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31 Mawrth 2022 
 
 
 
Annwyl Jenny, 
 
Amgaeaf ddiweddariad ar gyfer y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

ynghylch argymhelliad 2 yr adroddiad Dyled a'r Pandemig a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 

2021.  

Mae argymhelliad 2 yn nodi y dylai Llywodraeth Cymru gomisiynu ymchwil arbenigol i'r 

berthynas rhwng caethiwed a dyled ac adrodd yn ôl i'r Pwyllgor hwn ar gynnydd. Dylai'r 

ymchwil hon gwmpasu pob ffurf o gaethiwed gan gynnwys gamblo, alcohol a chaethiwed i 

sylweddau eraill a dylai Llywodraeth Cymru ysgrifennu i’r Pwyllgor i roi'r diweddaraf am y 

cynnydd a’r amserlenni ar gyfer cwblhau a chyhoeddi cyn diwedd mis Mawrth 2022. 

Byddwch yn falch o nodi bod swyddogion wedi cynnal ymarfer ymchwil ddesg gychwynnol i 

ddarganfod beth sydd ar gael eisoes o ran y sylfaen dystiolaeth am y berthynas rhwng 

caethiwed a dyled. Mae'r gwaith hwn wedi amlygu, er bod mwy o lenyddiaeth ar gael sy’n 

ymwneud â'r berthynas rhwng gamblo a dyled, gan gynnwys adroddiad a gomisiynwyd gan 

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2019, fod angen i Gymru ehangu cwmpas arolygon a dulliau 

casglu data eraill i ymchwilio’n fwy manwl gywir i lefelau niwed sy’n gysylltiedig â gamblo ar 

draws cymunedau Cymru. 

O ran mathau eraill o gaethiwed, fel dibyniaeth ar alcohol a sylweddau, mae diffyg data o 

ansawdd da a llawer llai o dystiolaeth ar gael ar y berthynas rhwng y mathau hyn o 

gaethiwed a mynd i ddyled. 
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O ran y camau nesaf, rydym yn edrych yn awr ar sut y gallwn gysylltu ag Iechyd Cyhoeddus 

Cymru ac ystyried datblygu manyleb a chomisiynu ymchwil ar y pwnc hwn yn ddiweddarach 

eleni. Gellir darparu copi o'r ymarfer ymchwil ddesg i'r Pwyllgor os yw hyn yn ddefnyddiol.  

Yn gywir, 
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