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CYFLWYNIAD 
 
Mae Strategaeth Cynhwysiant Ariannol Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd ym mis 
Mawrth 2016, yn nodi sut rdym yn anelu at ymuno gyda sefydliadau partner – yng 
Nghymru ac ar lefel y DU – i weithio tuag at gymdeithas fwy ariannol gynhwysol yng 
Nghymru. 
 
Ein gweledigaeth ar gyfer Cynhwysiant Cymdeithasol yw y bydd pawb sy’n byw yng 
Nghymru yn cael mynediad at wasanaethau ariannol priodol a fforddiadwy, yn cael 
cefnogaeth gan wasanaethau gwybodaeth a chynghori y sicrhawyd eu hansawdd, ac 
yn meddu ar yr ysgogiad a’r gallu ariannol i elwa ar y gwasanaethau ariannol sydd ar 
gael iddynt. Mae Llywodraeth Cymru yn dal i fod wedi ymrwymo’n llwyr i hyn. 
 
Mae’r Cynllun Cyflawni Cynhwysiant Ariannol, sy’n ymdrin â’r cyfnod hyd at 2021, yn 
canolbwyntio ar y camau ymarferol sy’n angenrheidiol ar gyfer gwireddu’r 
weledigaeth hon. Mae’n pennu camau yn erbyn tair thema’r Strategaeth: 

• Mynediad at gredyd fforddiadwy a gwasanaethau ariannol; 
• Mynediad at wybodaeth ariannol, yn cynnwys cyngor ar ddyledion; 
• Meithrin dealltwriaeth a gallu ariannol. 

 
Mae Grŵp Llywio Cynhwysiant Cymdeithasol wedi’i sefydlu i gynghori ar ddatblygiad 
y Cynllun Cyflawni hwn ac i adolygu’r cynnydd o ran symud ymlaen gyda’r camau. 
Daw aelodau’r Grŵp o sefydliadau a fydd yn cyfrannu at gyflawni nifer o’r camau 
hyn, ynghyd â phartneriaid eraill a all helpu i ddatblygu polisi a chanfod cyfleoedd 
ariannu. 
 
Pennodd ein Strategaeth Genedlaethol genhadaeth ganolog ar gyfer cyflawni 
Ffyniant i Bawb, gan amlinellu’r hyn y mae angen ei wneud i gyflawni ein 
blaenoriaethau, sut byddwn yn cydgysylltu gwasanaethau a sut byddwn yn 
gweithio’n wahanol gyda’n partneriaid er mwyn sicrhau mwy o effaith. Gwyddom fod 
gormod o bobl yn ymlafnio gyda chostau byw bob dydd, a bod incwm pobl yn cael ei 
wasgu fwyfwy. Felly, yn fwy nag erioed o’r blaen, mae cynhwysiant ariannol yn 
hollbwysig o ran gwella llesiant pobl sy’n byw yng Nghymru ac mae’n ganolog o ran 
rhoi cyfle teg mewn bywyd i bawb yng Nghymru, trwy eu helpu i ddeall ac arfer eu 
hawliau a gwneud penderfyniadau cytbwys. 
 
Mae’r Cynllun yn glir ynghylch yr effaith gadarnhaol a gaiff gweithgareddau 
cynhwysiant ariannol ar bobl o bob oed sy’n byw yng Nghymru. Trwy ddilyn 
egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, bydd y dulliau cydweithredol o 
gyflawni’r camau a nodir yn y Cynllun, sy’n anelu at gynnwys atebion ataliol tra’n 
ymdrin ag argyfyngau, yn gwneud cyfraniad sylweddol at nodau trawsbynciol y 
Ddeddf, yn enwedig o ran cyfrannu at Gymru fwy cyfartal, gwytnach, iachach a mwy 
llewyrchus. 
 
Ymhellach, mae’r Cynllun Cyflawni yn parhau i gyfleu’r rhan bwysig sydd gan 
gynhwysiant ariannol i’w chwarae wrth ategu blaenoriaethau eraill oddi mewn i 
Lywodraeth Cymru, fel Strategaeth Tlodi Plant 2015, yn enwedig wrth helpu 
aelwydydd i gynyddu incwm yr aelwyd ac ymdrin â’r ‘premiwm tlodi’; Strategaeth ar 
gyfer Pobl Hŷn 2018-2023, a ddiweddarwyd: Cynllun Cyflogaeth Cymru; a Chynllun 
Cydraddoldeb Strategol 2016-2020: Gwneud Cymru’n Genedl Decach. 
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Mae’r ddogfen hon yn cynnig golwg gyffredinol ar rai o’r gweithgareddau allweddol 
sydd wedi’u rhoi ar waith ledled Cymru ers lansio’r Cynllun Cyflawni yn 2016, ac 
mae’n nodi heriau allweddol ar gyfer 2019. Y bwriad yw cynnig cipolwg, gan 
gydnabod nad oes modd cynnwys yn yr adroddiad hwn yr holl waith a wneir gan ein 
partneriaid, o safbwynt cyflawni amrywiaeth o weithgareddau cynhwysiant ariannol 
ar draws Cymru. 
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DATBLYGIADAU 
 

Thema 1: Mynediad at Gredyd Fforddiadwy a Gwasanaethau 
Ariannol 
 
Ein gweledigaeth yw cael Cymru lle y bydd modd i bawb gael gafael yn rhwydd 
ar amrywiaeth o wasanaethau a chynhyrchion ariannol fforddiadwy sy’n 
gweddu i’w hanghenion unigol, yn ogystal â chael gafael yn rhwydd ar eu 
harian eu hunain, boed hynny trwy ddull awtomataidd neu ‘dros y cownter’. 
 

Grŵp Credyd Fforddiadwy Cymru 
Mae’r gwaith o ddwyn i ben yr arfer o dargedu credyd drud at y rheini sydd leiaf 
tebygol o allu ei fforddio wedi cymryd cam gwirioneddol ymlaen yng Nghymru trwy 
gyfrwng gwaith cynghrair o’r enw ‘End High Cost Credit Alliance’ a sylfaenwyd gan yr 
actor a’r gweithredydd Michael Sheen ac, yn fwy diweddar (Gorffennaf 2018), gyda 
lansio Grŵp Gweithredu Credyd Fforddiadwy Cymru. Darparwr tai cymdeithasol 
Castell-nedd Port Talbot, Tai Tarian, sy’n arwain Grŵp Gweithredu Credyd 
Fforddiadwy Cymru, gyda chyfraniadau gan bartneriaid allweddol yn cynnwys 
Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Gwasanaeth 
Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot, Llywodraeth Cymru, Neuadd Toynbee, 
Undebau Credyd Cymru, Cymdeithas Adeiladu’r Principality a’r ‘End High Cost 
Credit Alliance’. 
   
Bydd y grŵp newydd yn ceisio dod o hyd i ddewisiadau eraill, ar wahân i gredyd 
drud, a byddant yn profi newidiadau’n lleol yng Nghastell-nedd Port Talbot er mwyn 
datblygu modelau a all ledaenu trwy Gymru i gyd. Bydd yn hanfodol i waith y 
Gynghrair, sy’n cynnwys sefydliadau ledled y DU sy’n cydweithio i dynnu sylw at y 
materion, casglu gwybodaeth a chymryd camau gyda golwg ar ymdrin â’r hyn sydd 
wrth wraidd problemau’n ymwneud â chredyd drud. 
 

Cefnogi Datblygiad Cynaliadwy Cyfrifon Rhent neu Gyfrifon 
Cyllidebu 
Mae’r mathau o gynhyrchion sydd ar y farchnad ac a gynigir gan undebau credyd 
wedi datblygu’n sylweddol yn ystod y 12 mis diwethaf. Erbyn hyn, mae mwyafrif yr 
undebau credyd yn cynnig y dewis i’w cleientiaid (sydd wedi’u hallgáu’n ariannol) 
ddefnyddio cardiau rhagdalu a chanddynt nodweddion ‘waled’ ar gyfer cyllidebu a 
chyfrifon cyfredol er mwyn iddynt allu derbyn arian a thalu biliau, gan weithredu fel 
cyfrif trafodiadol. 
 
Er mwyn annog pobl i’w defnyddio a chynorthwyo’r cleientiaid hynny a all ei chael 
hi’n anodd talu’r ffi, mae rhai undebau credyd yn rhoi cymhorthdal ar gyfer y tâl misol 
a godir ar y defnyddiwr. Mae’r defnydd a wneir o’r cardiau hyn yn parhau i dyfu, 
gydag undebau credyd yn eu hyrwyddo’n frwd ymhlith eu haelodau. Bydd hyn yn 
cael ei fonitro er mwyn cael darlun gwell o’r ddarpariaeth a’r defnydd a wneir o’r 
cardiau ar draws Cymru, a bydd modd tynnu sylw at rwystrau posibl a all atal rhai 
pobl a gaiff eu hallgáu’n ariannol rhag defnyddio’r cynhyrchion hyn. 
 

Mynediad at Gyfrifon Banc Trafodiadol 
Er mis Medi 2016, yn ôl y gyfraith mae’n ofynnol i fanciau roi mynediad i 
ddinasyddion yr UE at fancio sylfaenol di-dâl ar gyfer pobl nad oeddynt o’r blaen yn 
gallu agor cyfrif banc. Mae’r cyfrifon hyn yn eu galluogi i gael arian a thalu biliau (ni 
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cheir cyfleuster gorddrafft). Dyma’r naw banc sy’n darparu’r cyfrifon hyn: Barclays, 
Santander, Grŵp Bancio RBS, HSBC, Nationwide, Co-Operative Bank, Grŵp Bancio 
Lloyds, TSB, Grŵp Bancio Clydesdale & Yorkshire. 
 
Mae’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol (MAS) wedi llunio taflen yn sôn am gyfrifon 
banc sylfaenol di-dâl, ac mae hon ar gael i ddarparwyr cyngor a’r cyhoedd. Gellir 
cael gafael ar y daflen yma.  Hefyd ceir adran yn ymwneud â chyfrifon banc sylfaenol 
di-dâl yn esbonio sut i reoli’r cyfrifon hyn ar wefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
yma. 
 

Cau Banciau 
Mae cau banciau’n destun pryder mawr i Weinidogion Cymru. Er y cydnabyddir y 
bydd banciau’n parhau i gau canghennau nad ydynt yn fasnachol ddichonadwy, mae 
Llywodraeth Cymru o’r farn fod gan fanciau ymrwymiad i liniaru’r effaith a ddaw yn 
sgil cau banciau mewn cymunedau ar draws Cymru a sicrhau bod y trefniadau 
pontio’n cael eu rheoli er mwyn sicrhau na chaiff pobl fregus eu hallgáu. 
 
Ym mis Mehefin 2018, cynhaliwyd seminar ‘Byw mewn Oes Ddigidol’ gan Arweinwyr 
Digidol yng Nghaerdydd, dan arweiniad rhaglen Cymunedau Digidol Cymru 
Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd. Siaradodd Bancwyr 
Cymunedol NatWest yn y digwyddiad, gan ymdrin â phynciau fel bod yn gymwys yn 
ariannol; bancio mewn byd digidol; a chodi ymwybyddiaeth ynghylch sut gall pobl eu 
diogelu eu hunain rhag twyllwyr.  
 

Mynediad at Beiriannau Codi Arian sy’n Rhad ac am Ddim i’w 
Defnyddio 
Mae LINK yn cynnal rhaglen er mwyn sicrhau bod gan bob defnyddiwr y gallu i gael 
gafael ar arian yn rhad ac am ddim. Mae’n gweithio trwy roi cymhorthdal i ardaloedd 
a chanddynt yr incwm isaf yn y wlad er mwyn sicrhau bod gan bawb o leiaf un 
peiriant ATM am ddim. Telir y cymhorthdal i ardal incwm isel nad oes ganddi beiriant 
ATM o fewn pellter o gilometr. Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus iawn o ran ysgogi 
gweithredwyr i ddarparu peiriannau ATM rhad ac am ddim ar draws Cymru. 
 

 
 

Mae gan LINK offer mapio ar-lein sy’n galluogi pawb i weld beth yw’r ddarpariaeth o 
safbwynt peiriannau ATM yn eu hardal ynghyd ag amddifadedd a dosbarthiad 
peiriannau ATM. Gellir cael gafael arno yma: Offer Mapio Ar-lein 

 
Yn ddiweddar, fodd bynnag, gwelwyd bod cyfanswm y peiriannau ATM rhad ac am 
ddim, rhwng diwedd Ionawr a dechrau Gorffennaf 2018, wedi lleihau o 54,500 i 
53,200. Mae hyn wedi digwydd yn rhannol gan fod pobl yn defnyddio llai o arian 
oherwydd y cynnydd ym mhoblogrwydd dulliau talu newydd, fel trafodion digyffwrdd. 
Mae’r Rheoleiddiwr Systemau Talu (PSR) yn cymryd camau i sicrhau bod LINK yn 
cyflawni ei ymrwymiad i ddiogelu gwasgariad daearyddol peiriannau ATM rhad ac 

Dengys yr ystadegau diweddaraf, fel yr oeddynt ym mis Mawrth 2018, fod: 

 138 o blith y 185 Ardal Gynnyrch Ehangach amddifad yng Nghymru 

wedi’u datrys 

 71 o blith y 256 Ardal Gynnyrch amddifad yng Nghymru wedi’u datrys 

 

Cynnydd o 4.3% er mis Mehefin 2017. 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/free-printed-guides#fee-free-basic-bank-accounts
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/hub/bank-accounts
https://www.link.co.uk/initiatives/financial-inclusion-tool/
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am ddim ar draws y DU. Mae hefyd yn ceisio cael ymrwymiadau o’r newydd gan 
fanciau y bydd defnyddwyr yn parhau i gael cynnig gwasanaethau, gan eu galluogi i 
gael gafael ar eu harian. 
 

