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Annwyl etholwr,

Mae costau byw yn taro Pontypridd, Taf Elái a Chyngor Bwrdeistref
Sirol Rhondda Cynon Taf ehangach, yn galed. Ym Mawrth 2022,
nododd 83 y cant o oedolion y DU gynnydd yn eu costau byw.

Yn ôl EDF, mae bil ynni aelwyd gyffredin ar gyfer teulu o 3-4 mewn tŷ
ag 1-2 ystafell wely bellach yn £795 syfrdanol y flwyddyn.

Ar yr un pryd, mae nwyddau defnyddwyr fel hanfodion cartref a bwyd
7 y cant yn ddrutach nag oeddent y llynedd. Yr hyn sydd yn peri gofid
yw bod y Resolution Foundation yn rhagweld y bydd 1.3 miliwn o bobl
yn mynd i dlodi absoliwt yn 2023, yn cynnwys 500,000 o blant.

Am y rhesymau hyn, rwyf wedi rhoi’r llyfryn byr yma at ei gilydd ar
gyfer unrhyw un yn ein hardal sydd yn cael anhawster gyda sefyllfa
barhaus costau byw. Mae’r llyfryn hwn yn cynnwys llawer o ddolenni i
adnoddau a mwy o wybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol yn ystod y
cyfnod heriol hwn. 

O gymorth gyda’ch biliau ynni, i roi bwyd ar y bwrdd, i gael mynediad
at wasanaethau iechyd meddwl penodol, rwyf wedi llenwi’r llyfryn
hwn gyda chymaint o wybodaeth â phosibl.

Gobeithio bydd y llyfryn hwn o gymorth i chi a’ch aelwyd mewn rhyw
ffordd fach. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon eraill,
mae croeso i chi gysylltu â mi.

Cofion cynnes, 

Alex Davies-Jones AS
Aelod Seneddol Pontypridd a Taf Elái

@alexdaviesjones            alexdaviesjonesmp            @alexdaviesjonesmp

Cyswllt:
alexdaviesjones.com

alex.daviesjones.parliament.uk
01443 401122

Fy Swyddfa Etholaethol:
10 Stryd y Farchnad
Pontypridd
CF37 2ST
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Os ydych yn talu treth gyngor a’ch bod ym
mandiau A-D, gallwch gael £150 yn ôl fel
ad-daliad ynni. Os ydych yn cael
gostyngiad ar y dreth gyngor gallech hefyd
fod yn gymwys.
Os ydych ar Gredyd Pensiwn neu ar incwm
isel, gallech fod yn gymwys am y cynllun
Gostyngiad Cartrefi Clyd, fydd yn rhoi taleb
o £140 i chi tuag at eich biliau.
Os cawsoch eich geni ar neu cyn 26 Medi
1955, gallwch hefyd gael Taliad Tanwydd y
Gaeaf blynyddol i’ch helpu i dalu eich
biliau ynni.

Budd-daliadau, Grantiau a Rhyddhad Treth
Mae gan Cyngor ar Bopeth dudalennau gwe
rhagorol yn rhestru’r holl fudd-daliadau,
grantiau a chymorth sydd ar gael i bobl yng
Nghymru os ydynt yn cael anhawster yn talu
am ynni. Gallai’r cymorth yma gynnwys y
canlynol:

Am fwy o wybodaeth, ewch i:

citizensadvice.org.uk/consumer/energy/ene
rgy-supply/get-help-paying-your-bills/grants-
and-benefits-to-help-you-pay-your-energy-
bills

Nid chi sydd ar fai am gostau byw cynyddol ond os ydych yn sydyn yn
canfod bod angen arweiniad arbenigol arnoch ynghylch sut i gyllidebu,

mae cymorth ar gael.
 

Taliad o £100 os ydych yn byw ym mandiau
treth gyngor E ac F
Taliad o £150 os yw eich preswylfa wedi ei
nodi i fod yn Feddiannaeth wedi’i Heithrio
Taliad o £100 os yw eich preswylfa wedi ei
nodi fel Tŷ Amlfeddiannaeth (HMO)
Taliad teuluol o £50 os oes gennych un neu
fwy o blant yn yr ysgol

Cymorth Gan Y Cyngor
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon
Taf hefyd wedi datblygu eu pecyn eu hunain o
fesurau rhyddhad i gynorthwyo aelwydydd
agored i niwed sydd yn cael anhawster gyda’r
argyfwng costau byw, a ariennir yn rhannol gan
Lywodraeth Cymru.

