
Bob blwyddyn, mae Cyngor ar Bopeth yn helpu miliynau o bobl gyda gwahanol fathau o 
broblemau. Mae'r cymorth a roddwn yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl. Dywedodd 8 o 
bob 10 o bobl ein bod wedi eu helpu i ddatrys eu problemau, a dywedodd 70% bod y teimlad o 
straen, iselder neu gorbryder yn llai ar ôl cael cyngor. 

Mae ein cyngor hefyd yn arbed arian. Drwy helpu i atal problemau rhag gwaethygu, mae'r 
gwaith rydym yn ei wneud yn arbed mwy na £2 i'r llywodraeth am bob £1 sy'n cael ei wario.  

Eto i gyd, gellid atal llawer o'r problemau ry'n ni'n eu gweld. Ar gyfer yr etholiad cyffredinol hwn, 
rydyn ni'n galw ar bob plaid wleidyddol i weithredu ar y materion sydd o bwys i fywydau pobl, 
fel bod llai o bobl yn wynebu'r un problemau yn y dyfodol. 

Gwneud i'r system 
fudd-daliadau weithio i bawb 

Y llynedd, fe wnaethom ni helpu dros 740,000 o bobl 
â phroblemau budd-daliadau. Mae ein system 
fudd-daliadau yn bodoli i ddarparu rhwyd diogelwch 
ariannol i bobl, sydd yn aml yn wynebu nifer o heriau, 
ar adegau o angen. Er enghraifft, cefnogi'r rhai mewn 
swyddi cyflog isel neu sy'n ddi-waith, rhieni sydd 
angen cymorth ychwanegol i fagu plant neu bobl 
anabl a allai wynebu costau byw uwch. 

Mae'n rhaid i'r llywodraeth nesaf wneud yn siŵr bod 
gan bobl ddigon i fyw arno, eu bod yn derbyn arian 
yn gynt, bod mwy o hyblygrwydd o ran y ffordd y cânt 
eu talu a'u cefnogi drwy gydol y broses o wneud a 
rheoli hawliad. Dylid:

● Dileu'r rhewi a fu ar fudd-daliadau a chynyddu 
gwerth budd-daliadau oedran gweithio i gadw i 
fyny â chostau byw (Mynegai Prisiau 
Defnyddwyr + 2% am 4 blynedd). 

● Cael arian i bobl yn gyflymach drwy leihau'r 
amser aros o 5 wythnos ar gyfer Credyd 
Cynhwysol.

●  Sicrhau bod y system fudd-daliadau yn helpu 
pobl i reoli eu harian yn effeithiol, drwy 
archwilio'r posibiliadau o roi mwy o ddewis i 
bobl ynglŷn â phryd a sut y cânt eu talu. 

“Bu oedi gyda fy nhaliadau [Credyd 
Cynhwysol] pan es i o fod yn 
hunangyflogedig i fod i ffwrdd o'r 
gwaith oherwydd bod angen 
cemotherapi arnaf. Roedd y straen o 
feddwl efallai na fyddwn i yno ar 
gyfer fy mhlant a sut y byddwn i'n 
talu fy miliau yn annioddefol ar 
brydiau.” 
Danielle, rhiant

Helpu pobl i ddod o hyd i ffordd ymlaen:
Maniffesto Cyngor ar Bopeth ar gyfer y llywodraeth nesaf



Helpu pobl i oresgyn 
dyled

Problemau dyled sy'n gyfrifol am dros chwarter yr holl ymholiadau i Gyngor ar Bopeth. 
Mae gormod o aelwydydd yn cael trafferth gyda dyledion, a gall unrhyw newid yn eu 
hamgylchiadau gartref neu yn y gwaith arwain at drafferthion ariannol. 

Mae angen i'r llywodraeth nesaf sicrhau bod cynhyrchion credyd yn helpu pobl i reoli eu 
harian, a bod pobl sydd mewn dyled yn cael eu trin yn deg. Dylid:

● Creu rheoleiddiwr beilïaid annibynnol, a'i gwneud yn 
haws i bobl wneud cwynion - er mwyn helpu i dorri i 
lawr ar beilïaid sy'n torri'r rheolau.

