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Rhagarweiniad
Mae Plaid Cymru Rhondda Cynon Taf wedi cynhyrchu set o argymhellion polisi fydd yn trawsnewid y 
ffordd y mae gwasanaethau lleol y Cyngor yn adlewyrchu’n well flaenoriaethau cymunedau ar draws y 
Fwrdeistref Sirol.    

Lluniwyd yr argymhellion hyn yn dilyn yn dilyn sgyrsiau â thrigolion ddywedodd wrthym pam fod newid 
a gwelliannau’n hanfodol i wella’r gwasanaethau hynny sy’n ddiffygiol. Blaenoriaeth gyntaf Plaid Cymru 
fydd i addunedu y bydd Addysg a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael eu gwarchod  rhag toriadau. 
Mae’r ddau wasanaeth yma’n hanfodol i ddiogelu iechyd, lles a ffyniant bywyd yn yr unfed ganrif ar 
hugain, beth bynnag fo’ch oed ac ni ddylid aberthu’r rhain yn enw llymder.    

Ar amser pan mae pob ceiniog yn bwysig, byddwn yn rhoi cap ar gyflogau uwch swyddogion y cyngor 
ond yn gwella cynllun prentisiaeth a graddio’r Cyngor. Bydd Plaid Cymru’n parhau i wrthod codiadau tâl 
i Gynghorwyr.      

Mae Plaid Cymru hefyd yn frwd i hyrwyddo’r gwasanaeth sy’n gofalu am les cymunedau. Yn y 
cyd-destun hwn rydych wedi dweud wrthym fod amgylchfyd glân a gwyrdd yn flaenoriaeth. Rydym yn 
ymwybodol fod eiddo gwag yn falltod yn ein stryd fawr a’n cymunedau ac fe fyddwn yn defnyddio’r holl 
bwerau o fewn ein gallu i adfywio’r ardaloedd hyn.                    

Bydd Plaid Cymru’n gweithio gyda thrigolion i wella’r gyfradd ailgylchu drwy hybu cynllun gwobrwyo’r 
rhai sy’n cyfranogi i ailgylchu bwyd. Bydd Plaid Cymru’n mynd i’r afael â thipio anghyfreithlon a chŵn 
yn baeddu a sicrhau fod gyda ni ddigon o staff i sicrhau gorfodaeth effeithlon. Ni fyddwn yn cyflwyno 
cynllun casglu bagiau duon / biniau sbwriel bob 3 wythnos.      

Ar Fai 4ydd bydd gan etholwyr Rhondda Cynon Taf y cyfle i roi eu barn ar y Cyngor Llafur presennol. 
Dyma Gyngor, yn ystod y pum mlynedd y maent wedi bod mewn grym sydd wedi cau llyfrgelloedd, 
pyllau padlo, canolfannau oriau’r dydd , amgueddfa a llawer o ysgolion. Dyma Gyngor sydd wedi 
amddifadu plant bach o 15 awr o addysg feithrin yr wythnos a hefyd sy’n bygwth codi tâl ar gludiant o’r 
cartref i’r ysgol.  

Mae neges Plaid Cymru i’r etholwyr yn un syml. Os ydych chi eisiau gweld newid yn lleol, dim ond Plaid 
Cymru sy’n cynnig digon o ymgeiswyr i gymryd rheolaeth o’r Cyngor oddi ar Lafur. Rwy’n apelio ar bob 
pleidleisiwr i gefnogi Plaid Cymru er mwyn sicrhau dyfodol gwell sy’n seiliedig ar flaenoriaethau’r 
cyhoedd.
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Yr eiddoch yn gywir,

Y Cynghorydd Pauline Jarman
Arweinydd Grŵp Plaid Cymru
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Ein hymrwymiad i chi

Addewidion

Bydd Cyngor a reolir gan Blaid Cymru yn gweithio â phreswylwyr i 
greu cymunedau cryfach a Chymru gryfach.  Mi fyddwn yn:  

•" Darparu’r addysg o’r ansawdd gorau i bob plentyn.  