Undebau Credyd 
Er mwyn codi ymwybyddiaeth ynghylch undebau credyd fel darparwyr credyd 
fforddiadwy, mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i roi cefnogaeth i undebau credyd, 
gan roi cyllid er mis Ebrill 2017 ar gyfer ymgyrch farchnata yn hyrwyddo undebau 
credyd trwy’r cyfryngau cymdeithasol, yn cynnwys datblygu’r wefan 
https://www.creditunionsofwales.co.uk/cy/  er mwyn annog defnydd. 
 

 
 
Er na all undebau credyd weithredu’r strategaethau a ddefnyddir gan fenthycwyr 
‘stepen y drws’, maent yn parhau i godi ymwybyddiaeth ynghylch undebau credyd yn 
lleol. Er enghraifft, mae Undeb Credyd Cambria yng Ngogledd Cymru, a gefnogir 
gan gyllid Llywodraeth Cymru, yn bwrw ymlaen â phrosiect sy’n anelu at ei gynnig ei 
hun fel y dewis amgen gorau yn lle credyd drud, gan dargedu sectorau o’r 
gymdeithas sydd fwyaf tueddol o ddefnyddio cwmnïau credyd ‘stepen y drws’ drud a 
chwmnïau benthyg ansafonol. Gwneir penderfyniadau yr un diwrnod ar gyfer 
benthyciadau, ac nid yw’n ofynnol i’r ymgeiswyr fod wedi cynilo gyda’r undeb credyd 
cyn iddynt wneud cais am fenthyciad. 
 
Yn yr un modd, mae Undeb Credyd Smart Money Cymru yn ymgysylltu’n frwd â 
phreswylwyr yn ardaloedd Blaenau Gwent y gwyddys eu bod yn defnyddio 
benthycwyr llog uchel a benthycwyr arian didrwydded. Er haf 2017, mae Smart 
Money wedi mynd â’u gwasanaethau’n syth at y preswylwyr, gan sefydlu mannau 
allgymorth undebau credyd ar nifer o ystadau tai, gan fod y preswylwyr wedi nodi eu 
bod yn fwy tebygol o ymgysylltu â’r undeb credyd yn y ffordd hon, yn hytrach na 
mynd i’w safle ar y stryd fawr. 
 
Mae undebau credyd yn gweithio mwyfwy i gynnig penderfyniadau cyflymach yn 
ymwneud â benthyciadau, rhai o fewn 24 awr, gan ddefnyddio gwasanaethau ar-lein 
gwell, ar gyfer eu cwsmeriaid presennol a hefyd ar gyfer y rheini nad oeddynt yn 
aelodau o’r undeb credyd o’r blaen. 
 

Mae £422,334 o gyllid Llywodraeth Cymru y flwyddyn wedi’i ddyrannu i undebau 
credyd er mwyn cefnogi gweithgareddau cynhwysiant ariannol. Caiff rhan o’r 
cyllid hwn ei ddefnyddio i gynorthwyo gyda gweithgareddau marchnata, yn 
cynnwys rhaglen genedlaethol yn ymwneud â Chysylltiadau Cyhoeddus, 
Marchnata Digidol a Chyfryngau Cymdeithasol. Bydd yr ymgyrch farchnata hon 
yn cael ei hariannu tan fis Mawrth 2020. 

https://www.creditunionsofwales.co.uk/cy/
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Gellir gwneud cais am y rhan fwyaf o’u cynhyrchion ar-lein. Mae arferion gorau’n 
cael eu rhannu’n rheolaidd ymhlith undebau credyd trwy gyfrwng cyfarfodydd 
rheolwyr, ac yn ehangach trwy’r cyfryngau cymdeithasol, gyda facebook a twitter yn 
hysbysebu cynhyrchion yn ymwneud â benthyciadau y mae undebau credyd yn eu 
cynnig e.e. Benthyciad Teuluol Undeb Credyd Casnewydd, a anelir at unigolion sydd 
wedi’u hallgáu’n ariannol. 
 

                                                                      
Undebau Credyd Cymru - Twitter   Undebau Credyd Cymru - Facebook 
 

 
 
Didynnu o’r Gyflogres 
Mae nifer o brosiectau datblygu cyflogresi, a ariennir gan Lywodraeth Cymru rhwng 
2017 – 2020, yn cael eu cyflwyno gan undebau credyd er mwyn rhoi hwb i aelodaeth 
cyflogresi. Mae Undebau Credyd wedi datblygu nod Partner Cyflogres. Mae 140 o 
sefydliadau ar draws Cymru wedi ymuno ag ef, gan ddangos eu hymrwymiad i 
lesiant ariannol eu staff. Mae digwyddiadau wedi’u cynnal gan Undebau Credyd i 
farchnata’u gwasanaethau ymhlith cyflogwyr lleol. Yn ddiweddar, cyhoeddodd Undeb 
Credyd Merthyr Tudful fod nifer eu haelodau wedi cynyddu 25% yn ystod 2017/18. 

Cytunwyd ar £1 miliwn (£500,000 y flwyddyn) o gyllid cyfalaf trafodion ariannol 

dros ddwy flynedd gyda Llywodraeth Cymru i gynorthwyo gyda chynaliadwyedd 
undebau credyd. Bydd hyn yn helpu i roi hwb i gyfalaf undebau credyd a sicrhau 
eu bod yn bodloni cymarebau gorfodol cyfalaf-asedau a bennir gan y 
rheoleiddiwr. 

Undeb Credyd Cambria: 
 
“Ar ôl cael benthyciad personol yn y gorffennol gyda’r Undeb Credyd, a chan fy mod yn gwybod 
am eu cyfraddau APR rhagorol, penderfynais i a’m gwraig fynd at yr undeb credyd i drafod 
cydgrynhoi ein dyledion. Fe wnaethom ni gais am fenthyciad o £13,000 er mwyn cydgrynhoi 
popeth, ac roedden ni wrth ein bodd pan gafodd ei gymeradwyo. Yna, cysylltodd yr undeb 
credyd â’n credydwyr yn uniongyrchol a thalu ein dyledion. Mae ein halldaliadau misol wedi 
lleihau oddeutu £260 y mis yn awr, ac ar y cyfan rydym yn talu’n ôl llawer llai nag y bydden ni 
wedi’i dalu’n wreiddiol i’n credydwyr blaenorol. Roedd y cais am fenthyciad yn rhwydd i’w lenwi 
ac roedd y staff wrth law i esbonio pethau inni, mewn ffordd syml, gan alluogi fy ngwraig a 
minnau i’w deall. Mae yna bwysau mawr wedi codi oddi ar ein hysgwyddau ac rydym yn teimlo 
bod ein materion ariannol mewn trefn unwaith eto.” 

https://twitter.com/CredUnionsWales
https://www.facebook.com/creditunionsofwales/
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Y Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) 
Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol yn darparu cymorth mewn argyfwng pan mae yna 
angen penodol i ddiogelu iechyd a llesiant. Rhoddir taliadau i bobl nad oes ganddynt 
unrhyw ffordd arall o dalu costau byw uniongyrchol. Ers i’r gronfa gychwyn yn 
2013/14, mae wedi rhoi arian i fwy na 198,500 o achosion, gan dalu mwy na £42m 
mewn grantiau i gynorthwyo ein pobl fwyaf bregus. 
 
Yn ystod chwe mis cyntaf y flwyddyn ariannol hon (Ebrill – mis Hydref 2018) mae’r 
Gronfa Cymorth Dewisol wedi cael mwy na 61,000 o geisiadau, sydd wedi arwain at 
y canlynol: 
 

 Rhoddwyd arian i 28,815 o achosion ar gyfer Taliadau Cymorth mewn 
Argyfwng, a oedd yn gyfanswm o £1,722,707.39, gyda bron i £495,020 yn 
cael ei wario ar helpu unigolion a nododd mai eu prif reswm dros ymgeisio 
oedd gan eu bod yn ei chael hi’n anodd byw ar fudd-daliadau; 

 

 4,014 o Daliadau Cymorth i Unigolion gan ddarparu nwyddau gwynion ac 
eitemau cartref hanfodol i gynorthwyo unigolion i ailsefydlu neu eu helpu i 
barhau i allu byw yn y gymuned, cyfanswm o £4,474,012.99. 

 
Yn ystod y 12 mis diwethaf mae lefelau gwariant wedi cynyddu, gyda chynnydd 
sydyn mewn galw o fis Mawrth 2018 ymlaen. Mae’r galw’n parhau, ac ym mis Hydref 
gwelwyd y nifer fwyaf o geisiadau mewn unrhyw fis ers i’r Gronfa Cymorth Dewisol 
gychwyn yn 2013. Pe bai’r galw’n parhau ar y lefel hon, rhagwelir gwariant grant 
blynyddol o £10.5m. Cytunwyd ar £2m o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru 
ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-2020. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio i geisio cynyddu nifer y ceisiadau 
llwyddiannus a wneir gan bartneriaid achrededig ar ran eu cleientiaid bregus. 
 

Cartrefi Cymru: 
 
Yn ddiweddar cafodd Cartrefi Cymru Achrediad Partner Cyflogres yr Undebau Credyd am 
gefnogi llesiant ariannol eu gweithwyr ledled Cymru. Mae llawer o’u gweithwyr yn y Rhondda 
wedi ymuno ag Undeb Credyd Dragonsaver yn Nhreorci, gan elwa ar Gynllun Cynilo Cyflogres 
sy’n eu hannog i gynilo’n rheolaidd neu ad-dalu benthyciad fforddiadwy o’u cyflogau. 
 
Esboniodd Denise Hall, Swyddog y Gyflogres, fod Cartrefi Cymru yn arfer cynnig eu cynlluniau 
ariannol eu hunain i’w gweithwyr, gan gynnwys rhagdaliad cyflog neu fenthyciad yn seiliedig 
ar gyflogau, ond yn awr maent yn cyfeirio’u staff at amrywiaeth ehangach o nwyddau 
ariannol trwy gyfrwng yr undeb credyd lleol. 
 
Meddai Denise Hall: “Mae iechyd ariannol ein staff yn bwysig iawn inni. Ein pwrpas yw diogelu 
pobl fregus yn y gymuned, a hefyd rydym eisiau sicrhau bod ein staff ni ein hunain yn teimlo eu 
bod yn ddiogel a’u bod yn cael cymorth, a dyma pam rydym yn eu hannog i ddod yn ariannol 
sicr.” 
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Mae’r Gronfa Cymorth Dewisol mewn sefyllfa ddelfrydol i ganfod aelwydydd sydd 
angen cyngor a chymorth pellach. Gan fod cymaint o unigolion ac aelwydydd sy’n ei 
chael hi’n anodd talu am eu hanghenion ynni yn y cartref yn ailofyn i’r Gronfa am 
gymorth, mae dau ddarparwr cymorth wedi’u dewis i gyflwyno cyngor, gan gynnwys 
cyngor arbenigol yn ymwneud â dyledion tanwydd ar gyfer unigolion sy’n byw yn 
Rhondda Cynon Taf a Sir Gaerfyrddin. Trwy gyfrwng y prosiect ‘datrys a chyfnerthu’ 
hwn, bydd cynghorwyr y Gronfa Cymorth Dewisol yn canfod ac yn atgyfeirio 
unigolion y mae arnynt angen cymorth dilynol o fis Gorffennaf 2018 trwy broses 
atgyfeirio ‘gynnes’, gyda darparwyr cyngor yn cysylltu â’r unigolion yn uniongyrchol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

YMCA Caerdydd: 
 
Roedd person ifanc (dan 21 oed) wedi bod yn byw mewn hostel i’r digartref oherwydd hanes o 
drais yn y teulu a chwalfa deuluol. 
 
