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Uchelgais Mewn Amserau Caled 
 
 
Cymoedd Cymru yw calon ein cenedl, yn deuluoedd clos a chymunedau o bobl  
cyfeillgar a chroesawgar, gydag awch am addysg. Cawn ein hadnabod am ein 
treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog, a’n carwriaeth parhaus gydag iaith a'r 
celfyddydau. 
 
Ryn ni mewn cyfnod anodd ac mae’n pobl yn wynebu sialensau anodd. Mae'r 
argyfwng economaidd presennol wedi creu cryn galedi, ofn a phryder. Boed wrth 
geisio dod o hyd i swydd, ymdrechu i dalu’r biliau, chwilio am wasanaethau cymorth i 
aelodau anghennus o'r teulu, neu gadw busnes bychan ar fynd, mae bywyd o ddydd 
i ddydd yn gallu bod yn dipyn o frwydr. 
 
 
Ryn ni angen gwleidyddiaeth newydd ar gyfer y Cymoedd, wedi ei gwreiddio yn ein 
hanes ond yn edrych, gyda hyder ac uchelgais, tuag at y dyfodol. Ni all y cymoedd 
wynebu hanner can mlynedd arall o fethiant.  Ryn ni angen gwleidyddiaeth 
gynhwysol sy’n ennyn trafodaeth yn hytrach nag un sy’n cau pobl allan. 
Gwleidyddiaeth ddewr, sy’n ceisio creu dyfodol gwell i bawb.  
 
Bydd bod yn wleidyddol or-gyfforddus yn gadael ein pobl yn ddiamddiffyn.Rhaid i ni 
weithio gyda'n gilydd ar y materion hynny a fydd yn effeithio fwyaf ar les ein 
cymunedau – y pethau hynny sydd bwysicaf i'n trigolion. Rhaid i ni gynnig gobaith i’n 
cymunedau. Hyder y gall pethau newid, a gweledigaeth am ddyfodol amgen – 
dyfodol sy'n newid ein bywydau ni er gwell, nid un sydd ar drugaredd ton ar ôl ton o 
ddirwasgiadau byd-eang, neu un lle mae gwleidyddion di-glem yn cymryd 
penderfyniadau ar ein rhan.   
 
Mae cynghorau sy’n cael eu harwain gan Blaid Cymru wedi bod ar flaen y gâd wrth 
gefnogi cymunedau a theuluoedd lleol, gan weithio ochr yn ochr â busnesau bach a 
sefydliadau gwirfoddol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl. Credwn fod 
rhaid i ni, gyda'n gilydd, wneud mwy na dim ond delio â thoriadau flwyddyn ar ôl 
blwyddyn, a gweithio yn hytrach tuag at ddyfodol mwy uchelgeisiol a ffyniannus. 
 
Rwy’n cyflwyno’r maniffesto yma i drigolion Rhondda Cynon Taf, yn hyderus y gall 
uchelgais Plaid gynnig dyfodol gwell i’n hardal yn y cyfnod hwn o gynni.  
 
 
Cyng Pauline Jarman 
Gwanwyn 2012  
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Ein Heconomi – Swyddi ar gyfer y dyfodol   

 
Calon ein dyfodol newydd fydd yr economi.  Law yn llaw ag economi ffyniannus y 
daw cymunedau ffyniannus. 
 
Rhaid i swyddi fod yn brif flaenoriaeth i ni – cefnogi datblygu swyddi newydd a 
diogelu'r rhai sydd gennym yn barod. Heb swyddi cynaliadwy a hirdymor, ni allwn 
symud ymlaen.  
Rhaid i’n pobl ifainc gael y sgiliau i lwyddo, ac rydym yn ymrwymo i greu 50 o 
brentisiaethau newydd ledled Rhondda Cynon Taf. 
 
