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1. Darparu ystadegau am nifer yr achosion lle’r oedd caethiwed neu ddibyniaeth yn 

ffactor yn y ddyled. (tud.19) 
 
Cafwyd yr ymateb isod gan Cyngor ar Bopeth Cymru, sefydliad arweiniol y 
Gronfa Gynghori Sengl (SAF). 

“Unfortunately, we do not currently collect any performance management data on 
underlying factors of debt for SAF clients. Our Advice Partners will have case 
studies/client records which reference addiction as an underlying cause of debt, 
for example, if the client disclosed this or provided bank statements indicating 
that gambling was an issue. However, at present there is not a specific way of 
categorising such underlying factors of debt on our case management system.  

I reaffirm that the Action on Gambling Harm project at Citizens Advice is 
improving our training for all advisers and volunteers to help them identify clients 
who show possible signs of gambling harm. We know there are other addictions 
that serve as an underlying cause of debt, but recognise that these are not 
straightforward to measure.” 

Bydd swyddogion yn trafod y potensial ar gyfer casglu data rheoli perfformiad ar 
ffactorau sy’n arwain at ddyled yn y dyfodol gyda Cyngor ar Bopeth Cymru. 

 
2. Darparu rhagor o wybodaeth am gynaliadwyedd a’r cymorth a roddir i brosiectau 

cynghori ar ynni.  
 

Mae nifer o bartneriaid yn y trydydd sector yng Nghymru yn elwa ar elfen 
mentrau’r diwydiant y Cynllun Gostyngiad Cartrefi Cynnes (WHD). Yn ddiweddar, 
cwblhaodd Llywodraeth y DU ymgynghoriad ar fersiwn nesaf y cynllun, lle'r oedd 
yn ymddangos bod Llywodraeth y DU yn awgrymu gostyngiad yn y cymorth hwn. 
Yn ein hymateb, nododd y Gweinidogion y dylai buddsoddiad parhaus mewn 
gwasanaethau cynghori a phrosiectau cymorth eraill a ddarparwyd yn flaenorol 
drwy'r cynllun WHD barhau i fod ar gael drwy fentrau'r diwydiant. Dylid 
cadarnhau cyllid ar gyfer prosiectau ar ddechrau'r flwyddyn ariannol er mwyn rhoi 
hyder i bartneriaid yn y trydydd sector allu cyflawni'n llwyddiannus yn ystod y 
flwyddyn. Bydd y cynnig i Ofgem ail-gyfrifo a hysbysu cyflenwyr o'u 
rhwymedigaethau Mentrau’r Diwydiant diwygiedig ar neu cyn 31 Hydref yn arwain 
at beidio cyllido llawer o brosiectau oherwydd bod y broses o wneud 
penderfyniadau yn ystod y flwyddyn yn hwyr. Fodd bynnag, penderfyniad cynnar 
ar gyllid y flwyddyn nesaf fyddai orau.  

Darperir cymorth pellach hefyd drwy'r cynllun gwneud iawn am ynni. Penodwyd 
yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni gan Ofgem ym mis Ebrill 2018 i gyflawni'r cynllun 
Gwneud Iawn am Ynni, sy'n dosbarthu taliadau gwirfoddol a wneir gan gwmnïau 
ynni a allai fod wedi torri rheoliadau. Ei flaenoriaeth graidd yw cefnogi defnyddwyr 
ynni mewn sefyllfaoedd agored i niwed. Gall cyfran fach o'r cyllid hefyd gefnogi 
prosiectau sy'n datblygu neu'n treialu cynhyrchion neu wasanaethau arloesol a 
fydd yn cefnogi defnyddwyr ynni. Mae'r cyllid ar gael i elusennau yng Nghymru, 
Lloegr a'r Alban i ddarparu prosiectau a gwasanaethau sy'n bodloni 
blaenoriaethau'r cynllun. Gall elusennau fynegi diddordeb yn y cynllun ar unrhyw 



 
 

adeg ac os byddant yn pasio’r broses diwydrwydd dyladwy sylfaenol, gallant 
wedyn gyflwyno ceisiadau pan fydd cylch ariannu'n agor. 

