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O Geredigion. Ar gyfer Ceredigion.

Annwyl ffrind,

Mae’n amser heriol ar gyfer Ceredigion. Mae

Brexit yn gwneud ôl sawdl ar ein trefi, pentrefi a

ffermydd. Mae newid hinsawdd yn cael effaith

yn barod drwy lifogydd. Ac mae COVID-19 wedi

newid ein bywydau pob dydd mewn ffyrdd na

allent fod wedi dychmygu misoedd yn ôl.

Rydw i eisiau bod yn ymgeisydd Senedd

drosoch - ac AS nesaf Ceredigion - oherwydd

rwy’n poeni am ddyfodol ein sir.

Mae’n rhaid i ni ail-gysylltu â’n cymunedau,

gwrando ar eu pryderon a gweithio gyda nhw i

gwrdd â’r heriau sy’n ein hwynebu.

Rwy’n gwybod bod angen gweithio’n galed er

mwyn i ni ennill fan hyn eto. Ond rwy’n barod

i weithio - oherwydd mae ein gwerthoedd
rhyddfrydol a dyfodol Ceredigion yn werth

brwydro drostynt.

Gobeithio y gwnewch chi fy nghefnogi i.

Gwreiddiau lleol

Sgiliau i ennillCofnod o weithredu

Beth hoffech chi weld yn nyfodol Ceredigion? Cysylltwch:

Magwyd Cadan yn Aberaeron, Llanon ac
Aberystwyth. Mynychodd Ysgol Gyfun
Penweddig, a siapiwyd ef gan y cyfleoedd
a gynigwyd gan wasanaeth gerdd
Ceredigion sydd dan fygythiad.

Fel sawl person ifanc, roedd rhaid i Cadan
symud i ffwrdd o Geredigion i ffeindio
gwaith. Ar ôl adeiladu gyrfa yn helpu eraill
a chreu newid go iawn, mae e nawr eisiau
canolbwyntio ar ddatrys yr heriau sy’n
wynebu bro ei febyd.

Er nad ydyw wedi ei ethol o’r blaen, mae
Cadan wedi helpu gwneud gwahaniaeth
go iawn i fywydau pobl.

Fel un o dîm Mark Williams o lefarwyr,
arweiniodd Cadan ymgyrch lwyddiannus i
gyflwyno cyffur gwrth-HIV arloesol ar y
GIG yng Nghymru.

Cyflwynodd hefyd bolisi ein plaid dros
deithio rhatach i bobl ifanc ar drafnidiaeth
gyhoeddus, a gafodd ei gyflawni gan
Aelodau Cynulliad Dem Rhydd Cymru.

Enillodd Cadan ei brofiad gwleidyddol
gyntaf yng Ngheredigion, yn ymgyrchu
dros Elizabeth Evans yn etholiadau 2011.

Ers hynny, mae e wedi helpu ethol
Democratiaid Rhyddfrydol ledled Prydain i
bob haen o lywodraeth - gan gynnwys fel
rhan o’r tîm a enillodd is-etholiad
Brycheiniog a Sir Faesyfed llynedd.

Dibynnwyd arno’n aml i gynrychioli’r blaid
yn y wasg mewn amgylchiadau anodd, ac
mae’n gwybod sut i ddenu sylw.
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