Mae pob punt a werir yn lleol yn creu twf ychwanegol yn yr economi leol sydd, yn ei 
dro, yn creu mwy o swyddi. Bydd cyngor tan reolaeth Plaid Cymru yn parhau i 
hyrwyddo’r ymgyrch "siopa’n lleol" i annog pobl, busnesau a'r sector cyhoeddus i 
wario’n lleol i gefnogi eu heconomïau lleol. Bydd arian a gynhyrchir yn y cymoedd yn 
cael ei wario yn y cymoedd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau llwyddiant canol ein trefi. 
Mae siopau a busnesau lleol angen cefnogaeth y cyngor a phrif gyflogwyr lleol eraill, 
a pho fwyaf o arian a fuddsonddir yn lleol, y mwyaf o swyddi a greir.  
  
Mae cyrff cyhoeddus yn gwario £4 biliwn y flwyddyn ar brynu nwyddau a 
gwasanaethau. Os gallwn sicrhau bod 75% o hyn yn cael ei wario yng Nghymru, 
golyga hynny swm ychwanegol o £1 biliwn y flwyddyn i’w wario yn economi Cymru, 
sy'n cyfateb i o leiaf £75m yn Rhondda Cynon Taf. Yma, byddwn yn sicrhau, lle 
bynnag y bo modd, y bydd y contractau hyn nid yn unig yn aros yng Nghymru, ond y 
byddant yn cynllunio mewn modd sy’n sicrhau y gall busnesau bach lleol gystadlu 
am y busnes. Ar ben hynny, byddwn yn cynnwys cymalau i sicrhau cyfleoedd 
hyfforddi lleol a meini prawf amgylcheddol. 
 
Rhaid i ni sefydlu economi leol lle mae busnesau mawr a bach yn gallu sefydlu eu 
hunain yn arweinwyr byd-eang drwy arloesi a gwybodaeth. Mae gfan ein cymoedd 
fanteision enfawr - galluoedd cynhyrchu o ansawdd uchel, gweithwyr â sgiliau, 
cwmnïau â thechnolegau a rhwydwaith drafnidiaeth sy’n gwella’n barhaus. Rhaid i ni 
ddefnyddio’r manteision hyn i’r eithaf. Mae angen i ni ganolbwyntio ar y sectorau 
hynny o'r economi lle rydym eisoes ar flaen y gad, a lle mae gennym y weledigaeth 
a'r gallu i sefydlu rhai newydd: busnesau gwyrdd, twristiaeth, cynhyrchu bwyd yn 
lleol, busnesau meddygol a thechnolegol, y cyfryngau a’r diwydiannau sy'n seiliedig 
ar wybodaeth. Rhaid i'n strategaeth economaidd edrych ymlaen i'r dyfodol, nid y 
gorffennol na’r presennol. 
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Byddwn yn annog prosiectau lleol i gynhyrchu ynni adnewyddadwy a chreu cwmnïau  
gwasanaethau ynni lleol i helpu leihau ein hôl troed carbon lleol. Byddwn yn hwyluso 
hyfforddiant mewn sgiliau gwyrdd drwy gefnogi prentisiaethau a chydweithfeydd ynni 
gwyrdd cymunedol, mewn cydweithrediad â darparwyr addysg a hyfforddiant lleol. 
 
 
Byddwn yn annog creu rhagor o ymddiriedolaethau datblygu a sefydliadau tebyg 
mewn ardaloedd lle mae busnes yn ei chael yn anodd i adeiladu a thyfu, yn arbennig 
mewn ardaloedd lle mae swyddi yn brin. Mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd o 
gefnogi’r rhain yn uniongyrchol, trwy gytundebau grant yn ogystal â thrwy 
gytundebau lefelau gwasanaeth gyda’r awdurdod.  
 
Rhaid i ni hefyd feddwl yn greadigol am sut gallwn ddefnyddio asedau cymunedol. 
Yn rhy aml, bydd amrywiaeth o adeiladau sy'n eiddo cyhoeddus ar gael mewn ardal, 
ond heb fod yr un ohonynt yn addas at ei bwrpas nac yn hygyrch i grwpiau 
cymunedol ac ymddiriedolaethau datblygu. Gallai llawer o gyfleusterau cymunedol, 
megis Pwll Treherbert, gael eu dychwelyd at ddefnydd cyhoeddus, gyda chyllid yn 
cael ei ddarparu i’w cefnogi ar y daith tuag at gynaliadwyedd. Golyga hyn bod rhaid i 
ni wneud y gorau o botensial pob ffrwd ariannu, megis y Loteri neu gronfeydd 
Ewropeaidd. 
 