● Diweddaru'r cyfreithiau ar sut y cesglir dyledion y 
dreth gyngor fel nad yw pobl yn cael eu gwthio 
ymhellach i ddyled, gan gynnwys gwneud yn siŵr nad 
yw'r cynghorau'n mynnu bod pobl sy'n methu un 
taliad yn unig yn gorfod talu eu bil am y flwyddyn. 
Bydd hyn yn helpu pobl sy'n cael trafferth i dalu eu 
biliau ac yn helpu i’w hatal rhag mynd i fwy o ddyled. 

● Gwahardd benthycwyr cardiau credyd rhag codi'r 
terfyn credyd i bobl heb ofyn yn gyntaf, sy'n aml yn 
peri i bobl fynd i ddyledion nad ydynt yn gallu eu 
fforddio. 

● Buddsoddi mewn cyngor rheng flaen ar arian a 
dyledion er mwyn i bobl allu rheoli eu harian. Mae 
hyn yn cynnwys rhoi cyngor di-dâl ar faterion ariannol 
i bobl ar achlysuron allweddol yn eu bywydau megis 
cael babi, prynu cartref neu ddechrau pensiwn.

Rhoi sicrwydd i bobl yn eu 
swyddi a'u cartrefi

Y llynedd, helpodd Cyngor ar Bopeth gannoedd o filoedd o bobl gyda phroblemau'n ymwneud â'u 
swyddi neu eu tai. Er mwyn cael bywydau sefydlog a diogel, mae angen i weithwyr a rhentwyr gael 
eu diogelu'n well. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, dylai'r llywodraeth nesaf:

● Weithredu'n gyflym i ddiddymu adran 21 hysbysiadau troi allan 
di-fai yn y sector rhentu preifat (lle gall landlordiaid droi 
tenantiaid allan heb roi rheswm) i sicrhau bod gan rentwyr preifat 
gartref diogel. 

● Gwneud i bob landlord preifat gofrestru gyda chynllun gwneud 
iawn, fel bod tenantiaid yn cael triniaeth deg mewn anghydfodau 
tai, ac er mwyn ei gwneud hi'n haws i denantiaid wneud cwynion 
am dai. Dylent hefyd greu un sefydliad i osod a gorfodi safonau yn 
y sector rhentu preifat.

● Ymestyn y tâl salwch statudol mae pobl yn ei gael, i'r rheini sydd 
ar yr incymau isaf ac i bobl sy'n gweithio mewn nifer o swyddi.

● Creu sefydliad newydd sy'n gyfrifol am orfodi hawliau craidd 
gweithwyr, megis tâl gwyliau a'r isafswm cyflog.

“Roedd gen i gymaint o ddyledion fel 
ei fod yn achosi straen mawr. Ym 
mis Awst, cyrhaeddodd llythyr gan y 
beili. Roedd y bil am y flwyddyn 
lawn [y dreth gyngor] bellach yn 
ddyledus. Dywedwyd wrthyf os na 
fyddwn i'n sefydlu cynllun talu 
byddent yn anfon rhywun i'r tŷ i 
gasglu fy mhethau. Roedd hyn yn 
codi ofn mawr arna i a chytunais i 
dalu £10 y mis er fy mod yn gwybod 
na allwn fforddio hynny.” 
Mark, 53



Sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn 
diwallu anghenion pob defnyddiwr

Y llynedd, daeth 930,000 o bobl atom i ofyn am gyngor ynghylch 
mater yn ymwneud â defnyddwyr neu gyfleustodau. Mae ein 
tystiolaeth yn dangos bod marchnadoedd yn methu cwrdd ag 
anghenion defnyddwyr yn rhy aml – yn enwedig y rhai mwyaf 
agored i niwed. 

