
JUNE DAVIES YW YMGEISYDD PLAID RENEW DROS 
ORLLEWIN CASNEWYDD

Mae hi’n addo diogelu’r gymuned at y dyfodol drwy gefnogi busnesau lleol a 
bod yn llais gonest ar ran cenedlaethau’r dyfodol Casnewydd yn y Senedd.

CASNEWYDD, Dydd Iau, 28 Chwefror, 2019: Ar drothwy Dydd Gŵyl Dewi, cyhoeddodd 
Renew enw ymgeisydd y blaid dros Orllewin Casnewydd, sef June Davies.

Mae gan June, sy’n athrawes economeg ac yn fam i dri o blant, lawer iawn o brofiad yn lleol ym meysydd 
bragdai, addysgu a’r sector ynni.
 
“Rwy’n falch o sefyll fel ymgeisydd cymeradwy Renew dros Orllewin Casnewydd yn yr isetholiad nesaf. 
 Renew yw’r unig blaid sy’n benodol ar gyfer pobl o’r tu allan i fyd gwleidyddiaeth; nid ar gyfer 
gwleidyddion sy’n gweithio yn y sector gwleidyddol.  Rwyf wedi byw a gweithio yn ne Cymru am dros 25 
mlynedd, felly rwy’n teimlo’n gymwys iawn i gynrychioli'r gymuned gyda Renew.  Rwy’n benderfynol o 
wneud i San Steffan weithio dros bobl Casnewydd.
 
Lansiwyd Renew ddiwedd 2017, fel cyfrwng i bobl gyffredin sy’n cefnogi diwygio gwleidyddol radical. Ar 
hyn o bryd mae gan y blaid restr fer o dros 120 o ymgeiswyr ledled y Deyrnas Unedig sy’n barod i sefyll yn 
yr etholiad cyffredinol nesaf. Mae’n gwrthwynebu sut mae’r llywodraeth yn delio â Brexit ac mae wedi 
ymgyrchu dros Bleidlais y Bobl er mwyn datrys y mater.

Wrth sôn sefyll yn yr etholiad, dywedodd June:
 
“Dyma’r tro cyntaf i mi sefyll etholiad.  Cefais fy ysbrydoli i ymgeisio ar ôl i’r refferendwm ar yr Undeb 
Ewropeaidd yn 2016 arwain at heriau aruthrol i Gymru a gweddill y Deyrnas Unedig. Rwy’n bwriadu 
cynnal ymgyrch gadarnhaol sy’n gwneud y gorau o ddoniau lleol ac sy’n manteisio ar ein hanes fel 
arloeswyr democrataidd.
 
“Mae dyfodol Gorllewin Casnewydd yn dibynnu ar sicrhau cyfle i bobl ifanc. Felly byddaf yn mynd i'r afael 
â’r mater yn San Steffan, a bydd fy mlaenoriaethau’n gadarn: buddsoddi mewn addysg, cysylltu â’r 
gymuned fusnes i feithrin sgiliau ar draws amrywiaeth o ddiwydiannau a chydweithio â’r llywodraeth 
ddatganoledig i wella’r system addysg ôl-16.
 
“Mae arnom angen gwarchod gweithwyr rhag effeithiau negyddol ymadael â’r Undeb Ewropeaidd a hynny 
ar frys. Mae hyn yn golygu pawb yn cael trafodaethau gonest, o bosibl drwy Gynulliad i Bobl yng 
Nghymru. 
 
“Yma yn Renew, rydyn ni’n credu y dylem aros yn yr Undeb Ewropeaidd a bod yn llais cryf dros ddiwygio 
gwleidyddiaeth ar bob lefel. Mae’r fargen orau o ran ein partneriaeth â’r Undeb Ewropeaidd yn dal i fod ar 
gael - sef y trefniant sydd gennym yn barod fel aelodau.
“Yn lleol, byddaf yn gwneud yn siŵr ein bod ni’n gweithio ar y cyd ac mewn ffordd gyfrifol i fynd i'r afael â’r 
prinder tai, y drafnidiaeth wael a’r ansicrwydd o ran swyddi sydd yn ne Cymru.
“Rwy’n falch o gefnogi pwerau datganoledig Cymru a Chymraeg yw fy mamiaith, felly byddaf yn sefyll 
dros Gasnewydd er mwyn cael cydweithio gwell rhwng Llundain a’r llywodraeth ddatganoledig. Byddaf yn 
gwneud yn siŵr bod San Steffan yn parchu anghenion Cymru ac yn eu deall, yn unol â saith nod Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).”
 
I gael rhagor o wybodaeth am Renew a’r prosiect sydd gan y blaid ar lawr gwlad ar gyfer diwygio 
cyfansoddiadol, economaidd ac amgylcheddol, ewch i www.renewparty.org.uk.