Byddwn yn cefnogi ac yn hybu cymunedau lleol wrth iddynt greu eu cynlluniau 
cyfnewid eu hunain, megis cyfnewid crefftau a sgiliau neu gynlluniau talebau lleol, er 
mwyn galluogi sefydliadau lleol i dyfu, cefnogi a chynnal gweithgaredd o'r fath. 
Byddwn yn annog ehangu cynlluniau megis y model arian amgen a weithredir gan 
Ymddiriedolaeth Ddatblygu’r Cread – ymddiriedolaeth lwyddiannus ym Mlaengarw. 
 
Rhaid sicrhau bod adeiladau cyhoeddus yn y lleoliadau mwyaf hygyrch ar gyfer 
cymunedau a’u bod, lle bynnag y bo modd, yn darparu ystod eang o wasanaethau 
cyhoeddus. 
 
Rhaid gwella seilwaith TG ein hardal, gan sicrhau fod gennym dechnoleg band eang 
cyflym iawn, gyda’r derbyniad di-wifr a ffonau symudol ehangaf posibl. Mae angen i 
ni roi’r sgiliau a’r cyfleusterau i’n trigolion i ddefnyddio’r dechnoleg honno, fel na 
chaiff neb eu heithrio naill ai o’r gwaith neu o’r gefnogaeth maent yn eu haeddu a’u 
hangen. 
 
Er mwyn galluogi hyn i ddigwydd, rhaid i ni hefyd ail-edrych ar bwyslais y cynllun 
datblygu lleol er mwyn annog datblygu ar draws ardal y cymoedd. Dylid cefnogi hyn 
trwy welliannau seilwaith a chefnogaeth uniongyrchol, boed hynny drwy grant, 
fenthyciad, ardrethi neu ymyrraeth o fath gwahanol. 
 
Byddwn yn sicrhau fod ein gweithwyr ar y cyngor yn cael eu cefnogi yn eu gwaith 
pwysig a ni fyddwn yn newid eu hamodau a thelerau gweithio heb ymgynghoriad 
ystyrlon gyda’r undebau llafur.  
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Addysg  
 
Os mai calon ein dyfodol newydd yw’r economi, yna system addysg ffyniannus fydd 
y gwaed sy’n llifo drwy’r galon honno. Mae angen i ni annog datblygu sgiliau a 
gwybodaeth trwy’n hysgolion, rhwydweithiau coleg a phrifysgol, a thrwy hyfforddiant 
alwedigaethol a phrentisiaethau. 
 
Rhaid teilwra argaeledd cyrsiau i ddiwallu anghenion gweithlu heddiw ac yfory, 
ynghyd ag entrepreneuriaid y dyfodol. Rhaid i ddiffyg sgiliau llythrennedd a rhifedd 
berthyn i'r gorffennol. Erbyn 11 mlwydd oed, dylai’n plant allu darllen, ysgrifennu a 
gwneud mathamateg yn effeithiol. Yr ysgol fydd sylfaen ein llwyddiant. Rhaid i ni 
osod uchelgais, cyrhaeddiad ac angerdd wrth wraidd popeth mae’n plant yn ei 
wneud. Rhaid i ni gynnig cwricwlwm eang, gyda dewisiadau sy'n ymateb i anghenion 
y dyfodol a dymuniadau’r ifanc. Rhaid cynnig gwir ddewis i bawb, o ran cynnwys, 
arddull ac iaith, er mwyn i neb gael eu hanfanteisio. Ryn ni’n cefnogi dewis y rhiant a 
byddwn yn sicrhau fod twf addysg cyfrwng Cymraeg yn Rhondda Cynon Taf yn cael 
cefnogaeth lawn y cyngor.  
 
Byddwn yn cychwyn cynllun prentisiaeth uchelgeisiol mewn partneriaeth â busnesau 
preifat, darparwyr hyfforddiant, y sectorau addysg uwch a phellach a'r Adran Gwaith 
a Phensiynau i ddarparu lleoedd hyfforddiant mewn swydd, a'i gwneud yn ymarferol i 
bob busnes bychan gefnogi pobl ifanc. 
 
