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NEWYDDION 

2015 Y Stori Hyd yn Hyn 
Mae'r Siwrnai'n Parhau - gyda rhwydweithio, digwyddiadau, ymgynghori a chyfarfodydd yn 
ymdrin a phob agwedd ar dechnoleg niwclear a pharatoadau at ryfel. Mae CND Cymru yn 
parhau i gefnogi mudiadau gwych eraill gwrth-niwclear, amgylcheddol, a heddwch a hawliau 
dynol yng Nghymru, ac ymgyrchu ochr yn ochr a nhw. 

Ymgynghori ar Wastraff Ymbelydrol 
Sefydlwyd Llywodraeth Cymru a 
chynaliadwyedd amgylcheddol 
- 'datblygu sy'n ateb anghenion uN DIWRNOD FY MAB, . 

y presennol heb niweidio gallu avDD HYN z, 
FOD YN EICH 

cenedlaethau'r dyfodol i ateb uN cHI1 

eu hanghenion eu hunain' 
- ymhlith ei egwyddorion ... Poe L 

statudol craidd. 
Gyda hynny mewn golwg, 

ymatebodd CN D Cymru i 
Adolygiad Llywodraeth Cymru 
o'r Palisi Presennol ar Waredu 
Gwastraff Ymbelydrol Uwch ei 
Actifedd ym mis lonawr. Roedd ymateb CND 
Cymru yn cynnwys y datganiad canlynol: 

yn gymharol 
ddiogel, a dylai 
unrhyw ddeunydd 
ymbelydrol aros 
ar y safle lle'i 
cynhyrchwyd, 
wedi ei ynysu oddi 
wrth y bfosffer, ei 
storio ar wyneb 
y ddaear mewn 
cynwysyddion 
wedi eu gwarchod 

-~-~ yn dda, y gellir eu 
hailbecynnu'n hawdd, wedi eu labelu'n glir mewn 
modd dealladwy i genedlaethau'r dyfodol filoedd 
o flynyddoedd o nawr. Dylai cyllid ac adnoddau 
ariannol digonol fod ar gael i dalu am ddelio a'r 
gwastraff yn y dyfodol yn y tymor hir iawn.' 

Canlyniad arolwg ar wefan Wales on Line 
oedd pleidlais 'ie' 100% mewn ateb i'r cwestiwn: 
'A ddylai Cymru ddweud na fydd byth yn derbyn 
gwastraff niwclear o'r tu allan i'r wlad?' 

heddwe1thredu: 

'Y ffordd gallaf o leihau'r baich ar y 
genehedlaeth bresennol a chenedlaethau'r 
dyfodol fyddai rhoi'r gorau i gynhyrchu mwy 
o wastraff niwclear ar unwaith trwy gau pob 
cyfleuster niwclear cyn gynted a phosib. Yng 
Nghymru, mae hyn yn golygu cau gorsaf bwer 
niwclear Wylfa a dileu unrhyw gynlluniau i 
adeiladu adweithyddion newydd. Dylid atal 
symud deunyddiau niwclear, ac eithrio lle 
bo angen eu symud er mwyn eu gwneud http://tinyurl.com/kwm9joo 

GWJ'l Wirionedd Chelsea Manning vn Hwlffordd 
Am yr ail flwyddyn daeth cefnogwyr Chelsea Manning o lwerd~on - cymysgedd o gerddorion, 
actorion a gweithredwyr - a phenwythnos o gefnogaeth i deulu Cymreig-Gwyddelig Chelsea yn 

sir Benfro. 
Cafwyd dwy noson o 

gerddoriaeth Wyddelig fyw 
ynghyd a darlleniadau o eiriau 
Chelsea Manning ei hun yn 
Abergwaun a Hwlffordd ac 
arddangosiad o gefnogaeth 
i Chelsea Manning ar y 
strydoedd. 

Trefnwyd y digwyddiad 
gan Afri (Action from Ireland) 
ynghyd a Chronfa Teulu Preifat 
Manning yng Nghymru. Roedd 
y perfformwyr yn cynnwys 
cerddorion o Gymru ac 
lwerddon a mynychwyd y ddwy 
noson gan aelodau o deulu 

Tudalen 2 

Chelsea. Penwythnos gwych o 
ailymrwymo i barhau i weithio 
dros gyfiawnder i Chelsea, 
treulio amser gyda'i theulu yng 
Nghymru - a dathlu bywyd! 

heddwe1thredu: 
www.manningfamilyfund.org ac 
http://wiseupaction.info 



NEWYDDION 
Trident - Dim yn yr Alban, na Chymru nac Unman Arall! 

• 
ARFAU NIWCLEAR 
DDIM YNG NGHYMRU, ~~ 

DDIM YN UNMAN! 
• 

Un bore ddiwedd lonawr, atgyfodwyd stori 
'ail-leoli Trident yng Nghymru'. 

Dim ond ailredeg hen stori oedd hyn, 
mewn gwirionedd, am y 'datgeliad' yn 2012 bod 
cynlluniau cyfrinachol ar y gweill i ail-leoli Trident 
yn Sir Benfro. 

Y tro yma, y rheswm oedd cynnydd yr SNP 
yn yr Alban a'i ymrwymiad i ddileu Trident, 
ac ofnau y gallai arfau niwclear chwarae rhan 
hanfodol mewn negydu clymblaid wedi'r Etholiad 
Cyffredinol. Roedd y Weinyddiaeth Amddiffyn ei 
hun wedi gwrthod Aberdaugleddau fel cartref 
i Trident ar sail ymarferol ac economaidd, fel 
yr eglura adroddiad CND Yr Alban, Trident: 
Nowhere to Go. Yn 2012, doedd y Prif Weinidog 
Carwyn Jones bellach ddim am arddel ei 
sylwadau dechreuol yn 'croesawu' Trident i 
Gymru. Dywedodd yn ddiweddarach mae 
sylwadau 'cwbl academaidd' oedd y rhain 

gan ei fad yn sylweddoli nid yn unig nerth y 
gwrthwynebaid i arfau niwclear yng Nghymru, 
and hefyd bod ei ddadl economaidd dros 
'groesawu' Trident yn ddisail. 

Byddai'r swyddi a gollid trwy gau'r terfynellau 
olew a nwy ar afan Cleddau er mwyn gwneud lle i 
Trident yn llawer mwy niferus nag unrhyw swyddi 
a ddoi i Gymru yn ei sgil. 

Mae'r mwyafrif llethol o bobl Cymru yn llwyr 
wrthwynebu afradu £100b o arian trethdalwyr 
ar system arfau gyntefig. Rhaid i ni ddal i fad yn 
wyliadwrus! 

heddwe1thredu: 
Mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer gweithred 
arall ym Mae Caerdydd (mis Hydref) - gwyliwch y 
gofad yma (a'n tudalen facebook). 
Am fwy o wybodaeth: Trident: Nowhere to Go 
(2012) http://tinyurl.com/7f94eyq 

Protest GIG nid Trident yn Y sbyty Brenhinol Gwent 
Wrth i lawer o ymgyrchwyr o Gymru deithio 
i'r gwrthdystiad 'Lapio Trident' yn Llundain, 
cynhaliodd cangen CND newydd Casnewydd a 
ffrindiau wylnos a buont yn canu y tu allan i'r 
ysbyty yng Nghasnewydd. 

