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 Plaid Cymru - Canol De Cymru

Mae’r argyfwng costau byw yn parhau i effeithio ar nifer o bobl yn ein cymunedau, ac mae fy nhîm a

minnau wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau ar draws y rhanbarth i gynnig cymorth a chefnogaeth i’r

rhai sy’n ei chael hi’n anodd. Mae pwysau’r gaeaf ar ein GIG hefyd wedi golygu bod mwy o etholwyr

wedi bod mewn cysylltiad â mi i rannu eu profiadau am amseroedd aros ysbytai ac ambiwlansys, a

gofyn am ein cefnogaeth.

Rwyf hefyd wedi ymweld â nifer o linellau piced, i ddangos fy nghefnogaeth a’m cydsafiad â’r holl

weithwyr sy’n ymladd am gyflog teg ac amodau gwaith teg. Mae hyn yn cynnwys staff y Post Brenhinol

yn ogystal ag aelodau o'r Coleg Nyrsio Brenhinol. Rwyf hefyd wedi ymuno â nifer o wrthdystiadau, yn

galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gymryd mwy o gamau i ddiogelu gwasanaethau

cyhoeddus hanfodol.

Gan mai hwn yw fy nghylchlythyr olaf y flwyddyn, hoffwn hefyd achub ar y cyfle i ddymuno Nadolig

Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

Mae'r cylchlythyr hwn yn gyfle i'ch diweddaru ar fy ngwaith a rhai o'r materion rwyf wedi
bod yn codi yn y Senedd dros y ddeu fis diwethaf. 
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Yn eich cymuned
 

Rydw i a fy nhîm wedi bod ar nifer o ymweliadau dros y mis

diwethaf, gan gyfarfod â grwpiau a sefydliadau cymunedol ar

draws y rhanbarth. Roedd hyn yn cynnwys cwrdd â grŵp

amgylcheddol yn y Barri i drafod yr adolygiad annibynnol o

lifogydd yn ogystal â materion sy'n codi gwrychyn yn yr ardal.

Cwrddais hefyd â chyngor ar bopeth i drafodyr argyfwng costau

byw a'r effaith ar etholwyr y gaeaf hwn. 

Os hoffech i mi ymweld â grŵp neu sefydliad yn eich ardal neu

os hoffech gael cyngor, cysylltwch â fy swyddfa. 

Gallwch ddysgu mwy am fy ymweliadau ar draws y rhanbarth

yma.

Wrth i ni agosau at y Nadolig rydw i a fy nhîm wedi bod yn

ddathlu’r wyl trwy gymryd rhan mewn diwrnod siwmper Nadolig i

gefnogi sefydliad Achub y Plant.

Treuliasom y diwrnod hefyd yn gwirfoddoli gyda banc bwyd

Pontypridd sydd wedi partneru gyda Tesco dros gyfnod y Nadolig i

gefnogi teuluoedd ac unigolion sy'n wynebu caledi y gaeaf hwn.

Roedd 'na lawer o siopwyr hael yn barod i gefnogi. Diolch o galon

i bawb, yn arbennig Mandy o Fanc Bwyd Pontypridd am ei gwaith

caled hi a'r holl wirfoddolwyr. 

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n eu nabod angen cefnogaeth,

mae banciau bwyd yn barod i helpu. Gallwch gysylltu gyda fi neu’r

tîm os ydych angen help, gan gynnwys gwybod sut i ddod o hyd

i'ch banc bwyd agosaf. 

Dathlu Nadolig 

https://www.heleddfychan.wales/in_your_community


Cau swyddfeydd post
 
 

Dros yr wythnosau diwethaf, mae trigolion wedi rhannu eu
pryderon gyda mi ynglŷn â'r newyddion y bydd Swyddfa Post
Pontypridd yn cau ar y 23ain o Ragfyr. Rwy'n clywed am
ganghennau Swyddfa'r Post yn cau ar draws y rhanbarth yn
rheolaidd ac mae effaith colli gwasanaeth mor hanfodol yn peri
pryder mawr. Rwyf wedi codi'r mater hwn yn y Senedd, ac
rwy'n cysylltu'n rheolaidd â Swyddfa'r Post ar y mater hwn ac
maent yn ceisio dod o hyd i weithredwr newydd ond nid ydynt
wedi sicrhau unrhyw un eto. 
. 