Mae’r mesurau hyn yn ogystal â’r budd-
daliadau a’r grantiau uchod ac yn cynnwys:

Gallwch ganfod mwy am gymorth Cyngor RhCT
trwy fynd i’r dudalen wybodaeth ar eu gwefan:

rctcbc.gov.uk/EN/Resident/ConsumerAdvicea
ndMoneyMatters/CostofLivingSupportScheme.
aspx

Cymorth Gan Eich Cyflenwr Ynni a
Dŵr

Mae gan Cyngor ar Bopeth fwy o wybodaeth
am gymorth a allai fod ar gael gan eich
cyflenwr ynni, ar ffurf credyd dros dro neu
gynllun talu. Mae hyn yn dibynnu sut rydych yn
talu am eich ynni – naill ai trwy fesurydd
rhagdaledig, neu trwy ddebyd uniongyrchol. Pa
bynnag ffordd yr ydych yn talu, ewch i’r
dudalen ganlynol a chliciwch i’r adran sy’n
berthnasol i chi:

citizensadvice.org.uk/consumer/energy/ener
gy-supply/get-help-paying-your-
bills/struggling-to-pay-your-energy-bills

Mae gan Dŵr Cymru dariff incwm isel o’r enw
HelpU sydd yn gallu rhoi cap ar eich bil dŵr i’ch
helpu i dalu am gostau. Gallwch ganfod mwy:

 dwrcymru.com/en/support-with-bills/helpu-
tariff

CYMORTH I DALU EICH BILIAU

Cymorth Arall ar Gyllidebu 
Os ydych chi neu rywun ar eich aelwyd yn gyn-
löwr, gallech fod yn gymwys am grant tanwydd
o £200 gan elusen y diwydiant glo, CISWO:

 ciswo.org.uk/post/fuel-grant-worth-200-
avaliable-

Mae gan y Fuel Bank Foundation hefyd gyfoeth
o wybodaeth bellach i helpu defnyddwyr sydd
yn cael anhawster gyda biliau ynni:

 fuelbankfoundation.org/individuals

Mae gwefan Money Saving Expert Martin Lewis
wedi cydgrynhoi awgrymiadau defnyddiol am
dorri costau cadw’n gynnes – mae llawer yn
seiliedig ar yr egwyddor o ‘wresogi’r person, nid
y cartref’. Gallai’r awgrymiadau hyn helpu i
leihau eich biliau:

 moneysavingexpert.com/utilities/heat-the-
human-not-the-home-save-energy
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RHOI BWYD AR Y BWRDD
Os ydych yn cael anhawster yn fforddio bwyta, gall banciau bwyd helpu.

 
Gall banc bwyd ddarparu parsel bwyd mewn argyfwng o eitemau bwyd nad ydynt
yn ddarfodus ar gyfer tri diwrnod, hanfodion fel grawnfwyd, pasta, cawl, llysiau

tun a llaeth UHT fel arfer.
 Sefydlu eich Hun Gyda Banc Bwyd

Mae dau ddosbarthwr banc bwyd yn gweithredu yn ein hardal leol: Banc Bwyd Pontypridd, a
Banciau Bwyd Taf Elái. Mae’r ddau yn cael eu dosbarthu gan Ymddiriedolaeth Trussell.

Mae banciau bwyd Ymddiriedolaeth Trussell yn gweithredu ar system atgyfeirio: mae’n rhaid i chi
gael taleb neu ebost gan sefydliadau cymunedol lleol fel ysgolion, meddygon teulu ac
asiantaethau cyngor. Yn y lle cyntaf, cysylltwch â’r banc bwyd, fydd yn gallu eich cyfeirio at
ganolwr priodol. Y ffordd gyflymaf o ddechrau eich proses atgyfeirio yw i gysylltu â’r banc bwyd
dros y ffôn.

Warws Banc Bwyd Taf Elái, Pont-y-clun (CF729
DZ): Ar Agor Dydd Llun-Dydd Iau, 10am-12.30pm
Eglwys y Bedyddwyr Bethel, Pont-y-clun (CF72
9AJ): Ar Agor ar Ddydd Iau 10.30am-12.30pm
Eglwys y Bedyddwyr Carmel, Llanharan (CF72
9RD): Ar Agor ar Ddydd Gwener 10.30am-
12.30pm
The Rock Church, Gilfach Goch (CF39 8SH): Ar
Agor ar Ddydd Sadwrn 10am-12pm
Canolfan Adnoddau y Capel, Tonyrefail (CF39
8LW): Ar Agor ar Ddydd Mawrth 10.30am-12pm
Sant Mihangel a’r Holl Angylion, Beddau
(CF382BL): Ar Agor ar Ddydd Mercher 10.30am-
12pm
Eglwys y Bedyddwyr Salem, Pontypridd (CF38
1PT): Ar Agor ar Ddydd Sadwrn 10.30am-12pm
Eglwys Ebenezer, Tonysguboriau (CF72 8HR):
Ar Agor ar Ddydd Llun 10.30am-12pm

