
  
 

 

 

 

Mae GamCare yn cynnig gwybodaeth, 

cyngor a chefnogaeth i unrhyw un sy’n 

cael eu heffeithio gan gamblo. Postiwch 

negeseuon ar ein Fforwm, sgwrsiwch 

ar-lein neu siaradwch â Chynghorydd 

sy’n gallu rhoi gwybod i chi am 

gefnogaeth leol a ffynonellau cyngor 

am broblemau sy’n ymwneud â gamblo, 

fel dyled. 

Mae GamCare yn darparu ystod o 

wasanaethau triniaeth wyneb yn wyneb 

ledled Cymru, Lloegr a’r Alban, yn 

ogystal ag ar-lein a dros y ffôn. Mae ein 

gwasanaethau ar gael i gamblwyr yn 

ogystal â theulu a ffrindiau sy’n cael eu 

heffeithio. 

I ddysgu rhagor, siaradwch ag un o’n 

Cynghorwyr ar y Llinell Gymorth Gamblo 

Genedlaethol. Byddant yn gwrando 

arnoch, ni fyddant yn eich beirniadu a 

bydd eich sgwrs yn hollol gyfrinachol. 

Mae ein holl wasanaethau am ddim. 

Mae’r Llinell Gymorth Gamblo 

Genedlaethol ar agor bob dydd. Ffoniwch 

am ddim: 0808 8020 133 neu sgwrsiwch 

yn fyw ar www.gamcare.org.uk. 

 
Mynd i’r afael â’ch dyledion 

 
> Os byddwch chi’n anwybyddu eich dyledion, ni 

fyddant yn diflannu. Mae’n bosib eich bod chi’n 
gwneud y sefyllfa’n waeth ac yn gwneud eich hun 
yn fwy pryderus. 

> Peidiwch â chymysgu cyngor ariannol arbenigol am 
ddim ag asiantaethau rheoli dyledion, efallai y 
byddwch chi’n eu gweld yn cael eu hysbysebu yn y 
papur newydd neu ar y teledu. 

 

Sut all cynghorydd ariannol 
arbenigol fy helpu? 

> Gallant ddarparu cyngor cyfrinachol, gwybodaeth a 
chymorth ymarferol. Ni fyddant yn eich beirniadu. 

> Gall cynghorwyr ariannol arbenigol eich cynorthwyo 

drwy helpu cyfrifo faint o arian sy’n ddyledus 
gennych a thrafod cynlluniau ad-dalu. Mae’n bosib y 
byddant hefyd yn gallu gweithredu ar eich rhan. 

 

 
Cyngor ar Bopeth 

Cyngor a gwybodaeth am 

ddim, sy’n annibynnol ac yn 

gyfrinachol. 

citizensadvice.org.uk/cymraeg 

 
National Debtline 

Cyngor annibynnol, 

cyfrinachol am ddim 

am 

broblemau arian a dyled. 0808 

808 4000 

nationaldebtline.org 

StepChange 

Cyngor a chefnogaeth dyled 

am ddim ac yn annibynnol. 

0800 138 1111 

stepchange.org 

 
PayPlan 

Cyngor cyfrinachol am 

ddatrysiadau dyled am ddim. 

0800 280 2816 

payplan.com 

 

 

@GamCare 

Gallwch ffonio’r Llinell 

Gymorth Gamblo 

Genedlaethol am ddim: 

0808 8020 133 Sgwrsiwch yn 

fyw ar www.gamcare.org.uk 

 

Delio â Dyled 
Gamblo 
Canllaw i bobl sydd wedi’u heffeithio gan 

gamblo problematig a dyled. 

 

Ariennir gan 

 

 

 
GamCare: Cwmni Elusennol a Gofrestrir yn 

Lloegr Rhif 3297914 | Rhif Elusen 1060005 

 
Does dim ots beth 
yw eich sefyllfa, 
cysylltwch â 
GamCare am 
gymorth. Mae hi 
mor hawdd ac yn 
werth ei wneud. 

http://www.gamcare.org.uk/
http://www.gamcare.org.uk/


  
 

 

 

 

Gallwch ffonio’r Llinell 

Gymorth Gamblo 

Genedlaethol am ddim: 0808 

8020 133 Sgwrsiwch yn fyw ar 

www.gamcare.org.uk 

 

Gall gamblo niweidio eich 

materion ariannol yn ddifrifol 

Mae GamCare yn aml yn clywed gan bobl sy’n poeni am 

arian a dyled sy’n gysylltiedig â gamblo. 

I nifer, gall parhau i gamblo er mwyn ennill eu harian 

yn ôl a gwneud popeth yn iawn eto deimlo fel 

temtasiwn llethol. Gall hefyd deimlo fel petai nad oes 

unrhyw siawns o ad-dalu dyledion sydd wedi cronni 

drwy gamblo oni bai eich bod yn parhau, felly gallwch 

deimlo’n hollol gaeth. Bydd cymryd camau i reoli eich 

gamblo yn y pendraw yn eich helpu i aros allan o 

ddyled yn y dyfodol. 

 

Ewch i’r afael â’ch gamblo 

> Efallai bod gamblo’n ymddangos fel yr ateb i 

anawsterau ariannol ond mewn gwirionedd, mae’r 

tebygolrwydd o ennill swm mawr i dalu dyledion sydd 

wedi cronni neu gwrdd â chostau rheolaidd yn eithaf 

isel. 

> Byddwch yn onest â’ch hun a rhannwch eich 

problemau gyda ffrindiau neu deulu. 

