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Y PWYLLGOR CYDRADDOLDEB A CHYFIAWNDER CYMDEITHASOL – 20 HYDREF 
2021 
 
PAPUR TYSTIOLAETH 
 
Mae'r papur tystiolaeth hwn yn amlinellu effaith y pandemig ar lefelau dyledusrwydd yng 
Nghymru ac yn ymateb i gyfres o gwestiynau penodol a ofynnodd y Pwyllgor i Lywodraeth 
Cymru. 
 
Y sefyllfa bresennol 
 
Mae pandemig COVID-19 wedi rhoi straen enfawr ar gyllid aelwydydd ledled Cymru a bydd 

llawer o bobl yn ei chael hi'n anodd talu'r dyledion yr aethpwyd iddynt yn ystod y cyfnod hwn.  

Rydym am weithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu mentrau a fydd yn helpu pobl yng Nghymru 

nid yn unig i wneud y gorau o'u hincwm ond hefyd i ymdopi â phroblemau dyled a grëwyd 

gan y pandemig a dechrau sicrhau eu bod mewn sefyllfa ariannol fwy cynaliadwy. 

 
Mae adroddiadau a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Sefydliad Bevan, Ymddiriedolaeth 
Trussell, Sefydliad Joseph Rowntree a Sefydliad Resolution wedi amlinellu effaith COVID-
19 ar aelwydydd incwm isel.  Mae pob un ohonynt wedi dangos bod dyledion anodd yn fwy 
o broblem i bobl a oedd eisoes yn wynebu mwy o risg o fod mewn dyledion anodd cyn y 
pandemig.  Gwyddom fod tlodi wedi'i ddosbarthu'n anghyfartal a bod cyfraddau tlodi'n 
gyson uwch ymhlith pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol, pobl anabl a phobl â salwch 
cronig, menywod, pobl ifanc, rhieni sengl, rhentwyr cymdeithasol a phreifat – er enghraifft, 
roedd 38% o blant a oedd yn byw mewn teulu ag aelod anabl mewn tlodi incwm cymharol 
o gymharu â 26% o'r rhai a oedd yn byw mewn teuluoedd heb aelod anabl; ac yn y cyfnod 
rhwng 2015-16 a 2019-20 roedd tebygolrwydd o 29% y byddai pobl roedd pennaeth eu 
haelwyd yn perthyn i grŵp Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol yn byw mewn tlodi cymharol o 
gymharu â thebygolrwydd o 24% ar gyfer pobl roedd pennaeth eu haelwyd yn perthyn i 
grŵp ethnig Gwyn. At hynny, mae'r adroddiadau hefyd wedi dangos bod disgwyl i lefelau 
tlodi godi, a hynny'n sylweddol mewn rhai achosion, yn enwedig i'r bobl sydd fwyaf agored 
i niwed, o ganlyniad i benderfyniad Llywodraeth y DU i ddod â'r taliad Credyd Cynhwysol 
ychwanegol o £20 yr wythnos i ben.   
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir nad ydym o blaid y penderfyniad i ddod â'r 
cynnydd o £20 yr wythnos mewn Credyd Cynhwysol i ben. Rydym wedi galw sawl gwaith ar 
Lywodraeth y DU i wneud y cynnydd o £20 yr wythnos yn barhaol ac i estyn y taliad i bobl 
a oedd yn hawlio'r hen fudd-daliadau hefyd. Mae Sefydliad Joseph Rowntree wedi dangos 
bod incwm teulu sy'n gweithio ac sydd â thri o blant, hyd yn oed gyda'r cynnydd o £20, 
islaw'r llinell dlodi, ac y bydd incwm y teulu £150 y mis islaw'r llinell dlodi ar ôl i'r cynnydd 
ddod i ben. 
 

Er mai Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am ddulliau allweddol o drechu tlodi, megis pwerau 
dros y systemau treth a lles gan gynnwys Credyd Cynhwysol, gallwn wneud llawer mwy 
yma yng Nghymru i liniaru effaith tlodi a gwella canlyniadau lle bynnag y bo modd.  Mae 
trechu tlodi ac anghydraddoldeb yn flaenoriaeth ar gyfer tymor y Senedd hon.  Mae ein 
Rhaglen Lywodraethu newydd yn nodi amrywiaeth o ymrwymiadau er mwyn gwella 
canlyniadau ar gyfer aelwydydd incwm isel ac mae gan bob Gweinidog gyfrifoldeb i 
weithredu er mwyn trechu tlodi.   
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Cwestiynau penodol  
 
Y ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i broblemau sy'n gysylltiedig â 
dyledion yn ystod y pandemig, a'r ffordd y mae'n paratoi i fynd i'r afael â heriau 
posibl yn y dyfodol.  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu gwasanaethau cynghori er mwyn sicrhau bod rhai o'r 
bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas yn gallu cael y cymorth a'r gefnogaeth sydd 
eu hangen arnynt i ddatrys problemau yn ymwneud â dyledion a budd-daliadau.  Anaml y 
bydd gan bobl ddim ond un broblem lles cymdeithasol, a dim ond pan fyddant mewn 
argyfwng y bydd llawer o bobl yn ceisio cyngor, yn enwedig yn achos pobl sy'n ei chael 
hi'n anodd talu dyledion. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru, drwy gyllid grant y Gronfa 
Gynghori Sengl, yn darparu gwasanaethau integredig cyngor ar les cymdeithasol1 sy'n 
seiliedig ar amcanion allweddol, sef ymyrryd yn gynnar ac atal. Yn 2021/22, mae dros 
£9.6m wedi cael ei ddyrannu rhwng chwe gwasanaeth rhanbarthol ac un gwasanaeth 
cynghori o bell cenedlaethol, gan sicrhau fframwaith cydgysylltiedig o wasanaethau cyngor 
ar les ledled Cymru. 
 
Yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, helpodd gwasanaethau'r Gronfa Gynghori Sengl 
dros 127,000 o bobl i fynd i'r afael â 286,666 o broblemau lles cymdeithasol. Cafodd 
18,000 o bobl gyngor ar ddyledion a chymorth i reoli dyledion gwerth mwy nag £8 miliwn.  
Rhoddwyd cyngor i bobl ar eu hawliau i gael budd-daliadau lles a wnaeth eu helpu i ennill 
mwy na £43 miliwn mewn incwm ychwanegol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod nad yw cymorth gan deulu a ffrindiau ar gael, mewn 
rhai achosion, i bobl y mae'n rhaid iddynt hunanynysu ac, felly, y gall y bobl hynny wynebu 
anawsterau yn ystod y cyfnod hwnnw. Dylai swyddogion olrhain cysylltiadau atgyfeirio'r 
bobl hyn at eu hawdurdod lleol i gael asesiad manylach o unrhyw anghenion cymorth. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi canllawiau ymarferol i awdurdodau lleol ar hunanynysu 
sydd â'r nod o gefnogi awdurdodau lleol a rhoi gwybod iddynt am y cymorth ymarferol, 
cymdeithasol ac emosiynol sydd ar gael i bobl y mae'n ofynnol iddynt hunanynysu a 
sicrhau y caiff dull cyson ei ddilyn ledled Cymru. 
 
Yng nghyd-destun y pandemig, mae'r Cynllun Cymorth Hunanynysu wedi helpu pobl y 
mae'n ofynnol iddynt hunanynysu yn ôl y gyfraith, os byddant yn colli incwm, ac mae'n 
helpu i leihau'r risg o fynd i ddyled a/neu fwy o ddyled. 
 
Mae gwneud y gorau o incwm yn elfen allweddol o'r ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn 
mynd i'r afael â dyledion er mwyn sicrhau y caiff aelwydydd yng Nghymru eu helpu i fod yn 
ariannol gadarn ac i hawlio'r holl gymorth ariannol y mae ganddynt hawl i'w gael.  
Lansiwyd ein dogfen Tlodi plant: cynllun gweithredu pwyslais ar incwm ar 2 Tachwedd 
2020.  
 
Un o'r camau gweithredu a nodwyd ynddo oedd cynnal yr ymgyrch genedlaethol gyntaf yng 

Nghymru i sicrhau bod pobl yn manteisio ar fudd-daliadau ym mis Mawrth 2021. Yn sgil yr 

ymgyrch honno, hawliwyd gwerth £651,504 o fudd-daliadau ychwanegol gan bobl yr oedd 

ganddynt hawl i'w cael. Er mwyn adeiladu ar lwyddiant yr ymgyrch hon, byddwn yn cynnal 

ymgyrch genedlaethol arall ym mis Hydref, ar yr un pryd ag y daw'r cynllun ffyrlo a'r cynnydd 

                                                            
1 Mae cyngor ar ddyledion, gwahaniaethu, addysg, cyflogaeth, tai a mewnfudo ar gael drwy wasanaethau'r Gronfa 
Gynghori Sengl. 
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o £20 mewn Credyd Cynhwysol i ben. Y gaeaf diwethaf, cynhaliwyd chwe chynllun peilot 

Profi a Dysgu a ddefnyddiodd negeseuon a chymorth penodol i annog y grwpiau sydd leiaf 

tebygol o fod yn hawlio'r holl gymorth ariannol y mae ganddynt yr hawl i'w gael i fanteisio ar 

fudd-daliadau. Ymgysylltodd y cynlluniau peilot â 1,440 o aelwydydd gan eu helpu i hawlio 

gwerth £2,468,052 o incwm ychwanegol.   

 

Rydym wedi cydweithio ag awdurdodau lleol yng Nghymru i ddatblygu a chyhoeddi 

Arweinlyfr Arferion Gorau. Mae'r arweinlyfr hwn yn crynhoi'r ‘hyn sy'n gweithio’ o ran helpu 

i symleiddio'r broses o wneud cais am fudd-daliadau datganoledig, gan eu gwneud yn fwy 

hygyrch i bobl y mae angen y cymorth hwn arnynt.  Rydym wedi cydweithio'n agos â thri 

awdurdod lleol, sef Caerdydd (darparwr hyfforddiant), Sir Fynwy a Blaenau Gwent 

(cyfranogwyr) i dreialu cyngor a chymorth ychwanegol mewn perthynas â budd-daliadau lles 

drwy fodelau cymorth i deuluoedd a oedd eisoes yn bodoli.  

