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Yn gynharach eleni, anfonais 
daflen at yr holl etholwyr, a oedd 
yn cynnwys arolwg byr yn gofyn i 
bobl nodi eu blaenoriaethau ar 
gyfer gweithredu a'u barn am yr 
hyn y dylid ei ddathlu'n fwy yng 
Nghwm Cynon. Mae'r adroddiad 
hwn yn cynrychioli canlyniadau'r 
arolwg hwn ac yn rhestru camau 
gweithredu arfaethedig i mi eu 
cymryd fel yr Aelod Seneddol yng 
Nghwm Cynon.  
 
Hoffwn ddiolch i bawb a roddodd 
o’u hamser i ymateb i'r arolwg. 
Dyma'r ymgais gyntaf i bwyso a 
mesur safbwyntiau lleol yn y 
modd hwn ac rwy'n gobeithio 
parhau â’r arfer o ymgynghori â 
phobl leol mewn amrywiol ffyrdd 
yn y dyfodol.  
 

Nodwyd 11 maes blaenoriaeth ar 
gyfer gweithredu, a thri phrif faes 
yr oedd pobl yn teimlo y dylem eu 
dathlu yma yng Nghwm Cynon. 
Mae amlinelliad dros y dudalen 
yn crynhoi fy nghamau 
gweithredu arfaethedig er mwyn 
ateb y blaenoriaethau hynny a 
nodwyd gan bobl leol. 
 
Bydd fy nhîm a minnau'n gweithio 
ar y blaenoriaethau ar gyfer 
gweithredu sydd wedi'u rhestru 
yn yr adroddiad hwn, gan 
gynnwys pobl leol a grwpiau lleol 
lle bynnag y bo modd. Mae 
Gweithio gyda'n gilydd er 
mwyn Dyfodol Tecach i Bawb 
yn rhywbeth rwy’n edrych ymlaen 
ato’n fawr. 



 

Yr Amgylchedd    

• Cynnal cyfres o 'Wasanaethau Hinsawdd" yng Nghwm Cynon ac yn sgil y rhain, 
paratoi a chyflwyno adroddiad i uwchgynhadledd COP26 ym mis Tachwedd 2021 

• Gweithio gyda Grŵp Llywio Cabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar Newid 
Hinsawdd a'r Grŵp Seneddol Trawsbleidiol ar Newid Hinsawdd. 

• Grŵp Cynghori ar yr Economi i arwain ar waith i ymchwilio ymhellach i'r potensial 
am swyddi gwyrdd yn y cwm. 

 

Canol Trefi 

• Comisiynu ymchwil ar economi Cwm Cynon ar ôl Covid. 

• Drwy fy Ngrŵp Cynghori ar yr Economi, cynnal trafodaethau rheolaidd gyda 
masnachwyr a phobl fusnes lleol. 

• Rhannu'r adroddiad gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf a gweithio gyda nhw ac 
eraill ar y materion a godwyd. 

• Cynnal syrjeris stryd a stondinau'n rheolaidd ar draws Cwm Cynon 
 

Cyflogaeth  

• Comisiynu ymchwil ar economi Cwm Cynon ar ôl Covid. 

• Rhannu canfyddiadau'r adroddiad gyda rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys 
Llywodraeth Cymru, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Undebau Llafur a chydweithio 
gyda nhw i ddatrys y materion a nodwyd. 

• Ein hamgylchedd, ein treftadaeth a'n pobl oedd y tri phrif faes yr oedd pobl yn 
teimlo y dylem eu dathlu yma yng Nghwm Cynon. 

• O ran camau gweithredu, byddaf yn hyrwyddo ac yn dathlu Cwm Cynon gartref 
ac yn San Steffan ar bob cyfle posibl, gan drafod y tri phrif faes a nodwyd. 

Gwasanaethau Cyhoeddus  

• Pwyso yn Senedd San Steffan am 
gyllid tecach i Gymru.  

 

Niwsans Cyhoeddus  

• Cymryd rhan mewn mentrau lleol 
e.e. codi sbwriel.  