Rydym yn awyddus i annog ysgolion, colegau a phrifysgolion i gydweithio gyda'i 
gilydd. Yn awr, yn fwy nag erioed o'r blaen, gwelwn nad yrhywbeth ar gyfer ur ifanc 
yn unig yw dysgu. Mae dysgu yn weithgaredd gydol oes. Boed yn fasnachwyr neu’n 
weithwyr proffesiynol sy'n dysgu sgiliau newydd ac yn eu diweddaru yn eu meysydd 
gwaith, neu’n bobl o bob oed sy'n dysgu rhagor am bynciau sy’n eu diddori, mae'n 
rhaid i ddysgu gydol oes fod yn fwy nag ymadrodd yn unig. 
 
 
Yr Ifanc  

 
Rhaid cyplysu'n huchelgais i greu system addysg effiethiol yn RhCT gyda dyhead i 
wneud mwy. Mae'n amlwg bod bywyd cynnar ein plant yn hanfodol, felly mae'n rhaid 
i ni fynd i'r afael â thlodi plant yn awr, a dangos i’r to iau y gall bywyd fod yn wahanol. 
Mae pob plentyn yn cyfri. Ni all datblygiad ein plant fod yn loteri côd post neu’n 
ddibynnol ar  gyfoeth. Rhaid iddo fod yn hawl sylfaenol i bawb. Rhaid i ni barhau i 
gynnig brecwast am ddim a llaeth am ddim mewn ysgolion cynradd, a gwisg ysgol 
am ddim – ond  rhaid cyflawni hyn heb stigma neu ragfarn. 
 
Rhaid i raglen Cymunedau’n Gyntaf barhau i helpu’n pobl ifanc i ddatblygu sgiliau y 
tu allan i'r ysgol, ac mae’n rhaid i ni ddarganfod ffyrdd o ddarparu gofal plant 
fforddiadwy, neu am ddim os oes modd, ar raddfa mor eang â phosibl. Rhaid i ni 
wella gwasanaethau maethu a mabwysiadu, a buddsoddi mewn eiriolaeth plant. 
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Mae angen i ni sicrhau cyfleusterau a gweithgareddau digonol yn ein holl 
gymunedau – gan ystod o ddarparwyr nid dim ond y clybiau ieuenctid traddodiadol. 
Rhaid i chwarae, mwynhau a chwaraeon fod yn ganolog i ddatblygiad pob plentyn. 
 
Pobl Hŷn 

 
Rhaid i ni sicrhau bod y gefnogaeth briodol ar gael i’r rheiny sydd ei angen. Rhaid i ni 
sicrhau hefyd bod cyfleusterau a dewisiadau ar gael i’r rheiny sy'n dymuno parhau i 
fentro ar hyd llwybrau newydd, dysgu sgiliau newydd, a rhoi cynnig ar bethau 
newydd. 
 
Lle bynnag y bo'n bosibl, dymunwn hyrwyddo byw yn annibynnol, gyda chefnogaeth 
yn ôl yr angen. Rhaid sicrhau pecynnau gofal personol, amserol a chost-effeithiol ar 
gyfer yr unigolyn; rhaid cydnabod yn ogystal werth a chyfraniad y sector gwirfoddol i 
ddiwallu ein hanghenion, gan barhau, neu gynyddu, ein cefnogaeth lle y bo'n briodol. 
 
Byddwn yn datblygu ystod o gyfleoedd dysgu a gweithgareddau hamdden trwy 
rwydwaith o leoliadau cymunedol, a thrwy amrywiaeth o ddarparwyr. Gallai hyn fod 
yn gysylltiedig â chynllun Cerdyn y Cymoedd ac ar gael i'n holl drigolion. 
 
Cymunedau Diogel 

 
Mae'n bwysig bod pawb yn gallu byw mewn cymuned sydd nid yn unig yn teimlo'n 
ddiogel, ond sydd wirioneddol yn ddiogel. Byddwn yn gweithio gyda'r heddlu i 
sicrhau bod gwir broblemau cymunedol yn cael sylw, a bod presenoldeb yr heddlu 
yn briodol ac yn effeithiol. Rydym yn deall bod canfyddiad troseddau yr un mor 
bwysig â'r troseddau eu hunain, a byddwn yn parhau i gefnogi plismona uchel ei 
broffil ar lefel leol. Bydd Plaid Cymru yn gweithio i sicrhau bod pob cymuned yn 
Rhondda Cynon Taf yn le mwy diogel i fyw. 
 
