
Fy nghynllun i ddechrau ennill eto:
Tyfu ein tîm: Fy mlaenoriaeth gyntaf fydd tyfu ein tîm. Rwy’n dymuno i ni gynnal
ymgyrch aelodaeth fawr i recriwtio aelodau newydd ac ailadeiladu ein timau lleol.
Fe wnaiff hyn ganiatáu i ni barhau i ymgyrchu ym mhob cwr o’r rhanbarth.

Ymgyrchu rheolaidd a gweithgar: Os ydym ni’n dymuno ennill, mae’n rhaid i ni
gynyddu ein gweithgarwch yn sylweddol. Fe wnaf i drefnu a chynnal digwyddiadau
ymgyrchu rheolaidd gyda phleidiau lleol a gweithio i gynnwys ein haelodau a’n
cefnogwyr yn y rhain.

Gwneud mwy o ddefnydd o’r cyfryngau: Mae angen i ni wneud mwy o ddefnydd
o gyfleoedd yn y cyfryngau, yn cynnwys rhai ffisegol a digidol. Fe wnaf i weithio i
sefydlu perthnasoedd cryf â newyddiadurwyr lleol, gwella ein hallbwn yn y
cyfryngau cymdeithasol a sicrhau ein bod ni’n cyhoeddi datganiadau i’r wasg i
sicrhau y cawn ni sylw ac yn y papur.

Amdanaf fi:  Why am I standing?
Rwy’n sefyll i fod yn Ymgeisydd arweiniol ein plaid yn
etholiadau’r Senedd oherwydd mae gennyf i’r sgiliau
a’r profiad i helpu i gicdanio’r gwaith o ymgyrchu ar
draws y rhanbarth ac ail-gipio’r sedd ranbarthol y
gwnaethom ei cholli yn 2016.

Rwy’n ymgyrchydd profiadol; fe wnes i lwyddo i
wyrdroi mwyafrif y Ceidwadwyr o 8,000 i ennill
isetholiad Brycheiniog a Maesyfed dros yr haf.

Â’ch cymorth a’ch cefnogaeth chi, gallwn ni gychwyn
ennill eto. Os gwnewch chi fy newis i fel eich
ymgeisydd arweiniol, fe wnaf i bopeth y gallaf ei
wneud i sicrhau y byddwn ni’n anfon tîm cryf o
Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru i’r Senedd.

Jane Dodds
dros Ganolbarth a Gorllewin Cymru

● Siaradwyr Gymraeg a aned
ac a fagwyd yn Wrecsam,
sydd bellach yn byw yng
Nghanolbarth Cymru.

● Enillydd isetholiad Brycheiniog
a Maesyfed, ble gwnaethom ni
wyrdroi mwyafrif y Ceidwadwyr
o 8,000 o bleidleisiau.

● Cyn-weithiwr cymdeithasol, â
gyrfa a wnaeth bara bron iawn
30 mlynedd ym maes
Gwasanaethau Amddiffyn
Plant.
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