 
I gefnogi gweithwyr rheng flaen, gwnaethom ariannu'r gwaith o ddatblygu pecyn 
gwybodaeth a darparu hyfforddiant am ddim.  Rhwng mis Ionawr a mis Medi 2021, 
cynhaliodd prosiect Dangos 215 o sesiynau ar gyfer dros 3,000 o weithwyr rheng flaen. 
Mae'r adborth wedi bod yn gadarnhaol dros ben.  Dangosodd yr adborth a roddwyd chwe 
wythnos ar ôl bod i sesiwn fod 70% o'r cyfranogwyr wedi defnyddio'r hyn a ddysgwyd o'r 
sesiwn i adnabod defnyddwyr gwasanaethau a allai fod yn hawlio budd-dal lles; 
cadarnhaodd 20% fod eu defnyddiwr gwasanaeth wedi hawlio budd-dal yn llwyddiannus. 
Bydd y rhaglen hyfforddi'n parhau tan ddiwedd y flwyddyn galendr. Er mwyn adeiladu ar 
lwyddiant yr hyfforddiant codi ymwybyddiaeth, rydym wrthi'n paratoi ymarfer tendro am 
raglen estynedig o hyfforddiant i weithwyr rheng flaen a gaiff ei lansio ar ddechrau 2022.  
 
Rydym wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Ddyledion. Bydd y Grŵp yn rhannu 
arferion gorau ac yn argymell mentrau a pholisïau a fydd yn helpu pobl ledled Cymru sy'n 
ei chael hi'n anodd ymdopi â'u hymrwymiadau ariannol i ad-dalu eu dyledion mewn ffordd 
fforddiadwy, gan osgoi camau gorfodi a chynnig llwybrau cynaliadwy allan o ddyled. 
 
Y ffordd y mae'r pandemig wedi effeithio ar wasanaethau cyngor ar ddyledion, a'r 
ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd y galw am y rhain yn y dyfodol 
yn dylanwadu ar y ffordd y bydd yn cefnogi gwasanaethau cyngor ar ddyledion. 
 
Ar ddechrau'r pandemig, y disgwyl oedd y byddai'r galw am gyngor ar ddyledion yn 
cynyddu'n gyflym ac yn sylweddol. Mewn gwirionedd, lleihau a wnaeth y galw. I raddau 
helaeth, roedd hyn o ganlyniad i ymyriadau polisi mawr gan Lywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU, gan gynnwys y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws, 
Taliadau Cymorth Hunanynysu, Grantiau Busnes, mesurau diogelu cyfreithiol rhag camau 
gorfodi, cyfnodau hwy ar gyfer hysbysiadau troi allan a chyfyngiadau ar gamau gorfodi troi 
allan. Hefyd, cyflwynodd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol fesurau i gefnogi pobl sy'n 
wynebu anawsterau talu, gan arwain at ddileu neu ohirio'r ffactorau sydd fel arfer yn 
ysgogi pobl i geisio cyngor ar ddyledion. Fodd bynnag, drwy ein gwaith gyda'n partneriaid, 
gwyddom mai dim ond wedi cael ei ohirio y mae'r angen am gyngor ar ddyledion, yn 
hytrach na'i ddiwallu, felly rhagwelir y bydd y galw ar ei uchaf yn nes ymlaen yn 2021 neu 
ar ddechrau 2022. 

 
Er i'r galw am gyngor ar ddyledion leihau yn ystod y flwyddyn ariannol ddiwethaf, cafodd 
dros 18,000 o bobl ledled Cymru gyngor ar ddyledion gan wasanaethau'r Gronfa Gynghori 
Sengl. Mae hyn yn dyst i ymdrechion darparwyr y Gronfa Gynghori Sengl a aeth ati'n 
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gyflym ar ddechrau'r pandemig i drosglwyddo eu gwasanaethau cynghori wyneb yn wyneb 
i sianeli o bell, er enghraifft dros y ffôn, drwy e-bost a thrwy sgyrsiau ar-lein.   
 
Yn wahanol i geisiadau i'r Gronfa Cymorth Dewisol am Daliadau Cymorth i Unigolion, lle y 
caiff ymgeiswyr gymorth gan sefydliad partner cofrestredig, mae pobl sydd mewn 
argyfwng ariannol sy'n gwneud cais am Daliad Cymorth mewn Argyfwng yn llai tebygol o 
gael y cyngor sydd ei angen arnynt i fynd i'r afael â phroblemau ariannol sylfaenol a 
phroblemau eraill sy'n ymwneud â lles cymdeithasol. Mae'n bwysig bod y bobl hyn yn cael 
cynnig cyngor ac, ar hyn o bryd, mae'r Gronfa Cymorth Dewisol yn cyfeirio pobl at un o 
ddarparwyr cyngor y Gronfa Gynghori Sengl drwy lwyfan atgyfeirio ar-lein. Fodd bynnag, 
rydym yn dechrau cynnal cynllun peilot estynedig lle y bydd unigolyn sy'n cysylltu â'r 
Gronfa Cymorth Dewisol yn cael ei drosglwyddo'n syth i un o gynghorwyr y Gronfa 
Gynghori Sengl yn uniongyrchol dros y ffôn. Bydd y dull hwn yn cyfuno'r cymorth mewn 
argyfwng y gall unigolyn ei gael drwy'r Gronfa Cymorth Dewisol â'r cyngor sydd ei angen 
arno er mwyn sicrhau canlyniad ariannol mwy cynaliadwy.  
  
Os bydd y galw am gyngor ar ddyledion yn cynyddu yn ôl y disgwyl, bydd buddsoddiadau 
mewn sianeli digidol a sianeli o bell eraill yn helpu darparwyr i reoli'r galw yn well. Fodd 
bynnag, gwyddom nad yw gwasanaethau o bell yn ddull addas o ddarparu cyngor i rai 
pobl, ac un her arbennig y bydd yn rhaid mynd i'r afael â hi yw diwallu anghenion y bobl 
sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol.  Wrth i'r cyfyngiadau gael eu llacio, mae rhai darparwyr 
wedi cynllunio neu wedi dechrau cynnig gwasanaethau cynghori wyneb yn wyneb i'r 
cleientiaid mwyaf agored i niwed sydd wedi'i chael hi'n anodd defnyddio gwasanaethau o 
bell.  Gwyddom y gallwn wneud mwy ac mae ein swyddogion yn gweithio gyda darparwyr 
y Gronfa Gynghori Sengl i weld pethau o safbwynt y defnyddiwr er mwyn meithrin 
dealltwriaeth lawn o'r rhwystrau a oedd yn atal pobl rhag defnyddio gwasanaethau o bell a 
gwneud yn siŵr bod pob sianel ddarparu yn cynnig mynediad cynhwysol i bob grŵp. 
Byddwn hefyd yn nodi'r arferion gorau a ddaeth i'r amlwg drwy'r argyfwng ac yn eu 
cynnwys mewn modelau darparu yn y dyfodol.  
 
Er nad yw Llywodraeth Cymru yn ariannu unrhyw wasanaethau cynghori ar 
ddyledusrwydd drwy undebau llafur, rydym wedi bod wrthi'n hyrwyddo gwybodaeth ac 
ymwybyddiaeth o hawliau gweithwyr a gwasanaethau cymorth a chyngor a gynigir gan 
undebau llafur ac eraill.  Fel rhan o'n hymrwymiad i waith teg, gwnaethom gydweithio â 
phartneriaid cymdeithasol (cyflogwyr ac undebau llafur) ar ymgyrch yn ymwneud â hawliau 
a chyfrifoldebau gweithwyr a byddwn yn adeiladu ar hyn wrth inni barhau i hyrwyddo 
gwaith teg.   
 
Bydd y pwysau o ran costau byw a fydd yn deillio o'r cynnydd mewn costau tanwydd a 
bwyd, ynghyd â chael gwared ar y cynnydd o £20 mewn Credyd Cynhwysol a'r cynnydd 
sydd ar ddod mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol, yn arwain at gynnydd yn y galw am 
wasanaethau cyngor, gan gynnwys cyngor ar ddyledion, ledled Cymru.  Mae'r Gronfa 
Gynghori Sengl yn golygu bod fframwaith o wasanaethau cyngor ar les cymdeithasol 
ledled Cymru yn targedu'r bobl sydd fwyaf mewn angen. Wrth gwrs, nid Llywodraeth 
Cymru yw'r unig gorff sy'n ariannu gwasanaethau yn y maes hwn.  Mae cyfleoedd i'r holl 
gyrff sy'n ariannu gwasanaethau cynghori yng Nghymru, gan gynnwys awdurdodau lleol, 
gydgysylltu eu gweithgareddau comisiynu drwy ymgysylltu â'u Rhwydwaith Cynghori 
Rhanbarthol gan sicrhau y caiff ein hadnoddau prin eu defnyddio mor effeithiol â phosibl.  
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Y ffordd y mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried anghenion amrywiol gwahanol 
grwpiau wrth lunio polisïau sy'n gysylltiedig â dyledion. 
 
Mae adroddiad y Comisiwn Metrigau Cymdeithasol, Poverty and Covid-192, wedi dangos 
bod effeithiau economaidd pandemig COVID-19 i'w gweld fwyaf ar y bobl a oedd eisoes 
mewn tlodi cyn yr argyfwng, gan gynnwys pobl o deuluoedd Du ac Ethnig Leiafrifol, pobl 
anabl, pobl heb lawer o gymwysterau a phobl sy'n gweithio mewn sectorau llai crefftus ac 
mewn gwaith rhan-amser. I'r grwpiau hyn, mae'n debygol y bydd eu profiad o dlodi wedi 
gwaethygu er gwaethaf y cymorth sylweddol sydd wedi cael ei gynnig drwy gydol yr 
argyfwng. 
 
