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Annwyl Aelod, 

Rwyf am newid Cymru.   

Rwyf wedi cael digon o draean o'n plant yn tyfu i fyny mewn tlodi. 

Rwyf wedi cael digon o'n cymunedau mwyaf difreintiedig yn cael addysg dlotach. 

Rwyf wedi cael digon o bobl Cymru yn crynu mewn cartrefi ac yn tagu ar aer llygredig oherwydd nad 

yw addewidion ar weithredu yn yr hinsawdd wedi cael eu cyflawni. 

Gallwn wneud yn well na hynny: 

Mae gan y Senedd y pwerau.  Mae gan Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru'r polisïau. 

Ond mae angen mandad arnom. 

Er mwyn ennill eto, mae angen i ni newid fel plaid leol. Mae angen i ni fod yn fwy agored, mae angen i 

ni fod yn fwy deniadol ac mae angen i ni wrando. 

I wneud hynny'n iawn mae angen i ni edrych y tu hwnt i 2021. Mae angen cynllun tymor hir arnom i 

adeiladu cefnogaeth, mae angen i ni fabwysiadu technegau ymgyrchu newydd ac mae angen wynebau 

newydd arnom sy'n wynebu ein hymgyrchoedd etholiadol a all ein cario drwodd i 2026.  

Rwy’n gofyn am eich cymorth i arwain y tîm hwnnw. 

Rwy'n byw ym Mhenylan gyda fy ngwraig Kate a'n tair merch. Yn fy mywyd proffesiynol rydw i'n 

gyfreithiwr, yn gweithio fel rhan o dîm sy'n datgarboneiddio ein system drydan - rwy'n arbenigo mewn 

cyflwyno prosiectau ynni adnewyddadwy. 

Mae teulu fy nhad yn dod o Ebbw Vale ac mae fy mam yn dod o Reading. Cefais fy magu ym Mro 

Morgannwg. Roedd fy Mam yn athrawes, ac roedd gweld y gwaith rhyfeddol a wnaeth, a'r profiad o 

deulu fy Nhad yn gweithio trwy'r ysgol nos i wella eu hunain yn rhoi angerdd i mi am addysg. 

Wrth wraidd fy rhyddfrydiaeth mae cred mewn addysg a dysgu gydol oes: 

Rwyf am wneud Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn blaid addysg eto. 

Mae mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd ar frys a chefnogi a hyrwyddo menter hefyd yn flaenoriaethau 

allweddol, ond yn yr etholiad nesaf hwn mae'n rhaid i ni fod yn glir yn ein neges a chredaf fod angen i 

ni ganolbwyntio ar addysg. 

Mae cwricwlwm ysgol diwygiedig, cyllid myfyrwyr blaengar, ehangu cefnogaeth ar gyfer blynyddoedd 

cynnar a chwyldro mewn dysgu oedolion i gyd yn elfennau o'r genhadaeth genedlaethol i wneud 

Cymru'r genedl sydd wedi'i haddysgu orau ar y blaned - cenhadaeth y mae Kirsty Williams wedi'i 

chychwyn yn llwyddiannus. Rhaid inni adeiladu ar y platfform hwnnw a rhoi addysg ar y blaen ac yn 

ganolog yn ymgyrch 2021. 

Ond yn dod o linell gref o weithwyr dur Gwent rwy'n gwybod bod rhywbeth arall sydd ei angen 

arnom. Gallem gael yr holl elfennau cywir yn y gymysgedd, ond ni fyddem yn gwneud unrhyw beth 

heb egni. Mae arnom angen ymgyrch sydd â gwres gwyn-poeth ffwrnais chwyth. 
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Rwyf am arwain ymgyrch sy'n codi'r tymheredd. 

Rwyf am arwain ymgyrch yn llawn syniadau, yn llawn egni, heb gymryd dim yn ganiataol. Am gyfnod 

rhy hir rydym wedi caniatáu i Ddemocratiaid Rhyddfrydol gael eu nodweddu fel rhai technocrataidd, 

hyd yn oed yn ddifater. Rwyf am i hynny newid. Gallwn gadw ein ffocws ar bolisi ar sail tystiolaeth ac 

adeiladu tuag at 2026, wrth ganiatáu i fwy o'n hangerdd a'n hymrwymiad i'n gwerthoedd rhyddfrydol 

ddangos. Os gwnawn hynny, credaf y byddwn yn denu nid yn unig mwy o bleidleiswyr, ond mwy o 

aelodau a chefnogwyr ar gyfer ein hymgyrchoedd hefyd. 

Mae'r newid hwnnw yn egni ein plaid yn ogystal â'r ffordd yr ydym yn gweithio yn cymryd gwaith tîm. 

Dylem sicrhau bod gennym y tîm ehangaf posibl trwy ddewis ymgeisydd etholaeth gwahanol i'r 

ymgeisydd rhanbarthol i ehangu ein cyrhaeddiad a rhannu'r gwaith. A dylem weithio tuag at 2026 gyda 

thri cham: 

Cam 1: Adeiladu tîm newydd i ddatblygu syniadau ffres; 

Cam 2: Cytuno ar gynllun tymor hir cynaliadwy; 

Cam 3: Gweithio Caerdydd Canolog fel cychwyn i ennill erbyn 2026. 

Rydym wedi dod yn drydydd yng Nghanol Caerdydd yn y ddau etholiad diwethaf. Mwy o'r un peth yn 

newid hynny. 

Gadewch i ni adeiladu tîm, gadewch inni wneud cynllun tymor hir cynaliadwy a gadewch inni ddangos 

ein hangerdd i ennill eto. 

I wneud gwahaniaeth mae angen i ni wneud pethau'n wahanol. 

Pleidleisiwch drosof fel eich ymgeisydd dewis cyntaf a gallwn ni newid Cymru gyda'n gilydd. 

Edrych ymlaen at weithio gyda chi, 

  

Alex Meredith 

 

I ddarganfod mwy amdanaf a chael y wybodaeth ddiweddaraf am fy ymgyrch, ewch i: 

www.alex4cardiffcentral.wales, fy nhudalen Facebook neu dilynwch fi ar Twitter ... ond y ffordd orau i 

gysylltu yw rhoi galwad i mi ar: 07592447794 . 
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