 

Pobl Ifanc  

• Cynnal trafodaethau rheolaidd gyda 
chynrychiolwyr y gwasanaeth 
ieuenctid. 

• Gweithio gyda'n pobl ifanc i nodi 
materion ac atebion. 

 

Materion Lleol  

• Tynnu materion lleol at sylw 
Cynghorwyr wardiau lleol. 

 
 
 

Trafnidiaeth  

• Codi materion nad ydynt wedi'u 
datganoli yn Senedd San Steffan. 

 

Diogewlch  

• Trafod yr adroddiad hwn gyda'r Prif 
Gwnstabl yn ein cyfarfod nesaf. 

 

Tlodi  

• Defnyddio prosesau seneddol i wthio 
am newid. 

• Gweithio gyda banciau bwyd ac eraill 
ar lefel leol. 

 

Covid  

• Hyrwyddo diogewlch trigolion yn 
unol â pholisi Llywodraeth Cymru a 
chyfathrebu gwybodaeth berthnasol. 

 



 

Cynhyrchwyd y ddogfen hon ar ôl 
dosbarthu taflenni gwybodaeth i 
gartrefi yng Nghwm Cynon lle 
gofynnwyd i bobl roi gwybod beth 
oedd eu blaenoriaethau i’r Aelod 
Seneddol weithredu arnynt a beth 
dylid ei ddathlu yng Nghwm Cynon 
yn eu barn nhw. 
 Nid yw'r ffurflenni a 
ddychwelwyd yn sampl 
gynrychioliadol ond maent yn 
darparu cipolwg ar farn pobl leol. 
Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr 
yn gadarnhaol o ran eu hymagwedd 
at y materion a godwyd ganddynt ac 
roedd patrwm i'r rhan fwyaf o'r 
ymatebion a oedd yn golygu bod 
modd eu categoreiddio. Yn ogystal â 
nodi blaenoriaethau ar gyfer 
gweithredu, nododd llawer o 
ymatebwyr atebion posibl.  

 Hoffwn ddiolch i bawb a 
gymerodd yr amser i ymateb i'r 
arolwg. Dyma'r ymgais gyntaf i 
bwyso a mesur safbwyntiau lleol yn 
y modd hwn ac rwy'n gobeithio 
parhau â’r arfer o ymgynghori â 
phobl leol mewn amrywiol ffyrdd yn 
y dyfodol.  
 Yn ogystal â'r ymarfer hwn, rwyf 
eisoes wedi sefydlu tri grŵp 
cynghori lleol, i ymdrin â materion 
yr Economi, Lles a'r Cyfansoddiad ac 
mae'r holl grwpiau'n cynnwys ystod 
o gynrychiolwyr lleol o Gyngor ar 
Bopeth, busnesau lleol a 
gwirfoddolwyr unigol â diddordeb. 
Am fwy o wybodaeth am y grwpiau 
hyn, cysylltwch â'm swyddfa. 



 

Nodwyd 147 o flaenoriaethau ar gyfer gweithredu, a gellir dosbarthu'r rhain yn 
y categorïau canlynol yn nhrefn eu blaenoriaeth yn erbyn y ganran a soniodd 
am y categori hwnnw. 

 

 

 

Bydd gweddill yr adran hon yn manylu ar bob un o'r categorïau hyn 
ac yn nodi cynigion ar gyfer gweithredu gan yr AS a'm swyddfa, fel a 
ganlyn: 

Categorïau % o'r blaenoriaethau a 
nodwyd 

Yr Amgylchedd 19% 

Canol Trefi 15% 

Cyflogaeth 14% 

Gwasanaethau Cyhoeddus 11% 

Trafnidiaeth 8% 

Niwsans Cyhoeddus 8% 

Diogelwch 6% 

Pobl Ifanc 5% 

Materion Cymdogaethau 5% 

Tlodi 5% 

Covid 2% 

Arall 3% 

Priorities for Action. 