Dywedodd Ysgrifennydd CND Casnewydd, 
John Minnion eu bod yn galw ar y llywodraeth 
B~ydeinig i 'ateb gwir anghenion pobl, trwy dorri 
Trident, nid swyddi, iechyd neu addysg, a dangos 
eu cefnogaeth i'r GIG.' 

cant o gyfanswm cost olynydd i Trident. 
'Byddai dileu'r project yn arbed mwy na £100 

biliwn o bunnau yn y tymor hwy, arian y gellid ei 
wario ar iechyd, addysg a chymdeithas decach.' 

'Roedd yn wych clywed canu cyrn ceir yn ein 
cefnogi. Daeth nifer o bobl atom i ddiolch i ni am 
yr hyn roeddem yn ei wneud wrth fynd heibio.' 

Meddai ls-gadeirydd CND Cymru, Ray Davies: 
'Wrth i ni sefyll tu allan i Ysbyty Brenhinol Gwent, 
roedd yr un neges glir yn cael ei datgan led led 
Prydain: GIG nid Trident. Allwn ni ei atal? Gallwn, 
siwr iawn!' 

_Mae GIG Cymru yn ymdopi a diffyg yn ei 
gyllid o £2.5 biliwn. Meddai Cadeirydd CND 
Casnewydd ac ls-gadeirydd CND Cymru John 
Cox: , Testun pryder neilltuol i bawb sy'n

1 

cymryd heddwe1 thredu: 
rhan yn d" ) S Y igwyddiadau hyn yw bod Llywodraeth CND Casnewydd (Gwent , 
an_ steffan newydd gyhoeddi £261 miliwn o John Minnion 01633 211368 

gylhd ar gyfer arfau niwclear newydd, llai na 0.3 y johnlminnion@ntlworld.com 

07899 997457 
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NEWYDDION 
Cloi SAA Burghfield i lawr Hinkley Point 

Mae'r gwaitli wedi dechrau 
eisoes ar safle'r adweithydd 
newydd yng Ngwlad yr Haf 
ynghyd a cynlluniau i adeil~du 
cyfleuster storio gwastraff 
ymbelydrol. 

Ymunodd gweithredwyr brwdfrydig o Gymru ag eraill a 
chloi eu hunain wrth un o glwydi'r ffatri arfau niwclear yn 
Burghfield, o 6am tan yn hwyr y prynhawn ar Fawrth yr ail. 

Ni 
aeth yr 
un cerbyd 
drwodd -
dim ond 
ambell i 
feic-wrth 
iddyn 
nhw setlo 
lawr, gyda 
chymorth 
cyflenwad 
cyson o 
de, pice a 
brechdanau. 

Aeth yr oriau heibio gyda 
llawer o ganu, a thystiolaethu 
teimladwy gan y rheini wrth y 
glwyd. 

Roedd eraill yno yn 
cynnwys Bwdhyddion o Japan, 
tangnefeddwyr Americanaidd, 
gweithredwyr heddwch hen 
ac ifanc, hen lawiau o Gomin 
Greenham a Faslane. Ataliwyd 
y traffig drwy'r Glwyd Adeiladu 
gan bobl ifanc o Sweden, Ffrainc 
a Gogledd America. 

Pan gaeodd protestwyr 
clwyd y Gogledd eu cloeon, 
roedd yr holl ffatri fomiau ar 
gau i fusnes, i bob pwrpas. 

Cawsai cannoedd o heddlu 
eu galw yno o lawer rhan o 
Brydain; roedd o leiaf ddau 
a safai wrth glwyd y gogledd 
yn Gymry, ac fel pe baent yn 
mwynhau'r canu Cymraeg. 

Daeth y diwrnod i ben 
a phawb yn ffurfio cylch 
teimladwy a llawen. Nodwyd 
marwolaeth ddiweddar y Tad 
Bill 'Bix' Bichsel, gweithredwr 

heddwch Americanaidd diofn, 
trwy alw ei enw a gweiddi 
'Presennol!' 

Roedd yn neges yn groyw 
ac yn glir: 'Ni'n symudir nil' 

Byddai damwain yn Hinkley 
cynddrwg ag un Fukushima 
yn 2011 yn golygu symud 
poblogaeth y rhan fwyaf 
o Wlad yr Haf, Bryste, a de 
Cymru, yn cynnwys Casnewydd 
a Chaerdydd a Sir Fynwy i 
gyd, o'u cartrefi. Nid oes gan 
y llywodraeth na'r cwmn"iau 
datblygu ddigon o yswiriant i 
ymdopi a'r fbiliynau y byddai 
hyn yn ei gostio. Doedd 
buddosddwyr o Brydain 
ddim am fentro'u harian ar 
adweithydd newydd yn Hinkley 
Point. Yn lle hynny, mae'r 
llywodraeth Brydeinig wedi denu 
buddsoddwyr a chefnogaeth 
llywodraethau Ffrainc a China 
trwy gynnig pris gwarantedig 

heddwe1 thredu: 35-mlynedd sydd ddwywaith 
adroddiad llawn gan Ray Davies yn fwy na phris cyfredol trydan. 

Mae llywodraeth Awstria yn 
http://tinyurl.com/ppmdzjs a y broses o herio hynny fel 
http://tinyurl.com/ojk8pwm cymhorthdal anghyfreithlon. 

Da chi, cadwch mewn cysylltiad - ymunwch a 
www.f ace book. com! cndcymru 
Hoff em i fwy byth o bobl ein hoffi! 

Fukushima - 4 Blynedd yn Ddiwedd~~ach 
Y dorf orau erioed i ymgynnull ar gyfer gwylnos blygeimol or 
Bont Menai. 
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Protest 'Lapio Trident' 
Ymunodd gwrthdystwyr o Gymru a channoedd o rai 
eraill o bob rhan o Brydain i orymdeithio o'r Weiny
ddiaeth Amddiffyn yn Whitehall, Llundain gyda'r 
sgarff heddwch symbolaidd, anferth i rali gyferbyn a 
Thai'r Senedd. 

heddwe1thredu: 
http://tinyurl.com/n4g nq km 

Cic i'r Y stlys 
Ceisiodd dadl yn y 
Cynulliad ar gynnig gan 
Elin Jones AC (Plaid 
Cymru) ar Fawrth y 25ain 
wneud datganiad ar ran 
Cymru ynglyn ag arfau 
niwclear Prydain: 
'Cynnig bod Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru: 
1. Yn gwrthwynebu adleoli 
system arfau niwclear y DU 
i Gymru; 
2. Yn galw ar Lywodraeth 
Cymru i gyflwyno sylwadau 
yn nodi hyn i Lywodraeth 
y DU; 
3. Yn gwrthwynebu 
adnewyddu neu newid y 
syStem Trident bresennol 
gan Lywodraeth y DU; ac 
4· Yn cefnogi ymdrechion 
r~yngwladol o blaid 
diarfogi niwclear ledled y 
byd.' 

Tra gellid dadlau nad yw 
'amddiffyn' o fewn cylch 
cyfrifoldeb y Cynulliad, 
mae'n debyg mai 
rhesymau plaid-wleidyddol 
a barodd i'r mwyafrif 
bleidleisio o blaid gwelliant 
Jane Hutt AC: 
'Dileu popeth a rhoi yn ei 
le: Yn nodi nad oes gan 
Lywodraeth Cymru unrhyw 
bwerau i benderfynu ble 
i leoli arfau niwclear ac 
yn cydnabod mai mater i 
Lywodraeth y DU yw hwn.' 