Yng Nghymru, rydym yn cynnal y cynllun peilot i weld sut y gellid gwella 
gwasanaethau cyngor a chymorth ar arbed ynni i ddeiliaid tai. Bydd hyn yn cael 
ei gynnwys yn yr ymgynghoriad ar fersiwn nesaf y Rhaglen Cartrefi Cynnes. 

3. Darparu gwybodaeth am strategaeth sy’n dwyn ynghyd achosion dyled a thlodi, 
yn arbennig yn ymwneud â’r cynnydd mewn yswiriant cenedlaethol, a thoriadau 
credyd cynhwysol a thlodi tanwydd.  

 

Gwyddom fod costau byw cynyddol a diwedd y cynnydd o £20 yr wythnos ar y 
taliad Credyd Cynhwysol yn golygu bod rhai teuluoedd ar incwm isel yn wynebu 
gaeaf caled. Mae asesiad cynhwysfawr o effaith gyfunol Cyllideb yr Hydref 
Llywodraeth y DU a gyhoeddwyd gan y Resolution Foundation yn nodi:  

 
“The Chancellor’s answer to this winter’s cost of living crunch was a 
significant increase to the generosity of Universal Credit (UC) for working 
households. The move to ensure that those on the benefit can keep 
significantly more of each extra pound earned, and raising the amount that 
households with children can earn before their benefits start to be reduced. 
But, overall, these changes will be overshadowed by last month’s £6 billion 
cut to entitlement: three-quarters of families on UC will lose more from the £20 
cut than they gain from the Budget changes. Even if we also take into account 
the impact of the faster-than-average-earnings increase to the National Living 
Wage, the poorest fifth of households will still be an average of £280 a year 
worse off overall.” 

 
Mae mynd i'r afael â thlodi ac anghydraddoldeb yn flaenoriaeth ar gyfer tymor y 
Senedd hon. Drwy'r Rhaglen Lywodraethu rydym wedi nodi ein hymrwymiad i 
wella canlyniadau ar gyfer aelwydydd incwm isel. Mae hyn yn cynnwys parhau i 
gefnogi ein rhaglen Dechrau'n Deg flaenllaw; ymrwymiad i adolygu meini prawf 
cymhwysedd ar gyfer prydau ysgol am ddim; a chyllid ychwanegol ar gyfer gofal 
plant pan fo rhieni mewn addysg a hyfforddiant. Mae ein cefnogaeth i 'gyflog 
cymdeithasol' mwy hael drwy fentrau fel ein Cynnig Gofal Plant, ein Cynllun 
Gostyngiadau'r Dreth Gyngor, ein Rhaglen Cartrefi Cynnes a Phresgripsiynau 
am Ddim, yn arwain at fwy o arian ym mhocedi dinasyddion Cymru. 
 
Rwy’n parhau i gwrdd â’m cyd-weinidogion i drafod cyfleoedd i fynd i'r afael â 
thlodi wrth ddatblygu a chyflawni eu hymrwymiadau yn y Rhaglen Lywodraethu, 
ac o fewn eu hystyriaethau o ran polisïau a darparu gwasanaethau. Mae'r 
trafodaethau hyn yn canolbwyntio ar dystiolaeth o'r hyn sy'n gweithio i fynd i'r 
afael â thlodi. Maent yn ystyried yr argymhellion sy'n deillio o'r adolygiad Tlodi 
Plant, er mwyn sicrhau bod rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn cael 
yr effaith fwyaf bosibl ar fywydau plant sy'n byw mewn tlodi. Byddant hefyd yn 
cael eu hategu gan ganfyddiadau'r gwaith ymchwil a dadansoddi sy'n cael eu 
cynnal ar hyn o bryd gan Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru ar fynd i'r afael â 
thlodi yng Nghymru. Mae hyn yn ystyried strategaethau lliniaru tlodi rhyngwladol 
a rhaglenni a pholisïau lleihau tlodi effeithiol.  
 

https://www.resolutionfoundation.org/app/uploads/2021/10/The-Boris-Budget.pdf


 
 

Yn ogystal, mae tlodi wedi bod yn thema drawsbynciol unwaith eto ym mhroses 
cynllunio'r gyllideb, gyda thrafodaeth thematig gyllidebol weinidogol wedi'i 
chynnal yn ddiweddar.  
 