Ym mis Tachwedd, ymwelais gyda Phantri Pentref Penderyn,

sydd wedi’i leoli yn y Ganolfan Gymuned leol. Sefydlwyd y Pantri

yn ystod y pandemig ac mae’n cael ei redeg gan grŵp o

wirfoddolwyr, sy’n ymroddedig i ddarparu cymorth yn ystod yr

argyfwng costau byw yn ogystal â lleihau gwastraff bwyd. Mae'r

galw yn parhau i dyfu, a gyda uned newydd wedi ei roddi i'r

grwp, mae pobl yn gallu casglu bwyd trwy gydol yr wythnos a

fyddai fel arall yn cael ei daflu.

Ymweld a Phenderyn

Ym mis Rhagfyr, ymunais â nyrsys ar y llinell biced yn Ysbyty
Brenhinol Morgannwg a hefyd yn Ysbyty Prifysgol Cymru yng
Nghaerdydd. Fel gweithwyr ledled y wlad, mae nhw’n streicio
am gyflog teg ac amodau gweithio gwell. Mae ein gwasanaeth
iechyd o dan bwysau aruthrol a gyda phrinder staff ar draws holl
sectorau'r GIG a gofal cymdeithasol mae ein gweithwyr gofal
iechyd yn gweithio mewn amodau hynod o beryglus. Mae'n bryd
i werth ein gweithwyr gael ei adlewyrchu yn eu cyflog, a byddaf
yn parhau i gefnogi ac ymuno â gweithwyr ar y llinell biced dros
yr wythnosau nesaf.

Cyflog teg i nyrsys
 

Cefais gyfle hefyd i gwrdd â Phrif Weithredwr Distyllfa Penderyn, Stephen Davies. Mae Penderyn wedi cael llwyddiant

mawr, yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Roedd yn wych clywed am eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol, a’r rôl y maent yn ei

chwarae fel cyflogwr, yn ogystal â sut y maent yn cyfrannu at y diwydiant twristiaeth a hyrwyddo Cymru i bedwar ban byd.



Mis diwethaf cyhoeddwyd fod Cyngor Caerdydd yn ystyried
preifateiddio Neuadd Dewi Sant. Nôl yn 2016 roeddwn yn rhan o
ymgyrch 'Caerdydd heb ddiwylliant' lle bum yn gorymdeithio yng
Nghaerdydd i ddangos pa mor dlotach fyddai Caerdydd a Chymru
heb y celfyddydau a diwylliant. Rwyf wedi arwyddo a chefnogi’r
ddeiseb a byddaf yn cefnogi unrhyw ymgyrch sy'n brwydro unwaith
yn rhagor i sicrhau parhad mewn buddsoddiad yn y celfyddydau a
diwylliant gan y cyngor. Ymunwch â mi a llofnodi'r ddeiseb yma.

Achub Neuadd Dewi Sant

Ar y 16eg o Dachwedd 2022, cynhaliais gyfarfod cyhoeddus yn
Ysgol Gynradd Craig Yr Hesg yn dilyn penderfyniad Llywodraeth
Cymru i gymeradwyo ehangu'r chwarel. Roedd trigolion o bob
ardal gafodd eu heffeithio yn bresennol, ac fe gytunwyd i ail-
fywhau'r ymgyrch i sicrhau bod pryderon am y chwarel yn cael
sylw ac i weithio tuag at ei chau.

Prif bryderon y bobl oedd effeithiau’r chwarel ar iechyd meddwl a
chorfforol, effaith chwarela ar is-adeiledd lleol y dref a’r effaith ar
fioamrywiaeth trwy golli mannau gwyrdd a choetiroedd.
Mae grŵp llywio yn cael eu creu gan drigolion lleol ar hyn o bryd i
cymryd  ymgyrch hon ymlaen os hoffech chi ddarganfod mwy neu
gofrestru i fod yn rhan o'r grŵp cliciwch yma. 

