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1. CRYNODEB GWEITHREDOL  
Er mai’r Deyrnas Unedig yw’r seithfed wlad gyfoethocaf yn y byd, mae 
llawer o bobl yn cael trafferth fforddio bwyd. Mae’r ymchwydd yn nifer 
y bobl yng Nghymru sy’n chwilio am gymorth ar ffurf bwyd brys yn 
datguddio’r frwydr enbyd y mae llawer o bobl, ar hyd a lled y wlad, yn 
ei hwynebu’n ddyddiol wrth iddynt geisio cael gafael ar ddim mwy na’r 
pethau sylfaenol: er enghraifft, rhoi pryd o fwyd ar y bwrdd. Nid yw 
rhwyd ddiogelwch ein system amddiffyniad cymdeithasol yn llwyddo 
i ddiogelu rhai o’r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau, ac 
mae gan hanner yr holl gartrefi yng Nghymru sy’n profi tlodi o leiaf un 
oedolyn sydd mewn cyflogaeth am dâl. 

Mae’r adroddiad hwn yn dwyn ynghyd ystod 
o dystiolaeth ar raddfa ac effaith tlodi bwyd 
ledled De Cymru a rhai o’r mentrau sy’n ceisio 
mynd i’r afael â’r mater.

Mae’r prif ffigurau yn rhoi i ni ddarlun digalon, 
a’r tu ôl iddo y mae pobl debyg i chi a fi yn 
gwneud eu gorau glas i ddod i ben.

• Yn 2017-18, darparwyd 98,350 o 
gyflenwadau bwyd brys gan fanciau bwyd yn 
Ymddiriedolaeth Trussell i bobl yng Nghymru 
a oedd mewn argyfwng. Roedd 35,403 o’r 
rhain yn blant.1

• Yn ôl yr Asiantaeth Safonau Bwyd, mae un 
rhan o bump o bobl Cymru yn poeni y bydd 
eu bwyd yn dod i ben, ac roedd bwyd 26% o 
bobl 16-34 oed a holwyd yng Nghymru wedi 
dod i ben yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.2

• Mae’r Sefydliad Bwyd3 wedi dangos bod 
160,000 o blant yng Nghymru yn byw mewn 
cartrefi lle mae deiet iach yn rhywbeth 
mwyfwy anfforddiadwy.

• Mae plant oedran derbyn yng Nghymru yn 
llawer mwy tebygol o fod yn ordew na’r 
cyfartaledd yng Nghymru os ydynt yn byw 
mewn ardaloedd o amddifadedd uwch. Mae’r 
bwlch rhwng cyffredinolrwydd gordewdra 
yn y cwintelau mwyaf difreintiedig a lleiaf 
difreintiedig wedi cynyddu o 4.7% yn 2015-
16 i 6.2% yn 2016-17.4

O gofio nad oes yna brinder bwyd yng 
Nghymru, mae angen i ni newid y ffocws o 
ddarparu cymorth bwyd i hybu incymau er 
mwyn i bawb allu cael bwyd. Yn gyntaf peth, 
rôl y llywodraeth yw sicrhau bod gan bobl 
ddigon o arian i fedru bwyta – ac na ddylai 
cymorth bwyd ddisodli’r urddas a’r dewis 
sydd gan y rheiny sy’n gallu fforddio prynu 
bwyd. Heb newid yn ein ffocws, mae yna 
berygl y bydd banciau bwyd yn dod yn elfen 
sefydliadol yn y gymdeithas yng Nghymru. Nid 
dyma sut yr ydym am i bethau fod. O wybod 
bod y newyn sy’n brofiad i nifer cynyddol o 
ddynion, menywod a phlant yng Nghymru yn 
haeddu ystyriaeth ddifrifol, mae Cynghrair 
Tlodi Bwyd De Cymru am i’n gwleidyddion fod â 
gwell dealltwriaeth ohono, ac am weld camau 
gweithredu eglur yn cael eu rhoi ar waith i 
ddod â newyn i ben yng nghymunedau Cymru.
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• Ymrwymo i fabwysiadu’r mesuriad seiliedig ar FIES (Graddfa Profi 
Ansicrwydd Bwyd) (neu fesuriad cyfwerth) i fesur ansicrwydd bwyd, neu 
i sicrhau bod unrhyw fesuriad o eiddo’r Swyddfa Ystadegau Gwladol neu 
Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn cynnwys sampl digon mawr i sicrhau data 
wedi’u dadgyfuno sy’n ystyrlon ar gyfer Cymru.

• Dylai unrhyw fesuriad o ansicrwydd bwyd a fabwysiedir gael ei gynnwys 
yn y dangosyddion llesiant cenedlaethol a ddiweddarwyd er mwyn olrhain 
cynnydd ein cenedl tuag at nodau llesiant.

• Defnyddio’r holl ysgogiadau polisi sydd ar gael, gan gynnwys y Contract 
Economaidd, i sicrhau bod cyflogwyr ledled Cymru yn talu’r Cyflog Byw go 
iawn, a bennwyd gan y Living Wage Foundation, a gweithredu i leihau’r 
bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

• Defnyddio’r Gronfa Cymorth Dewisol i gefnogi pobl sy’n brwydro i’w bwydo 
eu hunain neu eu teuluoedd yn ystod y pum wythnos o aros cyn eu taliad 
cychwynnol o’r Credyd Cynhwysol.

• Cynnal gwerthusiad cyfannol, gan gynnwys dadansoddiad o gost lawn y 
buddion, o’r modd y dylid mynd ati i sicrhau bod plant sy’n byw mewn tlodi 
yn cael digon o fwyd a maeth.

• Cefnogi’r broses o gyflwyno mentrau bwyta’n iach sydd eisoes yn cael eu 
datblygu a’u cefnogi gan y rhaglen Cymru gyfan, Sgiliau Maeth ar gyfer 
Bywyd (Nutrition Skills for LifeTM) 

• Ymrwymo i barhau i ariannu’r Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (SHEP) hyd 
at o leiaf 2022 er mwyn galluogi ymchwiliad llawn i’w heffeithiau tymor 
canolig a hirdymor.

• Sicrhau bod darpariaethau ar gyfer gwyliau yng Nghymru yn cael eu 
mapio a’u cydlynu, a bod yr holl raglenni a ariennir yn gyhoeddus yn 
cael eu hasesu ar sail Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad a’u bod yn 
cydymffurfio â Sicrwydd Ansawdd, yn cynnwys diogelu, i ofalu bod bwyd 
addas a maethlon yn cael ei ddarparu, a bod negeseuon ynghylch ffordd 
iach o fyw yn cael eu trosglwyddo. 

• Sefydlu Cronfa Trawsnewid Bwyd Teg yng Nghymru.

Dyma ein galwadau i weithredu ar 
gyfer Llywodraeth Cymru:
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2. CEFNDIR
Yn 2015, yn unol â’i Chynllun Gweithredu ar 
gyfer Trechu Tlodi a’i Chynllun Gweithredu 
Bwyd a Diod, cefnogodd Llywodraeth Cymru 
y broses o greu Cynghrair Tlodi Bwyd Cymru 
Gyfan, ond ni chafodd cyllideb erioed ei 
dyrannu er mwyn ei rhedeg. Yn fwy diweddar, 
roedd newid yn ffocws polisi Llywodraeth 
Cymru o ran yr agenda tlodi yn golygu y byddai 
angen ymagwedd newydd er mwyn parhau â 
gwaith y Gynghrair. 

Sefydlwyd Cynghrair Tlodi Bwyd De Cymru 
a Chynghrair Tlodi Bwyd Gogledd Cymru ym 
mis Ionawr 2018, a hynny gyda chefnogaeth 
ariannol gan y rhaglen Pŵer Bwyd a ariennir 
gan y Loteri Fawr, a oruchwylir gan Sustain a 
Church Action on Poverty, ac a gefnogir yng 
Nghymru gan Synnwyr Bwyd Cymru.5

Mae Cynghrair Tlodi Bwyd De Cymru yn dilyn 
yr egwyddor bod “tlodi bwyd yng Nghymru 
yn annerbyniol”. Mae tlodi bwyd yn golygu’r 
anallu i fforddio neu i gael bwydydd sy’n ffurfio 
deiet iach sy’n gymdeithasol a diwylliannol 
dderbyniol. Mae gan bobl yr hawl i gael digon o 
faeth i gynnal eu hiechyd a’u hurddas.

Mae tlodi bwyd yn fater cymhleth, ac felly mae 
mynd i’r afael â hyn yn gofyn am ymdrechion 
systemig a chydlynol gan amrywiaeth o gyrff 
yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd 
sector. Nod Cynghrair Tlodi Bwyd De Cymru 
yw integreiddio ymdrechion gan wahanol 
sefydliadau, cymunedau ac asiantaethau 
cyhoeddus ledled De Cymru, a gobeithiwn 
y bydd hyn yn arwain at ymyraethau 
mwy cydlynol ac effeithiol. Hyd yn hyn, 
mae Cynghrair Tlodi Bwyd De Cymru wedi 
canolbwyntio ar ymgymryd ag ymarfer mapio 
i ddwyn ynghyd ddangosyddion ansicrwydd 
bwyd ledled pob un o’r ardaloedd awdurdod 
lleol yn rhanbarth De Cymru. Cafodd y 
dangosyddion hyn eu pennu trwy ymgynghori 
ag aelodau o Gynghrair Tlodi Bwyd De Cymru. 
Casglwyd y data trwy waith ymchwil desg, 

a hynny gan ddefnyddio naill ai ystadegau 
cenedlaethol sydd ar gael i’r cyhoedd neu 
setiau data a ddarparwyd gan bartneriaid y 
Gynghrair. Mae rhestr lawn o’r setiau data 
a’u ffynonellau ar gael ar gais. Yn rhan o’r 
ymchwil, aethom ati i gysylltu ag Awdurdodau 
Lleol ledled y rhanbarth i roi gwybod iddynt 
am y Gynghrair, eu gwahodd i gymryd rhan, 
ac i rannu mapiau data ar gyfer eu hardal. 
Mewn rhai achosion, ymatebodd cynrychiolwyr 
o’r llywodraeth leol gyda data diwygiedig 
ar gyfer eu hardal. Fodd bynnag, er mwyn 
cymharu data ledled yr awdurdodau lleol yn y 
rhanbarth, rydym wedi cadw’r data a gasglwyd 
o ffynonellau ystadegol cenedlaethol.

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu 
canfyddiadau’r gwaith mapio, yn rhoi 
enghreifftiau o fentrau cadarnhaol i fynd i’r 
afael ag ansicrwydd bwyd, ac yn tynnu sylw at 
argymhellion ar gyfer gweithredu sy’n deillio o 
arbenigedd a gwybodaeth aelodau’r Gynghrair. 
Mae hefyd yn nodi ardaloedd yn Ne Cymru a 
allai ddatblygu cynghreiriau tlodi bwyd lleol i 
gydlynu camau gweithredu. 