 

Cafodd y categori hwn ymateb eang, lle roedd cefnogaeth gyffredinol i farn 
un ymatebydd sef bod “newid hinsawdd yn effeithio arnon ni i gyd”. Ymhlith 
y cyfeiriadau a gafwyd roedd: yr angen i ddiogelu ein hinsawdd;  lleihau'r 
defnydd o blastigau; datblygu twristiaeth; cysylltu'r angen i gadw'r 
amgylchedd yn rhydd rhag sbwriel â'r potensial i gynyddu twristiaeth yn y 
cwm; gweithredu Bil Aer Glân Cymru. Cyfeiriodd sawl ymatebydd at 
broblemau llifogydd ac at y camau y mae angen eu cymryd i liniaru 
effeithiau newid hinsawdd.  
 
Gwnaed cysylltiadau clir gyda chategorïau eraill gan gynnwys (i) trafnidiaeth: 
cynyddu trafnidiaeth gyhoeddus, lleihau llygredd; (ii) gwasanaethau 
cyhoeddus: addysg er mwyn i blant ddysgu am bwysigrwydd gwarchod yr 
amgylchedd; (iii) cyflogaeth: yr angen am swyddi gwyrdd.  
 
Ymhlith yr awgrymiadau ar gyfer gweithredu roedd "plannu mwy o goed” a 
threfnu "prosiectau tacluso”. Roedd rhai sylwadau hefyd yn gysylltiedig â 
materion cymdogaethau, gyda chyfeiriad at leoliadau o harddwch arbennig, 
gan gynnwys gwlyptiroedd Cwmbach a thir wrth ymyl safle Phurnacite. 
Rhoddwyd esiampl o bantri bwyd i leihau gwastraff bwyd.  
 
Gwnaed cysylltiadau hefyd â chyflogaeth, a chafwyd sawl cyfeiriad at 
ddatblygu'r diwydiant twristiaeth (soniodd sawl ymatebydd am Zip World) 
a'r angen am arwyddion clir i ardaloedd o harddwch naturiol yn y cwm ac 
yn y cyffiniau.  
 

• Cyfrannu at COP26. Cynnal cyfres o 'Gynulliadau 
Hinsawdd" yng Nghwm Cynon ac yn sgil y rhain, paratoi a 
chyflwyno adroddiad i COP26 

• Grŵp Cynghori ar yr Economi i arwain ar waith i 
ymchwilio ymhellach i'r potensial am swyddi gwyrdd yn y 
cwm. 

• Gweithio ar y cyd â Grŵp Llywio'r Cabinet ar Newid 
Hinsawdd Cyngor RhCT. 

• Dathlu'r 'Hyrwyddwyr Cymunedol' sy'n rhoi o’u hamser 
rhydd i gasglu sbwriel a thacluso Cwm Cynon. 

• Parhau'n aelod gweithgar o'r Grŵp Seneddol 
Trawsbleidiol ar Newid Hinsawdd. 



 

Roedd dirywiad canol y trefi o dristwch mawr i'r holl ymatebwyr - y rhan fwyaf 
ohonynt, ond nid pob un, yn cyfeirio at Aberdâr yn arbennig, a chyfeiriodd un 
ymatebydd ati fel "tref sy'n trengi”. Cyfeiriwyd hefyd at Aberpennar, 
Abercynon a Hirwaun, a'r angen i ddiogelu a gwella pob ardal. 
 
Roedd yr angen i gyfraddau busnes ostwng yn flaenoriaeth i sawl ymatebydd. 
Soniwyd hefyd bod angen rhoi sylw i barcio yng Nghanol y Trefi, gan gynnwys 
galwad am barcio am ddim yng nghanol y trefi i annog pobl i siopa'n lleol. 
Roedd hyn hefyd yn gysylltiedig â'r categori Trafnidiaeth (5 isod), gyda sawl 
galwad am well darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus leol i alluogi pobl i ymweld 
â'r prif drefi lleol a siopa ynddynt yn hytrach na defnyddio manwerthwyr y tu 
allan i'r dref. 
Ymhlith y cynigion eraill am welliannau roedd defnydd mwy dychmygus o 
ardaloedd fel y sgwâr wrth ymyl Llyfrgell Aberdâr - e.e. marchnadoedd hen 
bethau a bwydydd a digwyddiadau cerddoriaeth. 
 
Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr o'r farn bod angen "gwedd newydd" ar ganol 
y trefi, a bod angen "tacluso" blaen y siopau. Cyfeiriwyd hefyd at "landlordiaid 
absennol" a'u cyfrifoldebau nhw am adeiladau yn yr ardal yr oedd angen eu 
hatgyweirio a/neu eu hadnewyddu. Nododd un ymatebydd y dylai landlordiaid 
gael eu "herio" oherwydd "nad ydyn nhw'n buddsoddi yn y dref - cymryd yw 
eu hunig fwriad”.  
 
Cafwyd galwad am fwy o fanwerthwyr annibynnol, ac awgrymiadau fel cael 
Marchnad Aberdâr a masnachwyr eraill i sefydlu gwefan i hyrwyddo'u 
busnesau, gorfodi troi Stryd Masnach a Stryd y Farchnad yn fannau i gerddwyr 
yn unig a chreu gofodau hydrin yn y siopau mawr gwag fyddai'n gyfleus i 
fusnesau bach llai.  
 
Cafwyd galwadau i'r AS (ar ôl Covid) fod yn weladwy yn y trefi, gan alw heibio i 
lyfrgelloedd, siopau lleol, ac ati. 

• Comisiynu ymchwil ar economi Cwm Cynon ar ôl Covid. 

• Drwy fy Ngrŵp Cynghori ar yr Economi, cynnal trafodaethau 
rheolaidd gyda masnachwyr a phobl fusnes lleol. 

• Rhannu canfyddiadau'r adroddiad gyda Chyngor 
Rhondda Cynon Taf a gweithio ar y cyd â nhw a 
rhanddeiliaid eraill ar y camau gweithredu a nodwyd. 

• Ail-ddechrau syrjeris ar y stryd a stondinau ar draws Cwm 
Cynon unwaith bydd cyfyngiadau Covid yn caniatáu hynny. 



 

Galwodd pob un a ddywedodd fod y categori 
hwn yn flaenoriaeth am fwy o gyflogaeth yn y 
cwm, a galwodd y rhan fwyaf am swyddi 
gweddus sy'n talu cyflog gweddus. Roedd yr 
ymatebwyr yn awyddus i'r AS helpu i annog 
mwy o ddiwydiant i ddod i'r cwm, denu mwy o 
fuddsoddiad, cefnogi busnesau bach, annog 
prentisiaethau gweddus a rhoi rhagor o 
gymorth i bobl anabl yn y gweithle. Roedd 
lleihau diweithdra – gan ategu'r alwad am 
economi wedi'i seilio ar gyflogaeth lawn – yn 
neges gyffredinol yn y categori hwn. 
 
Roedd cydnabyddiaeth gan sawl ymatebydd fod 
anawsterau i gyflawni hyn, ond roedd yn neges 
gyson bod angen dybryd am swyddi gweddus 
sy'n talu'n weddus i bobl Cwm Cynon. 
 
Soniodd rhai ymatebwyr am yr angen i 
ganolbwyntio ar ddatblygu diwydiannau 
gwyrdd, a hefyd yr angen i ddatblygu potensial 
y diwydiant twristiaeth ymhellach, gan fanteisio 
ar ddatblygiadau fel Zip World ac adeiladu 
arnynt.  Cyfeiriwyd hefyd at yr angen i wella 
seilwaith y cwm, gyda chysylltiadau trafnidiaeth 
gwell. 

• Y Grŵp Cynghori ar yr Economi i barhau i arwain gwaith yn y 
maes hwn. 

• Comisiynu ymchwil ar economi Cwm Cynon ar ôl Covid. 

• Rhannu canfyddiadau'r adroddiad gyda rhanddeiliaid 
allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cyngor 
Rhondda Cynon Taf, Undebau Llafur a chydweithio i geisio 
datrys y materion a nodwyd. 

• Defnyddio prosesau seneddol, yn arbennig y Pwyllgor 
Materion Cymreig, i godi materion o bryder a gwthio am 
newid cadarnhaol e.e. cyllid teg i Gymru. 