4. Darparu rhagor o wybodaeth am rôl yr uned data cydraddoldeb. 
 
Bydd Uned Data Cydraddoldeb yn eistedd ochr yn ochr ag Uned Gwahaniaethau 
Anabledd ac Uned Gwahaniaethau Hiliol. Bydd pob un yn ceisio gwella'r defnydd 
o dystiolaeth cydraddoldeb a’i hargaeledd yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru 
wrthi'n datblygu strategaeth recriwtio ar gyfer yr Unedau ar hyn o bryd. Mae 
gwaith cwmpasu'r Unedau wedi nodi rhai prosiectau y bydd yr Unedau'n ceisio 
canolbwyntio arnynt unwaith y bydd yr adnodd yn ei le. Unwaith y bydd gan yr 
Unedau adnoddau, byddwn yn ceisio datblygu'r rhaglenni tystiolaeth unigol ar 
gyfer pob Uned. Ar y pwynt hwn, byddwn yn gallu rhoi rhagor o fanylion am union 
natur y gwaith a beth fydd y blaenoriaethau allweddol. 

Disgwylir y bydd yr Uned Data Cydraddoldeb yn edrych ar ffyrdd arloesol o 
gynhyrchu dadansoddiadau ynghylch rhywedd, gan weithio ochr yn ochr â 
dadansoddwyr eraill Llywodraeth Cymru. Bydd rhywedd yn parhau i fod yn 
flaenoriaeth i ddadansoddwyr ar draws y sefydliad. Bydd KAS yn adolygu'r 
wybodaeth a gyhoeddir gennym ar ryw a rhywedd cyn bo hir er mwyn sicrhau ein 
bod yn adrodd data'n glir. Bydd hyn yn cynnwys ystyried argymhellion y Tasglu 
Data Cynhwysol yn ogystal â chanllawiau ystadegau swyddogol eraill. 

Mae Admin Data Research Wales yn gwneud cais am gyllid i ddatblygu prosiect i 
greu set ddata ledled y DU o ddangosyddion amddifadedd unigol / aelwydydd. 
Byddai'r gwaith hwn yn ategu mynegeion amddifadedd sy'n seiliedig ar ardaloedd 
(fel Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC)), sydd ar hyn o bryd yn 
ffurfio'r sylfaen dystiolaeth graidd ar gyfer amddifadedd sydd ar gael i 
ddadansoddwyr a llunwyr polisïau. Disgwylir y bydd yr Unedau'n gweithio gydag 
ADRU i sicrhau bod y prosiect hwn yn ystyried agweddau ar gydraddoldeb wrth 
fesur amddifadedd aelwydydd, gan gynnwys rhywedd. Ni ddisgwylir penderfyniad 
ariannu tan 2022.  

 
5. Darparu rhagor o wybodaeth am y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r 

rhai sy’n gweithio ac sy’n cael eu gwthio i ddyled, ond nad ydynt yn gymwys i 
gael cymorth gan y llywodraeth.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu pob aelwyd sy'n cael trafferth 
gyda'u harian. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar ein hamcanion i leihau nifer y 
plant sy'n byw ar aelwydydd di-waith, gwella sgiliau rhieni, lleihau 
anghydraddoldebau mewn canlyniadau addysg, iechyd ac economaidd a 
gweithredu i gynyddu incwm aelwydydd. Ceir amlinelliad byr o’r gweithgareddau 
sy'n canolbwyntio ar gefnogi pob aelwyd i wneud y mwyaf o'u hincwm isod. 
 

a) Mae'r Cynllun Cymorth Hunanynysu yn rhoi cymorth ariannol i'r rhai sy'n 
gorfod hunanynysu yn ôl y gyfraith, os byddant yn colli incwm ac mae hyn 
wedi helpu i leihau'r risg y bydd aelwydydd yn wynebu dyled/dyled bellach. 
O 7 Awst, cynyddodd y taliad cymorth hunanynysu o £500 i £750 ac mae'r 
cynllun wedi'i ymestyn tan fis Mawrth 2022.  



