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Annwyl Jenny 
 
Dyma'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
mewn perthynas ag argymhelliad 7 yr adroddiad ar Ddyled a'r Pandemig a gyhoeddwyd ym 
mis Rhagfyr 2021.  
 
Mae argymhelliad 7 yn nodi y dylai Llywodraeth Cymru archwilio dichonoldeb cyflwyno 
'coelcerthi dyled' mewn perthynas ag agweddau ar ddyledion y sector cyhoeddus, gan 
ddefnyddio tystiolaeth o Gymru a thu hwnt, ac y dylai ysgrifennu at y Pwyllgor gyda'i 
gasgliadau erbyn diwedd mis Mehefin 2022. 
 
Mae swyddogion Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi (KAS) a Pholisi wedi bod yn 
trafod y ffordd orau o fwrw ymlaen â hyn ac maent wedi dod i'r casgliad y dylai'r ffocws fod 
ar ddyledion i awdurdodau lleol yng Nghymru, gan fod dyledion i gyrff cyhoeddus eraill y tu 
allan i gwmpas Llywodraeth Cymru.  
 
Byddwch yn falch o nodi bod gennym nifer o adolygiadau ar y gweill sy'n ystyried dyledion 
awdurdodau lleol gan gynnwys gwerthusiad o ymyriadau â’r dreth gyngor i gefnogi pobl sy'n 
agored i niwed y gwnaethom gomisiynu Policy in Practice i'w gynnal yn ddiweddar. Bwriedir 
cyhoeddi’r gwerthusiad ddiwedd y flwyddyn hon, a bydd yn ystyried y defnydd o brotocol y 
dreth gyngor, i ba raddau y mae pwerau disgresiwn (e.e. dileu dyledion) yn cael eu 
defnyddio, ac yn nodi arfer da. Yn ogystal â'r protocol arfer da, bydd y gwerthusiad hefyd yn 
edrych ar weithredu'r eithriad ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal (o dan 25 oed), safoni'r 
weithdrefn ymgeisio ar gyfer esemptiad Nam Meddyliol Difrifol a dileu traddodi fel dull 
gorfodi ar gyfer ôl-ddyledion y dreth gyngor.  
 
Bydd Cyngor ar Bopeth Cymru hefyd yn lansio adroddiad newydd yn seiliedig ar ymchwil i 
brofiadau pobl o gasglu dyledion y dreth gyngor yng Nghymru ar 6 Gorffennaf a byddaf yn 
rhannu hyn gyda chi unwaith y bydd wedi'i gyhoeddi.  
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O ran edrych ar y dystiolaeth o'r tu allan i Gymru, mae swyddogion yn archwilio opsiynau ar 
gyfer cynnal adolygiad posibl o'r dystiolaeth bresennol o’r hyn sy'n digwydd mewn gwledydd 
eraill a beth yw'r canlyniadau. Byddwn yn ddiolchgar pe gallech roi mwy o arweiniad ar yr 
hyn y mae'r pwyllgor yn gobeithio ei gyflawni fel y gellir ystyried hyn fel rhan o unrhyw 
weithgarwch sy'n cael ei ddatblygu.   
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