Nid oedd y cleient wedi byw’n annibynnol erioed o’r blaen ac aeth i’r hostel ar ôl symud o soffa i 
soffa am sawl mis. Nid oedd ganddo deulu arall i’w helpu. Gyda chymorth gan yr YMCA, cafodd 
y cleient hwn ei denantiaeth barhaol gyntaf yng Nghaerdydd. Cyflwynodd y gweithiwr cymorth 
gais i’r Gronfa Cymorth Dewisol am gymorth llawn i’w ailsefydlu yn ei denantiaeth gyntaf. 
Roedd y cleient angen yr holl eitemau hanfodol ar gyfer ei fflat gyntaf, oherwydd roedd wedi 
cyrraedd yr YMCA heb unrhyw beth o gwbl. Roedd y cleient yn gallu defnyddio tegell a phopty 
microdon, ond nid oedd erioed wedi defnyddio cwcer. Trwy gael popty microdon, bu modd i’r 
cleient wneud prydau poeth iddo’u hun yn hyderus. Hefyd, cafodd y cleient wely, dillad gwely, 
oergell, cadeiriau, tegell, tostiwr, cyllyll a ffyrc a llestri trwy gyfrwng y Gronfa. 
 
“Roedd y person ifanc hwn mewn gwir angen ac roedd y syniad o fyw ar ei ben ei hun am y tro 
cyntaf yn codi ofn arno. Llwyddodd y Gronfa i helpu’r cleient hwn i sefydlu ei gartref cyntaf a 
bu’r eitemau ailsefydlu o gymorth mawr iddo.” 
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Thema 2: Mynediad at Wybodaeth Ariannol, yn cynnwys Cyngor ar 
Ddyledion 
 
Ein gweledigaeth yw cael Cymru lle y bydd modd i unigolion a theuluoedd reoli 
eu materion ariannol yn well trwy gael gafael ar wybodaeth ariannol o ansawdd 
da, ynghyd â chyngor ariannol a chyngor ar ddyledion y sicrhawyd eu 
hansawdd, a’u bod yn cael eu cyfeirio at y ffynhonnell gymorth fwyaf priodol. 
 

Gwasanaethau Cynghori 
Mae gan wasanaethau gwybodaeth a chynghori sy’n gysylltiedig â lles cymdeithasol 
ran hollbwysig i’w chwarae wrth sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael cyfle teg a 
chyfartal mewn bywyd, gan gynnwys o amgylch y pum ardal allweddol â 
blaenoriaeth oddi mewn i Ffyniant i Bawb. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn 
darparu £5.97 miliwn y flwyddyn o gyllid grant i bump o ddarparwyr ‘Dielw’ sy’n 
cyflwyno gwybodaeth a chyngor ar faterion yn ymwneud â lles cymdeithasol, trwy 
gyfrwng tri phrosiect arbennig: Gwasanaethau Cynghori Rheng Flaen, Cyngor Da 
Byw’n Well a Gwasanaethau Cynghori Cymunedol. 

 
Gwasanaethau Cynghori Rheng Flaen 

Mae Gwasanaeth Cynghori Gofal Canser Tenovus yn cael arian trwy gyfrwng grant 
Gwasanaethau Cynghori Rheng Flaen er mwyn rhoi cyngor a chymorth holistaidd i 
bobl sy’n byw gyda chanser a’u teuluoedd. Yn ôl Tenovus, yn 2017/18 cyrhaeddodd 
nifer eu cleientiaid a nifer yr atgyfeiriadau y ffigwr uchaf a welwyd erioed. Mae hyn 
oherwydd cynnydd mawr mewn atgyfeiriadau newydd gan y gwasanaethau 
allgymorth y mae Tenovus yn eu cynnal ar draws Cymru, yn ogystal â chynnydd yn 
nifer yr atgyfeiriadau gan weithwyr proffesiynol yn y maes gofal iechyd ynghyd â 
phobl yn eu hatgyfeirio’u hunain. Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi 
Tenovus er mwyn sicrhau y gall pobl gael gafael ar y cyngor y maent ei angen mewn 
pryd. 
 

 
 
Cyngor Da, Byw’n Well – Cyngor ar Bopeth Cymru 

Yn ystod 2017/18, helpodd y prosiect Cyngor Da, Byw’n Well bobl ar draws Cymru i 
ddelio â chyfanswm o 41,273 o broblemau’n ymwneud â budd-daliadau lles a 
Chredyd Treth. Problemau’n ymwneud â hawlio Taliadau Annibyniaeth Personol 
(PIP) oedd 32% o gyfanswm y problemau budd-daliadau lles yr helpodd y prosiect 

Astudiaeth Achos: 
 
Cyfeiriwyd dynes 47 oed at Gynghorydd Cymorth Canser gan ei bod yn gwrthod triniaeth canser 
a allai achub ei bywyd oherwydd pryderon na allai fforddio cymryd amser i ffwrdd o’i gwaith gan 
na fyddai ganddi arian ar ôl i ofalu am ei merch 14 oed. 
 
Hyd nes y cynhaliodd y Cynghorydd Cymorth Canser wiriad budd-daliadau lles llawn, nid oedd y 
ddynes yn gwybod y byddai’n gymwys i gael cymorth ariannol gan y system nawdd 
cymdeithasol. Ar ôl cynnal gwiriad budd-daliadau, cafodd ei chynghori i hawlio Credyd 
Cynhwysol, Budd-dal Tai a Gostyngiad y Dreth Gyngor, a chafodd incwm misol o bron i £800. 
Hefyd, cafodd help gan y Cynghorydd Cymorth Canser i hawlio grant Macmillan o £500. 
 
Trwy gael gafael ar incwm budd-daliadau lles, fe’i galluogwyd i gychwyn ei thriniaeth, gyda’r 
hyder y byddai ganddi ddigon o incwm i dalu biliau’r cartref ac ati tra’r oedd yn gwella. Fe aeth y 
driniaeth yn dda ac mae’n gobeithio dychwelyd i’w gwaith yn y dyfodol agos. 
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hwn i’w datrys. Mae yna gynnydd cyson wedi bod yn nifer y bobl sy’n gofyn am 
gyngor a help gyda phroblemau’n ymwneud â hawlio Credyd Cynhwysol. Mae 
Gwasanaethau Cyngor ar Bopeth lleol yn parhau i weithio’n agos gydag amrywiaeth 
eang o randdeiliaid er mwyn sicrhau bod pobl, nad ydynt fel arfer yn gofyn am y 
cyngor angenrheidiol hyd nes i broblem droi’n argyfwng, yn ymwybodol o’r holl 
gyngor a chymorth sydd ar gael trwy gyfrwng y prosiect. Yn ychwanegol at 
feddygfeydd meddygon teulu a lleoliadau iechyd y mae’r prosiect yn cyflawni 
ohonynt yn draddodiadol, mae Gwasanaethau Cyngor ar Bopeth hefyd yn gweithio’n 
agos gyda Chanolfannau Byd Gwaith, Undebau Credyd, Banciau Bwyd a 
chynlluniau cyfnewid gwisgoedd ysgol. 
 

Cyngor ar Waith – Cyngor ar Bopeth Pen-y-bont ar Ogwr 
 

 
Dyma gleient a chanddi nifer o broblemau cymhleth, ac roedd wedi bod yn gwneud defnydd o 
wasanaethau Cyngor Da, Byw’n Well ers sawl blwyddyn. Mae gan y cleient anawsterau iechyd 
meddwl sylweddol a chaiff ei hystyried fel cleient risg uchel oherwydd bod ganddi duedd at gyflawni 
hunanladdiad a dau o blant dibynnol. 
 
Cynrychiolodd y prosiect Cyngor Da, Byw’n Well y client mewn gwrandawiad apêl am PIP a 
dyfarnwyd iddi gyfradd Uwch yr elfen Bywyd Beunyddiol a chyfradd Uwch yr elfen Symudedd - 
cynnydd o £141.10 yr wythnos yn ei hincwm (£7,337.20 y flwyddyn). Hefyd, cafodd ei chyfeirio at 
brosiect Cyngor ar Ddyledion y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yng nghanolfan Cyngor ar Bopeth 
Pen-y-bont ar Ogwr er mwyn cael help gyda Hysbysiad Gorfodi Parcio a arweiniodd at ddileu’r tâl 
(£388). 

 
Gwasanaethau Cynghori Cymunedol 

Er mis Ebrill 2017, ar ôl diddymu’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn raddol, 
parhaodd prosiect Rhannu Canlyniadau Cymunedau yn Gyntaf i helpu pobl yn y 
cymunedau mwyaf difreintiedig ar draws Cymru i wella’u gallu ariannol. Yn lleol, 
dywedodd Gwasanaethau Cyngor ar Bopeth fod newidiadau wedi gorfod cael eu 
cyflwyno wrth gyflawni’r prosiect, gan nad oedd rhai lleoliadau (Cymunedau yn 
Gyntaf) lle y rhoddwyd y prosiect ar waith bellach ar agor neu, mewn ambell achos, 
nad oeddynt ar gael i Gyngor ar Bopeth oherwydd y cynnydd mewn rhenti. Fodd 
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bynnag, er eu bod wedi gorfod cyflwyno’u gwasanaethau mewn llai o leoliadau, 
dywedodd Cyngor ar Bopeth eu bod wedi llwyddo i gyflwyno mwy o sesiynau yn y 
lleoliadau a oedd ar ôl iddynt. Mynychodd dros 14,500 o gyfranogwyr y sesiynau 
gallu ariannol, a chafodd mwy na 6,400 o’r rhain gymorth i gael gafael ar incwm 
ychwanegol trwy hawlio’r budd-daliadau lles yr oeddynt yn gymwys i’w cael. 
 

 
 
Yn ystod 2017/18, ymdriniwyd â mwy na 72,600 o ymholiadau am wybodaeth a 
chyngor gan y sefydliadau a ariennir, a chynorthwywyd i gael mwy na £53.7 miliwn 
o fudd-daliadau/cynnydd mewn incwm i bobl. 

 
Mynediad at Wasanaethau Cynghori y Sicrhawyd eu Hansawdd 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud yn siŵr fod ansawdd gwasanaethau 
gwybodaeth a chynghori a ariennir yn gyhoeddus wedi’i sicrhau, fel y gellir darparu’r 
gwasanaethau gorau posibl i drigolion Cymru. Yn unol â’r ymrwymiad hwn, mae 
Llywodraeth Cymru wedi creu Fframwaith Ansawdd Gwybodaeth a Chyngor ar gyfer 
Cymru (IAQF). 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi cwmni annibynnol, MBARC, i fwrw ymlaen â 
gweithredu a rheoli gwasanaethau asesu annibynnol IAQF. Dechreuwyd y gwaith 
hwn ym mis Ionawr 2018. 
 
Mae’r gwasanaeth asesu wedi’i gynllunio a bu Perchnogion Safonau Ansawdd 
Cyngor yn cynorthwyo i ddatblygu/paratoi eu safonau ar gyfer cydymffurfio ag IAQF.  
Er mwyn cynorthwyo darparwyr cyngor i ennill yr achrediad, mae Llywodraeth Cymru 
yn recriwtio nifer o ddarparwyr i weithredu fel ‘braenarwyr’. Agorodd y cyfnod 
ymgeisio ym mis Gorffennaf 2018. 
 
Mae’r Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol wedi cyhoeddi dogfen ‘negeseuon 
allweddol’ yn amlinellu ei egwyddorion ac yn annog y rhai sy’n gysylltiedig â darparu 

Astudiaeth Achos: 
 
Ar ôl gwahanu oddi wrth ei phartner, roedd cleient yn byw gyda’i dau o blant 4 oed a blwydd 
mewn tŷ rhent Cymdeithas Dai. Oherwydd straen a gorbryder, ni fynychodd apwyntiad gyda’r 
Adran Gwaith a Phensiynau, felly cafodd ei Chymhorthdal Incwm ei atal. Yn y pen draw, gofynnodd 
i’w chanolfan Cyngor ar Bopeth leol am help ar ôl cael Hysbysiad Ceisio Meddiant gan ei landlord, 
oherwydd fe ddaeth ei Budd-dal Tai a’i Gostyngiad Treth Gyngor i ben hefyd gan fod ei 
Chymhorthdal Incwm wedi’i atal. Ymhellach, roedd yn ei chael hi’n anodd ei bwydo’i hun a’i 
phlant. 
 
Cynghorwyd yr unigolyn i gyflwyno hawliad newydd am fudd-daliadau, ac roedd yn ymddangos 
bod ganddi ddyledion pellach gyda chwmnïau eraill hefyd. Cydgysylltodd y Cynghorydd gyda 
Dechrau’n Deg ac Ymwelwyr Iechyd er mwyn darparu cymorth ymarferol fel gofalu am y plant pan 
oedd ganddi apwyntiadau’n ymwneud â’i budd-daliadau. Yn y tymor byr, bu modd iddi gael bwyd 
mewn banc bwyd lleol. 
 
Yn dilyn yr ymyrraeth hon, bu modd iddi fynychu apwyntiadau ac fe gafodd ei budd-daliadau eu 
hadfer. Gan eu bod wedi’u hôl-ddyddio, cafodd gymorth i gysylltu â’i dyledwyr eraill a chytuno ar 
gynllun talu. Helpodd hyn gyda’i straen a’i gorbryder ac fe’i cyfeiriwyd at Cymunedau am Waith, a 
roddodd gymorth iddi gyda hyfforddiant addas i’w pharatoi ar gyfer dychwelyd i’r gwaith ar ôl i’w 
phlentyn ieuengaf ddechrau mynd i’r ysgol. 
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gwybodaeth a chyngor ar les cymdeithasol yng Nghymru i roi’r egwyddorion hyn ar 
waith. Gellir dod o hyd i’r ddogfen ‘negeseuon allweddol’ yma. 