•" Buddsoddi’n lleol, prynu’n lleol ac osgoi gwastraff.

•" Diogelu a chefnogi’r dinasyddion mwyaf bregus o bob oed.    

Bydd cynghorwyr Plaid Cymru’n ddiwyd, dibynadwy ac yn atebol i’r 
cyhoedd fydd yn derbyn eu gwasanaeth.

• Peidio â chyflwyno taliadau ar gludiant o’r cartref i’r ysgol gan 
gynnwys disgyblion dan 5 a myfyrwyr ôl 16

• Gosod cap ar gyflogau uwch staff y cyngor a gwrthod codiad tâl i 
gynghorwyr 

• Ymwrthod â chylch tair neu bedair wythnos ar gyfer casglu 
biniau   

• Buddsoddi mewn cadw’n strydoedd yn lân - mynd i’r afael â 
thipio anghyfreithlon a chŵn yn baeddu

• Gwneud defnydd o dai a siopau gwag.  
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IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL  
Gan gydnabod polisi Plaid Cymru i integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol, 
byddwn yn:

• gweithio mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwmtaf a phartneriaid 
eraill i ddarparu model well o ofal i’n dinasyddion mwyaf bregus a difreintiedig. 

• gwarchod cyllid y Gwasanaethau Cymdeithasol yn flynyddol  nhermau real i 
gwrdd ag anghenion y nifer cynyddol o blant mewn gofal a darparu’n well ar 
gyfer yr henoed, y llesg a’r preswylwyr anabl. Bydd y gwarantiad hwn yn help i 
osgoi’r argyfwng sydd ar y gorwel yn y sector gofal, boed ofal cartref, gofal 
preswyl neu ofal maeth.

• disgwyl i’r holl gynghorwyr ddod yn Gyfeillion Dementia yn y gymuned y maent 
yn ei gwasanaethu. 

Mae dementia’n broblem iechyd cyhoeddus enfawr yng Nghymru. Mae’n gyffredin ym mysg 
pobl hŷn- mae dementia’n effeithio ar un mewn ugain o’r rhai dros 65 ac un mewn pump o’r 
rhai dros 80.   

Fel y mae disgwyliad bywyd yn cynyddu, bydd mwy o bobl hŷn ac felly mwy o bobl gyda 
dementia. 

Cymdeithas Alzheimer yw Cyfeillion Dementia sy’n annog pobl I ddysgu ychydig mwy am 
fyw gyda dementia ac yn y man I I arfogi eu hunain I weithredu ac I helpu mewn unrhyw 
ffordd , megis dod yn ymwelydd.    

Byddwn yn:   

• rhesymoli’r trefniadau rhwng y cyngor a Bwrdd Iechyd Cwmtaf fel bod 
amseroedd aros am asesiad a mynediad i Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant ac 
Adolesent yn cael ei gwtogi oherwydd lefelau annerbyniol presennol  

• mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Cwmtaf yn gwella’r drefn o ryddhau o’r 
ysbyty i’r cartref fel bod yr henoed hynny sy’n dymuno byw’n annibynnol, yn eu 
cartref ei hunan yn gallu gwneud hynny’n ddiogel a hynny mewn cyfnod o 
amser derbyniol  

• monitro’r gwasanaeth gofal cartref drwy gydweithio â darparwyr y gwasanaeth 
er mwyn sicrhau bod yr ymweliadau’n gyson, yn ddibynadwy a bod yr 



• adnoddau’n addas. Mae gyda ni ddyletswydd, wrth ystyried y bobl sy’n 
ddibynnol ac sy’n talu am y gwasanaeth i fonitro ansawdd, y modd y gweithredir 
a pherfformiad y rhai dan gytundeb.