Y mis diwethaf, fe wnes i holi Llywodraeth Cymru am eu diffyg
atebolrwydd a’r ffaith eu bod yn parhau i wrthod cynnal ymchwiliad
Covid penodol i Gymru. Mae effaith Covid yn dal i gael ei deimlo gennym
oll, nid yn unig gan y rhai a gollodd anwyliaid, ond hefyd o ran yr heriau
ar y gweithlu, yr effaith ar y GIG a'r argyfwng iechyd meddwl. Mae'n
angenrheidiol ein bod yn dysgu gwersi o'r pandemig fel ein bod mewn
sefyllfa well fel gwlad i ddelio gyda pandemig tebyg yn y dyfodol.

Ymchwiliad Covid

Cyfarfod cyhoeddus Craig yr Hesg 

https://www.change.org/p/save-the-national-concert-hall-of-wales
https://www.heleddfychan.wales/craig_yr_hesg_quarry
https://www.heleddfychan.wales/craig_yr_hesg_quarry


Busnes y Senedd  
 Dros y mis diwethaf, mae nifer o etholwyr wedi cysylltu â mi gan

rannu eu profiadau torcalonnus o amseroedd aros mewn ysbytai ac

ambiwlansys. Nid yw'r rhain yn ddigwyddiadau ynysig ac mae aelodau

pryderus o'r teulu yn cysylltu â mi'n aml i fynegi pryder am

berthnasau. Gyda newyddion wedi'i gyhoeddi fis diwethaf fod

cerbydau ymateb cyflym wedi rhoi'r gorau i weithredu mewn sawl

ardal ar draws y rhanbarth, rwy'n bryderus iawn beth mae hyn yn ei

olygu ar gyfer gofal brys ar draws y rhanbarth yn ogystal â Chymru

gyfan.

Fe godais i'r mater hwn yn y Senedd ac fe wnes i gyfarfod gyda

Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru i drafod pa

gynlluniau sydd ar waith i ddatrys y mater hwn.

Os ydych wedi profi rhywbeth tebyg, llenwch yr arolwg fel bod gen i

well dealltwriaeth o'r materion ar draws y rhanbarth ac y gallaf godi

gyda'r Gweinidog Iechyd.

Adroddiad Costau Byw  
Mae sefydliadau di-ri yn gweithio i ddarparu cymorth sydd dirfawr ei angen ledled

y rhanbarth. Yn mis hydref, gwahoddais nifer ohonynt i drafod ffyrdd y gallwn ni

gydweithio gyda'n gilydd i fynd i'r afael a’r argyfwng chostau byw.  

 

Yn ystod y digwyddiad roedd sefydliadau'n rhannu eu bod nhw gyd wedi gweld

cynnydd yn y galw am eu gwasanaethau na'r blynyddoedd blaenorol ond er hyn

teimlodd y mwyafrif ohonynt fod yna llawer mwy sydd ddim yn cyrchu cefnogaeth.  

 

Un o’r Argymhelliad a ddaeth allan o'r digwyddiad oedd yr angen i wneud

cefnogaeth mor hygyrch â phosibl yn sicrhau ein bod yn cyrraedd rheini sydd

ddim yn cyrchu cefnogaeth. 

 

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn yma. 

 

Cysylltwch â ni os ydych chi neu unrhyw un rydych chi'n ei adnabod angen

cefnogaeth neu ewch i'r adran benodol ar fy ngwefan yma.

Byddaf yn cynnal digwyddiad costau byw arall ym mis Ionawr yn darganfod mwy

yma. 

https://www.heleddfychan.wales/iechyd_health
https://www.heleddfychan.wales/cost_of_living_event_highlights_impact_of_the_crisis_on_our_communities
https://www.heleddfychan.wales/energy
https://www.heleddfychan.wales/cost_of_living_networking_event
https://www.heleddfychan.wales/cost_of_living_networking_event


Dros y mis diwethaf, dangosodd data diweddaraf y cyfrifiad ostyngiad yn y nifer
o bobl sydd yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu yn y Gymraeg. Gwelwyd hyn
yn bennaf yn y ganran o bobl rhwng 3-15 oed lle mae gostyngiad o 6% wedi
bod dros y 10 mlynedd diwethaf. 