MAE NIFER Y BANCIAU BWYD YN 
CYNYDDU – NI DDYLENT DDOD YN 
‘NORM’.6

YMATEBYDD I AROLWG PLANT A 
THEULUOEDD PLANT YNG NGHYMRU 2018
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3.1 Graddfa’r her 

Mae gallu cael bwyd maethlon ac iach, gydag 
urddas, yn rhan sylfaenol o fywyd – mae’n 
hawl dynol.7 Eto, fwy a mwy, mae darparu bwyd 
iddynt eu hunain a’u teuluoedd yn her i lawer 
o bobl yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig, a 
hynny oherwydd incymau annigonol a chostau 
byw sydd ar gynnydd. Yn 2017-18, rhoddodd 
banciau bwyd Ymddiriedolaeth Trussell yng 
Nghymru 98,350 o barseli argyfwng gwerth 
tridiau i bobl yng Nghymru, ac roedd 35,403 o’r 
rhain yn blant.8 Mae hyn yn rhoi amcangyfrif 
rhy isel o nifer y bobl sy’n mynd heb fwyd 
yng Nghymru, a hynny oherwydd diffyg data 
gan ddarparwyr cymorth bwyd brys eraill a’r 
ffaith mai grŵp bach yn unig o’r boblogaeth 
ansicrwydd bwyd ehangach yw’r rhai sy’n 
defnyddio banciau bwyd. Mae’r stigma sy’n 
gysylltiedig â defnyddio cymorth bwyd brys yn 
helpu i esbonio pam y mae hon, fel arfer, yn 
“strategaeth pan ddaw hi i’r pen” i bobl, gyda 
llawer yn defnyddio mecanweithiau ymdopi 
eraill neu’n ffafrio bod yn newynog.9

Canfu adroddiad diweddar gan yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd fod un rhan o bump o bobl 
Cymru yn poeni y bydd eu bwyd yn dod i ben, a 
bod bwyd 26% o bobl 16-34 oed a holwyd yng 
Nghymru wedi dod i ben yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf.11 Mae’r Sefydliad Bwyd12 wedi 
dangos bod 160,000 o blant yng Nghymru 
yn byw mewn cartrefi lle mae deiet iach 
yn rhywbeth mwyfwy anfforddiadwy. Mae 
cymharu’r gost amcangyfrifiedig o ddilyn 
‘Canllaw Bwyta’n Iach’ Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig ag incwm cartrefi yn dangos y byddai’n 
rhaid i’r 20% o deuluoedd sydd ar waelod 
cymdeithas yng Nghymru wario 36% o’r incwm 
hwnnw ar fwyd i fodloni argymhellion Canllaw 
Bwyta’n Iach Iechyd Cyhoeddus Lloegr. 
Oherwydd cyfuniad cymhleth o ffactorau, pobl 
ar incymau isel sy’n bwyta’r symiau lleiaf o 
ffrwythau a llysiau, ac maent yn llawer mwy 
tebygol o ddioddef o glefydau sy’n gysylltiedig 
â deiet, er enghraifft canser, diabetes, 
gordewdra a chlefyd coronaidd y galon.13 
Canfu adroddiad gan Age Cymru yn 2015 fod 
36% o gartrefi lle roedd y preswylwyr wedi 
ymddeol wedi cwtogi ar swm neu safon y bwyd 
yr oeddent yn ei brynu.14 

Mae Rhaglen Mesur Plant Cymru (2016-17)15 yn 
dangos bod plant oedran derbyn yng Nghymru 
yn llawer mwy tebygol o fod yn ordew na’r 
cyfartaledd yng Nghymru os ydynt yn byw 
mewn ardaloedd o amddifadedd uwch. Mae’r 
bwlch rhwng cyffredinolrwydd gordewdra 
yn y cwintelau mwyaf difreintiedig a lleiaf 
difreintiedig wedi cynyddu o 4.7% yn 2015-
16 i 6.2% yn 2016-17. Mae cyffredinolrwydd 
gordewdra ymhlith plant oed derbyn ar ei 
uchaf ym Merthyr Tudful, ac mae’n sylweddol 
uwch na chyfartaledd Cymru ym Mlaenau 
Gwent a Rhondda Cynon Taf.

3. CYFLWYNIAD

GALL TLODI BWYD EFFEITHIO AR BOB 
AGWEDD AR FYWYD TEULUOL, GAN 
GYNNWYS PERTHNASOEDD TEULUOL, 
ADDYSG, DATBLYGIAD PLANT, AC 
IECHYD MEDDWL A LLES.10

YMATEBYDD I AROLWG PLANT A 
THEULUOEDD PLANT YNG NGHYMRU 2018
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[GWELAF GLEIFION MEWN] CYFLWR 
MAETHOL GWAEL O GANLYNIAD I 
DLODI NEU INCWM ISEL, GYDA’U TWF 
YN IS [NA’R HYN] A DDISGWYLIR.
PEDIATREGYDD, 2017

Gofynnodd adroddiad yn 2017 gan y Grŵp 
Gweithredu ar Dlodi Plant a’r Coleg Brenhinol 
Pediatreg ac Iechyd Plant am safbwyntiau 
pediatregwyr ledled y Deyrnas Unedig ar 
y modd y mae tlodi yn effeithio ar iechyd 
corfforol a meddyliol y plant y maent yn eu 
gweld.16 Dywedodd mwy na thri o bob pum 
ymatebwr fod ansicrwydd bwyd yn cyfrannu 
‘llawer iawn’ i afiechyd y plant y maent yn 
gweithio gyda nhw, a dywedodd chwarter arall 
ei fod yn cyfrannu ‘rhywfaint’.

Mae ein gwaith mapio yn amlygu effeithiau 
posibl ansicrwydd bwyd ar iechyd plant (Ffigur 
1) a bod yna berthynas agos, er enghraifft, 
rhwng niferoedd y plant sy’n byw mewn tlodi 
cymharol a phydredd dannedd a gordewdra 
mewn plentyndod. Mae lefel uchel y pydredd 
dannedd ymhlith plant sy’n byw ym Mlaenau 
Gwent, yn arbennig, yn destun pryder.
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3.2 Mesur ansicrwydd bwyd

Er mwyn gallu datblygu gwell ymyraethau 
effeithiol i sicrhau nad yw banciau bwyd yn 
dod yn elfen sefydliadol yn y gymdeithas 
yng Nghymru, mae angen i Lywodraeth 
Cymru feithrin gwell dealltwriaeth o bwy sy’n 
dioddef o newyn yng Nghymru a pham. Mae 
Bwyd Caerdydd a Chynghreiriau Tlodi Bwyd 
Cymru, ynghyd ag aelodau o Gynghrair Tlodi 
Bwyd y Deyrnas Unedig, wedi bod yn argymell 
mesuriad cenedlaethol o ansicrwydd bwyd 
oddi ar 2016. 

Yn rhan o’i rhwymedigaethau o dan y Nodau 
Datblygu Cynaliadwy, y cytunwyd arnynt yn 
2016, bydd angen i’r Deyrnas Unedig gasglu 
data i adrodd yn ddigonol ar ei chynnydd 
tuag at gyflawni’r nodau, gan gynnwys Nod 
2 – Dim Tlodi, sicrhau diogelwch bwyd a gwell 
maeth, a hyrwyddo datblygu cynaliadwy. 
Cafodd y Raddfa Profi Ansicrwydd Bwyd17 
ei chymeradwyo gan Gomisiwn Ystadegol 
y Cenhedloedd Unedig yn 2016, a hynny fel  
dangosydd ar gyfer Targed 2.1 o Agenda 2030 
ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.18 Mabwysiadwyd 
fframwaith monitro’r Nod Datblygu Cynaliadwy 
yn swyddogol gan Gynulliad Cyffredinol 
y Cenhedloedd Unedig yn 2017. Bydd 
dangosyddion yn seiliedig ar y Raddfa Profi 
Ansicrwydd Bwyd yn olrhain newidiadau byd-
eang, rhanbarthol a chenedlaethol mewn 
ansicrwydd bwyd, gan ddarparu gwybodaeth 
ar gyfer llunio polisi ar lefel ryngwladol a 
chenedlaethol.

Mae Llywodraeth yr Alban eisoes yn 
gweithredu tri o gwestiynau’r Raddfa Profi 
Ansicrwydd Bwyd (gyda’r bwriad o weithredu 
pob un o’r wyth yn y blynyddoedd i ddod). 
Ymgorfforwyd y cwestiynau hyn yn Arolwg 
Iechyd yr Alban. Yn 2016, cymeradwywyd 
tri chwestiwn i’w cynnwys yn Arolwg 
Cenedlaethol Cymru ar gyfer 2016-17, ond 
dim ond dau a gafodd eu cynnwys yn 2017-
18. Er bod canlyniadau 2017-18 yn awgrymu 
cynnydd mewn ansicrwydd bwyd acíwt, 

ymddengys nad oes gan Lywodraeth Cymru 
gynlluniau i adeiladu ar y cwestiynau hyn, 
yn unol â’r mesurau ansicrwydd bwyd a 
gymeradwywyd yn rhyngwladol. Mae’n bwysig 
bod Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r cyfle, 
trwy Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015, i gynnwys mesuriad effeithiol 
o ansicrwydd bwyd yn y set ddiwygiedig o 
ddangosyddion llesiant cenedlaethol.19

Yn ei adroddiad ar y Deyrnas Unedig,20 
argymhellodd Adroddwr Arbennig y 
Cenhedloedd Unedig ar Dlodi Eithriadol 
a Hawliau Dynol y dylai’r Deyrnas Unedig 
gyflwyno un mesuriad o dlodi ac un mesuriad 
o ddiogelwch bwyd. Roedd yn pryderu nad 
yw Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn mesur 
tlodi bwyd, a bod un o Weinidogion y Deyrnas 
Unedig wedi diystyru arwyddocâd y defnydd 
o fanciau bwyd, gan ddweud mai rhywbeth a 
ddefnyddir yn achlysurol yn unig oeddent yn 
y Deyrnas Unedig, a bod banciau bwyd ar gael 
mewn llawer o wledydd gorllewinol eraill. Mae 
ei argymhellion yn atgyfnerthu’r Sylwadau 
Terfynol gan Bwyllgor Hawliau’r Plentyn, a 
alwodd ar blaid y wladwriaeth i ‘fynd ati mewn 
modd systematig i gasglu data ar ddiogelwch 
bwyd a maethiad ar gyfer plant’ ac ‘i fonitro ac 
asesu effeithiolrwydd polisïau a rhaglenni ar 
ddiogelwch bwyd a maethiad ar gyfer plant’.21

• Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymo 
i fabwysiadu’r mesuriad seiliedig ar 
y Raddfa Profi Ansicrwydd Bwyd yng 
Nghymru (neu fesuriad cyfwerth) i 
fesur ansicrwydd bwyd, neu i sicrhau 
bod unrhyw fesuriad o eiddo’r Swyddfa 
Ystadegau Gwladol neu Lywodraeth 
y Deyrnas Unedig yn cynnwys sampl 
digon mawr i sicrhau data wedi’u 
dadgyfuno sy’n ystyrlon ar gyfer 
Cymru.

• Dylai Llywodraeth Cymru gynnwys 
unrhyw fesuriad o ansicrwydd bwyd 
a fabwysiedir gael ei gynnwys yn y 
dangosyddion llesiant cenedlaethol 
a ddiweddarwyd er mwyn olrhain 
cynnydd ein cenedl tuag at nodau 
llesiant.

Galwadau i weithredu: 
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3.3 Ffactorau sy’n effeithio ar gostau byw a phris bwyd

3.3.1 Y Premiwm Tlodi

Yn 2018, amlygodd Sefydliad Joseph Rowntree 
ffactorau sy’n effeithio ar gostau byw 
teuluoedd incwm isel22, gan gynnwys talu mwy 
am:

• Cludiant cyhoeddus. Gyda chartrefi incwm 
isel sy’n defnyddio bysiau yn rheolaidd yn 
talu £116.15 yn ychwanegol, ar gyfartaledd, 
ar gyfer eu tocynnau yn 2018. Mae hyn 
wedyn yn cael effaith ganlyniadol ar y gallu 
i brynu bwyd am bris isel, ac i gael a chadw 
swydd.

• Bwyd ac ynni (Ffigur 2). Mae cost bwyd ac 
ynni yn codi’n gyflymach na chwyddiant, 
gyda thai nodweddiadol ym mhumed isaf 
incymau yn talu £61.86 yn fwy yn 2018, 
am yr un defnydd o ynni, o gymharu â 
2017. Yn yr un modd, roedd angen i deulu 
ym mhumed isaf incymau ddod o hyd i 
£67.81 yn ychwanegol ar gyfer yr un bwyd 
wythnosol yn 2018 o gymharu â 2017.

