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Mae yna nifer o sefydliadau ac unigolion yn gweithio
ledled rhanbarth Canol De Cymru (Caerdydd, Rhondda
Cynon Taf a Bro Morgannwg) i gefnogi unigolion a
theuluoedd sy’n cael eu heffeithio gan yr argyfwng
costau byw. Mae rhai yn sefydliadau cenedlaethol neu
leol, eraill yn elusennau neu’n grwpiau cymorth, a
maent i gyd yn benderfynol i helpu’r rhai sy’n byw yn
ein cymunedau ac sydd dan bwysau aruthrol. 

Hwn oedd y trydydd mewn cyfres o ddigwyddiadau a
drefnwyd gan Heledd Fychan AS a’i thîm, fel rhan o
ymgyrch ehangach i fynd i’r afael â’r argyfwng costau
byw. Cynhaliwyd y cyntaf yn Nhrefforest ym mis Chwefror
2022 a’r ail ym Mhontyclun ym mis Gorffennaf 2022.
Pwrpas y cyfarfodydd oedd rhoi cyfle i fynychwyr ddeall
yn well beth oedd grwpiau eraill yn ei wneud, rhannu
syniadau a thrafod atebion posibl i wella bywydau pobl. 

Roedd cynrychiolwyr yn y cyfarfod o’r sefydliadau
canlynol: . 
Cyngor ar Bopeth Rhondda Cynon Taf, Climate Cymru,
Cyngor Rhondda Cynon Taf, Bryncynon Strategy, Yr
Eglwys yng Nghymru, Cwmpas, Canolfan Gymunedol
Penderyn, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, New
Horizons, Interlink RCT, BCT Wales, Home4U,
Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysyss Glo, Sefydliad
Gymunedol Cymru, AgeCymru, Banc Bwyl Taf Elai,
pantrioedd bwyd lleol, GT Wales, YRP ynysybwl,
Penywaun Forward Together and Age Connects
Morgannwg 

Cyfarfod
Rhwydweithio Costau
Byw: Canol De Cymru  

Hydref 27 2022 – The Feel Good Factory, Strategaeth
Bryncynon



Ers trefnu’r digwyddiad cyntaf ym mis Chwefror rwyf i a fy nhîm wedi gweld cynnydd
pryderus yn nifer y bobl sy’n cysylltu â ni yn chwilio am help gyda bwyd, ynni a
chartrefi. 

O ran gwaith achos, y broblem fwyaf yw mynediad at dai cymdeithasol. Mae’r
argyfwng costau byw wedi gweld rhent preifat yn cynyddu 1.9% yn y 12 mis diwethaf
yng Nghymru. Dyma’r tŵf blynyddol uchaf ers 2010, sy’n golygu bod miloedd yn cael
eu prisio allan o gartrefi fforddiadwy yn y sector rhentu preifat. Ar hyn o bryd mae
dros 20,000 ar rhestr aros ar draws rhanbarth Canol De Cymru, a gyda phrisiau ar fin
codi mae disgwyl i hyn waethygu. 

Ym mis Mai, cyhoeddais fy arolwg costau byw cyntaf yn gwahodd pobl i rannu eu
profiadau o sut mae’r costau cynyddol wedi effeithio arnynt. Mae biliau cartref pobl
wedi cynyddu rhwng £50 ac £800 y mis gyda bron pob un o’r ymatebwyr yn dewis
torri’n ôl ar eu defnydd o drydan a nwy. Gofynnwyd yn yr arolwg a oedd pobl yn
gwybod at bwy i fynd am gymorth os oedd ei angen. Ymatebodd dros hanner ‘na’ neu
‘ddim yn gwybod’ sydd yn sefyllfa bryderus iawn. Mae hyn yn cyd-fynd â’r nifer o
bobl sy’n dod ataf am gymorth, ond mae hefyd yn amlygu’r ffaith nad yw llawer o
bobl mewn argyfwng yn derbyn cefnogaeth. 

Mae ymatebion yr arolwg yn arwain fy ngwaith i a fy nhîm i ar y mater hwn, a dyna
pam y credaf bod digwyddiadau fel hyn yn hollbwysig, fel y gall sefydliadau rannu
arfer da a chyfeirio’r bobl rydyn ni'n eu cefnogi at wasanaethau eraill yn well. 
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Yn ystod y cyfarfod adleisiodd Ann King o Gyngor ar Bopeth RhCT nifer
o’r un pryderon y mae sefydliadau ledled y rhanbarth hefyd yn eu gweld.
Mae'r galw am gymorth wedi cynyddu'n aruthrol o'i gymharu â
blynyddoedd blaenorol, yn enwedig mewn perthynas ag ynni a chymorth
mewn argyfwng. Mae mwy o dalebau bwyd a thanwydd wedi’u rhoddi
nag yn y blynyddoedd blaenorol a rhagwelir y bydd hyn yn cynyddu dros
y misoedd nesaf wrth i’r argyfwng waethygu. 