IECHYD GWASANAETHAU PLANT, 
ADDYSG, GOFAL PLANT A 
CHWARAE
Wrth ymdrechu i fynd i’r afael â thlodi plant fel na fydd hynny’n rhwystr yn y byd 
addysg bydd Cyngor Plaid Cymru yn:

• ymrwymo i gynnig y ddarpariaeth 30 awr o addysg rad ac am ddim ar gyfer plant 
teirblwydd oed sy’n perthyn i rieni sy’n gweithio ar draws RhCT oedd yn 
ganlyniad i drafodaethau rhwng Plaid Cymru a Llywodraeth Cymru.

• ymrwymo i sicrhau cysondeb a chydraddoldeb ar draws RhCT parthed addysg , 
gan ymrwymo i ddod o hyd i’r model addysg orau sy’n cynnig cyfleoedd eang 
drwy gyfrwng y Gymraeg neu Saesneg, ar gyfer pob dysgwr, waeth beth fo’u 
gallu, rhyw a chefndir, ac sy’n rhoi’r ffocws ar wella dysgu ac addysgu.

• sicrhau y bydd dysgwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol yn cael eu trin yn deg 
ac yn gallu cael mynediad i gefnogaeth ystod eang sydd yn sicrhau eu bod yn 
cyrraedd eu potensial llawn. Wrth wneud hynny, byddwn yn annog cydweithio 
gwell rhwng asiantau fel bod yr anghenion yn cael eu hadnabod yn gynnar a’r 
gefnogaeth briodol yn cael ei osod yn ei le, a hynny'n cydymffurfio â Mesur 
Anghenion Dysgu Llywodraeth Cymru (2016).  

• cefnogi ac annog ein dysgwyr mwy abl a dawnus fel eu bod yn ffynnu a 
chyrraedd eu potensial llawn.

• adolygu’r arbrawf ysgolion siwper Rhondda i ddarganfod pa mor effeithlon 
mae’r arbrawf wedi bod, a hynny’n ôl deilliannau addysgol y disgyblion.

• adolygu’r polisi rhybudd cosb benodedig gyfredol sy’n weithredol ar draws 
RhCT, heb gyfaddawdu ar bwysigrwydd presenoldeb yn yr ysgol.

• cefnogi arweinwyr ysgol a llywodraethwyr i fod yn effeithlon wrth greu ysgolion 
sy’n ffocysu ar ddeilliannau amgen i bob dysgwr. 



• ymrwymo i gau’r bwlch cyflawniad rhwng bechgyn a merched a phlant sydd dan 
ofal yr awdurdod fel y byddant yn cyrraedd eu llawn botensial.

• peidio â codi tâl am gludiant o’r cartref i’r ysgol yn cynnwys y rhai dan 5 a 
myfyrwyr ôl 16.

Yn ogystal ag addysg a gofal plant bydd yn rhoi blaenoriaeth i iechyd a lles ein plant. Wrth 
ymdrechu i sicrhau mwyniant ac ymarfer corff i’r plant yn yr awyr agored wrth chwarae yn 
darparu profiadau newydd iddynt. Mae gormod o blant yn RhCT dan anfantais a lefelau 
tlodi plant yn y sir yn gywilyddus. Rhaid inni ddarparu cyfleusterau i godi calonnau ein 
cymunedau ac annog arferion corfforol iachus i blant ifanc.   

Bydd Cyngor Plaid Cymru’n gwarantu: 

• buddsoddiad pellach mewn cyfleusterau awyr agored ar gyfer plant drwy 
uwchraddio a moderneiddio ardaloedd chwarae ar draws y Sir. 

• ymgynghoriad a chydweithio i gyflwyno rhaglen beilot o byllau sblasio i wneud 
iawn am gau pyllau padlo.

CYLLID A THRETH Y CYNGOR
Rydym yn deall y pwysau sydd ar Gyllid Cynghorau a’i effaith ar wasanaethau a lefelau 
Treth Cyngor. Fel man cychwyn, ni fydd Plaid Cymru’n cytuno ar godiad tâl dros dymor 
nesaf y Cyngor a bydd yn parhau i roddi 5% i’r sector wirfoddol ac elusennol yn eu 
cymunedau.  