Drwy ein cyllid ar gyfer y trydydd sector yn sgil COVID-19 yn ystod y flwyddyn ariannol 
ddiwethaf, bu modd i ni roi gwerth dros £442,000 o gymorth i sefydliadau a ddywedodd eu 
bod yn darparu gwasanaethau cynghori ac eirioli, £1,050,000 i sefydliadau pobl Ddu, 
Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol a £2,481,000 i'r rhai sy'n cefnogi pobl anabl.  
 
Mae darparwyr y Gronfa Gynghori Sengl yn mynd ati'n rhagweithiol i sicrhau bod eu 
gwasanaethau'n targedu grwpiau o bobl y gall fod arnynt fwy o angen cyngor o ganlyniad i 
nodweddion penodol. Mae eu model ‘Partneriaid Cyngor a Mynediad’ o ddarparu 
gwasanaethau wedi bod yn ffordd lwyddiannus o gynnwys a defnyddio arbenigedd 
sefydliadau sy'n arbenigo mewn cefnogi grwpiau penodol o bobl. Yn ystod y flwyddyn 
ariannol ddiwethaf, roedd 83% (80% yw'r targed perfformiad blynyddol) o gleientiaid 
Advicelink Cymru yn perthyn i un o'r grwpiau blaenoriaeth canlynol: Pobl Ifanc (o dan 25 
oed), Pobl Hŷn (dros 55 oed), Pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol, Pobl ag 
Anableddau/Problemau Iechyd Meddwl, Pobl ag Anableddau/Problemau Iechyd Corfforol, 
Pobl â Phroblemau Iechyd Lluosog, a Menywod. 
 
Ym mis Gorffennaf 2020, gwnaethom lansio'r Grant Caledi i Denantiaid gwerth £10m. 
Mae'r grant ar gael i denantiaid: a oedd mewn ôl-ddyledion rhent o wyth wythnos neu fwy 
rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021; nad oeddent yn gallu talu eu rhent yn llawn yn 
ystod y cyfnod pan aethant i ôl-ddyledion, a hynny o ganlyniad uniongyrchol i COVID-19; 
sy'n breswylwyr ac yn ddeiliaid tenantiaeth yn y sector rhentu preifat yng Nghymru; nad 
oeddent yn cael budd-dal tai, na thaliadau costau tai, drwy Gredyd Cynhwysol pan 
oeddent yn cronni ôl-ddyledion rhent. Mae'r grant ar gael gan awdurdodau lleol. Bydd 
tenantiaid mewn ôl-ddyledion rhent difrifol yn gwneud cais am y grant ac, os byddant yn 
llwyddiannus, caiff y grant ei dalu'n uniongyrchol i'r landlord, neu ei asiant, gan glirio 
unrhyw ôl-ddyledion rhent a chael gwared ar y bygythiad o droi allan ar sail orfodol.  
 
Gwyddom fod tenantiaid y sector preifat yn wynebu mwy o risg o fynd i ddyled (ac wynebu 
canlyniadau mwy difrifol).  Dyna pam rydym yn ariannu llinell gymorth arbennig mewn 
perthynas â dyledion yn y sector rhentu preifat, drwy'r Gronfa Gynghori Sengl, lle y gall 
tenantiaid gael cyngor ar wneud y gorau o incwm a rheoli dyledion, a chymorth i drafod 
telerau â'u landlordiaid er mwyn cytuno ar gynlluniau ad-dalu teg er mwyn clirio ôl-
ddyledion rhent. Os profir nad yw'r rhent yn fforddiadwy, bydd y cynghorydd (gyda 
chydsyniad y tenant) yn rhoi gwybod yn gynnar i'r awdurdod lleol perthnasol, er mwyn 
penderfynu pa ddulliau ac adnoddau sydd ar gael i'w helpu i gynnal y denantiaeth gyfredol 
yn hytrach na bod yn rhaid i'r tenant symud i lety interim. Gallai hyn arbed costau ac atal 
rhagor o darfu i'r unigolyn.  
 

                                                            
2 Poverty and Covid-19 
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Y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi aelwydydd ac unigolion sy'n mynd i 
ddyledion i sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus, a'i safbwynt ar adennill dyledion 
gwasanaethau cyhoeddus. 
 
Mae dull cefnogol o adennill dyledion yn cynnig amrywiaeth o fanteision i unrhyw sefydliad 
sy'n casglu dyledion. Mae credydwyr sy'n gweithio mewn partneriaeth â'r sector cyngor ar 
ddyledion yn tueddu i sicrhau canlyniadau tecach, ymgysylltu'n well â chwsmeriaid a chael 
ad-daliadau cynaliadwy. I'r gwrthwyneb, gall arferion gwael wrth gasglu dyledion gael 
effaith andwyol, gan darfu ar amgylchiadau ariannol pobl, a all arwain at ymddieithrio a 
niwed i enw da'r credydwr.  
 
Lansiwyd Protocol Treth Gyngor Cymru: Arferion Da wrth Gasglu'r Dreth Gyngor ym mis 
Ionawr 2019. Fe'i datblygwyd ar y cyd â llywodraeth leol ac fe'i cymeradwywyd gan 
Lywodraeth Cymru a CLlLC. Mae'r protocol yn nodi arferion da i awdurdodau lleol ac 
asiantaethau cyngor ar ddyledion eu dilyn er mwyn sicrhau bod unrhyw gamau a gymerir 
yn gymesur, yn deg ac yn gyson. Mae'n sail i gydberthynas fwy adeiladol â thalwyr y dreth 
gyngor, yn enwedig pobl sy'n ei chael hi'n anodd talu. Cytunodd pob awdurdod lleol i roi'r 
protocol ar waith.  
 
Cynlluniwyd y broses ar gyfer gorfodi'r dreth gyngor (a nodir yn Neddf Cyllid Llywodraeth 
Leol 1992 a Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Gweinyddu a Gorfodi) 1992) fel ei bod yn cael ei 
defnyddio gan awdurdodau lleol i orfodi pobl sydd â'r modd i dalu i wneud hynny. Nid yw'n 
bodoli er mwyn cosbi pobl am beidio â thalu. Mae'r broses hefyd yn cynnwys nifer o 
gamau a fwriedir i atal pobl nad oes ganddynt y modd i dalu rhag cael eu gorfodi i wneud 
hynny.  
 
Mae Awdurdod Cyllid Cymru wedi sefydlu pum egwyddor allweddol i fod yn sail i'w bolisi 
rheoli a gorfodi mewn perthynas â dyledion.  Yn ehangach, mae'r egwyddorion hyn wedi 
cael eu mabwysiadu ym mhob rhan o Lywodraeth Cymru, fel y nodir yn Adroddiad ar Bolisi 
Trethi Cymru 20183.  
Ym mis Mawrth 2020, sefydlwyd tasgluoedd ar gyfer y DU a Chymru er mwyn monitro faint 
o gwsmeriaid dŵr a oedd naill ai'n mynd ar ei hôl hi gyda'u taliadau neu yr oedd angen 
cymorth arnynt ar ffurf tariff cymdeithasol.   Mae tasglu'r DU yn cynnwys Ofwat, Defra, y 
Cyngor Defnyddwyr Dŵr (CCW), Water UK (y corff sy'n cynrychioli cwmnïau dŵr yng 
Nghymru a Lloegr) a Llywodraeth Cymru.  
 
Mae cwmnïau dŵr yng Nghymru wedi defnyddio nifer o adnoddau er mwyn helpu 
cwsmeriaid i ymdopi ag anawsterau ariannol yn ystod y pandemig heb fynd i fwy o 
ddyledion na mynd i ddyledion mawr. Maent wedi cyflwyno seibiannau talu a chynlluniau 
talu, wedi gohirio camau adennill dyledion ac wedi estyn allan yn rhagweithiol er mwyn atal 
cwsmeriaid rhag diffygdalu'n anfwriadol.  
 
Ym mis Mai 2021, argymhellodd adolygiad o dariffau cymdeithasol a gynhaliwyd gan CCW 
y dylid cyflwyno un tariff cymdeithasol ar gyfer dŵr er mwyn safoni'r meini prawf cymhwyso 
a'i gwneud hi'n haws i bobl sy'n ei chael hi'n anodd talu eu bil dŵr wneud cais am gymorth. 
Mae gwaith yn mynd rhagddo i ragweld effaith yr argymhelliad hwn ar grwpiau gwahanol o 
gwsmeriaid dŵr. Mae'n gynnar iawn o hyd, ond mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn 
gweithio arno gyda'r diwydiant a rhanddeiliaid fel mater o flaenoriaeth.  
 

                                                            
3 Gweler paragraff 222 o Adroddiad ar Bolisi Trethi Cymru 2018: 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-10/adroddiad-ar-bolisi-trethi-cymru-2018.pdf  
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Dechreuodd y Cynllun Seibiant Dyledion ar 4 Mai 2021 yn sgil cyflwyno cynllun Lle i 
Anadlu. Nod y cynllun yw helpu pobl â phroblemau dyled i reoli eu cyllid yn well, ceisio 
cyngor proffesiynol ar ddyledion a chanfod atebion cynaliadwy. Mae'n diogelu pobl â 
phroblemau dyled drwy ohirio camau gorfodi a rhewi'r rhan fwyaf o daliadau, ffioedd a llog 
ar eu dyledion am hyd at 60 diwrnod. Gellir cynnwys bron pob math o ddyledion mewn 
moratoriwm, gan gynnwys y rhai sy'n ddyledus i lywodraeth leol megis dyled y dreth 
gyngor.  
 