• Mae pobl ar incwm isel yn talu prisiau uwch 
am lawer o nwyddau a gwasanaethau 
hanfodol na phobl sy’n well eu byd. Mae 
costau ychwanegol bod yn dlawd yn 
costio £490 y flwyddyn i gartrefi incwm isel 
cyffredin, ond, yn achos mwy nag un o bob 
deg o’r cartrefi hyn, mae’n costio o leiaf 
£780.23

Mae Fair by Design wedi nodi camau 
gweithredu y gallai’r Llywodraeth, busnesau 
ac eraill eu rhoi ar waith i leihau’r premiwm 
tlodi. Mae’r enghreifftiau’n cynnwys arwain 
ar ‘strategaeth dinesydd agored i niwed’, 
ymrwymo i gynhyrchion a gwasanaethau 
sy’n ‘prawfesur y premiwm tlodi’, a gosod 
tenantiaid tai cymdeithasol ar y tariff ynni 
rhataf yn awtomatig.24

Ffigur 2: Effaith y cynnydd ym mhrisiau bwyd a thanwydd 
ar bobl sy’n byw mewn cartrefi incwm isel
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3.3.2 Newid yn yr hinsawdd a Brexit

Tynnodd y Ganolfan Ymchwil Economeg 
a Busnes (Cebr) sylw at yr effaith y bydd 
tywydd eithafol 2018 yn ei chael ar bris bwyd 
i ddefnyddwyr y Deyrnas Unedig, gyda’r 
prisiau cyfanwerthol ar gyfer llysiau yn codi’n 
sylweddol. Mae Cebr yn amcangyfrif y bydd y 
tywydd eithafol, yn y pen draw, yn golygu bod 
y costau i ddefnyddwyr y Deyrnas Unedig yn 
codi £45 miliwn yr wythnos. Mae hyn gyfwerth 
â chynnydd o £7.15 y mis fesul cartref.25 
Yn ogystal, daeth adroddiad diweddar gan 
Bwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi 
ar Brexit, sef Food Prices and Availability, 
i’r casgliad bod prisiau bwyd ar ôl Brexit yn 
debygol o godi 3.8%, hyd yn oed os bydd yna 
fargen, ac y bydd yna godiadau hyd yn oed 
yn uwch yn y prisiau wrth y til os na lwyddir i 
daro bargen oherwydd tariffau mewnforio.26  
Dim ond yn gwaethygu’r sefyllfa enbyd y mae 
llawer o deuluoedd Cymru ynddi eisoes y bydd 
y ffactorau hyn, gan olygu eu bod yn gorfod 
dewis rhwng talu’r rhent, gwresogi eu cartrefi 
neu fwydo eu plant.

Yn 2011, amcangyfrifodd Sefydliad Bwyd ac 
Amaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO) y caiff 1.3 
biliwn o dunelli o’n bwyd eu gwastraffu neu 
eu colli bob blwyddyn, sy’n cyfrif am draean 
y bwyd a gynhyrchir i bobl ei fwyta.27 Gyda 
mwy a mwy o achosion o dywydd eithafol yn 
taro’r byd o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd, 
a’r rheiny yn eu tro yn disbyddu adnoddau 
naturiol ac yn arwain at ansicrwydd yn y 
cyflenwad bwyd byd-eang, mae cynyddu 
effeithlonrwydd ein system fwyd ac atal 
gwastraff bwyd yn allweddol.28

Yn y Deyrnas Unedig, mae’r manwerthwyr, y 
cynhyrchwyr a’r gweithgynhyrchwyr bwyd 
mwyaf, ynghyd â chwmnïau lletygarwch ac 
arlwyo bwyd, wedi ymrwymo i gerrig milltir a 
amlinellir mewn Map Lleihau Gwastraff Bwyd 
newydd, a ddatblygwyd ar y cyd â’r Sefydliad 
Dosbarthu Bwydydd (Institute of Grocery 
Distribution, (IGD)) a WRAP i fynd i’r afael â 
gwastraff bwyd.29 Bydd mesur ac adrodd am 
wastraff bwyd yn helpu i nodi bwyd dros ben, 
ynghyd â chyfleoedd i’w ailddosbarthu o fewn 
eu gweithrediadau a’u cadwyn gyflenwi eu 
hunain.  

Yng Nghymru, mae mynd i’r afael â gwastraff 
bwyd yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru, 
ac amcangyfrifir bod y diwydiant bwyd yn 
gwastraffu oddeutu 500,000 o dunelli o fwyd 
bob blwyddyn.30 Dylid annog busnesau o bob 
maint yng Nghymru i ymrwymo i ‘Targedu, 
Mesur a Gweithredu’ mewn perthynas â 
gwastraff bwyd. Mae Bwyd a Diod Cymru yn 
awgrymu y gallai busnesau mwy amlygu 
eu cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol 
ymhellach trwy ymrwymo i Courtauld 202531 
(ymrwymiad i fynd i’r afael â gwastraff bwyd) 
a chefnogi FareShare Cymru32 ac elusennau 
ailddosbarthu eraill. Bydd hyn yn helpu i 
sicrhau bod bwyd sy’n addas i’w fwyta gan 
bobl yn cael ei ailddosbarthu i elusennau yn 
hytrach na chael ei gyfeirio i gyfleusterau trin 
gwastraff, a dylai hyn fod yn rhan o Gontract 
Economaidd Llywodraeth Cymru.
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3.4 Y cyd-destun polisi

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 wrth wraidd polisi Llywodraeth 
Cymru sy’n ei gwneud yn ofynnol i bob corff 
cyhoeddus sicrhau bod y camau gweithredu 
a gymerir yn awr o fudd i genedlaethau’r 
dyfodol. O hynny, dylai ddilyn bod buddsoddi 
‘nawr yn iechyd plant Cymru yn hanfodol i 
sicrhau “ffyniant i bawb”. Daeth adroddiad 
gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd 
a Materion Gwledig, sef Ailfeddwl am Fwyd 
yng Nghymru yn 2018, i’r casgliad bod angen 
gweledigaeth strategol ar gyfer sector bwyd 
Cymru, sy’n gwneud cysylltiadau rhwng 
meysydd polisi gwahanol, megis iechyd, 
llesiant a chynaliadwyedd, ochr yn ochr â thwf 
economaidd.33 O ran caffael, er enghraifft, 
roedd y Pwyllgor o’r farn ei bod yn hanfodol 
bod manteision ehangach y gwariant 
blynyddol amcangyfrifiedig o £74.4 miliwn gan 
y sector bwyd a diod cyhoeddus yng Nghymru 
yn cael eu sylweddu trwy fuddsoddi yn iechyd 
a lles pobl Cymru, yn enwedig mewn perthynas 
â bwyd a diod mewn ysgolion ac ysbytai. 

Mae Ffyniant i Bawb, sef strategaeth 
genedlaethol Llywodraeth Cymru, yn ymrwymo 
i sicrhau bod gan Gymru boblogaeth sy’n 
‘iach a gweithgar’, a hynny trwy gydweithio 
amlsectoraidd ac ymgysylltu â’r cyhoedd.34 
Mae Cymru Iachach, sef Cynllun Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, 
yn ymrwymo i gefnogi pobl mewn modd 
rhagweithiol trwy gydol eu hoes, a thrwy 
Gymru gyfan, gan wneud ymdrech ychwanegol 
i gyrraedd y rheiny y mae arnynt fwyaf angen 
help i leihau’r anghydraddoldebau iechyd a 
lles sy’n bodoli. Mae maethiad da a phwysau 
iach yn hanfodol i liniaru’r risg o ordewdra 
ymhlith plant ac oedolion a chyflyrau cronig 
eraill, gan gynnwys diabetes math 2, clefyd 
cardiofasgwlaidd, pwysedd gwaed uchel, 
rhai canserau, osteoarthritis ac iselder. Mae 
iechyd da yn gwella ansawdd bywyd, yn 
cynyddu’r gallu i ddysgu, yn cryfhau teuluoedd 
a chymunedau, ac yn gwella cynhyrchiant y 
gweithlu.35

Mae Bwyd a ffitrwydd yn y cwricwlwm yng 
Nghymru36 ac, yn fwy diweddar, Adroddiad 
Donaldson37 a’r cwricwlwm ysgol newydd yng 
Nghymru,38 yn cydnabod bod ar blant a phobl 
ifanc angen gwybodaeth a sgiliau bwyta’n 
iach a choginio i fod yn unigolion iach, 
hyderus ac i reoli bywyd bob dydd mewn modd 
mor annibynnol ag y gallant.39

Rydym mewn amseroedd eithriadol, gyda thri 
ymgynghoriad o bwys yn ymwneud â bwyd 
ar y bwrdd gan Lywodraeth Cymru ar hyn o 
bryd, neu ar fin dod ar y bwrdd: Brexit a’n 
Tir, Pwysau Iach: Cymru Iach, a cham nesaf 
y Cynllun Gweithredu ar gyfer Bwyd a Diod. 
Rhaid i’r rhain oll ystyried y modd i fynd i’r afael 
ag anghydraddoldebau sy’n deillio o dlodi, a 
hynny mewn ffordd sy’n gymesur â graddfa’r 
her. Yn ogystal, mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar 
Dlodi, a sefydlwyd yn ddiweddar gan Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru, yn rhoi cyfle i wthio am 
fwy o gamau gweithredu ar ansicrwydd bwyd, 
sy’n symptom o dlodi eithafol yng Nghymru. 
Mae’r adroddiad hwn yn dangos bod gan 
Gymru lawer o’r offer sy’n ofynnol i fynd i’r 
afael â’r her, ond bod angen iddynt gael eu 
defnyddio mewn modd effeithiol ac effeithlon. 
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4. Y FFACTORAU SY’N ARWAIN 
AT DLODI BWYD 

Er mwyn gallu deall tlodi bwyd yn well, mae angen i ni gael gwell dealltwriaeth o’r 
rhwystrau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd cymhleth sy’n wynebu 
pobl wrth iddynt geisio cael bwyd, fel yr amlygir yn Ffigur 3. Mae’r rhwystrau hyn 
wedi cael eu categoreiddio isod, ond rydym yn cydnabod bod yna orgyffwrdd 
rhwng y categorïau hyn a’r ffaith bod rhai pobl yn profi rhwystrau lluosog:

1. Diffyg arian i dalu am fwyd (gall hwn fod 
yn argyfwng ariannol dros dro neu’n un 
hirdymor) 

2. Diffyg gwybodaeth am faeth a sgiliau 
coginio, sy’n cael effaith ar y gallu i 
fwyta’n iach 
 
 
 

3. Diffyg mynediad at fwyd fforddiadwy ac 
iach (e.e. pobl sy’n byw mewn ardaloedd 
gwledig neu mewn anialfan bwyd)

4. Diffyg cyfleusterau coginio neu’r gallu 
i’w defnyddio (e.e. pobl hŷn, pobl ag 
anableddau, pobl sy’n byw mewn lloches 
lle nad oes cyfleusterau coginio ar gael, 
neu bobl sy’n dioddef o dlodi tanwydd)

Ffigur 3: Mapio’r darpariaethau bwyd cyfredol sy’n mynd i’r afael â thlodi bwyd40
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4.1  Ariannol

4.1.1 Cyflogau isel neu annigonol

Mae ffigurau diweddaraf Llywodraeth Cymru 
yn dangos bod 24% o boblogaeth Cymru, 
neu 750,000 o bobl bob blwyddyn, wedi byw 
mewn tlodi cymharol ar ôl talu costau tai 
rhwng 2014 a 2017.41 Mae dros hanner y bobl 
sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru heddiw yn 
gweithio. Fwy a mwy, mae cysylltiadau’n cael 
eu gwneud rhwng cyflogau isel a chyflogaeth 
wael ei safon, sy’n golygu nad yw gwaith i 
lawer, bellach, yn llwybr sicr allan o dlodi. 
Yn dilyn ei ymweliad â’r Deyrnas Unedig ym 
mis Tachwedd 2018, amlygodd Adroddwr 
y Cenhedloedd Unedig ar Dlodi Eithriadol a 
Hawliau Dynol ei bryder nad oedd cyflogaeth 
hyd yn oed yn warant yn erbyn yr angen i bobl 
ddefnyddio banciau bwyd; roedd un o bob 
chwech o bobl a gyfeiriwyd at fanciau bwyd 
Ymddiriedolaeth Trussell yn gweithio.42

Mae mwy nag un rhan o bump o weithwyr 
yng Nghymru yn ennill llai na’r Cyflog Byw 
go iawn, fel y’i pennwyd gan y Living Wage 
Foundation.43,44 Mewn rhai ardaloedd yn Ne 
Cymru, er enghraifft Blaenau Gwent a Sir 
Benfro, mae’r ffigur hwn yn uwch ac yn golygu 
bod chwarter, neu hyd yn oed draean, o’r 
swyddi yn y siroedd hyn yn cael cyflog llai na’r 
Cyflog Byw go iawn (Ffigur 4).

