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Annwyl Aelod,
Rwy’n sefyll ar gyfer ethol Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru oherwydd bod fy 
ngwreiddiau yn ddwfn yn y blaid yma a gan fy mod yn poeni am ei chyfeiriad yn y dy-
fodol. Mae traddodiad Rhyddfrydiaeth yng Nghymru yn hynod o bwysig i mi ac mae llawn 
mor berthnasol yn awr ac y bu erioed. Yn bennaf a phwysicaf oll rydw i’n wirfoddolwraig, 
gweithredwraig ac rydw i’n angerddol ynglŷn â symud ein plaid ymlaen, plaid rydym oll yn 
meddwl y byd ohoni. Rydw i’n dymuno gweld Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn ôl ar fap 
gwleidyddol Cymru. Ni all unrhyw Arweinydd wneud hyn ar ben ei hun ac fe fydd angen eich 
help arnaf.
Gobeithio bydd y daflen yma yn esbonio ychydig amdanaf, pam rwy’n sefyll a sut y credaf y 
gallaf eich cynrychioli a gwasanaethu orau fel Arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru.
Pan benderfynais sefyll fel Cynghorydd roeddwn yn dymuno gwneud pethau yn wahanol. 
Roeddwn eisiau bod yn gynghorydd serchog ac yn hawdd mynd ati, yn gweithio yn y gy-
muned dros drigolion lleol gan roi sylw i werthoedd Rhyddfrydol. Credaf fy mod wedi cyflawni 
hyn. Rydw i wedi ymgyrchu dros faterion lleol a chenedlaethol. Rydw i wedi bod yn gadeirydd 
ar bwyllgorau yn y cyngor ac yn fy nghymuned ac rwy’n dal i wneud gwaith gwirfoddol. Fe 
fues i’n Gadeirydd o’r Blaid Leol. Mi wnes i sefyll ar gyfer etholiad y Cynulliad ac roeddwn yn 
gyfrifol am reoli swyddfa etholaeth Mark Williams am naw mlynedd. 
Credaf yng ngwasanaeth cyhoeddus ar draws pob haenen o lywodraeth. Mae Democratiaid 
Rhyddfrydol Cymru wedi bod yn effeithiol yn eu cymunedau yn cynrychioli trigolion ar bob 
lefel o lywodraeth drwy roi pobl yn gyntaf.
Mae gwirfoddolwyr yn allweddol i’r blaid yma ac mae gennyf record o gydweithio gyda gwir-
foddolwyr a gweithredwyr sy’n cynnig profiad enfawr i’r hyn rydym yn wneud. Mae angen 
gwneud mwy o ddefnydd o wybodaeth gwerthfawr ac amrywiol a sgiliau ein gwirfoddolwyr. 
Rwy’n bwriadu datblygu ein sylfaen gwirfoddol ymhellach drwy gymryd pedwar cam:
• Cynllun gweithredol ar gyfer gwirfoddolwyr ar draws Cymru i gynnwys cyfeirlyfr o’n gwir-

foddolwyr, ymgyrchoedd lleol, diwrnodau o weithredu ac etholiadau cyngor. Drwy ddileu 
rhwystredigaethau rhwng rhanbarthau ac etholaethau medrwn wella ein cyfathrebu. Un 
blaid ydym ac yn fwy pwerus wrth weithio gyda’n gilydd.

• Gwella’r cyfathrebu rhwng ein cynghorwyr tref, cymunedau a sir ar draws Cymru gan ran-
nu ymarfer gorau a datblygu cynllun ffrind er mwyn annog ymgeiswyr newydd.

• Rhaglen hyfforddiant cynhwysfawr yn lleol ar gyfer ein haelodau.
• Annog aelodau i gynnig eu hunain fel ymgeiswyr wedi eu cydnabyddedig fel ein bod yn 

barod ar gyfer isetholiadau ar bob lefel o lywodraeth pryd bynnag y byddant yn digwydd.
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Pwy yw Elizabeth Evans?
• Aelod o’r Blaid Ryddfrydol ers dros 25 mlynedd
• Cynghorydd Sir Ceredigion a Chynghorydd tref 

Aberaeron
• Llefarwr Iechyd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ers 

2016
• Cyn cadeirydd y blaid leol yng Ngheredigion
• Yn weithgar efo mudiadau lleol, gan gynnwys fod yn 

Gadeirydd Mencap yng Ngheredigion
• Siarad Cymraeg yn rhugl
• Profiad o gynrychioli’r blaid ar deledu a radio yn y 

Gymraeg a Saesneg
• Cymraes Ewropeaidd y Flwyddyn 2003
• Cynrychiolydd presennol Ceredigion ar Gyngor 

Iechyd Cymunedol Hywel Dda
• Yn byw yn Aberaeron ac yn briod â Graeme
• Ymgyrchu ar draws Gymru drwy’r flwyddyn

Pwy ydym ni – Ein Gwerthoedd
Mae wedi bod yn amser o ystyriaeth i’r Democratiaid 
Rhyddfrydol ar draws y wlad ac mae hyn yn iach i un-
rhyw blaid. Beth bynnag mae angen i ni yn awr symud 
ymlaen ac i ail asesu ein hunaniaeth fel Democratiaid 
Rhyddfrydol Cymru a’r hyn sy’n ein gwneud yn wahanol 
i bleidiau eraill. Wrth symud ymlaen mae angen i ni gofio 
beth sy’n ein gwneud yn wahanol i bleidiau gwleidyddol 
eraill ac mewn rhai achosion yr hyn sy’n ein huno mewn 
meysydd ble y medrwn gydweithio er mwyn cyflawni’r 
canlyniadau gorau i bobl Cymru. 