 
Cyfeiriadur Gwasanaethau Gwybodaeth a Chynghori 
Mae gwefan DEWIS Cymru yn gwbl weithredol a gellir dod o hyd iddi yma. Ar hyn o 
bryd, mae mwy nag 140 o adnoddau wedi’u cofrestru ar y wefan. Er mwyn i 
gomisiynwyr, cyllidwyr, darparwyr a defnyddwyr allu defnyddio’r system i’w llawn 
botensial, rydym angen i fwy o ddarparwyr gofrestru arni. Mae adnodd sy’n dangos 
yn union pa wasanaethau gwybodaeth a chynghori sydd ar gael yn hollbwysig o ran 
cynorthwyo sector cynghori mwy integredig, sy’n canolbwyntio ar y person. 

 
Gwasanaethau Cyfeirio 
Mae’r Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru yn parhau i 
ymgysylltu’n gadarnhaol gyda chydlynwyr Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
awdurdodau lleol ledled Cymru, ac mae’r rhan y mae gwasanaethau gwybodaeth a 
chynghori’n ei chwarae wrth gyfrannu mewn modd cadarnhaol at amcanion 
Cynlluniau Llesiant yn cael ei chydnabod yn fwyfwy eang. Bydd pob rhwydwaith 
cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ar draws Cymru yn cael eu mapio gan y 
Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol a’u datblygu ymhellach pan fo angen. 
 

Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor 
Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio i daclo ymwybyddiaeth isel ynghylch 
Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor a’r gostyngiadau a’r eithriadau amrywiol yn 
ymwneud â’r dreth gyngor sydd ar gael i aelwydydd, ynghyd â’r ffaith na wneir 
defnydd helaeth ohonynt. Mae wedi bod yn gweithio ar y cyd â 
MoneySavingExpert.com – gwefan defnyddwyr fwyaf y DU – i ddatblygu cyngor syml 
a chyson er mwyn sicrhau bod holl aelwydydd Cymru yn cael mynediad at 
wybodaeth am eu hawliau treth gyngor. 
 
Mae gan Lywodraeth Cymru we-dudalennau penodedig ac arweiniad syml sy’n 
crynhoi’r wybodaeth allweddol am y cymorth y gall aelwydydd ei gael ar gyfer y dreth 
gyngor. Hefyd, mae wedi gweithio gyda MoneySavingExpert.com i wella cyfathrebu, 
yn enwedig o ran yr hawliau sydd ar gael i bobl a chanddynt ‘nam meddyliol difrifol’. 
Yn awr, mae MoneySavingExpert.com yn galw ar weddill y DU i ddilyn esiampl 
Cymru ar ôl ymchwiliad a gynhaliwyd ganddo ar draws Lloegr, Yr Alban a Chymru y 
llynedd, pan ddaeth pryderon i’r amlwg ynghylch y negeseuon anghyson a gaiff 
aelwydydd am ostyngiadau yn y dreth gyngor. 
 
Mae sicrhau bod pob aelwyd yng Nghymru yn cael yr hyn y maen nhw i fod i’w gael 
o safbwynt cymorth gyda’r dreth gyngor yn rhan bwysig o ymrwymiad Llywodraeth 
Cymru i wneud y dreth gyngor yn decach. Mae ein harweiniad yn dwyn ynghyd yr 
holl wybodaeth berthnasol ac yn ei rhoi mewn un lle. Rydym yn ddiolchgar i 
MoneySavingExpert.com a chynghorau lleol am helpu ddatblygu’r arweiniad pwysig 
a defnyddiol hwn. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda chynghorau er 
mwyn annog a sicrhau dulliau cyson o weinyddu gostyngiadau ac eithriadau, nid yn 
unig ar gyfer y rheini sydd â nam meddyliol difrifol, ond ar gyfer pawb sy’n gymwys 
i’w cael. 
 
Ceir rhestr lawn o’r meini prawf cymhwysedd yma. 
 

 
 

http://gov.wales/docs/dsjlg/publications/comm/171106-key-messages-en.pdf
https://www.dewis.cymru/
https://beta.llyw.cymru/talu-llai-o-dreth-gyngor?_ga=2.112901508.1073534312.1542031338-699025622.1536750315
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Modelu’r angen am Gyngor ar Bynciau Lles Cymdeithasol 
Ym mis Mehefin 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adroddiad dadansoddi 
anghenion sy’n crynhoi’r ymchwil a wnaed i’r angen am gyngor ar les cymdeithasol 
yn awdurdodau lleol Cymru. Mae’r ymchwil yn cyflwyno amcangyfrifon yn ymwneud 
â lefel leol yr angen am gymorth cyffredinol ac arbenigol ar gyfer chwech o bynciau 
lles cymdeithasol. 
 
Cafodd y gwaith ymchwil ei gynnig gan y Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol ac 
mae’n rhan o weledigaeth i ddatblygu un dull strategol wrth gyflwyno cyngor ar Les 
Cymdeithasol, lle y bydd rhwydwaith o ddarparwyr gwybodaeth a chyngor (y 
sicrhawyd eu hansawdd) wrth law i gyflawni amrywiaeth o wasanaethau trwy 
gyfrwng cyllid cydgysylltiedig a chynaliadwy. Yn bwysig, dywedodd y Rhwydwaith 
Cynghori Cenedlaethol y dylai’r dull hwn fod yn seiliedig ar asesiad trylwyr o’r angen, 
a fydd o help wrth ddyrannu cyllid ar gyfer gwasanaethau cynghori. Gellir gweld yr 
adroddiad llawn yma. 
 
Dengys data’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol fod mwy na 425,000 o bobl yng 
Nghymru yn hwyr gyda’u taliadau’n rheolaidd, neu eu bod yn teimlo bod eu dyledion 
yn eu llethu. Eto i gyd, llai nag 1 o bob 5 o’r rhain yn unig sy’n ceisio help. Mae’n 
nodi grwpiau sydd mewn risg arbennig ynghyd â chanran y grwpiau hyn ar lefel 
awdurdodau lleol, sef rhywbeth a fydd yn helpu i dargedu gwasanaethau ataliol. 
Gellir cael mwy o fanylion ar overindebtednessmap. Mae’r Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol wedi cynnig y data yma ar lefel Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is i 22 o 
awdurdodau lleol yng Nghymru er mwyn eu helpu i ddeall beth yw’r angen yn yr 
ardal leol a’u cynorthwyo i gynllunio’u cyllidebau. 

 
Rhaglenni Cyflogadwyedd 
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’i rhaglenni ei hun, a rhaglenni ei 
phartneriaid, sy’n cynorthwyo pobl i ddod o hyd i waith, fel y gellir ymdrin â’r 
rhwystrau o safbwynt allgáu ariannol sy’n atal pobl rhag cael gwaith ac aros mewn 
gwaith. Er enghraifft, mae Mentoriaid a Chynghorwyr Cyflogaeth Cymunedau am 
Waith yn gweithio gyda chyfranogwyr i ganfod a goresgyn rhwystrau sy’n eu hatal 
rhag dilyn hyfforddiant neu dderbyn cyflogaeth. Mae hyn yn cynnwys darparu 
cymorth i daclo unrhyw rwystrau ariannol a nodir. Mae timau Cymunedau am Waith 
yn darparu cyfrifiadau ariannol er mwyn gallu deall beth fydd yr effaith ariannol yn 
sgil dechrau gweithio. Hefyd, cyfrifoldeb timau cyflawni Cymunedau am Waith yw 
canfod a meithrin perthnasau effeithiol er mwyn eu galluogi i gyfeirio cyfranogwyr at 
bartneriaid allweddol lleol i gael cyngor a hyfforddiant mewn llythrennedd ariannol, i 
reoli cyllidebau ac i oresgyn unrhyw ddyledion posibl. Mae’r sefydliadau hyn yn 
cynnwys Cyngor ar Bopeth, gwasanaethau cynghori ac arweiniad ariannol ac 
Undebau Credyd lleol. 
 

Datganoli Cyllid Cyngor ar Ddyledion – Deddf Cyfarwyddyd 
Ariannol a Hawliadau 2018 
Cafodd Deddf Cyfarwyddyd Ariannol a Hawliadau 2018 Gydsyniad Brenhinol ar 10 
Mai. Bydd hyn yn datganoli cyllid yn ymwneud â chyngor ar ddyledion trwy gyfrwng 
yr ardoll ariannol, a gyflawnir ar hyn o bryd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, ar 
ôl sefydlu’r Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl. Bydd hyn yn arwain at ddull mwy 
integredig o gomisiynu gwasanaethau cynghori ar ddyledion yng Nghymru, gyda 
gwasanaethau cynghori ar ddyledion yn cael eu cyflwyno ochr yn ochr â chyngor 
mewn meysydd eraill yn ymwneud â lles cymdeithasol, a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru, fel tai, budd-daliadau lles a chyngor ar gyflogaeth. 

https://gov.wales/statistics-and-research/modelling-need-advice-social-welfare-topics/?skip=1&lang=cy
http://overindebtednessmap.org/


 

16 

 
Bydd y corff newydd yn dwyn ynghyd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, 
PensionWise a’r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau, a disgwylir iddo gael ei roi ar 
waith ddechrau 2019. Mae gwaith yn parhau gyda’r Trysorlys, Yr Adran Gwaith a 
Phensiynau a’r Gwasanaeth Cynghori Ariannol i sicrhau y bydd y cyfrifoldebau dros 
gomisiynu gwasanaethau cynghori ar ddyledion yn trosglwyddo’n llyfn i ddwylo 
Llywodraeth Cymru. Ymhellach, mae Llywodraeth Cymru yn ceisio sicrhau y bydd 
Cymru wrth galon a chraidd trefniadau llywodraethu’r Corff Cyfarwyddyd Ariannol 
Sengl, fel y gellir arfer dylanwad a sicrhau bod modd gweithio mewn ffordd 
gydweithredol mewn perthynas â chyngor ar ddyledion, canllawiau 
ariannol/pensiynau a gallu/addysg ariannol. 
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Thema 3: Meithrin Dealltwriaeth a Gallu Ariannol 
 
Ein gweledigaeth yw i bawb yng Nghymru fod â’r gallu ariannol i reoli eu 
harian yn dda a gwneud penderfyniadau ariannol mwy cytbwys, pa un a 
fyddant yn ymwneud â bywyd bob dydd, cynllunio ymlaen, wrth wynebu 
digwyddiadau na chynlluniwyd ar eu cyfer, ynteu mewn cyfnodau o anhawster 
ariannol. 
 

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol (MAS) 
Mae’r Strategaeth Gallu Ariannol ar gyfer Cymru gan y Gwasanaeth Cynghori 
Ariannol yn adrodd ar gamau sy’n cyfrannu at Strategaeth Cynhwysiant Ariannol 
Llywodraeth Cymru dan 5 o dargedau allweddol – Plant a Phobl Ifanc, Oedolion 
Ifanc, Pobl Oedran Gweithio, Pobl Hŷn wedi Ymddeol, a Phobl mewn Anhawster 
Ariannol. Mae llawer wedi bod yn digwydd ar draws Cymru, gellir cael mwy o 
wybodaeth yma, lle y rhestrir y camau dan y 5 thema.  
 
Cafodd yr Wythnos Siarad am Arian ar gyfer eleni, a elwid o’r blaen yn Wythnos 
Gallu Ariannol, ei chynnal rhwng 12-18 Tachwedd 2018. Cafodd Wythnos Siarad am 
Arian Cymru ei threfnu dan fantell Strategaeth Cynhwysiant Ariannol Cymru a 
Strategaeth Gallu Ariannol Cymru, a llwyddodd i ddwyn ynghyd amrywiaeth eang o 
sefydliadau a llunwyr polisïau ar draws Cymru er mwyn annog pobl i siarad am arian. 
Bu sefydliadau fel Undebau Credyd, Cyngor ar Bopeth Cymru a’r Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol yn cynnal digwyddiadau ar draws Cymru er mwyn annog pobl i 
siarad am arian, a dathlu’r ffyrdd y maent yn helpu pobl i ddatblygu sgiliau a 
gwybodaeth ariannol a’r gwaith a wnânt i sicrhau bod yna wasanaethau cynhwysol a 
hygyrch ar gael i drigolion Cymru. 
 
Llesiant ariannol oedd y thema ar gyfer 2018 – gan ganolbwyntio ar yr hyn y gall 
sefydliadau ei wneud i sicrhau bod mwy o bobl yn cael gafael ar gyngor rhad ac am 
ddim ar ddyledion, bod mwy o bobl yn cynilo’n rheolaidd, bod mwy o bobl yn cael 
addysg ariannol ystyrlon a bod llai o bobl yn defnyddio credyd ar gyfer gwariant o 
ddydd i ddydd. Cynhaliwyd mwy na 50 o ddigwyddiadau Wythnos Siarad am Arian 
yng Nghymru, gyda gweithgarwch ar y cyfryngau cymdeithasol gan wasanaethau 
ariannol, ysgolion, darparwyr cyngor a sefydliadau partner eraill ar draws Cymru. 
 
