
Adferiad gwyrdd sy’n mynd i’r afael â thlodi
a’r heriau i’n cymunedau gwledig.
Buddsoddi mewn gwaith inswleiddio
cartrefi, ynni gwynt ar y môr, mannau
gwefru cerbydau trydan a Morlyn Llanw
Bae Abertawe ac ymchwilio i’r rheilffordd
rhwng Aberystwyth a Chaerfyrddin.

Hyrwyddo bwyd lleol a chyflwyno treth
gwerth �r yn lle ardrethi busnes er mwyn
annog busnesau i fuddsoddi.

Cael gwared â rhwystrau nad ydynt yn
dariffau a diogelu porthladdoedd Caergybi,
Abergwaun a Doc Penfro. Gwrthwynebu
unrhyw ymgais i ostwng safonau bwyd,
hylendid neu les anifeiliaid.

Rhaid i Lywodraeth y DU ddiwygio cyllid
gofal cymdeithasol a rhaid i ni integreiddio
gofal cymdeithasol a gofal iechyd.

Gwneud iawn am yr addysg y mae plant a
phobl ifanc wedi’i cholli, ac adeiladu ar
waddol Kirsty Williams.

Dewiswch
Alistair # 1

Mynd i’r afael â’r pandemig
Nid oedd ein gwasanaeth iechyd yn barod ar gyfer
pandemig byd-eang, er bod ymateb ein gweithwyr
iechyd proffesiynol wedi bod yn wych. Gwelwyd diffyg
buddsoddi mewn gofal cymdeithasol dros gyfnod o
ddegawdau, a adawodd lawer o bobl yn agored i niwed
oherwydd y feirws.
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Annwyl gyfaill,
Cefais fy magu mewn gwesty teuluol yng ngorllewin
Cymru, bûm yn gweithio ar ffermydd lleol, bûm yn
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Cheltenham ac yn
Gadeirydd Sir Benfro dros Ewrop ac rwy’n athro Saesneg
rhan-amser yng Ngholeg Swydd Henffordd, Llwydlo a
Gogledd Swydd Amwythig. Rwyf wedi bod yn dysgu
Cymraeg ers 4 blynedd ac wedi bod yn ymgyrchu dros
gyfiawnder lleol, gan gynnwys ymgyrchu ar ran y
ffoaduriaid yng Ngwersyll Penalun.

Rhowch fi ar frig eich rhestr ymgeiswyr er mwyn sicrhau
Cymru well a mwy disglair.

Alistair
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Adeiladu Cymru gryfach a mwy gwyrdd

(rwyf wedi cael caniatâd
gan bawb sydd yn y llun,
ond nid yw hynny’n golygueu bod yn fy
nghymeradwyo fel
ymgeisydd)

Rhowch Alistair Cameron ar frig
eich rhestr ymgeiswyr er mwyn
cael dyfodol gwell a mwy disglair
i ganolbarth a gorllewin Cymru.

Alistair Cameron

Fy nghynllun ar gyfer Cymru
gryfach amwy gwyrdd