> Gallwch hefyd gysylltu â’r Llinell Gymorth Gamblo 

Genedlaethol, a ddarperir gan GamCare, i siarad yn 

gyfrinachol ag un o’n Cynghorwyr cymwys. Gall ein tîm 

arbenigol eich helpu 

i ddeall y cymhelliant dros eich ymddygiad gamblo 

a’ch helpu i weithio i stopio gamblo. 

> Efallai bydd grŵp cefnogaeth cyfrinachol, fel 

Gamblers Anonymous, lle mae pobl â phroblemau 

gamblo’n cyfarfod i gefnogi ei gilydd, hefyd yn 

ddefnyddiol. 

> Mae rhai cyfrifon banc yn eich caniatáu i rwystro 

mynediad at gamblo bellach. Gallwch ddysgu rhagor 

ar www.gamcare.org.uk neu siaradwch â’n 

Cynghorwyr. 

Cysylltwch â’ch holl gredydwyr 

> Rhowch wybod iddynt am eich anawsterau ariannol 

a’ch bod yn chwilio am gymorth i fynd i’r afael â’r 

broblem. 

> Gofynnwch iddynt am wybodaeth, gan gynnwys 

copïau o gytundebau a thelerau ad-dalu. 

Defnyddiwch y wybodaeth hon i wneud rhestr o’ch 

holl gredydwyr a’r symiau sy’n ddyledus gennych. 

> Mae anwybyddu eich dyled yn debygol o wneud y 

sefyllfa’n waeth ac i chi deimlo’n fwy pryderus. 

> Dylech drin papurau llys a hysbysiadau 

datgysylltu fel mater o frys a gofyn am gyngor 

arbenigol. 

 
Cyfrifwch eich cyllideb 

> Rhestrwch eich holl incwm, gan gynnwys enillion 

cyflogaeth a budd-daliadau a thaliadau credyd 

treth. 

> Rhestrwch eich holl gostau, gan gynnwys taliadau 

rhent a morgais, treth cyngor, tanwydd a ffioedd dŵr. 

Byddwch yn onest am eich costau tŷ a chofiwch 

gynnwys symiau realistig ar gyfer bwyd, dillad a 

theithio. 

> Edrychwch ar eich gwariant. Allech chi wneud 

unrhyw arbedion, fel newid i ddarparwr tanwydd 

gwahanol? 

 
Canolbwyntiwch ar ddyledion â 
blaenoriaeth yn gyntaf 

 
Unwaith i chi wneud rhestr o’ch dyledion, bydd angen i 

chi ddelio â rhai dyledion yn gyntaf oherwydd gall 

goblygiadau’r rhain fod yn fwy difrifol, fel colli eich 

cartref, colli gwasanaethau hanfodol neu'r risg o gael eich 

carcharu. 

Mae dyledion â blaenoriaeth yn cynnwys ad-daliadau 

rhent a morgais, treth cyngor, dirwyon llys, treth incwm 

ac ôl-ddyledion TAW. 

Ceisiwch gymorth gan gynghorydd ariannol arbenigol sy’n 

gallu eich helpu i adnabod dyledion â blaenoriaeth a 

ffordd i’w rheoli. 

Trefnwch ddyledion heb flaenoriaeth 

Mae’r rhain yn cynnwys gorddrafftiau, 

benthyciadau talu heb eu gwarantu, cardiau 

credyd a chardiau siop a benthyciadau i fyfyrwyr. 

Ni allwch gael eich carcharu am y dyledion hyn, 

ond os nad ydych chi’n eu talu, efallai bydd y 

credydwr yn mynd â chi i’r llys i gael yr arian sy’n 

ddyledus gennych. Os ydych chi’n methu â thalu 

ar ôl gorchymyn llys, gall eich credydwyr 

weithredu’n bellach a cheisio â gwaredu eich 

eiddo. 

 

Gofynnwch am gyngor arbenigol 

Os oes gennych arian i’w sbario ar ôl dyledion â 

blaenoriaeth, efallai bydd nifer o opsiynau 

gennych i ymdrin â’r rhai eraill, gan gynnwys 

cynlluniau rheoli dyledion, cynnig taliadau 

rheolaidd a chydgrynhoi. 

 
Os nad oes arian gennych ar ôl i chi wneud eich 

cyllideb, ac rydych chi’n credu bod eich 

amgylchiadau’n annhebygol o wella, bydd eich 

dewisiadau’n gyfyngedig i ofyn eich credydwyr 

ddileu eich dyledion neu wynebu methdaliad. 

Gall cynghorydd ariannol arbenigol drafod yr holl 

opsiynau gyda chi i ddod o hyd i’r dewis gorau i 

chi. 

 
Byddwch yn obeithiol 

 
Gall y llwybr i glirio eich dyledion gymryd amser 

a byddwch chi’n wynebu gwahanol fathau o 

bwysau ar hyd y ffordd. Bydd adegau lle 

fyddwch chi’n ysu i gamblo - mae ein 

Cynghorwyr yma i helpu pan fo hyn yn digwydd. 

 

Ffoniwch y Llinell Gymorth Gamblo 

Genedlaethol ar Rhadffôn 0808 8020 

133 neu sgwrsiwch yn fyw ag un o’n 
Cynghorwyr ar GamCare.org.uk 

 
Cofiwch, nid yw anwybyddu eich dyled yn golygu y bydd yn diflannu. 

http://www.gamcare.org.uk/
http://www.gamcare.org.uk/