Mae'r frwydr yn parhau! 

heddwe1thredu: 
Manylion Penderfyniad y 
Cynulliad: http://tinyurl. 
com/nthvpyo 
Datganiad Plaid Cymru: 
http://tinyurl.com/nhjcwwf 
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Trecwn 
Bydd llawer ohonoch yn cofio pr;testio 
ar safle Stordy Arfau dadgomisiynedig 
Y Llynges (RNAD) i'r de o Abergwaun 
Sir Benfro. ' 

Cawsai'r RNAD ei adeiladu ym 1938 
fel safle stordai tanddaearol ar gyfer 
magnelau a ffrwydron. Chwe blynedd ar 
61 ei ddadgomisiynu ym 1992, cafodd y 
pum deg wyth byncer storio ogofaol a'r 
rhwydwaith o gytiau storio ac adeiladau 
milwrol era ill ar y wyneb eu pwrcasu 
gan g~mni Omega Pacific. Bwriad y 
cwmni hwn oedd defnyddio'r ogofeydd 
tanddaearol i storio gwastraff ymbelydrol 
lefel-isel. Roedd CND Cymru yn rhan o 
brotestiadau a gwrthwynebiad pwerus a 
roes derfyn ar y cynlluniau hyn. Yn awr, 
mae cais cynllunio yn cael ei ystyried 
ar gyfer gwaith pwer biomas a fyddai'n 
cynhyrchu trydan trwy losgi gwastraff o 
goedwigoedd a melinau coed, a phren 
eilgylch. 

Yn y cyfamser, mae problem gwastraff 
ymbelydrol cyfleusterau niwclear ledled 
Prydain yn parhau - fel y mae yn fyd
eang. Mae'r llywodraeth wrthi ar hyn o 
bryd yn ceisio newid rheolau cynllunio er 
mwyn ochrgamu'r broses ddemocrataidd 
ar gyfer y fath safleoedd. 
Radiation Free Lakeland 
www.mariannewildart.wordpress.com 

Llunio'r Dvf odol 
Mae CND Cymru yn (alch o fod yn rhan 
o'r Gynghrair Datblygu Cynaliadwy 
sydd wedi llwyddo i sicrhau bod 
y Cynulliad yn trafod Bil Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). 

Roedd cyfraniad CND Cymru yn 
cynnwys pryderon bod rhan Cymru mewn 
paratoadau at ryfel yn anghynaladwy, fel 
y mae rhan Cymru mewn cynhyrchu pwer 
niwclear. Mae PAWB (Pobl Atal Wylfa 8) 
hefyd yn rhan o'r Gynghrair, sy'n cynnwys 
mwy na 30 o fud iadau CymreIg. 

heddwe1thredu: 
Cyfraniad CND Cymru ar gael - cysyltwch 
a ni. http://tinyurl.com/ mg8tvyb 



NEWYDDION 

Canu yn y Cyntedd 
Canodd ymgyrchwyr Action AWE o 
Aberystwyth, Trefyclo a thu hwnt i ASau yng 
Nghyntedd Ty'r Cyffredin ar Fawrth 11 eg, i 
rybuddio yn erbyn olynydd i Trident. 

Cymeradwywyd yr oratorio gan Camilla 
Cancantata, 'Trident is a War Crime', gan 
dwristiaid, wrth i ASau pryderus ei baglu hi i'r 
siambr ar gyfer Cwestiynau'r Prif Weinidog. 
Dywedodd y cantorion eu bod wedi troi at ganu 
am fod cymaint o ASau yn gwrthod gwrando 
ar yr ymchwydd o farn gyhoeddus yn erbyn 
adnewyddu'r system arfau. 

'Mae ASau wedi colli eu dynoldeb a'i rhiddyn 
moesol. Rydym yn gobeithio y bydd clywed yr 
oratorio bwerus a theimladwy hon yn effeithio 

ar eu calonnau. Rydym yn canu am fywyd a 
marwolaeth' meddai Angie Zelter. Protestio ar 
gan yw'r arwydd diweddaraf o wrthwynebiad 
mwyfwy llafar yn erbyn adnewyddu Trident cyn 
yr Etholiad Cyffredinol. Haerodd David Cameron 
wrth Dy'r Cyffredin, ar 61 cwestiwn gan feinciwr 
cefn, nad oedd adnewyddu Trident yn destun 
ar gyfer negydu a'i fod yn rhan gynhenid o 
ddiogelwch Prydain. Mae cynlluniau ar y gweill 
am ddigwyddiad tebyg, gyda mwy o gefnogaeth 
swyddogol, ger Senedd Cymru yn yr hydref. 

heddwe1thredu: 
http://tinyurl.com/lzqk8ts Ymunwch yn y canu: 
Angie Zelter 0845 4588 362 reforest@gn.apc.org 

Dathlu Bywyd Menyw Arbennig 
Ymunwch a ni i ddathlu bywyd Lib Rowlands
Hughes, ymgyrchydd di-ildio dros heddwch 
(1918-2014). 

2pm ddydd Sadwrn 25 Ebrill yn Eglwys 
y Ddinas, Stryd y Nant, Llangollen LL20 8LS, 
bydd yn cynnwys atgofion, darlleniadau cerddi 
cerddoriaeth lyw, cell, gwybodaeth I t I 
ac ysbrydoliaeth. Croeso i bawb! ff\ 

Os hoffech ddod a darlleniad ~ 

'Roedd Lib yn ysbrydoliaeth ac yn 
ymgyrchydd dros heddwch ar hyd ei 
hoes. Y 25ain o Ebrill yw Diwrnod Anzac, a 
chanmlwyddiant glaniad Gallipoli. Credwn Y 
byddai Lib wedi gwerthfawrogi digwyddiad dros 

~~ heddwch ar y dyddiad hwn, a gwahoddw~ 
"".I-! bawb i ymuno a ni, p'run ai eich bod wed, 

_ adnabod Lib yn bersonol ai peidio.' 0 na 
cerdd, can, stondin neu unrhyw ' 
gyfraniad arbennig arall, da chi, ,,,.~ 
rhowch wybod i ni o flaen llaw. 
~ydd amser yn ystod y digwyddiad 

allai hi fod yma gyda ni. 

1 rannu atgofion am Lib. 
Fel y dywedodd Genny Bove 

ffrind i Lib ac aelod O Fforwm ' 
Heddwch a Chyfiawnder Wrecsam: 

heddwe1ttiredu: 
1

1 gyfrannu neu am fwy o fanylion, cysyllter 
a: wrexhamsaw@yahoo.com 

I 
01978 757 489 neu 07938 619825 

; Am fwy ynglyn a Lib, gweler: 
www.cndcymru.org 
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NEWYDDION 
Fukushima - Caerdydd - Yr Wylfa 
Ar daith fer ym mis Chwefror, ymwelodd cyn
Brif Weinidog Japan, Mr. Naoto Kan a Chymru 
i rybuddio'n ddwys yn erbyn ymrwymiad 
Prydain i ynni niwclear. 

Mr. Kan oedd y Prif Weinidog yn ystod 
trychineb Fukushima ym mis Mawrth 2011 . 
Wedi'r daeargryn a'r tsunami a ddilynodd hynny, 
achosodd ffrwydrad ac ymdoddiad o leiaf un o'r 
adweithyddion i radio-niwclidau lifeirio i mewn 
i'r Mor Tawel. Symudwyd 150,000 o drigolion o'u 
cartrefi o fewn radiws o 20 cilometr. 

Anerchodd Mr. Kan Aelodau'r Cynulliad 
Cenedlaethol yng Nghaerdydd, siaradodd wrth 
glwydi gorsaf niwclear yr Wylfa sy'n destun dadl 
chwerw, ac ymweld a fferm Richard a Gwenda 
Jones sy'n sefyll yn gadarn yn erbyn pob 
ymgais gan Hitachi i brynu eu tir i ddatblygu 
adweithyddion newydd. Anerchodd Mr Kan 
gyfarfod cyhoeddus gorlawn yn nes ymlaen yn y 
prynhawn. 

