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Dyma grynodeb o fy ngwaith yn y Senedd ac ar
draws y rhanbarth ers imi gael fy ethol yn Aelod o'r
Senedd dros ranbarth Canol De Cymru ym mis Mai
2021.  

Mae wedi bod yn anrhydedd cwrdd â chymaint o bobl a
grwpiau cymunedol gwych sydd yn gweithio ar y materion
sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i'n cymunedau.  

Rwyf wedi codi nifer fawr o faterion ar ran etholwyr yn y
Senedd megis amseroedd aros am ambiwlans ac
apwyntiadau ysbyty, problemau gyda trafnidiaeth
gyhoeddus, anghenion dysgu ychwanegol a phryderon
am domenni glo a llifogydd.  
 
Rwyf hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y
Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol a'r
pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg lle rwy'n gweithio'n
drawsbleidiol i graffu ar waith y Llywodraeth.  
 
Rwyf yn ymrwymo i weithio gyda chi i sicrhau bod eich
lleisiau a'ch profiadau wrth galon fy holl waith. Os oes
unrhyw beth y gallaf ei wneud i helpu, mae croeso ichi
gysylltu â mi neu fy nhîm yn y swyddfa. 

Aelod o'r Senedd dros Ganol De Cymru
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Yn fy rôl fel AS, rwy'n helpu trigolion gyda nifer o faterion

gwahanol gan gynnwys iechyd, tai, trafnidiaeth, addysg yn

ogystal â llywodraeth leol. Mae'r gwaith achos rydym yn

derbyn fel swyddfa yn fy helpu i ddeall yn well y problemau

sy'n wynebu pobl yn ein cymunedau, ac wedi caniatáu i ni

ganolbwyntio ein gwaith ar y materion sy'n bwysig i chi. Ers

agor fy swyddfa ym Mhontypridd ym mis Medi 2021 rwyf i a fy

nhîm wedi cefnogi etholwyr o bob rhan o'r rhanbarth gyda

cannoedd o ymholiadau amrywiol. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, 

y 5 prif fater y cysylltodd pobl 

gyda mi ynghylch oedd:

Gweithio i chi

Amseroedd Aros y GIG
Llifogydd
Tai Cymdeithasol
Trafnidiaeth Gyhoeddus
Addysg

1.
2.
3.
4.
5.

Os oes gennych gwestiynau neu angen cyngor gyda unrhyw beth,
rydw i a fy nhîm yn barod i helpu. I drefnu apwyntiad cysylltwch
drwy'r manylion ar y dudalen gyntaf. 

Deg gwaith y flwyddyn, rydym yn cynhyrchu cylchlythyr y i
etholwyr sydd ar gael ar-lein gyda newyddion am fy ngwaith yn y
Senedd a ledled Canol De Cymru. I gofrestru i dderbyn copi i’ch
e-bost, dilynwch y ddolen isod. 

Derbyniais gryn dipyn o ohebiaeth hefyd ynglŷn a Covid-19
ac effaith gwahanol reoliadau neu ceisiadau am gymorth
ariannol oedd ar gael, a hefyd yn gynyddol gohebiaeth gan
bobl sydd wedi eu heffeithio gan yr argyfwng costau byw. 

Rydym hefyd wedi cyd-weithio gyda sefydliadau amrywiol i
helpu i gyfeirio pobl am gymorth ychwanegol, a nhw atom
ni fel bo'n briodol. 

www.heleddfychan.cymru/newsletter



Mynd i'r afael â'r Argyfwng Costau Byw
Fel y gwyddom, mae prisiau ynni, tanwydd a bwyd wedi codi'n
aruthrol dros y flwyddyn ddiwethaf. Ynghyd â'r toriad i gredyd
cynhwysol a'r caledi ariannol mae nifer yn dioddef o ganlyniad i'r
pandemig, mae pobl ledled Cymru yn wynebu argyfwng costau
byw. Yn anffodus, bydd hyn dim ond yn gwaethygu wrth i brisiau
barhau i godi eto ym mis Hydref. 

