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Mae hi wedi bod yn gyfnod hynod o brysur ers i fi gael fy ethol
i'r Senedd fis Mai llynedd fel eich cynrychiolydd Plaid Cymru
dros ranbarth Gorllewin a Chanolbarth Cymru.

Erbyn hyn rwyf wedi penodi tim gweithgar o staff, yn y broses o agor
swyddfa yng Nghaerfyrddin ac wedi cael cyfle i grwydro sawl rhan o'r
wlad yn cwrdd ag etholwyr, grwpiau a mudiadau gwahanol er mwyn
trafod eu pryderon a'u cynlluniau ar gyfer y dyfodol. 

Rwyf wedi gweithio'n ddiflino yn y Senedd i sicrhau bod llais ein
cymunedau ar draws y rhanbarth yn cael eu clywed - gan godi
pryderon ar lawr y Senedd ar amryw o faterion megis cwmniau
rhyngwladol yn prynu ffermydd Cymru ar gyfer plannu coed,
darpariaeth iechyd, materion addysg, tai, adfywio’n trefi marchnad a
thlodi. 

Mae'r cylchlythyr yma'n gyfle i'ch diweddaru ar rai o'r
materion rwyf wedi bod yn eu codi yn y Senedd ac ar draws y
rhanbarth. Cofiwch ddilyn fy nhudalennau cyfryngau
cymdeithasol i weld y newyddion diweddaraf. 

Gan ddymuno Blwyddyn Newydd dda i chi gyd!

Cefin Campbell
Aelod Senedd Plaid Cymru dros Orllewin & Chanolbarth Cymru
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CAMPBELL AS
Cefin

CYSYLLTWCH!

Rwy'n falch iawn i nodi y byddaf yn agor
swyddfa ranbarthol yn nhref Caerfyrddin
yn y flwyddyn newydd ar y llawr cyntaf yn
adeilad yr NFU tu cefn i Marks & Spencer.

 
 Rwy'n edrych ymlaen at eich croesawu i’r

swyddfa newydd ac i sefydlu presenoldeb yn
y dref ac iddi fod yn ffocws I’n gwaith dros y

rhanbarth gyfan.
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O'R SENEDD
Uchafbwyntiau o fy ngwaith yn y Senedd

 
 

Fforest lle bu ffermydd?
Gwn fod nifer fawr o gymunedau gwledig yn pryderu'n arw am y duedd
gynyddol o weld ffermydd yn cael eu prynu gan gwmnïau mawr o Loegr er
mwyn plannu coed at ddibenion gwrthbwyso carbon. Mae’n ddigon posibl   
 bod y cwmnïau hyn yn lleddfu eu cydwybod o safbwynt newid hinsawdd,
ond mae’r math hwn o ddatblygiad yn niweidiol i Gymru – rydym yn colli
ffermydd teuluol, y cymunedau o’u cwmpas, a thir da ar gyfer cynhyrchu
bwyd. Mae oblygiadau hyn i’r iaith Gymraeg hefyd yn ffactor allweddol.

Dros y misoedd diwethaf rwyf wedi ymweld â chymunedau yn Sir Gâr, Powys
a Sir Benfro sy'n poeni’n fawr am y datblygiadau hyn, ac rwy'n falch mod i
wedi cyflwyno pryderon y cymunedau hyn i sylw'r Llywodraeth. Rwyf wedi
galw am fesurau llymach i ddiogelu ein cymunedau rhag y math hwn o
fygythiad - gan gynnwys cyflwyno rheoliadau cynllunio. 

Rwyf hefyd wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddiwygio’r system taliadau
amaethyddol ar ôl i ymchwil gan staff y swyddfa ddangos bod dros £1.3m o
arian cyhoeddus ar gyfer plannu coetiroedd wedi mynd i fusnesau y tu allan
i Gymru ers 2015, drwy gynllun Glastir. 

ADFER TREFI GWLEDIG CYFLOG TEG I NYRSUS
Mae'r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn
gyfnod anodd i’r stryd fawr yn ein trefi ar
draws Canolbarth a Gorllewin Cymru. 

Yn sgîl y pandemig, Brexit, a mwy o siopa ar-lein,
bellach mae 1 ymhob 7 siop yn wag - tra fod
banciau, swyddfeydd post a thafarndai yn cau ar
draws ein cymunedau gwledig. 

Cefais gyfle i godi'r pryder hwn gyda'r Prif
Weinidog, gan ofyn i’r llywodraeth am gefnogaeth
bellach i fynd i'r afael â'r dirywiad ac i
flaenoriaethu adfywiad trefol.