 

Llywodraeth Cymru a/neu Awdurdodau Lleol 
sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o wasanaethau 
cyhoeddus yng Nghymru. Addysg, iechyd a 
thai oedd y meysydd blaenoriaeth yn y 
categori hwn. Ymhlith y blaenoriaethau a 
nodwyd, roedd cadw ysgolion mewn cyflwr 
da o ran atgyweiriadau, buddsoddi mewn 
addysg i bob grŵp oedran, gwella safonau a 
darparu mwy o hyfforddiant amrywiaeth.  
 
Ym maes iechyd, y blaenoriaethau a 
amlygwyd oedd sicrhau buddsoddiad 
digonol, a bod safonau gofal uchel yn cael 
eu cynnal bob amser - (soniwyd am rai 
anawsterau o ran cael apwyntiadau gyda'r 
meddyg teulu). Nodwyd hefyd bod cael help 
gydag Anghenion Arbennig ac Iechyd 
Meddwl yn flaenoriaethau, yn ogystal â gwell 
cyflog i staff ym maes iechyd a gofal 
cymdeithasol. Nododd un ymatebydd yr 
angen i "herio polisïau'r llywodraeth sy'n 
gadael i anghydraddoldebau barhau".  
 
Roedd tai hefyd yn flaenoriaeth i rai, gyda 
sôn am dai cymdeithasol i bobl iau a mwy o 
dai fforddiadwy. Codwyd ymholiadau mewn 
perthynas ag adeiladu tai ar orlifdiroedd. 

• Rhannu canfyddiadau'r adroddiad gyda rhanddeiliaid 
allweddol a chydweithio i geisio datrys y materion a 
nodwyd. 

• Pwyso yn Senedd San Steffan am gyllid tecach i Gymru i 
sicrhau gwasanaethau cyhoeddus sy'n ateb anghenion 
lleol a nodir gan bobl leol. 

• Herio polisïau'r llywodraeth nad ydynt yn mynd i'r afael 
â'r anghydraddoldebau yn ein cymdeithas. 



 

Y prif ymateb yn y categori hwn oedd galwad 
am well gwasanaethau trafnidiaeth 
gyhoeddus - gwell gwasanaethau bws lleol, a 
gwell gwasanaethau bws a thrên i Gaerdydd 
ac Abertawe. Nodwyd yr angen am wasanaeth 
bws cynnar di-dor i Gaerdydd a chafwyd yr 
awgrym hefyd y dylai maes awyr Caerdydd 
gael ei werthu oherwydd ei gost. Cyfeiriwyd 
hefyd at yr angen i atgyweirio rhai o'n ffyrdd.   
 
Mae cysylltiadau yn y categori hwn â’r categori 
Canol Trefi (bysiau lleol rheolaidd a chyson o’r 
amrywiol bentrefi i ganol trefi, gan ateb 
anghenion trigolion hŷn yn arbennig), ac â 
chategori'r Amgylchedd (swmp o ymatebion ar 
ddatblygu trafnidiaeth gyhoeddus). 
 
Nodir bod sawl cysylltiad yma â Chyflogaeth, 
gydag ymatebwyr yn cydnabod na ddylai gwell 
cysylltiadau trafnidiaeth i ardaloedd eraill e.e.  
Caerdydd olygu bod hyn yn lleddfu'r posibiliad 
bod pobl o Gynon yn teithio allan o'r cwm i 
weithio. Mae angen twf i ddiwydiant Cwm 
Cynon, gan annog llif teithwyr/gweithwyr i 
mewn i'r cwm. 

• Cynnal cyfarfod cyhoeddus am 'Drafnidiaeth Werdd' a gwahodd 
trigolion Cynon i siarad am ddyfodol teithio yng Nghwm Cynon. 

• Rhannu canfyddiadau'r adroddiad gyda rhanddeiliaid allweddol 
gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cyngor Rhondda Cynon Taf a 
chwmnïau trafnidiaeth a chydweithio i geisio datrys y materion a 
nodwyd. 