Ym mis Chwefror 2022, cynhaliais uwchgynhadledd costau byw gan
wahodd sefydliadau ledled rhanbarth Canol De Cymru i ddod ynghyd i
drafod ffyrdd ymarferol o gefnogi'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan gostau
cynyddol. Yn ystod yr uwchgynhadledd mater allweddol a godwyd gan y
mynychwyr oedd nad oedd sefydliadau'n ymwybodol bob amser o'r hyn y
mae'r naill a'r llall yn ei wneud ac nad oeddent felly yn gallu cyfeirio am
gymorth ychwanegol. Er mwyn mynd i'r afael â'r argyfwng hwn mae'n
bwysig bod sefydliadau'n cydweithio. Ers yr uwchgynhadledd mae fy
swyddfa wedi cefnogi banciau bwyd lleol, Interlink a Chyngor ar Bopeth i
ddatblygu partneriaethau pellach er mwyn cynnig cefnogaeth i'r rhai sydd
mewn argyfwng. 

Gallwch ddod o hyd i'r adroddiad llawn o'r uwchgynhadledd ar fy ngwefan. 

Mae mynd i'r afael â'r argyfwng hwn yn un o brif flaenoriaethau fy
swyddfa. Dros y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi mynegi yn
gyhoeddus yn gyson yn yr angen i gynyddu'r gefnogaeth a dod â'r
codiad o £20 i gredyd cynhwysol yn ôl. Rydw i a fy nhîm wedi bod
yn cefnogi trigolion gydag achosion unigol ynghyd â gweithio gyda
sefydliadau rheng flaen fel banciau bwyd lleol, Cyngor ar Bopeth,
Age Cymru yn ogystal â Chynulliad y Werin Cymru i nodi ffyrdd
ymarferol y gallwn eu cefnogi wrth fynd i'r afael â'r argyfwng. 

Uwchgynhadledd costau byw 

Hoffwn glywed gennych ynglŷn a sut mae'r cynnydd mewn costau byw yn
effeithio arnoch. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech sbario ychydig funudau i
ateb y cwestiynau yn yr arolwg isod i helpu i lywio fy ngwaith yn y Senedd. 

Gallwch ateb yr arolwg gan ddefnyddio'r ddolen isod.
www.heleddfychan.cymru/cost_of_living_survey



Rwyf yn cyfarfod yn rheolaidd hefyd â grwpiau ymgyrchu yn y Senedd ac yn
mynychu grwpiau trawsbleidiol. Rwy'n Gadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol
Cymru Rhyngwladol yn ogystal â bod yn Is-gadeirydd grŵp trawsbleidiol
Undeb y Gwasanaeth Cyhoeddus a Masnachol. 

Rydw i'n un o bedwar Aelod o’r Senedd sy'n cynrychioli'r Senedd ar Gynulliad
Seneddol Iwerddon - Prydain, gan sicrhau mwy o gydweithio rhwng holl
lywodraethau'r ynysoedd hyn ar ystod eang o faterion. Mae hyn yn clymu'n
dda gyda fy nghyfnod blaenorol yn byw yn Iwerddon rhwng 1999 a 2007. 

Yn wreiddiol roeddwn yn aelod o'r Pwyllgor Safonau, ond newidiais i ymuno â'r
Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc yn Ebrill 2022. Rydw i hefyd yn aelod o'r Pwyllgor
Diwylliant, y Gymraeg, Cyfathrebu, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol.
Mae'r gwaith craffu rydym yn ei wneud fel Aelodau Senedd mewn pwyllgorau
yn hanfodol bwysig. 

Yn Ionawr 2022, deuthum yn llefarydd Plaid Cymru dros Blant a Phobl Ifanc a'r Iaith Gymraeg, gan herio'r Llywodraeth
yn gyson ynghylch yr angen am fwy o gydraddoldeb o ran mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg a chymorth Anghenion
Dysgu Ychwanegol yn ogystal â rhoddi'r cyfleoedd gorau posib i bob plentyn a pherson ifanc yng Nghymru. Rwyf hefyd
wedi galw am fwy o gefnogaeth i athrawon, gan gynnwys cadw staff, llwyth gwaith mwy hylaw a recriwtio mwy o
athrawon a staff cymorth. 

Afghanistan ac Wcráin fu'r prif ffocws fy ngwaith fel llefarydd Rhyngwladol, gan gynnwys ceisio sicrhau bod ffoaduriaid
yn cael croeso yma yng Nghymru a derbyn y gefnogaeth maen nhw ei angen ac yn ei haeddu. Ymgyrchais hefyd i gael
Brechlyn y Bobl, er mwyn sicrhau bod brechlynnau nad oedd yn cael eu defnyddio yma yng Nghymru yn cael eu rhannu
gyda gwledydd heb fynediad at frechlynnau. 