Roeddwn yn falch iawn o'r cyfle ynghynt eleni
i gefnogi cynnig Plaid Cymru a oedd yn galw
am godiad cyflog teg i staff yn y Gwasanaeth
Iechyd.

Mae ein staff GIG wedi gweithio'n ddiflino drwy
gydol y pandemig, ac i nifer byddai'r codiad o 3%
sy’n cael ei gynnig yn is na lefel chwyddiant. Cefais
gyfle i siarad yn y ddadl, a byddaf yn parhau i
bwyso am gyflog teg i staff GIG.

https://www.facebook.com/cefincampbellplaid/videos/173146068357570


Rwyf yn falch iawn o'r Cytundeb Cydweithio a gafodd
ei arwyddo rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru
fis Rhagfyr llynedd.

Mae'r cytundeb wedi sicrhau bod 46 o bolisïau radical a
blaengar yn rhan o raglen lywodraethu’r Senedd a fydd yn
trawsnewid bywydau pobl ledled Cymru. Mae'r rhain yn
cynnwys prydau ysgol am ddim i bob plentyn oed cynradd,
gofal plant am ddim i blant dros ddwy oed, taclo’r argyfwng
ail gartrefi sy’n niweidio’n cymunedau gwledig a gweithredu’n
radical i fynd i'r afael â'r argyfwng newid hinsawdd.

Rwy’n falch iawn o gael fy apwyntio fel Aelod
Dynodedig fel rhan o’r Cytundeb, ac edrychaf ymlaen yn
fawr at weithio gyda'r Llywodraeth i wireddu'r amcanion hyn
a sicrhau y byddant yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i
fywyd pobl Cymru.

GOFAL AMBIWLANS CEREDIGION
Mae pryderon yng Ngheredigion y gall darpariaeth ambiwlans yn y
sir gael ei chwtogi yn sylweddol - gan gynnwys toriadau posibl yn
Aberystwyth ac Aberteifi gallai weld y ddarpariaeth bresennol yn
syrthio tua 30%.

Ar hyn o bryd, dim ond 48% o alwadau coch yn ardal Bwrdd Iechyd
Hywel Dda sydd yn cael eu hateb o fewn yr 8 munud disgwyliedig, a
byddai torri’r gwasanaeth yng Ngheredigion yn rhoi mwy fyth o
straen ar y gwasanaeth a pheryglu bywydau. Cefais gyfle i godi'r
pryder hwn gyda'r Gweinidog Iechyd ychydig fisoedd yn ôl.

Y CYTUNDEB CYDWEITHIO

FFORDD OSGOI LLANDEILO FFERMWYR IFANC
Cefais gyfle i gyfrannu i ddadl yn y Senedd ddiwedd
y flwyddyn ddiwethaf ar gyfraniad enfawr Clybiau
Ffermwyr Ifanc i gefn gwlad Cymru. 

Fel mae’n digwydd mae bron i 70% o holl glybiau
Ffermwyr Ifanc Cymru yn fy rhanbarth i, ac rwy’n
ymwybodol iawn o'r gwaith gwych maent yn ei
wneud yn cefnogi eu cymunedau lleol, diogelu'r
iaith Gymraeg a rhoi cyfleoedd i’n pobl ifanc
ddatblygu eu sgiliau mewn cymaint o wahanol
feysydd.

 

Mae'r ddadl am ffordd osgoi drwy dref
Llandeilo wedi ei hennill ers blynyddoedd
lawer, felly roedd hi’n fater o siom pan
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru nôl ym mis
Mehefin na fyddent yn parhau â’r cynllun.

Codais y mater ar frys ar lawr y Siambr, ac
roeddwn yn falch iawn bod y llywodraeth wedi
newid eu meddwl ac yn croesawu’r cyhoeddiad
na fyddai Llandeilo yn cael ei gynnwys yn yr
adolygiad ffyrdd, ac y byddai'r gwaith yn parhau
ar y datblygiad hollbwysig hwn.



YN EICH CYMUNED
Uchafbwyntiau o fy ngwaith ar draws y rhanbarth

 
 

HAWL I FYW ADREF
Mae'r ymgyrch i fynd i'r afael â her ail dai yn ein cymunedau
wedi mynd o nerth i nerth dros y flwyddyn ddiwethaf, ac rwy'n
falch i mi gael cyfle ar fwy nag un achlysur i gefnogi'r ymgyrch.