Am lawer o flynyddoedd mae Treth Cyngor yn RhCT wedi bod yn uwch na’r mwyafrif o 
Gynghorau eraill. Yn 2016/17 roedd RhCT a reolir gan Lafur yn 13.2% yn uwch nag 
Abertawe, 19.1% yn uwch na Sir Gaerfyrddin, 25.5% yn fwy na Chaerdydd, 32.8% yn fwy 
na Chaerffili gyfagos a 36.5 yn fwy na Chasnewydd.  

Llwyddodd Grŵp Cynulliad Plaid Cymru i sicrhau ychwanegiad o £25 miliwn o gyllid ar 
gyfer Cynghorau Lleol esgorodd eleni ar y cytundeb Llywodraeth Leol  gorau ers 2013/14.   

Bydd Cyngor Plaid Cymru’n:  

• anelu at atal codiadau’n flynyddol ac nid yn ystod blwyddyn etholiad yn unig. 

• cefnogi buddsoddiad yn y Dêl Dinas ar brosiectau sy’n gwella ffyniant RhCT. 
Bydd Plaid Cymru’n darparu arweiniad cryf i sicrhau y bydd Dêl Dinas effeithlon 
yn arwain at “Ddêl Cymoedd” fydd o fudd i RhCT gyfan.



• sicrhau gostyngiad argostau a chostau wrth ddiogelu gwasanaethau llai amlwg 
gyda Chynghorau eraill. 

• gweithio i beri capio ar gyflogau’r Prif Weithredwr ac Uwch Swyddogion.

• gostwng y swm o arian cyhoeddus sy’n cael ei wario ar ymgynghorwyr allanol.

CYNLLUNIO
Mae Plaid Cymru’n credu y dylid seilio polisiau cynllunio ar anghenion lleol. Mae cryn tan 
ddatblygu wedi digwydd mewn rhannau o’r Sir tra mae rhannau eraill wedi dioddef gor 
ddatblygiad niweidiol.   Mewn  ymgais i wneud iawn am y diffyg cydbwysedd bydd Cyngor 
Plaid Cymru’n:  

• adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol cyfredol fel y bo’n adlewyrchu anghenion a 
dyhead lleol yn well ym myd tai, datblygiad economaidd, manwerthu ac 
isadeiledd. 

• adolygu effaith y Nodyn Cynghori Technegol 8 (TAN 8 - Cynllunio ar gyfer ynni 
adnewyddadwy 2005) a Nodyn Cynghori Technegol 15 (TAN 15 - Datblygiad a 
risg llifogydd 2004)  ar botensial datblygiad drwy’r Sir. Bydd hyn yn berthnasol i 
ddatblygiad safle Pen y Cymoedd fydd yn denu moratoriwm oherwydd ei fod 
wedi’i lawn ddatblygu.

• cefnogi’r gwaharddiad ar Ffracio drwy RhCT.

• cyflwyno canllawiau cynllunio atodol i fynd i’r afael â difodiad planhigion 
ymledol megis Clymog Chwyn Siapaneaidd.

YMGYSYLLTIAD, BOD YN AGORED A 
THRYLOYWDER
Am flynyddoedd rydych wedi dweud wrthym nad yw’r Cyngor yn gwrando ar bobl leol. 
Rydym yn cytuno, felly beth am newid pethau? Mae proffil dyfodol poblogaeth RhCT yn 
dangos cynnydd arwyddocaol ym mysg yr henoed ac felly rhaid inni ofalu                           



amdanynt a rhoi iddynt ansawdd bywyd. Wrth gynllunio ar gyfer dyfodol bydd cyfrifoldeb 
enfawr arnom i ddarparu ar gyfer y genhedlaeth newydd o oedolion, sef ein hieuenctid. 
Rhaid inni wrando ar yr holl leisiau a chwrdd â’u hanghenion wrth ddarparu gwasanaethau.