RWY’N TEIMLO CYWILYDD O ACHOS 
HYN! MAE ARNAF GYWILYDD FY MOD 
YN DOD I MEWN YMA! CREDAF FOD 
POBL ERAILL YN LLAWER GWAETH 
EU BYD NA FI. AC NA DDYLWN, GO 
IAWN, FOD YN DOD YMA. OND, AR 
Y LLAW ARALL, RWY’N NEWYNOG. 
WYDDOCH CHI, MAE YNA BOBL, SYDD  
PHLANT, AC MAE YNA BOBL HŶN, 
AC RWY’N TEIMLO’N ANNIFYR AC YN 
LLAWN CYWILYDD. MAE’N, WEL, WN 
I DDIM BETH I’W DDWEUD. Y GWIR YN 
ONEST YW NA WN I DDIM.  
NIA – NYRS
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Mae menywod yn llai tebygol na dynion o fod 
mewn cyflogaeth o safon dda45, gyda llawer 
ohonynt yn gyson mewn gwaith rhan-amser, 
ansicr a thros dro, lle mae’r tâl yn isel. Maent yn 
wynebu baich dwbl, sef tlodi a gwahaniaethu; 
maent yn parhau i gael llai o gyflog na dynion, 
hyd yn oed yn y swyddi ar y brig, ac yn brwydro 
i ddod o hyd i rolau sy’n eu galluogi i ennill 
bywoliaeth ochr yn ochr ag ymdopi â mwyafswm 
y gwaith domestig a gofal plant. Gellid cadw 
gwir hyd a lled tlodi menywod ynghudd gan fod 
tlodi’n cael ei fesur ar lefel cartrefi, a hynny ar 
y rhagdybiaeth fod adnoddau ac incwm yn cael 
eu rhannu’n gyfartal. Mae Ffigur 5 yn dangos y 
cyflog blynyddol gros canolrifol ar gyfer dynion a 
menywod ledled rhanbarth De Cymru yn 2017.

Canfu ymchwil ar waith teilwng i ferched yn y 
sector bwyd a diod fod y gweithlu’n parhau i 
gael ei wahanu’n sylweddol yn ôl rhywedd, a 
bod rhagor i’w wneud i fynd i’r afael â diwylliant 
o wahaniaethu sy’n seiliedig ar rywedd.46 Yn 
gyffredinol, nid oedd llwybrau gyrfaol yn y sector 
bwyd a diod yn cael eu diffinio’n eglur, ac roedd 
yn ofynnol i randdeiliaid wneud mwy i ddatblygu 

a chyfathrebu cyfleoedd ar gyfer dilyniant 
gyrfaol. Mae’r diwydiant Bwyd a Diod wedi cael 
ei gydnabod yn rhan greiddiol o’r economi 
sefydliadol sydd i gael cymorth gan Lywodraeth 
Cymru o dan Ffyniant i Bawb. Mae Llywodraeth 
Cymru yn ystyried bod darparu ‘gwaith teg’ a 
swyddi medrus (ac iddynt dâl) yn allweddol i 
gyfraniad y Sector Bwyd a Diod at fynd i’r afael â 
thlodi ac anghydraddoldeb. Edrychwn ymlaen at 
ganlyniad y Comisiwn Gwaith Teg a’r Adolygiad 
Cyflym o Gydraddoldeb Rhywiol er mwyn helpu 
i ddatblygu’r uchelgeisiau hyn. Mae’n hanfodol 
bod Llywodraeth Cymru yn defnyddio’r holl 
ysgogiadau polisi, gan gynnwys y Contract 
Economaidd, i gyflawni gwaith teg ar gyfer 
dynion a menywod ledled pob sector. Fel gwlad 
sy’n gyfrifol yn fyd-eang, rhaid i ni hefyd wneud 
popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod hawliau 
dynol a hawliau llafur y bobl sy’n cynhyrchu ein 
bwyd, boed yma yng Nghymru neu dramor, yn 
cael eu parchu, ac i roi’r gorau i’r dioddefaint 
helaeth sy’n bodoli ymysg menywod a dynion 
mewn cadwyni cyflenwi bwyd byd-eang.47

Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r holl ysgogiadau polisi sydd ar gael, gan gynnwys y 
Contract Economaidd, er mwyn sicrhau bod cyflogwyr ledled Cymru yn talu’r Cyflog Byw 
go iawn, a bennwyd gan y Living Wage Foundation, a gweithredu i leihau’r bwlch cyflog 
rhwng y rhywiau.

Galwad i Weithredu:
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4.1.2 Nawdd cymdeithasol

4.1.2.1 Credyd Cynhwysol

Mae Ymddiriedolaeth Trussell wedi bod yn 
monitro effaith cyflwyno Credyd Cynhwysol ar 
y defnydd o’u banciau bwyd. Yn 2018, 12 mis 
wedi i’r Credyd Cynhwysol gael ei gyflwyno, 
gwelwyd cynnydd, ar gyfartaledd, o 52% yn 
y galw am fanciau bwyd Ymddiriedolaeth 
Trussell o gymharu â chynnydd o 13% mewn 
ardaloedd lle roedd Credyd Cynhwysol wedi 
bod ar waith am dri mis neu lai.48 Ni ellid 
priodoli’r cynnydd hwn i hap, ac roedd yn 
bodoli hyd yn oed ar ôl cyfrif am amrywiadau 
tymhorol ac amrywiadau eraill. Mae End 
Hunger UK49 hefyd wedi mynegi pryder am yr 
effaith y mae cyflwyno Credyd Cynhwysol yn ei 
chael ar rai o’r bobl dlotaf yn ein cymunedau.50 
Mewn ardaloedd lle mae’r Credyd Cynhwysol 
wedi caeon ei gyflwyno, mae banciau bwyd a 
darparwyr cymorth bwyd eraill wedi adrodd am 
gynnydd yn nifer y bobl sy’n cael eu gwthio i 
fwy o ddyled, amddifadedd a newyn oherwydd 
amseroedd aros gormodol, oedi o ran cael 

taliadau, dyledion ac ad-dalu benthyciadau, a 
chosbau budd-daliadau. Roedd y sefydliadau 
rheng flaen hyn hefyd wedi nodi ffyrdd 
ymarferol o wella’r modd y gellir darparu 
Credyd Cynhwysol; roedd y rhain yn cynnwys 
lleihau amser aros gorfodol ar gyfer taliadau, 
gwella’r cymorth a gynigir i bobl yn ystod y 
broses o wneud cais am Gredyd Cynhwysol, 
a’i gwneud yn haws i bobl wneud cais am 
Gredyd Cynhwysol trwy ddarparu hyfforddiant 
ar gyfer llythrennedd cyfrifiadurol, cynyddu 
hygyrchedd, a chynnig dulliau amgen o wneud 
cais (e.e. dros y ffôn). Mae Ffigur 6 yn dangos 
nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau’r di-
waith yn 2016 ledled De Cymru fel canran o’r 
boblogaeth rhwng 16 a 24 oed; mae’r nifer 
uchaf o hawlwyr ym Mlaenau Gwent, Castell-
nedd Port Talbot, Merthyr Tudful a Rhondda 
Cynon Taf.
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Nododd Ymddiriedolaeth Trussell fod bron 
hanner eu cleientiaid yn dweud bod eu 
hincwm yn ansefydlog o wythnos i wythnos, a 
bod 78% wedi hepgor prydau bwyd a pheidio 
â bwyta yn ystod y 12 mis diwethaf. Rhieni 
sengl a phlant sy’n ffurfio’r boblogaeth 
fwyaf o bobl sy’n defnyddio banciau bwyd. 
Roedd adroddiad a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 
2017, Early Warnings: Universal Credit and 
Foodbanks51, wedi canfod bod banciau bwyd 
yn yr ardaloedd hynny a oedd wedi cyflwyno 
Credyd Cynhwysol, yn enwedig, yn cael eu 
hymestyn oherwydd y galw cynyddol. Mewn 
rhai achosion, dywedodd gwirfoddolwyr nad 
oeddent yn teimlo y gallent bob amser roi’r 
cymorth yr oeddent am ei roi. Gyda chymorth 
cyllidebol gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, 
mae hawlwyr budd-daliadau sy’n symud i 
Gredyd Cynhwysol bellach yn gallu gofyn 
am daliad 100% ymlaen llaw, ond mae hyn 
yn golygu eu bod yn benthyca yn erbyn eu 
taliad cyntaf ac, yn aml, dim ond symud y 
caledi ariannol a achosir gan yr arhosiad pum 
wythnos i’r mis nesaf a wneir. 

Mae Ffigur 7 yn rhoi data sy’n dangos 
darpariaeth bwyd brys gwerth tridiau 
Ymddiriedolaeth Trussell ledled De Cymru yn 
ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Mae llawer 
o fanciau bwyd Ymddiriedolaeth Trussell yn 
gweithio gydag amrywiaeth o asiantaethau 
lleol i fynd i’r afael â thlodi bwyd. Er enghraifft, 
mae Banc Bwyd y Fro yn cael bwyd ffres o 
randiroedd lleol, ac mae ganddo gynghorwyr 
o Cyngor ar Bopeth, Shelter Cymru a Pobl yn 
ei ganolfannau er mwyn sicrhau bod pobl yn 
cael y cymorth y mae arnynt ei angen i ddelio 
â’u hargyfwng. Mae Ffigur 8 yn dangos nifer y 
canolfannau bwyd a banciau bwyd Trussell, 
ynghyd â nifer y banciau bwyd annibynnol 
ledled y rhanbarth. Mae yna niferoedd uwch o 
fanciau bwyd annibynnol yng Nghasnewydd, 
Torfaen, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, ond nid 
oes gennym unrhyw ddata ar faint o gymorth 
bwyd a ddarperir.