Erbyn hyn mae'r argyfwng yn broblem enfawr mewn cymunedau ar
draws Canolbarth a Gorllewin Cymru, gan brisio pobl leol allan o'r
farchnad dai, gan niweidio ein cymunedau a'r iaith Gymraeg. Llynedd
mynychais nifer o brotestiadau ym Mhen Llŷn, cefnogi rali enfawr yn
Nhryweryn yn ogystal â chael cyfle i siarad yn rali Cymdeithas yr Iaith
ym Mharrog, Sir Benfro ym mis Hydref. Daeth y cyfan i benllanw gyda
rali ‘Hawl i Fyw Adre’ ar risiau’r Senedd yng Nghaerdydd ym mis
Tachwedd. Rwy'n falch iawn bod y Cytundeb rhwng Plaid Cymru a'r
Llywodraeth wedi sicrhau camau i fynd i'r afael â'r argyfwng, ond mae
yna lawer mwy i wneud er mwyn gweithredu a sicrhau bod digon o dai
fforddiadwy ar gael yn ein cymunedau gwledig. Bydd hyn yn sicr yn
parhau yn flaenoriaeth i mi dros y flwyddyn nesaf.

CEREDIGION

Rwy'n falch iawn o'r berthynas agos rwyf wedi ei
fagu gydag Elin Jones AS a Ben Lake AS, a'r gallu i
gydweithio ar nifer o faterion - gan gynnwys
pryderon am y gwasanaeth iechyd lleol a materion
amaethyddol a chefn gwlad.

Cefais ymweliad fferm defnyddiol iawn yn Lanrhystud
yn ystod yr Haf gan gwrdd gydag aelodau lleol o'r NFU er
mwyn trafod pryderon am ddyfodol y sector amaeth.

Cefais ymweliad difyr hefyd i Aberporth fis Medi, gan
gwrdd gyda swyddogion o Gymdeithas Pysgotwyr Cymru
er mwyn trafod dyfodol y sector pysgota yng Nghymru -
diwydiant sydd yn bwysig iawn o ystyried canran uchel o
arfordir Cymru sydd yn fy rhanbarth!



DWYFOR MEIRIONNYDD

Rwy'n gweithio'n agos iawn gyda
swyddfeydd Mabon ap Gwynfor AS a Liz
Saville Roberts AS ar amryw o faterion.

Treuliais ddiwrnod diddorol iawn yn eu
cwmni yn Fairbourne yn trafod pryderon y
trigolion lleol ynghylch llifogydd o'r môr, a
hyrwyddo ymgyrch Plaid Cymru, gyfochr â'r
Cyngor Cymuned lleol i gael y Swyddfa Brisio
i adolygu band treth cyngor y tai sydd dan
fygythiad.

..

POWYS
Rwy'n ymweld â chymunedau ar draws Sir
Drefaldwyn, Brycheiniog a Maesyfed yn
rheolaidd, gan gael cyfle i gwrdd â mudiadau ac
etholwyr lleol.

Cefais ymweliad difyr iawn i Cultivate yn y
Drenewydd dros yr Haf, gan ddysgu mwy am eu
cynlluniau tyfu bwyd cymunedol. Cefais hefyd gyfle i
ymweld â'r Trallwm, gan gwrdd â grŵp lleol sydd yn
ymgyrchu i ganfod caeau chwarae newydd ar gyfer
timau pêl-droed y dref. 

Cefais ddiwrnod prysur iawn yn Ystradgynlais, gan
alw heibio'r Ganolfan Gymunedol a Banc Bwyd y dref,
ynghyd a chyfle i sgwrsio gyda thrigolion lleol a
dosbarthu fy holiadur cymunedol.

Fis Tachwedd, cwrddais â chriw o ffermwyr lleol yn
Llandrindod i drafod pryderon am ddyfodol y sector
amaeth. Cefais hefyd gyfle i gwrdd â CREDU Carers a
dysgu mwy am eu gwaith yn cefnogi gofalwyr di-dâl.
Cefais sesiwn ddiddorol o siarad â thrigolion lleol yn
Llanwrtyd, gan drafod gofidion am gau'r fferyllfa leol.

Mae fy swyddfa hefyd yn mynychu cyfarfodydd yn
rheolaidd ynghylch prinder deintyddion GIG ym
Mhowys, ynghyd â chyfarfodydd yn trafod pryderon
am ddiogelwch ffyrdd mewn trefi megis Crughywel.