Roedd y grwp yn cynnwys Dr. Tetsunarilida, 
Cyfarwyddydd y Sefydliad Palisi Ynni 
Adnewyddadwy, a gefnodd ar swydd yn y 
diwydiant niwclear ddeng mlynedd yn 61 ac sydd 
wedi creu mwy na 30 o brojectau ynni cynaliadwy 
yn ei famwlad ers hynny. Mae hanes ei lwyddiant 
economaidd yn y maes adnewyddadwy mewn 
gwrthgyferbyniad llwyr a'r dewisiadau a gynigir i 
Gymru gan Hitachi a'i bartner, Horizon. Cofiodd 
un o ffoaduriaid Fukushima, Mr. Yoshika Aoki, 

rnf<~« • 

ei brofiad chwerw o un o'r trychinebau niwclear 
gwaethaf mewn hanes. Roedd neges Mr Kan yn 
glir: roedd Fukushima'n drychineb ocheladwy, pe 
baem wedi osgoi ynni niwclear yn y lle cyntaf. 

Trefnwyd yr ymweliad ar y cyd gan PAWB 
(Pobl Atal Wylfa B), CND Cymru, Greenpeace, a 
Chymdeithas yr laith, y 4 mudiad a anfonodd 
gynrychiolwyr ar ymweliad Croes Werdd a Japan 
fis Hydref diwethaf, ynghyd a Chyfeillion y Ddaear 
Cymru a'r Awdurdodau Lleol Di-niwclear. Roedd y 
ddau ddiwrnod yn deimladwy, yn ysbrydoliaeth, 
ac yn hwb anferth i'r ymgyrch. 

heddwe1thredu: 
Ble bynnag y boch - Mae gorsafoedd pwer niw
clear newydd (a'r hen rai) yn dal ar garreg drws 
pob un ohonom. Ymgyrchwch! 
Dylan Morgan, PAWB 01248 750218 (dydd) 
01248 722184 (gartre) www.stop-wylfa.org 
www.facebook.com/stopwylfa 

Gwahardd Lluoedd Milwrol o Y se:olion Cymru 
Mewn cyfarfod dan nawdd CyCU yng Nghaerdydd, rhanno'd'd David _ 
Petersen a Forces Watch eu pryder cynyddol ynglyn a'r modd mae'n · · · ... 
cymdeithas yn cael ei militareiddio. 

Soniodd Mr. Petersen am ymdrechion y lluoedd arfog i ddylanwadu 
ar bobl ifanc Cymru i arddel barn anfeirniadol o blaid y lluoedd arfog, ac 
i'w re~riwtio i'r fyddin. Mae Deddf Addysg 1996 yn mynnu 'pan ddy~ir 
matenon gwleidyddol i sylw disgyblion ... eu bod yn derbyn cyflwyniad 
c~bwys o syniadau gwrthwynebus.' Mae'n amlwg nad yw hyn yn 
digwydd yng Nghymru. 

~eddwe1thredu: 
fid_eo 5-mu_nud, 'The British Armed Forces: Propaganda in the classroo~· 
yn. http://tinyur1.com/k6jc5qu Forces Watch: http://tinyurl.com/mzc5dJt 
M:dc~mdeithas y Cymod yn ymgyrchu ar y mater hwn: 01656 768 910 
cy e1thasycymod@btinternet.com 
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TAFLWCH TRIDENT ALLAN 

Gweithredu Etholiadol 
Trident ac Olynydd i Trident 
Yn ystod y tymor etholiadol hwn, daw iaith a phersonoliaethau 'da a drwg' y pleidiau 
gwleidyddol atom o bob tu. Boed yn bolisi plaid ai peidio, does dim cyfiawnhad dros 
arfau niwclear, rhyfel neu bwer niwclear na thros eu defnyddio i sgorio pwyntiau plaid 
wleidyddol. 

Fodd bynnag, gyda phleidlais yn Nhy'r 
Cyffredin ar ddyfodol y system arfau niwclear 
Trident i fod i ddigwydd yn y Senedd nesaf, mae 
cyfansoddiad y Senedd honno'n hollbwysig. 
Nod CND Cymru yw gwneud y rheini a etholir 
yn ymwybodol o'r lefelau uchel o wrthwynebiad 
sydd i adnewyddu Trident, ac i wrthwynebu hynny 
yn y Senedd. 

swyddogion yn y lluoedd arfog wedi disgrifio 
arfau niwclear fel pethau cwbl ddiwerth. Byddai 
unrhyw gynllun i olynu Trident yn sicrhau, 
hyd yn oed a llai o arfau, y byddai'r arfau a'r 
dechnoleg anelu newydd yn fwy marwol ac yn 
fwy cywir. Ceir cefnogaeth gref, fodd bynnag, 
ymhlith aelodau cyffredin Llafur a'r Democratiaid 
Rhyddfrydol i gael gwared o arfau niwclear. Mae 
gan CND Llafur restr o ymgeiswyr seneddol 

Cyfnod Diddorol .--------------, (www.labourcnd. 
Mae hwn yn etholiad pwysig. org.uk gweler hefyd 

Bydd y rhai a etholir yn penderfynu www.act.cnduk.org/ 
yn 2016 p'run ai i wario £100 biliwn ar lobby/feedback) sy'n 
arfau niwclear newydd - i para am SO gwrthwynebu Trident. 
mlynedd arall. Byddai penderfyniad Dylai ymgeiswyr o 
felly'n golygu mwy o gwtogi ar wariant bob plaid wybod na 
cyhoeddus. chant eich pleidlais 

chi oni wnant eu Mae Plaid Genedlaethol yr Alban, 
y Blaid Werdd a Phlaid Cymru wedi gwrthwynebiad i 

adnewyddu Trident cytuno na fyddant yn cefnogi unrhyw 
olynydd i Trident yn y senedd nesaf. Gan yn glir. 

Bwriad y 
ddibynnu ar gyfansoddiad y llywodraeth ........_ __________ _J wybodaeth ganlynol 
nesaf, gallai hynny ei gwneud hi'n bosibl yw cynnig adnodd Cymreig ar gyfer y troeon 
atal Y cynlluniau hyn yn llwyr. hynny pan fydd ymgeisydd yn ymddangos ar 

Polisi Plaid neu Bersonol 
Polisi'r pleidiau Llafur, Ceidwadol a 

Democrataidd Rhyddfrydol yw olynu Trident, ond 
dengys arolwg C~D Prydeinig o SOO o ymgeiswyr 
seneddol y bydda1 81% yn pleidleisio yn erbyn 
pe caent eu hethol. Mae rhai ymgeiswyr Llafur 
a Democratiaid Rhyddfrydol yn erbyn Trident ac 
olynu Trident. 

Mae pob plai~ wl_eidyddol a gynrychiolir yn 
San Steffan - ac e1thno'r blaid Geidwadol - wedi 
dweud e~ bod yn _agored i drafod y cwestiwn 
a oes gwir angen I Brydain wario f 100b 
olynydd i Trident. Mae hyd yn oed uwch~ ar 

garreg y drws neu ar y stryd, mewn hystingau 
neu pan fydd ffrindiau'n sgwrsio ac yn gofyn 
cwestiynau. 

