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Mae gan Joyce berthynas agos â Chanolbarth a Gorllewn Cymru ac mae wedi gwasanaethu ei 
chymuned ers blynyddoedd. Ers Mai 2007 mae wedi bod yn Aelod y Cynulliad dros Ganolbarth a 
Gorllewin Cymru.  
 
Mae Joyce yn gwasanaethu ar dri bwyllgor yn y Cynulliad Cymreig: Menter a Busnes; y Pwyllgor 
Amgylchedd a Chynaliadwyedd; a Deisebau . Mae’n gadeirydd Grwpiau Trawsbleidiol y Cynulliad ar 
Adeiladu a Masnachu mewn Pobl yng Nghymru. Mae hefyd yn gadeirydd Cangen Cymru Cymdeithas 
Seneddol y Gymanwlad.  
 
Mae Joyce wedi bod yn flaenllaw mewn sawl ymgyrch amlwg iawn. Yn 2010 cyhoeddodd Ffiniau 
Pryder, adroddiad ar Fasnachu mewn Pobl yng Nghymru. O ganlyniad i’w hymgyrch, mae gan Cymru 
erbyn hyn gydlynydd yn y frwydr yn erbyn masnachu mewn pobl. In 2009 sefydlodd rhwydwaith 
Menywod mewn Adeiladu ac mae’n dal i weithio â chyflogwyr ac undebau llafur i ddenu mwy o bobl 
ifainc a menywod i’r diwydiant adeiladu. Mae Joyce hefyd wedi denu dynion fel llysgenhadon 
chwaraeon ar gyfer ei hymgyrch Rhuban Gwyn i gefnogi’r frwydr yn erbyn trais yn erbyn plant a 
menywod, syniad sydd erbyn hyn wedi cael ei fabwysiadu gan Undeb Rygbi Cymru.  
 
Cyn cael ei hethol i’r Cynulliad, ’roedd Joyce yn arweinydd y grŵp Llafur ar Gyngor Sir Benfro. ’Roedd 
yn drefnydd Llais Menywod, Cynghrair Cenedlaethol Menywod Cymru ac yn aelod uwch o Grŵp 
Cyllid Menywod Cymru a Grŵp Cyfeirio Cydraddoldeb GIG.  
 
Cafodd Joyce ei haddysg yn Ysgol Manorbier, Ysgol Cosheston ac Ysgol Gyfun Aberteifi. Mae wedi 
rhedeg sawl busnes gan gynnwys tafarndai, llefydd bwyta a llefydd manwerthu yng Ngheredigion, Sir 
Gâr a Sir Benfro.  
 
Yn 1990 aeth i Goleg Sir Benfro. Yna, yn 1993, astudiodd Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Abertawe lle 
graddiodd ag anrhydedd.  
 
Ymhlith diddordebau gwleidyddol Joyce, mae hyrwyddo adfywiad yn yr economi gwledig, lleihau 
diweithdra ymhlith pobl ifainc a buddsoddi mewn busnesau gwledig. Mae’n briod gyda thri o blant 
ac un ŵyr ac un wyres. 
 
Dysgwraig yw Joyce, a chafodd pob un o’i phlant eu haddysg mewn ysgolion Cymraeg. 