SIR GAERFYRDDIN

Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at agor
swyddfa yn nhref Caerfyrddin yn y flwyddyn
newydd. Yn y cyfamser, rwy'n cydweithio'n
agos ag Aelodau o’r Senedd a San Steffan yn
Sir Gâr, yn ogystal â Chynghorwyr Sir lleol.

Cefais gyfle i ymweld â'r elusen CBSA yn Llanelli a
dysgu mwy am eu gwaith pwysig yn cefnogi pobl
ifanc a chymunedau difreintiedig ar draws y sir. 

Mynychais lansiad y Bws Bach Bro yn
Nhrimsaran, sydd yn cael ei gefnogi drwy
bartneriaeth wych rhwng Sefydliad John Burns a
Dolen Teifi.

Gwn fod sawl cymuned yn Sir Gâr yn pryderu am
ffermydd yn cael eu prynu gan gwmniau
rhyngwladol at ddibenion plannu coed, ac rwyf
eisoes wedi cwrdd â thrigolion yng Nghwrt y
Cadno a Myddfai i drafod hyn ymhellach.

Cyfrannais i ymgyrch #GrowingTogether yr NFU,
drwy blannu coeden ar Fferm Gelli Aur. 
Cefais gyfle i gwrdd â'r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol yn Ninefwr a thrafod dyfodol
ffermydd tenant.

Rwyf wedi codi pryderon yn aml am ddiogelwch ar
ffordd yr A40 rhwng Caerfyrddin a San Clêr.

Rwy'n ymwybodol hefyd bod nifer o ardaloedd yn
y sir yn dioddef o lifogydd gwael, ac rwyf eisoes
wedi ymweld â chymunedau Trimsaran a
Chydweli i drafod pryderon gan drigolion lleol, a
chodi'r achosion hyn gyda'r awdurdodau priodol.

Rwyf wedi ymweld â sawl cymuned leol ar draws
Sir Gâr - gan gynnwys sgwrsio â thrigolion a
busnesau lleol yn Nhre-Ioan, San Clêr a Phum
Heol. 

Cefais sesiwn cwestiwn ac ateb diddorol iawn yng
nghwmni disgyblion Bro Myrddin hefyd ym mis
Rhagfyr.



SIR BENFRO

Rwyf wedi bod yn ffodus iawn o gael ymweld â
chymunedau, busnesau a mudiadau yn Sir
Benfro ar sawl achlysur ers fy ethol.

Cefais ddiwrnod dymunol iawn yn Llandudoch fis
Awst, gan ymweld â nifer o fusnesau'r dref, trafod yr
argyfwng tai yn yr ardal, a dathlu llwyddiant y tafarn
cydweithredol, sef yr Hudd Gwyn.

Rwyf wedi ymweld â nifer o fusnesau a mudiadau
llewyrchus yn y sir, gan gynnwys parc gwyliau
Bluestone ger Arberth, gan ddysgu mwy am
gyfraniad twristiaeth i'r economi leol. 

Yn ogystal rwyf wedi ymweld â Fferm Clynfyw yn
Abercych i ddysgu mwy am eu gwaith yn cefnogi
unigolion ag anableddau a phobl fregus, ynghyd â
mudiad PLANED ger Arberth sy’n cefnogi mentrau
cymunedol.

Mae'r sector amaeth yn hollbwysig i gymunedau
gwledig Sir Benfro, a chefais gyfle i gwrdd ag
aelodau o Undeb Amaethwyr Cymru ar fferm ger
Eglwyswrw ym mis Hydref er mwyn trafod yr
heriau sy'n wynebu'r sector. Bu i mi hefyd fynychu
cyfarfod cyhoeddus yn Hermon i drafod pryderon
am blannu coed ar dir fferm gan fusnesau o du
allan i Gymru.

Cefais gyfle arbennig i siarad yn Rali Nid yw Cymru
ar Werth yn y Parrog, Trefdraeth ym mis Tachwedd
gan bwysleisio'r argyfwng tai cynyddol sy'n cael ei
brofi mewn cymunedau ledled Sir Benfro, yn
arbennig twf tai gwyliau ac AirBnBs.

Gyda fy nhîm gweithgar o staff, rwyf wedi ymweld â
sawl cymuned ar draws Sir Benfro a chael cyfle i
sgwrsio â thrigolion a busnesau lleol yn Hwlffordd,
Clunderwen, Crundale, Dinbych y Pysgod a
Boncath.