Pleidiau Gwleidyddol . 
Llafur: 'yn fodlon ystyried y ddadl dros fod a 
system arfau niwclear lai' 
Democratiaid Rhyddfrydol: lleihau nifer Y . 
llongau tanfor niwclear ac, yn y tymor hir, cwtogi 
ar arfogaeth niwclear Prydain 
Ceidwadol: system gyffelyb i olynu Trident , 

• I ·dd a r SNP, Plaid Cymru, y Blaid Lafur Sos1a a, r 
Blaid Werdd: cael gwared o bob arf niwclea 
Blaid Gomiwnyddol: yn erbyn arfau niwclear 
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TAFLWCH TRIDENT ALLAN 
System Arfau Niwclear Trident nifery llon~a_u tanfor o 4 i 3. Methodd yr Arolw 

d 
. ystyried pe1d10 ag adnewyddu Trident-yd . g 

Pry a1n mwyaf ; _hesymegol. ew,s 

• Wedi ei dylunio i bara tan 2025-2030 : Pe c_~I ll~odraeth Geidwadol ei hailethol 
• 4 llong danfor niwclear ydda, n disgwyl cychwyn ar y broses O ' 

• Pob un a hyd at 8 o daflegrau ar ei bwrdd adnewyddu'r system Trident, a pharhau a'r polisi 
• Pob taflegryn yn ~ario hyd at 5 erg~d niwclear O ~r.aw?tal trwy bresenoldeb parhaus ar for, yn 
• Un long danfor Trident allan ar y mor ar seil_,e?19 ar langau tanfor yn cario taflegrau 
wyliadwraeth b~b amser . bahst1g. 
• Gallai arfau niwclear Trident ladd mwy na 300 
miliwn o bobl 

Olynydd i Trident 
• Awgrymir system gyffelyb wedi ei seilia ar 
longau tanfor. 
• Arweiniodd gwrthwynebiad y Democratiaid 
Rhyddfrydol i system newydd gyffelyb at gytuneb 
yn y Glymblaid gyda'r Ceidwadwyr i ohirio 
unrhyw benderfyniad tan 2016. 
• Edrychodd arolwg Swyddfa'r Cabinet dan 
arweiniad y Democratiaid Rhyddfrydol (Gorff 
2013) ar gynlluniau amgen, a galwodd am ddod 
a phresenoldeb 24-awr llong danfor nicwlear
arfog ar y mor i ben ac o ganlyniad, am astwng 

Pwerau Datganoledig a 
Heh eu Datganoli 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Amaeth, coedwigaeth a physgodfeydd 
Addysg a hyff orddiant 
Amgylchedd 
Iechyd a Iles cymdeithasol 
Llywodraeth leol 
Tai 
Gwasanaethau Tan ac Achub 
Priffyrdd a thrafnidiaeth 
Datblygiad economaidd 

Llyw~draeth San Steff an 
Am<l<liffyn a diogelwch gwladol 
Palisi economaidd 
Palisi tramor 
Ynn· · I 1 mwc ear a gorsafoedd ynni 

..__ Mewnfudo a dinasyddiaeth 

Cost system newydd yn lle Trident 
• 0 leiaf £100 biliwn - sef: 
• Llongau tanfor newydd - mwy na £25bn 
• Costau rhedeg - tua £60bn yn ystod oes y 
system newydd 
• Dadgomisiynu yn y man (amcangyfrif) - tua 
£13bn 
• Ergydion niwclear newydd 
• Costau ychwanegol - ymestyn bywyd y 
taflegarau a chostau diogelwch 

Gymaint gwell fyddai gwario'r cwbl ar gyflogi 
n:wy a nyrsys ac athrawon, datblygu ynni glan, 
dileu ffioedd myfyrwyr neu adeiladu cartrefi 
ffarddiadwy. 

Siaradwyr ar gyf er 
cyfarfodydd 

Ym mis Chwefror, cysylltodd CND 
Cymru a holl Undebau Myfyrwyr 
Cymry a'r holl gaplaniaethau 
prifysgol i awgrymu y gallent drefnu 
cyfarfodydd cyn-etholiad ar arfau 
niwclear, a chynnig rhestr o siaradwyr 
gwrth-niwclear ar eu cyfer. 

Os hoffech chi neu'ch grwp siaradwr 
i egluro pam nad oes arnom angen 
arfau niwclear, yna cysylltwch a 
Sue Davies 
smbdavies@btinternet.com 
07851437175 
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TAFLWCH TRIDENT ALLAN.~---------, 
◄Awgrym Amgen Polisiau'r Pleidiau ar 

Cyhyd ag y bo arfau niwclear yn bodoli, 
mae'r holl fyd yn wynebu bygythiad sylweddol 
o ddifodiant llwyr. Mae peryglon difrifol yn 
gysylltiedig a phob math o dechnoleg niwclear, 
o'r cynhyrchu, cludiant, datblygu hyd at y 
dadgomisiynu terfynol. 

Yr unig ateb yw ei gwahardd a datblygu 
dewisiadau amgen i ryfel, yn cynnwys negydu, 
cyfryngu a chyflafareddu gorfodol a dyfarniadau 
gorfodol gan Lys y Byd. 

gwe1thredu>ethol1adol> 
>heddwch>: 
• Archebwch daflenni stryd dwyieithog CND 
Cymru ynglyn a Trident a beth allai gymryd ei le 
trwy gysylltu ag CND Cymru cyn gynted ag sy'n 
bosib. 
• Mae sticeri 'Torri Trident' ar gael - gwisgl,_Ych 
nhw a'u glynu ar eich post ac mewn mannau eraill. 
Cysylltwch ag CND Cymru am fwy. 
• Mynychwch hystingau lleol, ewch a'r taflenni 
gyda chi a gofynnwch gwestiynau ynglyn a Trident 
a phwer niwclear. 
• Er mwyn darganfod barn eich ymgeiswyr unigol 
ar y materion hyn, gweler http://tinyurl.com/ 
pgetxbn neu http://tinyurl.com/nqapd7e - a 
gofynnwch i'r rhai na fyddwch yn pleidleisio 
drostynt hefyd - gadewch iddynt wybod bod y 
rhain yn faterion o bwys. 
• Sgrifennwch at bapurau lleol i gadw'r materion 
hyn yn llygad y cyhoedd. 
• Cyfrannwch at CND Cymru -. mae unrhyw 
adnoddau yn helpu ein gwaith! (Cysyllter a 
Thrysorydd CND Cymru) 
• Am gyngor ar drefnu hystingau yn eich ardal: 
http:/ /tinyurl.com/q2xu5f8 
http:/ /tinyurl.com/na2hs9t 
http://tinyurl.com/qxh9hrm 

Ymunwch ag CND Cymru ac annog eraill 
i ymuno hefyd - helpwch ni, da chi, i ddal 
i bwyso am ddileu'r born - hyd yn oed ar 
ol yr Etholiad Cyffredinol. Cysylltwch ag 
ysgrifennydd aelodaeth CND Cymru. 

Da chi, cadwch mewn cysylltiad - ar www. 
facebook.com/cndcymru - hoffem i fwy byth 
o bobl ein hoffi! 

