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Ym mis Chwefror 2022, cynhaliodd Heledd Fychan, Aelod o’r Senedd dros Ganol De Cymru,
uwchgynhadledd costau byw, a fynychwyd gan sefydliadau o bob rhan o ranbarth Canol De Cymru
sy’n gweithio i gefnogi pobl yr effeithir arnynt gan yr argyfwng costau byw. Trafododd y rhai a oedd
yn bresennol ffyrdd ymarferol o gydlynu cymorth, ac o ganlyniad daeth nifer o fentrau newydd i’r
amlwg megis Cyngor ar Bopeth ac Interlink yn cynnal cymorthfeydd cyngor ym Manc Bwyd
Pontypridd a mwy o gydweithredu rhwng y banciau bwyd a phantris pop-up lleol. 
  
Trefnwyd y digwyddiad diweddaraf hwn ar y cyd â Luke Fletcher, Aelod o’r Senedd dros Orllewin De
Cymru, i gynnwys grwpiau sy’n gweithio ar draws y ‘ffiniau’ yng nghymunedau Taf Elai ac Ogwr. 
  
Amcan y digwyddiad oedd cael gwell dealltwriaeth o sut yr oedd yr argyfwng costau byw yn
effeithio ar sefydliadau lleol a'u defnyddwyr gwasanaeth. Roedd hefyd yn gyfle i fynychwyr sefydlu
perthnasoedd gwaith ac i ddysgu arfer gorau oddi wrth ei gilydd. 
  
Yn bresennol roedd cynrychiolwyr o Cyngor ar Bopeth, Banciau Bwyd Taf Elai a Phontypridd,
Interlink, Cyngor Rhondda Cynon Taf, Cyngor Cymuned Llanharan, Y Pantri Llanharan, Uned Pobl a
Gwaith ac Age Cymru – Hope. 

Digwyddiad Rhwydweithio Argyfwng Costau
Byw - Taf Elái ac Ogwr 
  
Clwb Athletau Pontyclun - 19.7.22 

Crynodeb o'r Prif Faterion 

Tlodi mewn gwaith - Mae'r galw am gymorth wedi cynyddu’n sylweddol gan bobl mewn
gwaith ond sy'n cael trafferth cadw dau ben llinyn ynghyd. 
Cost prisiau ynni - Mae'r cynnydd yn y galw am gymorth tuag at gostau ynni yn un o'r
pryderon mwyaf. Er bod rhywfaint o gymorth wedi'i ddarparu drwy grantiau cymunedol
neu gynlluniau talebau tanwydd, teimlai sefydliadau mai ateb dros dro yn unig oedd hwn
i'r broblem ac nad yw'n mynd i'r afael â'r mater sydd dim ond yn mynd i fynd o ddrwg i
waeth ym mis Hydref. 
Grwpiau heb fynediad digidol – soniodd Age Cymru yn benodol am yr anhawster o
gefnogi’r rhai sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol ac nad oes ganddynt fynediad i’r un offer ag
eraill wrth geisio lleihau costau drwy wefannau cymharu. 
Tlodi Bwyd - Bu cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sy'n gofyn am help am y tro cyntaf. 

Y prif faterion a nodwyd yn gysylltiedig â’r argyfwng costau byw oedd:



Cafodd y mynychwyr gyfle i drafod y gwahanol
faterion y mae eu sefydliadau’n eu hwynebu wrth
fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw. 
  
Trwy gydol y digwyddiad dywedodd y sefydliadau
fod y galw am gymorth wedi cynyddu’n sylweddol,
gyda’r galw am fwyd wedi treblu ers dechrau’r
flwyddyn. Gyda diwedd y cynllun ffyrlo, oedi wrth
dderbyn credyd cynhwysol ac incwm isel, mae
pobl yn dod am gymorth gan wasanaethau ar
adeg o argyfwng. 
  
Mae gwasanaethau wedi gweld cynnydd
sylweddol yn y galw am gymorth gan deuluoedd
â phlant yn ogystal â rhai mewn gwaith. Roedd
tlodi mewn gwaith yn peri pryder arbennig i
wasanaethau gan fod y grŵp hwn o bobl yn ennill
gormod i fod yn gymwys am gymorth ariannol
ond nid oeddent yn ennill digon i fyw arno. 
  
Yr angen am gymorth ariannol ar gyfer costau
ynni yw un o’r pryderon mwyaf yn ôl Age Cymru,
Rhwydwaith Cymdogaeth RhCT, Banciau Bwyd a
Chyngor ar Bopeth. Er bod rhywfaint o gymorth
wedi'i ddarparu drwy grantiau cymunedol neu
gynlluniau talebau tanwydd, teimlai sefydliadau
mai atebion dros dro yn unig oedd rhain i'r
broblem, ac y byddai popeth yn mynd o ddrwg i
waeth ym mis Hydref. 