Beth mae mudiadau
yn gweld trwy eu
gwaith yn eu
cymunedau?

Mwy o bobl yn defnyddio tanau a
chanhwyllau yn hytrach na defnyddio ynni 
Rhoddion banc bwyd a phantri yn gostwng
ond y galw yn cynyddu 
Costau cyfleustodau yn cynyddu i gleientiaid
a sefydliadau eu hunain 
Llawer o geisiadau grant ar-lein ond dim
mynediad digidol gan lawer sydd mewn
angen 
Nid yw pawb mewn angen yn gymwys ar
gyfer grantiau 
Mwy o blant yn cael eu heffeithio 
Mae costau trafnidiaeth neu ddiffyg
trafnidiaeth yn rhwystr i lawer o bobl rhag
cael cymorth 
Tlodi hylendid 
Pobl yn anobeithio a mewn argyfwng yn
barod cyn gofyn am gefnogaeth 
Mwy o ymweliadau angladd gan
gynrychiolwyr o'r eglwysi lleol

Pobl ddim yn siŵr ble i gael cymorth 
Cynnydd yn nifer y bobl sy'n troi at
fenthycwyr arian didrwydded 
Iechyd meddwl yn dirywio oherwydd effaith
costau byw, gan gynnwys pryder
cymdeithasol ac unigedd 
Cynnydd yn y galw am bob gwasanaeth, gan
gynnwys talebau bwyd 
Tlodi mewn gwaith yn cynyddu 
Anghenion tai brys a phobl yn cael eu troi
allan ac yn dod yn ddigartref



Roedd pawb wedi gweld cynnydd yn y nifer o bobl sydd angen cymorth, ac maent yn
canolbwyntio eu hymdrechion ar atebion tymor byr a thymor hir. Mae llawer hefyd yn ei
chael hi'n anodd ymdopi â'r cynnydd yn y galw, a chyfeiriwyd at heriau gan gynnwys
cynnydd yn eu costau rhedeg eu hunain, gostyngiad mewn rhoddion a dim digon o
wirfoddolwyr i ymestyn gwasanaethau. Mae’r ffyrdd y maent yn cefnogi pobl yn
cynnwys:

Cyfeirio at wasanaethau eraill 
Sicrhau bod pobl yn derbyn yr hyn y mae ganddynt
hawl iddo 
Cynrychioli pobl a fyddai’n cael trafferth cynrychioli
eu hunain 
Datblygu Hybiau Cynnes / boreau coffi am ddim
mewn mannau cynnes 
Darparu Grantiau Bychain 
Talebau tanwydd 
Cludiant Cymunedol i bobl cael mynediad at
gyngor/gwasanaethau 
Cynyddu ymwybyddiaeth o fanciau/pantris bwyd 
Cymorth rheoli dyled 
Helpu pobl i lenwi ffurflenni ar gyfer PIP, Credyd
Cynhwysol ac ati 
Cymorth i’r rhai heb gyfarpar digidol 
Cysylltu rhandiroedd â banciau bwyd 
Ceisio dylanwadu ar newidiadau polisi 
Cardiau Sim ar gyfer data 
Darparu cynhyrchion mislif am ddim 
Cyllidwyr yn addasu cyllid i gefnogi sefydliadau i
ymateb i argyfwng 
Mae Arbenigwr Ynni gan Cyngor ar Bopeth sy'n
darparu hyfforddiant am ddim i weithwyr rheng flaen  

Beth ydych chi’n ei
wneud i helpu?



Clywsom hefyd gan Bethan Sayed o Climate Cymru a
rannodd enghraifft o arfer da gan sefydliadau’n
cydweithio i fynd i’r afael â’r argyfyngau lluosog –
costau byw, yr argyfwng ynni yn ogystal â’r argyfwng
hinsawdd parhaus. Cefnogir ymgyrch Cynnes y Gaeaf
Hwn gan dros 300 o sefydliadau Cymreig ar draws
gwahanol sectorau ac mae’n galw ar Lywodraethau’r
DU a Chymru i weithredu ar frys i greu atebion tymor
byr a thymor hir i fynd i’r afael â’r argyfwng ynni a
chefnogi cartrefi bregus. Gallwch ddarllen mwy am
yr ymgyrch a sut i gymryd rhan yma. 

