
 

1 
© Behavioural Insights Ltd 

 

 

 

 

Cymhwyso dirnadaeth o ymddygiad                                                  

i’r Dreth Gyngor  yng Nghymru  

 

Adroddiad gan Dîm Behavioural Insights  

  

 

Medi 2016 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
© Behavioural Insights Ltd 

Cynnwys 

Crynodeb gweithredol ............................................................................................. 4 

Ffigur 1: Y gyfran o drigolion Casnewydd yn y sampl a dalodd drwy Ddebyd Uniongyrchol yn ystod y 

cyfnod treialu ................................................................................................................................. 5 

Ffigur 2: Y gyfran o drigolion Casnewydd yn y sampl a dalodd mewn rhandaliadau yn ystod y cyfnod 

treialu ............................................................................................................................................ 6 

Ffigur 3 Y gyfran o aelwydydd a dalodd yn sgil y llythyr atgoffa cyntaf yn ystod y treial ....................... 7 

Cefndir ....................................................................................................................... 8 

Y broses o dalu’r Dreth Gyngor yng Nghasnewydd a Merthyr Tudful .................................................. 8 

Cefndir Tîm Behavioural Insights .................................................................................................... 9 

Trefn yr Adroddiad .......................................................................................................................... 9 

Adolygiad llenyddiaeth ............................................................................................ 9 

Tueddiadau ymddygiadol a allai leihau’r arfer o dalu’r Dreth Gyngor .............................................. 10 

Oedi cyn talu ........................................................................................................................... 10 

Tuedd o blaid y presennol a diystyru hyperbolig ......................................................................... 11 

Costau uniongyrchol ac uniongyrchol ....................................................................................... 11 

Osgoi colled ............................................................................................................................ 11 

Atebion a allai oresgyn  tueddiadau .............................................................................................. 12 

Dyfeisiau ymrwymo .................................................................................................................. 12 

Denu sylw ................................................................................................................................ 12 

Amseru .................................................................................................................................... 13 

Dewisiadau rhagosodedig ........................................................................................................ 13 

Fframio ................................................................................................................................... 13 

Normau cymdeithasol .............................................................................................................. 14 

Negeseuon am wasanaethau cyhoeddus .................................................................................. 14 

Casgliad ...................................................................................................................................... 14 

Treial 1 - Treial negeseuon testun gyda Chyngor Casnewydd ........................... 14 

Amcanion y prosiect ..................................................................................................................... 14 

Yr ymyriad .................................................................................................................................... 15 

Gweithredu .................................................................................................................................. 16 

Canlyniadau ................................................................................................................................ 16 



 

3 
© Behavioural Insights Ltd 

Ffigur 1: Y gyfran o drigolion Casnewydd yn y sampl a dalodd trwy Ddebyd Uniongyrchol yn ystod 

cyfnod y treial .............................................................................................................................. 17 

Ffigur 2: Y gyfran o drigolion Casnewydd yn y sampl a dalodd fesul rhandaliad yn ystod cyfnod y treial

 ................................................................................................................................................... 18 

Argymhellion ............................................................................................................................... 18 

Treial 2 –Treial llythyrau gyda Chyngor Merthyr Tudful ...................................... 19 

Amcanion y prosiect ..................................................................................................................... 19 

Yr ymyriad .................................................................................................................................... 19 

Gweithredu .................................................................................................................................. 20 

Canlyniadau ................................................................................................................................ 21 

Ffigur 3 Cyfran yr aelwydydd a dalodd ar ôl cael y llythyr atgoffa cyntaf yn ystod y treial .................. 21 

Argymhelliad ............................................................................................................................... 22 

Casgliad .................................................................................................................. 22 

Atodiad1: Proses y Dreth Gyngor os nad yw pobl yn talu ................................. 24 

Atodiad 2: Copi o lythyrau o dreial 2 .................................................................... 25 

Llythyr 1: Llythyr rheoli .................................................................................................................. 25 

Llythyr 2: Llythyr diagram .............................................................................................................. 26 

Llythyr 3: Llythyr gwasanaethau cyhoeddus ................................................................................... 27 

 

 

 

 

  



 

4 
© Behavioural Insights Ltd 

Crynodeb gweithredol 

Bu’r Tîm Behavioural Insights yn cydweithio â Llywodraeth Cymru a dau awdurdod lleol yng Nghymru i 

dreialu dulliau ymddygiadol er mwyn gwella’r broses o gasglu’r Dreth Gyngor. Buom ni’n gweithio gyda 

Chyngor Casnewydd a Chyngor Merthyr Tudful i brofi’r dulliau hyn mewn dau dreial dan reolaeth ar hap. 

Yn y treial cyntaf, buom yn cydweithio â Chyngor Casnewydd i anfon negeseuon testun at drigolion y 

ddinas er mwyn eu hatgoffa i dalu’r Dreth Gyngor a’u hannog i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol. 

Anfonwyd tair neges brawf. Neges yn cynnwys norm cymdeithasol oedd y gyntaf. 

 “Did you know 66% of households in Newport pay by Direct Debit? Click here to sign up today: [insert 

link]”. 

Roedd yr ail yn pwysleisio pa mor hawdd yw newid i Ddebyd Uniongyrchol. 

“Take the hassle out of paying by signing up to Direct Debit here: [insert link]”. 

Roedd y neges destun olaf yn pwysleisio’r ffaith mai taliadau’r Dreth Gyngor sy’n ariannu gwasanaethau 

cyhoeddus lleol. 

“Your Council Tax funds valuable public services in Newport. Click here to pay: [insert link]”  

Cafodd y negeseuon hyn eu hanfon ar ben y bil blynyddol ac unrhyw lythyron atgoffa. Yn ystod y cyfnod 

treialu, a barodd rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2016, doedd dim gwahaniaeth sylweddol rhwng y 

grŵp triniaeth a’r grŵp rheoli o ran pa mor debygol oedden nhw i ddechrau defnyddio Debyd 

Uniongyrchol. Roedd dadansoddiad pellach yn dangos bod cynnydd ystadegol arwyddocaol yn y 

niferoedd a ddechreuodd defnyddio Debyd Uniongyrchol yn ystod y mis cyntaf o fesur. 
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Ffigur 1: Y gyfran o drigolion Casnewydd yn y sampl a dalodd drwy Ddebyd Uniongyrchol yn ystod y 

cyfnod treialu 

 

 

Credwn fod un o dri pheth (neu gyfuniad ohonynt) yn gyfrifol am y canlyniadau cadarnhaol o ran Debyd 

Uniongyrchol yn y mis cyntaf. Gall fod oherwydd: 

1. bod y ddwy neges a anfonwyd yn y mis cyntaf yn canolbwyntio’n benodol ar Ddebyd 

Uniongyrchol;   

2. bod normau cymdeithasol (a ddefnyddiwyd yn y neges gyntaf) yn arbennig o effeithiol; neu 

3. bod y neges wedi’i hanfon ar ddechrau’r flwyddyn dreth newydd pan fo pobl o bosib yn fwy 

agored i newid eu ffordd o dalu.  

