Mae Plaid Cwm Cynon eisiau ichi ddweud
eich dweud yn nyfodol eich cwm.
Sut hoffech chi gymryd rhan gyda Phlaid Cwm Cynon a helpu i greu cymuned
wych ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol? Sut fyddech chi'n gwella ein hardal?
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PARTI CWM CYNON PWYLLGOR I’R CANLYNOL:
EIN POBL IFANC:
Mae Plaid Cwm Cynon yn addo
ymladd am well cyfleoedd a hawliau
i bobl ifanc. Yn benodol, byddwn yn
ymgyrchu ac yn mynd ati i chwilio am
ffyrdd a fydd yn dod â chyflogaeth a
hyfforddiant yr 21ain ganrif i’n hardal.
Mae roboteg, peirianneg, technoleg
gofod, twristiaeth, meddalwedd,
argraffu 3d, meddygaeth a gofal iechyd
i gyd yn feysydd twf y mae angen eu
hannog. Mae hyn yn dechrau trwy
newid agweddau mewn colegau
a’r llywodraeth i hwyluso llwybrau
cyflogaeth yn y dyfodol yn well.
Oni bai bod yr ardal yn addasu nawr,
yna bydd ein pobl ifanc dalentog yn
gadael ac yn cefnu ar yr ardal hon.
Bydd Parti Cwm Cynon yn ymladd am
ddarpariaeth ieuenctid ddigonol yn ein
hardal. Mae pobl ifanc etholaeth Cynon
wedi cael eu hesgeuluso ers gormod o
amser.
EIN HAMGYLCHEDD:
Mae Cwm Cynon yn lle gwych i fyw,
gweithio, mwynhau a threulio amser.
Rydym yn agos at ddinasoedd mawr,
yr arfordir, Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog, mae gennym aer glân ac
afonydd glân. Mae Parti Cwm Cynon
yn angerddol am edrych ar ôl ein
hamgylchedd. Rydym yn credu mewn
cefnogi cwmnïau cyfleustodau glân,
cynaliadwy, isel eu heffaith a, lle bo
hynny’n bosibl, cwmnïau cyfleustodau
sy’n eiddo lleol. Byddwn yn lobïo,
yn ymladd ac yn annog datblygiad
amgylcheddol parchus a phriodol.

Gyda chynllunio a datblygu ystyriol,
credwn y bydd Cwm Cynon a’i
amgylchedd uniongyrchol yn annog,
busnes, diwylliant a chymuned i ffynnu
yn ogystal â denu ymwelwyr newydd
i’n hardal.
EIN ECONOMI:
Mae angen i ecsodus dyddiol yr A470
ddod i ben ac mae angen cefnogaeth,
cyfeiriad a ffordd newydd o wneud
pethau i gael eu hadfywio ar y Stryd
Fawr. Mae’r CVP wedi bod yn ymladd
o blaid a bydd yn parhau i frwydro am
fuddsoddiad yng nghanol ein trefi.
Byddwn yn gwneud popeth o fewn
ein gallu i gynorthwyo i greu swyddi
yn ein hardal. Bydd Parti Cwm Cynon
yn cefnogi Ardal Gwella Busnes (AGB)
Canol Tref Aberdâr ar hyn o bryd a
hefyd yn creu gweithgor trawsbleidiol
i ganolbwyntio ar fentrau eraill yng
nghanol y dref. Byddwn yn gweithio
gyda busnesau a buddsoddwyr i
alluogi mentrau newydd yn ein hardal
sy’n addas ar gyfer yr 21ain ganrif a thu
hwnt.
Yn y dyfodol agos, bydd byd gwaith yn
newid yn sylweddol ac mae’r CVP yn
credu y dylai ein hardal baratoi ar gyfer
y tueddiadau cyflogaeth a ragwelir
yn y dyfodol. Mae hyn yn dynodi
mwy o weithio gartref, llai o gymudo,
ardaloedd diwydiannol modern llai a
chyfathrebu cyflym. Mae gan Blaid
Cwm Cynon y weledigaeth, y cymeriad
a’r wybodaeth i lobïo a meithrin
partneriaethau ar gyfer ein heconomi
yn y dyfodol.