Rydw i a fy nghyd-aelodau Plaid Cymru wedi ymgyrchu am ddegawdau am yr
angen i sicrhau mynediad cydradd at addysg Gymraeg, gan fod yr iaith yn
perthyn i bob un ohonom. Mae'n destun pryder gweld fod y cwymp mwyaf
wedi bod ymhlith pobl ifanc yn enwedig yn ystod cyfnod lle rwyf wedi gweld
ysgolion Cymraeg yn cau yn fy rhanbarth ac ysgolion cyfrwng Saesneg newydd
yn agor. Mae angen i Lywodraeth Cymru gymryd camau mwy radical i
wrthdroi'r sefyllfa hon a sicrhau bod buddsoddiad digonol er mwyn sicrhau
mynediad cyfartal i'r Gymraeg i bob person yng Nghymru.

Gostyngiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg

Mis diwethaf, fe wnes i arwain dadl fer yn y Senedd yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddeddfu i sicrhau bod pawb

sydd angen cynnyrch mislifyn gallu cael mynediad iddyn nhw, ble bynnag maen nhw'n byw yng Nghymru. 

Ym mis Awst 2022, daeth deddf i rym yn yr Alban yn ei gwneud yn ddyletswydd gyfreithiol i awdurdodau lleol,

darparwyr addysg a chyrff gwasanaethau cyhoeddus penodedig ddarparu cynnyrch mislif am ddim a sicrhau eu bod

ar gael yn hawdd. Dyma’r wlad gyntaf yn y byd i gyflwyno deddf o’r fath, gyda’r nod o fynd i’r afael â thlodi mislif,

hybu urddas mislif a chwalu’r stigma.

Gwneud
Mynediad at
Gynhyrchion

mislif am
ddim yn

Gyfraith yng
Nghymru

 

Er bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fynd i’r afael â thlodi

mislif yng Nghymru, ac yn buddsoddi arian i ehangu’r

ddarpariaeth o gynnyrch mislif am ddim yn ogystal â hyrwyddo

mwy o ddefnydd o gynnyrch sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd, nid

yw hyn yn ofyniad cyfreithiol. Mae hyn yn arwain at anghysondeb

o ran mynediad a’r math o gynnyrch sydd ar gael, yn dibynnu ar

ble mae pobl yn byw yng Nghymru.

Rwyf eisiau gweld cyfraith yn cael ei chyflwyno yng Nghymru i

sicrhau’r hawl yma, a diogelu mynediad am ddim ar gyfer y

dyfodol. Os hoffech gefnogi'r ymgyrch hon, arwyddwch ddeiseb. 

Sicrhau Mynediad at Gynnyrch Mislif yng Nghymru

https://www.heleddfychan.wales/free_period_poverty_products_petition


@Heledd_Plaid

01443 853214

Heledd.Fychan@Senedd.Cymru

@Heledd_Plaid

Heledd Fychan AS / MS

2 High Street, Pontypridd, CF37 1QJ

Sut y gallwn helpu

Cysylltwch â Heledd

Rwy'n cynnal cymorthfeydd yn rheolaidd, i

gynnig help a chefnogaeth i etholwyr.

Fe allaf i a fy nhîm helpu gyda amrywiaeth

eang o faterion megis echyd, Tai, Trafnidiaeth,

Addysg a'r Amgylchedd.

Os oes yna unrhyw beth y gallaf wneud i'ch

helpu, cysylltwch i drefnu apwyntiad trwy ebost

neu ffôn.

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio gyda

chyngor ar bopeth i gynnal cymorthfeydd

cyngor yn y swyddfa. Mae rhestr o’r dyddiadau

a sut i drefnu apwyntiad ar gael ar fy ngwefan

yma. 

Danny Grehan - Swyddog Ymgysylltu â'r
Gymuned

 
Amanda Elis - Swyddog Ymgysylltu â'r

Gymuned
 

Brooke Webb - Swyddog Cyfathrebu
 

Eleri Griffiths - Gweithiwr Achos
 

Wendy Allsop -cynorthwy-ydd gweinyddol 
 

Ken Moon - Cydlynydd Dyfodol Cynaliadwy
 
 

Cyfarfod â'r tîm

https://www.heleddfychan.cymru/citizens_advice_saturday_sessions
https://www.heleddfychan.cymru/citizens_advice_saturday_sessions

