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PARTI CWM CYNON

• Byddwn yn anrhydeddu canlyniad refferendwm yr UE 2016.
• Byddwn yn cael ein tywys gan etholwyr Cwm Cynon.
• Ni fydd yn rhaid i ni ddilyn ‘whip plaid’ gan olygu ein bod yn
rhydd i bleidleisio er budd Cwm Cynon.
• Byddwn yn dangos parch, yn hygyrch ac yn gwrando ar drigolion
Cwm Cynon.
• Byddwn yn ymgyrchu dros fentrau busnes newydd ac yn cefnogi
menter gartref.
• Byddwn yn ymladd dros ailagor gorsafoedd heddlu a phlismona
mwy gweladwy.
• Byddwn yn meithrin bondiau cryfach rhwng San Steffan a Chwm
Cynon.
• Byddwn yn cefnogi moderneiddio Senedd y DU, gan gynnwys:
• Cyflwyno cynrychiolaeth gyfrannol.
• Diddymu cyfoedion etifeddol.
• Credwn:
• Mae angen dod â mesurau cyni i ben.
• Dylid dileu contractau dim oriau.
• Mae gofal iechyd am ddim trwy’r GIG yn hanfodol.

• Ydych chi’n meddwl y dylid anrhydeddu canlyniad
refferendwm yr UE 2016?
• Ydych chi’n cytuno bod gwleidyddiaeth plaid genedlaethol
wedi torri?
• Ydych chi’n teimlo nad yw gwleidyddion yn ein cynrychioli’n
effeithiol?
• A yw 100 mlynedd o dra-arglwyddiaeth Llafur yn ein hardal
yn rhy hir?
• A ddylai fod gorsafoedd Heddlu â staff yn Nyffryn Cynon?
• Ydych chi’n credu y dylai eich AS roi etholwyr o flaen
gwleidyddiaeth eu plaid?
• A yw’n bryd newid yn ein Cwm Cynon?

CEFNOGWCH EIN GWELEDIGAETH OS GWELWCH YN DDA
Os ydych chi’n teimlo eich bod wedi’ch siomi gan Lafur yn
y maes hwn yna defnyddiwch eich pleidlais yn ddoeth a
phleidleisiwch dros
Parti Cwm Cynon.

ANDREW CHAINEY
Os gwnaethoch chi ateb OES i unrhyw un
o’r uchod PLEIDLEISIWCH ar gyfer Parti
Cwm Cynon ar Ragfyr 12 fed
Mae Parti Cwm Cynon yn gwneud.

Ydych chi’n credu mewn cynnal democratiaeth?

DARLLENWCH HWN OS YDYCH
YN GOFAL AM EIN
CWM CYNON
ANDREW
CHAINEY

YMGEISYDD PARTI
DYFFRYN CYNON

Cefais fy ngeni a fy magu yn Aberdâr.
Mynychu Comin Infants and Junior,
Ysgol Gyfun Bechgyn Aberdâr, Coleg
Aberdâr a Phrifysgol Morgannwg.
Astudiais Electroneg a Fideo Digidol.
Rwy’n byw gyda fy mhartner Dawn a
llysferch yn Bwllfa Dare.
Cefais fy nghyflwyno i wirfoddoli
ym 1992 yn Groundwork Merthyr
& Cynon ac rwyf wedi parhau
i wirfoddoli ers hynny ar gyfer
sefydliadau fel UNA Exchange, Town
Twinning, Our Aberdâr, Gwirfoddolwyr
Ymddiriedolaeth y Tywysog, ac yn
fwy diweddar fel Llywodraethwr
mewn ysgol leol.
Dechreuodd fy mywyd gwaith trwy
gynorthwyo pobl ag anghenion
addysgol arbennig, cyfnod yn Legal &
General ac yna fel DJ ac entrepreneur.
Rwyf wedi cyflogi pobl yn barhaus yn
Nyffryn Cynon er 2004. Rwyf nid yn
unig wedi creu swyddi diddorol ond
hefyd wedi annog talent o’r tu allan
i’r ardal. Mae pobl yn teithio i’n cwm i
weithio ac nid allan ohono.
Mae fy mhrofiad busnes a gwirfoddoli
wedi rhoi golwg eang i mi o’r byd ac
yn bwysicach fyth dealltwriaeth o sut
mae’r llywodraeth yn gweithio.
Mae’n fraint i mi trwy fy musnes
ddod i gysylltiad â meddylwyr,
gwyddonwyr, hyfforddwyr, dyfeiswyr