Bydd Cyngor Plaid Cymru’n:   

• gweithio dros bobl RhCT ac i sicrhau rhyngweithiad effeithlon a hyrwyddo’r 
broses ddemocrataidd.

• sefydlu Pwyllgor Deisebau fel bod cymunedau’n gallu mynnu codi mater 
penodol yn y Cyngor.

• cynnal Cynulliadau’r Bobl ac Ieuenctid - cyfarfodydd agored i wrando ar farn 
cymunedau ar draws y Sir.

• darlledu Cyfarfodydd y Cyngor

• lleihau’r nifer o swyddogion gweithredol sy’n naw aelod cabinet ar hyn o bryd.  

AMGYLCHEDD
Mae gan bob un ohonom yr hawl i gael strydoedd glân a lleoedd awyr agored ac y mae 
gyda ni gyfrifoldeb i sicrhau ein bod yn gwarchod ein hamgylchedd. Mae casglu ac mae 
cael gwared â’r gwastraff rydym ni’n ei greu’n sialens enfawr ac y mae’n hanfodol inni 
sicrhau ailgylchu effeithlon, gwaredu gwastraff swmpus yn briodol a chymryd mwy o ran 
mewn ailgylchu bwyd.

Mae’n rhaid i berchnogion cŵn anghyfrifol ddechrau glanhau ar ôl eu cŵn. Mae gan y 
Cyngor gyfrifoldeb arwyddocaol fel yr awdurdod sy’n casglu a gwaredu gwastraff I greu 
polisiau sy’n galluogi a chynorthwyo I gydymffurfio ar yr holl faterion hyn. Nid yw’r 
trefniadau presennol yn cwrdd â disgwyliadau’r cyhoedd ac y mae’r nifer o gŵn yn baeddu 
wedi cynyddu’n ddiweddar i lefelau annerbyniol.

Bydd cyngor Plaid Cymru’n:

• cynyddu’r nifer o swyddogion gorfodaeth i ddelio â rheolau newydd Plaid Cymru 
parthed baeddu cŵn a hynny mewn modd amserol ac effeithlon.

• cadw a gwella argaeledd bagiau baw cŵn rhad ac am ddim.

• cadw’r cylch pythefnos presennol o gasglu bagiau duon / biniau.



• dileu costau gwastraff swmpus a’i wneud yn wasanaeth rhad ac am ddim.

• gobeithio cyflwyno, yn dilyn ymgynghoriad a’r cyhoedd,  gynllun cymhelliant 
misol gyda gwobrau i gael trigolion i ailgylchu bwyd.

LONYDD CEFN, PRIFFYRDD, 
GOLEUADAU STRYD A PHARCIO 
CEIR YN Y TREFI
Nid yw’r mwyafrif o lonydd cefn wedi’u mabwysiadu, ond er hynny maent yn cael defnydd 
sylweddol gan gymunedau. Wrth gofio fod gyda ni nifer gynyddol o henoed a’r anabl mae’r 
lonydd cefn yn anodd iddynt eu defnyddio. Mae gofid hefyd mewn rhai ardaloedd nad yw’r 
goleuadau stryd yn ddigonol. 

Bydd Cyngor Plaid Cymru’n: 

• dechrau cynllun clirio lonydd cefn, a gyda’r cymunedau i fynd i’r afael â 
gordyfiant a thipio anghyfreithlon.

• adolygu strategaeth goleuadau stryd yn dilyn cwynion am leoliadau tywyll yn y 
Sir er bod golau gerllaw.

• datblygu strategaeth rhwydwaith beicio gyda phartneriaid eraill i bob cwr o’r Sir. 
Ar hyn o bryd nid oes gan y Rhondda Fawr lwybrau beicio.

• cyflwyno cynllun arafu traffig i 20mya gerllaw holl ysgolion y Sir lle mae hynny’n 
bosib. 