• Codi materion nad ydynt wedi'u datganoli yn Senedd San Steffan 
drwy gyfrwng ystod o brosesau seneddol. 



 

Ymhlith y meysydd a drafodwyd gan ymatebwyr yn y categori hwn roedd 
sbwriel, tipio anghyfreithlon, baw cŵn, beiciau modur a sgrialwyr a beiciau 
cwad, gyrwyr gwrthgymdeithasol, parcio ar balmentydd, biniau ar balmentydd. 
 
Nodwyd bod anawsterau mae pobl anabl a rhieni â phramiau/cadeiriau 
gwthio'n eu cael yn tramwyo o amgylch ardaloedd adeiledig yn fater i roi sylw 
iddo, a phalmentydd yn arbennig. Mae hon yn broblem barhaus ac yn un a 
nodwyd gan nifer o sefydliadau sy'n hyrwyddo cerdded diogel a chan grwpiau 
anabledd yn lleol.  

 

• Rhannu canfyddiadau a chanlyniadau’r adroddiad gyda 
rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys yr Heddlu a chynghorwyr lleol a 
chydweithio i geisio datrys y materion a nodwyd. 

• Sbarduno, ymgysylltu a chefnogi cynlluniau rhagweithiol lleol sydd 
eisoes ar waith sy'n ceisio mynd i'r afael â'r materion a godwyd, e.e. 
codi sbwriel. 

• Defnyddio prosesau seneddol, yn arbennig y Pwyllgor  Materion 
Cymreig, i godi materion o bryder a gwthio am newid cadarnhaol e.e. 
datganoli cyfiawnder. 

Cyfeiriodd y rhan fwyaf o'r sylwadau yn y categori hwn at yr Heddlu. Cafwyd 
cyfeiriad hefyd at y Gwasanaeth Tân a'r angen i barchu gwasanaethau sy'n 
diogelu pobl Cwm Cynon. 
 
Cafwyd galwadau i Orsaf Heddlu Aberdâr ailagor, ac am bresenoldeb amlycach 
gan yr heddlu yn y trefi a'r pentrefi. Cyfeiriwyd hefyd at yr angen i fynd i'r afael 
â'r diwylliant cyffuriau yn y cwm.  

• Trafod canlyniad yr adroddiad gyda'r Prif Gwnstabl yn eu cyfarfod 
nesaf a cheisio dod o hyd i atebion posibl. (gweler hefyd categori 6, 
Niwsans Cyhoeddus, uchod). 



 

Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr yn awyddus, fel y nododd un ymatebydd, i 
"annog pobl ifanc i ddatblygu eu doniau.” Roedd cymorth i ysgolion ac addysg yn 
uchel ar agenda pobl, a gwell cyfleoedd i bobl ifanc fynd i addysg bellach a 
chyflogaeth.  
 

Roedd ymwybyddiaeth o'r angen am fwy o gyfleusterau ieuenctid, a chyfeiriwyd at 
yr angen am fwy o wasanaethau yng nghanol y Cwm.  Awgrymwyd datblygu 
Canolfan Chwaraeon rhwng Aberdâr ac Abercynon fel ffordd bosibl o gadw pobl 
ifanc yn egnïol ac yn brysur. Cafwyd awgrym hefyd y dylid datblygu cyfadeilad 
sinema amlbleth gydag ale fowlio yn y cwm. Cyfeiriwyd hefyd yma at fwy o dai a 
swyddi a gwell tai a swyddi i bobl ifanc. 

 

Codwyd materion o natur leol ac arbennig iawn.  Yn eu plith roedd galwad i'r AS 
(ar ôl Covid) ymweld ag ardaloedd fel Ynysybwl.  
 

Ymhlith materion eraill a godwyd roedd parcio i drigolion yn Nhrecynon, troi hen 
dir Phurnacite yn warchodfa natur - "o adeg wenwynig i fwy o ffyniant”, a mater 
safle dadfeiliedig yng Nghanol Tref Aberpennar y mae angen mynd i'r afael ag ef. 
Mae rhai o'r sylwadau hyn yn gysylltiedig â'r agenda dwristiaeth (gweler 
categorïau'r Amgylchedd a Swyddi a Diwydiant) a'r angen i ddatblygu a hyrwyddo 
ein cwm hardd ymhellach. 
 