‘MAE’R GWIRFODDOLWYR YN Y BANC 
BWYD HEFYD YN CEISIO EICH HELPU 
GYDA PHETHAU ERAILL. HYD YN 
OED OS NA ALLANT EICH HELPU YN 
UNIONGYRCHOL, MAENT YN EICH 
TYWYS I’R CYFEIRIAD CYWIR AC YN 
CEISIO EICH HELPU YCHYDIG MWY ... 
ROEDDWN YN TEIMLO’N DDA IAWN 
WEDI CAEL BWYD A SIARAD Â PHOBL 
YN Y BANC BWYD. MAENT YN BOBL 
WIRIONEDDOL HYFRYD. DOES DIM 
LLAWER O LEOEDD TEBYG.’ 
PROFIAD JOSH O DDEFNYDDIO BANC 
BWYD YN NHORFAEN
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4.1.2.2 Cronfa Cymorth Dewisol 

Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn gronfa frys i 
Gymru gyfan, a weinyddir ar ran Llywodraeth 
Cymru gan Northgate Public Services UK Ltd. 
Mae’r Gronfa hon yn rhoi dau fath o grantiau 
brys i ymgeiswyr, ac nid oes rhaid eu talu’n ôl. 
Mae’r Taliad Cymorth mewn Argyfwng yn grant 
i helpu gyda chostau hanfodol ar ôl argyfwng 
fel llifogydd neu dân yn eich cartref. Bydd 
y taliad yn helpu i dalu costau bwyd, nwy a 
thrydan, dillad a theithio brys. Ni all pobl sy’n 
profi problemau sy’n gysylltiedig â budd-
daliadau lles ddefnyddio’r Taliad Cymorth 
mewn Argyfwng. Mae’r Taliad Cymorth i 
Unigolion yn grant i gefnogi byw’n annibynnol, 
yn hytrach na bod yr unigolyn yn gorfod 

aros mewn sefydliad tebyg i gartref gofal 
neu ysbyty. Gall y Taliad Cymorth i Unigolion 
dalu am eitemau megis oergell, popty neu 
beiriant golchi, gwelyau, dillad gwely a seddi. 
Yn Ffigur 9, mae darpariaeth banciau bwyd 
brys gwerth tridiau Ymddiriedolaeth Trussell 
yn cael ei chymharu â dyfarniadau’r Gronfa 
Cymorth Dewisol yn 2018, a hynny fel canran o 
gyfanswm y boblogaeth ym mhob ardal yn Ne 
Cymru. Mae taliadau’r Gronfa Cymorth Dewisol 
ar eu huchaf yng Nghasnewydd, Merthyr, 
Caerdydd a Chastell-nedd Port Talbot.
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Fwyfwy yng ngwaith eu rhaglenni rhyngwladol, 
mae Oxfam yn hyrwyddo ac yn cyflwyno 
grantiau ar ffurf arian parod fel dull mwy 
effeithiol na chymorth bwyd o ddarparu 
ymyrraeth mewn argyfwng. Mae hon yn 
ffordd urddasol o helpu pobl mewn angen 
i godi’n ôl ar eu traed, ac mae hefyd yn 
cefnogi economïau lleol. Mae darparu arian 
parod yn rhoi mwy o ddewis i bobl, ynghyd 
â sicrhau urddas, awdurdod, hyblygrwydd a 
gwell cymorth i adferiad economaidd. Pan 
fo marchnadoedd ar waith, gall ymatebion 
sy’n seiliedig ar arian helpu i ysgogi 
marchnadoedd a gwella cyfleoedd pobl i 
adfer eu bywoliaeth.52 Yn yr un modd, gallem 
ddadlau y dylid mabwysiadu ymagwedd sy’n 
seiliedig ar arian pan na all pobl fforddio bwyta 
yng Nghymru.

Yn rhyngwladol, rhoddir cymorth bwyd yn 
ystod cyfnodau o argyfwng acíwt. Fodd 
bynnag, dros amser, mae’r dull hwn yn 
trawsnewid i ffocws ar fynd i’r afael ag 
achosion sylfaenol yr argyfwng. Mae’r un dull 
yn ofynnol yma yng Nghymru ac, o ystyried nad 
oes yna brinder bwyd, mae hyn yn golygu bod 
angen newid yn y ffocws, a hynny o ddarparu 
cymorth bwyd i gynyddu incymau fel bod 
pawb yn gallu prynu bwyd. Rôl y wladwriaeth, 
yn bennaf, yw sicrhau bod gan bobl ddigon 
o arian i fedru bwyta – ac na ddylai cymorth 
bwyd ddisodli’r urddas a’r dewis sydd gan y 
rheiny sy’n gallu fforddio prynu bwyd.

Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r Gronfa Cymorth Dewisol i roi cymorth i bobl sy’n 
brwydro i’w bwydo eu hunain neu eu teuluoedd yn ystod yr arhosiad o bum wythnos cyn 
eu taliad Credyd Cynhwysol cychwynnol.

Galwad i Weithredu:
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4.1.2.3 Prydau ysgol am ddim (FSM) a brecwast am ddim mewn ysgolion

Mae ymchwil yng Nghymru wedi dangos mai 
ciwiau a digon o amser i fwyta a chymdeithasu 
yw’r ffactorau pwysicaf sy’n dylanwadu 
ar nifer y disgyblion sy’n cael cinio mewn 
ysgolion uwchradd, a hynny yn achos pob 
disgybl, ni waeth a yw’n gymwys i gael prydau 
ysgol am ddim ai peidio.53 Mae ystadegau 
Llywodraeth Cymru ar nifer y disgyblion 
sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim, o 
gymharu â’r rhai sy’n bwyta prydau ysgol 
mewn gwirionedd, yn dangos nad oedd 24% 
o’r plant a oedd yn gymwys am bryd ysgol am 
ddim ddiwrnod cyfrifiad 2017-18 wedi bwyta’r 
pryd bwyd hwnnw.54 Felly golyga hyn bod llai 
na hanner y plant sy’n byw mewn tlodi ac sydd 
mewn addysg lawn-amser yng Nghymru wedi 
cael pryd ysgol am ddim ddiwrnod y cyfrifiad 
ysgol yn 2017-18. Mae’r data mwyaf diweddar 
yr adroddwyd amdanynt mewn perthynas â 
chinio ysgolion uwchradd yng Nghymru yn 
dynodi mai 69% o’r disgyblion sy’n gymwys 
ar gyfer prydau ysgol am ddim sy’n manteisio 
arnynt, a bod y 50% sy’n weddill yn talu am eu 
cinio ysgol.55 Yn ogystal, dim ond 36% o’r plant 
sy’n gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim 
sy’n cael o leiaf un brecwast am ddim yn yr 
ysgol bob wythnos.56

Yn Ffigur 10, gwelir y nifer a oedd yn gymwys 
am brydau ysgol am ddim a brecwast am ddim 
mewn ysgolion, ynghyd â’r nifer a oedd wedi 
manteisio arnynt, ledled rhanbarth De Cymru 
yn 2018. Fel yr amlygir, mae nifer y plant sy’n 
gymwys am brydau ysgol am ddim ac sy’n 
bwyta brecwast am ddim yn llai nag 20% ym 
mhob un o’r ardaloedd awdurdod lleol. 

I ddisgyblion rhwng 11 ac 16 oed, mae bwyta 
brecwast yn gysylltiedig ag amddifadedd ac 
oedran, ac mae’r ddarpariaeth ysgol yn llai 
cyffredin mewn ysgolion uwchradd a gynhelir.  
Lle bo’n rhaid i ddisgyblion aros tan egwyl y 
bore neu’r egwyl ginio i fwyta eu pryd cyntaf 
o’r dydd, mae newyn yn debygol o fod yn 
ffactor yn eu gallu i ganolbwyntio, ac yn eu 
hymddygiad a’u cyrhaeddiad. Y disgyblion 
hynny sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim 
ac nad ydynt yn gallu manteisio ar eu hawl 
tan yr egwyl ginio sydd fwyaf tebyg o deimlo’r 
effaith. Yn ddiweddar, canfu’r Children’s 

Future Food Inquiry fod rhai disgyblion rhwng 
11 ac 16 oed, ledled y Deyrnas Unedig, yn 
cyrraedd yr ysgol heb gael dim i’w fwyta a heb 
arian yn eu poced i brynu byrbryd yn ystod 
egwyl y bore; a’u bod yn treulio’r bore cyfan yn 
methu canolbwyntio yn y dosbarth, gan gyfrif 
yr oriau nes y byddant yn cael eu cinio ysgol 
am ddim. 58

Yn amlwg, os nod polisi Llywodraeth Cymru 
yw sicrhau bod plant sy’n byw mewn tlodi yn 
cael digon o fwyd a maeth, yna mae angen i ni 
ystyried y ffordd orau o gyflawni’r nod, a hynny 
gan ymgorffori pob agwedd ar y ddarpariaeth 
gyfredol, yn ddarpariaeth gwyliau ysgol 
(gweler Adran 4.2.2), amserau egwyl ysgolion 
a brecwast am ddim mewn ysgolion, i 
greu ymagwedd fwy integredig, cyfannol a 
chynaliadwy at fwyd ysgol. Mae Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru yn bwriadu cyhoeddi 
adroddiad ar oblygiadau bwyta’n iach amserau 
egwyl mewn ysgolion ar gyfer plant a phobl 
ifanc 11-19 oed yng Nghymru. Disgwylir 
i’r adroddiad hwn roi trosolwg o’r tirlun 
presennol o ran bwyta’n iach ac amserau 
egwyl mewn ysgolion uwchradd, cyn cyflwyno 
canfyddiadau cyfrifiad o amserau egwyl 
ysgolion canolradd ac uwchradd a gynhelir 
yng Nghymru, trafod y goblygiadau ar gyfer 
bwyta’n iach, a gwneud argymhellion i gyrff 
llywodraethu a Llywodraeth Cymru. Mae 
ymchwil o Loegr yn awgrymu mai cynyddu’r 
nifer ymhlith yr holl ddisgyblion sy’n manteisio 
ar ginio ysgol yw’r ffordd orau o wella’r nifer 
sy’n manteisio ar brydau ysgol am ddim, 
ac y dylai ysgolion ystyried agweddau 
cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol 
bwyta cinio i gyflawni hyn.60

MAE TLODI BWYD YN CAEL EFFAITH 
AR ADDYSG. OS YW PLENTYN YN 
NEWYNOG NI ALL GANOLBWYNTIO AR 
EI ADDYSG.59

YMATEBYDD I AROLWG PLANT A 
THEULUOEDD PLANT YNG NGHYMRU 2018
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Mae Cymdeithas y Plant yn amcangyfrif nad 
yw tua 55,000 o blant sy’n byw mewn tlodi 
yng Nghymru yn gymwys ar gyfer prydau 
ysgol am ddim ar hyn o bryd, ac maent 
bron i gyd yn aelodau o deuluoedd sy’n 
gweithio. Mae Cynghrair Tlodi Bwyd De Cymru 
yn sylweddoli bod Llywodraeth Cymru yn 
wynebu anawsterau wrth reoli effaith Credyd 
Cynhwysol ar gymhwysedd am brydau ysgol 
am ddim heb unrhyw arian ychwanegol gan 
Lywodraeth y Deyrnas Unedig, ond roedd yn 
siomedig gyda’r cyhoeddiad diweddar mai 
dim ond plant sy’n byw mewn cartrefi sydd ag 
enillion net blynyddol o lai na £7,400 fydd â 
hawl i brydau ysgol am ddim. Nid ydym o’r farn 
bod dadansoddiad cost a budd digonol o’r 
sefyllfa polisi hon wedi cael ei wneud.