Ar 15 Tachwedd 2018, cynhaliwyd digwyddiad yng Nghastell Caerdydd i ddathlu 
gwaith gallu ariannol a gyflawnwyd ar draws Cymru. Bu amryw o sefydliadau’n 
arddangos eu gwaith ac yn siarad am yr hyn y maent yn ei wneud a pham y mae’n 
bwysig. Rhannodd y cyfranogwyr eu syniadau diweddaraf, gan ddysgu gan ei gilydd 
a dod o hyd i ffyrdd newydd a gwell o newid bywydau trwy reoli arian yn well. 
 

Cysylltiadau â’r Fframwaith Strategol Cynhwysiant Digidol a’r 
Cynllun Cyflawni 
Ar 18 Ebrill 2018 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Adroddiad Cynnydd a Rhagolwg 
Cynhwysiant Digidol 2018. Yn yr Adroddiad Cynnydd ceir crynodeb o’r gwaith 
pwysig sydd wedi’i wneud yn y ddwy flynedd ers cyhoeddi’r Fframwaith Strategol 
Cynhwysiant Digidol a’r Cynllun Cyflawni. Gellir gweld copi o’r adroddiad yma.  
 
Mae Cymunedau Digidol Cymru yn gweithio gyda Banc Lloyds, Barclays a NatWest 
mewn gwahanol ffyrdd ar draws Cymru er mwyn cynnal sesiynau a fydd yn galluogi 
unigolion i ymgysylltu â thechnoleg. Mae hyn yn cynnwys codi ymwybyddiaeth 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fincap.org.uk%2Fen%2Farticles%2Fwales-forum-updates&data=02%7C01%7Ceryl.loring%40gov.wales%7C1f35b75170f547526cf708d66443c402%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636806639557293732&sdata=D%2FFdAPUJWCNndzmToYuQ9nZmhPScFCb5X4r79b%2B0ixU%3D&reserved=0
https://gov.wales/docs/det/publications/180418-digital-inclusion-progress-report-and-forward-look-2018-cy.pdf
https://www.digitalcommunities.gov.wales/cy/
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ynghylch twyll ar-lein ac awgrymiadau ar sut i sicrhau bod pobl yn gwneud 
penderfyniadau cytbwys. 
 
Ar 10 Mai 2018 cyhoeddwyd Mynegai Digidol Defnyddwyr Grŵp Bancio Lloyds. 
Mae’n meincnodi gallu digidol ac ariannol defnyddwyr yn y DU, a dyma’r trydydd 
adroddiad blynyddol o’i fath. Mae’r adroddiad yn edrych yn fanwl ar y cysylltiadau 
rhwng gallu ariannol a gallu digidol, a sut gellid rhoi mwy o gymorth. Mae 
Cymunedau Digidol Cymru yn llwyr gydnabod y cysylltiad hwn ac mae’n parhau i 
deilwra cymorth er mwyn taclo’r ddwy elfen. 
 
Mae’r ffigurau’n deillio o gyfuniad o ddata ymddygiadol miliwn o ddefnyddwyr, arolwg 
elfennol o sgiliau digidol 4,073 o bobl ledled y DU (gyda 197 yn unig yn berthnasol i 
Gymru), a gwaith ymchwil pellach yn ymwneud â bancio ar y we gyda 1,000 o bobl. 
Mae’r casgliadau allweddol yn cynnwys y canlynol: 
 

 Dywedodd 69% o drigolion Cymru fod defnyddio’r rhyngrwyd yn eu helpu i 
gynilo arian (cyfartaledd y DU 69%). 

 Dywedodd 39% o oedolion y DU fod problemau ariannol wedi cael effaith fawr 
arnynt ar ryw adeg neu’i gilydd, gan arwain at ddiffyg cwsg a gorbryder. 

 Mae pobl ag anabledd cofrestredig 50% yn fwy tebygol na gweddill y 
boblogaeth o deimlo nad oes ganddynt reolaeth dros eu materion ariannol. 

 Mae pobl nad oes ganddynt gyfrif banc dros deirgwaith yn fwy tebygol o 
deimlo gorbryder, dim ond wrth feddwl am arian. 

 Gall rheoli arian ar-lein fod o help, gyda 73% o bobl ifanc yn dweud bod cael 
mynediad at eu harian 24/7 yn helpu i leihau gorbryder ynghylch arian. 

 
Unwaith eto, mae hyn yn cadarnhau pa mor bwysig yw cyflwyno llythrennedd 
ariannol fel rhan o hyfforddiant sgiliau digidol elfennol er mwyn cynorthwyo llesiant 
ac iechyd. 
 

Gallu Ariannol ym mhob Lleoliad Addysg a Gynhelir yng Nghymru 
Mae cwricwlwm newydd wrthi’n cael ei ddatblygu ar gyfer lleoliadau ac ysgolion yng 
Nghymru, a bydd yn barod ym mis Ebrill 2019 i gyflwyno adborth arno. Fe fydd 
fersiwn derfynol ar gael ym mis Ionawr 2020 a bydd yn cael ei ddefnyddio trwy 
Gymru i gyd erbyn 2022. 
 
Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru bapurau yn amlinellu dull o 
ddatblygu’r cwricwlwm a rhannu ‘yr hyn sy’n bwysig’ o fewn y chwe Maes Dysgu a 
Phrofiad.  
 
Mae’r papur hwn yn adlewyrchu syniadau’r grwpiau Meysydd Dysgu a Phrofiad ym 
mis Mai 2018. Mae’n amlinellu’r strwythur datblygu arfaethedig ar gyfer pob Maes 
Dysgu a Phrofiad, ac mae’n cynnwys drafftiau diweddaraf y datganiadau o’r ‘hyn sy’n 
bwysig’, gyda sail resymegol ategol. 
 

Mae’r deunyddiau ar gyfer mathemateg a rhifedd a gyhoeddwyd o fewn y 
diweddariad yn dal i gael eu datblygu, yn arbennig llythrennedd ariannol. Cred y 
grŵp Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd, a gefnogir gan Lywodraeth 
Cymru, y dylai llythrennedd ariannol gael lle amlwg yn y cwricwlwm, ac ar hyn o bryd 
maent yn gweithio ar y ffordd orau o gyflawni hynny. 
 
Cafodd y Rhwydwaith Cenedlaethol er Rhagoriaeth mewn Mathemateg (NNEM) ei 
lansio gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar 14 Gorffennaf 2017. Mae’r 

https://www.lloydsbank.com/banking-with-us/whats-happening/consumer-digital-index.asp
http://gov.wales/docs/dcells/publications/180131-maths-en.pdf
http://resources.hwb.wales.gov.uk/content/NNEM/NNEM_Priorities_June_2017.pdf
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Rhwydwaith, a gefnogir gan gyllid grant Llywodraeth Cymru, yn canolbwyntio’n 
arbennig ar ddatblygu a chyflwyno cymorth i athrawon mewn ysgolion cynradd ac 
uwchradd, wedi’i gysylltu â’n gwaith ehangach ar gyfleoedd dysgu proffesiynol ar 
gyfer athrawon. 
 
Rhoddwyd adolygiad Estyn o addysg ariannol ar waith ym mis Medi 2016. Aeth ati i 
archwilio’r ddarpariaeth mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. Mae’r adroddiad yn 
nodi meysydd lle y ceir arferion da, gan gynnig argymhellion ar gyfer meysydd y 
gellir eu gwella. Bydd ei gasgliadau’n cyfarwyddo’r dasg o ddatblygu’r cwricwlwm 
newydd. Cyhoeddwyd yr adroddiad ym mis Gorffennaf 2017 a gellir ei weld yma.  
 

Hyrwyddo Clybiau Cynilo mewn Ysgolion 
Gan weithio gydag undebau credyd, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu sawl 
cynllun cynilo mewn ysgolion ar draws pump o awdurdodau lleol tan 2020. Bydd y 
cyllid hwn yn ei gwneud yn bosibl i sefydlu 33 yn ychwaneg o gynlluniau cynilo mewn 
ysgolion erbyn mis Mawrth 2020. Bydd y clybiau cynilo’n cael eu teilwra’n ôl 
anghenion yr ysgolion, a’r dull mwyaf llwyddiannus fydd yr un lle y bydd y plant yn 
ysgwyddo cyfrifoldeb dros weinyddu a chasglu’r arian. Mae hyn yn cynnwys datblygu 
Pecyn Cymorth Cynilo ar gyfer Ysgolion, a fydd yn cael ei ystyried fel dogfen 
strategaeth a dogfen arferion gorau. 
 
Mae undebau credyd yn mynychu cyfarfodydd arloesol mewn ysgolion ar gyfer 
Meysydd Dysgu a Phrofiad yn ymwneud â rhifedd a llesiant. Mae yna gyfleoedd i 
ddatblygu hyn fel rhan o ymgyrch farchnata genedlaethol. 
 
Mae cynlluniau cynilo mewn ysgolion yn ategu’r dystiolaeth a amlinellir yn y gwaith 
ymchwil a gwblhawyd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, sy’n pwysleisio 
pwysigrwydd ymyrraeth gynnar, gan fod arferion ariannol wedi’u ffurfio erbyn i 
blentyn gyrraedd 7 oed. Ymhellach, trwy lunio partneriaeth gydag ysgolion, mae 
undebau credyd yn dod yn rhan o gymuned yr ysgol, gan gyrraedd rhieni/gofalwyr a 
chyfeillion yr ysgol a all hefyd elwa ar eu gwasanaethau. Ceir enghreifftiau o’r 
berthynas gadarnhaol hon isod: 

https://www.estyn.llyw.cymru/adroddiadau-thematig/rheoli-arian-addysg-ariannol-mewn-ysgolion-cynradd-ac-uwchradd-yng-nghymru?_ga=2.101904641.1073534312.1542031338-699025622.1536750315
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Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol 
Mae Cymdeithas Adeiladu Principality wedi gwneud Addysg Ariannol yn agwedd 
hollbwysig ar eu gweithgareddau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol. Dyma ran 
fawr o’u gwaith gydag ysgolion partner trwy gyfrwng y rhaglen Dosbarth Busnes, 
gan gyflwyno elfennau fel gweithdai cyllidebu a darlithoedd gan ddarlithwyr gwadd 
yn sôn am strategaethau a chymarebau ariannol. Hyd yn hyn, mae 250 o 
ddisgyblion wedi cael eu cynorthwyo i ennill TGAU ychwanegol mewn Gallu 
Ariannol. Yn ychwanegol at y gweithgareddau hyn, maent yn rhagweld y byddant yn 
helpu mwy na 1000 o ddisgyblion ysgolion cynradd fel rhan o Wythnos Siarad am 
Arian 2018 gyda llyfr straeon arloesol a thaflenni gweithgareddau’n seiliedig ar 
rifedd. 
 
Yn ddiweddar, mae’r Principality wedi ymrwymo i brosiect a fydd yn arwain at 
fuddsoddi £50,000 yng Nghlwstwr Dosbarth Busnes Sir Gaerfyrddin. Bydd pob un 
o’r ysgolion partner yn cael rhan gyfartal o fuddsoddiad er mwyn cynorthwyo i 
gyflwyno Tystysgrif Lefel 2 Sefydliad Bancio a Chyllid Llundain (LIBF) mewn Gallu 
Ariannol a / neu gymhwyster LiFE LIBF. 
 

Undeb Credyd Pen-y-bont ar Ogwr, Cynilwyr Ysgol Oldcastle: 
Mae Oldcastle yn un o blith saith o gynlluniau cynilo a gaiff eu cynnal mewn ysgolion ar draws Sir 
Pen-y-bont ar Ogwr. Dechreuodd y cynllun ar 24 Tachwedd 2017 a chafodd ei hyrwyddo trwy’r 
cyfryngau cymdeithasol a sianeli swyddogol yr ysgol. Mae’r ysgol wedi rhoi £2 i bob plentyn sydd 
wedi ymuno â’r cynllun, yn ogystal â chadw-mi-gei, llyfrau a ffolderi a roddir i bob cynilwr newydd 
i’w hysgogi i ymuno. Caiff y cynllun ei redeg gan Damien Faulkner, Undeb Credyd Pen-y-bont ar 
Ogwr, ac aelod o staff y swyddfa, gyda help gwahanol ddisgyblion blwyddyn 4 yn eu tro. Caiff ei 
gynnal bob dydd Gwener, ac er bod y rhieni’n cael dod i mewn gyda’u plant i gynilo cyn i’r ysgol 
gychwyn, mae mwyafrif y plant yn cynilo gyda’u dosbarth. O brofiad, mae’r cynlluniau mwyaf 
llwyddiannus yn cael eu hymgorffori yn y diwrnod ysgol. Rydym yn cychwyn am 8.45am ac fel 
arfer yn gorffen am 10.30, gyda’r cynorthwywyr yn cyfrif yr arian ac yn cysoni’r symiau a 
gynilwyd ar y diwedd. 
 
