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● Yr wyf eisiau i ni ail greu’r enw oedd gennym o fod ar flaen y gâd gyda syniadau polisi radical ar
gyfer Cymru.

● Yr wyf eisiau i ni adeiladu ein aelodaeth, i o leiaf 4,000 yng Nghymru ymhen pum mlynedd.
● Yr wyf eisiau i ni adeiladu timau ymgyrchu cryf, yn ganolog ac ymhob etholaeth a rhanbarth.
● Yr wyf eisiau i ni ddyblu nifer ein cynghorwyr yn 2021 ac ennill mwy o seddau nag erioed o’r blaen

yn y cynulliad.
● Yn etholiad nesaf San Steffan, pryd bynnag y daw, bydd gennym dîm o Ddemocratiaid Rhyddfrydol

Cymreig yn ôl yn Nhŷ’r Cyffredin.

O fewn 100 diwrnod o gael fy ethol, byddaf wedi:
● Ymweld â phob plaid leol yng Nghymru i gwrdd ag aelodau ac i wrando.
● Adeiladu tîm arweinyddiaeth cryf, sy’n edrych am allan ac sy’n datblygu ein haelodau, hyrwyddo ein

neges a chryfhau ein sefyllfa ariannol a’n trefniant.
● Cyhoeddi dogfen ymgynghorol i arwain y ddadl ynglŷn â chael y gorau i Gymru os bydd Brexit yn

digwydd, gan edrych ar amaeth, yr economi a gwasanaethau cyhoeddus.
● Adolygu’r ffordd yr ydym yn gweithredu er mwyn gwella cyfathrebu gydag aelodau

I arwain y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig

Cysylltwch â fi am sgwrs jane.dodds13@gmail.com Rhif Ffôn Symudol: 07758
318772  www.facebook.com/JaneDoddsLibDem, Trydar: @DoddsJane

Vince Cable yn cefnogi ymgyrch Jane i ennill
Maldwyn yn 2015.



Ganed Jane yn Wrecsam a thyfodd i fyny yng Ngogledd Cymru, gan
fynd i ysgol Gymraeg ei hiaith a fu’n gyfrifol am feithrin ei chariad
tuag at yr iaith a’r diwylliant Cymraeg.

“Fel llawer o bobl yng Nghymru, tyfais i fyny yn deall y gwerthoedd
cryf o gymuned yr ydych yn eu cael mewn trefi a phentrefi ar hyd a
llêd Cymru. Yr ymdeimlad cryf o ofalu am eich cymydog, herio ang-
hyfiawnder a chreu cymdeithas decach. Ond â dweud y gwir, dim
ond ar ôl i mi fynd i’r Brifysgol yng Nghaerdydd y deuthum i ddeall
pa mor  arbennig yw’r ymdeimlad hwnnw o gymuned, ac fel y gall-
wn ddod â phobl at ei gilydd a chryfhau ein cymuned er lles pawb
drwy waith gwleidyddol.”

Oddi ar ei dyddiau yn y Brifysgol mae Jane wedi adeiladu ei gyrfa yn
gweithio i elusennau ac yn y sector cyhoeddus. “Mae fy ngwaith wedi rhoi profiad enfawr i mi o helpu pobl,
o bobl ifanc fregus sy’n cael eu camdrin i bobl hŷn sy’n methu â chael y gefnogaeth mae arnynt ei angen.”

Ychydig am Jane
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Mae’n bryd cael syniadau newydd
Mae cymdeithas yn newid yn gyflym, ac mae gormod o bobl yn cael eu gadael ar ôl. Gawn ni ystyried:

●  Incwm Sylfaenol Cyffredinol i bawb er mwyn torri ar gostau budd daliadau llês a galluogi pobl i
ddod allan o’r “trap tlodi”.

● Democratiaeth yn y gweithle er mwyn rhoi cyfran go iawn i bobl yn y lle maent yn gweithio.

● Amser statudol i ffwrdd i’r sawl sydd yn dysgu Cymraeg, gan helpu i sicrhau’r defnydd o’r iaith
Gymraeg yn y gwaith.

‘Rwyf yn cefnogi’n gryf alwad Vince Cable am fesurau i leihau’r  anghydraddoldeb rhwng y cenedlaethau hŷn
ac iau ac i edrych ar ffyrdd o wneud i’r cyfoethocaf dalu mwy mewn trethi.
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