Gallai treial pellach sy’n gwahanu’r dulliau hyn ddangos pa un sy’n sbarduno’r newid. Ar y cyfan, mae’n 

ymddangos yn anodd gwthio pobl i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol. Yn ogystal ag egluro’r effeithiau a 
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amlinellir uchod, byddem yn argymell cynnal ymchwil ansoddol pellach i ddeall a yw’r rhwystrau i 

ddefnyddio Debyd Uniongyrchol yn gysylltiedig â ffactorau mwy cymhleth fel cyllidebu neu gostau banc. 

Ail nod y treial hwn oedd cynyddu’r tebygolrwydd o dalu’r Dreth Gyngor. Gwelsom fod y grŵp triniaeth yn 

llai tebygol o wneud taliad na’r grŵp rheoli, ac roedd y canlyniad yn ystadegol arwyddocaol. 

Ffigur 2: Y gyfran o drigolion Casnewydd yn y sampl a dalodd mewn rhandaliadau yn ystod y cyfnod 

treialu 

 

Roedd y canlyniad hwn yn annisgwyl ac nid yn un greddfol. Mae dadansoddiad cynnar yn dangos 

cydberthynas negyddol rhwng y tebygolrwydd o wneud taliad ac amddifadedd yn y grŵp a dderyniodd y 

negeseuon testun. Hynny yw, po fwyaf tlawd yw ardal cost post, yna lleiaf tebygol yr oedd pobl yr ardal 

honno o dalu yn sgil y negeseuon testun. Mae angen gwneud mwy o waith yn y maes hwn, ac felly mae 

TBI yn bwriadu gwneud dadansoddiad ansoddol. Ond dylid gwneud hyn cyn profi rhagor o ddulliau i 

wella’r broses o gasglu’r Dreth Gyngor gan ddefnyddio negeseuon testun. 

Yn yr ail dreial, buom yn gweithio gyda Chyngor Merthyr Tudful i newid y llythyr atgoffa cyntaf sy’n cael ei 

anfon at drigolion os ydyn nhw’n methu talu taliad y Dreth Gyngor. Aethom ati i gynllunio dau lythyr 

newydd er mwyn cynyddu’r cyfraddau talu. Roedd y llythyr cyntaf yn fersiwn symlach o’r llythyr cyfredol, 

gyda diagram llif yn dangos proses y Dreth Gyngor yn weledol er mwyn gwneud goblygiadau peidio â 

thalu yn fwy amlwg. Roedd yr ail lythyr yn un symlach hefyd, ond gyda neges gwasanaethau cyhoeddus  

yn hytrach na diagram llif, i annog pobl i dalu. 
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Gwelsom fod y cyfraddau talu wedi cynyddu yn sgil y llythyr â diagram, ond nid i raddau a oedd yn 

ystadegol arwyddocaol (p~0.09).  Nid yw’n ymddangos bod y neges am wasanaethau cyhoeddus wedi 

bod yn effeithiol.  

Ffigur 3 Y gyfran o aelwydydd a dalodd yn sgil y llythyr atgoffa cyntaf yn ystod y treial 

 

 

Argymhellir cynnal rhagor o dreialon o ddulliau ymddygiadol sydd wedi llwyddo mewn cyd-destunau 

eraill. 

Mae’r ffaith nad oedd rhai o’r dulliau hyn wedi cyflawni eu hamcanion yn dangos pa mor bwysig yw profi 

dulliau newydd er mwyn eu mireinio a chasglu tystiolaeth o’r hyn sy’n gweithio. Er gwaethaf canlyniadau 

cymysg y treialon hyn, rydym yn credu y gall gwyddor ymddygiadol wella’r broses o gasglu’r Dreth Gyngor 

ac felly byddem yn argymell cynnal profion pellach gyda dulliau ymddygiadol.  
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Cefndir 

Daw 23% o refeniw awdurdodau lleol Cymru o’r Dreth Gyngor.1 Er bod y cyfraddau casglu yn uchel (dros 

90%), gall gwelliannau bach mewn cyfraddau talu greu miliynau o bunnoedd o incwm ychwanegol. Ar 

ben hynny, mae cynghorau’n defnyddio llawer o adnoddau yn mynd ar ôl taliadau hwyr felly bydd 

cynyddu cyfraddau talu yn gynharach yn y broses gasglu yn lleihau gwariant gweinyddol.  

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Dîm Behavioural Insights (TBI) weithio gyda chynghorau Casnewydd a 

Merthyr Tudful i brofi effaith defnyddio dirnadaeth o ymddygiad gyda’r broses o gasglu’r Dreth Gyngor.  

Y broses o dalu’r Dreth Gyngor yng Nghasnewydd a Merthyr Tudful 

Mae’r Dreth Gyngor yn cael ei phennu ar gyfer y flwyddyn ariannol a’i chasglu rhwng 1 Ebrill a 31 

Mawrth. Mae’r broses gasglu’n cychwyn ym mis Mawrth gyda bil blynyddol yn cael ei anfon sy’n gofyn 

am daliadau gan aelwydydd cymwys.2  Mae’r bil blynyddol yn nodi’r cyfanswm sy’n ddyledus yn ogystal 

â’r swm i’w dalu bob mis os yw pobl yn talu mewn rhandaliadau. Yng Nghasnewydd, mae tua 65,000 o 

filiau blynyddol yn cael eu hanfon ym mis Mawrth ac oddeutu 27,000 ym Merthyr Tudful.   

Mae’r rhan fwyaf o aelwydydd yn dewis talu mewn rhandaliadau misol, ac yn gwneud hyn dros ddeg mis 

cynta’r flwyddyn. Gellir talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, dros y ffôn, ar-lein, yn y banc neu swyddfa’r post, 

neu’n bersonol yn y Cyngor. Mae’n  well gan y rhan fwyaf o awdurdodau lleol dderbyn Debyd 

Uniongyrchol gan fod y taliad yn cael ei wneud yn awtomatig. Yng Nghasnewydd, mae 66% o’r 

aelwydydd cymwys yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol, a 43% ym Merthyr Tudful. 

Os nad yw aelwydydd yn talu erbyn y dyddiad dyledus, yna mae’r llythyr atgoffa cyntaf yn cael ei anfon. 

Os yw’r aelwyd yn talu o fewn yr amser penodedig, yna bydd amserlen y taliad misol a nodir yn y bil 

blynyddol yn ailddechrau. Os oes taliad arall yn cael ei fethu mae ail lythyr atgoffa yn cael ei anfon. 

