau a llenwch 
y ffurflenni aelodaeth. 

14 Pantycelyn, 
Penglais, 
Aberystwyth , 
Dyfed. 

24ain Chwefror 1987 

Annwyl CND Cymru, 

Ynghylch y ras falwns a drefnwyd gennych yr 
ysgrifennaf. Mi brynais falwn a 'i hanfon gyda 'r gwynt pan 
oeddwn yn yr ·Eisteddfod yn Abergwaun mis Awst 
ddiwethaf. Mi fum am ychydig ddyddiau pa beth oedd 
wedi .digwydd iddi , ond yna anghofiais y cwbl am y peth. 

Yna ar 24ain Rhagfyr - dydd cyn y Nadolig, cefais fy 
nihuno yn gynnar iawn gan fy mam, a llythyr yn ei llaw 
- gyda 'r cyfeiriad rhyfeddaf arno. Doedd dim syniad 
gennyf beth allai fod - yna , pan agorais yr amlen gwelais 
y garden a anfonais gyda'r falwn. Son am sioc!! Roedd yno 
nodyn byr hefyd .mewn Saesneg eithaf bi;atiog. 

Person 14 oed wedi dodo hyd i'r tocyn , nid wyfyn siwr 
ai merch neu bechgyn ydoedd, ond roedd wedi ffeindio 'r 
tocyn wrth ddychwelyd o fod yn chwarae tenis bwrdd. 0 
wlad Pwyl, o bobman, y deuai 'r person yma, ac rwyf 
newydd ysgrifennu atolati gan obeithio bydd hyn yn 
arwain ymlaen at gyfathrebu cyson. 

Galla£ ddweud, tan i'r llythyr yma gyrraedd nad oedd wn 
wedi bod yn edrych ymlaen at y Nadolig o gwbl - wedi 
syrffedu ar yr elfen fasnachol sydd wedi treiddio i fewn 
i bawb adeg y Nadolig. 

Ond gyda 'r llythyr yma - cododd fy nghalon , ac am 
ddiwrnodau bum yn dweud wrth bawb am y llythyr 
annisgwyl yma. 

Felly, hoffwn ddiolch i chi fel mudiad am drefnu 'r ras 
yma, gobeithio fydd yna un cyn bo hir eto, ·gan obeithio 
bydd modd cysylltil efo rhywun arall o dros y m6r. 

Fob bendith a phen blwydd hapus, 

Catrin Medi Evans 



TAFLEN ARBENNIG 
YR ETBOLIAD 

· CYFFREDINOL 
Gyda'r Etholiad Cyffredinol yn agosau mae dwy dasg i CND Cymru ; i sicrhau . fod gwleidyddion sy'n 
benderfynol dros fabwysiadu polisiau diarfogi niwclear dilys yn cael eu hethol, ond yr un mor bwysig, i 
ennill mwy o gefnogaeth i'r polisiau hyn ymhlith pobl. Bydd yr olaf yn ein tywys tu hwnt i'r Etholiad ac 
yn sicrhau pwysau parhaol beth bynnag yw lliw gwleidyddol y Llywodraeth newydd. , 

Yr hyn y dymunai CND Cymtu ei weld . yw Prydain heh arfau niwclear ynddi. Y mae'n rhaid i thwi 
benderfynu sut gall eich pleidlais a'ch dylanwad chwi sicrhau hyn. Y mae'r tabl isod yn crynhoi safbwynt 
y pleidiau gwleidyddol ar y dadleuon allweddol. 

YN FRAS 

:1/4" 
, ' 

DADLEUON CND . . . 
BARN Y PLEIDIAU ~ ~ ~ 

~~~ ~~ ~ 
~~~~ ~ w..l NODIADAU* 

~ .'J'.JJ~ :xo /&, :.i.. "/~;lo\ d/ *Crynodeb yn unig. Gweler maniffesto pob plaid am fanylion pellach. 

Diddymu Trident ✓✓ ✓✓ ✓ 
Atal Ymchwil SDI ✓✓ ✓ ✓I✓ ' 

Terfynu Profion Niwclear /1 ✓ ✓✓ ✓ 1 Rhewi gwirfoddol ar brofion 
Dileu Cruise ~ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 Dim defnydd pellach yn ystod trafodaethau 
Diddymu Polaris 3 .I ✓ ✓ ✓ 3 Cadw atalfa dim mwy na Polaris 
Cau Gorsafoedd Niwclear UD ✓ ✓ ✓ .Y 
Polisiau tymor hir i ddileu Ynni Niwclear ✓✓ ✓ s 5 Moratoriwm, ond mae Cynghres CO Cymru yn cytuno. 
Tynnu allan o NATO 

4 ✓ ✓ ✓ 
4 Cadw cyfleusterau UD yma o fewn Cytundeb NATO. 

Chwyddo amddiffyn confensiynol o fewn NATO. 