Mae cyfarfodydd Partneriaethau a Chymunedau Gyda'i Gilydd (PACT) yn cynnig 
fforwm gwerthfawr i gymunedau a'u partneriaid, yn enwedig felly y cyngor a'r heddlu, 
ond dydyn nhw heb eu datblygu’n ddigonol mewn rhai ardaloedd. Byddwn yn 
ymgyrchu i hybu cyfranogiad ym mhob ward i ddatrys problemau lleol a chreu 
cymunedau mwy diogel. Byddwn yn hyrwyddo’r broses o sefydlu grwpiau PACT i’r 
ifainc, mewn partneriaeth ag ysgolion. 
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Yr Amgylchedd 

 
Mae'r tirlun yn ardal Rhondda Cynon Taf yn syfrdanol, ac mae’n rhaid i ni warchod a 
meithrin ein hamgylchedd. Rhaid i ni lunio fframwaith cynllunio sy'n diogelu’n cefn 
gwlad a’n safleoedd maes glas, gan ddefnyddio safleoedd tir llwyd ar gyfer datblygu. 
Yn gysylltiedig â hyn,  rhaid i ni sefydlu rhaglen o adfer cynefinoedd, ynghyd â 
phrosiectau sy'n hybu bioamrywiaeth. Rhaid i ni ehangu'r diwydiant gwyrdd a 
buddsoddi mewn seilwaith trafnidiaeth gwyrdd, gan gynnwys gwelliannau ac 
estyniadau  i'r rhwydwaith cerdded a beicio.  Mae'n rhaid i ni gysylltu 
gweithgareddau hamdden â'n gwir faes chwarae – byd yr awyr agored – a chynnig 
cyfle, unwaith eto, i gynhyrchu ein bwyd ein hunain ar randiroedd 
  
Rhaid i ni sefydlu dull gwahanol o ymdrin â gwastraff ac ailgylchu, dull sy'n gweithio 
go iawn ac sy’n unol â gwerthoedd a dymuniadau’n trigolion. Golyga hyn ymrwymiad 
i barhau â chasgliadau swbriel wythnosol, dweud ‘na’ i losgi a bod yn glir am 
effeithiau nwyeiddio. Ar ben hynny byddwn yn sicrhau ystod o ganolfannau  
amwynder (ailgylchu) ar draws Rhondda Cynon Taf. 
 
Mae'n rhaid i ni hefyd ddarparu digon o le ar gyfer cynnydd mewn tai a datblygiad 
economaidd. Fodd bynnag, lle bydd datblygiad yn cael ei ganiatáu, rhaid cael 
buddsoddiad digonol mewn seilwaith i gynnal y datblygiad hwnnw.Yn bwysicaf oll, 
rhaid i ni roi llais go iawn i drigolion a busnesau, a sefydlu mecanwaith ar gyfer 
penderfyniadau cynllunio lleol sy’n fwy hygyrch a mwy tryloyw i drigolion – ac un sy'n 
gweithio. 
 
Trafnidiaeth  
 
Mae angen i ni adeiladu ar ein rhwydwaith o brif-ffyrdd, a sicrhau bod y rhwydwaith o 
ffyrdd lleol yn gweithio'n effeithiol ac yn cael eu cynnal a’u cadw yn briodol. 
 
Golyga hyn fuddsoddiad parhaus yn ffordd Blaenau'r Cymoedd a ffordd gyswllt 
Aberpennar,  cefnffyrdd yr A470 a'r A4119 a’r ffyrdd sy’n bwydo i mewn i'r 
rhwydwaith strategol hwnnw. Rhaid i ni weithio gyda'r rhwydweithiau trafnidiaeth 
rhanbarthol a chyda’r Cynulliad i barhau â buddsoddiad o'r fath. 
 