Bydd ail lythyr atgoffa yn cael ei anfon hefyd os bydd rhywun yn methu’r dyddiad cau talu a nodir yn y 

llythyr atgoffa cyntaf. 

Yn yr un modd, os bydd taliad yn cael ei wneud o fewn yr amser a nodir yn yr ail lythyr atgoffa, yna bydd 

yr amserlen dalu yn y bil blynyddiol yn ailgychwyn eto. Fodd bynnag, os ydynt yn methu taliad arall, 

neu’n methu dyddiad cau’r ail lythyr atgoffa, yna mae’r aelwyd yn colli’r hawl i dalu mewn rhandaliadau. 

Bryd hynny, bydd rhybudd terfynol yn cael ei anfon am gyfanswm y flwyddyn gyfan. Os na ddaw’r taliad 

hwn i law, mae’r cyngor yn cyflwyno gŵys llys. Os yw unigolyn yn derbyn gŵys i ymddangos gerbron llys, 

bydd yn gorfod talu ffioedd y llys hefyd. Y pwynt allweddol yw mai dim ond un llythyr atgoffa cyntaf y 

bydd aelwydydd yn ei dderbyn yn ystod y flwyddyn. Os ydynt yn talu hwnnw’n brydlon, ond yn methu 

taliad arall yn y dyfodol, yna bydd ail lythyr atgoffa yn cael ei anfon. Mae diagram o’r broses ym Merthyr 

Tudful i’w weld yn Atodiad 1. 

Mae Cyngor Casnewydd yn casglu £55 miliwn o Dreth Gyngor bob blwyddyn, sef cyfradd gasglu o 96%. 

Mae Merthyr Tudful yn casglu £24 miliwn y flwyddyn, cyfradd gasglu o 97%. Mae’r rhain yn gyfraddau 

cydymffurfio uchel ac yn awgrymu ein bod ni’n ceisio newid ymddygiad grŵp gweddol benodol o bobl. 
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Cefndir Tîm Behavioural Insights  

Mae Tîm Behavioural Insights (TBI) yn gwmni â diben cymdeithasol unigryw. Dechreuodd TBI ei fywyd yn 

swyddfa’r Prif Weinidog, 10 Downing Street, fel sefydliad llywodraeth cynta’r byd oedd â’r nod o 

gymhwyso gwyddorau ymddygiadol. Erbyn hyn, mae’r Tîm ymhlith cwmnïau ymgynghorol mwyaf 

blaenllaw’r byd sy’n ceisio helpu sefydliadau yn y DU a thramor i gymhwyso dirnadaeth o ymddygiad er 

mwyn cefnogi amcanion cymdeithasol. 

Mae TBI yn cynnwys cyn-weision sifil, seicolegwyr, economegwyr ymddygiadol, marchnatwyr ac 

arbenigwyr polisi. Rydyn ni’n defnyddio syniadau o wyddorau ymddygiadol ac ymchwil ethnograffig a 

gynhaliwn ein hunain a gyda’n partneriaid er mwyn meithrin dealltwriaeth well o sut mae pobl yn 

ymddwyn mewn gwirionedd, yn hytrach na sut mae llunwyr polisïau ac economegwyr yn aml yn tybio y 

byddant yn ymddwyn. Gyda’r ddealltwriaeth hon o’r ymddygiad dynol sy’n seiliedig ar wybodaeth, rydym 

yn gallu rhoi arweiniad pragmatic wedi’i deilwra ar gynllunio polisi, gwasanaethau cyhoeddus a 

deunyddiau cyfathrebu er mwyn annog neu geisio atal rhai mathau o ymddygiad. 

Lle bo modd, rydyn ni’n troi’r awgrymiadau hyn yn ymyriadau byd real ac yn cynnal profion empirig o 

effeithiau’r  ymyriadau hyn, yn amlach na pheidio, trwy ddefnyddio treialon wedi’u rheoli ar hap. Rydyn 

ni wedi llwyddo i gymhwyso dirnadaeth o ymddygiad – a brofwyd gan ganlyniadau wedi’u gwerthuso’n 

gadarnhaol – i waith y sector cyhoeddus a phreifat yn y DU a thramor ar draws amrywiaeth eang o 

feysydd polisi, gan gynnwys trethiant. 

Trefn yr Adroddiad 

Mae gweddill yr adroddiad wedi’i drefnu fel a ganlyn: 

 Adolygiad llenyddiaeth: arolwg cryno o’r llenyddiaeth ymddygiadol sy’n gysylltiedig  â chasglu a 

chodi trethi 

 Treial 1: disgrifiad o’r ymyriadau, cynllun y treial a chanlyniadau treial Cyngor Casnewydd. 

 Treial 2: disgrifiad o’r ymyriadau, cynllun y treial a chanlyniadau treial Cyngor Merthyr Tudful. 

 Casgliadau ac argymhellion ar gyfer gwaith y dyfodol. 

Adolygiad llenyddiaeth 

Diben yr adolygiad llenyddiaeth hwn yw darparu trosolwg o lenyddiaeth gwyddor ymddygiadol a 

chymhwyso’r casgliadau i’r broses o gasglu’r Dreth Gyngor. Mae cryn dipyn o waith ymchwil ar sut y 

gellir annog pobl i gwblhau trafodion ariannol penodol; ac mae llawer o’r ymchwil hwn yn canolbwyntio 

ar drethi. Mae’r adolygiad hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith ymchwil, gan ganolbwyntio i ddechrau ar y 

ddwy brif theori sy’n gysylltiedig â chydymffurfiaeth treth, yna’r tueddiadau ymddygiadol posib sy’n 

gysylltiedig ag ymddygiad talu ac atebion ar gyfer goresgyn y tueddiadau hyn. 
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Mae yna ddwy brif theori sy’n gysylltiedig â chydymffurfiaeth treth: ataliol ac anataliol. Mae’r model 

ataliol mwy traddodiadol yn awgrymu bod pobl yn economaidd resymegol wrth benderfynu a ydynt am 

dalu treth. Mae’n awgrymu bod pobl yn pwyso a mesur  y costau ariannol, y tebygolrwydd o gael eu dal 

a pha mor llym yw’r gost o beidio â thalu.3 4 Roedd cefnogwyr y dull hwn yn argymell monitro, cosbau a 

chamau gorfodi effeithiol fel ffyrdd o annog pobl i gydymffurfio.5 6  

Mae’r model anataliol, sy’n seiliedig ar lenyddiaeth ymddygiadol, yn awgrymu bod ffactorau y tu hwnt i 

gostau a chosbau ariannol yn dylanwadu ar bobl, fel normau cymdeithasol, moeseg trethi, tegwch a 

darparu gwasanaethau.7 8 Felly, credir bod gennym ragduedd i gydweithredu â’r system dreth.9  Mae’r 

dull anataliol yn awgrymu y dylai prosesau fod yn haws i drethdalwyr, a bod gwasanaeth cymwys ar gael 

i helpu pobl i gydymffurfio.10 Hefyd, roedd cefnogwyr yn argymell pwysleisio bod cydymffurfiaeth treth 

yn weithgaredd moesegol sy’n darparu nwyddau cyhoeddus pwysig a bod y mwyafrif yn gwneud hynny.11  