Trwy dargedu camau gweithredu gellid sicrhau bod cwsmeriaid 
yn cael eu trin yn deg a helpu i adfer ymddiriedaeth yn y 
farchnad, gan helpu i atal y bobl hynny a all ei fforddio leiaf rhag 
cael eu twyllo. Dylai'r llywodraeth nesaf: 

Diogelu defnyddwyr yn y farchnad 
ynni - nawr ac yn y dyfodol

Rydym yn gweithio i gynrychioli defnyddwyr ynni a sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed. Mae'r 
farchnad ynni yn newid yn gyflym, a bydd cyrraedd targedau sero net y genedl yn cael effaith 
sylweddol ar y bobl rydym yn eu helpu. Wrth i dechnoleg a chynhyrchion newydd gael eu cyflwyno 
i'n helpu ni i gyrraedd sero net, mae'n hanfodol bod defnyddwyr yn cael eu diogelu. Rhaid i'r 
llywodraeth nesaf sicrhau bod anghenion pobl yn cael blaenoriaeth wrth weithredu'r newidiadau 
hyn, a bod y rheolau ynghylch ein defnydd o ynni yn addas ar gyfer y dyfodol. Dylid: 

● Sefydlu eiriolwr telathrebu i ddiogelu 
hawliau defnyddwyr, wedi'i ariannu gan 
ardoll ar ddarparwyr telathrebu.

● Ymrwymo i barhau i gefnogi'r 3,000 o 
Swyddfeydd Post gwledig sy'n weddill fel 
bod gan bobl fynediad wyneb yn wyneb i 
wasanaethau allweddol, a sicrhau y gall 
pawb gael mynediad i gangen barhaol, 
lawn amser o Swyddfa'r Post o fewn nifer 
uchaf o filltiroedd o'u cartref. 

● Lansio adolygiad o'r farchnad parseli sy'n 
tyfu'n gyflym i sicrhau ei bod yn gweithio 
er budd defnyddwyr.

● Rheoleiddio rhwydweithiau gwres (system 
ganolog ar gyfer gwresogi cartrefi ac 
adeiladau) 

● Ehangu rheolau cyfredol fel bod 
defnyddwyr yn cael eu diogelu yn y 
farchnad ddatblygol hon 

● Sicrhau bod defnyddwyr yn cael eu diogelu 
yn y dyfodol ni waeth sut maen nhw'n 
prynu neu'n gwerthu eu hynni.
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● Gymryd camau i fynd i'r afael â'r gosb 
teyrngarwch (lle mae cwsmeriaid ffyddlon yn 
talu tua £4 biliwn y flwyddyn am aros gyda'u 
darparwyr mewn marchnadoedd hanfodol fel 
band eang, yswiriant cartref a ffonau symudol) 
a chyfyngu ar yr enghreifftiau gwaethaf o 
'brisiau sy'n cerdded' (lle mae biliau 
cwsmeriaid yn cynyddu'n ddireswm bob 
blwyddyn wrth iddynt barhau'n ffyddlon).

● Rhoi'r pŵer i reoleiddwyr gyflwyno mwy o 
gymorth ariannol a mesurau diogelu mewn 
marchnadoedd hanfodol ar gyfer y 
cwsmeriaid mwyaf agored i niwed.

● Sicrhau bod adolygiad sero net Trysorlys ei 
Mawrhydi, sy'n cynnwys sut i dalu am y 
newid i ddatgarboneiddio'r sector ynni, yn 
derbyn cyngor annibynnol, arbenigol ac yn 
gwneud yn siŵr nad yw'r costau'n cael 
effaith annheg ar y rhai sy'n lleiaf tebygol o 
allu ei fforddio.

● ● Sicrhau bod amddiffyniadau cadarn ar 
waith i ddefnyddwyr y mae eu cyflenwr 
ynni yn mynd i'r wal.

“Roeddwn gyda'r un cwmni 
yswiriant cartref am tua 30 
mlynedd. Edrychais ar 
gwmnïau yswiriant eraill a 
chanfod, er arswyd mawr i mi, 
bod eu dyfynbrisiau lawer yn 
llai na'r hyn roeddwn i wedi 
bod yn ei dalu. Yn amlwg nid 
yw teyrngarwch yn talu 
mwyach.” 
Bob, 81