Mae angen i ni greu isadeiledd lleol sy'n caniatáu mynediad effeithlon ledled 
Rhondda Cynon Taf boed trwy drafnidiaeth breifat neu gyhoeddus. Rhaid i ni sicrhau 
nad yw cysylltiadau trafnidiaeth yn rwystr naill ai i symudedd cymdeithasol nac i 
weithgarwch economaidd. 
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Rhaid i ni wella ein rhwydwaith rheilffyrdd a bysus a gweithio gyda'r darparwyr 
gwasanaethau i greu amserlenni sy'n diwallu anghenion trigolion a busnesau, nid i’r 
gwrthwyneb. Rhaid i hyn gynnwys gwelliannau i lwybrau rheilffordd Cledrau’r 
Cymoedd, gydag estyniadau lle y bo'n briodol, er enghraifft o Aberdâr i Hirwaun. 
 
Rhaid i ni greu gwasanaeth sy'n ddibynadwy, ac sy’n cael pobl at ben eu taith – 
boed hynny i’r gwaith neu at weithgareddau cymdeithasol. Er mwyn cyflawni hyn, 
byddwn yn sefydlu fforwm yn seiliedig ar gwsmeriaid a busnesau, a sefydlu 
rhwydwaith sy'n ateb eu gofynion. Lle bo trafnidiaeth yn parhau i fod yn fasnachol 
anymarferol, bydd rhaid i ni ystyried cymorthdaliadau neu gomisiynu cludiant 
cymunedol, yn enwedig lle bo diffyg trafnidiaeth yn rwystr rhag adfywio. 
 
Dair blynedd yn ôl, cyflwynodd y cyngor Llafur bolisi o godi tâl ar gyfer llawer o 
feysydd parcio ein cymunedau, ein pentrefi a’n trefi. Ym mhob achos, mae hyn wedi 
bod ar draul yr ardal leol. Ers eu cyflwyno, mae'r prisiau eisoes wedi codi ddwywaith! 
Rhaid inni geisio dod o hyd i ffordd o leihau neu, os oes modd, gael gwared ar 
daliadau o'r fath, fel mae Cyngor Cymuned Pontyclun, tan reolaeth y Blaid, wedi ei 
wneud. Mae dyfodol ein cymunedau yn dibynnu ar hyn. 
 
Mewn ardaloedd lle mae parcio ar y stryd yn brin, rhaid i ni geisio cyflwyno parcio i 
drigolion am gyfnod cyfyngedig, ac ehangu’r opsiynau parcio i’r anabl, fel y gall 
preswylwyr gael cyfle i barcio, os nad y tu allan, yna o leiaf yn agos at eu cartref eu 
hun. Ar yr un pryd byddwn yn ail-sefydlu rhaglen dreigl o wella lonydd cefn a 
strydoedd preifat – yr hyn a addawyd gan eraill, heb fyth ei gyflawni. Rhaid i ni 
gefnogi a pharhau â rhaglen o wella diogelwch ar y ffyrdd – un sy'n seiliedig ar 
angen, nid ar ffafriaeth wleidyddol! 
 
Byddwn yn ail-adfer hebryngwyr croesfannau ysgol ac yn buddsoddi mewn rhagor o 
Lwybrau Diogel i’r Ysgol, gan gynnwys cyfyngiadau o 20 mya o gwmpas ysgolion er 
mwyn gwella diogelwch ar y ffyrdd. Rhaid i ddiogelwch ein pobl ifanc fod uwchlaw 
popeth. Byddwn yn ceisio cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru er mwyn gallu darparu 
rhagor o Lwybrau Diogel i'r Ysgol. 
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Tai 

 
Mae tai yn y cymoedd bellach yn bwnc allweddol. Mewn rhai cymunedau ni all pobl 
ifanc fforddio prynu tŷ yn yr un pentref â'u rhieni. I rai, y sector rhentu yw'r unig 
opsiwn, i eraill, y sector cymdeithasol. Ac mewn llawer o achosion, yr unig ddewis yw 
tŷ o ansawdd gwael, neu symud i ffwrdd. 
 
