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Yn 2015 o dan arweiniad y Blaid Lafur roedd Cyngor Sir 
Caerfyrddin mewn tipyn o gawl a phawb yn chwerthin 
ar eu pennau. 

Ond, yna, fe gymerodd Plaid Cymru trosodd yr 
arweinyddiaeth ac mewn llai na dwy flynedd rym ni 
wedi adfer enw da ein sir, a bellach rym ni ar y ffordd i 
ddyfodol llawer mwy llwyddiannus a brwdfrydig. 

A hyn i gyd yn wyneb yr holl doriadau llym a thorri 
nol ar wario cyhoeddus gan Lywodraethau Cymru a 
Llywodraeth y Deyrnas Unedig.

Ers 2015 rym ni wedi:

• Buddsoddi miliynau o bunnoedd ar brosiectau 
arbennig gan greu cannoedd o swyddi sy’n talu’n 
dda ac sy’n helpu i gadw ein pobl ifainc yn ein sir

• Lansio rhaglen o 1,000 o dai fforddiadwy sy’n 
cynnwys 60 o dai cyngor – am y tro cyntaf ers degawd

• Cadw’r codiad yn y dreth i lawr i 2.5%, sef hanner y 
codiad o dan Llafur yn 2014

• Amddiffyn ysgolion rhag gwir doriadau i’w 
cyllidebau

• Amddiffyn Gwasanaethau Cymdeithasol a chanfod 
arian ychwanegol ar gyfer atgyweirio’r ffyrdd

• Rhoi codiad ariannol haeddiannol o 2.6% i’r staff 
oedd ar gyflogau isel

Gwnaethom hyn i gyd mewn cyfnod o galedwch 
ariannol o dan Llywodraeth Doriaidd y DU a Llywodraeth 
Lafur Cymru er y chwyddiant, costau a chynnydd mewn 
cyflogau.

Fe wnaethon ni hyn mewn dwy flynedd yn unig. 
Meddyliwch am yr hyn a allem ni ei wneud mewn pum 
mlynedd!

Mae llawer wedi ei gyflawni’n barod, ond mae mwy i’w 
wneud a dyna pam mae angen eich cefnogaeth ym mis 
Mai, fel y gallwn barhau gyda’r gwaith da o greu mwy 
o swyddi, codi safonau byw, cynnig tai fforddiadwy a 
gwneud ein cymunedau yn well llefydd i fyw a gweithio 
ynddyn nhw.

Nid addewidion gwag mo rhain.  Rym ni eisoes wedi 
dechrau ar ein cynlluniau uchelgeisiol ac ar brosiectau 
er mwyn gweld ein gweledigaeth o sir Gaerfyrddin yn 
cael ei gwireddu nawr ac i’r dyfodol.

Dyma ein maniffesto – a’r llwybr rym ni wedi ei osod ar 
gyfer Sir Gaerfyrddin. 

Gadewch i ni deithio gyda’n gilydd.

Pleidleisiwch i Blaid Cymru ar 4ydd o Fai.

Emlyn Dole
Emlyn Dole

Arweinydd Grŵp Plaid Cymru Sir Gaerfyrddin
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Tai

Mae darparu cartrefi yn golygu llawer mwy nac adeiladu tai.  Rhaid i dai newydd fod yn y llefydd 
iawn ac yn fforddiadwy  i’w rhenti neu eu prynu.

Rhaid ystyried yr angen, y galw, y cyfleusterau, yr iaith a’r diwylliant a gwell a thecach defnydd o’r 
stoc dai bresennol.

Ers yn rhan o’r weinyddiaeth mae Plaid Cymru wedi gosod rhaglen uchelgeisiol iawn i gwrdd a’r 
angen am dai yn Sir Gaerfyrddin, a hynny yn ol yr addewid yn ein maniffesto cynt. 

Dyma rhai o’r pwyntiau:

• Byddwn yn paratoi 1,000 o dai fforddiadwy o fewn y pum mlynedd nesaf.