Y Cynllun Ad-dalu Dyledion Statudol4 yw ail elfen y Cynllun Seibiant Dyledion a bydd yn 
galluogi unigolyn â phroblemau dyled i ymrwymo i gytundeb statudol i ad-dalu ei ddyledion 
yn unol ag amserlen ddichonadwy. Fel arfer, bydd Cynllun Ad-dalu Dyledion Statudol yn 
para hyd at saith mlynedd a chaiff pobl eu diogelu'n gyfreithiol rhag camau gweithredu gan 
gredydwyr ac ni chaiff unrhyw log, taliadau na ffioedd eu hychwanegu at eu dyled drwy 
gydol y cyfnod hwn.  Yn yr un modd â'r gwaith o ddatblygu'r Lle i Anadlu, bydd swyddogion 
yn cydweithio'n agos â Thrysorlys EM i sicrhau bod polisi'r Cynllun Ad-dalu Dyledion 
Statudol yn gyson ag anghenion pobl yng Nghymru sydd â phroblemau dyled.    
 
Y rôl y mae Llywodraeth Cymru yn rhagweld y bydd gan y Gronfa Cymorth Dewisol i 
gefnogi'r bobl sydd fwyaf mewn angen yn ystod gweddill y pandemig, a sut mae'n 
bwriadu cynnal y Gronfa Cymorth Dewisol yn y dyfodol. 
 

Buddsoddodd Llywodraeth Cymru £14.9m ychwanegol yn y Gronfa Cymorth Dewisol er 
mwyn helpu i ateb y galw cynyddol ar y gronfa yn ystod 2020/21, gan wneud cyfanswm o 
tua £28.1m. Ar 2 Mawrth, gwnaethom gyhoeddi £10.5m yn rhagor ar gyfer 2021/22 yn y 
gyllideb derfynol er mwyn parhau â'r cymorth digynsail rydym wedi'i gynnig i bobl sydd â'r 
angen mwyaf amdano, ac rydym yn rhagweld gwariant o £30.7m am y flwyddyn gyfan.  
 
Mewn ymateb i bandemig COVID-19, o 1 Mai 2020 ymlaen gwnaethom hefyd gynnig mwy 
o hyblygrwydd a disgresiwn mewn perthynas â nifer y ceisiadau am Daliadau Cymorth 
mewn Argyfwng y caiff cleientiaid eu gwneud, a pha mor aml y cânt wneud y ceisiadau 
hynny, os bydd y pandemig wedi gwaethygu eu trafferthion ariannol. Golygai hyn fod 
uchafswm yr hawliadau sy'n gysylltiedig â COVID-19 y gallai unigolyn eu gwneud mewn 
cyfnod o 12 mis wedi cynyddu o dri i bump. 
 
Mewn ymateb i benderfyniad Llywodraeth y DU i dynnu'r cynnydd o £20 yr wythnos i 
hawlwyr Credyd Cynhwysol yn ôl, rydym wedi cyflwyno estyniad i'r cymorth a roddir drwy'r 
Gronfa Cymorth Dewisol mewn achosion lle mae hyn wedi cyfrannu at yr anawsterau 
ariannol. Byddwn hefyd yn cynnig cymorth tanwydd i gleientiaid oddi ar y grid drwy'r gaeaf. 
 

Fel yr esboniwyd yn flaenorol, mae cynllun peilot yn mynd rhagddo lle y caiff yr unigolion 

mwyaf agored i niwed sy'n cysylltu â'r Gronfa Cymorth Dewisol eu hatgyfeirio i gael cyngor 

a chymorth ychwanegol er mwyn mynd i'r afael â phroblemau ariannol sylfaenol a'u 

gwneud yn fwy ariannol gadarn, a allai helpu i leihau dibyniaeth barhaus ar y gronfa. Bydd 

yr hyn a ddysgir o'r cynllun peilot hwn yn llywio model gweithredu'r gronfa yn y dyfodol, yn 

ogystal â'r ffordd y gallem addasu'r gronfa i gynnig gwasanaeth mwy cyfannol. 

. Byddai unrhyw welliannau o'r fath i'r model darparu yn cael eu cynnwys yn fanyleb ar 
gyfer y contract newydd o 1 Ebrill 2023 ymlaen. 
 

                                                            
4 Bwriedir ei gyflwyno yn 2024. 
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Rydym yn parhau i sganio'r gorwel er mwyn canfod ffactorau economaidd a chymdeithasol 
a fydd yn cael effaith negyddol ar ffyniant y bobl sydd â'r angen mwyaf, megis effaith 
bwriad Llywodraeth y DU i gynyddu cyfraniadau Yswiriant Gwladol o 1 Ebrill 2022 ymlaen. 
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Trwy e-bost 

5ed Hydref 2021 

Annwyl Jenny, 
 
Ysgrifennaf i rannu rhai o'r canfyddiadau a'r cyngor sydd wedi deillio o fy ngwaith mewn perthynas â 
chydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ac a allai fod o ddiddordeb i waith y Pwyllgor yn ystod tymor 
nesaf y Senedd. Mae nifer o fy argymhellion a sylwebaethau isod yn berthnasol i Bwyllgorau Senedd eraill, 
ond roeddwn i eisiau tynnu eich sylwch chi atynt hefyd oherwydd dylid ymdrechu ar draws Pwyllgorau i 
integreiddio gwahanol feysydd gwaith. Bydd integreiddio meysydd polisi yn well yn sicrhau craffu ar y cyd, y 
gallu i nodi bylchau gweithredu a chynnig atebion ar draws gwaith y Senedd. Gallwch ddod o hyd i'm 
llythyrau at Bwyllgorau eraill yma. 
 
Hoffwn hefyd awgrymu i chi ac i Bwyllgorau eraill faes trawsbynciol, y gellir edrych arno ar y cyd ac mewn 
cydweithrediad gan rai, neu yn ddelfrydol pob un, o Bwyllgorau'r Senedd: Sgiliau ar gyfer Adferiad Gwyrdd. 
Mae adferiad gwyrdd llewyrchus, cyfartal, o effeithiau COVID-19 yn golygu darparu bywoliaethau o ansawdd 
da i bawb, wrth gefnogi datgarboneiddio cyflym a gwella bioamrywiaeth. Mae hyn yn dibynnu ar gael y 
sgiliau a'r hyfforddiant cywir ar gyfer ein poblogaeth. Mae hwn yn faes y mae fy nhîm fy hun wedi'i archwilio 
yn ddiweddar, a gallwch ddod o hyd i'n cyhoeddiad diweddaraf yma. 
 
Ym mis Mai 2020, cyhoeddais yr Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf erioed, a oedd yn ystyried y 
cynnydd a wnaed gan gyrff cyhoeddus wrth weithredu'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Roedd 
hefyd yn nodi'r camau a'r argymhellion y dylai cyrff cyhoeddus eu mabwysiadu wrth iddynt roi'r 
ddeddfwriaeth ar waith ymhellach. Rwyf wedi tynnu sylw i'r Pwyllgor isod at ganfyddiadau mwyaf perthnasol 
yr adroddiad i'w hystyried (gweler Atodiad 1 am argymhellion perthnasol). Byddwn yn annog holl Aelodau'r 
Pwyllgor i ystyried yr adroddiad ac yn benodol yr Adrannau ar Gymru Fwy Cyfartal, Cymru Lewyrchus, Cymru 
o Gymunedau Cydlynus a Phennod 2 ar weithrediad Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol gan Lywodraeth 
Cymru a'r cyrff cyhoeddus. 
 
Mae cydraddoldeb yn thema drawsbynciol sy'n rhedeg trwy'r rhan fwyaf o'n gwaith ac mae llawer o 
adrannau eraill Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol yn cyffwrdd â hi, felly efallai yr hoffech chi edrych ar 
grynodeb gweithredol llawn yr adroddiad. 
 
Byddwn yn awgrymu eich bod yn ystyried yr ail iteriad o'r Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol sydd ar ddod, a 
gyhoeddir yn ddiweddarach eleni gan Lywodraeth Cymru. Mae Atodiad 2 isod yn rhoi rhai o'r tueddiadau 
perthnasol i chi yn y dyfodol a allai effeithio ar gylch gwaith y Pwyllgor. 
 
Byddwn hefyd yn cynghori pob Pwyllgor i ystyried sut mae'r meysydd blaenoriaeth o'u dewis yn cyd-fynd â'r 
amcanion a'r camau yn y Rhaglen lywodraethol gyhoeddedig. 
 
Yn bwysig, ym mis Medi, byddaf hefyd yn cyhoeddi adroddiad ar dueddiadau'r dyfodol sy'n ymwneud yn 
benodol ag anghydraddoldebau, a fydd o ddiddordeb i'r Pwyllgor. Er nad yw'r gwaith hwn wedi cael 
cyhoeddusrwydd eto, rwyf wedi cynnwys rhai o ganfyddiadau'r adroddiad hwnnw isod. 
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Byddwn i a fy nhîm yn hapus i gwrdd ag Aelodau'r Pwyllgor neu glercod i drafod hyn ymhellach, os credwch y 
byddai hynny'n ddefnyddiol. 
 

Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

 
Mae cydraddoldeb yn fater i bawb. Er gwaethaf cynnydd mewn rhai meysydd, megis cynnydd mewn 
cyflogaeth, culhau bylchau cyrhaeddiad addysgol i rai, a chynnydd yn lefelau cyfranogiad gwleidyddol, rydym 
yn dal i weld lefelau anghydraddoldeb sy'n annerbyniol yn yr 21ain ganrif. Mae llawer i'w wneud o hyd yng 
Nghymru i sicrhau bod pawb yn rhydd o wahaniaethu ac yn gallu mwynhau eu hawliau dynol sylfaenol. 
 
Dangosodd COVID-19 sut yr arweiniodd anghydraddoldebau strwythurol presennol at ddosbarthiad 
anwastad o ddioddefaint o ran salwch, tlodi, diweithdra, tai gwael, a mynediad i fannau gwyrdd. 
 