Rydym yn blaid o hunanlywodraeth a rhyddfrydiaeth 
radicalaidd; o degwch a democratiaeth gymdeithasol. 
Mae’n amlwg i bawb ohonom fod angen i ni ailddatgan 
ein hunaniaeth fel Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. 
Credwn mewn hawliau a rhyddid yr unigolyn o fewn 
Cymru sydd yn economaidd gryf, egniol a llwyddiannus 
tra ein bod yn rhan o gymuned Brydeinig, Ewropeaidd a 
Rhyngwladol. 

Ni ddylai fod gas gennym am yr hyn y credwn ynddo, 
ond yn hytrach mi ddylwn fod yn datgan ein gweledi-
gaeth am Gymru decach, fwy cynhwysol a chryf gyda 
balchder sy’n ein gwneud yn wahanol i’r pleidiau eraill, 
gan wybod fod gennym bolisïau sy’n adlewyrchu’r blae-
noriaethau sydd wedi ei ddatgan gan bobl Cymru.

Plaid sy’n Cynnwys Syniadau Newydd
Rydym yn unigryw fel plaid gan fod ein haelodau yn 
penderfynu beth yw ein polisi ac nid yr Arweinydd. Mae’r 
dynesiad yma gan gychwyn o’r sylfaen wedi rhoi synia-
dau newydd a mentrus, o ymgyrch llwyddiannus Kirsty 
dros fwy o nyrsys i adeiladu 20,000 o dai newydd, sefydlu 
Banc Datblygu Cymru a rhoi ceiniog ar dreth incwm 
ar gyfer y GIG. Drwy’r Cytundeb Blaengar rydym yn 
dechrau cyflawni’r polisïau yma yng Nghymru, yn en-
wedig gwaith Kirsty o wella ysgolion a chyflwyno bargen 
deg i fyfyrwyr.

Fel Arweinydd fe fyddaf yn ehangu ar y broses o gael 
syniadau ynglŷn â pholisi oddi wrth aelodau a chefnog-
wyr, fel bod gennym bolisïau sy’n berthnasol i bob rhan o 
Gymru. Mae’n bwysig hefyd eich bod yn ymwybodol o’r 
angerdd sydd gennyf o safbwynt datblygiad pellach o’n 
hymgyrchoedd yn ymwneud a chreu gwasanaeth iech-
yd a gofal cymdeithasol sydd ar gael i bawb, sydd yn 
fwy addas ar gyfer amgylchfyd sy’n newid yn barhaus; 
a gwella darpariaeth iechyd meddwl a chynorthwyo 
busnesau bychan a sicrhau fod gan Gymru’r isadeiledd 
trafnidiaeth, ffyrdd, rheilffordd, bws a band eang an-
genrheidiol fydd yn galluogi ein busnesau i gystadlu ar 
draws y DU a thu hwnt. Rwy’n dymuno gweld ein polisi o 
adeiladu 20,000 o dai yn cael ei wireddu a phrosiectau 
ynni gwyrdd cymunedol yn cael eu datblygu. Rydym 
eisoes yn ymgyrchu dros y materion yma. Mae Democra-
tiaid Rhyddfrydol Cymru wedi bod yn weithgar wrth rhoi 
awdurdod i gymunedau, oherwydd bod y cymunedau 
rydym yn byw ynddynt yn bwysig i ni.

Datgan Ein Neges
Fel Arweinydd, byddaf yn ehangu cyrchu ein synia-
dau polisi gan aelodau a chefnogwyr, fel bod gennym 
bolisïau sy’n siarad â hwy ac ar gyfer pob rhan o Gymru. 
Yr wyf yn angerddol ynglŷn â chreu gwasanaeth iech-
yd a gofal cymdeithasol cryf a hygyrch sy’n fwy gwydn 
i anghenion sy’n newid erioed; gwella’r ddarpariaeth 
iechyd meddwl, helpu busnesau bach a sicrhau bod 
gan Gymru yr isadeileddau trafnidiaeth a band eang 
angenrheidiol a fydd yn caniatáu i’n busnesau gystadlu 
a chysylltu â’n cymunedau. Rwyf am weld ein polisi o 
20,000 o gartrefi wedi ei wireddu a datblygwyd pros-
iectau ynni cymunedol. Yr ydym eisoes yn ymgyrchu ar y 
materion hyn.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ers tro wedi bod 
yn hyrwyddwyr o rymuso ein cymunedau oherwydd bod 
pobl a’r cymunedau yr ydym yn byw ynddynt yn fater i 
ni.