Soniodd Age Cymru yn benodol am yr anhawster
i gefnogi’r rhai sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol a
sydd heb fynediad i’r un offer ag eraill wrth geisio
lleihau costau drwy wefannau cymharu. Nid yw’r
mater hwn yn gyfyngedig i’r rhai dros 50 oed
gyda chynrychiolwyr o Interlink yn dweud bod
hwn yn fater y mae eu defnyddwyr yn ei wynebu
oherwydd anallu i fforddio ffonau neu dabledi,
sydd wedyn yn cyfyngu ar allu pobl i gael
mynediad at gymorth sydd ar gael ar-lein.

Crynodeb o'r drafodaeth  

Amlygwyd pwysigrwydd cydweithio i gysylltu
cefnogaeth drwy gydol y digwyddiad. Rhannwyd
tystiolaeth o arfer gorau drwy enghreifftiau gan y
ddau fanc bwyd, sydd ers yr uwchgynhadledd
costau byw cyntaf wedi datblygu partneriaethau
gwaith gydag Interlink RhCT a Chyngor ar Bopeth
RhCT i gynnig cymorth cofleidiol ar y safle i’r rhai
mewn argyfwng. 
  
Roedd yn amlwg bod llawer mwy o sefydliadau’n
gweithio mewn cymunedau i ddarparu
gwasanaethau nawr nag oedd cyn pandemig, megis
pantris bwyd lleol. Yr hyn a oedd yn amlwg yn y
drafodaeth oedd bod llawer yn dal heb fod yn
ymwybodol, neu’n ei chael hi’n ddryslyd gwybod, pa
gymorth oedd yn cael ei gynnig gan bob sefydliad i
gefnogi’r rhai yn eu cymunedau. 
 
Rhannodd James Hall o’r Uned Pobl a Gwaith sut
roedd ei sefydliad yn mynd i’r afael â’r mater hwn
yn y Rhondda drwy sefydlu grŵp Facebook i bobl
leol a phrosiectau i rannu pa gymorth oedd ar gael
i’w gwneud yn haws i bobl wybod ble i fynd pan fo
angen cefnogaeth. Mae ei sefydliad yn ymwybodol
nad oes gan bawb fynediad at offer digidol ac
mae'n archwilio opsiynau i agor lleoliad ffisegol i
bobl gael mynediad at gymorth gan wahanol
asiantaethau mewn un lleoliad. 
  
Codwyd pryderon hefyd am dlodi bwyd dros
wyliau’r haf, a sut y bydd teuluoedd yn goroesi. 



Er mwyn mynd i’r afael â’r materion allweddol, tynnodd y rhai a oedd yn bresennol sylw at nifer o
argymhellion y teimlent y gallent eu helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng a chefnogi’r rhai sy’n byw yng
nghymunedau Taf Elai a Ogwr. 

Roedd sefydliadau’n hollol glir bod angen i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wneud mwy i fynd i’r
afael â gwraidd y problemau, gan gydnabod mai dim ond atebion dros dro y gall eu sefydliad eu cynnig. 

Argymhellion a gwaith dilynol 

Argymhelliad 1: Heledd Fychan AS a Luke Fletcher AS i barhau i bwyso ar Lywodraethau i gymryd
camau pellach i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi, gan feithrin cefnogaeth drawsbleidiol i
gyflawni hyn. 

Roedd y sefydliadau am weld y Llywodraeth yn datblygu mentrau ynni cymunedol gan wneud prisiau
ynni yn fwy fforddiadwy er budd cymunedau a phobl. 

Argymhelliad 2: Heledd Fychan AS a Luke Fletcher AS i godi’r mater hwn ar ran sefydliadau yn y
Senedd, yn gysylltiedig â’r cytundeb cydweithredu a chynlluniau i sefydlu Ynni Cymru. 

Dywedodd sefydliadau hefyd fod angen cydgysylltu’r holl brosiectau ac asiantaethau ledled Cymru, yn
ogystal â chasglu data’n gyson. 
  
Mae’r cymorth sydd ar gael mor wahanol o ardal i ardal fel y gallai trosolwg helpu i gael gwared ar y
loteri cymorth cod post a’i gwneud yn haws i asiantaethau gyfeirio at y cymorth sydd ar gael. 

Argymhelliad 3: Heledd Fychan AS a Luke Fletcher AS i ysgrifennu at y Gweinidog dros Gyfiawnder
Cymdeithasol i ofyn sut y bydd Llywodraeth Cymru yn helpu i hyn ddigwydd. 

Yn dilyn y digwyddiad, bydd Heledd Fychan AS a Luke Fletcher AS yn cefnogi sefydliadau lleol i gyflawni’r
argymhellion hyn a byddant yn edrych i drefnu digwyddiadau rhwydweithio yn y dyfodol i sefydliadau
gydweithio a rhannu syniadau ar sut i gefnogi’r rhai mewn argyfwng. 

Argymhelliad 4: Bydd Heledd Fychan AS yn trefnu digwyddiadau rhwydweithio yn y dyfodol er
mwyn i sefydliadau gydweithio ar brosiectau sy'n ymwneud â chostau byw. Bydd hi hefyd yn
rhannu manylion cyswllt mynychwyr y digwyddiad fel y gall sefydliadau barhau i ddatblygu
perthynas waith ar ôl y digwyddiad hwn. 
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