“Mae 236 o gynilwyr wedi ymuno â’r cynllun, yn cynnwys ambell frawd neu chwaer iau a hŷn ac 
ambell aelod o staff. Rydym yn bwriadu hyrwyddo’r cynllun yn fwy brwd ymhlith y staff o fis Medi 
2018 ymlaen, yn ogystal ag ymhlith disgyblion newydd yr ysgol feithrin (yn draddodiadol, y 
cyfnod Sylfaen sy’n ymateb orau). Ers inni roi’r cynllun ar waith ddiwedd mis Tachwedd, mae mwy 
na £12,600 wedi’i gynilo, sef £602.46 ar gyfartaledd bob wythnos gan gyfartaledd o 98 plentyn. 
Yn ddiweddar daeth Curve Media atom i ffilmio’r cynllun ar gyfer cyfres ar y BBC, a llwyddodd y 
cynllun i greu argraff fawr arnynt. Cawsom dreulio bore cyfan gyda’r criw ffilmio, yn cynnwys 
cyfweliadau gydag un o’r cynilwyr, ein cynorthwywyr o Flwyddyn 4, y Pennaeth a dau riant. Bydd 
y rhaglen yn cael ei darlledu ym mis Ionawr 2019. 
 
Undeb Credyd Casnewydd: 
Cysylltodd ysgol leol gyda ni ar ôl clywed bod rhieni un o’u disgyblion wedi cysylltu â benthycwr 
diwrnod cyflog i helpu i ariannu trip ysgol eu plentyn. Roedd y rhiant a’r plentyn mewn gofid ac 
roedd yr ysgol yn chwilio am gymorth a ffyrdd o hyrwyddo cyllid cyfrifol i weddill y rhieni a’r 
gymuned ehangach. 
 
Arweiniodd hyn at sawl trafodaeth ac yn awr rydym yn mynd i’r ysgol i agor eu Clwb Cynilwyr 
Ifanc cyntaf, er mwyn helpu i hyrwyddo cynilo a materion ariannol ac addysgu’r plant yn eu cylch. 
Hefyd, byddwn yn mynychu ffair yr ysgol a diwrnod agored y ganolfan gymunedol leol i siarad 
gyda rhieni a’r gymuned am eu materion ariannol a’r dewisiadau sydd ar gael iddynt yn yr undeb 
credyd. 
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LIBF LiFE 

Summary.pdf

LIBF L2 CeFCCD 

Summary.pdf  
 
Mae LifeSkills, a grëwyd mewn partneriaeth â Banc Barclays, yn anelu at ysbrydoli 
pobl ifanc i ennill y sgiliau y maent eu hangen er mwyn cael dyfodol gwell. Mae 
LifeSkills yn gweithio gydag athrawon, rhieni a busnesau er mwyn helpu’r ifanc: 
barclayslifeskills. 
 
Mae’r galw’n parhau am ddeunyddiau gallu ariannol a ddatblygwyd gan Uned 
Benthyca Arian Anghyfreithlon Cymru (trwy ddefnyddio arian a gymerwyd oddi ar 
fenthycwyr arian didrwydded), ac yn ddiweddar mae Cyngor Gwynedd, Gweithredu 
dros Blant ac Ymddiriedolaeth St Giles (ar gyfer eu defnyddio yn CEM Berwyn) wedi 
gofyn amdanynt. Gellir dod o hyd i’r deunyddiau yma.  
 

Targedu Rhieni, Teuluoedd, Plant a Phobl Ifanc 
Sesiwn ddwy awr wedi’i datblygu gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yw’r prosiect 
magu plant ‘Siarad Dysgu Gwneud’. Caiff y prosiect hwn ei ymgorffori mewn dwy 
raglen magu plant sy’n para 10 wythnos: Blynyddoedd Anhygoel a’r Rhaglen 
Meithrin Cysylltiadau Teuluol. 
 
Cafodd y prosiect ei dreialu yng Nghymru a dengys y canlyniadau gwerthuso ei fod 
wedi cael cryn groeso, ymhlith rhieni ac ymarferwyr fel ei gilydd. Mae llawer o’r 
effeithiau’n dal i fodoli, hyd yn oed 12 mis yn ddiweddarach. Dyma ganlyniadau lle y 
mae’r effaith wedi para am 12 mis ar ôl cyflawni’r prosiect: 
 

 Gwybodaeth y rhieni am sut i siarad am arian gyda’u plant 

 Rhieni’n sôn am allu eu plant i drin a rheoli arian 

 Rhieni’n rhoi arian poced i’w plentyn 

 Gallu’r plant i reoli eu harian eu hunain o ddydd i ddydd 

 Gallu’r plant i adnabod y gwahaniaeth rhwng ‘eisiau’ ac ‘angen’ 

 Gallu’r plant i gynilo am gyfnod byr tuag at rywbeth y maent ei eisiau 

 Y plant yn deall pam y mae eu rhieni’n gwrthod prynu rhywbeth 

 Y rheini’n credu y dylent siarad ynghylch arian a rhoi profiad o drin arian i’w 
plant pan fônt yn ifanc 

 Siarad am bwysigrwydd cynilo 

 Cynnwys y teulu mewn trafodaethau’n sôn am wariant 

 Rheoli eu harian eu hunain o ddydd i ddydd 

 Rhieni’n cynnal trafodaethau gyda’u plant ynghylch y ffaith fod cwmnïau’n 
ceisio gwerthu pethau iddynt mewn hysbysebion ac ar ambell raglen deledu 

 Gorddyledusrwydd y rhieni. 
 
Gellir gweld y gwaith ymchwil llawn yma.  
 
Lansiodd Youth Cymru ddigwyddiad poblogaidd ar gyfer ymarferwyr ieuenctid i 
lansio’u hadnodd Arian Smart a ariennir gan Gronfa Beth sy’n Gweithio y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol. Gellir dod o hyd i’r adnodd yma. Trwy gyfrwng cyllid 
gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, mae Youth Cymru mewn partneriaeth ag 
ITEC yn cynnal prosiect newydd yn ymwneud â gallu ariannol er mwyn gweld beth 
yn union sy’n gweithio wrth ddatblygu gallu ariannol oedolion ifanc 16-24 oed, gan 
ganolbwyntio’n arbennig ar ddulliau cyflawni ‘cymheiriaid i gymheiriaid’. Ymhellach, 
caiff Arian am Oes ei gyflwyno gan Youth Cymru mewn partneriaeth ag UK Youth a 

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Cyngor-i-ddefnyddwyr/Uned-Benthyca-Arian-Anghyfreithlon-Cymru/Pages/Uned%20Benthyca-Arian-Anghyfreithlon-Cymru.aspx
https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/corporate/findings-from-talk-learn-do
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The Mix. Mae Youth Cymru yn hyfforddi 2 o Weithwyr Ieuenctid o bob sefydliad, a 
fydd wedyn yn hyfforddi 6 Hyrwyddwr rhwng 14-25 oed. 
 
Cynlluniwyd rhaglen Beth sy’n Gweithio y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i adeiladu, 
casglu a chryfhau tystiolaeth ynghylch yr hyn sy’n gweithio trwy brofi a threialu 
atebion newydd posibl, ehangu ymyriadau presennol yn ymwneud â gallu ariannol, a 
gwerthuso prosiectau presennol. Ceid saith o brosiectau yng Nghymru, yn cynnwys 
un wedi’i anelu at rieni sengl, prosiect Youth Cymru ac un mewn ysgolion. Gellir dod 
o hyd i werthusiadau terfynol y prosiectau Beth sy’n Gweithio yma. 
 
Unwaith eto, mae Plant yng Nghymru yn cynnal eu harolwg Tlodi Plant a 
Theuluoedd yng Nghymru (am y bedwaredd flwyddyn) a byddant yn rhyddhau 
adroddiad ar sail y casgliadau cyn diwedd yr haf. Gellir gweld adroddiadau blaenorol 
yma: http://www.plantyngnghymru.org.uk/adnoddau-2/tlodi/ 
 
Bu modd i gynrychiolwyr o Plant yng Nghymru rannu rhai prif gasgliadau gyda’r 
Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol yn eu cyfarfod gydag ef ar 3 Mai 
2018. Unwaith eto, cafodd materion yn ymwneud ag effeithiau diwygio lles, dyledion 
a chyllid le amlwg. 
 
Tua diwedd 2018, bydd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn cadarnhau Cynllun 
Comisiynu Gallu Ariannol Plant a Phobl Ifanc, a fydd yn pennu’r ffordd orau yn eu tyb 
hwy o gyfeirio adnoddau er mwyn cyflawni’r nod hwn. Bydd yr adroddiadau 
dadansoddi ar y dudalen hon yn cyfarwyddo argymhellion comisiynu’r Gwasanaeth 
Cynghori Ariannol. Dyma’r adroddiadau cyntaf o’u bath yn y DU, ac maent yn dwyn 
ynghyd bopeth a ŵyr y Gwasanaeth Cynghori Ariannol am anghenion gallu ariannol 
plant a phobl ifanc, sut caiff addysg ariannol ei chyflwyno ar hyn o bryd, beth sy’n 
effeithiol o ran datblygu gallu ariannol, a risgiau a chyfleoedd y cyd-destun polisi yng 
Nghymru a phob un o wledydd y DU. 
 
Ym mis Hydref 2018 ymgynghorodd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol ynghylch 
argymhellion drafft ar gyfer sut maent yn bwriadu rhoi’r holl dystiolaeth hon ar waith 
yn ystod y blynyddoedd nesaf, cyn cadarnhau eu cynllun comisiynu yn y misoedd 
wedyn. Bwriad y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yw y bydd hyn yn cyfarwyddo’r 
strategaeth gallu ariannol yng Nghymru (a’r DU) yn y blynyddoedd i ddod, yn 
cynnwys cyllido, cyflawni, dylanwadu a gweithgareddau ymchwil. 
 
Gellir dod o hyd i wybodaeth am ymyriadau yng Nghymru ers dechrau 2016 yma. 
 
 

Meithrin Dealltwriaeth a Gallu Ariannol – Prosiectau Rhanbarthol 
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Cafodd Gwasanaeth Cynhwysiant Ariannol Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ei 
sefydlu i gynorthwyo i atal digartrefedd. Y prif amcan oedd cynnal tenantiaethau a 
chaniatáu i bobl aros yn eu cartrefi trwy sicrhau cyllidebu effeithiol, sgiliau rheoli 
arian a dulliau o wneud yn fawr o incwm. Mae’r tîm yn cynorthwyo’r rheini sy’n cael 
anawsterau ariannol ac sydd efallai gydag ôl-ddyledion rhent neu forgais, ôl-
ddyledion cyfleustodau a dyledion eraill. Mae’r gwaith a wneir gan y Gwasanaeth 
Cynhwysiant Ariannol yn amrywio’n arw, o gyngor ariannol lefel isel i achosion 
cymhleth yn ymwneud â morgeisi gyda dyledion sicredig ac ansicredig mawr. Mae’r 
Swyddogion yn trafod gyda chredydwyr, yn cynnig adfocatiaeth mewn llysoedd ac yn 
cydgysylltu gyda landlordiaid ar ran defnyddwyr y gwasanaeth. 

https://prismic-io.s3.amazonaws.com/fincap-two%2Fe09fcd9b-bd79-4e87-997c-a118f7f07f95_wales+interventions+table.pdf
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Canolfan Cydweithredol Cymru – Eich Arian, Eich Cartref 

Er 2011, mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi bod yn cyflwyno’u rhaglen – 
Taclo Digartrefedd trwy Gynhwysiant Ariannol. Gan ganolbwyntio’n benodol ar 
gynorthwyo pobl sydd mewn perygl o fynd yn ddigartref yn y Sector Rhentu Preifat, 
maent wedi bod yn cynnig gwybodaeth a gwersi gwerthfawr am y cymorth y mae’r 
bobl hyn ei angen, ynghyd â’r dulliau mwyaf priodol o’i ddarparu. Yn sgil arian gan y 
Gwasanaeth Cynghori Ariannol, bu modd i Ganolfan Cydweithredol Cymru barhau 
gyda’u gwaith tan fis Mawrth 2018 trwy gyfrwng prosiect newydd, Eich Arian, Eich 
Cartref. Gellir gweld Adroddiad Etifeddiaeth Eich Arian Eich Cartref yma. 

 
Gingerbread – Prosiect Cyllid Teuluol 

Nod y Prosiect Cyllid Teuluol oedd datblygu teuluoedd un rhiant gwytnach a 
chanddynt allu ariannol gwell. Cyflwynodd y Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
hyfforddiant wyneb yn wyneb ac ar-lein i 134 o rieni sengl yn Ne Cymru er mwyn 
gwella’u gallu ariannol a’r penderfyniadau ariannol a wneir ganddynt. Llwyddwyd i 
ymgysylltu â rhieni sengl heb waith ac roedd dwy ran o dair o’r cyfranogwyr yn ddi-
waith. Roedd mwyafrif y cyfranogwyr yn cael budd-daliadau – Cymhorthdal Incwm a 
Lwfans Ceisio Gwaith yn bennaf. Roedd mwyafrif y cyfranogwyr yn ferched (92%), a 
rhwng 26-35 oed (45%). 
 
