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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. 

https://gov.wales/child-poverty-income-maximisation-action-plan-2020-2021-html
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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 

https://gov.wales/simplifying-application-processes-local-authority-administered-benefits-best-practice-toolkit
https://www.dangos.wales/about
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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 

file:///D:/Users/HuntS/Objective/Objects/SMC-Poverty-and-Covid-Report.pdf


6 
 

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  

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. 
 
 