Ymhlith yr awgrymiadau ar gyfer gwella roedd y farn bod angen “lefelu rhan isaf a 
rhan ganol y cwm gyda'r gogledd”; y syniad o ddatblygu grwpiau ffocws ym mhob 
pentref i "gael pethau i symud”. 

• Dod â materion lleol i sylw cynghorwyr wardiau lleol ac asiantaethau 
perthnasol eraill i fynd i'r afael â nhw. 

• Gweithio gyda rhanddeiliaid lleol i geisio datrys materion. 

• Bod yn weladwy ac ar gael yn lleol ac, unwaith y bydd cyfyngiadau 
Covid yn caniatáu hynny, ymgymryd ag ymweliadau rheolaidd i 
gymunedau lleol ar draws Cwm Cynon. 

• Cynnal trafodaethau rheolaidd gyda chynrychiolwyr y 
gwasanaeth ieuenctid i ystyried ffyrdd o ddatblygu cyfleusterau 
ieuenctid ymhellach yng Nghwm Cynon. 

• Ymgysylltu â phobl ifanc a'u cynnwys wrth nodi materion ac atebion. 

• Rhannu canfyddiadau'r adroddiad gyda rhanddeiliaid allweddol gan 
gynnwys darparwyr tai er mwyn nodi anghenion ac ystyried atebion. 



 

Roedd tlodi plant yn fater o bryder arbennig a godwyd gan ymatebwyr. 
Ystyriwyd hefyd bod bodolaeth banciau bwyd yn fater o bryder sylweddol 
gydag un ymatebydd yn disgrifio'i bod yn '"warth" yn y Gymru gyfoes. 
Cydnabuwyd cyfraddau uchel o amddifadedd, a chafwyd galwadau i derfynu 
tlodi. Cyfeiriwyd at symud nôl i sefyllfa lle byddai pobl dros 75 oed yn cael 
trwyddedau teledu am ddim.  

 

Nifer cymharol fach o ymatebion a gafwyd i hyn ac roeddent yn amrywio o'r 
rhai a oedd am derfynu'r cyfnod clo a gofynion pellter cymdeithasol i alwad am 
frechiadau i bob athro.  

• Hyrwyddo diogelwch trigolion yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru a 
chyfathrebu gwybodaeth berthnasol yn effeithiol ac mewn modd 
amserol i etholwyr. 

• Gweithio ar y cyd â rhanddeiliaid eraill i ymateb i faterion a godwyd. 

• Gweithio ar y cyd â banciau bwyd a grwpiau i ddatblygu menter 
Hawl i Fwyd i geisio rhoi terfyn ar dlodi bwyd yng Nghwm Cynon, ar 
draws Cymru ac yn y DU. 

• Manteisio ar brosesau seneddol i amlygu materion a mynnu newid 
gan gynnwys system fudd-daliadau well a thecach, treialu incwm 
sylfaenol cyffredinol, cynnal ymgodiad Credyd Cynhwysol yn 
barhaus ac ymestyn hyn i fudd-daliadau gwaddol, i gynyddu tâl 
salwch statudol. 

• Gweithio gyda rhanddeiliaid allweddol eraill i hyrwyddo swyddi 
gweddus am gyflog gweddus i bobl yng Nghwm Cynon. 



 

Gofynnodd yr arolwg hefyd i bobl nodi'r hyn yr oeddent yn teimlo y dylid ei 
ddathlu yn y cwm. Nodwyd tri phrif faes: 
 

 
 

Wrth drafod yr Amgylchedd, roedd bron bob ymatebydd yn dathlu harddwch 
y cwm, a chyfeiriodd llawer at barciau a theithiau cerdded yn y cwm, 
gwlyptiroedd Cwmbach, y fioamrywiaeth, dychweliad natur i'r cwm, a'r 
potensial am dwristiaeth. 
 

