
Advicelink Cymru 
 
 

Gwasanaeth newydd yng Nghymru sy’n helpu pobl i gael gafael ar y 
cyngor cywir pan maent ei angen. Dyma ragor am sut rydym yn 
darparu’r gwasanaeth hwn. 
 

Yn 2018, penderfynodd Llywodraeth Cymru newid sut mae’n comisiynu gwasanaethau 
cyngor ledled Cymru i wella ansawdd ac argaeledd gwasanaethau cyngor, ac annog 
cydweithio rhwng darparwyr cyngor. Ym mis Medi 2019, dyfarnwyd £8.1 miliwn i ni gan 
Lywodraeth Cymru i ddarparu’r gwasanaeth newydd hwn (Advicelink Cymru) ledled 
Cymru o 1 Ionawr 2020 ymlaen. 

 

Mae Advicelink Cymru yn ffordd newydd o ddarparu gwasanaethau cyngor yng 
Nghymru. Mae’n cael ei gyllido gan Lywodraeth Cymru am flwyddyn (Ionawr i Ragfyr 
2020) ar hyn o bryd. Mae’n disodli 4 gwasanaeth cyngor: Gwell Cyngor, Gwell Bywydau; 
y Gwasanaeth Rheng Flaen; Gwasanaethau Cyngor sy’n Canolbwyntio ar y Gymuned; a’r 
cyngor dyledion a gyllidir gan ardoll a ddatganolwyd yn ddiweddar i Gymru. 

 

Diben Advicelink Cymru yw helpu pobl yng Nghymru sydd angen gwasanaethau cyngor 
fwyaf, yn enwedig y rhai na fyddai’n gofyn am gyngor fel arfer. Rydym am helpu pobl i 
gael gafael ar y cyngor cywir, ar yr adeg gywir a’i gwneud hi’n haws iddynt ddefnyddio 
gwasanaethau eto os ydynt angen cymorth pellach – boed hynny am yr un mater neu 
rywbeth newydd. 

● Rydym yn datblygu gwasanaeth sy’n estyn allan at bobl yng Nghymru, gan roi 
blaenoriaeth i’r rhai sydd ei angen fwyaf. 

● Rydym yn ei gwneud yn haws i ddod o hyd i gyngor, gan greu gwasanaeth 
hygyrch a chyfleus 

● Bydd ein gwasanaethau ffôn, gwefan ac wyneb yn wyneb yn rhoi’r adnoddau i 
bobl ddatrys eu problemau. 

 

Gall pobl yng Nghymru gael gafael ar y gwasanaeth hwn gan ddefnyddio rhif Llinell 
Gyngor bresennol Cymru: 03444 77 20 20. Textphone: 18001 0808 223 1133 
 

 

 

Dull partneriaeth 

 



 

 

Mae’r gwasanaeth yn cael ei reoli gan Cyngor ar Bopeth Cymru. Mae’r cyllid yn cael ei 
drosglwyddo ar ffurf grant i swyddfeydd Cyngor ar Bopeth unigol ac amrywiaeth eang o 
bartneriaid lleol a chenedlaethol a fydd yn darparu’r gwasanaethau. 

Mae ein partneriaid yn arbenigwyr mewn ymgysylltu â grwpiau a chymunedau penodol 
ledled Cymru. Maent yn ein helpu i gyrraedd y bobl sydd angen ein gwasanaethau fwyaf 
ac sy’n darparu gwasanaethau cymorth emosiynol, clinigol a chymdeithasol cofleidiol. 

Gallwch gael gwybod rhagor am ein partneriaid: 

● Shelter Cymru 
● SNAP Cymru 
● Ymddiriedolaeth Trussell 
● Gofalwyr Cymru 
● Cymorth i Fenywod Cymru 
● Plant yng Nghymru 

 
Llinell Gymorth Dyled y Sector Rhent Preifat 

 

Un o wasanaethau Advicelink Cymru yw llinell gymorth annibynnol, gyfrinachol ac am 
ddim sy'n cynnig cyngor a chefnogaeth i denantiaid o'r sector rhentu preifat. Mae'r 
Llinell Gymorth Dyled y Sector Rhent Preifat yn cynghori tenantiaid ar ffyrdd y gallant 
wneud y mwyaf o'r incwm sydd ar gael iddynt a rheoli dyled i'w helpu i dalu eu rhent a 
dal gafael ar eu tenantiaethau. 

 

Os ydych chi'n denant yn y sector rhentu preifat yng Nghymru ac yn poeni am dalu'ch 
rhent neu filiau cartref, ffoniwch Linell Gymorth Dyled y Sector Rhent Preifat Cyngor ar 
Bopeth ar 0300 330 2177. Mae'r llinellau ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 9 a.m. - 5 
p.m. (gan eithrio gwyliau Banc). 

 

 

Gyda’n gilydd, byddwn yn rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o gyrraedd pobl nad ydynt wedi 
derbyn cyngor o’r blaen neu sydd ag anghenion cyngor penodol, a byddwn yn dysgu 
wrth fynd ymlaen. Rydym yn dechrau ymgysylltu â phartneriaid newydd gydag amser a 
byddwn yn diweddaru’r dudalen hon wrth i sefydliadau newydd ymuno â ni. 

Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau am bartneriaeth, e-bostiwch 

advicelinkcymru@citizensadvice.org.uk  
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http://www.sheltercymru.org.uk/
http://www.snapcymru.org/
https://www.trusselltrust.org/get-help/find-a-foodbank/
http://www.carerswales.org/
https://www.welshwomensaid.org.uk/
http://www.childreninwales.org.uk/
mailto:advicelinkcymru@citizensadvice.org.uk