Mae cymhelliant pobl dros dalu treth yn amrywio, ac felly gallent fod yn fwy parod i dderbyn negeseuon 

gwahanol. Mae yna dystiolaeth bod rhai â hanes o ddiffyg cydymffurfio yn ymateb yn well i ddulliau 

ataliol,12  tra gall rhai sydd wedi talu trethi yn y gorffennol ymateb yn well i ddulliau anataliol.13  Hefyd, 

gwelodd TBI fod rhai â dyledion treth uwch yn ymateb yn well i negeseuon a oedd yn eu hatgoffa i dalu 

oherwydd bod trethi’n talu am wasanaethau cyhoeddus.14 Efallai mai un rheswm am hyn yw bod y swm 

mawr o arian sy’n ddyledus ganddynt yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol o ran darparu’r 

gwasanaethau hyn.  

Mae TBI yn credu bod gan y dulliau ataliol ac anataliol gyfraniad i’w gwneud o ran cynyddu 

cydymffurfiaeth treth ac y dylid defnyddio’r dulliau hyn wrth ystyried sut mae awdurdodau’n cyfathrebu 

â threthdalwyr. Mae’r dull anataliol, fodd bynnag, yn canolbwyntio ar y broses o gasglu trethi, yn hytrach 

na’r system ar gyfer methu â thalu e.e. cosbau. O’r herwydd, bydd TBI yn canolbwyntio ar y dull anataliol 

ar gyfer y prosiect hwn, sy’n cyd-fynd â threialon treth blaenorol y tîm. Mae’r adrannau nesaf o’r 

adolygiad llenyddiaeth hwn yn crynhoi rhai o’r tueddiadau ymddygiad penodol, a’r atebion posibl, sy’n 

gysylltiedig ag ymddygiad talu trethi. 

Tueddiadau ymddygiadol a allai leihau’r arfer o dalu’r Dreth Gyngor 

Oedi cyn talu 

Mae pobl yn dueddol o ohirio neu oedi cyn gwneud penderfyniad neu gyflawni tasg.15  Yn aml, oedi neu 

anghofio sy’n gyfrifol am ddiffyg gweithredu, yn hytrach na dymuniad i weithredu’n anghyfreithlon neu’n 

anonest. Felly, gall unigolion gyflawni twyll treth yn anfwriadol trwy ohirio llenwi’r ffurflen dreth. Mewn 

arbrawf a gynhaliwyd gan TBI mewn cydweithrediad â Banc y Byd ac awdurdod treth Guatemala, 

gwelwyd bod llythyr a bwysleisiai mai ‘dewis bwriadol’ ac nid esgeulustod oedd methu â datgan treth, 

wedi mwy na threblu’r dreth a dderbyniwyd o gymharu â’r llythyr safonol 16 Mae negeseuon pwerus, fel 

rhain, yn gallu helpu pobl i gysylltu diffyg gweithredu ganddyn nhw â delwedd negyddol ohonyn nhw eu 
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hunain sy’n gwrth-ddweud yr argraff gadarnhaol rydyn ni’n dueddol o’i chael ohonom ni’n hunain,17 gan 

gymell pobl i beidio oedi a gweithredu yn lle hynny. 

Tuedd o blaid y presennol a diystyru hyperbolig 

Mae amharodrwydd i ymdrin â materion ariannol, gan gynnwys talu biliau, yn gysylltiedig â thuedd pobl 

i ddiystyru’r dyfodol. Mae hyn yn arwain at duedd o blaid y presennol. Yn aml, mae dewisiadau’n golygu 

cyfaddawdu rhwng costau a buddion ar wahanol adegau. Mae’n well gan bobl gael budd uniongyrchol 

yn hytrach na budd gohiriedig, ac felly mae digwyddiadau’r presennol (e.e. gwyliau drudfawr) yn cael 

mwy o flaenoriaeth na digwyddiadau’r dyfodol (e.e. llai o gynilion wrth ymddeol).18 Mae tuedd o blaid y 

presennol yn golygu pan gynigir gwobr ariannol lai heddiw a gwobr ariannol fwy yn y dyfodol, bydd pobl 

yn dewis y wobr lai fel arfer.19 Mae cyfradd diystyru’r dyfodol yn anghyson dros amser. Er enghraifft, 

byddai’n well gan bobl gael £10 heddiw yn hytrach na £11 yfory, ond byddai’n well ganddyn nhw gael 

£11 flwyddyn a diwrnod i heddiw o gymharu â £10 union flwyddyn i heddiw.20 Diystyru hyperbolig yw 

hyn. Mae’r pwyslais hwn ar gostau a buddion y presennol yn gallu golygu bod costau talu trethi heddiw 

yn teimlo’n fawr, tra byddai’r gost o beidio â thalu yn llai gan mai yn y dyfodol y byddai hynny. Gall 

sicrhau bod costau’r dyfodol yn amlwg arwain pobl i’w hystyried yn well wrth wneud penderfyniadau. 

Gall hyn, yn ei dro, gynyddu’r tebygolrwydd y byddant yn talu treth. 

 

Costau uniongyrchol ac uniongyrchol 

Mae ffactorau trafferth bach a chostau uniongyrchol ac anuniongyrchol yn gallu dylanwadu’n 

anghymesur ar ymddygiad.21 Y costau uniongyrchol neu anuniongyrchol o wneud trafodyn yw’r rhain: po 

galetaf rydych yn ei gwneud i unigolyn gyflawni ymddygiad, yna’r lleiaf tebygol ydyw o wneud hynny. Gall 

hyn fod yn arbennig o wir wrth ymdrin â threth a dyledion, gan fod y materion hyn yn ddryslyd i bobl yn 

aml. Gwelodd treial gan TBI a Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi bod darparu dolen mewn llythyrau dyledion 

oedd yn arwain unigolion yn syth i’r ffurflen berthnasol yn hytrach na’r wefan gyffredinol (a fyddai wedyn 

yn eu cyfeirio i’r ffurflen) yn cynyddu’r posibilrwydd o gasglu’r ddyled yn sylweddol, er gwaetha’r ffaith 

mai dim ond un clic llygoden yw’r baich ychwanegol.22 Rhan o effaith costau uniongyrchol neu 

anuniongyrchol yw’r ffaith mai  dim ond hyn a hyn o adnoddau gwybyddol sydd gan unigolion ac felly 

wrth i amgylchiadau ofyn am fwy o ymdrech i brosesu gwybodaeth, mae pobl yn defnyddio 

strategaethau a synnwyr y fawd yn aml i wneud eu penderfyniadau, sy’n gallu arwain at ganlyniadau is-

optimaidd. 