 
 

 
b) Mae'r Grant Caledi i Denantiaid yn cynnig cymorth ariannol i denantiaid y 

sector preifat i glirio ôl-ddyledion rhent a gronnwyd yn ystod y pandemig. 
Mae'r grantiau'n cael eu neilltuo i denantiaid nad ydynt yn derbyn unrhyw 
gymorth ariannol tuag at eu costau tai o'r system nawdd cymdeithasol. 
 

c) Mae'r Gronfa Cymorth Dewisol ar gael i gefnogi pobl yng Nghymru sy'n 
profi caledi ariannol. Nid yw mynediad aelwyd at Daliad Cymorth Brys yn 
ddibynnol ar dderbyn budd-dal nawdd cymdeithasol.  
 

d) Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i helpu pawb yng Nghymru i 
hawlio'r holl gymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo. Yn ddiweddar, 
lansiwyd ei hail ymgyrch genedlaethol i hawlio budd-daliadau lles, sef 
'Hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi'. Mae negeseuon creadigol yr 
ymgyrch wedi'u cynllunio i gyfathrebu'n gadarnhaol â phobl heb unrhyw 
gysylltiad blaenorol â'r system nawdd cymdeithasol. 
 

e) Mae ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi gwasanaethau cynghori yn 
sicrhau y gall pobl ledled Cymru gael cyngor diduedd yn rhad ac am ddim 
ar ddyledion (a chyngor ar faterion lles cymdeithasol eraill). Mae model 
darparu gwasanaethau'r Gronfa Gynghori Sengl yn seiliedig ar yr 
egwyddor o ymyrraeth gynnar sy'n anelu at gyrraedd pobl cyn i broblem 
ddatblygu i fod yn argyfwng.  
 

f) Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio'n agos iawn gydag undebau credyd 
ac yn darparu cyllid sylweddol fel y gallant hyrwyddo mynediad at gredyd 
fforddiadwy i bob aelwyd a denu pobl i ffwrdd rhag defnyddio benthycwyr 
cost uchel a benthycwyr anghyfreithlon. Yn ystod 2020-21, darparwyd 
cyfanswm o £2.5 miliwn gennym i undebau credyd i gefnogi eu gwaith 
pwysig. 

 
6. Anfon gwybodaeth am farn Llywodraeth Cymru ar goelcerthi dyledion.  

 
Gwyddom y gall y canlyniadau i aelwydydd sy'n straffaglu â dyled fod yn ddifrifol. 
Mae cynllun rhyddhad rhag dyledion, gyda Llywodraeth Cymru yn prynu dyled 
wael a gronnwyd o ganlyniad uniongyrchol i'r pandemig ac yn ei chanslo ar gyfer 
y rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas, yn gynnig y bydd angen ei 
ystyried yn fanwl ac yn ofalus. Er enghraifft, rhaid i gynllun o'r fath sicrhau 
cydraddoldeb a thegwch i aelwydydd a oedd yn ei chael hi'n anodd yn ariannol 
oherwydd y pandemig, ond a dalodd eu hymrwymiadau ariannol, efallai drwy 
ddewis cwtogi ar wariant arall. Byddai angen meini prawf cymhwysedd 
gwrthrychol a thryloyw ar y cynllun hefyd, er mwyn gwahaniaethu rhwng yr 
aelwydydd hynny a fyddai wedi gallu talu eu hymrwymiadau ariannol ond wedi 
dewis peidio, a'r aelwydydd hynny nad oedd yn gallu talu. 

Mae'n bwysig nodi bod cynlluniau rhyddhad dyledion yn bodoli i helpu pobl i reoli 
dyled sydd wedi cronni yn ystod y pandemig. Er enghraifft, er bod dyletswydd ar 
awdurdod lleol i fynd ar drywydd ôl-ddyledion y dreth gyngor gan aelwydydd sydd 
â'r modd i dalu, gallant ddileu ôl-ddyledion os ydynt yn barnu nad oes gobaith 
rhesymol o adennill y ddyled. Bydd credydwyr cyllid personol hefyd yn dileu dyled 



 
 

lle mae tystiolaeth gymhellol, oherwydd amgylchiadau unigol eu dyledwr, nad oes 
gobaith y bydd y ddyled yn cael ei hadennill. (Er gwybodaeth, yn ystod y cyfnod 
rhwng mis Ionawr 2020 a mis Medi 2021, cefnogodd y gwasanaethau cyngor ar 
ddyledion a ddarperir drwy'r Gronfa Gynghori Sengl dros 30,000 o bobl i ddelio â 
113,971 o faterion dyled, gyda chyfanswm dyledion gwerth o £13,983,727 yn 
cael eu dileu gan gredydwyr.) 