Banciau Bwyd Taf Elái
Mae banciau bwyd Taf Elái wedi eu lleoli ar draws
8 canolfan ddosbarthu yn yr ardal ond y prif
leoliad yw: Uned 3, Parc Busnes Cwm Elái, Tyla
Garw, Pont-y-clun CF72 9DZ.

Cyswllt: 
 01443 520730 
 info@taffely.foodbank.org.uk
 taffely.foodbank.org.uk

Mae manylion 8 canolfan banc bwyd Taf Elái, eu
lleoliadau a’u horiau agor, fel a ganlyn:

Banc Bwyd Pontypridd
Lleoliad: Canolfan Ddydd Riverside ar Nile
Street, Trefforest, CF37 1BW.

Oriau agor: Dydd Llun-Dydd Gwener, 9am-
11am.
Dosbarthiadau: Os oes nam ar eich symudedd
a bod angen dosbarthu eich parsel bwyd, gellir
trefnu hyn ond dim ond os ydych yng nghôd
post CF37.

Cyswllt: 
 01443 404692 
 info@pontypridd.foodbank.org.uk
 pontypridd.foodbank.org.uk
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Mae’r argyfwng costau byw yn achosi
straen aruthrol i filoedd wrth iddynt
geisio cael dau pen llinyn ynghyd.
Oherwydd hyn, mae’n bwysicach
nag erioed i ddiogelu ein hiechyd
meddwl.

Os ydych mewn trallod neu wedi
eich llethu gan gostau byw sy’n
cynyddu, mae’n bwysig iawn gwybod
nad ydych ar eich pen eich hun. Rwyf
wedi rhoi’r detholiad yma o
wasanaethau cynghori a chymorth at
ei gilydd oherwydd weithiau, nid
yw’n hawdd nac yn syml estyn allan i
deulu a ffrindiau.

Iechyd Meddwl Pobl Ifanc
Mae YoungMinds yn elusen cymorth
iechyd meddwl wedi ei dylunio’n
benodol i helpu pobl ifanc a rhieni a
gofalwyr sydd yn cynorthwyo
plentyn. Mae eu gwefan yn llawn
adnoddau a chyngor defnyddiol pan
fyddwch chi neu blentyn yr ydych yn
ei adnabod yn cael anhawster. Mae
ganddynt hefyd linell gymorth 24/7
ar gyfer cymorth brys.

 Cysylltwch â YoungMinds nawr
trwy anfon y neges YM i 85258

youngminds.org.uk

Cymorth Trwy Galedi
Mae llinell gymorth gyfrinachol,
Help Through Hardship, ar gael i
fynd trwy eich opsiynau gyda chi
a’ch rhoi ar y trywydd cywir.

Sefydlwyd Help Through Hardship
trwy gydweithrediad rhwng Cyngor
ar Bopeth ac Ymddiriedolaeth
Trussell. 

 0808 208 2138 (Llun-Gwener, 9-5,
ar gau ar wyliau banc)

Mind Cymru
Mae Mind Cymru yn elusen iechyd
meddwl sydd yn cynnwys rhwydwaith
o 19 o sefydliadau Mind sy’n darparu
amrywiaeth o wasanaethau iechyd
meddwl ar gyfer Cymru.

Gallwch gysylltu â llinell wybodaeth
Mind i ofyn am unrhyw beth i’ch
helpu i ddod o hyd i’ch gwasanaethau
iechyd meddwl agosaf:

 0300 123 3393 (Llun-Gwe, 9am-6pm,
ac eithrio gwyliau banc)

CYMORTH IECHYD MEDDWL
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Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol
Rhondda Cynon Taf set ddefnyddiol o
linellau cymorth ar gael ar gyfer
materion cyffredinol y cartref. Gall y
rhain helpu i’ch rhoi ar y trywydd
cywir.