Casgliadau allweddol: 
Gwelwyd newidiadau cadarnhaol sylweddol ymhlith rhieni sengl a gymerodd ran yn y 
Prosiect Cyllid Teuluol chwe wythnos ar ôl cwblhau’r rhaglen: 
 

 Roedd y cyfranogwyr yn teimlo’n fwy hyderus ynghylch rheoli’u sefyllfa 
ariannol. 

 Gwelwyd cynnydd mawr yn nifer y cyfranogwyr a ddywedodd eu bod yn 
defnyddio mwy o ffyrdd i gadw trefn ar eu gwariant – dywedodd 73% o’r 

Astudiaeth Achos: 
 
Cyfeiriwyd Miss M at y Gwasanaeth Cynhwysiant Ariannol pan oedd mewn argyfwng gan ei bod i 
fod i ymddangos gerbron y llys yr wythnos ganlynol gydag ôl-ddyledion rhent o fwy na £5,000 ar ei 
thenantiaeth Cymdeithas Dai. Sylwodd y Swyddog Cynhwysiant Ariannol fod gan Miss M ôl-
ddyledion sylweddol gyda’i threth gyngor hefyd, a bod angen ymdrin â hwy ar frys. O ran y Dreth 
Gyngor, lluniwyd trefniadau talu newydd er mwyn rhwystro camau pellach rhag cael eu cymryd yn 
erbyn y cleient. Hefyd, cynorthwywyd Miss M gan y Swyddog Cynhwysiant Ariannol i barhau â’i 
hawliad am fudd-dal tai ac fe’i cynorthwywyd hefyd i hawlio Taliad Disgresiwn at Gostau Tai. 
 
Aeth y Swyddog Cynhwysiant Ariannol gyda Miss M i’r llys a chafodd y gwrandawiad ei ohirio am 3 
mis gan fod Miss M yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Cynhwysiant Ariannol a chan ei bod wedi 
dechrau talu ei hôl-ddyledion ers iddi ymddangos yn y llys o’r blaen. Cyflwynodd y Swyddog 
Cynhwysiant Ariannol sawl cais am arian/grantiau er mwyn lleihau’r ôl-ddyledion. Bu pob cais yn 
llwyddiannus ac arweiniodd hyn at ostyngiad sylweddol yn ei hôl-ddyledion. Hefyd, cynorthwywyd 
Miss M i gynyddu ei thaliad rhent er mwyn lleihau ei hôl-ddyledion, gan fod ei sefyllfa ariannol wedi 
gwella a chan ei bod yn cael cymorth priodol i gyllidebu er mwyn lleihau ei gwariant. Yn y 
gwrandawiad llys 3 mis yn ddiweddarach, dyfarnwyd gorchymyn adennill meddiant ataliedig, gan 
ganiatáu i Miss M aros yn ei chartref ar yr amod ei bod yn parhau i ad-dalu ei hôl-ddyledion. Mae’r 
cleient yn parhau i gadw at y trefniadau ad-dalu ac mae’n dal i fyw yn ei thŷ. Bellach, mae’r ôl-
ddyledion wedi lleihau’n sylweddol o’u cymharu â phan gafodd ei chyfeirio at y gwasanaeth. 
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cyfranogwyr eu bod yn defnyddio mwy o ffyrdd i gadw trefn ar eu gwariant 
chwe wythnos ar ôl cwblhau’r hyfforddiant. 

 Gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y cyfranogwyr a ddywedodd eu bod yn 
gallu cadw at gyllideb, gyda 40% yn dweud eu bod yn cadw at gyllideb yn 
amlach chwe wythnos ar ôl cwblhau’r hyfforddiant. 

 Hefyd, gwelwyd lleihad sylweddol yn yr achosion o fethu neu ohirio talu biliau. 

 Cymerodd nifer o’r cyfranogwyr gamau i wella’u sefyllfa ariannol ar ôl 
cwblhau’r Prosiect Cyllid Teuluol. Roedd newidiadau allweddol yn cynnwys 
cynnydd sylweddol yn nifer y ffyrdd a ddefnyddid gan y cyfranogwyr i roi arian 
o’r neilltu, gyda 36% yn dweud eu bod yn defnyddio mwy o ffyrdd i gynilo 
chwe wythnos ar ôl cwblhau’r hyfforddiant. 

 Hefyd, gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y cyfranogwyr a ddywedodd eu 
bod yn hyderus yn siarad am arian gyda’u plant, gyda 38 y cant yn dweud eu 
bod yn teimlo’n fwy hyderus chwe wythnos ar ôl cwblhau’r hyfforddiant. 

 Ymhellach, dywedodd nifer o’r cyfranogwyr eu bod yn deall ble i gael gafael ar 
gymorth pellach ar ôl cymryd rhan yn yr hyfforddiant. 

 Chwe wythnos ar ôl yr hyfforddiant, dywedodd rhieni sengl eu bod yn teimlo’n 
llawer mwy hyderus wrth siarad gyda chynghorwyr ariannol. 
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RHAGOLWG 
 
Mae’r Cynllun Cyflawni Cynhwysiant Ariannol yn cynnwys 60 o gamau y dylid bwrw 
ymlaen â hwy erbyn 2021. Ceir nifer o feysydd yn y cynllun a fydd yn cael eu 
datblygu yn ystod y deuddeg – deunaw mis nesaf. O safbwynt y meysydd a nodir 
isod, rhai blaenoriaethau’n unig ydynt a gaiff eu hystyried a’u datblygu yn ystod 
2018/19. Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn o bell ffordd, ond ei bwriad yw rhoi rhagflas 
o rai o’r blaenoriaethau a bennwyd. 
 
Atgyfeiriadau’r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF) 
Bydd adolygiad o ddulliau cyfeirio presennol y Gronfa Cymorth Dewisol yn cael ei 
gynnal yn ystod y 18 mis nesaf, ar ôl i ganlyniadau’r prosiect atgyfeirio peilot ‘datrys 
a chyfnerthu’, sydd ar waith yn Rhondda Cynon Taf a Sir Gaerfyrddin, ddod i’r 
amlwg. Bydd canlyniadau’r prosiect hwn, a pha un a yw gwytnwch ariannol y cleient 
wedi gwella o ganlyniad i’r ymyriad, yn helpu i gyfarwyddo gwasanaethau cyfeirio ac 
atgyfeirio pellach mewn perthynas â’r Gronfa Cymorth Dewisol. 
 
Rhoddwyd y prosiect hwn ar waith yn Rhondda Cynon Taf ar 8 Awst 2018, gyda 12 
o bobl yr wythnos ar gyfartaledd yn ystod y pum wythnos gyntaf yn cytuno i’r Gronfa 
Cymorth Dewisol wneud atgyfeiriad ar eu rhan. Fe’i rhoddwyd ar waith yn Sir 
Gaerfyrddin ar 29 Awst 2018. Hyd yn hyn, fel y rhagwelwyd, gwelir gostyngiad mawr 
yn nifer y bobl sydd, ar adeg y cyswllt cyntaf, yn fodlon ymgysylltu â’r Gronfa 
Cymorth Dewisol mewn cymhariaeth â’r nifer sy’n parhau â’r ymrwymiad hwn mewn 
gwirionedd ac yn cael cymorth parhaus. Bydd niferoedd y rhai sy’n ymgysylltu gyda 
darparwyr cyngor yn cael eu monitro’n ofalus, a bydd y dulliau gwahanol a 
ddefnyddir gan y darparwyr cyngor i ymgysylltu’n gadarnhaol gyda’r cleientiaid yn 
cael eu hadolygu er mwyn gweld pa ddull sydd fwyaf addas i gleientiaid y Gronfa 
Cymorth Dewisol. 
  
Undebau Credyd 
Trwy 2018/19 a 2019/20 bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i gefnogi undebau 
credyd, gan ddarparu cyllid refeniw ar gyfer amrywiaeth o brosiectau gyda’r nod o 
ddenu aelodau newydd, gwella cynaliadwyedd a bwrw ymlaen â gwaith yn ymwneud 
â chynhwysiant ariannol. Ymhellach, bydd cymorth ar gyfer y sector yn parhau trwy 
ddefnyddio cyllid Cyfalaf Trafodion Ariannol, a fydd yn caniatáu i undebau credyd 
fwrw ymlaen â chynlluniau twf sy’n fwy cynaliadwy’n ariannol. Fe fydd hyn yn helpu 
rhywfaint ar undebau credyd i gyrraedd yr her o safbwynt lefelau cronfeydd cyfalaf. 
 
Hyrwyddo Clybiau Cynilo mewn Ysgolion 

Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu nifer o gynlluniau datblygu Cynilwyr mewn 
Ysgolion hyd at 2020. Wrth i nifer yr ysgolion gynyddu, bydd ymarfer mapio’n cael ei 
roi ar waith a fydd yn nodi nifer y cynlluniau a geir ledled Cymru mewn ysgolion 
cynradd ac uwchradd. 
 
Sgamiau Ariannol 
Mae’r Strategaeth Cynhwysiant Ariannol yn cydnabod y gall gallu ariannol gwell 
helpu pobl i osgoi bod yn ddioddefwyr troseddau, camdriniaeth neu sgamiau 
ariannol, a allai effeithio ar allu person i barhau yn ei waith. Yn ei dro, gallai hynny 
arwain neu gyfrannu at ddyledion, a phroblemau’n ymwneud â thai a lles – sef 
pethau y maent yn gysylltiedig â salwch meddwl. 
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Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gefnogi gweithio mewn partneriaeth 
ymhlith sefydliadau er mwyn diogelu pobl ac ymdrin ag effeithiau dinistriol sgamiau a 
thwyll ar ddioddefwyr a’u teuluoedd. Ym mis Medi 2018, ariannodd Llywodraeth 
Cymru ddigwyddiad cenedlaethol, dan arweiniad Partneriaeth Cymru yn Erbyn 
Sgamiau (WASP), lle y daeth rhanddeiliaid allweddol ynghyd i drafod sut i ymdrin â 
sgamiau yng Nghymru. 
 
Mae Partneriaeth Cymru yn Erbyn Sgamiau yn cynnwys sawl sefydliad sydd wedi 
ymrwymo i frwydro yn erbyn sgamiau a thwyll. Cafodd y bartneriaeth ei sefydlu ar y 
cyd gan Age Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru gyda’r nod o wneud Cymru yn 
fwy anghyfeillgar i rai a fyddai’n sgamio pobl hŷn a phobl fregus. Mae ei haelodau’n 
cynnwys Safonau Masnach, Scambusters, Get Safe Online, Heddluoedd Cymru, 
Cymdeithas Awdurdodau Lleol Cymru, Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Banc 
Barclays, Banc Lloyds, Halifax a Nwy Prydain. Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i 
weithio mewn partneriaeth â Phartneriaeth Cymru yn Erbyn Sgamiau i wneud Cymru 
yn lle mwy diogel i bobl fregus trwy geisio dylanwadu ar newidiadau mewn ardaloedd 
lle y mae sgamwyr yn gweithredu. 
 
Effaith Polisïau ac Arferion eraill ar Gynhwysiant Ariannol 

Gyda phartneriaid, bydd Llywodraeth Cymru yn archwilio gwasanaeth cymorth 
arbenigol ail haen ar gyfer darparwyr sydd wedi’u hachredu gyda’r IAQF, a fydd yn 
cynnwys, os yw’n briodol: 
 

 Hyfforddiant Datblygiad Proffesiynol Parhaus achrededig i gynghorwyr 

 Cyngor dros y ffôn ar gyfer achosion cymhleth 

 Cynrychiolaeth uniongyrchol ar gyfer achosion prawf 

 Papurau tystiolaeth/polisi achlysurol 
 
Mae Llywodraeth Cymru a’r Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol yn cydnabod gwerth 
y cynnig hwn. Bydd gwerthusiad opsiynau, er mwyn penderfynu ar fodel y 
gwasanaeth ail haen, yn cael ei gynnal gan y Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol yn 
ystod 2019. 
 
Darparu Gwybodaeth a Chyngor y Sicrhawyd eu Hansawdd 

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo o hyd i roi cymorth i ddarparwyr 
gwybodaeth a chyngor, er mwyn inni allu teimlo’n hyderus bod rhai o’r bobl fwyaf 
bregus yn ein cymdeithas yn gallu cael gafael ar gyngor diduedd, rhad ac am ddim, 
ar reoli dyledion ac arian ynghyd â chymorth i ddatrys problemau sy’n gysylltiedig â 
thai, dyledion neu gael gafael ar fudd-daliadau lles. Gwneir cynnydd cadarnhaol 
gyda’r Cynllun Gweithredu Gwybodaeth a Chyngor mewn perthynas â chynlluniau ar 
gyfer ariannu gwasanaethau gwybodaeth a chynghori yn y dyfodol. 
 