Mae CND Cymru hefyd eisiau Senedd sy'n gweithio'n adeiladol dros ddiarfogi. Golyga hyn roi cychwyn 
i weithgarwch i gefnogi mesµrau d;iarfogi a pholisiau rhanbarthau di-niwclear tebyg i gynnig y Cenhedloedd 
Unedig. Rhanbarthau Di- Niwclear yw polisi 20 o wledydd erbyn hyn yn cynnwys Seland Newydd, ac mae'n 
bolisi 3,500 o gynghorau lleol hefyd. Mae'r gwleidyddion a'r pleidfau yn cystadlu am eich pleidlais yn fwy 

. nag erioed. Mae'r Toriaid yn hortni eu bod yn 'cynnal trafodaethau mewn cryfder' . Mae pob un o'r pleidiau 
eraill yn honni eu bod yn cynnig polisiau diarfogi penodol yn arbennig ar Trident, Cruise, SDI, a phrofion 
niwclear. Mae Llafur yn dweud y byddant yn mynd ymhellach na'r Gynghrair; byddai'r pleidiau llai yn 
mynd ymhellach eto. Er nad yw CND Cymru yn cuddio eu gwrthwynebiad i bolisiau amddiffyn presennol 
y Llywodraeth ni allwn roi cefnogaeth llwyr i unrhyw un blaid nac ymgeisydd. 

Yn ogystal a phleidleisio gall eich dylanwad ar y broses etholiadol fod yn dyngedfennol. Gyda'n gilydd 
gallwn newid 'map diarfogi' Cymru a sicrhau mudiad heddwch cryfach . 

GWAITH GENNYCH CHWI 
Fel aeloda~ unigol o CND Cymru gall pob un ohonom: 
* siarad gyda 'n cymdogion; , 
* trafod y dadleuon gyda phobl yn y gwaith ac mewn sefydliadau a chymdeithasau yr ydym yn 

aelodau ohonynt; 
* ysgrifennu at bo·b un o'ch ymgeiswyr seneddol; 
* ysgrifennu llythyrau i'r wasg leol. 

GWAITH GAN GRWPIAU 
1. Dylech drefnu cyfarfod i drafod strategaeth etholiadol yn 
awr _ fe fydd hi'n rhy hwyr ar oI cyhoeddi dyddiad yr 
etholiad. 
2. Cysylltwch a'ch Swyddog Seneddol _ gwahoddwch ef/hi 
i'r cyfarfod i drafod safbwynt eich Aelod SeneddoL gweler : 
Arweiniad i'r Etholaethau: Os nad oes Swyddog, Seneddol 
gennych cysylltwch a'ch Aelod Seneddol i fynnu gwybod beth 
yw ei safbwynt ef/hi. 
3. Cysylltwch gyda phob Darpar Ymgeisydd Seneddol i fynnu 
gwybod beth yw ei safbwynt, a chysylltwch hefyd gyda 
changhennau lleol y pleidiau gwleidyddol. 
4. Anfonwch holiadur byr i'r Aelod Seneddol presennol ac i 
bob Darpar Ymgeisydd Seneddol. 
5. Trefnwch gyfarfodHawJ i Holi cyn-etholiadol lle gwahoddir 
pob ymgeisydd i ateb cwestiynau. Sicrhewch fod gennych 
gynrychiolydd i roi achos CND Cymru'. Hysbysebwch y 
C::yfarfod fel Cyfarfod Cyhoeddus gweler yr enghraifft o daflen 
Penybont-ar-Ogwr: 

6. Dosbart.hwch daflen yn eich etholaeth, neu ran ohoni. Yna 
canfasiwch yr ardal honno gan ddefnyddio holiadur er mwyn 
cael gwybodaeth am farn -pobl. 
7. Defnyddiwch y Rhestr Etholwyr fel man cychwyn i 
gysylltu'n bersonol gyda'r rhai sy'n pleidleisio am y tro 
cyntaf. Anfonwch daflen iddynt hwy . . 
8. Defnyddiwch eich stondin i gyflwyno polisiau CND Cymru 
i'r etholwyr cyn bod yr etholiad yn cael ei chyhoeddi. 
Casglwch enwau gwirfoddolwyr i'ch cynorthwyo gyda'r 
cyfarfodydd a'r canfas. Hefyd ceisiwch gasglu aelodau newydd 
i CND Cymru. 
9. Ceisiwch hysbysu'r Wasg o'ch gweithgareddau bob amser 
_ ceisiwch feithrin cysylltiad gyda gohe,bydd ar bapur lleol, 
papurau bro, a radio lleol. , 
10. Ystyriwch y posibilrwydd o gynorthwyo grwpial/- mewn 
etholaethau ymylol gweler: Pwyswch am Heddwch: 
Hysbyswch Grwp Etholiadol CND Cymru o'ch gweithgareddau 
a'r canlyniadau. Cysylltwch gyda Maggie Ve~rinder, 12 
,Pantglas, Pentyrch, Caerdydd/Cardiff CF4 8TH. 
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