Dim ond dechrau cymysgedd
uchelgeisiol newydd fydd Planetariwm
Cymru, Zip World a Chanolfan
Ragoriaeth Cadwraeth Gymreig
arfaethedig a glustnodwyd ar gyfer
Hirwaun a fydd yn chwistrellu miliynau
o bunnoedd i’r economi. Byddwn
yn cefnogi’r cynlluniau hyn, a mwy o
weledigaeth.
EIN ADDYSG:
It yn annerbyniol bod ein hysgolion
ar ei hôl hi a bod dyfodol ein plant yn
cael eu peryglu. Mae’n annerbyniol
i’r myfyrwyr, mae’n annerbyniol i’r
rhieni ac mae’n annerbyniol i’r staff yr
ymddiriedir iddynt ddyletswydd sydd
heb ei gwerthfawrogi weithiau.
Mae angen annog newid diwylliant.
Mae angen dod i newid sy’n cofleidio’r
system addysg ond sydd hefyd yn
ymgysylltu â rhieni, myfyrwyr ac
addysgwyr i ddod yn cogiau hanfodol
yn ein cymunedau. Mae gan Blaid
Cwm Cynon brofiad uniongyrchol o
ysgolion a cholegau yn mabwysiadu
dull pellter braich o gynnwys y
gymuned yn ddwfn. Mae Plaid Cwm
Cynon yn credu bod gwasanaeth
cymunedol yn ddyletswydd a bod
rhwymedigaeth ar ein system addysg i
hwyluso hyn.
Byddwn yn gweithio gyda’r holl
randdeiliaid i weithredu partneriaethau
hirhoedlog ac ystyrlon yn ein hardal.
EIN IECHYD A’N LLES:
Mae Parti Cwm Cynon yn synnu at
y modd y mae Bwrdd Iechyd Cwm
Taf wedi cronni’r problemau sydd
wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar.

Credwn fod y staff a’r cyhoedd yn
haeddu gwasanaeth iechyd sy’n cael ei
ariannu’n dda ac sy’n arwain y byd ac
sy’n deg ac am ddim i bawb. Byddwn
yn ymladd i, nid yn unig arbed, ond
gwella’r GIG.
EIN DIOGELWCH
Nid oes unrhyw orsafoedd Heddlu â
staff yn etholaeth Cynon. Mae hyn yn
annerbyniol. Byddwn yn lobïo ac yn
mynnu presenoldeb Heddlu gweladwy
a hygyrch gan ein Awdurdod Heddlu,
Llywodraeth Leol ac yn Genedlaethol.
Credwn fod ein lluoedd arfog a
phersonél y gwasanaeth yn haeddu
adnoddau a chyllid digonol yn ogystal
â chefnogaeth wleidyddol a moesol
mewn byd bythol ansicr. Mae Plaid
Cwm Cynon hefyd yn credu bod angen
dull mwy ystyriol gan lywodraeth y DU
wrth fynd i wrthdaro.
GALLWCH WNEUD GWAHANIAETH
Bydd Plaid Cwm Cynon yn parhau
i ymladd am fargen decach i’n
hetholaeth Cynon. Mae angen i chi
sefyll i fyny ac ymuno â’n mudiad.
Unwaith y bydd yr etholiad cyffredinol
drosodd, bydd Plaid Cwm Cynon yma
i ymgyrchu ac ymladd dros etholaeth
Cynon yn etholiadau cynghorau lleol.
Os ydych chi’n (neu’n gwybod) rhywun
sy’n meddwl cymunedol ac a all helpu
i wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn
eich ardal chi, ystyriwch sefyll dros y
cyngor. Cysylltwch â ni a darganfod sut
y gallwch chi helpu.