• Rym ni’n anelu at y targed hwn yn barod trwy adeiladu tai cyngor newydd, prynu tai, troi tai gwag i’w 
defnyddio eto trwy ein polisi Gosod Cymdeithasol.

• Rym ni ar hyn o bryd yn cynnal Arolwg anghenion Tai mewn ardaloedd gwledig. Mae deall beth yw 
gwir anghenion tai yn y wlad yn hanfodol, a byddwn yn ymateb i ganfyddiadau’r arolwg.

• Rym ni wedi newid y Gofrestr aros am dai.  Bydd ein polisi nawr yn rhoi blaenoriaeth i bobl sy’n byw’n 
lleol wrth i ni osod eiddo.

• Byddwn yn rhoi blaenoriaeth i’n stoc dai bresennol  trwy wneud yn siŵr eu bod mewn cyflwr da.

• Rym ni’n ymrwymo i gefnogi ein holl denantiaid trwy sicrhau eu lles cymdeithasol a’u bod yn teimlo’n 
ddiogel trwy’r gwasanaethau mae’r cyngor yn ei gynnig.

• Ry ni’n ymrwymo i fynd ati i ganfod sut y gall Sir Gar arwain y ffordd mewn peirianneg a datblygu 
tai hunan gynhaliol i’r cenedlaethau sydd i ddod, gan gynnwys cydweithio gyda Rhwydwaith Calon 
Cymru er mwyn gweld sut y gallwn ni gyd fyw a chyd weithio gyda’r amgylchedd.

“Bydd y cynlluniau uchelgeisiol hyn yn sicrhau cyflenwad cyson o dai fforddiadwy a chartrefi 
addas i’w rhenti i’r bobl sy’n byw yn y wlad a’r trefi.”

Y Cynghorydd Linda Evans
Aelod Tai Plaid Cymru ar Y Bwrdd Gweithredol.
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Cynllunio

Dylsai’r sustem gynllunio fod yn fwy hyblyg er mwyn gwasanaethu’r galw lleol.   Ar un llaw mae 
gormod  o reolau dibwys sy’n cyfyngu pobl rhag gwella eu cartrefi neu sefydlu busnesau newydd; 
ac ar y llaw arall mae’r polisiau tynn yn rhwystro datblygiadau lleol.

Credwn nad yw’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn bwrpasol erbyn hyn ac mae angen ei wella achos:

• Mae’r amcangyfrif o’r angen am  15,700  o dai newydd erbyn 2021 yn amcangyfrif gormodol.   Mae 
ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru’n proffwydo mai dim ond 10,200 fydd ei angen yn y sir erbyn 
2026.

• Mae’n creu ‘ymlediad trefol’ ar dir amaethyddol gwerthfawr fel yng Ngorllewin Caerfyrddin.

• Mae datblygiadau mawr yn creu problemau i’r gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ac yn y 
blaen.

• Mae’n creu effaith negyddol ar gymunedau – ac yn arbennig yn ieithyddol.

Tra’n gwerthfawrogi ein hetifeddiaeth bensaernïol, mae llawer o’n capeli a’n heglwysi’n mynd yn adfeilion 
oherwydd y rheolau cadwraeth cadarn. Mae angen eu llacio er mwyn troi’r adeiladau hyn yn dai i bobl 
fyw ynddyn nhw.

Byddwn yn :

Mabwysiadu polisi Cynllunio  ‘Dewis Lleol’ i’n pentrefi gwledig (fel sy’n cael ei hyrwyddo gan Gyngor 
Stratford-upon-Avon).  Bydd hyn yn caniatáu i Gynghorau Cymuned Lleol i wneud cais am ganiatâd 
cynllunio sy’n eithriad ar gyfer datblygu ychydig o dai i ateb y galw’n lleol e.e. rhywun yn codi tai a’u 
gosod i bobl leol.