Fel llefarydd Plaid Cymru dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol rwyf wedi hyrwyddo pwysigrwydd
cael strategaeth ddiwylliannol i Gymru, yr angen i hyrwyddo Cymru yn rhyngwladol a'r angen am fwy o fuddsoddiad
mewn cyfleusterau chwaraeon lleol gan gynnwys pwll nofio o faint Olympaidd yn y gogledd. 

Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf fel Aelod o'r Senedd, manteisiais ar

bob cyfle posib i godi materion sy'n deillio o achosion ac

ymweliadau gyda grwpiau cymunedol yn uniongyrchol gyda

Gweinidogion. Roedd rhain yn cynnwys: 

Busnes y Senedd

Problemau gyda thrafnidiaeth gyhoeddus 
Amseroedd aros y GIG ac amseroedd aros am ambiwlansys 
Pasys Covid i'r rhai na allai dderbyn brechlynnau 
Mynediad i CAMHS 
Llifogydd a chefnogaeth i gymunedau sydd mewn perygl 
Iechyd menywod 



Mae fy nhîm a minnau bob amser yn hapus i helpu unigolion,

grwpiau cymunedol a sefydliadau gydag unrhyw fater. Dros y

flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi bod yn cefnogi grwpiau

cymunedol a sefydliadau drwy roi cyngor ar warchod neu

gaffael gofod cymunedol, ac rydym wedi sicrhau dros

£100,000 o arian grant ar gyfer prosiectau cymunedol yn

ogystal â chefnogi grwpiau newydd i sefydlu. 

Dros y flwyddyn diwethaf

rydym wedi cefnogi grwpiau 

cymunedol i sicrhau dros

£100,000 mewn cyllid grant  

Cefnogi cymunedau
Rwyf yn credu y dylai cynrychiolwyr etholedig fod yn

weladwy ac ar gael i'r etholwyr. Dros y flwyddyn

ddiwethaf, rwyf wedi cael y fraint o gyfarfod cymaint

ohonoch chi a chael bod yn rhan o ymgyrchoedd lleol

ar draws y rhanbarth. Mae rhai uchafbwyntiau

allweddol dros y flwyddyn ddiwethaf yn cynnwys: 

Wythnos Werdd Pontypridd
Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus
Goryrru a phrobelmau traffig ledled y
rhanbarth

Rydw i yn hapus i gwrdd â grwpiau neu sefydliadau ar

draws y rhanbarth, felly os hoffech i mi ddod i ymweld

neu os hoffech gyngor, cysylltwch â'm swyddfa.  

Rwyf yn parhau i gefnogi grwpiau cymunedol lleol ledled

Canol De Cymru – os byddech chi neu'ch grŵp yn elwa o

gymorth fy nhîm Ymgysylltu â'r Gymuned cysylltwch â fy

swyddfa. 

Gweithio gyda chi



swyddfa wedi rhoi cyngor

Pan ges i fy ethol, fe wnes i addo bod yn llais cryf dros

gymunedau sydd wedi dioddef llifogydd, ac yn ystod y

flwyddyn ddiwethaf mae cynnydd sylweddol wedi bod o ran

mynd i'r afael â llifogydd ar draws y rhanbarth. 

Fel rhan o'r cytundeb Cydweithio rhwng Plaid Cymru a

Llywodraeth Cymru, sicrhawyd cyllid pellach i fynd i'r afael â

llifogydd ar draws y rhanbarth yn ogystal ag adolygiad

annibynnol i'r holl lifogydd a ddigwyddodd yn ystod gaeaf 2020-

21. Mae'r adolygiad hwn yn gam cyntaf pwysig er mwyn

sicrhau'r atebion a chyfiawnder i bawb gafodd eu heffeithio gan

y llifogydd. 

Llifogydd

IRwy'n parhau i weithio gyda'r cymunedau hynny sydd wedi cael eu

heffeithio gan lifogydd, gan sicrhau nad yw eu lleisiau a'u profiadau'n

cael eu hanwybyddu. Dros y flwyddyn ddiwethaf mae fy swyddfa wedi

cefnogi sefydlu nifer o grwpiau gweithredu llifogydd ar draws y

rhanbarth a fydd yn helpu cymunedau i baratoi'n well ar gyfer

llifogydd yn y dyfodol. Rydym hefyd wedi paratoi canllaw gwybodaeth

ymarferol i'r rhai sy'n byw mewn cymunedau risg gyda chopïau ar

gael i'w lawr lwytho am ddim drwy fy ngwefan. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae fy 

a chymorth ar lifogydd i dros 

1,000 o drigolion ar draws

Canol De Cymru

www.heleddfychan.wales/floodbooklet