7. Cadarnhau a fydd y cyfnod rhybudd o chwe mis sydd yn ei le ar hyn o bryd yn 
cael ei ymestyn nes i Ddeddf Rhentu Cartrefi 2016 ddod i rym, a pha asesiadau a 
wnaed o’r hyn allai ddigwydd pe bai bwlch nes i’r Ddeddf ddod i rym.  
 
Mae'r mesurau mewn perthynas â thenantiaethau preswyl sydd mewn grym o 
dan Ddeddf Coronafeirws 2020 yn ymwneud â thri o nodau cyffredinol Deddf 
2020, sef: rheoli ac arafu'r feirws; lleddfu'r baich ar staff rheng flaen; a chefnogi 
pobl. Mae angen cyfiawnhau defnyddio'r pwerau ar y sail honno, felly mae'n 
bosibl y gallai’r mesurau ddod i ben cyn i'r Ddeddf Rhentu Cartrefi gael ei 
gweithredu.  

Fodd bynnag, gan ein bod yn bwriadu gweithredu Rhentu Cartrefi erbyn toriad yr 
haf y flwyddyn nesaf, bydd unrhyw gyfnod o droi yn ôl at y trefniadau a oedd yn 
gymwys cyn i fesurau gael eu gweithredu o dan Ddeddf 2020 yn gymharol fyr. 
Mae'n bwysig nodi hefyd bod y cyfnod rhybudd o chwe mis sydd mewn grym ar 
hyn o bryd o dan Ddeddf 2020 yn berthnasol i bob sail ar gyfer troi allan, ac 
eithrio ymddygiad gwrthgymdeithasol a thrais domestig. O dan Rhentu Cartrefi, 
dim ond i hysbysiad y landlord a ddyroddir o dan adran 173 ac o dan gymal 
terfynu landlord mewn contract safonol cyfnod penodol y bydd y cyfnod rhybudd 
o chwe mis yn gymwys. Bydd hysbysiadau eraill, megis mewn perthynas â thorri 
contract ac ôl-ddyledion rhent difrifol, am gyfnodau byrrach. Felly, bydd newid 
beth bynnag i'r cyfnodau rhybudd sy'n gymwys o dan Ddeddf 2020. Byddwn, wrth 
gwrs, yn parhau i weithio'n agos gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod y broses o 
drosglwyddo i'r trefniadau newydd o dan Rhentu Cartrefi mor llyfn â phosibl. 

8. Darparu rhagor o wybodaeth am yr hyn y mae’r llywodraeth yn ei wneud i gefnogi 
dioddefwyr camdriniaeth ddomestig sydd o bosib wedi cael problemau dyledion.  

 
Gwyddom y gall cam-drin domestig a thrais rhywiol gael effaith ddifrifol a 
pharhaol ar bob agwedd ar fywyd i ddioddefwyr. Mae cam-drin ariannol, math o 
reolaeth drwy orfodaeth, yn cael ei brofi gan y mwyafrif llethol o ddioddefwyr. 
Mae dioddefwyr yn aml yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar y cymorth sydd ei 
angen arnynt. Mae'n hanfodol defnyddio pob cyfle posibl i ganfod camdriniaeth a 
sicrhau bod y rhai sydd mewn perygl yn cael y cyfle i gael y cymorth sydd ei 
angen arnynt. Rhaid inni weld y darlun cyfan ar gyfer pob dioddefwr, goroeswr a 
theulu fel y gellir cefnogi'r rhai sy'n profi cam-drin domestig yn effeithlon ac yn 
effeithiol. 

Eleni, mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu'r dyraniad cyllid i sefydliadau 
VAWDASV arbenigol y Trydydd Sector 4% i sicrhau y gallant ymateb i'r galw 
cynyddol o ganlyniad i'r pandemig. Gall sefydliadau arbenigol weithio gyda 
dioddefwyr ar ddull sy'n seiliedig ar gryfderau ac yn cael ei arwain gan 
anghenion, gan gynnwys cyngor ar ddyledion a chyfeirio at gynghorwyr dyledion 
arbenigol lle bo angen.  Mae sawl sefydliad sy'n cefnogi'r rhai sy'n profi cam-drin 
domestig yn Bartneriaid Mynediad yn y Gronfa Gynghori Sengl. 