Byddai symud tuag at gyffredinoliaeth 
gynyddol o ran darparu prydau ysgol am ddim 
yn hyrwyddo’r gwaith o gyflawni nodau Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015 ac yn cynnig mecanwaith allweddol ar 
gyfer cyflawni ein rhwymedigaethau o dan 
Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r 
Plentyn.61 Dylai cyllido polisi sy’n cynyddu 
nifer y plant yng Nghymru sy’n gymwys ar 
gyfer prydau ysgol am ddim gael ei ystyried 
yn wariant ataliol. Mae manteision ehangach 
ehangu’r mynediad i brydau ysgol am ddim yn 
hysbys, gydag arbedion maint yn lleihau’r pris 
fesul pryd bwyd, gwelliannau i iechyd plant yn 
sicrhau arbedion i’r GIG, a buddion addysgol 
yn cefnogi economi fwy ffyniannus. Mae yna 
hefyd botensial i hybu’r economi wledig a 
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NID YW RHIENI SY’N GWEITHIO YN 
GALLU FFORDDIO PRYDAU YSGOL, YN 
ENWEDIG OS OES GANDDYNT FWY 
NAG UN PLENTYN YN YR YSGOL.62

YMATEBYDD I AROLWG PLANT A 
THEULUOEDD PLANT YNG NGHYMRU 2018

darparu canlyniadau amgylcheddol ehangach, 
er enghraifft gwelliannau mewn rheoli tir, 
gostyngiadau yn y defnydd o ynni, a lleihau 
cynhyrchu gwastraff. O’i roi ar waith yn iawn, 
gallai ehangu cymhwysedd a’r ddarpariaeth 
o brydau ysgol am ddim helpu i sicrhau bod 
y plant hyn yn gallu cael o leiaf un pryd bwyd 
iach bob dydd. Byddai hefyd yn hyrwyddo’r 
gwaith o gynhyrchu bwyd lleol a chynaliadwy, 
gan sicrhau bod y gyllideb yn cael ei gwario 
mewn ffordd sy’n cefnogi yn hytrach nag yn 
niweidio’r amgylchedd a’r economi leol. Mae 
caffael targededig o du’r sector cyhoeddus 
sy’n canolbwyntio ar brydau ysgol am ddim yn 
darparu cyfle i gefnogi economi wledig Cymru, 
a hynny trwy gynnig marchnad ragweladwy a 
gwarantedig i ffermwyr Cymru a chynhyrchwyr 
lleol eraill.

Dylai Llywodraeth Cymru ymgymryd â gwerthusiad holistaidd, sy’n cynnwys 
dadansoddiad cost a budd llawn, o’r modd i sicrhau bod plant sy’n byw mewn tlodi yn 
cael bwyd a maeth digonol. Dylai’r gwerthusiad hwn gynnwys y canlynol, ond nid yw’n 
gyfyngedig i hyn:

• Prydau ysgol am ddim a brecwast ysgol am ddim

• Darpariaethau gwyliau, gan gynnwys mewn ysgolion arbennig

• Amserau egwyl ac amserau cinio mewn ysgolion, yn enwedig mewn ysgolion uwchradd

• Cadw at, monitro a phriodoldeb y Mesur Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Cymru) 2009 a 
Rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion (Gofynion a Safonau Maeth) (Cymru) 2013

• Cychwyn Iach

Galwad i Weithredu:
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4.1.2.4 Cychwyn Iach 

Roedd Cychwyn Iach63 yn disodli’r cynllun bwyd 
lles blaenorol yn 2006, ac yn cynnig talebau 
ar gyfer llaeth buwch, ffrwythau a llysiau neu 
fformiwla babanod i ferched beichiog dan 
18 oed a menywod beichiog a theuluoedd 
incwm isel sydd â phlant dan 4 oed. Mae 
menywod a theuluoedd sy’n gymwys ar gyfer 
Cychwyn Iach hefyd yn cael cwponau ar gyfer 
atchwanegiadau fitaminau rhad ac am ddim 
Cychwyn Iach. Mae buddiolwyr Cychwyn Iach 
yn cael y talebau bwyd canlynol:

• Mae menywod beichiog yn cael un daleb 
fwyd Cychwyn Iach yr wythnos, gwerth 
£3.10

• Mae babanod dan flwydd oed yn cael dwy 
daleb yr wythnos, gwerth cyfanswm o £6.20

• Mae plant dros 1 oed a dan 4 oed yn cael un 
daleb yr wythnos, gwerth cyfanswm o £3.10

Mae Ffigur 11 yn dangos faint o bobl a 
ddefnyddiodd y Talebau Cychwyn Iach ledled 
rhanbarth De Cymru yn 2018. Yn ôl adroddiad 
gan Bwyd Caerdydd, mae nifer y bobl sy’n 
gwneud defnydd o’r Talebau Cychwyn Iach 

ledled y rhanbarth yn amrywio o 62% yn 
Sir Fynwy i 74% yng Nghaerdydd. Yn achos 
Caerdydd yn unig, roedd Bwyd Caerdydd yn 
amcangyfrif bod hyn yn cyfateb i danwariant 
ar y cynllun o dros £300 mil, arian a allai fod 
o gymorth i’r rhai hynny sydd ar incwm isel, 
ac a allai gefnogi’r economi leol.64 Canfu 
gwaith ymchwil gan Bwyd Caerdydd fod nifer 
o fanwerthwyr yn derbyn Talebau Cychwyn 
Iach ar gyfer cynhyrchion nad oeddent yn 
cael eu cynnwys yn y cynllun, nad oedd yr 
un manwerthwr yn hysbysebu’r cynllun yn 
amlwg, a bod gwybodaeth a dealltwriaeth am 
y cynllun yn wan ymysg staff rheng flaen. Mae 
cryn dipyn o weithredu a gwaith ymchwil lleol 
wedi cael eu rhoi ar waith ledled y Deyrnas 
Unedig er mwyn pennu beth yw’r rhwystrau a’r 
atebion i ddefnyddio talebau Cychwyn Iach. 
Cafodd y rhain eu cofnodi mewn gweminar 
ddiweddar a gynhaliwyd gan Food Power a 
Sustainable Food Cities.65 Canlyniad i Gynghrair 
Tlodi Bwyd De Cymru yw gweithio’n agosach 
gyda sefydliadau ym Merthyr Tudful a Blaenau 
Gwent, a hynny i ddatblygu Cynghreiriau mwy 
lleol y mae ganddynt ‘nawr gyfle i wneud cais 
am gymorth gan Food Power i wella’r defnydd 
o’r Talebau Cychwyn Iach yn eu hardaloedd.
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4.2 Gwybodaeth am faeth a sgiliau coginio

Er nad yw gwybodaeth am faeth a sgiliau coginio yn ateb i dlodi bwyd, gall 
rhaglenni i helpu pobl i goginio bwyd maethlon ar gyllideb fod o gymorth i 
bobl sydd ar incwm isel.

4.2.1 Sgiliau Maeth am OesTM

Nod y rhaglen hyfforddi, Sgiliau Maeth am 
OesTM, sy’n cael ei chydlynu gan ddeietegwyr 
yn GIG Cymru, yw meithrin gallu cymunedol 
i gefnogi bwyta’n iach. Cyflawnir hyn trwy 
hyfforddiant achrededig ar sgiliau maeth ar 
gyfer gweithwyr/gwirfoddolwyr cymunedol, 
arweinwyr cymheiriaid, staff ysgolion ac eraill, 
er mwyn iddynt allu trosglwyddo negeseuon 
am faeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth i’r 
cymunedau y maent yn gweithio gyda 
nhw. Mae’n cefnogi datblygiad mentrau 
bwyd a maeth cymunedol, a gall gweithwyr 
cymunedol hyfforddedig ddarparu cyrsiau 
maeth achrededig, cyrsiau sgiliau bwyd 
ymarferol (Dewch i Goginio), ynghyd â’r rhaglen 
rheoli pwysau strwythuredig, Bwyd Doeth am 
Byth. Nod y rhaglen yw cyrraedd cymunedau 
a fydd yn elwa fwyaf o fynd i’r afael ag 
anghydraddoldebau sy’n ymwneud â deiet.

Mewn rhai ardaloedd yng Nghymru, mae’r 
model Sgiliau Maeth am Oes wedi cael ei 
ymgorffori’n llwyddiannus mewn rhaglenni 
Dechrau’n Deg, ac yn cynnwys cyrsiau maeth 
a sgiliau bwyd ymarferol i rieni, sy’n cael eu 
darparu gan nyrsys meithrin a gweithwyr 
cymorth cymunedol Dechrau’n Deg.66,67 Yn 
Ffigur 12, dangosir darpariaeth gyfredol 
Sgiliau Maeth am Oes Lefelau 1 a 2 ledled 
rhanbarth De Cymru. Byddai cynnwys model 
meithrin gallu Sgiliau Maeth am Oes ym 
mhob rhaglen Dechrau’n Deg leol yn galluogi 
cymunedau i elwa’n gydradd ym mhob rhan o 
Gymru. Dangosodd gwerthusiad o’r cynllun fod 
92% o’r unigolion a gwblhaodd y cwrs Lefel 
1 yn teimlo’n fwy hyderus ynghylch paratoi 
bwyd iach, a bod 94% o unigolion wedi adrodd 
iddynt wneud newidiadau i’r hyn y mae eu 
teulu yn ei fwyta o ganlyniad i fynychu’r cwrs 
Lefel 1.
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GWELAIS PA MOR HAWDD A 
CHYFLYM YW COGINIO BWYDYDD 
IACH, AC RWYF BELLACH YN 
GWYBOD SUT I GOGINIO BWYDLENNI 
NEWYDD NA FYDDWN ERIOED WEDI 
RHOI CYNNIG ARNYNT O’R BLAEN!
RHIANT, DEWCH I GOGINIO GLANYRAFON

Mae’r rhaglen Sgiliau Maeth am Oes yn 
rhoi cymorth i leoliadau gofal plant, yn 
enwedig lleoliadau Dechrau’n Deg, fel y 
gallant gyflawni’r Canllawiau Arfer Gorau ar 
Fwyd a Maeth.68 Gwneir hyn trwy ddarparu 
hyfforddiant ar faeth a chymorth deietegol ar 
gyfer cynllunio bwydlenni a darparu byrbrydau 
a diodydd iach, a thrwy hyrwyddo bwyta’n iach 
i rieni a gofalwyr.

Mewn digwyddiadau diweddar ar gyfer 
rhanddeiliaid, mynegwyd pwysigrwydd 
cyfleoedd i ddatblygu sgiliau coginio, yn 
enwedig yn achos plant oed ysgol. Mae 
yna gefnogaeth gref i hyrwyddo sgiliau 
coginio mewn cymunedau, yr angen am 
gyfleusterau, adnoddau a chyllid i helpu 
pob plentyn i ddysgu coginio prydau iach, a 
chymorth i gyflwyno’r rhaglen Sgiliau Maeth 
am Oes i Gymru gyfan.69 Mae Dechrau’n Deg70, 
rhaglenni’r 1000 Diwrnod Cyntaf71 a’r Rhaglen 
Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (gweler 4.2.2.1) oll yn 
cynnig cyfleoedd delfrydol i rannu negeseuon 
â rhieni, plant a theuluoedd ynghylch ffordd 
iach o fyw er mwyn ysgogi newid. 

Dylai Llywodraeth Cymru gefnogi’r gwaith o sicrhau bod mentrau bwyta’n iach sy’n bodoli 
eisoes ac a ddatblygwyd ac a gefnogir gan y rhaglen Cymru gyfan, Sgiliau Maeth am Oes, 
yn cael eu cyflwyno’n ehangach.

Galwad i Weithredu:
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4.2.2 Darpariaeth Gwyliau Ysgol

4.2.2.1 Bwyd a Hwyl: Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol   

Mae’r Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol 
yn gynllun ysgol sy’n darparu prydau iach, 
addysg am fwyd a maeth, gweithgarwch 
corfforol a sesiynau cyfoethogi yn ystod 
gwyliau’r ysgol ar gyfer plant mewn ardaloedd 
o amddifadedd cymdeithasol. Yn ystod 
gwyliau’r ysgol, pan nad yw Brecwast am 
Ddim mewn Ysgolion Cynradd na phrydau 
ysgol am ddim ar gael, mae rhai teuluoedd 
yn cael trafferth fforddio bwyd neu gael 
bwyd sy’n sicrhau deiet iach. Mae rhai plant 
hefyd yn profi unigedd cymdeithasol a diffyg 
ysgogiad deallusol, a ddarperir fel arfer gan 
weithgareddau cyfoethogi mewn ysgolion neu 
gyda’r teulu, a gall hyn gyfrannu at ehangu’r 
bwlch cyrhaeddiad. Mae cydlynwyr SHEP yn 
cwblhau hyfforddiant achrededig Sgiliau 
Maeth am Oes, fel y’i hamlinellir yn 4.2.1, ac yn 
darparu gwybodaeth am faeth sy’n safonol ac 
yn seiliedig ar dystiolaeth.