Gan sefydliadau:

Cefnogi’r rhai heb gyfarpar digidol 
Lobio dros newid – tariff is ar gyfer band eang;
lleihau neu ddileu taliadau sefydlog am ynni 
Gwneud pobl yn fwy ymwybodol o'r cymorth
sydd ar gael – o ran tanwydd a thalebau bwyd a
chardiau sim 
Adeiladu partneriaethau a rhwydweithiau, a bod
yn fwy ymwybodol o'r hyn y mae pawb arall yn
ei wneud 
Cyflwyno a hyrwyddo cynlluniau rhannu ceir 
Darparu mwy o gludiant am ddim 
Hysbysebu pa gymorth sydd ar gael yn
ehangach 
Rhannu astudiaethau achos – dod ag
ystadegau’n fyw fel bod y rhai sy’n gwneud
penderfyniadau yn deall effaith yr argyfwng
costau byw ar gymunedau 
Ymgyrchu dros Gyflog Byw Gwirioneddol 
Caffi talu wrth fynd – efallai’n apelio mwy na
hybiau cynnes? 

Beth arall y gellir ei
wneud? Gan Lywodraethau Cymru a’r DU:

Cael gwared ar y Dreth Ystafell Wely 
Capio rhent a dadfeddiannu dim bai 
Rhoi'r gorau i gosbi oherwydd diffyg mynediad
ar-lein 
Cefnogi darpariaeth ynni sy’n eiddo i’r
gymuned – ynni adnewyddadwy yn hytrach na
thanwydd ffosil 
Rhwydweithiau bwyd cynaliadwy – sefydlu
comisiynydd bwyd cynaliadwy fel yr Alban 
Atal cwmnïau ynni rhag cymryd symiau mawr o
arian o gyfrifon pobl heb eu caniatâd. 
Cael gwared ar y rhwystrau sy'n atal pobl rhag
hawlio lwfans gofalwyr 
Sicrhau cysondeb prisiau bwyd ar draws pob
archfarchnad 
Treth unwaith ar gwmnïau tanwydd ffosil 
Dod â chytundebau dim oriau i ben 
Adfer y Codiad Credyd Cynhwysol 
Hyrwyddo’r cymorth sydd ar gael yn well a’i
gwneud yn haws i bobl hawlio’r hyn sy’n
ddyledus iddyn nhw 
Ymestyn lwfans parau priod i'r rhai sy'n cyd-
fyw
Darparu cludiant am ddim 



Heledd Fychan AS
a’r tîm i drefnu
digwyddiad
rhwydweithio
costau-byw arall
ym mis Ionawr
2023

Argymhellion

Mae mynychwyr yn parhau i deimlo bod y cyfarfodydd
rhwydweithio yn ffordd ddefnyddiol o rannu arfer da a dod i
adnabod ei gilydd a beth mae pob sefydliad yn ei wneud.
Roeddent yn teimlo y byddai ganddynt well dealltwriaeth o
bwysau'r gaeaf ar bobl erbyn mis Ionawr, ac yn meddwl y
byddai'n ddefnyddiol ailymgynnull bryd hynny.

Heledd Fychan AS
a'r tîm i ddatblygu
cyfeiriadur o'r hyn y
mae pob sefydliad
yn ei wneud, gyda
manylion cyswllt
penodol.

Teimlwyd y byddai hyn yn helpu i godi ymwybyddiaeth o'r
cymorth sydd ar gael a gwell cyfeirio a gwaith partneriaeth.

Pawb i sicrhau bod
gwybodaeth am y
grantiau sydd ar
gael yn gyfredol ac
ar gael yn hawdd

Roedd sefydliadau'n deall bod angen iddynt gadw
gwybodaeth am grantiau sydd ar gael yn gyfredol. Heledd
Fychan a'r tîm yn edrych ar ffyrdd o gefnogi'r gwaith o goladu
a chyhoeddi'r wybodaeth hon.

Pawb i gydweithio i
lobïo
Llywodraethau
Cymru a’r DU i
ddarparu mwy o
gymorth

Fel yr amlinellwyd yn gynharach yn yr adroddiad, mae llawer
o gamau y gall y ddwy Lywodraeth eu cymryd yn y tymor byr
a’r hirdymor i wella bywydau pobl sy’n byw yn ein
cymunedau. Bydd Heledd Fychan AS yn ysgrifennu at y ddwy
Lywodraeth yn amlinellu barn y rhai sy’n bresennol ac yn
manteisio ar bob cyfle i godi’r pwnc yn y Senedd. Pawb i
barhau i lobïo Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU drwy
eu Haelodau o’r Senedd ac Aelodau Seneddol.
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