Bwer Niwclear 

\I/ 

Democratiaid Rhyddfrydol: cefnogi adeiladu 
gorsafoedd pwer niwclear newydd ac yn credu 
y gellir defnyddio gwastraff ymbelydrol i 
gynhyrchu ynni. 
V Blaid Werdd: byddai'n atal adeiladu 
gorsafoedd niwclear newydd ac ni fydd pwer 
niwclear yn gymwys i dderbyn cymhorthdal gan 
y llywodraeth; yn gwrthwynebu pob ffordd o 
gynhyrchu pwer niwclear, ac yn gwrthwynebu 
adeiladu gorsafoedd pwer niwclear newydd, 
yn enwedig, fel na chaiff costau a pheryglon 
ynni niwclear a'r gwastraff a gynhyrchir eu 
trosglwyddo i genedlaethau'r dyfodol pan fydd 
unrhyw fudd wedi hen ddarfod. 
Plaid Cymru: mae polisi'r blaid yn erbyn 
adeiladu gorsafoedd pwer niwclear newydd 
ond mae gan gyrychiolwyr lleol y blaid 'yr hawl 
i benderfynu eu hunain'. Mae Plaid Cymru'n 
mynnu y dylid datganoli pob rheolaeth dros 
bolisi ynni i'r Cynulliad Cenedlaethol. 
V Blaid Lafur: yn cefnogi cynhyrchu pwer 
niwclear fel 'rhan o gynhyrchu ynni carbon-isel'. 
V Blaid Lafur Sosialaidd: 'Byddai synnwyr 
cyffredin am weld terfyn graddol ar bwer 
niwclear peryglus, dianghenraid.' . 
V Blaid Gomiwnyddol: yn erbyn pwer rnwclear 
V Blaid Geidwadol: cefnogi pwer niwclear ac 
adeiladu gorsafoedd pwer niwclear newydd. 
UKIP: cefnogi 'rhaglen anferth o orsafoedd 
pwer niwclear' a byddai'n dileu cymhorthdal ar 
gyfer ynni adnewyddadwy. 
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NEWYDDION 

Lleisiau'r Pasg ar y Str doedd 

'Bairns not Bombs!' 
Darllenwyd neges bwerus 
allan gan CND Cymru wrth 
y miloedd a oedd wedi 
ymgasglu ar ddechrau rali 
anferth y Pasg a anerchwyd 
gan siaradwyr a oedd yn 
cynnwys Prif Weinidog yr 
Alban, Nicola Sturgeon a'r 
ASA Gwyrdd Patrick Harvie, 
yn St George's Square, 
Glasgow: 
'Cyfarchion i'n brodyr a'n 
chwiorydd yn yr Alban! 

Dydych chi ddim ar eich pen 
eu hunain! 

Mae mwyfrif llethol pobl 
Cymru yn gwrthwynebu arfau 
niwclear. Mae Cymru'n dioddef 
cynddrwg ag unman o dan 
lymder - gallwn weld be sy'n 
digwydd. 

Mae llawer o ymgeiswyr 
yng Nghymru yn sefyll yn 
Etholiad San Steffan o dan faner 

'Na i Trident!'; 'Na i Olynydd i 
Trident!'. 

Os mai 'MAD' oedd y term 
am fod ag arfau niwclear 
yn y gorffennol, yna'r mae'r 
syniad o brynu arfau niwclear 
newydd mewn cyfnod o lymder 
gormesol yn mynd i orfodi'r 
arbenigwyr iaith i ddyfeisio term 
newydd am wallgofrwydd sydd 
y tu hwnt i'r dychymyg. 

Gwyddom nad yw pobl yr 
Alban a Chymru eisie Trident 
- ac os ar wleidyddion yn 
Lloegr ei eisie, yna fe allan 
nhw ddechrau carthu gwely 
afon Tafwys! Rydyn ni yng 
Nghymru yn galw ar bawb 
bobman i bleidleisio Trident 
Allan, a gwneud yn siwr bod 
ein cynrychiolwyr yn Llundain 
wedi Mai'r 7fed yn sefyll ar 
ochr ddiarfogi niwclear unrhyw 
'linellau coch'. 

Trident: Dim yn yr \"~~t ~ ~ 
f>Oltb 

Alban, Dim yng Nghymru, 
I Dim yn Unman!' IJ Meddai Angie Zelter, 

}!-IJ ~ Trefyclo, protestwraig o 
d ~ Gymru yn y G~archae . 

~di rf Mawr 'Scrap Trident: Bairns 
9'~ Not Bombs' ar Ganolfan 

4, lfllNs i Arfau Niwclear Faslane: 
'lllls 'Ni ddylid byth cael 

olynydd i Trident. Mae 
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angen miloedd ohonom i atal 
"busnes fel arfer" a chefnogi 
Llywodraeth yr Alban wrth iddi 
alw ar Loegr i gael gwared 
o'r arfau brawychus hyn a 
chychwyn ar y broses ddiarfogi 
a addawyd i ni amser maith 
yn 61. Peidiwch a digaloni, gall 
pwer y bobl ennill os gellir ei 
gynnal yn ddigon hir gan nifer 
mwy ohonom.' · 

Ary Strydoedd 
Aeth cantorion a dosbarthwyr 
taflenni allan ar strydoedd prysur 
y Pasg i helpu pobl i benderfynu 
sut i ddefnyddio'u pleidlais o blaid 
byd di-niwclear. Gwnaeth C6r 
Cochion Caerdydd a'u cefnogwyr 
ein neges yn glir yn Yr Ais, 
Caerdydd. Am fwy o gop'iau o'r 
daflen 'Pleidleisiwch i gael Trident 
Allan', cysyllter ag CND Cymru. 

LawrynyBae 
Roedd baneri CND Cymru yn 
amlwg yn y Rali le dros Gymru o 
blaid ymreolaeth. 

Mynegai baneri yno Y 
teimlad cryf mai dim ond 
pan fydd gan y Cymry lais, 
gwirioneddol yn yr hyn sy n 
digwydd yng Nghymr~ y gallant 
gael gwared o arfau rnwclear a 
phwer niwclear. 



DYDDIADAU DYDDIADUR 
Ebrill Sfed 7 .00pm 
CASNEWYDD Neuadd yr 
lachawdwriaeth 
Fforwm Gyn-Etholiado/ 
Mae ymgeiswyr etholiadol pump o 
bleidiau yng Nghasneydd wedi cytuno i 
gymryd rhan. Mae hwn yn addo bod yn 
achlysur cyhoeddus mawr. 
CND Casnewydd Cysyllter a: John 
Cox ar 01495 773 495 am y manylion 
diweddaraf. 

Ebrill lleg 2-Spm 
BANGOR Ty Cwrdd y Cyfeillion, Stryd 
y Deon 
Hystingau Etholiado/ Ar/on gyda'r 
ymgeiswyr Kathrine Jones (Llafur 
Sosialaidd); Alun Pugh (Llafur); 
Mohammed Shultan (Dern Rhydd); 
Hywel Williams (Plaid Cymru); Simon 
Wall (UKIP) 
Yn methu bod yn bresennol : Anwen 
Barry (Ceid), Cadeirydd: Ben Gregory. 
Croeso i Bawb 
Grwp Heddwch a Chyfiawnder Ynys 
Mon, cysyllter a: 01248 490715 
mail@bangorpeace.co.uk 

Ebrill 13eg o 7.00am 
FASLANE Y ganolfan arfau niwclear 
Bairns Not Bombs! Gwarchae 
Cysyllter a: 
CND yr Alban 0141 357 1529 
www.facebook.com/ 
events/1705844879642293 
Llety yn Glasgow nos Sul Ebrill 12fed 
a bysys i Faslane o Glasgow a Chaeredin 
http://scraptrident.org/ 

Ebrill 13eg 
LLUNDAIN 
Parti a Phrotest Taflwch Trident Allan 
I gefnogi'r gwarchae ar bencadlys y 
llongau tanfor Trident yn Faslane yn 
yr Alban, ymunwch ag CND Prydeinig 
am noson barti a phrotest y tu allan 
i'r Weinyddiaeth Amddiffyn. Gyda 
cherddorion, artistiaid y gair llafar, a 
'rhai siaradwyr arbennig iawn'. 
www.cnduk.org 