Ariannodd Adran Addysg a Sgiliau Llywodraeth 
Cymru y rhaglen yn rhannol gyda £500,000 
y flwyddyn o 2017 i 2019. Mae’r rhaglen 
yn parhau i dyfu bob blwyddyn: yn 2018, 
darparodd 16 o awdurdodau lleol ledled 
Cymru y SHEP (a elwir yn Bwyd a Hwyl yn 
lleol) mewn 53 o gynlluniau, a hynny am o 
leiaf 12 o ddiwrnodau yn ystod gwyliau haf 
yr ysgolion. Roedd yna hyd at 2,300 o leoedd 
ar gael ar y SHEP, gan gynnwys darpariaeth 
ar gyfer anghenion addysgol arbennig mewn 
tri awdurdod lleol. Yn Ffigur 13, dangosir 
darpariaeth y SHEP ledled De Cymru. Ar hyn 
o bryd, nid oes yna ddarpariaeth o gwbl yng 
Nghasnewydd, Sir Fynwy, Abertawe na Sir 
Benfro. Bydd ymroddiad parhaus i ariannu’r 
SHEP yn galluogi awdurdodau lleol i ymrwymo 
i’r ddarpariaeth a chynyddu nifer y cynlluniau 
a fydd yn cael eu cyflwyno, a hynny ar gyfer 
11,000 o blant posibl a’u teuluoedd erbyn 
2022.

Mae’r adborth gan blant ar y SHEP wedi bod 
yn hynod o gadarnhaol, yn enwedig mewn 
perthynas â chymryd rhan mewn chwaraeon a 
bod yn egnïol, cymdeithasu/gwneud ffrindiau, 
bwyta brecwast/cinio iach, a dysgu neu roi 
cynnig ar rywbeth newydd. Dywedodd y plant 
eu bod wedi cael mwy o ymarfer corff a’u bod 
yn bwyta’n iachach ar y diwrnodau yr oeddent 
yn mynychu’r cynllun, ac roedd y mwyafrif 
yn sôn am fwriadau cadarnhaol pan fyddai’r 
cynllun wedi gorffen. Soniodd y rhieni am 
lawer o fanteision i’w plant, yn cynnwys gwell 

DIM OND SOTHACH SYDD GENNYF 
I’W FWYTA YN FY NHŶ FEL ARFER, A 
DOES YNO FYTH FWYD GO IAWN.
PLENTYN A FYNYCHODD Y SHEP YN 2016

RWY’N DDIOLCHGAR IAWN AM Y 
CLWB GWYLIAU HWN. MAE WEDI FY 
HELPU’N ARIANNOL O RAN COSTAU 
BWYD, AC WEDI CADW’R PLANT YN 
BRYSUR, GAN WNEUD YN SIŴR NAD 
OEDDENT YN GAETH I’R TŶ TRWY’R 
GWYLIAU. BYDDWN YN EI ARGYMELL, 
AC ROEDD Y PLANT WEDI MWYNHAU 
EU HUNAIN YN FAWR.
SYLW GAN RIANT O WERTHUSIAD 
SHEP 2018
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ymddygiad a llai o bryder ynghylch dychwelyd 
i’r ysgol ym mis Medi, llai o bryder i’r rhieni eu 
hunain o ran costau bwydo’r teulu yn ystod 
y gwyliau, ynghyd â’r gallu i rieni barhau i 
weithio pan fyddai’n rhaid iddynt fod wedi aros 
gartref i ofalu am eu plentyn/plant fel arfer. 
Adroddodd staff ysgolion a’r SHEP am well 
ymgysylltiad o du rhieni a disgyblion, gwaith 
cydweithredol rhwng yr ysgol a phartneriaid 
y SHEP, a bod dyheadau disgyblion yn cael eu 
meithrin o ganlyniad i’r modelau rôl a oedd yn 
darparu’r gweithgareddau cyfoethogi. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu refeniw 
ychwanegol o £400,000 ar gyfer 2019-2020, i 
ymestyn y rhaglen a gydlynir gan Gymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru. Mae adroddiad 
cynnydd Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth 
Cymru72 yn amlygu llwyddiant y SHEP, ac aeth 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ati i 
gynnal gwerthusiad o’r cynllun.73

Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i barhau i ariannu’r SHEP hyd at o leiaf 2022. Bydd hyn 
yn galluogi ymchwil lawn i effeithiau tymor canolig a hirdymor y SHEP:

• Canlyniadau sylfaenol sy’n cynnwys gwell iechyd seicogymdeithasol, lleihau 
symptomau iselder, a lleihau bwlch cyrhaeddiad addysg plant mewn ardaloedd o 
amddifadedd cymdeithasol

• Canlyniadau eilaidd sy’n cynnwys gwell lefelau o weithgarwch corfforol, a gwell 
ymddygiad deietegol ymysg plant sy’n mynychu Bwyd a Hwyl

• Gwelliannau yn iechyd meddwl a lles rhieni

Galwad i Weithredu:
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4.2.2.2 Fit and Fed

Mae yna fudiadau eraill sy’n gweithio ar 
ddarparu gweithgareddau a phrydau yn ystod 
gwyliau’r ysgol, er enghraifft y rhaglen Fit 
and Fed, sy’n cael ei chyflawni trwy Gemau 
Stryd. Mae Fit and Fed yn gweithio gyda’r 
gymuned leol mewn lleoliadau cymunedol 
i ddarparu ymyraethau tlodi bwyd ochr yn 
ochr â gweithgareddau chwaraeon. Yn 2017 
a 2018, cyflwynwyd y cynllun Fit and Fed ar 
sawl safle ym Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, 
Casnewydd, Rhondda Cynon Taf a Chaerffili, 
ac mae’r ddarpariaeth ledled yr ardaloedd 
hyn i’w gweld yn Ffigur 14.74 Un o ganlyniadau 
disgwyliedig Cynghrair Tlodi Bwyd De Cymru 
yw gwell cydlyniad rhwng rhaglenni megis y 
SHEP a Fit and Fed, er enghraifft ym Merthyr 
Tudful, gan osgoi dyblygu ac felly amlhau’r 
ddarpariaeth yn ddaearyddol ac yn wythnosol.

RWY’N HOFFI DOD YMA. MAE’N 
TEIMLO’N DDIOGEL. MAE FY MAM YN 
GWEITHIO TRWY’R DYDD, AC FELLY 
RWYF FEL ARFER YN CRWYDRO’R 
STRYDOEDD AR HYD Y DYDD, HEB 
DDIM I’W FWYTA. RWYF HEFYD YN 
HOFFI CHWARAE GYDA’R FFRINDIAU 
NEWYDD RWYF WEDI’U GWNEUD 
YMA.
CYFRANOGWR, FIT AND FED

Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod darpariaethau gwyliau yng Nghymru yn cael eu 
mapio a’u cydlynu, a bod yr holl raglenni a ariennir yn gyhoeddus yn cael eu hasesu yn 
seiliedig ar Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad a’u bod yn cydymffurfio â Sicrwydd 
Ansawdd, yn cynnwys diogelu, sy’n sicrhau darpariaeth bwyd briodol a maethlon a 
negeseuon ynghylch ffordd iach o fyw. 

Galwad i Weithredu:
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4.3 Mynediad at fwyd iach, fforddiadwy

4.3.1 Anialfannau Bwyd

Amlygodd adroddiad a gomisiynwyd gan 
Kelloggs yn 2018 fod pobl sy’n byw mewn 
ardaloedd o incwm isel hefyd yn debygol o fod 
heb ddigon o siopau manwerthu sy’n cynnig 
bwyd fforddiadwy ac sy’n ddigon agos at y man 
lle maent yn byw.75 Gelwir yr ardaloedd hyn yn 
anialfannau bwyd, a gallant olygu bod pobl yn 
gorfod defnyddio cyllideb sydd eisoes wedi’i 
hymestyn i dalu am gludiant i gael mynediad at 
fwyd, yn gorfod cludo bwyd am bellteroedd hir, 
yn gorfod dewis bwyd sy’n haws ei gario, megis 
prydau parod neu fwyd o ansawdd isel, neu, 
yn syml, yn gorfod gwneud heb fwyd. Canfu’r 
adroddiad y clystyrau canlynol o ‘anialfannau 
amddifadedd bwyd’76 yn Ne Cymru:

• Llaneirwg, Hen Laneirwg (Caerdydd)

• Tredelerch, Trowbridge (Caerdydd)

• Bishpool, Llyswyry, Ringland (Casnewydd)

• Rhigos, Hirwaun, Pen-y-waun, Cefn Rhigos, 
Penderyn, Llwydcoed (Rhondda Cynon Taf)

• Rhannau o Dredelerch (Caerdydd)

• Bryn-mawr, Pont-y-gof, Clydach Terrace 
(Blaenau Gwent)

4.3.2 Cydweithfeydd Bwyd 
Cymunedol

Un ateb i anialfannau bwyd yw cydweithfeydd 
bwyd cymunedol. Mae cydweithfa fwyd yn 
system syml lle gall pobl gael ffrwythau a 
llysiau o ansawdd, sy’n fforddiadwy a ffres, a 
hynny bob wythnos o leoliad cymunedol lleol. 
Mae’r cydweithfeydd bwyd yn cael eu rhedeg 
gan wirfoddolwyr lleol ac maent yn gweithio 
trwy i’r gymuned leol gael ei chysylltu’n 
uniongyrchol â chyflenwyr lleol. Mae bag o 
ffrwythau neu lysiau a brynir o gydweithfa 
fwyd fel arfer yn costio tua £3. Hyd at fis Medi 
2016, cefnogid y Rhaglen Cydweithfeydd Bwyd 
Cymunedol yng Nghymru gan yr Uned Datblygu 
Gwledig, ac fe’i hariennid gan Lywodraeth 

Cymru. Gadawodd y Rhaglen waddol o 300 o 
gwmnïau cydweithredol ledled Cymru, gan greu 
incwm ar gyfer busnesau Cymru, darparu bwyd 
hygyrch, iach, ffres a fforddiadwy i gwsmeriaid 
ledled Cymru, a helpu gwirfoddolwyr i feithrin 
sgiliau a hyder hanfodol.  

Yn rhan o’n gwaith mapio, cawsom ddata 
ar ddarpariaeth y cydweithfeydd bwyd 
cymunedol ledled De Cymru o wefan yr Uned 
Datblygu Gwledig (Ffigur 15).77 Fodd bynnag, 
ers i gefnogaeth ariannol Llywodraeth Cymru 
ar gyfer cydweithfeydd bwyd ddod i ben 
yn 2016, nid yw’r wefan hon wedi cael ei 
diweddaru, ac felly nid yw’n adlewyrchu’r 
ddarpariaeth gyfredol o gydweithfeydd mewn 
cymunedau lleol. Mae aelodau Cynghrair Tlodi 
Bwyd De Cymru yn rhag-weld bod niferoedd 
gwirioneddol y cydweithfeydd bwyd cymunedol 
yn eu hardal yn sylweddol is. Er enghraifft, er 
bod y wefan yn nodi bod 26 o gydweithfeydd 
bwyd yn gweithredu yng Nghaerdydd, canfu 
ymchwil i’r ddarpariaeth ym mis Mehefin 
2018 gan Bwyd Caerdydd mai dim ond wyth 
cydweithfa fwyd o’r rhestr hon oedd yn dal i 
redeg ledled y ddinas. Yn yr un modd, mae’r 
wefan yn nodi bod yna bedair cydweithfa fwyd 
gymunedol ym Merthyr Tudful pan nad oes ond 
un yn weithredol ar hyn o bryd, sy’n cael ei 
rhedeg gan Gymdeithas Tai Merthyr Tudful.
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Er mwyn rhoi syniad o effaith cydweithfeydd bwyd cymunedol, mae darpariaeth Cymdeithas Tai 
Merthyr Tudful o gydweithfeydd bwyd rhwng misoedd Mawrth a Rhagfyr 2018 i’w gweld yn 
Ffigur 16.