Mae pob un o’r llinellau cymorth
hyn ar agor 8.30am-5pm, Llun-Gwe:

Gwasanaethau Amgylcheddol:: 
 01443 425001

Treth gyngor, Ardrethi busnes a Budd-
daliadau:

  01443 425002

 Gwasanaethau Cymdeithasol
Oedolion:

01443 425003

 Gwasanaethau Cymdeithasol Plant:
 01443 42500

Cymorth Cam-drin Domestig
Gall costau byw cynyddol yn hawdd arwain at bobl yn teimlo eu bod wedi eu caethiwo gyda
phartneriaid sy’n eu cam-drin. Diffinnir cam-drin domestig fel "unrhyw ddigwyddiad neu
batrwm o ddigwyddiadau o ymddygiad rheoli, cymhellol, bygythiol, trais neu gam-drin rhwng
y rheiny sydd yn 16 oed ac yn hŷn, neu sydd wedi bod yn bartneriaid mynwesol neu’n
aelodau o’r teulu waeth beth fo’u rhyw neu rywioldeb"

 Gwasanaethau Cam-drin Domestig RhCT: Mae’r grŵp hwn yn rhoi cymorth i
ddioddefwyr benywaidd cam-drin domestig sydd yn 16 oed neu’n hŷn ar draws RhCT. Bydd y
llinell gymorth 24 awr, Live Fear Free, yn eich cyfeirio at Dîm RhCT: 0808 80 10 800 

 Canolfan Oasis Cyngor RhCT: Mae’r gwasanaeth hwn yn rhoi cymorth i ddioddefwyr
gwrywaidd a benywaidd cam-drin domestig sydd yn 16 oed neu’n hŷn. Eu llinell gymorth a’u
pwynt cyswllt cyntaf yw 07795391674 / 07867 373200 (Llun-Gwe, 9am-5pm)

 Llinell Gymorth Genedlaethol Cam-drin Domestig: 0808 2000 247 (24 awr)

CYMORTH CYFFREDINOL LLEOL
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Os ydych chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod mewn trallod difrifol ac yn
wynebu bygythiad uniongyrchol i fywyd, ffoniwch 999 ar unwaith.

 
Ar gyfer materion yr heddlu nad ydynt yn rhai brys, ffoniwch 101. Am
gymorth meddygol brys lle nad oes bygythiad i fywyd, ffoniwch 111.

Samariaid
Os ydych mewn trallod difrifol gallwch
bob amser gysylltu â’r Samariaid
hefyd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 o
ddiwrnodau’r flwyddyn.

Byddwch yn gwneud cyswllt â
gwirfoddolwr sydd wedi cael
hyfforddiant arbennig i wrando ar eich
pryderon, eich gofidiau a’ch helbulon,
ac yn gofyn cwestiynau i’ch helpu i
archwilio’r ffordd yr ydych yn teimlo.

 116 123 i siarad â’r Samariaid

Llinellau Brys Cyngor RhCT
Mae gan Gyngor RhCT linell gymorth
gyffredinol mewn argyfwng y tu allan i
oriau ar gyfer pob mater brys sy’n
ymwneud â’r cyngor:

 01443 425011 ar gyfer y gwasanaeth
ymateb cyffredinol mewn argyfwng

Mae llinell gymorth y tu allan i oriau
sy’n benodol i’r gwasanaethau
cymdeithasol hefyd ar gyfer oedolion a
phlant agored i niwed mewn argyfwng:

 01443 743665 ar gyfer cymorth y tu
allan i oriau

Mae’r llinell hon ond ar agor pan fydd
swyddfeydd dydd lleol ar gau (ar agor
ar wyliau banc a 5pm-8.30am yn ystod
yr wythnos, penwythnosau o 9pm
dydd Gwener - 9.30am dydd Llun)

Adnoddau Argyfwng Mind 
Yn ogystal â chael llinell gymorth
gyffredinol ar gyfer cyfeirio (gweler
tud.6), mae gan Mind hefyd gasgliad
rhagorol o ‘adnoddau argyfwng' wedi
eu dylunio i’ch helpu i ddeall sut
rydych yn teimlo, eich rhoi mewn
cysylltiad â chymorth mewn argyfwng
neu hyd yn oed arweiniad yn unig
ynghylch sut i dynnu eich sylw am
ychydig os mai dyna sydd ei angen
arnoch yn y foment.

Gallwch ddod o hyd i’r adnoddau
argyfwng yma:

 mind.org.uk/need-urgent-help

GWASANAETHAU CYMORTH MEWN ARGYFWNG

Caethiwed i Gamblo
Os ydych chi neu rywun yr ydych yn eu
hadnabod yn cael anhawster yn
ymdopi â chaethiwed i gamblo, neu os
ydych yn poeni am broblem gamblo:

 begambleaware.org/ngts
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