Ebrill 13eg amser i'w gadarnhau 
BANGOR Darlithfa 2, Prif Adeilad y 
Celfyddydau, Prifysgol Bangor 
Dadl : 'Economy versus Society: Do the 
interests of economy go against those 

of society?' 
Panel yn cynwys Tony Weekes a Selwyn 
Williams. Croeso i Bawb. 
Grwp Heddwch a Chyfiawnder Ynys 
Mon, ar yr cyd ag Agor-a. 
Cysyllter a: 01248 490715 
mail@bangorpeace.co.uk 

Ebrill 16eg 7 .00 - 8.30pm 
Y GELLI GANDRYLL, Y Glob 
Dad/ 'Ynni' gydag ymgeiswyr 
etholiadol. 
www.globeathay.org 

Ebrill 23rd 6.30pm 
CAERDYDD SKLP Samaj (Y Ganolfan 
Gymunedol Hindwaidd), 9 Stryd Mardy, 
Grangetown CFll 6QT 
Howl i Holi Pobl Caerdydd 
Owen Jones (Newyddiadurwr), 
Lindsey German (Stop the War) 
Gwenno Dafydd (Awdur/Darlledwraig/ 
Ymgyrchydd laith), Mohamad Fez 
Miah (Darlithydd, gweithiwr leuenctid, 
Gwneuthurydd Ffilmiau) Sue Leader 
(Gweithredydd Cymuned Trelai), Mark 
Serwotka (Ysg. Cyff. undeb PCS) 
Cynulliad Pobl Caerdydd 
Cardiffpeoplesassembly@gmail.com 
www.facebook.com/groups/ 
Cardiffpplsassembly 

Ebrill 23rd 7.00pm 
ABERYSTWYTH Canolfan Morlan, Heol 
y Frenhines 
Hysnngau Etholiado/ Ceredigion gyda'r 
ymgweiswyr Henrietta Henscher (Ceid), 
Daniel Thompson (Gwyrdd), Huw 
Thomas (Llafur), Mark Williams (Dern 
Rhydd), Mike Parker (Plaid Cymru), 
Gethin James (UKIP) 
Rhwydwaith Heddwch a Chyfiawnder 
Aberystwyth, cysyllter a 
Tom O'Malley, 0777 2210447 neu 
tpjo3@btinternet.com 

Ebrill 25ain Hanner Dydd 
BANGOR cwrdd wrth y Cloe 
Rali De/fro Bangor! 
Gweler Wake Up Bangor ar facebook 

Ebrill 26a in 
BYD-EANG 
Dydd Chernobyl 
29 mlwyddiant Y ffrwdrad trychinebus 
yng ngorsaf bwer niwclear Chernobyl 
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yn Wcrain. Mae cymunedau'n dal i fyw 
a' i etifeddiaeth ofnadwy o afiechyd, 
namau geni ac anhwylderau cynhwynol 
a achosir gan eu hamgylchedd 
ymbelydrol. Mae pobl Belarws, 
gorllewin Rwsia ac Wcrain yn rhy dlawd 
i allu fforddio'r driniaeth feddygol fwyaf 
sylfaenol. Mae'r sarcoffagws newydd ar 
gyfer yr orsaf bwer niwclear ar y gweill. 
Bydd yr adeilad unigryw a fydd yn 
cadw'r allyriadau ymbelydrol yn diogel 
am y can mlynedd nesaf yn barod 
erbyn Hydref 2015 am gost o 1.54 
biliwn ewro. Mae'r parth gwahardd 
llygredig iawn yn gorchuddio 2,600 
km2. 
http://tinyurl.com/q84rvd9 

Ebrill 26ain 
BYD-EANG 
Canu'n loch ym Mhedwar Ban 2015 
Gweithredoedd ym mhedwar ban y 
byd ar Ebrill 26-27 i ganu'n iach i arfau 
niwclear. 
info@globalwave2015.org 
www.globalwave2015.org 
www.facebook.com/globalwave2015 
www.peaceandplanet.org 

Ebrill 27ain - Mai 22ain 
EFROG NEWYDD 
Cynhadledd Adolygu'r Cytundeb Atal 
Ymlediad Niwclear (CAY) 
www.un.org/en/conf/npt/2015/ 

Mai 7fed 
Etholiad Cyffredinol Prydain 

Mai 11th 7 .O0pm 
BANGOR Ty Cwrdd y Cyfeillion, Stryd 
y Deon 
Sgwrs: Y Sefyllfa Gyfredol yn America 
Ladinaidd 
Ben Gregory o Cymru Nicaragua 
Croeso i Bawb. Grwp Heddwch a 
Chyfiawnder Ynys Mon, cysyllter a: 
01248 490 715 
mail@bangorpeace.co.uk 

Mai lSfed -17eg 
CAERDYDD Manylion am y lleoliad pan 
fwciwch 
'Project Dewisiadau Amgen i Drais' 
(AVP) Gweithdy Lefel 1 
Mae'r gweithdai hyn yn helpu pobl 
i ymdrin a gwrthdaro mewn modd 



DYDDIADAU DYDDIADUR 
. . b dd fnyddio na dioddef Gorffennaf 4ydd 'Project Dewisiadau Amgen ; Drais' pos1t1f - he e . MENWITH HILL SWYDD EFROG . Dewch i roi cynnig ar we1thdyl (AVP) Gweithdy Le/et 2 traIs. 

1 Gwrthdystiad 8/ynyddol Annibyniaeth Mae'r gweithdai hyn yn helpu pobl Maen nhw'n gyfeillgar ac r" h~y - a 
gallant newid eich bywyd._Mae n oddi wrth America i ymdrin a gwrthdaro mewn modd 
b 'by gallwn drefnu gwe1thdy Campaign for the Accountability of positif - heb ddefnyddio na dioddef 

OSI , d' d American Bases d/o: 01274 730 795 ar gyfer eich grwp neu eh mu ,a trais. Dewch i roi cynnig ar weithdy! 
hefyd _ gofynnwch~ 0'.756 016 953 info@yorkshirecnd.org.uk Maen nhw'n gyfeillgar ac yn hwyl - a 

4 southwales@avpbnta1n.org.uk gallant newid eich bywyd! Mae'n 
Gorffennaf 10th 7 .30pm bosib y gallwn drefnu gweithdy ar 

Mai 15fed CASNEWYDD Theatr Gian yr Afon gyfer eich grwp neu'ch mudiad hefyd -
POBMAN Band Mawr Chris Barber gofynnwch! 
Oydd Rhyngwladol Gwrthwynebwyr Cyngerdd codi arian ar gyfer CND 07756 016 953 
eydwybodol Casnewydd. Cysyllter a: John Minnion southwales@avpbritain.org.uk 
http://tinyurl.com/plvh5ns 01633 211 368 

Medi 21ain 
Mai24ain Gorffennaf 13eg 7pm BYD-EANG 
BYD-EANG BANGOR Ty Cwrdd y Cyfeillion, Stryd Dydd Rhyngwlado/ heddwch Oydd Rhyngwladol Menywod dros 

y Deon http://tinyurl.com/3w3r7zy 
Odiarfogi 
http://tinyurl.com/kqt4bnb 

Diweddariad gan John Perkins ar 
waith Partneriaeth Umeed gyda Medi 26ain 

Mai31ain menywod a merched yn Pakistan, BYD-EANG 

HAY yn dilyn cyfarfod Grwp Heddwch a Dydd Rhyngwladol Llwyr Ddileu Ar/au 

The Globe Chyfiawnder Ynys Mon. Croeso i Bawb. Niwclear 

Kate Hudson: ~re we entranced by the Cysyllter a: 01248 490 715 Cynyddu ymwybyddiaeth ac addysgu 

fantasy of the apocalypse?' mail@bangorpeace.co.uk pobl am fygythiad arfau niwclear 