Fe wnawn ni daclo’r methiannau sydd yn y sustem gynllunio sy’n gadael i ddatblygwyr i adael stadau 
tai newydd  heb eu gorffen am flynyddoedd.  Fe wnawn hyn trwy gydweithio gyda’r datblygwyr, 
Llywodraeth Cymru a’r bobl leol, er mwyn sicrhau proses dderbyniol i orffen heolydd ac yna eu 
mabwysiadu gan y Cyngor.

“Dylai ‘Cynllunio’ roi’r hawl i ddatblygiadau sydd o fudd i’n cymunedau wrth i ni gofio am 
anghenion y cenedlaethau a ddaw.”

Y Cynghorydd Alun Lenny
Cadeirydd Y Pwyllgor Cynllunio.



6  |  Y ffordd ymlaen gyda’r Blaid yn Sir Gaerfyrddin

Sir Gaerfyrddin Wledig

Mae tua 40% o bobl Sir Gaerfyrddin yn byw mewn ardal wledig.  Amaeth wrth gwrs yw’r prif 
ddiwydiant, ond mae nifer o fusnesau eraill sy’n deilwng o gefnogaeth yn awr ac yn fwy nag erioed.

Byddwn yn:

• Asesu cyflwr heolydd gwledig  ac yn blaenoriaethu’r gwaith cynnal a chadw.

• Prynu mwy o fwydydd sy’n cael eu cynhyrchu’n lleol er mwyn chwyddo’r economi fel y gallwn fwyta’n 
well. Rhaid dysgu’r plant am ac o ble daw’r bwyd ac i fwyta’n iach.

• Ymchwilio i’r posibilrwydd o sefydlu canolfan prosesu llaeth i roi mwy o sicrwydd i’r ffermwyr a thorri 
lawr ar y milltiroedd carbon.

• Diogelu gwasanaethau bysiau gan fod cymaint o siopau a swyddfeydd post wedi cau.

• Galluogi troi hen adeiladau ffermdai yn gartrefi i bobl leol.

• Gwneud hi yn haws i fusnesau i godi gweithdai mewn ardal wledig.

• Cefnogi’r Grŵp Cefn Gwlad sydd wedi ei sefydlu gan y Cyngor i baratoi Cynllun Gweithredol i’r 
ardaloedd gwledig.

Y fferm deuluol yw asgwrn cefn ein cymunedau gwledig.  Ar ôl Brexit fe fydd ffermio’n wynebu amser 
heriol. Bydd Plaid Cymru’n ymladd yn ddiflino achos pob ffermwr ar faterion fel:
 
• Cefnogaeth ariannol
Pan ddaw’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) i ben bydd rhaid i Lywodraeth Prydain roi grantiau newydd 
i’r ffermwyr lleiaf. Am bob £1 a fuddsoddir mewn cymorth, mae ffermio’n rhoi £7.40 yn ôl i’r economi. Ni 
ellir caniatáu i’r tirfeddianwyr mawr hawlio miliynau mewn grantiau.

• Cytundebau Masnachol
Fe allai cytundeb masnachol rhydd gyda Seland Newydd foddi y farchnad Brydeinig gyda chig oen Seland 
Newydd. Rhaid gwrthwynebu’r bygythiad hwn i’n ffermwyr defaid. Byddem yn lobio Llywodraeth Prydain 
i wneud cytundebau masnachol gyda gwledydd a fyddai’n fwy parod i dderbyn cynnyrch ein ffermydd.

• Cyfleoedd
Mae galw o hyd am gynnyrch lleol o safon uchel – yn enwedig cig a chynhyrchion llaeth. Fe fyddwn yn 
paratoi strategaeth i hyrwyddo’n cynnyrch a’n bwydydd lleol.