FFIGUR 15: CYDWEITHFEYDD BWYD LEDLED DE CYMRU 
(DR BRIAN WEBB, PRIFYSGOL CAERDYDD)
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4.4 Diffyg cyfleusterau coginio neu’r gallu i’w defnyddio

Efallai y bydd pobl yn dioddef o dlodi bwyd am 
nad oes ganddynt fynediad at gyfleusterau 
coginio digonol neu am na allant ddefnyddio’r 
cyfleusterau hyn. Er enghraifft, dangosodd 
ymchwil gan Bwyd Caerdydd yn 2016 nad 
oedd chwech o bob saith cymdeithas dai a 
arolygwyd yn darparu poptai, mai dim ond un 
o bob saith oedd yn darparu gwasanaeth am 
ddim i gysylltu poptai â’r nwy neu’r trydan, 
ac nad oedd yr un o’r saith cymdeithas dai yn 
darparu offer coginio ar gyfer eu tenantiaid.78 
Yn ychwanegol at hyn, gall pobl hŷn neu bobl 
ag anableddau ei chael yn anodd coginio’n 
annibynnol. 

Mae diffyg mynediad i gyfleusterau coginio 
a storio bwyd ar gyfer y bobl hynny sy’n byw 
mewn llety dros dro, er enghraifft lleoliad 
gwely a brecwast, hostel neu loches nos, 
ynghyd â’r rhai sy’n cysgu allan, yn golygu eu 
bod yn dibynnu ar y bwyd sy’n cael ei ddarparu 
gan y sector gwirfoddol mewn llochesi, 
eglwysi a chanolfannau dydd. Mae Ffigur 17 
yn dangos nifer y rhai sy’n cysgu allan ledled 
rhanbarth De Cymru ac a allai fod yn dibynnu ar 
ddarpariaeth o’r fath. Mae llawer o’r darparwyr 
hyn yn y sector gwirfoddol yn dibynnu ar fwyd 
dros ben o ansawdd da gan elusennau tebyg i 
FareShare Cymru.

Hyd yn oed os oes gennych gyfleusterau 
coginio digonol gartref, efallai na fyddwch yn 
gallu defnyddio’r rhain am nad oes gennych 
ddigon o arian i dalu am nwy neu drydan. Mae 
Ffigur 18 yn dangos canran y cartrefi sy’n byw 
mewn tlodi tanwydd ledled De Cymru. Mae un 
o bob pump o’r holl gartrefi ledled y rhanbarth 
yn byw mewn tlodi tanwydd, gyda phobl yn 
brwydro i dalu am yr ynni y mae arnynt ei 
angen i goginio bwyd. 

Mae tlodi tanwydd yn codi i ychydig dros 
chwarter yr holl gartrefi ym Merthyr Tudful, 
Rhondda Cynon Taf a Blaenau Gwent. Bellach 
mae rhai o fanciau bwyd Ymddiriedolaeth 
Trussell yn cynnig parseli bwyd brys gwerth 
tridiau sy’n cynnwys eitemau nad oes angen 
eu coginio, neu maent yn cynnig talebau ‘banc 
tanwydd’ sy’n darparu cymorth am hyd at 
bythefnos ar gyfer biliau ynni.
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Mae FareShare Cymru yn gweithio gyda dros 
200 o elusennau a sefydliadau cymunedol 
ledled De Cymru ac, yn 2016-17, roedd 
wedi ailddosbarthu digon o fwyd i gyfrannu 
at dros 1.5 miliwn o brydau bwyd ar gyfer 
sefydliadau sy’n helpu i fwydo pobl mewn 
angen. Amcangyfrifir bod y bwyd hwn wedi 
arbed tua £500,000 i’r trydydd sector, arian 
y mae llawer o’r sefydliadau’n ei ailgyfeirio’n 
ôl i’w gwasanaethau rheng flaen hanfodol, 
neu sy’n eu galluogi i barhau i ddarparu eu 
gwasanaethau bwyd. 

Mae FareShare Cymru yn galluogi’r sefydliadau 
cymunedol y maent yn cyflenwi bwyd ar eu 
cyfer i ddarparu prydau maethlon, cytbwys, 
rheolaidd, gan wella’r maethiad ar gyfer 
y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau, 
a’u hiechyd. Mae gwaith ymchwil gan y 
Ganolfan Genedlaethol Ymchwil Gymdeithasol 
(NatCen)79 ar gyfer FareShare UK yn amlygu 
rhai o’r effeithiau cadarnhaol ar iechyd a 
lles y bobl sy’n cael bwyd dros ben maethlon 
trwy rwydwaith partneriaid bwyd cymunedol 
FareShare:

• Mae 59% o’r bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaeth yn dweud eu bod yn bwyta 
mwy o ffrwythau a llysiau

• Dywed 87% fod bwyta pryd o fwyd yn y 
gwasanaeth yn cael effaith gadarnhaol ar 
sut y maent yn teimlo  

• Mae 92% yn dweud bod gallu cael pryd 
o fwyd yn y gwasanaeth yn eu helpu i 
‘wynebu’r diwrnod sydd o’u blaen’.

Yn ogystal, mae gwaith FareShare Cymru 
yn galluogi rhai sefydliadau i redeg 
gwasanaethau megis clybiau cinio, sy’n 
lleihau effeithiau unigrwydd ac unigedd

Yn Ffigur 19, dangosir niferoedd y prydau 
a ddarperir gan bartneriaid cymunedol 
FareShare Cymru ledled De Cymru. Ar hyn 
o bryd, mae’r rhwydwaith o bartneriaid 
cymunedol ar ei fwyaf sefydledig yng 
Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd; fodd 
bynnag, mae yna gynlluniau i dyfu ac ehangu’r 
gwasanaeth, yn amodol ar gyllid.

Ar hyn o bryd, mae Cronfa Trawsnewid Bwyd 
Teg Llywodraeth yr Alban, sy’n werth £1.5 
miliwn y flwyddyn,80 yn cefnogi mudiadau 
cymunedol ledled yr Alban i fynd i’r afael â 
rhai o’r materion sy’n ymwneud â chael gafael 
ar fwyd iach, ynghyd â’r cyfleusterau a’r 
wybodaeth i goginio’r bwyd. Mae’r Gronfa yn 
cefnogi prosiectau fel ceginau cymunedol, 
opsiynau manwerthu amgen a sgiliau coginio.
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PAN NAD OES GANDDYNT ARIAN AR 
GYFER NWY NA THRYDAN AC MAENT 
YN EISTEDD MEWN YSTAFELL OER, 
DYWYLL, MAE’N FENDITH IDDYNT O 
LEIAF GAEL RHYWBETH I’W FWYTA.
PARTNER BWYD CYMUNEDOL, 
FARESHARE CYMRU

I’R RHAN FWYAF OHONOM, HWN YW 
EIN PRIF BRYD AR GYFER Y DYDD, A 
BYDDEM AR GOLL HEBDDO. NI ALLAF 
GOGINIO. PAN FYDDAF GARTREF, 
RWY’N BYW AR FRECHDANAU A 
RHOLIAU SELSIG – UNRHYW BETH 
HAWDD.
MYNYCHYDD MEWN CLWB CINIO Y MAE 
FARESHARE CYMRU YN EI DDARPARU

Dylai Llywodraeth Cymru sefydlu Cronfa Trawsnewid Bwyd Teg yng Nghymru er mwyn:

• i’r symudiad o ddarparu bwyd elusennol i system cyfiawnder bwyd, lle mae pawb yn 
gallu cael bwyd maethlon, fforddiadwy, gael ei roi ar waith

• cefnogi mudiad bwyd sy’n hyrwyddo gwerth cymdeithasol bwyd, gan gefnogi pobl 
sydd mewn perygl o dlodi bwyd mewn lleoliadau urddasol, lleoliadau lle gallant hefyd 
wirfoddoli, dysgu sgiliau newydd a chael mynediad at weithgareddau a chymorth 
ehangach yn y gymuned.

Galwad i Weithredu:
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CASGLIADAU
Mae’r mapiau tystiolaeth a gyflwynir yn yr 
adroddiad hwn yn tynnu sylw at y ffaith 
bod nifer sylweddol o bobl sy’n byw yn ein 
cymunedau yn ei chael yn anodd rhoi prydau 
bwyd iach rheolaidd ar y bwrdd iddynt eu 
hunain a’u teuluoedd. Dim ond y rhan weladwy 
o’r llun y mae’r mapio’n ei chyflwyno, sef yr 
un o’r bobl yn cael mynediad at ddarpariaeth 
cymorth bwyd a gwasanaethau cymorth eraill. 
Heb fesur effeithiol o ansicrwydd bwyd, ni 
allwn wybod gwir raddfa’r broblem. Mae angen 
mynd i’r afael â hyn ar frys.

Heb arweinyddiaeth gref, gweledigaeth 
strategol, cyllideb ddynodedig ac atebolrwydd 
clir, mae gennym bryderon difrifol y bydd 
mynd i’r afael ag ansicrwydd bwyd yn disgyn 
rhwng y craciau. Bydd hyn yn arwain at 
gamau gweithredu tameidiog yn hytrach 
na’r ymdrechion cyfannol a phenderfynol, 
ac iddynt adnoddau digonol, sy’n ofynnol i 
sicrhau nad oes neb yng Nghymru yn mynd i’r 
gwely’n newynog.

Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cenedlaethau (Cymru) 2015, mae 
yna nifer o fanteision yn deillio o sicrhau 
bod y camau gweithredu i fynd i’r afael 
â thlodi yn thema drawsbleidiol – mae’n 
gofyn am weithredu o du’r holl Weinidogion 
a’u hadrannau. Yn wir, mae ein hadroddiad 
wedi amlygu bod gan yr agenda tlodi bwyd 
oblygiadau ar gyfer meysydd polisi amrywiol, 
er enghraifft iechyd, addysg, cyflogaeth 
a sgiliau, yr economi, trafnidiaeth a’r 
amgylchedd. Mae mynd i’r afael ag ansicrwydd 
bwyd yn allweddol i gyflawni saith nod lles 
Cymru. 

Efallai na fydd gan Lywodraeth Cymru yr holl 
bwerau sy’n ofynnol i gyflawni hyn, ond mae 
ein hadroddiad wedi dangos bod cyfres o 
offer polisi yn bodoli yng Nghymru a allai, o’u 
defnyddio’n effeithiol, wneud gwahaniaeth 
sylweddol i bobl sy’n dioddef o ansicrwydd 
bwyd ledled Cymru. Mae Cynghrair Tlodi Bwyd 
De Cymru yn parhau i fod yn ymrwymedig i 
weithio ar y cyd ar yr agenda hon i sicrhau 
newid cadarnhaol, a gobeithiwn y bydd yr 
adroddiad hwn yn ysgogi meddwl beirniadol, 
trafodaeth adeiladol a chamau gweithredu 
ymarferol.
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