Cronfa Gwasanaethau Cynghori Integredig 
Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda’r sector cynghori a rhanddeiliaid 
allweddol eraill, yn cynnwys awdurdodau lleol, ar sut gellir cynllunio darpariaethau 
gwybodaeth a chynghori mewn perthynas â lles cymdeithasol mewn modd mwy 
strategol, ar lefel genedlaethol a rhanbarthol, gan annog darparwyr i gynllunio a 
chyflwyno gwasanaethau ar y cyd. Trwy’r gwaith hwn, bydd Llywodraeth Cymru a’i 
phartneriaid yn datblygu model cynaliadwy a chost-effeithiol ar gyfer cyflawni 
gwasanaethau gwybodaeth a chynghori a fydd yn cyrraedd yr aelwydydd sydd wir 
angen help ledled Cymru, gan sicrhau y bydd pobl yn cael eu cynorthwyo’n 
ddidrafferth gan wasanaethau integredig sy’n canolbwyntio ar y person. 
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Er mwyn sicrhau bod gwasanaethau gwybodaeth a chynghori’n cael eu darparu 
mewn modd mwy cydlynol, mwy strategol a mwy cynaliadwy, mae Llywodraeth 
Cymru wedi cytuno y bydd ei thair ffrwd gyllido bresennol yn cael eu huno i greu un 
ffrwd gyllido yn 2019. Mae Gweithgor Comisiynu Gwasanaethau Cynghori wedi’i 
sefydlu i roi cyngor, canllawiau a chymorth arbenigol i Lywodraeth Cymru wrth iddi 
ddatblygu cynllun comisiynu strategol ac integredig ar gyfer gwasanaethau 
gwybodaeth a chynghori lles cymdeithasol ataliol-arbenigol, yn seiliedig ar yr angen. 
 
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhai sydd wedi cael 
grantiau, ynghyd â rhanddeiliaid a darparwyr cyngor eraill, yn cynnwys Awdurdodau 
Lleol a chyllidwyr, i ddatblygu’r fframwaith yr anelwn at ei ddefnyddio i geisio sicrhau 
y bydd gennym ddull cydgysylltiedig a chynaliadwy o gyllido a chyflawni 
gwasanaethau cynghori yn y dyfodol. 
 
Cyngor ar Ddyledion / Alinio Cyfarwyddyd Ariannol 

Bydd y gofyniad yn Neddf Cyfarwyddyd Ariannol a Hawliadau 2018, sy’n ei gwneud 
yn ofynnol i ran o’r ardoll ariannol mewn perthynas â chyllido gwasanaethau cyngor 
ar ddyledion gael ei datganoli i Lywodraeth Cymru, yn arwain at ddull mwy integredig 
o gomisiynu gwasanaethau cyngor ar ddyledion yng Nghymru, gyda gwasanaethau 
cyngor ar ddyledion yn cael eu cyflwyno ochr yn ochr â chyngor ar feysydd eraill yn 
ymwneud â lles cymdeithasol a ariennir gan Lywodraeth Cymru, fel tai, budd-
daliadau lles, a chyngor ar gyflogaeth. Mae gan Lywodraeth Cymru nod i 
ymgyrraedd ato ar gyfer y gwasanaethau cynghori y mae’n eu hariannu; lle y bydd y 
cyngor sy’n angenrheidiol i ddatrys problemau’n cael ei gyflwyno ochr yn ochr â’r 
gweithgareddau y mae pobl eu hangen i feithrin eu gwytnwch, gan rwystro materion 
tebyg rhag datblygu yn y dyfodol, cyn belled ag y bo hynny’n ymarferol. 
 
Mae darparu cyfarwyddyd ariannol/gwasanaethau gallu ariannol yn weithgareddau 
allweddol ar gyfer meithrin gwytnwch. Er y bydd y cyfrifoldeb dros wasanaethau o’r 
fath yn gorwedd gyda’r Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl (SFGB), bydd y gofyniad 
cyfreithiol i’r Corff hwn weithio gyda Llywodraeth Cymru yn ffordd o sicrhau y bydd 
dull y Corff o ddarparu cyfarwyddyd ariannol a gwasanaethau gallu ariannol yng 
Nghymru yn adlewyrchu ac yn ategu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer 
gwasanaethau cynghori yng Nghymru. 

Lle i Anadlu a’i Gysylltiadau gyda’r Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl 
Mae Deddf Cyfarwyddyd Ariannol a Hawliadau 2018 yn ei gwneud yn ofynnol i’r 
Ysgrifennydd Gwladol, o fewn tri mis i sefydlu’r Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl, 
geisio cyngor gan y Corff hwnnw ynghylch sefydlu ‘cynllun seibiant dyled’, yn 
cynnwys cynllun Lle i Anadlu a chynllun Ad-dalu Dyledion Statudol. Mae’r Ddeddf yn 
ei gwneud yn ofynnol i’r Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl gyflwyno’i gyngor o fewn 
12 mis ar ôl derbyn y cais, a chyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl cael cyngor gan y 
Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl rhaid i’r Ysgrifennydd Gwladol ystyried pa un a 
ddylid llunio rheoliadau’n sefydlu cynllun seibiant dyled, ai peidio. Pe bai’r 
Ysgrifennydd Gwladol yn pennu bod y rheoliadau ar gyfer y cynllun yn berthnasol 
yng Nghymru, rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 
 
Fe fydd swyddogion Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth y DU 
a’r Corff Cyfarwyddyd Ariannol Sengl, yn ogystal â darparwyr cyngor a rhanddeiliaid 
eraill, i ddylanwadu ar ddatblygiad y cynllun, a phenderfynu a yw’n bodloni’r gofynion 
ar gyfer Cymru, ai peidio. 
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Yn dilyn Cyllideb yr Hydref a gynhaliwyd ar 29 Hydref 2018, lansiodd Llywodraeth y 
DU ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynllun Lle i Anadlu a’r cynllun Ad-dalu Dyledion 
Statudol er mwyn ceisio barn arbenigol ynghylch y ffordd orau o gynllunio, 
gweithredu a gweinyddu’r cynlluniau. Mae’r ymgynghoriad yn ceisio barn arbenigol 
yn ymwneud â’r ffordd orau o gynllunio, gweithredu a gweinyddu cynllun o’r fath. I 
ddarllen yr ymgynghoriad ac ymateb iddo, ewch i 
https://www.gov.uk/government/consultations/breathing-space-scheme-consultation-
on-a-policy-proposal. Daw’r ymgynghoriad i ben ar 29 Ionawr 2019. 

Trefniadau Pontio Brexit 

Mae’r ffaith y bydd y DU yn gadael yr UE wedi creu cyfnod o ansicrwydd, na welwyd 
ei debyg o’r blaen, i ddinasyddion yr UE sydd wedi dewis byw a gweithio yng 
Nghymru. Mae’n bwysig i Lywodraeth Cymru neilltuo adnoddau a sylw digonol ar 
gyfer penderfyniadau Llywodraeth y DU er mwyn sicrhau na fydd hawliau 
dinasyddion yr UE yn lleihau wrth inni symud drwy’r broses o adael yr UE. Ym mis 
Ionawr 2018 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Gronfa Bontio Ewropeaidd o £50 
miliwn. 
 
Yn ‘Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl’ mae Llywodraeth Cymru yn nodi mai 
“Ein gweledigaeth ar gyfer Cymru yw gwlad gynhwysol lle mae croeso i bobl o bob 
cefndir, heb le o gwbl i unrhyw fath o senoffobia, hiliaeth na rhagfarn.” Ymhellach, 
mae Brexit a Thegwch o ran Symudiad Pobl yn nodi’r angen i gefnogi ymgyfreitha 
strategol ac ariannu cyngor ac adfocatiaeth ar gyfer safonau llafur sylfaenol i 
Ddinasyddion y DU a Dinasyddion yr Ardal Economaidd Ewropeaidd a all fod mewn 
perygl o ddioddef camfanteisio. 
  
Fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynorthwyo Dinasyddion yr UE yn y 
cyfnod hwn o ansicrwydd, bydd gwasanaethau cynghori ychwanegol yn cael eu 
comisiynu’n ddiweddarach eleni. Bydd Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo darparwyr 
cyngor i gwrdd â’r cynnydd a ragwelir yn eu cysylltiad â Dinasyddion yr UE a fydd yn 
ceisio cyngor ar eu hawl i barhau i fyw a gweithio yn y DU. Hefyd, rydym eisiau 
sicrhau y bydd gan Ddinasyddion yr UE fynediad at gyngor arbenigol yn ymwneud â 
chyflogaeth a gwahaniaethu, rhag ofn y byddant angen cyngor o’r fath i herio 
arferion gwael mewn gweithle a chael mynediad at eu hawliau cyflogaeth. 
 
Y Comisiwn ar Gyfiawnder 

Cafodd y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru, dan gadeiryddiaeth yr Arglwydd 

Thomas o Gwmgïedd (cyn Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr) ei sefydlu gan 

Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2017 i adolygu’r system gyfiawnder a phlismona 

yng Nghymru. 

Fel rhan o’i waith mae’r Comisiwn yn archwilio sawl maes, yn cynnwys pa mor 
bwysig i bawb yw cael mynediad at gyfiawnder – gan gynnwys gwneud iawn am 
gamweddau mewn modd fforddiadwy a hygyrch, trwy fynediad teg at y llysoedd, at 
gyngor cyfreithiol ac at wasanaethau cynghori eraill. 
 
Mewn perthynas â’r maes gwaith hwn, bu swyddogion Llywodraeth Cymru ac 
aelodau Rhwydwaith Cynghori Cenedlaethol Cymru yn cyfarfod gyda’r Comisiwn i 
drafod sut gellir sicrhau bod pobl Cymru yn gallu cael gafael ar wasanaethau 
gwybodaeth a chynghori y sicrhawyd eu hansawdd, a all eu helpu i wneud 
penderfyniadau cytbwys a gorfodi eu hawliau i gyfiawnder sifil. Yn ystod 2019 bydd y 
Comisiwn yn cyhoeddi adroddiad o’i gasgliadau a’i argymhellion, a rhagwelir y bydd 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fconsultations%2Fbreathing-space-scheme-consultation-on-a-policy-proposal&data=02%7C01%7Cpaul.neave%40gov.wales%7C8cffd06197eb4509b55708d63e45d49c%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636764866990114190&sdata=pcQgg2DkH61WZw00Qoc0YxZLZtN1SMak3Celncf1sCs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fgovernment%2Fconsultations%2Fbreathing-space-scheme-consultation-on-a-policy-proposal&data=02%7C01%7Cpaul.neave%40gov.wales%7C8cffd06197eb4509b55708d63e45d49c%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636764866990114190&sdata=pcQgg2DkH61WZw00Qoc0YxZLZtN1SMak3Celncf1sCs%3D&reserved=0
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sicrhau bod pobl Cymru yn gallu cael mynediad at gyfiawnder sifil yn cael lle amlwg 
yn yr argymhellion. 
 
Wrth siarad yn lansiad Cymdeithas y Gyfraith o Wythnos Cyfiawnder eleni, soniodd y 
Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles, am ei weledigaeth ar gyfer system gyfiawnder 
yng Nghymru sy’n adlewyrchu gwerthoedd a nodweddion y gymdeithas yng 
Nghymru ac sy’n seiliedig ar degwch a chyfiawnder cymdeithasol ac economaidd, 
trwy ddatblygu system gyfiawnder arbennig ar gyfer Cymru. Dadleuodd nad yw’r 
trefniadau cyfiawnder presennol yn addas i’r diben, a bod angen datganoli plismona 
a chyfiawnder er mwyn gallu cyflwyno system gyfiawnder deg a chyfiawn yng 
Nghymru. Meddai: 
 
“Un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu system gyfiawnder deg a chyfiawn yw’r pwysau 
cynyddol a ddaw yn sgil toriadau niferus mewn cyllid. Yng Nghymru, rydym wedi 
gweld nifer anghymesur uchel o doriadau mewn cymhariaeth â thoriadau ar gyfer 
Lloegr a Chymru i gyd. Mae darpariaethau Cymorth Cyfreithiol yn wynebu argyfwng 
sylfaenol yn y DU heddiw a rhaid inni gymryd camau.” 
 
“Her fawr arall sy’n wynebu’r system gyfiawnder yng Nghymru yw integreiddio 
cyfiawnder â gwasanaethau cyhoeddus. Mae ein system bresennol yn gymhleth a 
dryslyd, ac yn anghyson gyda gweddill y DU a deddfwrfeydd datganoledig eraill ar 
draws y byd. I raddau helaeth, mae hyn oherwydd y gwahaniaeth cynyddol rhwng 
cyfreithiau Cymru a Lloegr a dymuniad Llywodraeth y DU i ddiogelu un 
awdurdodaeth gyfreithiol. Mae hyn yn effeithio ar ein gallu i ddarparu gwasanaethau 
cyhoeddus effeithlon, effeithiol a chydgysylltiedig i Gymru.” 
 
 
 
 