“Mae ein hardaloedd gwledig yn mynd trwy gyfnod anodd. Nid yn unig ffermio. Mewn pentrefi 
mae mwy o siopau, tafarndai, ysgolion a chapeli’n cau. Rym ni yn mynd i wneud ein gorau i 

amddiffyn y bywyd gwledig.”

Cynghorydd Jean Lewis, Trelech.
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Gofal Cymdeithasol

Byddai uno’r gwasanaethau sydd heb fod yn rhai difrifol gyda Gofal Cymdeithasol yn achub miliynau 
o bunnoedd ac yn osgoi dwy waith cymaint o reolwyr, ac yn  gwella’r gofal. Byddai’n achub symiau 
mawr iawn o arian a  hwnnw ar gael wedyn i wella’r gwasanaeth gofal cymunedol.

Byddwn yn :

• Gwthio sir Gaerfyrddin i arwain y ffordd i gael gwasanaeth newydd  cyflawn iechyd cenedlaethol a 
gofal cymdeithasol.

• Cysylltu gyda Pentref Iechyd a Byw’n Iach yn Llanelli o dan Bargen y Ddinas a chydweithio  gyda 
phartneriaid i greu cynllun noddedig ar gyfer pobl ifainc ar draws y sir i astudio meddygaeth, gyda 
chefnogaeth ariannol llawn am eu teyrngarwch i helpu i ddatrys cyflogi digon o feddygon yn lleol.

• Pwyso ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda i osod mwy o bwyslais ar Ofal Meddwl a sicrhau bod yr adnoddau 
ar gael i ymateb i’r galw cynyddol.

• Gweithio’n agos gyda’r rhai sy’n cynnig tai er mwyn ceisio cadw pobl yn eu cartrefi mor hir a phosibl, 
ac mewn cydweithrediad gyda GIG sefydlu Cartref Gofal ac Adfer ar gyfer y rheini sy’n ymadael a’r 
ysbyty ond heb fod yn hollol barod i fynd nol i’w cartrefi.

• Darparu mwy o gefnogaeth i ofalwyr ac yn arbennig gofalwyr ifainc gan dderbyn bod eu cyfraniad o 
fewn y sir yn enfawr.

• Cydweithio a chefnogi’r sector wirfoddol er mwyn ehangu gwasanaethau hamdden a chyfleoedd i 
gymdeithasu. Codi ymwybyddiaeth o’r cyhoedd i wirfoddoli o fewn y sir, er mwyn creu cymdeithas 
gyfeillgar a chymwynasgar a thrwy hynny yn gwella ansawdd byw ein pobl.

• Cryfhau y defnydd o’r Gymraeg o fewn ein gwasanaethau cymdeithasol fel bod unrhyw un sydd am 
dderbyn y gwasanaeth trwy y Gymraeg yn medru cael hynny fel hawl sylfaenol.

• Codi ymwybyddiaeth o ‘Ddiogelwch’ (Safeguarding) a sicrhau bod pobl hyn yn cael eu trin gyda 
pharch ac urddas.
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Yr economi

Ry ni newydd gychwyn ar raglen fuddsoddi gwerth £210,000,000 dros 5 mlynedd sydd a’r potensial 
i greu cannoedd o swyddi.  Fe gaiff y prosiectau hyn eu datblygu yn yr ardaloedd gwledig a threfol.

Fe fyddwn yn:

• Rhoi blaenoriaeth ac addewid i drefi a busnesau bychain ar draws y sir a byddwn yn adfywio canol eu 
trefi fel y byddan nhw’n fannau bywiog economaidd.

• Lobio Llywodraeth Cymru i gyflwyno tecach ‘Cynllun Cymorth Trethi Busnesau Bach’ er mwyn gwella’r 
gefnogaeth i fusnesau bach a chanolig eu maint

• Byddwn yn canfod y gwahanol gyrff yn y sector gyhoeddus a allent gael eu lleoli yn Sir Gaerfyrddin 
fel rhan o bolisi strategaeth di-ganoli Llywodraeth Cymru e.e. Swyddfa’r Comisiynydd Iaith a’r Cyngor 
Cyllido Addysg Dros 16 oed.

