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Annwyl John 
 
Diolch yn fawr am eich llythyr dyddiedig 28 Gorffennaf ynghylch y Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol (MCD) yng nghyswllt Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol Llywodraeth y DU 
(‘y Bil’). 
 
Mae Llywodraeth y DU wedi datgan bod angen deddfwriaeth ar y mater hwn er mwyn 
sicrhau bod aelodau’r cyhoedd yn gallu cael gafael ar arweiniad di-dâl a diduedd ar faterion 
ariannol, pensiynau, a dyledion. Ar hyn o bryd, darperir y rhain gan dri gwasanaeth a 
ariennir gan y cyhoedd – y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori ar 
Bensiynau, a Pension Wise.  Yn dilyn cyfres o ymgynghoriadau, daeth Llywodraeth y DU i’r 
casgliad mai’r ffordd orau o fynd i’r afael â’r mater yw creu Un Corff Arweiniad Ariannol 
(‘UCAA’) statudol newydd sy’n darparu cyngor mewn un lle, gan anelu at leihau achosion o 
ddyblygu ac at ddarparu a chomisiynu gwasanaethau penodol i sicrhau bod cynifer o bobl 
ag y bo modd yn cael arweiniad o ansawdd uchel a diduedd ar faterion ariannol.  
 
Mae angen MCD gan fod y darpariaethau yn Rhan 1 o’r Bil o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â phwnc 5: Addysg a Hyfforddiant, 
pwnc 15: Lles Cymdeithasol, a phwnc 4: Datblygu Economaidd, yn Rhan 1 o Atodlen 7 i 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006; a hynny gan fod y Bil yn sefydlu’r UCAA, sydd â 
swyddogaethau o ran arweiniad ym maes pensiynau, cyngor ar ddyledion, arweiniad 
ariannol, a gallu ariannol strategol i alluogi pobl i gael y cyngor a’r cymorth sydd eu hangen 
arnynt i wneud penderfyniadau ariannol gwybodus.     
 
Mae’r Bil hefyd yn cynnig y dylai cyllid ar gyfer cyngor ar ddyledion gael ei drosglwyddo i’r 
Gweinyddiaethau Datganoledig fel y gallant gomisiynu gwasanaethau’n lleol er mwyn helpu 
unigolion i reoli dyledion. Mae’r cynnig i ddatganoli’r cyllid ar gyfer darparu gwasanaeth 
cyngor ar ddyledion i’r Gweinyddiaethau Datganoledig i’w groesawu gan y bydd yn galluogi 
Llywodraeth Cymru i ddatblygu dull strategol ac integredig o gomisiynu gwasanaethau 
cyngor dyledion yng Nghymru, ochr yn ochr â meysydd eraill gwasanaethau cynghori ar les 
cymdeithasol, gan gynnwys tai, budd-daliadau lles, cyflogaeth, a gwahaniaethu. 
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Mae’r dull hwn yn gyson hefyd â nodau Cynllun Cyflenwi Cynhwysiant Ariannol Llywodraeth 
Cymru a’r Cynllun Gweithredu o ran Gwybodaeth a Chyngor, a gyhoeddwyd ym mis 
Rhagfyr 2016, sy’n annog y broses o ddatblygu model ariannu ar gyfer cyngor ar les 
cymdeithasol sy’n cyfuno ymyriadau datrys problemau â gweithgareddau sy’n anelu at 
helpu pobl i ddod yn fwy gwydn o ran atal problemau tebyg rhag ailddigwydd.  
 
O ran arweiniad ar faterion ariannol, mae’r Bil yn nodi y bydd yn cael ei ddarparu gan yr 
UCAA ar lefel y DU gyfan, ac y bydd dyletswydd ar yr UCAA i weithio’n agos gyda’r 
Gweinyddiaethau Datganoledig i gynrychioli eu buddiannau a’u hanghenion mewn cysylltiad 
â darparu arweiniad ar faterion ariannol a phensiynau, gan gynnwys comisiynu, dylunio, a 
darparu gwasanaethau. 
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