• cyflwyno cynllun 24 - 48 awr i drwsio ceudyllau peryglus yn y ffordd.

• adolygu strategaeth parcio ceir i roi peth parcio am ddim yn Aberdâr a 
Phontypridd a pharcio rhad ac am ddim ym Mhorth, Aberpennar a Thonypandy.

TAI AC EIDDO GWAG
Mae pawb yn haeddu byw mewn tai o ansawdd da. Yn anffodus, mae llawer o eiddo gwag, 
rhai preswyl a masnachol sy’n falltod yn ein cymunedau. Ar hyn o bryd nid oes gan RhCT 
yr adnoddau gorfodaeth ac y mae Swyddfa Archwiliadau  Cymru wedi rhybuddio fod timau 



iechyd amgylcheddol mewn perygl o fethu â rhoi ar waith eu swyddogaethau sylfaenol.  
Mae gwella cyflwr tai’n hanfodol os ydym am wella safon iechyd a lles pobl. Felly hefyd 
eiddo masnachol sy’n falltod ar bob stryd fawr ac sydd angen eu hadfywio.

Bydd Cyngor Plaid Cymru’n:    

• ymgynghori parthed Gorchmynion Rheoli  Annedd Gwag i adfywio eiddo gwag. 
Byddai hyn yn caniatáu i’r cyngor i feddiannu tai sydd wedi dirywio, eu hadfer 
a’u rhentu i rai ar y rhestr aros.

• sicrhau y bydd y cyngor yn defnyddio ei bwerau gorfodaeth i fynd i’r afael â 
siopau anghyfannedd sy’n difwyno ardal. Byddwn yn adnabod ac yn adfywio’r 
cymunedau hynny lle mae eiddo gwag sy’n falltod ar yr ardal dros dymor y 
Cyngor nesaf. 

• ymroi i ddenu datblygiadau tai newydd i’r rhannau hynny o’r Sir sydd ag angen 
amlwg am hynny.  Mae angen i ni ystyried os yw’r isadeiledd lleol yn ein 
boddhau i ymdopi gyda’r galw am ysgolion, gwasanaethau iechyd a phriffyrdd. 
Mae rhai ardaloedd yn y tir lle mae tagfeydd traffig cysgon a gwasanaeth iechyd 
nad yw’n gallu ymdopi ar hyn o bryd. Mae ffactorau megis y rhain yn gostwng 
ansawdd bywyd a rhaid eu hosgoi yn y dyfodol.

BUSNES A THWRISTIAETH 
Fel mudiad gwleidyddol cenedlaethol, mae Plaid Cymru yn ymrwymedig i gefnogi busnes 
lleol, creu swyddi lleol a datblygu cyfleoedd i’n heconomi dyfu. Mae angen i ni ehangu ein 
potensial twristiaeth yn y Sir. Mae gyda ni dreftadaeth ddiwydiannol unigryw y dylid ymelwa 
arno i ddenu ymwelwyr i’r ardal ac i hybu  ein ffyniant  a’n cyfle i greu swyddi yn y broses. 
 
Bydd Plaid Cymru’n:

• blaenoriaethu cynyddu’r nifer o gytundebau’r Cyngor â busnesau lleol. 

• pwyso ar Lywodraeth Cymru i ymestyn y cynllun cymorth treth busnes gan 
sicrhau cymorth treth i fusnesau bach a chanolig eu maint. Mae’r cynllun 
presennol, hyd yn oed gyda chymorth dros dro yn peryglu masnachu  
busnesau.

• archwilio potensial datblygu ein treftadaeth ddiwydiannol yn cynnwys twneli i 
greu llwybr treftadaeth unigryw a chyrchfannau twristiaid drwy’r Sir.

• cyflwyno cynlluniau adfywiad canol tref i’r lleoedd hynny nad sydd wedi elwa o 
gynlluniau blaenorol.
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