• Cynnig, ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru pecyn i hyfforddi a chefnogi ac annog cwmnïau i dargedi 
marchnadoedd allforio newydd gan gynnig Gwobr Her Allforio i’r rhai mwyaf llwyddiannus.

• Arwain a thargedi ymgyrch buddsoddiadau mewnol gan ddenu cwmnïau o’r Iwerddon i leoli yn y sir 
ac yng Nghymru yn dilyn Brexit.

• Mabwysiadu agwedd ‘Caerfyrddin Gyntaf’ ym mhryniant y Cyngor, gan gynyddu’n ddirfawr gwariant 
y Cyngor gyda busnesau lleol. 

• Ehangu’r gwaith a gychwynnwyd gan wleidyddion cenedlaethol Plaid Cymru i lansio ymgyrch 
‘Cysylltu Sir Gar’ er mwyn ymestyn y band llydan uwch gyflym a’r cysylltiad ffonau symudol 4G, 
yn ogystal ag ymchwilio i’r opsynnau sydd ar gael i’r Cyngor i helpu’r cartrefi a’r busnesau mwyaf 
gwledig.
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Amgylchedd a Thrafnidiaeth

Fe wnaiff Plaid Cymru chwarae ei rhan a chymryd y cyfrifoldeb o amddiffyn yr amgylchedd a thaclo 
newid hinsawdd.

Ry ni wedi buddsoddi mewn loriau casglu gwastraff a loriau gritio’r ffyrdd – a’n gwneud yn uned 
mwyaf eco gyfeillgar ym Mhrydain.

Fe fyddwn ni yn:

• Gosod y targed a’r her o sicrhau mai Sir Gaerfyrddin fydd y sir ‘sero gwastraff’ gyntaf yng Nghymru 
a’n gwneud yn ganolfan arweinyddiaeth y cylch economeg.  Sefydlwn gomisiwn o arbenigwyr lleol, 
cenedlaethol a rhyngwladol i’n helpu i gyrraedd yr amcan hwn. Fel rhan o’n ymrwymiad byddwn yn 
sicrhau ail leoli’r gwasanaethau ail-gylchu yn ardal Llangadog.

• Cyflwyno paneli solar ar adeiladau’r Cyngor ac ar y tir gan roi’r amgylchedd a chynaladawyedd yn 
flaenoriaeth o fewn adrannau’r Cyngor.

• Cydweithio gyda Llywodraeth Cymru a chysylltu gyda Chynghorau Tref a Chymuned er mwyn cytuno 
ar lwybr gorau ffordd osgoi Llandeilo.

• Rhoi blaenoriaeth i fuddsoddi mewn Trafnidiaeth Leol am y bum mlynedd nesaf gyda’r prosiectau 
canlynol:

Gorffen Ffordd Cysylltu Gorllewin Caerfyrddin a’r A40 wrth Barc Dewi Sant a 
Phrosiect Yr Egin a Choleg Prifysgol Y Drindod Dewi Sant erbyn Mawrth 2018,

Gwella’r mynediad i’r M4 o Lanelli ar hyd yr A4138, 

• Dal i fuddsoddi mewn ffyrdd seiclo ar hyd y sir.

• Fe wnawn lobio Llywodraeth Cymru i wella’n syfrdanol y cyllid ar gyfer ‘Ffyrdd a Diogelwch o fewn 
Cymunedau’ fel y gall y Cyngor ddarparu llwybrau a mannau mwy diogel i gerddwyr.