Mae angen mynd i’r afael â’r anghydraddoldebau hyn ar frys mewn ffordd integredig a chyfannol er mwyn 
osgoi gwaethygu’r anghydraddoldebau presennol a sicrhau bod gweledigaeth Cymru ar gyfer Cymru Fwy 
Cyfartal yn cael ei chyflawni. Gallwch ddod o hyd i'r camau yr wyf yn cynnig y mae angen i Lywodraeth Cymru 
eu cymryd er mwyn gwneud hyn yn Atodiad 1. 
 
Mae'r canfyddiadau a ddaeth i'r amlwg yn Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol a fy ngwaith dilynol yn 
cynnwys y canlynol: 
 

• Nid yw patrymau tlodi wedi newid yn sylweddol dros genedlaethau - mae angen gwneud mwy o 
waith i ddatblygu meddwl y tu hwnt i elfennau economaidd a chymdeithasol tlodi. 

• Mae cyflogaeth yng Nghymru wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond mae 
anghydraddoldebau annerbyniol o hyd i lawer o grwpiau o bobl. 

• Rhaid i’n canfyddiadau o ‘dlodi’ newid. Er bod y gyfradd ddiweithdra yng Nghymru yn parhau i fod ar 
lefelau isel yn hanesyddol, mae dros hanner y bobl sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru heddiw mewn 
gwaith. 

• Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw at anghydraddoldebau marchnad lafur sydd wedi hen 
ymwreiddio, yn enwedig i bobl ifanc, pobl anabl, menywod a phobl o leiafrifoedd ethnig. 

• Dylai Llywodraeth Cymru archwilio cyfleoedd i dreialu wythnos waith pedwar diwrnod, wedi'i alinio 
ag incwm sylfaenol cyffredinol, gan adeiladu ar dystiolaeth a gasglwyd gan beilotiaid mewn gwledydd 
eraill fel ffordd i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau heddiw ac yn y dyfodol. 

• Mae angen gwaith pellach i sicrhau bod ein gwneuthurwyr penderfyniadau yn rhannu nodweddion y 
bobl y maent yn gwneud penderfyniadau drostynt. 

• Mae Trais yn erbyn Menywod yn parhau i fod yn her sylweddol a pharhaus er gwaethaf ffocws 
cynyddol a chyflwyniad deddfwriaeth benodol. 

• Mae gan gysylltedd digidol y potensial i drawsnewid yr economi wledig, gan helpu pobl a 
chymunedau mewn ardaloedd gwledig i fynd i'r afael â rhai o'r heriau allweddol sy'n eu hwynebu. 

• Gellid creu dros 60,000 o swyddi yn yr economi werdd erbyn 2022 gyda buddsoddiad mewn 
seilwaith. Fodd bynnag, nid yw’r biblinell sgiliau gyfredol yn barod ar gyfer y galw hwn a heb 
ymyrraeth bydd yr un anghydraddoldebau llafur sy’n bodoli nawr yn cael eu hatgynhyrchu yn yr 
economi ‘werdd’ a digidol. 

• Y poblogaethau tlotaf a mwyaf ymylol sy'n lleiaf cyfrifol am gynhyrchu nwyon tŷ gwydr ac a) yw'r rhai 
mwyaf tebygol o fod yn agored i'w effeithiau negyddol, b) yn fwy agored i ddifrod, a c) sydd â'r 
adnoddau lleiaf i ymateb, ymdopi a gwella. 
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Yn seiliedig ar fy nghyngor a'm gwaith presennol, byddwn yn annog y Pwyllgor i ystyried canolbwyntio eu 
gwaith ar gydraddoldeb o amgylch y themâu canlynol: 
 

- Mynd i'r afael â thlodi ac anfantais economaidd-gymdeithasol 
- Ein poblogaeth sy'n heneiddio 
- Cyrff cyhoeddus yn nodi ac yn lliniaru effeithiau cydraddoldeb newid yn yr hinsawdd 
- Gwaith teg: sicrhau mynediad cyfartal i swyddi gweddus, gan gydnabod gwerth pawb. 
- Cyfranogi: Rhoi cyfle cyfartal i bobl gymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau, er mwyn galluogi 

canlyniadau cyfartal 
- Cyfleoedd addysgol: Galluogi pobl i ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth sydd i'w cyflawni 
- Cydraddoldeb canlyniadau iechyd: deall achosion ac effeithiau anghydraddoldebau iechyd 

 
Mae mwy o fanylion a chyngor mewn perthynas â chydraddoldeb i'w gweld yn yr Adrannau ar Gymru Fwy 
Cyfartal, Cymru Lewyrchus, Sgiliau ar gyfer y Dyfodol a Datgarboneiddio yn Adroddiadau Cenedlaethau'r 
Dyfodol; fy nadansoddiad diweddar o Sgiliau, Sgiliau trwy Argyfwng: Uwchsgilio ac (Ail) Hyfforddi ar gyfer 
Adferiad Gwyrdd yng Nghymru; fy mhapur, ‘Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol’; a fy adroddiad 
diweddar ar ariannu rhaglen ôl-ffitio genedlaethol, Cartrefi Addas i’r Dyfodol. 
 

Cymunedau Cydlynus 

 
Mewn perthynas â chymunedau cydlynus, gellir dod o hyd i'm cyngor, canfyddiadau ac argymhellion yn yr 
Adrannau Cymru o Gymunedau Cydlynus yn Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 
Mae fy nghanfyddiadau yn cynnwys y canlynol: 
 

• Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus sicrhau eu bod yn ymgorffori diwylliant o 
ymglymiad ystyrlon, gan alluogi cymunedau i lywio a llunio penderfyniadau lleol. 

• Mae angen i gyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ystyried atebion symudedd sydd 
o fudd i gydlyniant cymunedol, iechyd, cydraddoldeb a'r amgylchedd. 

• Mae cyrff cyhoeddus yn cydnabod pwysigrwydd tai o ansawdd da ar lesiant pobl ond nid ydynt yn 
ystyried y tueddiadau tymor hwy. 

• Mae unigrwydd yn argyfwng cenedlaethol ac mae'n cael ei gydnabod fwyfwy gan gyrff cyhoeddus yn 
eu hamcanion a'u camau llesiant. 

• Mae mynediad at wasanaethau llesiant allweddol mewn cymunedau yn anghyfartal ledled Cymru. 
• Mae mwy o gyrff cyhoeddus yn cydnabod y gall mynediad i fannau gwyrdd a glas gael dylanwad 

cadarnhaol ar iechyd a llesiant cymunedol. 
• Mae twf economaidd wedi dod yn anghytbwys, ac mae llawer o gymunedau ledled Cymru yn cael eu 

gadael ar ôl. 
• Mae gan gysylltedd digidol y potensial i drawsnewid yr economi wledig, gan helpu pobl a 

chymunedau mewn ardaloedd gwledig i fynd i'r afael. 
• Ychydig o arddangosiad sydd o sut mae cyrff cyhoeddus yn deall natur amrywiol eu cymunedau 

gwledig. 
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Yn seiliedig ar fy nghyngor a'm gwaith presennol, byddwn yn annog y Pwyllgor i ystyried canolbwyntio eu 
gwaith ar gymunedau cydlynus o amgylch y themâu canlynol: 
 

- Creu'r amodau lle gall pobl a chymunedau wneud y pethau sy'n bwysig iddyn nhw 
- Cefnogi cymunedau i fod â chysylltiad da a diogel 
- Sicrhau bod gan bawb fynediad at wasanaethau allweddol 
- Gwerthfawrogi'r rôl a'r sefydliadau angor cymunedol posibl y gall eu chwarae wrth adeiladu 

cymunedau cydlynol 
- Canol trefi a dinasoedd mwy gwyrdd i bobl a bywyd gwyllt 
- Gweithio gyda'r sector creadigol a diwylliannol i gefnogi adfywio trefi a dinasoedd 
- Manteisio ar y cynnydd mewn gweithio o bell yn ystod y pandemig i ailgyflenwi adeiladau yng 

nghanol pentrefi, trefi a dinasoedd i gefnogi lleoedd gwaith a rennir ar draws y sector, tai a 
defnyddiau eraill sydd o fudd i bobl, cymunedau a llesiant. 

 

Gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

 
Mewn perthynas â gweithredu'r Ddeddf, gellir dod o hyd i'm cyngor, canfyddiadau ac argymhellion ym 
Mhennod 2 o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol a'r adroddiad a gyhoeddais yn dilyn fy rownd gyntaf o 
Fonitro ac Asesu i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus yn cyflawni eu hamcanion llesiant, Cynnydd tuag at 
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Ym mis Tachwedd 2020, ysgrifennais lythyr hefyd at y Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus yn amlinellu'r rhwystrau i weithredu'r Ddeddf. Ym mis Mawrth 2020, lluniodd y Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus adroddiad gyda’u canfyddiadau ar y rhwystrau i weithredu’r Ddeddf, a fydd hefyd o 
ddiddordeb i chi. 
 
Mae fy nghanfyddiadau yn cynnwys y canlynol: 
 

• Mae'r Ddeddf yn sicrhau rhywfaint o arloesi rhagorol. Rwy’n gweld symudiad cynyddol o newid, gyda 
phobl yn beiddgar cyflawni’n wahanol i wella llesiant economaidd, diwylliannol, cymdeithasol ac 
amgylcheddol. 

• Roedd blynyddoedd cynnar y Ddeddf yn gofyn am ffocws sylweddol ar broses ac ar adeiladu 
perthnasoedd, ond mae sylw bellach yn troi at weithredu. Mae'r rhan fwyaf o gyrff cyhoeddus yn 
gwneud cynnydd o ran gweithredu'r Ddeddf ond mewn gwahanol ffyrdd. Yn y cam nesaf, mae angen 
iddynt gymhwyso'r Ddeddf ar draws ei holl ddyheadau a'i gofynion cyfreithiol. 

• Mae bwlch gweithredu rhwng y dyhead a nodwyd gan Lywodraeth Cymru mewn polisi a 
deddfwriaeth a'u hymrwymiad i gyflawni ar lawr gwlad. 