Cred Plaid Cymru bod angen creu polisïau sy'n sicrhau bod cyflenwad digonol o bob 
math o dai ar gael ledled y fwrdeistref sirol i allu ateb anghenion ein cymunedau. 
Rhaid gwneud hyn yn rhannol drwy ein polisïau cynllunio, gan annog datblygiadau 
tai preifat wedi ei wrthbwyso gan dai cymdeithasol a thai ar rhent. Rhaid i ni gefnogi  
pobl sy’n dymuno prynu eu cartrefi eu hunain. Gall Plaid Cymru yn Rhondda Cynon 
Taf gymryd peth o'r clod am  gynllun diweddar – Cynllun Morgais y Cyngor – ar gyfer 
prynwyr tro cyntaf, wedi i ni godi’r angen am gynllun o'r fath y llynedd. 
  
Dylai tai newydd fod o’r safon uchaf. Mae'n rhaid i ni wella safonau rheoleiddio ac 
adeiladu tai. Ni allwn chwaith ganiatáu i landlordiaid gwael barhau i rhentu eiddo o 
safon annerbyniol oherwydd nad oes gan bobl unrhyw ddewis arall. Byddwn yn dod 
â thai gwag yn ôl i gylchrediad trwy gynnig grantiau a chymorth i droi’r eiddo hynny 
yn breswylfannau addas, a helpu i leihau’r niferoedd sydd angen tai. 
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Iechyd a Chwaraeon 
 
Rhaid i ni sicrhau bod trigolion o bob oed yn gallu cymryd rhan mewn ystod o 
weithgareddau chwaraeon a hamdden trwy ysgolion cymunedol, cyfleusterau 
cyhoeddus a phreifat. Rhaid i ni warchod caeau chwarae a pharciau, a'u cadw'n 
ddiogel ar gyfer teuluoedd ac yn rhydd o ymddygiad gwrthgymdeithasol. Byddwn yn 
datblygu llwybrau troed a llwybrau beicio. 
 
Mae’n clybiau chwaraeon cymunedol yn chwarae rhan hanfodol wrth adeiladu 
cymuned iachach a mwy heini. Rhaid i ni dynnu ynghyd gweithgareddau’r cyngor, 
gweithgareddau cymunedol a busnesau preifat i wella’r ddarpariaeth chwaraeon a 
hamdden. Byddwn yn datblygu Ymddiriedolaeth Hamdden. Byddwn yn gweithio i 
ddatblygu "Cerdyn y Cymoedd", a fyddai'n rhoi mynediad i drigolion i ystod lawn o 
weithgareddau am bris sy’n addas iddynt, a gostyngiadau yn cael eu negodi â 
darparwyr preifat parod . Gallai’r cerdyn hwn gynnwys holl wasanaethau'r cyngor, a 
datblygu’n gerdyn teyrngarwch adwerthol hefyd.  
 
I'r rhai sydd â thalentau penodol, angerdd a phenderfyniad, mae'n rhaid i ni feithrin y 
dalent honno, a buddsoddi mewn cynlluniau hyfforddi er mwyn cynyddu cyfranogiad 
cyffredinol mewn chwaraeon, a galluogi eraill i fynd ar drywydd rhagoriaeth – i 
lwyddo yn enw’r Cymoedd ar lwyfan y byd. 
 
Mae gan y cyngor rôl bwysig i’w chwarae wrth ddarparu gofal cydmeithasol i bobl ac 
fe fyddwn yn wgeithio i sicrhau na fydd unrhyw un sy’n barod i ddychwelyd adref o’r 
ysbyty yn cael eu gadael yn yr ysbyty ymhell o glydwch eu cartref.  Byddwn yn 
parhau i frwydro i ddiogelu gwasanaethau lleol mewn byd lle mae’r GIG yn newid yn 
barhaol. 
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Ein Dyfodol  

 

Gyda’n gilydd gallwn greu gwell dyfodol i bobl ein Cymoedd. Er ein bod mewn 

cyfnod anodd, rhaid i’n Cyngor fod yn uchelgeisiol ac yn flaengar. Saif Plaid Cymru 

yn barod i arwain y Cyngor a gyda’ch cefnogaeth ar Fai’r 3ydd gwnawn wahaniaeth 

cadarnhaol i’n bywydau bob dydd  ni oll.  

 

 


