
Mae gen i’r hyn sydd ei angen i fynd â ni i…

…ac i fod yn llais cryf dros Ganol Caerdydd

Gwyrddach Iachach Mwy cyfartal

Gweledigaeth

Hyrwyddo “cymdogaethau 20 
munud” lle mae gwasanaethau 
ar gael o fewn taith fer ar droed, 
beic neu fws. Creu swyddi yn yr 
economi werdd, gosod pwyntiau 
gwefru ceir trydanol, a gwneud 
cartrefi yn fwy ynni-effeithlon.

Blaenoriaethu mynd i’r afael 
ag anghydraddoldebau mewn 
canlyniadau iechyd i bobl Dduon 
ac Asiaidd ac o leiafrifoedd 
ethnig a chymunedau tlotach, fel 
sydd wedi’i amlygu gan Covid-
19. Cyflymu’r camau sy’n cael 
eu cymryd i daclo gordewdra 
a hyrwyddo dewisiadau byw 
iachach.

Sicrhau bod taclo 
anghydraddoldebau wrth galon 
holl bolisïau Cymru. Buddsoddi 
mewn sgiliau, hyfforddiant a 
chefnogaeth ar gyfer dysgu 
gydol oes er mwyn lleihau 
effaith y newid yn y farchnad 
swyddi o ganlyniad i’r pandemig 
a chynnydd mewn defnydd o 
beiriannau. 

Profiad

Sicrhau pwyntiau gwefru ceir 
trydanol yn y Rhath a Phen-y-lan. 
Fel arweinydd cyngor, sicrhau 
mai Caerdydd oedd y ddinas 
gyntaf yng ngwledydd Prydain 
i wneud casgliadau gwastraff 
bwyd wythnosol ar bob stryd. 
Comisiynu cynllun ynni dŵr Cored 
Radur.

Sicrhau newidiadau allweddol 
ym mholisi iechyd Cymru a 
deddfwriaeth Cymru yn fy swydd 
bresennol. Hyrwyddo teithio 
iach fel arweinydd cyngor, gan 
gynnwys drwy gyflwyno cronfa 
flynyddol bwrpasol ar gyfer 
cyfleusterau beicio.

Sicrhau cynnydd enfawr mewn 
gwariant ar ysgolion fel arweinydd 
cyngor, ac ehangu addysg 
cyfrwng Cymraeg yn sylweddol. 
Derbyn gwobr gan Stonewall 
Cymru i gydnabod cefnogaeth y 
cyngor i weithwyr lesbiaidd, hoyw, 
deurywiol a thraws.

Blaenoriaethau polisi a phrofiad…

 Dw i am eich gwneud chi’n falch 
ohona i fel Aelod y Democratiaid 
Rhyddfrydol o’r Senedd – ac 
mae gen i’r profiad, yr hanes a’r 
weledigaeth i ni allu ennill yma eto.

Yn fy maniffesto cyntaf, rhannais 
ychydig o wybodaeth amdana i, 
fy mlaenoriaethau polisi a’r 
materion rydw i eisoes wrthi’n 
ymgyrchu drostyn nhw. Mae i’w 
weldar-lein drwy: 
www.rodney4cardiffcentral.com 

Ar gefn y maniffesto hwn, gallwch 

ddarllen sut rydw i wedi dechrau’r 
ras yn barod – ynghyd â fy 
nghynllun i sicrhau ein bod ni’n 
ennill fis Mai nesaf.

Dw i am fod yn agored gyda chi. 
Dw i’n canolbwyntio ar bolisïau 
lle gall Democratiaid Rhyddfrydol 
Cymru wneud gwahaniaeth go 
iawn yn y Senedd o fis Mai nesaf 
ymlaen – ac nid ar faterion sy’n 
cael eu pennu gan San Steffan.

Mae fy mlaenoriaethau ymgyrch 
wedi’u llunio er mwyn ein gwneud 

ni’n berthnasol i’r materion go 
iawn y mae pleidleiswyr yn eu 
hwynebu ar hyn o bryd. Ac maen 
nhw mewn meysydd lle caiff fy 
ngweledigaeth ei chefnogi gan 
brofiad go iawn.

Gyda fi fel eich ymgeisydd, 
byddwn ni’n adeiladu tîm i siarad 
â phleidleiswyr yng Nghaerdydd 
gydag arddeliad, hygrededd a 
diben clir.
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Gofod y sylfeini ar gyfer 
llwyddiant…

Mynd â ni dros y llinell 
derfyn…

Marathon yw’r etholiad yma, ac nid ras wib.

