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Newyddlen y Blaid ar gyfer pobl Penarth.    Dosbarthwyd gan wirfoddolwyr lleol heb gost i chi. 

Luke Nicholas -  
Mynd â’r Frwydr i San 

Steffan  
Er ennill datganoli, mae pell o ffordd i fynd 

cyn bod Cymru’n ennill y rhyddid a’r cy-

fiawnder mae’n eu haeddu. Dyna pam 

mae’r is-etholiad sy’n digwydd erbyn mis 

Tachwedd  yn Ne Caerdydd a Phenarth yn 

gyfle pwysig i gynyddu llais Cymru yn 

Senedd Llundain.  

Mae ymgeisydd y Blaid, Luke Nicholas, yn 

lleol ac yn ifanc, gyda’r union sgiliau ac 

ymrwymiad sydd ei angen i gynrychioli ein cymunedau, a gwasanaethu  Cymru. Gallwch chi wneud 

i Lundain gymryd sylw ohonom. Pleidleisiwch dros Luke Nicholas, eich ymgeisydd Plaid Cymru. 

 

Hydref 2012 

Leanne Wood – Arweinydd gyda’r  
gwerthoedd iawn 

Mae arweinydd y Blaid yn teimlo’n angherddol dros gryfhau cy-

munedau lleol ac adeiladu atebion gwyrdd i ddyfodol hir-amser 

Cymru. Hi oedd un o sêr y llwyfan mewn ‘Hawl i Holi’ a gynhaliwyd 

ym Mhenarth yn ddiweddar gan  Gwyrddio Penarth Greening. Mae 

hi’n hannu o Gymoedd y De, ac mae wedi dysgu Cymraeg fel oe-

dolyn. I ddysgu mwy amdani ymwelwch â www.plaidcymru.org 

Dros beth mae’r Blaid yn sefyll? 
 

Mae gwerthoedd Plaid Cymru’n ymwneud â rhyddid a chydrad-

doldeb. Credwn mewn gwledydd, cymunedau ac unigolion sy’n 

gallu sefyll i fyny drostynt eu hunain, ond sy’n cydweithredu er lles 

pawb. Rydym yn rhyng-genedlaetholwyr, sydd am gael byd gwell i 

bawb, gyda Chymru rydd a chydradd yn chwarae ei rhan lawn. Ry-

dym yn gwerthfawrogi ein hiaith, ond nid yw mwyafrif mawr aelo-

dau a chefnogwyr Plaid Cymru yn siaradwyr Cymraeg fel iaith gyn-

taf. Ganed llawer ohonom tu allan i Gymru. Ond rydym yn rhannu’r 

ymrwymiad at Gymru a gwerthoedd dynoliaeth a democratiaeth. 

 

Leanne Wood AC 
arweinydd Plaid Cymru 

Plaid Cymru—Gwella Penarth  

Llais Penarth 



 

PLAID CYMRU - 
NEWID PENARTH ER GWELL 

AS yn galw am fanciau 
gonest  

 

Dylid gwahanu gamblo ariannol y banciau mawr od-
diwrth fanciau cyffredin y Stryd Fawr. Dyna oedd 
neges Jonathan Edwards AS wrth lansio ymgyrch 
Luke Nicholas yn Ne Caerdydd a Phenarth.  
 
Dywedodd Mr Edwards, “Rydym yn byw yng nghanol dirwasgiad 
dwys economaidd a achoswyd gan fod y Blaid Lafur a’r Torïaid he-
fyd wedi gwirioni gyda banditiad banc Dinas Llundain.  Nid oes un 
o bleidiau Llundain  yn cefnogi gwahanu elfennau  gamblo gor-
fentrus banciau oddiwrth gweithgareddau dydd-i-ddydd arferol ban-
cio, er mwyn sicrhau na fyddwn byth eto’n gorfod talu am gamgy-
meriadau’r elît ariannol.” 
                                                                                                                      
Ychwanegodd Luke Nicholas, "Mae’n rhaid i ni roi hwb i fenty-
ciadau i fusnesau bychain fel eu bod yn gallu tyfu a chreu swyddi. 
Nid yw cynllun y Ceidwadwyr i ddefnyddio arian trethdalwyr i 
warantu bethyciadau banc ond yn delio gyda symptomau’r brob-
lem.. Dydi’e ddim yn feddyginiaeth." 

 

Plaid Penarth 

Os ydych yn rhannu ein gwerthoedd a dy-

heuadau am Gymru well, neu os hoffech-

wybod mwy am ein gwaith, dowch i un o’n 

cyfarfodydd cangen yn y Windsor Arms, 

Penarth, am 7.30yh ar ddydd Mawrth cyn-

taf pob mis, neu ymwelwch â’n gwefan;  

www.penarth.plaidcymru.org 

Hwb i Gymreictod! 

Mae’r Eisteddfod  ddiweddar yn y Fro wedi rhoi hwb 

sylweddol i ymwybyddiaeth pobl yr ardal o ddiwylliant 

a iaith Cymru. Yng Nghystadeuaeth Dysgwr y 

Flwyddyn, er enghraifft, roedd pobl oedd Phunjabi a 

Spaeneg fel ieithoedd cyntaf—ond mae angen si-

crhau bod hyn yn cael ei drosglwyddo’n weithgaredd 

sy’n cadw ymwybyddiaeth o hunaniaeth Cymru o 

flaen pawb. Mae Plaid Cymru’n cynrychioli pawb sy’n 

byw yng Nghymru, o ba bynnag genedl neu dras. 

Jonathan Edwards [chwith] 
AS Plaid dros Gaerfyrddin, 
gyda Luke Nicholas, ymgei-
sydd is-etholiad  De Caerdydd 

a Penarth  

Helpwch y Blaid weithio i’n Cymuned 

Enw:_____________________________________ 

Cyfeiriad:_________________________________ 

Côd Post: ________________Ffôn____________ 

E-bost: _________________________________ 

[] Bydd af yn cefnogi’r Blaid yn yr etholiad nesaf  

[] Hoffwn fwy o wybodaeth am y Blaid 

[] Gallaf godi poster adeg etholiad  

[] Hoffwn ymuno gyda’r Blaid 

Mae nifer nawr yn ei chael yn haws bllach i bleidleisio 
drwy’r post. Hofffech chi i ni yrru ffurflen gais atoch i 
bleidleisio drwy’r post?  

[]  Os gwelwch yn dda  

Dychweler at:  Rhadbost/Freepost,  Plaid Cymru 
Caerdydd CF10 4AL 