• Pwyso ar Asiantaeth Prif Ffyrdd Cymru i wella’r buddsoddiad i’n prif ffyrdd. Cyflwyno Cynllun 
Rheilffordd i ‘Drafnidiaeth Cymru’ er mwyn tendro ar gyfer rhedeg rheilffyrdd Cymru a’r Gororau a 
hynny wedi ei seilio ar 4 elfen:

Ail agor y lein o Gaerfyrddin i Aberystwyth
Gorsaf newydd yn San Cler

Gwasanaeth rheilffordd newydd i gysylltu Dyffryn Aman ac Abertawe
Gwasanaethau amlach ar lein Calon Cymru, a buddsoddiad mewn gorsafoedd ar hyd y ffordd.
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Addysg a Ddiwylliant

Newid mewn addysg yw’r newid unigol mwyaf y gall gweinyddiaeth y Cyngor ei gyflawni yn Sir 
Gaerfyrddin. 

Mae gan y sir eisoes sustem addysg ‘o’r crud i fywoliaeth’ trwy’r meithrinfeydd blynyddoedd cynnar 
hyd at addysg bellach ac uwch  - i gyd o fewn y sir.  

Ry ni am roi pob cyfle posibl i rieni, disgyblion ac athrawon i greu sustem addysg y gall Sir Gar fod 
yn falch iawn ohoni.

Fe fyddwn yn :

• Sicrhau y bydd pob plentyn yn ôl ei oed o fewn y sir gyda mynediad i Lyfr Cromatig (‘Chromebook’) 
neu ddyfais gyfwerth ar gyfer dysgu gwaith 1i1 yn yr ysgol neu adref.

• Cymryd camau i leihau effaith tlodi ar ddisgyblion yn ystod diwrnod ysgol trwy adolygu prisiau cinio 
ysgol.

• Gwneud yn siŵr bod defnydd llawn cymunedol o ysgolion.

• Parhau i fuddsoddi mewn adnoddau i ysgolion.

• Gofalu bod Cynllun Strategaeth Addysg Gymraeg y sir yn cael ei weithredu’n llawn.

• Cefnogi cais am sefydlu Galeri Gymreig Celfyddyd Gyfoes yn y Gelli Aur.

• Gwneud 2019 yn ddathliad diwylliannol Cymreig ar hyd y flwyddyn i nodi 200 mlwyddiant yr 
Eisteddfod yn ei ffurf bresennol yng Ngaerfyrddin.
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Cyngor ar gyfer y Ganrif Hon

Fe fyddwn yn:

• Ymroi i fod yn Gyngor Agored trwy dderbyn yr egwyddorion o Gyngor Agored a Data Agored.

• Fe wnawn wrando a gwobrwyo’r staff a fydd yn gwella ein  gwasanaethau.

• Ymrwymo i ddatblygu’n perthynas gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned.

• Ymchwilio ar gyfer sefydlu adnoddau i’w defnyddio’n ddiogel fel ffordd o leihau’r niwed wrth gam 
ddefnyddio sylweddau.

• Ymrwymo i weithio dull o ‘amser teg’ fel ffordd o sicrhau cyfartaledd yn y lle gwaith.

• Cadw ein staff o fewn y cyngor i gyflogaeth uniongyrchol, ac osgoi eu trosglwyddo i gyrff allanol neu 
breifat.

• Ymrwymo i osgoi colli swyddi’n orfodol, a chadw at egwyddorion bargeinio a thrafod teg, ac i dalu staff 
y Cyngor y Cyflog Byw Cymreig.  Defnyddio rheolau pwrcasu Llywodraeth Cymru fel bod pob busnes a 
chorff sy’n gwneud gwaith i’r Cyngor yn cadw at y rheolau a chyflog teg.

• Gwrthod gweithredu ‘mesur yr undebau’ Llywodraeth Prydain ac unrhyw gynigion i leihau hawliau 
gweithwyr ac undebau.

• Mabwysiadu polisi o beidio taflu pobl allan o’u tai oherwydd treth ystafell wely.

• Cryfhau ymhellach ein perthynas gyda’r Cyngor Ieuenctid a fforwm yr Ifanc Sir Gaerfyrddin.