Yn ystod y flwyddyn ers i aelodau roi eu ffydd 
ynof fi i fod yn brif ymgeisydd ar gyfer rhanbarth 
ehangach Canol De Cymru, dw i wedi bod yn 
gweithio i’n paratoi ni ar gyfer y flwyddyn nesaf, 
drwy:

Ddod o hyd i ffyrdd newydd o gysylltu â 
phleidleiswyr – lmae’r cyfnod clo wedi cyflymu 
datblygiad ymgyrchu digidol a oedd yn digwydd 
eisoes. Dw i wedi sefydlu cylchlythyr e-bost 
rheolaidd i bleidleiswyr, wedi sefydlu tudalen 
Facebook i gefnogi fy ymgyrch, ac wedi dechrau 
nifer o ddeisebau llwyddiannus ar-lein ar bynciau 
llosg i’n helpu ni i gysylltu â phobl newydd.

Torri drwy’r cyfryngau – dw i wedi defnyddio fy 
safle fel cynghorydd ac ymgeisydd i’n helpu ni i 
gael sylw yn y wasg ac ar-lein.

Synnu ein gwrthwynebwyr – cydlynais ymgyrch 
wedi’i thargedu’n fanwl ledled Caerdydd ar gyfer 
etholiadau Senedd Ewrop y llynedd, a’n helpodd ni 
i drechu Llafur, y Torïaid a Phlaid Cymru, i ddod o 
fewn trwch blewyn i gyrraedd brig y bleidlais yng 
Nghaerdydd, a chael y pynditiaid a’r ffurfwyr barn i 
sythu’u cefnau a thalu sylw.

Dangos ein bod ni’n gallu ennill eto – fel asiant 
a rheolwr ymgyrch ar gyfer is-etholiad y cyngor 
yn 2019 yng Nghyncoed, arweiniais dîm i sicrhau 
pendiliad o 15% oddi wrth y Torïaid, gan gynyddu 
ein mwyafrif yno o 22 pleidlais i dros 1,000.

Fe af i yr ail filltir er mwyn rhoi’r cyfle gorau i ni 
mewn naw mis. Dyma fy nghynllun:

Datblygu ein hymgyrchu digidol ymhellach – 
mae’r technegau digidol diweddaraf yn gweithio 
o’n plaid, ond mae mwy i’w ddysgu o’r hyn sydd 
wedi gweithio’n dda i’r blaid mewn mannau eraill. 
Bydd ymgyrchu ar-lein yn hanfodol gyda phobl 16 
ac 17 oed yn pleidleisio am y tro cyntaf, ynghyd ag 
unrhyw darfu parhaus oherwydd Covid-19.

Adeiladu ein capasiti ar lawr gwlad – pan allwn 
ni fynd allan i gnocio drysau unwaith eto, un o’r 
blaenoriaethau allweddol ar gyfer Canol Caerdydd 
fydd cefnogi ymgyrchwyr sydd am helpu i sicrhau 
bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn gystadleuol 
unwaith eto yn ardal Cathays a Phlasnewydd yn 
etholiadau cyngor 2022.

Cynyddu ein hadnoddau – bydda i’n gweithio 
gyda fy nhîm ymgyrchu i sicrhau rhoddion i 
ariannu ein hymgyrch, gan recriwtio aelodau 
newydd a helpwyr i adeiladu ein cryfder ar lawr 
gwlad.

Gwneud y mwyaf o’r cyswllt â phleidleiswyr – 
fel ymgeisydd etholaeth a phrif ymgeisydd rhestr, 
gallwn gynnal ymgyrch sy’n hollol integredig. 
Mae modd i ni gael dwy daflen wedi’u postio am 
ddim gan y Post Brenhinol i bob pleidleisiwr, un 
ar gyfer yr ymgyrch ranbarthol, ac un ar gyfer 
ymgyrch yr etholaeth. Byddai fy nghael i ar y 
ddwy yn cynyddu’n siawns o ennill yma. Helpodd 
yr un strategaeth Jenny Randerson i ennill yn yr 
etholaeth hon yn 1999, ac eto yn 2003.

Dw i allan o’r 
blociau…

…gadewch i fi 
redeg i ennill!

Gallwch ddilyn fy ymgyrchoedd ar 
Facebook drwy: www.facebook.
com/rodneybermanwld/
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