Osgoi colled 

Ystyr hyn yw’r tueddiad i ymateb mwy i’r posibilrwydd o golledion yn hytrach nag enillion o faint cyffelyb. 

Er enghraifft, mae ymchwilwyr wedi archwilio effaith y ffordd y cynigir bonws cysylltiedig â pherfformiad 

myfyrwyr i athrawon. Pan gynigiwyd bonws posib ymlaen llaw i athrawon, gan ddweud wrthynt y 

byddai’n rhaid iddynt ddychwelyd y bonws os nad oedd eu myfyrwyr yn cyflawni’n ddigonol, llwyddodd 

eu myfyrwyr i sgorio’n well na myfyrwyr yr athrawon hynny a glywodd y gallent gael bonws tebyg – ond ar 
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ôl y prawf yn unig. Mae hyn oherwydd bod y syniad o golli swm o arian wedi ysbrydoli’r athrawon i wella 

perfformiad eu myfyrwyr yn fwy na dim ond y syniad o ennill yr un faint o arian.23 Gall dulliau ataliol a 

negeseuon bygwth fod yn ffordd effeithiol o bwysleisio’r colledion sy’n gysylltiedig â gweithredu, a 

gwelwyd hefyd eu bod yn ffordd effeithiol o herio ymddygiad24. Mae ymchwil wedi dangos fod egluro’r 

goblygiadau negyddol yn glir a phwysleisio’r costau sy’n gysylltiedig â pheidio gweithredu (er enghraifft 

pwysleisio’r perygl o gael eu dal a’r cosbau cyfreithiol ac ariannol), yn gallu cymell pobl i gymryd camau 

wrth dalu.25   
 

Atebion a allai oresgyn  tueddiadau 

Dyfeisiau ymrwymo 

Yn aml, gohirio neu oedi yw un o’r rhesymau dros y bwlch rhwng yr hyn rydyn ni’n bwriadu’i wneud a’r 

hyn rydyn ni’n ei wneud mewn gwirionedd. Mae technegau fel dyfeisiau ymrwymo yn gallu helpu i 

bontio’r bwlch hwn a goresgyn problemau hunanreolaeth trwy ymrwymo’u hunain i wneud rhywbeth 

ymlaen llaw.26 Er enghraifft, roedd cynllun Save More Tomorrow27 yn caniatáu i weithwyr cyflogedig 

ymrwymo ymlaen llaw i gynnydd bychan yn eu cyfradd cynilion pensiwn yn y dyfodol. Cynyddodd y 

gyfradd cynilion cyfartalog i gyfranwyr o 3.5 y cant i 13.6 y cant dros gyfnod o 40 mis. Felly, mae’r cyn-

ymrwymiad hwn yn effeithiol o ran goresgyn y broblem o golli incwm gwario, oherwydd bod y cynilion yn 

dechrau yn y dyfodol (felly mae’r golled ganfyddedig yn llai). Gellid defnyddio dyfeisiau ymrwymo yng 

nghyd-destun y Dreth Gyngor, er enghraifft trwy gofrestru heddiw i wneud taliadau Debyd Uniongyrchol 

a fydd yn cychwyn yn y dyfodol. 

Denu sylw 

Ffordd arall o annog eraill i weithredu yw denu sylw at eich neges er mwyn annog pobl i ymgysylltu. Caiff 

ein sylw ei denu’n ddiymdrech at wybodaeth sy’n bersonol a pherthnasol i ni. Mae negeseuon personol 

yn ei gwneud hi’n haws i unigolion ddychmygu’r costau a’r manteision penodol iddyn nhw28 ac yn apelio 

at ein dyhead i gynnal delwedd gadarnhaol o’n hunain: trwy dynnu sylw at y ffaith os nad ydyn ni’n talu, 

y byddwn yn ymddwyn mewn modd sy’n groes i’r ddelwedd gadarnhaol yr hoffem ei phortreadu.29 Mae’r 

DVLA yn anfon llythyrau at berchnogion cerbydau y mae eu treth car yn ddyledus. Roedd cynnwys llun o 

gerbyd y perchennog, heb ei drethu, wedi arwain at gynnydd sylweddol mewn taliadau treth car wedyn30 

Mae TBI wedi gweithio â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi i ddod o hyd i ffyrdd i gynyddu taliadau dyledion 

trethi. Roedd ychwanegu neges bersonol mewn llawysgrifen (a oedd yn cynnwys enw’r unigolyn) ar flaen 

amlenni gwyn wedi gwella’r cyfraddau ateb a chynyddu’r niferoedd a lenwodd eu ffurflen dreth, o 

gymharu â’r rhai a gafodd amlen frown blaen.31  

 

Dylai negeseuon yn ymwneud â’r Dreth Gyngor fod mor bersonol a pherthnasol â phosib i’r unigolyn dan 

sylw felly, er enghraifft trwy anfon llythyrau neu negeseuon testun at ac oddi wrth unigolion a enwir. Yn 

ogystal â phersonoleiddio negeseuon, mae gwneud negeseuon  yn fwy clir a deniadol yn gallu helpu i 
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ddenu sylw. Gall defnyddio graffeg neu liwiau syml a hygyrch, er enghraifft, helpu i gymell pobl i sylwi a 

gweithredu ar neges yn ymwneud â’r Dreth Gyngor. Gwelodd un astudiaeth fod defnyddio system codio 

lliw syml i ddangos gwerth maethol bwyd yn helpu rhai defnyddwyr i ymwrthod â themtasiynau bwyd.32 

Amseru 

Tra bod llawer o astudiaethau wedi archwilio effaith gwneud newidiadau ymddygiadol i lythyrau, mae’r 

ffordd y caiff negeseuon eu hanfon ac amseriad y negeseuon yn gallu gwneud gwahaniaeth hefyd. Er 

enghraifft, mae cysylltu â phobl pan fo costau a manteision penderfyniad yn gliriach neu’n nes at yr 

amser yn fwy tebygol o’u sbarduno i weithredu. Er enghraifft, bu TBI yn gweithio gyda Gwasanaeth 

Llysoedd EM er mwyn cynyddu taliadau dirwyon gan droseddwyr ifanc. Trwy anfon negeseuon testun at 

bobl ddeg diwrnod cyn i’r beilïaid alw, cynyddodd y cyfraddau talu ddwy neu dair gwaith (yn dibynnu ar y 

neges ymddygiadol arall oedd yn y neges destun).33 Mae neges destun yn cynnig cyfle da i gyfathrebu 

mewn ffordd uniongyrchol ac ymarferol a allai wella’r broses o gasglu’r Dreth Gyngor. 