• Mae'r cylchoedd cyllido tymor byr, gofynion cynllunio corfforaethol a gofynion rheoli perfformiad a 
osodir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer cyrff cyhoeddus yn rhwystr i feddwl yn y tymor hir ac yn aml 
maent yn gyrru'r ymddygiadau anghywir. 

• Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod cyllid grant a meini prawf cyllido craidd yn cymell ac yn annog 
cymhwyso'r Ddeddf. 

• Mae'r meysydd newid corfforaethol (er enghraifft cynllunio corfforaethol, cynllunio ariannol, 
cynllunio'r gweithlu, caffael, asedau, rheoli risg a rheoli perfformiad) a amlinellir yn y Ddeddf yn 
ysgogiadau posibl i ysgogi newid, ond rhaid i gyrff cyhoeddus wneud gwell defnydd ohonynt. 

• Mae fframweithiau perfformiad a rheoliadol yn gyrru cynnydd a newid yn y meysydd anghywir. 
• Nid yw strwythurau cyllid a chyllidebu Llywodraeth Cymru yn seiliedig ar brif grwpiau gwariant, sy'n 

gysylltiedig â phortffolios gweinidogol unigol, wedi'u hintegreiddio. 
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• Mae angen i'r Llywodraeth wneud mwy i ddangos dull ataliol traws-lywodraethol, cydlynol sy'n 
seiliedig ar dystiolaeth 

 
Mae llawer o'r canfyddiadau hyn yn dangos na ellir cyfyngu gweithredu'r Ddeddf i gylch gwaith un Pwyllgor 
Senedd yn unig, o ystyried y dylai'r Ddeddf fod yn berthnasol i'r hyn y mae Llywodraeth Cymru a'r cyrff 
cyhoeddus eraill ledled Cymru yn ei wneud a sut y maent yn ei wneud. 
 
Byddwn yn annog y Pwyllgor i ystyried y canfyddiadau hyn yn ofalus a'u defnyddio i lywio eu 
blaenoriaethau a gweithio mewn perthynas â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn nhymor nesaf y 
Senedd. 
 
Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd yn rhai o'r astudiaethau achos o arfer da yr wyf wedi bod yn eu 
casglu, sydd ar gael yma. 
 
Unwaith eto, hoffwn ddiolch i'r Pwyllgor am y cyfle i fwydo i'w blaenoriaethau ar gyfer telerau nesaf y 
Senedd. Os hoffech drafod unrhyw un o'r pwyntiau uchod yn fwy manwl, peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'm 
tîm yn ContactUs@futuregenerations.wales. 
 
Yr eiddoch yn gywir, 

 

   

 
 
 

Sophie Howe   

 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
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Atodiad 1 
Argymhellion Perthnasol o Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 
 
Cymru sy’n fwy Cyfartal 
 
Argymhelliad Allweddol 
 
Dylai Llywodraeth Cymru ystyried sut y gall ymateb i dueddiadau'r dyfodol (megis cynyddu awtomeiddio, ein 
poblogaeth sy'n heneiddio a newid yn yr hinsawdd) mewn ffyrdd sy'n lleihau anghydraddoldebau yn hytrach 
na'u cyflawni. 
 
Argymhellion Polisi 
 
Dylai Llywodraeth Cymru wneud y canlynol: 

• Gweithredu argymhellion yr Adolygiad Cydraddoldeb Rhyw gan ganolbwyntio'n benodol ar 
oblygiadau tueddiadau'r dyfodol yn ogystal â'r heriau cyfredol. 

• Sicrhau ei fod yn defnyddio ysgogiadau fel Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus; 
dyletswydd economaidd-gymdeithasol a Bil Partneriaethau Cymdeithasol (Cymru), mewn ffyrdd sy'n 
cyd-fynd â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 - yn enwedig gosod, 
cyflawni ac adrodd ar amcanion llesiant. 

• Cymryd camau beiddgar i fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau a brofir gan gymunedau Du, Asiaidd a 
lleiafrifoedd ethnig yng Nghymru - gan gynnwys trwy Strategaeth Cydraddoldeb Hiliol. 

• Gosod targedau heriol ar gyfer recriwtio'r sector cyhoeddus, gan sicrhau bod pobl â nodweddion 
amrywiol yn cael eu cynrychioli'n amlwg yn y llywodraeth ar bob lefel. Dylai'r dull hwn gydnabod 
pwysigrwydd profiad byw o anfantais fel maen prawf recriwtio dilys. Dylid cyflwyno Llwybr Carlam 
Bywyd Go Iawn fel rhan o recriwtio'r llywodraeth. (Gweler argymhelliad Pennod 2 ar y ‘Llwybr 
Carlam Bywyd Go Iawn'. 

• Sicrhau bod y cwricwlwm ysgol newydd yng Nghymru yn arfogi plant yn ddigonol i ddod yn 
ddinasyddion gwybodus moesegol yng Nghymru amrywiol; yn enwedig yng nghyd-destun y twf 
ymddangosiadol mewn troseddau casineb a waethygwyd gan Brexit. 

• Sicrhau ei fod yn defnyddio pob lifer sydd ar gael i leihau anghydraddoldebau a dod â thlodi i ben yng 
Nghymru, gan wneud y mwyaf o gyfleoedd ar draws yr holl nodau llesiant. 

 
Argymhellion Proses: 
 
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddod â’r canlynol i ben: 

• Canolbwyntio ymdrechion i fynd i'r afael â thlodi a lleihau anghydraddoldeb yn bennaf o fewn 
ymyriadau economaidd a chymdeithasol, gan golli cyfleoedd i gymryd agwedd fwy cyfannol sy'n 
cyfrannu at yr holl nodau llesiant. 

• Dulliau o brentisiaethau, mentora, cysgodi gwaith a rhaglenni interniaeth / lleoliad gwaith â thâl nad 
ydynt yn ceisio mynd i'r afael â thangynrychiolaeth rhai grwpiau. 

 
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddechrau: 

• Defnyddio technegau ymchwil a dyfodol tueddiadau'r dyfodol i gynllunio sut i leihau tlodi ac 
anghydraddoldebau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 
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• Defnyddio'r diffiniad o atal i sicrhau bod y dull cyffredinol o ddod â thlodi i ben a lleihau 
anghydraddoldeb yn symud i ddulliau ataliol, yn ogystal â chefnogi pobl sy'n profi anfantais. 

• Alinio ysgogiadau allweddol yn well i fynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldebau â gofynion Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

• Ei gwneud yn ofynnol i bawb sy'n derbyn cyllid gan y llywodraeth ddarparu hyfforddiant 
cydraddoldeb, amrywiaeth a rhagfarn anymwybodol i'w weithlu sy'n wynebu'r cyhoedd a'r cyhoedd. 

• Ceisio lleihau anghydraddoldebau trwy gynnwys pobl yn y ‘stori y tu ôl i’r data’ a chydweithio ag 
eraill. 

• Mynd i'r afael â'r argymhellion a gynhwysir yn adroddiad Archwilio Cymru: 'Cynnydd wrth 
Weithredu'r Ddeddf Trais yn erbyn Menywod Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol'. 

 

Cymru o Gymunedau Cydlynus 
 
Argymhelliad Allweddol 
 
Dylai Llywodraeth Cymru geisio mabwysiadu dull creu lleoedd ar gyfer rhaglenni, cyfleusterau a 
gwasanaethau cymunedol sy'n cyd-fynd â'r egwyddorion creu lleoedd sydd wedi'u cynnwys ym Mholisi 
Cynllunio Cymru. 
 
Argymhellion Polisi 
 
Dylai Llywodraeth Cymru wneud y canlynol: 

• Cefnogi sefydlu dau neu dri phrosiect stiwardiaeth gymunedol ar raddfa tirwedd, gan ychwanegu at y 
gwersi a ddysgwyd o'r prosiect Skyline. 

• Sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad at gysylltedd digidol a rhyngrwyd dibynadwy; a 
gweithio gyda sefydliadau busnes a gwirfoddol i helpu i gyflawni hyn. 

• Sicrhau bod ei strategaeth unigrwydd yn nodi sut y gall gyfrannu at gyflawni ei hamcanion llesiant a 
nodau llesiant Cymru. 

• Cefnogi cyrff cyhoeddus i weithio'n well gyda'i gilydd i gynllunio, paratoi a symud eu gweithgaredd 
a'u hadnoddau tuag at atal; i helpu i fynd i'r afael â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

• Cefnogi cyrff cyhoeddus i ddarparu dull mwy integredig o ddarparu gwasanaethau mewn ardaloedd 
gwledig. 

• Ei gwneud yn ofynnol i geisiadau ar gyfer y rhaglen cyfleusterau cymunedol ddangos sut y byddant yn 
mynd yn groes i wrthwynebiadau llesiant lleol. 

• Sicrhau bod y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015. 

• Gosod safonau i sicrhau bod pobl yn gallu cyrchu mannau gwyrdd bioamrywiol o fewn 300 metr i'w 
cartref. 

• Ymrwymo i gyflwyno'r cysyniad cymdogaeth 20 munud ar gyfer pob tref a dinas yng Nghymru; creu 
cymunedau iachach, hapusach sy'n addas ar gyfer dyfodol di-garbon. Mae hyn yn golygu 
cymdogaethau cryf, wedi'u cysylltu'n dda lle mae pobl yn byw o fewn pellter cerdded 20 munud i 
wasanaethau bob dydd allweddol, ac yn blaenoriaethu datblygiad tebyg i gymysgedd sy'n cyfuno tai, 
cysylltiadau trafnidiaeth, gwasanaethau cyhoeddus, gweithleoedd a chyfleusterau hamdden. 
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Argymhellion Proses: 
 
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddod â’r canlynol i ben: 

• Ariannu rhaglenni tameidiog sy'n disgwyl canlyniadau o fewn amserlenni tymor byr. 
• Canolbwyntio ar wendidau canfyddedig mewn cymunedau ac anwybyddu eu cryfderau. 
• Ystyried perchnogaeth gymunedol a rheoli asedau fel dim ond pan na all cyrff cyhoeddus eu fforddio 

mwyach. 
• Gweithio mewn seilos ac arwahanrwydd; methu â gweld y cysylltiadau ar draws adrannau'r 

llywodraeth er mwyn cefnogi cymdogaethau 
 
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddechrau: 

• Dadansoddi'r ddarpariaeth a mynediad at natur yn ôl anfantais economaidd-gymdeithasol, yn 
enwedig o ran rhaglenni cyllido. 

