
Mae cytundeb masnach rydd ag
Ewrop yn hanfodol i'n ffermwyr
a'n busnesau
Mae angen i ni
fasnachu o fewn yr
Undeb Ewropeaidd
heb gyfyngiadau na
thariffau. Ni allwn
ganiatáu i unrhyw
gytundebau
masnach newydd,
megis rhai â'r Unol
Daleithiau, arwain
at ostwng safonau
ym maes cynhyrchu
bwyd, iechyd a
diogelwch, a lles
anifeiliaid.

Profiad o
ennill
• Cyn-arweinydd
Cyngor Bwrdeistref
Cheltenham,
Cynghorydd Sir ac
Ymgeisydd Seneddol.
Ymgeisydd Cynulliad
presennol dros
Orllewin Caerfyrddin a De Sir
Benfro.

• Fel asiant llwyddiannus mewn nifer o etholiadau
cyngor, rwy'n gwybod am ymroddiad a gwaith
caled ymgeiswyr a chynghorwyr.

• Fel Cadeirydd Sir Benfro dros Ewrop, bûm yn
arwain ymgyrchoedd i gael Pleidlais y Bobl ar Brexit
trwy gyfrwng stondinau stryd, cyfarfodydd
cyhoeddus a'r gorymdeithiau yn Llundain.
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• buddsoddi mewn inswleiddio
cartrefi, arbed ynni, a chysylltedd
digidol.

• cefnogi technoleg ynni'r gwynt a'r
llanw (megis Morlyn Llanw Bae
Abertawe a Phrosiect Ardal Forol
Doc Penfro) a'r prosiect
dichonolrwydd hydrogen yn
Aberdaugleddau.

• trydaneiddio'r rheilffordd o
Abertawe i Gaerdydd, ailagor
Gorsaf Drenau Sanclêr, a chefnogi
ailagor y rheilffordd o Aberystwyth i
Gaerfyrddin.

• cyflwyno mwy o fannau ailwefru
cerbydau trydan.

• cefnogi Bargen Twf Canolbarth
Cymru er mwyn gwella cysylltiadau
trafnidiaeth, cysylltedd digidol a
chyfleoedd o ran swyddi, ac ehangu
Bargen Ddinesig Bae Abertawe er
mwyn cynyddu buddsoddiad gan y
sector cyhoeddus a'r sector preifat.

• Codi treth ar weithgareddau
niweidiol (megis llygredd) a
chyfoeth nas enillwyd.

Mynd i'r afael â'r
argyfwng Covid
Rhoi iechyd yn gyntaf, peidio â
chymryd risgiau diangen a dysgu
gwersi anodd o'r argyfwng.

Ni wnaethom warchod ein trigolion
mwyaf agored i niwed.

Gwnaethom
ganiatáu i'r
feirws ymledu i
lawer o gartrefi
gofal. Rhaid i ni
ariannu gofal
cymdeithasol
yn iawn ac
integreiddio
iechyd a gofal cymdeithasol.

Gwnaeth Covid ddatgelu
anghydraddoldebau ac afiechyd a
tharo pobl o leiafrifoedd ethnig.

Rhaid i ni fynd i'r afael â'r hyn sydd wrth
wraidd tlodi ac achosion o wahaniaethu, a
rhoi cyfleoedd i bawb, waeth beth fo'u
cefndir. Rhaid i ni fynd ati'n weithredol i
hybu ffyrdd iach o fyw, arferion bwyta
iach ac ymarfer corff.

Annwyl gyfaill,

Mae fy nghefndir yng nghefn gwlad Sir Benfro ac mae'n
cynnwys gweithio ym maes amaeth a thwristiaeth ac yn ydiwydiant cyflenwi trydan. Rwy'n addysgu Saesneg mewncoleg addysg bellach ac rwyf wedi bod yn dysgu Cymraegers 4 blynedd (lefel Ganolradd).

Rhowch fi ar frig eich rhestr ymgeiswyr er mwyn sicrhaudyfodol gwell a mwy disglair i Gymru.
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 Mynd i'r afael â'r effaith ar yr
 economi ac adeiladu economi
 gryfach a mwy gwyrdd i Gymru

Cynorthwyo ein plant
a'n myfyrwyr sydd wedi
colli addysg werthfawr
Diolch i'n Gweinidog Addysg, Kirsty
Williams, rydym yn cael cwricwlwm
ysgol newydd a fydd yn arwain y ffordd
o ran darparu cyfleoedd dysgu
ysbrydoledig ac eangfrydig i'n plant.