Ysgrifennydd Cyffredinol CND Prydain i'r ddynolryw, a hybu ymdrechion 

yn darlithio yng Ngwyl 'Sut Mae'r Awst 1st -8th rhyngwladol i gyrchu'r nod gyffredin o 

Goleuni'n Dod i Mewn' MALDWYN A'R GORORAU fyd yn rhydd o arfau niwclear, 

1pm : 'Women and Warfare - why anti- Pabell Heddwch yn Eisteddfod www.abolition2000.org 
war movements and female protests Genedlaethol Cymru 
are entangled forever' Mae angen help llaw ym mhabell Hydref lOfed 
www.howthelightgetsin.org. CND Cymru. Mynediad am ddim i MANCEINION 

gynorthwywyr Cynhadledd Hanes Heddwch 
Mehefin 4ydd Cysyllter a Brian a Jan Jones: Y Mudiad er Dileu Rhyfel 
POBMAN 01792 830 330 www.abolishwar.org.uk 
Diwrnod o weithredu cerddorol yn brian.jones@phonecoop.coop 
erbyn defnyddio dronau Tachwedd lleg 
Codwch eich offeryn, ymgasglwch ar 

Awst 6ed LEDLED CYMRU 
eich strydoeded, ymwelwch a'ch AS 

BYD-EANG DyddyCo/fa 
neu hyd yn oed eich ffatri arfau leol, a Dydd Hiroshima 1945 -2015 (Dydd Sul y Coffa Tachwedd 8fed). 
dangoswch na ydym am oddef y ffurf Gwisgwch eich Pabi Gwyn i gofio holl 
newydd frawychus hon o ladd o hirbell. 

Awst 6ed - 9fed 
ddioddefwyr rhyfel, ar gael: 

Take up your instrument, gather on 
LLUNDAIN y Weinyddiaeth Amddiffyn www.ppu.org.uk/ppushop 

your streets, visit your MP, or even 
Ympryd yn erbyn Ar/au Niwclear " your local arms factory, and show that Tachwedd 29ain 

we will not stand for this new form of Cysyllter a: 
BYD-EANG 

terrifying remote controlled killing. info@tridentploughshares.org 
Dydd Rhyngwladol Cefnogaeth i Bob/ 

www.facebook.com/ 
Palesteina 

droneagainstdrones Awst 9fed www.un.org/depts/dhl/palestinian 
BVD-EANG 

Mehefin 4ydd Dydd Nagasaki 1945 · 2015 
Rhagfyr 1st BYD-EANG 

D~dd Rhyngw/adol Plant fel Medi lleg - 13eg 
POBMAN h 

D1oddefwyr Rhyfe/ PEN-V-BONT Manylion am Y lleoliad 
Dydd Carcharorion dros Heddwc 

www.unicef.org pan fwciwch 
www.wri-irg.org 
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CYSYLLTIADAU 
ErCof HEDDWCH CNDCYMRU 
Mike Hayes Mae CND Cymru'n ymgyrchu 

yw cylchgrawn yr ochr yn ochr a llu fudiadau 
'I'r optimydd, mae'r gwydr yn Ymgyrch Ddiarfogi Niwclear eraill yng Nghymru a phedwar 
hanner llawn; yng Nghymru (CND Cymru) ban y byd i gael gwared o 
i'r pesimydd, mae'r gwydr yn golygydd: arfau dinistr torfol o Brydain 
hanner gwag; Jill Gough 

a'r byd, a thros heddwch ) cyfiethydd: i'r peiriannwr, mae'r gwydr 
Sian Edwards a chyfiawnder i bobl a'r 

ddwywaith yn fwy na'r angen.' 
sian@derwen.demon.co.uk amgylchedd. > Bu farw Mike Hayes, 
cynhyrchu a phostio: Cadeirydd CND Abertawe o CYSYLLTIADAU 1989 i 2006, ym mis Rhagfyr Redkite Print 

2014. 07810 566 919 is-gaderyddion: 
redkiteprint@thefreeflyer.com Peiriannydd oedd Mike a John Cox 

fu'n byw a gweithio ar bedwar Os oes gennych unrhyw 01495 773 495 
cyfandir cyn ymgartrefu yn ddyddiadau neu wybodaeth drjohncox@aol.com 
Abertawe. Roedd bob amser - neu sylwadau - i'w 
yn gyfeillgar ac yn gefnogol, cynnwys yn y rhifyn nesaf, Brian Jones 
yn defnyddio'i wybodaeth anfonwch nhw i 01792 830 330 
a'i brofiad i drechu unrhyw heddwch@cndcymru.org swanseacnd@btinternet.com 
wrthwynebiad, ond mewn modd Cyhoeddir y rhifyn nesaf: Duncan Rees caredig a siriol. Haf 2015. 07774 268 371 Chwaraeai Mike a'i wraig 
Fiona (a tu farw 4 blynedd yn Nid yw cynnwys heddwch o Duncan.rees01 @gmail.com 

61) ran lawn mewn ymgyrchu, anghenraid yn adlewyrchu 
George Crabb 

llythyru a chodi arian nes i barn neu bolisi'au CND 
Cymru. Rydym yn croesawu 01446 774 452 

salwch ac oedran gyfyngu ar eu georgecrabb@phonecoop.coop 
gweithgareddau. Yn ogystal ag dad! a thrafodaeth. 
CND, roedd Mike yn weithgar Anfonwch unrhyw sylwadau Ray Davies 
gyda'r Ymgyrch yn erbyn y neu gyfraniadau at y 02920 889 514 
Fasnach Arfau, ymgyrchoedd golygydd. 
yn erbyn hedfan isel, a'r Blaid trysorydd, aelodaeth ac 

Papurau Lafur. Gofynnodd ei deulu am aelodau: 
gyfraniadau yn lle blodau, i'r Cefndir CND Cymru 
mudiadau a gefnogwyd gan 9 Primrose Hill, 
Mike ar hyd ei oes faith, yn CNDCymru Llanbadarn Fawr, 
cynnwys CND Cymru. Bydd Aberystwyth SY23 3SE 
pawb a oedd yn adnabod Mike Papurau cefndir eraill or gael michae1.freeman9@btinternet.com 
yn gweld ei eisiau. 1. Henry Richard AS 

Mae CND Cymru eisoes 2. Chelsea Manning masnachu: 
wedi derbyn cyfanswm o £85 3. Adar Angau dros Aberporth Kate and Del Rhys 
mewn cyfraniadau er cof am 4. Trident, Born Prydain coney@gn.apc.uk Mike. 5. Effeithiau Arfau Niwclear 

Copi'au ar gael trwy'r post. Am ysgrifenydd cenedlaethol: 
un copi, anfonwch amlen CS Jill Gough, 

(maint AS) a stamp a CND Cymru, 
chyfeiriad arni at CND Cymru. Llys Gwyn, Glynarthen, 

Am bris niferoedd mwy, Llandysul, SA44 6PS 
cysyllter ag CND Cymru: 01 239 851188 

01239 851188 heddwch@cndcymru.org 
heddwch@cndcymru.org www.cndcymru.org 
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