Dewisiadau rhagosodedig 

Mae gennym dueddiad cryf i ffafrio’r opsiwn rhagosodedig, gan ei fod yn lleihau’r costau uniongyrchol 

ac anuniongyrchol o weithredu.34 Gall rhagosodiadau fod yn arbennig o ddefnyddiol os oes unrhyw 

ansicrwydd o ran gwneud penderfyniadau neu wrthwynebiad i newid.35 Mae ymrestru gyda 

gwasanaethau yn un maes lle mae rhagosodiadau wedi cael effaith sylweddol. Mae newid i system 

optio allan yn y DU ar gyfer cyfraniadau pensiwn wedi arwain at 15 pwynt canran o gynnydd o ran 

cyflogwyr sy’n talu i bensiynau gweithle dros y ddwy flynedd ddiwethaf, sy’n gyfystyr â 5 miliwn o 

gynilwyr ychwanegol.36 Gellir  defnyddio rhagosodiadau syml er mwyn annog rhagor i dalu’r Dreth 

Gyngor, er enghraifft trwy ragosod pobl i ddefnyddio Debyd Uniongyrchol neu wneud taliadau ar-lein yn 

opsiwn rhagosodedig. Bydd lleihau nifer y camau yn y broses (e.e. cliciau i lenwi gwybodaeth dalu ar-

lein) hefyd yn helpu i leihau’r costau uniongyrchol ac anuniongyrchol sy’n gysylltiedig â thalu’r Dreth 

Gyngor. 

Fframio 

Mae’r dull o eirio dewisiadau yn gallu effeithio ar benderfyniadau pobl. Er enghraifft, pan gafodd 

penderfyniadau meddygol eu fframio mewn termau cadarnhaol (tebygolrwydd o fyw) yn hytrach na 

thermau negyddol (tebygolrwydd o farw), roedd pobl yn fwy tebygol o ddewis triniaeth, er gwaetha’r 

ffaith bod y tebygolrwydd yr un fath.37  Gallai gwneud goblygiadau negyddol peidio â thalu’r Dreth 

Gyngor yn glir, er enghraifft pwysleisio’r dyledion sy’n cronni, colli’r hawl i dalu trwy randaliadau a 

chamau cyfreithiol, fanteisio ar effaith fframio a thuedd pobl i osgoi colledion, er mwyn annog rhagor i 

dalu’r Dreth Gyngor. 



 

14 
© Behavioural Insights Ltd 

Normau cymdeithasol 

Rydyn ni’n cael ein dylanwadu’n fawr  gan ymddygiad y rhai o’n cwmpas ni, a’r disgwyliadau ymddygiad 

amlwg neu sydd ymhlyg o fewn cymdeithas neu grŵp o bobl.38 Mae cyflwyno gwybodaeth er mwyn 

amlygu’r ffaith bod unigolion yn allanolion o ran ymddygiad o gymharu ag eraill, yn gallu’u harwain i 

newid eu hymddygiad tuag at y norm cymdeithasol. Gwelodd treial blaenorol gan y TBI a Chyllid a 

Thollau Ei Mawrhydi fod cynnwys gwybodaeth am normal cymdeithasol ar ffurf llythryrau (‘Mae naw o 

bob deg o bobl yn y DU yn talu eu trethi’n brydlon’) wedi cynyddu taliadau’n sylweddol.39 Cynyddodd y 

cyfraddau talu ymhellach ar ôl ychwanegu’r llinell norm ‘lleiafrif’ (‘Mae naw o bob deg o bobl yn y DU yn 

talu eu trethi’n brydlon. Rydych chi ymhlith y lleiafrif bach o bobl nad ydynt wedi’n talu ni hyd yma’).40 

Ers hynny, rydyn ni wedi defnyddio normau cymdeithasol yn llythyrau atgoffa’r Dreth Gyngor ym Medway, 

sydd wedi cynyddu cyfraddau talu 11 pwynt canran. 

Negeseuon am wasanaethau cyhoeddus 

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli fod trethu yn hanfodol i dalu am nwyddau cyhoeddus sydd o fudd 

i bawb, yn ogystal ag eitemau penodol maen nhw’n cael budd penodol ohonynt. Ond go brin fod pobl yn 

meddwl am hyn wrth wneud penderfyniad i dalu eu Treth Gyngor. Gallai cymell pobl i feddwl am y 

gwasanaethau sy’n cael eu hariannu trwy’r Dreth Gyngor eu hannog i dalu. Mae yna ddwy theori sy’n 

cyd-fynd â’i gilydd ynglŷn â sut y gellir darbwyllo unigolion i dalu trethi trwy ganolbwyntio ar ganlyniadau 

trethu (h.y. gwasanaethau cyhoeddus). Yn gyntaf, dull dwyochrog syml o ‘rywbeth am rywbeth’, lle 

rydym yn talu treth er mwyn cael budd neu fantais amlwg arall.41 Yn ail, safbwynt mwy allgarol, moesol, 

lle mae talu treth yn ffordd o sicrhau rhywbeth da yn ei hanfod.42 43 Cynhaliodd TBI dreial gyda Chyllid a 

Thollau Ei Mawrhydi a brofodd y ddwy theori, a gwelwyd bod cyfraddau talu wedi cynyddu 1.3% o 

ddefnyddio neges nwyddau cyhoeddus mwy allgarol, wedi’i fframio ar fuddion (“Mae talu trethi yn 

golygu bod pawb ohonom yn elwa ar wasanaethau cyhoeddus hanfodol fel y Gwasanaeth Iechyd 

Gwladol, ffyrdd ac ysgolion.”)44  

Casgliad 

Trafodir sawl dull gwahanol yn yr adolygiad llenyddiaeth a allai gynyddu taliadau’r Dreth Gyngor. Fe 

wnaethom ni ddefnyddio’r rhain, yn ogystal â’n gwaith ni’n hunain er mwyn datblygu ymyriadau yng 

Nghasnewydd a Merthyr Tudful. Roedden ni’n awyddus i brofi’r dulliau gwahanol yn y naill ardal a’r llall 

er mwyn i Lywodraeth Cymru ddysgu i’r eithaf ohonynt. Yn yr adran nesaf, byddwn yn egluro’r dulliau a 

ddefnyddiwyd yn y ddau dreial. 

Treial 1 - Treial negeseuon testun gyda Chyngor Casnewydd 

Amcanion y prosiect 

Prif amcan y prosiect yng Nghasnewydd oedd cynyddu’r niferoedd sy’n talu’r Dreth Gyngor trwy Ddebyd 

Uniongyrchol. Yr ail amcan oedd cynyddu’r cyfraddau talu cyn anfon llythyrau atgoffa.  
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Yr ymyriad 

Ddechrau’r flwyddyn dreth, mae Cyngor Casnewydd yn anfon bil blynyddol y Dreth Gyngor at drigolion, 

sy’n nodi manylion y taliadau sy’n ofynnol am y flwyddyn i ddod. Gall aelwydydd dalu trwy Ddebyd 

Uniongyrchol, dros y ffôn, ar-lein, neu’n bersonol mewn banc, mewn swyddfa bost neu’r Cyngor ei hun. 