• Cymryd dulliau ‘seiliedig ar le’ mewn cymunedau. 
• Creu'r amodau i helpu cymunedau i wneud yr hyn sy'n bwysig iddyn nhw. 
• Mynd â phartneriaeth i weithio y tu hwnt i ‘ddelio â’ broblemau mewn cymunedau tuag at atal 

problemau mewn cymunedau. 
 

Cymru Lewyrchus 

 
Argymhellion Polisi: 
 
Dylai Llywodraeth Cymru wneud y canlynol: 

• Sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad at gysylltedd digidol a rhyngrwyd dibynadwy; a 
gweithio gyda busnesau, sefydliadau gwirfoddol a chymunedau i helpu i gyflawni hyn. 

• Mabwysiadu dull llywodraeth gyfan a chydweithio â busnesau, undebau llafur, y sector gwirfoddol, 
cymunedau a phobl ledled Cymru i weithredu cymdeithas carbon isel ar gyfer cenedlaethau'r 
presennol a'r dyfodol nad yw'n gadael neb ar ôl. 

• Archwilio cyfleoedd i dreialu wythnos waith pedwar diwrnod, wedi'i alinio ag incwm sylfaenol 
cyffredinol, gan adeiladu ar dystiolaeth a gasglwyd gan beilotiaid mewn gwledydd eraill. 

 
Argymhellion Proses: 
 
Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylai Llywodraeth Cymru ddechrau: 

• Cefnogi mentrau lleol ar stiwardiaeth tir ac ynni adnewyddadwy, i helpu Cymru i drosglwyddo i 
gymdeithas carbon isel a dod ag ystod eang o fuddion i gymunedau lleol. 

 
Efallai y byddwch hefyd yn gweld yr argymhellion mewn perthynas ag arweinyddiaeth a newid diwylliannol 
yn Llywodraeth Cymru a Chyrff Cyhoeddus o ddiddordeb. Gallwch ddod o hyd i'r argymhellion hyn yma ac 
yma. 
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Atodiad 2 
Tueddiadau’r Dyfodol i Gadw Llygaid Arnynt 
 

Tueddiadau cyfredol 

 

Er 1994 dim ond ychydig iawn mae tlodi wedi gostwng o 27% o'r boblogaeth i 24%. 
• Mae tlodi yng Nghymru yn gyffredinol wedi bod yn uwch nag mewn unrhyw ardal arall o'r DU am yr 

20 mlynedd diwethaf. 
• Plant yw'r rhai mwyaf tebygol o fod mewn tlodi cymharol (29% o blant o gymharu â 19% o 

bensiynwyr). 
• Mae'r pandemig wedi cynyddu'r anghydraddoldebau presennol - yn genedlaethol, mae'r gyfradd 

ddiweithdra wedi cyrraedd 8.5% ar gyfer gweithwyr BAME o'i gymharu â 4.5% ar gyfer gweithwyr 
gwyn. 

• Mae rhaglenni cyflogadwyedd a sgiliau wedi profi llai o arian. Yn unol â thueddiadau diwydiannol, 
fe'u targedwyd tuag at sectorau heddiw yn hytrach na sectorau yfory. 

• Mae 63% o'r rhai sydd newydd fod yn ddi-waith yn y DU yn 2020-21 o dan 25 oed. Roedd tua 26,802 
o bobl ifanc yn ddi-waith yng Nghymru o Ragfyr 2020. 

• Mae cyfran y menywod sy'n darparu gofal di-dâl yn cynyddu'n gyson gydag oedran, gan gyrraedd 
uchafbwynt yn 50au menywod a 60au cynnar pan fydd mwy na chwarter y menywod (26%) yn 
darparu gofal di-dâl. 

• Dyblodd nifer y troseddau casineb rhwng 2012-13 a 2018-19, a barnwyd bod hil, cyfeiriadedd 
rhywiol, anabledd a chrefydd yn ffactorau ysgogol. Hil sydd â'r mynychder uchaf fel ffactor ysgogol 
gyda 68% o droseddau casineb yn 2017-18 yn cael eu cymell gan hil. 

• Mae cofnodion trais domestig yn cynyddu. Yn 2020, cofnododd yr heddlu 758,941 o droseddau 
cysylltiedig â cham-drin domestig yng Nghymru a Lloegr - cynnydd o 9% ers y flwyddyn flaenorol a 
27% o 2018. 

• Mae nifer y bobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain a heb aelodau o'r teulu yn cynyddu. Erbyn hyn 
mae pobl 65 oed a hŷn yn 45% o aelwydydd person sengl. 

• Mae 141 o wledydd yn agored i o leiaf un bygythiad ecolegol rhwng nawr a 2050. Mae gan yr 19 
gwlad sydd â'r nifer uchaf o fygythiadau boblogaeth o 2.1 biliwn o bobl. 

• Mae un o bob saith oedolyn yn yr Alban a Chymru yn profi tlodi data: Mae bron i filiwn o oedolion yn 
yr Alban a Chymru yn ei chael hi'n anodd fforddio mynediad digonol, preifat a diogel i'r rhyngrwyd. 

Rhagfynegiadau yn y Dyfodol: 

• Dywed y Prif Economegydd y gallai diweithdra yng Nghymru gyrraedd oddeutu 114,000 o bobl yn 
2021 - lefel cyn-argyfwng dwbl o 55,000. 

• Gallai dyfodol gwaith weld newid yn y galw i ffwrdd o swyddi cymorth swyddfa, gweithredwyr 
peiriannau, a phroffesiynau sgiliau isel eraill - tuag at weithwyr proffesiynol technoleg fel 'peirianwyr 
cyfrifiadurol' ac 'arbenigwyr technoleg cyfathrebu gwybodaeth'. 

• Amcangyfrifir bod 1.2 biliwn o bobl mewn perygl o gael eu dadleoli erbyn 2050. 
• Disgwylir i'r boblogaeth barhau i dyfu ac yna cwympo wrth i ni symud i 2050, er y gallai hyn gael ei 

arafu gan welliannau mewn disgwyliad oes. 
• Bydd costau gofal cymdeithasol ac iechyd yn cynyddu. Mae rhagamcanion ar gyfer gweithlu sy'n 

heneiddio yn golygu y bydd cyfran fwy o bobl o oedran pensiwn ar gyfer pob person o oedran 
gweithio o'i gymharu â nawr. 
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Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
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in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  
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Sophie Howe 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
commissioner@futuregenerations.wales 
 

 
 
 

8 Hydref 2021  
 
Annwyl Sophie, 
 
Ymateb i Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020  
 
Hoffwn ddiolch ichi am eich gwaith parhaus wrth helpu Llywodraeth Cymru i weithredu 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Ysgrifennaf atoch i gwblhau ymateb 
Llywodraeth Cymru i Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020. Yn ogystal â’r llythyr hwn, 
rwy’n ysgrifennu at Archwilydd Cyffredinol Cymru ynglŷn ag ymateb Llywodraeth Cymru i 
adroddiad yr Archwilydd, ac mae ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus ar gyfer 2021 (y 5ed Senedd) wedi’i gyhoeddi. Mae ein hymateb i’r Pwyllgor yn 
amlinellu ein hymrwymiadau i gryfhau ein dulliau o weithredu’r Ddeddf yn y Llywodraeth, 
cyrff cyhoeddus, a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Byddwn yn parhau i weithio gyda 
chi a’ch tîm i gyflymu’r broses o roi’r Ddeddf ar waith yn ystod tymor y Llywodraeth hon.  
 
Yn y cyd-destun hwn, hoffwn ail gadarnhau ein dull gweithredu ar gyfer ymateb i adroddiad 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Ym mis Hydref 2020, amlinellodd y Prif Weinidog mewn llythyr na 
fyddai Llywodraeth Cymru yn ymateb i’r adroddiad mewn sylwadau llinell wrth linell sy’n 
sefyll ar eu pennau eu hunain, gan na fyddai hynny’n ffordd ystyrlon o ymdrin â’r heriau, y 
gwelliannau, a’r cyfleoedd a nodir yn yr adroddiad. Mae ein hymateb yn disgrifio sut yr ydym 
yn ymdrin â’r adroddiad, a gyhoeddir unwaith bob pum mlynedd, fel rhan o’r camau yr ydym 
yn eu cymryd i ymwreiddio a gwella ein dulliau o weithredu’r Ddeddf. Bydd Gweinidogion yn 
dal i ymgysylltu â chi ar faterion portffolio perthnasol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu arweinyddiaeth ar agenda Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, ac rydym yn cydnabod ein rôl fel ceidwaid y ddeddfwriaeth. Rydym 
wedi tynnu cyrff cyhoeddus ynghyd i drafod sut y gallwn fynd ati i wireddu ein huchelgeisiau 
datblygu cynaliadwy i Gymru drwy’r Fforwm Rhanddeiliaid Cenedlaethol ar gyfer Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol, gan gynnal nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu sy’n ymwneud â 
gweithredu’r Ddeddf.  
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Byddaf yn cyfarfod ag aelodau’r Fforwm maes o law i drafod sut y bydd Llywodraeth Cymru 
yn parhau i ddarparu arweinyddiaeth yn genedlaethol, a sut y gallwn gymryd camau 
penodol gyda’r Fforwm, gan dynnu’r camau hynny ynghyd mewn cynllun ar gyfer tymor y 
Llywodraeth hwn.  
 