Wrth drafod ein Treftadaeth, cyfeiriodd sawl ymatebydd at gerddoriaeth, y 
celfyddydau, ein hanes a'n diwylliant. Roeddent yn awyddus i gyfleu "delwedd 
gadarnhaol o'r hyn sydd gennym i'w gynnig”. Roedd sawl ymatebydd am weld y 
cwm yn gwneud mwy o'i hanes, ac roedd barn y gallai fod gwell arwyddion i 
lefydd o ddiddordeb, ac yn wir, i Gwm Cynon ei hun. Un awgrym oedd y gellid 
gwneud mwy o'n cylchfannau, e.e. gyda dram pwll glo ar gylchfan Hirwaun i 
ddathlu Glofa'r Tŵr. Soniodd rhai ymatebwyr am Caradog ac awgrymwyd 
cynnal gŵyl gerddoriaeth flynyddol. 
 

Wrth drafod Pobl Leol, roedd ymatebwyr yn awyddus i weld pobl leol o fyd y 
campau a oedd wedi cyflawni llwyddiant yn cael eu dathlu. Crybwyllodd bron 
bob ymatebydd y ffaith ein bod yn ddyledus i gynifer o bobl leol, i'r glowyr yn 
arbennig, a helpodd i gyllido llawer o amwynderau lleol, gan gynnwys 
llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol/neuaddau gweithwyr a chyfleusterau 
iechyd yn y gorffennol ac roedd llawer yn teimlo nad ydym yn dathlu nac yn 
cydnabod eu cyfraniad ddigon. Soniwyd hefyd am yr angen i ddathlu ein 
gweithwyr allweddol a oedd wedi cyfrannu cymaint dros y cyfnod hwn a hefyd 
gwirfoddolwyr lleol y teimlwyd eu bod mor bwysig. Roedd cydnabyddiaeth 
hefyd i gyfeillgarwch pobl leol. 
 

Ymhlith y meysydd eraill a nodwyd roedd y ffaith bod Aelod Seneddol lleol ac 
ysgolion newydd ac ysbyty newydd a chyfleusterau iechyd newydd. Yn olaf, 
gofynnodd un ymatebydd - os gwelwch yn dda, a gawn ni well goleuadau 

Dathlu Cwm Cynon % o'r blaenioraethau a nodwyd  

Yr Amgylchedd  42% 
Treftadaeth 29% 
Pobl Leol 18% 
Arall 11% 

• Hyrwyddo a dathlu Cwm Cynon gartref ac yn San Steffan ar bob 
cyfle posibl, gan drafod y tri phrif faes a nodwyd. 

• Rhannu canfyddiadau gyda rhanddeiliaid allweddol  

 



 

 
 

Addewid allweddol a wnes i adeg cael fy ethol oedd "i 
fod yn Aelod Seneddol lleol sy'n weladwy ac sydd ar 
gael, gan weithio er budd cymunedau Cwm Cynon". 
Rwy'n parhau'n gwbl ymrwymedig i'r addewid hon, 
ac yn benderfynol o weithio ochr yn ochr â phobl a 
grwpiau lleol ar hyd a lled Cwm Cynon i nodi ein 
blaenoriaethau, cymryd camau gweithredu i fynd i'r 
afael â'r rhain a hyrwyddo'r holl bethau rhagorol 
sydd yma yn ein cwm.  
 
Mae bod yn Aelod Seneddol yn fraint ac yn 
anrhydedd ac rwyf am wneud popeth o fewn fy 
ngallu i sicrhau fy mod yn cynrychioli safbwyntiau a 
blaenoriaethau etholwyr yn San Steffan. 
 
Bydd fy nhîm a minnau'n gweithio ar y 
blaenoriaethau ar gyfer gweithredu sydd wedi'u 
rhestru yn yr adroddiad hwn, gan gynnwys pobl leol 
a grwpiau lleol lle bynnag y bo modd. Mae Gweithio 
gyda'n gilydd er mwyn Dyfodol Tecach i Bawb yn 
rhywbeth rwy’n edrych ymlaen ato’n fawr. 
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