Unwaith mae aelwyd wedi cofrestru i ddefnyddio Debyd Uniongyrchol, mae’r taliadau’n cael eu cymryd 

yn awtomatig. Yn y treial hwn, fe wnaethom anfon cyfres o negeseuon testun yn y tri mis ar ôl anfon y bil 

blynyddol, er mwyn atgoffa trigolion Casnewydd i dalu’r Dreth Gyngor a’u hannog i dalu trwy Ddebyd 

Uniongyrchol.  

Mae ymchwil ymddygiadol yn awgrymu bod amseriad y neges a’r ffordd rydyn ni’n ei derbyn yn gallu 

dylanwadu ar ein hymateb iddi (gweler yr Adolygiad Llenyddiaeth). Nod y negeseuon testun oedd 

atgoffa pobl i dalu, yn ogystal â’u cymell i newid i Ddebyd Uniongyrchol. Er mwyn profi pa mor effeithiol 

yw’r dull hwn, anfonwyd negeseuon at hanner y trigolion yr oedd gan Gyngor Casnewydd rifau ffôn ar eu 

cyfer ac nad oeddent yn talu trwy Ddebyd Uniongyrchol. Mae’r negeseuon testun wedi’u disgrifio isod: 

Grŵp  Manylion yr ymyriadau 

Dim neges destun                 

(grŵp rheoli) 

Wedi derbyn neges arferol am y Dreth Gyngor ar ffurf bil blynyddol ac unrhyw 

lythyrau atgoffa priodol, ond heb dderbyn unrhyw negeseuon testun. 

Neges destun (grŵp 

triniaeth) 

Wedi derbyn neges arferol am y Dreth Gyngor ar ffurf bil blynyddol ac unrhyw 

lythyrau atgoffa yn ogystal â neges destun seiliedig ar ymddygiad yn ystod pob 

mis o’r treial (tri mis). Roedd mis 1 yn defnyddio neges norm cymdeithasol:    

 Hi [insert name], we’ve sent you your annual Council Tax bill. Did you know 66% 

of households in Newport pay by Direct Debit? Click here to sign up today: 

[insert link]  - Newport City Council If you would prefer not to receive any more 

messages from us, text NPSTOP to 82228.   

Roedd neges mis 2 yn pwysleisio pa mor hwylus yw defnyddio Debyd 

Uniongyrchol:    

Hi [first name], your next Council Tax instalment of £[insert amount] is due on 

the [insert date] May. Take the hassle out of paying by signing up to Direct Debit 

here: [insert link]. If you would prefer not to receive any more messages from us, 

text NPSTOP to 82228.”    

Roedd neges mis 3 yn atgoffa’r trigolion bod y dreth gyngor yn cael ei gwario ar 

wasanaethau cyhoeddus lleol:    

Hi [first name], your next Council Tax instalment of £[insert amount] is due on 

the [insert date] June. Your Council Tax funds valuable public services in 

Newport. Click here to pay: [insert link]. If you would prefer not to receive any 
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more messages from us, text NPSTOP to 82228.”   

Gweithredu 

Cafodd y negeseuon testun eu hanfon at tua 4,500 o aelwydydd nad ydynt yn talu trwy Ddebyd 

Uniongyrchol, yr oedd gan Gyngor Casnewydd rif ffôn symudol ar eu cyfer. Aeth TBI ati i’w rhannu i ddau 

grŵp ar hap ar ddechrau’r treial. Anfonwyd negeseuon testun at un grŵp (y grŵp triniaeth) ond nid y 

grŵp arall (y grŵp rheoli) yn ystod cyfnod y treial. Cynhaliwyd y treial rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 

2016. 

Canlyniadau 

Dros holl gyfnod y treial, nid oedd unrhyw wahaniaeth sylweddol rhwng y grŵp triniaeth a’r grŵp rheoli o 

ran y tebygolrwydd o gofrestru i ddefnyddio Debyd Uniongyrchol (gweler Ffigur 1). Yn ystod mis cynta’r 

treial, fodd bynnag, fe wnaeth nifer sylweddol fwy o bobl yn y grŵp triniaeth gofrestru i ddefnyddio 

Debyd Uniongyrchol. 

Gall fod sawl eglurhad am  y gwahaniaeth sylweddol yn y mis cyntaf. Efallai bod y ddwy neges gyntaf (y 

byddai’r trigolion wedi’u derbyn erbyn diwedd y mis cyntaf) yn canolbwyntio’n benodol ar gofrestru i 

ddefnyddio Debyd Uniongyrchol neu gallai ddangos grym negeseuon norm cymdeithasol (oedd yn y 

neges gyntaf yn unig). Neu, gallai fod yn fater o amseru. Gwyddom fod amseriad ymyriadau yn ffactor 

pwysig o ran penderfynu sut mae pobl yn ymateb i ymyriad (gweler yr Adolygiad Llenyddiaeth). Efallai yn 

ystod mis cyntaf blwyddyn y Dreth Gyngor, pan fo pobl yn derbyn eu bil blynyddol, fod neges destun yn 

ddigon i gymell rhai pobl a oedd wedi ystyried talu trwy Ddebyd Uniongyrchol i wneud hynny. Neu fod 

cyfnod bilio newydd y Dreth Gyngor, sy’n dilyn deufis o beidio gorfod talu’r Dreth Gyngor, yn gyfle i bobl 

ailystyried hen arferion ac yn barod i fabwysiadu dull newydd. Mae angen cynnal rhagor o waith i ddeall 

p’un o’r sbardunwyr posib hyn a achosodd i bobl newid eu hymddygiad, ac rydym yn trafod y dulliau 

gwahanol yn yr adran Argymhellion. 
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Ffigur 1: Y gyfran o drigolion Casnewydd yn y sampl a dalodd trwy Ddebyd Uniongyrchol yn ystod cyfnod 

y treial 

 

Wrth fesur y tebygolrwydd o wneud taliad, gwelsom fod y grŵp triniaeth yn llai tebygol o dalu’r Dreth 