ac arweinwyr busnes mwyaf y
byd. Mae’n ffynhonnell gyson o
ysbrydoliaeth a gyriant.
Credaf fod gennyf y gallu, y
wybodaeth, y penderfyniad, y
gostyngeiddrwydd, yr empathi
a’r gallu i gynrychioli pobl Cwm
Cynon yn San Steffan.
Byddaf bob amser yn rhoi
fy etholwyr o flaen unrhyw
wleidyddiaeth plaid.
Rwy’n edrych ymlaen ac yn
gwybod bod Cwm Cynon
yn lle gwych i fusnes ffynnu
a’n cymuned ffynnu. Rwy’n
benderfynol o wneud cysylltiadau
a dod â chyflogaeth a swyddi sy’n
addas ar gyfer yr 21ain ganrif a
thu hwnt i’n hardal.
Os gwelwch yn dda ymddiriedwch
a chefnogwch fi i lywio’r cwm hwn
i gyfeiriad newydd a chyffrous.
Andrew Chainey
Tachwedd 5ed 2019

BETH FYDD PLAID CWM CYNON YN EI WNEUD OS CAIFF
EI HETHOL?
Os gwelwch yn dda sefyll gyda mi a gwneud newid.
Helpwch fi i greu’r dyfodol rydyn ni’n ei haeddu.
Cymerwch ran.
Roedd gan ein hardal gyfoeth o adnoddau naturiol. Tynnwyd y
glo a’r haearn hwnnw o’r dyffryn a gwnaeth eraill yn gyfoethog a
llewyrchus. Heddiw, ein hadnoddau naturiol yw ein pobl. Ein pobl
ifanc â breuddwydion, ein pobl hŷn â phrofiad, a thrigolion newydd
sydd ag uchelgais. Peidiwch â gadael i’r adnodd naturiol dynol hwn
gael ei ecsbloetio a’i lusgo i ffwrdd fel yr oedd y glo a’r cyfoeth yn y
gorffennol.

Pan fydd glo yn cael ei falu am hir a chaled mae’n dod yn ddiamwnt.
Rwy’n credu ein bod wedi cael pwysau am ormod o amser ac yn
rhy galed gan ormod o heddluoedd allanol. Mae’n bryd torri’n rhydd
o fanglau etifeddiaeth Lafur a rhyddhau ein hunain. Creu ein tynged
ac arwain eraill wrth newid y dyffryn hwn er gwell. Mae’n dechrau
gartref ac mae’n dechrau nawr! Mae’n bryd i’r dyffryn hwn ddod yn
ddiamwnt caled ac yn disgleirio.

CWM CYNON
GWYDN, CRYF, GWERTHFAWR, DYMUNOL,
EIN DYFODOL.
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HELPU I CHREU LLYFRGELL A LLWYDDIANT
CWM CYNON
Os ydych chi’n teimlo bod gwleidyddiaeth plaid yn erydu ein
democratiaeth, yna cefnogwch ein hymgyrch.
Rhowch y poster hwn yn eich ffenestr.
Dywedwch wrth eich ffrindiau a’ch teulu am Barti Cwm
Cynon.
Hoffwch a rhannwch gynnwys cyfryngau cymdeithasol gan
The Cynon Valley Party.
Annog eraill i bleidleisio.
Ymunwch â ni ar y strydoedd.
Cyfrannwch trwy Paypal ar ein gwefan www.thecvp.co.uk
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