Hefyd yn ddiweddar, fe wnaethom gyhoeddi ymgynghoriad ar gerrig milltir a dangosyddion 
cenedlaethol i Gymru er mwyn sicrhau ein bod yn cyflawni fy ymrwymiad i gyhoeddi’r cerrig 
milltir cenedlaethol cyntaf, diweddaru’r dangosyddion, a chyhoeddi Adroddiad Tueddiadau’r 
Dyfodol erbyn mis Rhagfyr 2021. Mae ein gwaith i gasglu’r cerrig milltir, y dangosyddion, a 
thueddiadau’r dyfodol gyda’i gilydd o dan y teitl Llunio Dyfodol Cymru yn creu cyfle i 
ymgysylltu â phobl Cymru ynghylch dyfodol ein gwlad, gan wella dealltwriaeth ac 
ymwybyddiaeth o’r Ddeddf. Dyma faes rwy’n disgwyl i’r fforwm ei ystyried yn ystod y 
misoedd nesaf i ategu eich gwaith o hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
 
Hefyd rwy’n falch y bydd Llywodraeth Cymru yn anfon cyfranogwyr i fod yn rhan o gohort 
nesaf Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol. Ar ôl cwrdd â chyfranogwyr o’r 
cohort cyntaf, rwy’n hyderus bod yr Academi yn helpu pobl ledled Cymru i gael y sgiliau, yr 
hyder, a’r brwdfrydedd i hyrwyddo gwerthoedd ac ethos y Ddeddf. Rwy’n edrych ymlaen at 
gwrdd â chohort nesaf yr academi yn ystod y misoedd nesaf.  
 
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn sicrhau bod newidiadau adeiladol yn cael eu 
gwneud i bolisïau, prosesau a diwylliant mewn sefydliadau ledled Cymru. Byddwn yn 
parhau i arwain yr agenda hon drwy ein hymdrechion rhyngwladol, gan gyflawni ein hamcan 
llesiant i sicrhau bod Cymru yn cael y presenoldeb cryfaf posibl ar lwyfan y byd. Mae 
cyhoeddi adroddiad Elsevier yn ddiweddar yn dangos sut mae Cymru yn cyfrannu at hynt y 
gwaith o gyflawni Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig drwy wneud ymchwil. 
Drwy fod yn aelod dyfal a gweithgar o rwydweithiau rhyngwladol, megis Regions4SD a 
Rhwydwaith Llywodraethau'r Economi Llesiant, rydym yn sicrhau bod Cymru’n parhau’n 
flaenllaw mewn gweithgareddau i adael etifeddiaeth werthfawr i genedlaethau’r dyfodol. 
Rydym yn ddiolchgar ichi am eich ymdrechion i arddangos dull gweithredu unigryw Cymru, 
ac am wneud achos i ddarbwyllo eraill i ddilyn ein hesiampl. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud yr angen i fynd i’r afael ag argyfyngau hinsawdd a 
natur yn ganolog i bopeth y mae’n ei wneud. Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn amlinellu’r 
set o ymrwymiadau uchelgeisiol y mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu eu cyflawni yn 
ystod tymor y Senedd hon, ac mae’n sicrhau y gall pobl Cymru weld bod eu llais 
democrataidd yn cael ei adlewyrchu yn ein gweithredoedd ni. Mae cyhoeddi ein hamcanion 
llesiant fel rhan o’r Rhaglen yn dangos y rôl ganolog y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol yn ei chwarae yn ein syniadau a’n ffordd o wneud polisïau. Mae’r Rhaglen hefyd yn 
adeiladu ar werthoedd Cymru ynglŷn â chymuned, cydraddoldeb, a chyfiawnder 
cymdeithasol er mwyn creu cymunedau sy’n fwy caredig, yn fwy cysylltiedig, ac yn gryfach. 
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 
Cymdeithasol. 
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Yma yng Nghymru, mae gennym gyfle i adeiladu gwlad sy’n gryfach, yn decach, ac yn 
wyrddach. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau’n gadarn ei hymrwymiad i ddatblygu 
cynaliadwy, ac rwy’n edrych ymlaen at wireddu ein hagenda yn ystod y tymor hwn er mwyn 
sicrhau bod Cymru yn wlad y gallwn fod yn falch o’i throsglwyddo i ofal cenedlaethau’r 
dyfodol.  
 
Yr eiddoch, 
 

 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 
  
Copïau at: Y Prif Weinidog, Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Cadeirydd y Pwyllgor 
Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
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October 13 2021 
 
Chair of Equality and Social Justice Committee 

Senedd 

Cardiff Bay  

CF99 1SN 

 

Dear Jenny Rathbone MS 

RE: Debt and the Pandemic 

 

I am writing to you to outline some of the evidence and concerns around debt and the pandemic for the small 

business, sole traders and self-employed.  

In December 2020, FSB published a comprehensive analysis of debt in small businesses as a result of the pandemic 

in our ‘A Fighting Chance’ report. We have continued to collect evidence on this vital issue, and in our our last 

survey (June 2021) we found the following: 

 Approximately 60% of UK small businesses currently have some form of debt 

 37% of UK small businesses with debt considered it unmanageable (34% in Wales) 

 Applications for finance have soared in light of the emergency schemes – in normal times about one in 

seven firms would apply for finance, now it’s close to one in three.  

 Debt in the Hospitality sector is a huge issue after the pandemic – those carrying some form of debt has 

risen from 59% pre-COVID to 77% post-COVID.  

 Hospitality and tourism small businesses are at the heart of their communities. 22% offer shared 

community spaces. At the beginning of the pandemic, 33% had donated to local food banks, 26% had 

carried out a broader community role, and 12% had provided free services or accommodation to key 

workers. 

 

One concern with the BBLS and CBILS schemes was that they would cement the dominance of the ‘big five’ banks 

where small business finance is concerned. It seems that this has at least in part been realised. Applications for 

traditional loans/overdrafts are up, and applications for asset finance and peer-to-peer (P2P) lending facilities are 

down.  

Small businesses that did not hold an account with the main high street lenders were at first unable to secure loans 

– this will likely create a situation where businesses feel they need a high street account (even if primarily unused) 

in case of another crisis. 

The danger is that this trend serves to undermine years of work to diversify the SME finance market. The hope is 

that, amid established lender reluctance to take on any more small business customers and debt, alternative 
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lenders and investors step in to provide the recovery and start-up finance many will be seeking as the economy 

bounces back.   

There have been some reports of banks withdrawing elements of businesses’ finance at short notice, like overdraft 

facilities. It is a concern that the increases in debt will place a further squeeze on access to finance for small 

businesses as a sector as a whole (including those not actually with debt pressures), placing a squeeze on the 

entrepreneurial activity vital for recovery in our communities. It is also likely that there is a greater issue of debt 

burdens in areas of multiple deprivation, and as such these impacts, coupled with the relative fewer banking 

facilities in some communities, will be felt disproportionately on individuals and businesses in poorer areas of 

Wales. 

As such, it is important that access to affordable finance is available, and the use of mechanisms such as ‘pay as you 

grow’ to pay over the longer term are utilised effectively. Welsh Government should work with UK Government to 

ensure pressure is put on the big banks, as well as to work towards building a diversified pool of lenders in the 

market. The role of the Development Bank of Wales to fill any market failure in this regard should be explored in 

this changing context in ensuring low interest loans as needed. 

FSB have looked at options such as a ‘shares for debt recovery plan’ through employee shares 

(https://www.fsb.org.uk/resources-page/a-shares-for-debt-recovery-plan-may-2021.html), and this may be a 

means for institutions such as Development Bank of Wales to explore as options, in particular as it dovetails with 

wider issues of SMEs’ succession planning in the longer run. 

It is also important that confidence is retained and access to finance is accessible to ensure new business activity is 

encouraged. 

Given that many small businesses don’t often have business accounts, any business debt for them is also personal 

debt. Equally, collateral for debt can sometimes be personal assets such as houses, leaving many small business 

owners particularly vulnerable. Given the interrelation of personal and business debt in these particular sectors 

(especially microbusinesses and self-employed), small business debt will place additional pressure on services 

accordingly.  

While not specifically on debt, we asked questions on self-employment in our survey for the FSB Wales report 

‘What We Value’, that provide a useful context for discussions on debt and access to finance, and strategies 

needing to be in place to address this sector specifically. We found the following: 

 3 out of 5 small business owners (62%) are in agreement that the current situation with Covid-19 makes 

self-employment less attractive, while only one fifth (20%) disagree.  

 Only 20% of respondents agreed that ‘The Welsh Government values the achievements of those that run 

their own business’.  

 62% believe that Self-employed are treated less favourably than larger business and 68% disagreed with the 

statement ‘Self-employed people have largely the same rights and protections as those that are employed’.  

 This suggests that there is a need to look deeper into the Fair Work Wales Commission’s recommendations 

on looking at self-employment and fair work, with which there has been a relatively low level of 

engagement with Welsh businesses  
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 The Covid-19 funding, while welcome, illustrated the lack of flexibility available to government when 

dealing with self-employment, and better response in support for self-employed in future (including debt 

and finance) should form part of any self-employment strategy  

 Together these figures point to a need for priority for Welsh Government to provide a Self-employment 

strategy as a matter of urgency, along with exploring whether there is a need for more support for self-

employed and incentives for start-ups as an area of particular need.  

 Despite all this, 58% agreed with the statement that ‘Self-employment is an attractive way to make a living’, 

with only 14% disagreeing. This shows that there is a potential to harness self-employment as a means 

toward entrepreneurial activity that can aid recovery. 

 

Debt and the pandemic will continue to be a key area of work for FSB. The equality and social aspects of debt and 

the pandemic are inextricably linked to the economy, and will impact on entrepreneurship in the future. As such, 

addressing these issues is vital to build economic capacity for recovery.  

I hope that this evidence is useful to committee members and will be taken into account in your inquiry. 

Diolch yn fawr. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Dr Llyr ap Gareth 
Head of Policy  
Federation of Small Businesses Wales  
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