Gyngor yn ystod y treial (gweler Ffigur 2). Mae’r canfyddiad hwn yn wir hyd yn oed wrth ystyried y rhai a 

symudodd i Ddebyd Uniongyrchol. Mae hwn yn ganfyddiad annisgwyl ac nid yw’n un greddfol. Aethom 

ati i gynnal dadansoddiad pellach o’n canlyniadau gyda Mynegrif Amddifadedd Lluosog Cymru a gweld 

bod cydberthynas gadarnhaol ag amddifadedd. Hynny yw, po fwyaf tlawd yw ardal, yna lleiaf tebygol yw 

trigolion yr ardal honno o dalu ar ôl cael neges destun. Fel rhagdybiaeth gynnar, felly, gall negeseuon 

testun fod yn ddefnyddiol i bobl â digon o arian i dalu’r bil, ond i bobl â llai o incwm gwario, gallai’r 

negeseuon gael eu gweld fel ffordd ddigroeso a di-fudd o fynnu taliad, gan gael effaith niweidiol ar 

gyfraddau talu. 
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Ffigur 2: Y gyfran o drigolion Casnewydd yn y sampl a dalodd fesul rhandaliad yn ystod cyfnod y treial 

 

Argymhellion 

Mae effaith negyddol y negeseuon testun ar gyfraddau talu yn ganlyniad croes i’r disgwyl felly mae TBI 

yn bwriadu cynnal dadansoddiad ansoddol er mwyn deall hyn yn well. Byddwn yn gweithio gyda Chyngor 

Casnewydd i nodi detholiad o aelwydydd nad ydynt yn defnyddio Debyd Uniongyrchol ar hyn o bryd er 

mwyn cynnal grwpiau ffocws neu gyfweliadau wedi’u strwythuro’n rhannol gyda nhw. Mae creu 

cysylltiadau â sefydliadau, neu elusennau, sy’n gweithio gyda’r grŵp hwn yn hollbwysig er mwyn 

cynhyrchu data gwerth chweil. Bydd y data’n canolbwyntio ar gynnwys y negeseuon, y dull o negeseua 

a’r cymhellion a’r rhwystrau i aelwydydd gofrestru i ddefnyddio Debyd Uniongyrchol. Yn ogystal â deall 

canlyniadau’r treial hwn, bydd yr ymchwil ansoddol hefyd yn helpu i ddangos a ddylai Cyngor 

Casnewydd gynnal treialon negeseuon testun yn y dyfodol er mwyn annog mwy o bobl i ddefnyddio 

Debyd Uniongyrchol. Bydd y gwaith hwn yn cychwyn ym mis Hydref 2016 a byddwn yn cyflwyno’r 

canlyniadau i Lywodraeth Cymru a Chyngor Casnewydd. 

Dyma’n trydydd treial rydym wedi’i gynnal gyda’r nod o annog rhagor o bobl i ddefnyddio Debyd 

Uniongyrchol, na fu’n gwbl lwyddiannus. Yn flaenorol, roeddem wedi ceisio aileirio llythyrau a 

hysbysebu loteri oedd yn agored i bobl a gofrestrodd i ddefnyddio Debyd Uniongyrchol45 Yn y treial hwn, 

ein nod oedd ei gwneud hi mor hwylus â phosib i bobl gofrestru trwy anfon neges destun â dolen gyswllt 

i’r dudalen gofrestru. Mae’n ymddangos ei bod hi’n anodd cymell pobl nad ydynt yn talu trwy Ddebyd 

Uniongyrchol i ddefnyddio’r dull hwn o dalu. O gofio ei bod hi’n ffordd hawdd ac effeithlon i dalu, 
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byddem yn argymell gwaith ymchwil i ddeall hyn. Mae tystiolaeth anecdotaidd o waith ehangach TBI 

gyda thenantiaid cymdeithas dai yn dangos bob pobl yn ei chael hi’n haws i gyllidebu os ydyn nhw’n talu 

biliau eu hunain yn hytrach na bod arian yn gadael eu cyfrif yn awtomatig. Felly, gallai ymchwil pellach 

ystyried a yw pobl yn anfodlon cofrestru i ddefnyddio Debyd Uniongyrchol am eu bod yn poeni y byddai’n 

gwneud eu sefyllfa ariannol yn anoddach. 

Treial 2 –Treial llythyrau gyda Chyngor Merthyr Tudful 

Amcanion y prosiect 

Nod y treial hwn ym Merthyr oedd cynyddu cyfraddau talu’r Dreth Gyngor trwy gynyddu cyfran yr 

aelwydydd sy’n talu eu bil ar ôl derbyn y llythyr atgoffa cyntaf. 

Yr ymyriad 

Roedd y treial hwn yn newid y llythyr atgoffa cyntaf mae Cyngor Merthyr Tudful yn ei anfon at drigolion os 

ydyn nhw’n methu taliad y Dreth Gyngor. Y nod oedd cynyddu cyfran yr aelwydydd sy’n talu’r Dreth 

Gyngor ar ôl derbyn y llythyr hwn. Oherwydd cyfyngiadau ymarferol, nid oeddem yn gallu gwneud 

newidiadau i’r bil blynyddol felly canolbwyntiwyd ar y llythyr atgoffa cyntaf. Cynhaliwyd y treial rhwng 

mis Ebrill a mis Mehefin 2016. 

Aethom ati i gynllunio dau lythyr newydd i gymharu â’r llythyr cyfredol (manylion isod) a dewiswyd 

aelwydydd ar hap i dderbyn un o’r llythyrau hyn. Derbyniodd y grŵp rheoli y llythyr atgoffa safonol cyntaf 

a anfonir gan Gyngor Merthyr Tudful. Cafodd yr ail grŵp, grŵp triniaeth 1, fersiwn symlach o’r llythyr 

cyntaf, gyda diagram llif. Roedd y diagram yn dangos proses dalu’r Dreth Gyngor, ac yn egluro 

goblygiadau peidio â thalu yn glir, fel colli’r hawl i dalu trwy Ddebyd Uniongyrchol neu dderbyn gwŷs llys. 

Anfonwyd llythyr symlach at y trydydd grŵp hefyd (grŵp triniaeth 2), a oedd yn cynnwys neges am 

wasanaethau cyhoeddus yn hytrach na diagram llif, er mwyn annog pobl i dalu. Mae’r manylion i’w 

gweld yn y tabl isod, a’r llythyrau llawn i’w gweld yn Atodiad 2. 

 

Llythyrau Manylion yr ymyriadau 

Llythyr atgoffa safonol 

cyntaf 

(grŵp rheoli) 

Wedi derbyn y llythyr atgoffa cyntaf sy’n cael ei anfon gan Gyngor Merthyr Tudful 

fel arfer. 

Llythyr diagram 

(grŵp triniaeth 1) 

Llythyr wedi’i symleiddio â mwy o bwyslais ar weithredu. Mae treialon blaenorol 

gan TBI wedi dangos y gall symleiddio’r neges a chynnwys galwad glir i 

weithredu olygu bod y wybodaeth mewn llythyr casglu treth yn fwy amlwg46 

Hefyd, ychwanegwyd diagram llif a oedd yn amlinellu’r broses gasglu (anfon bil, 
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cyfnod atgoffa, rhybudd terfynol, gwŷs llys), yn dangos lle mae’r unigolyn yn y 

broses ar hyn o bryd (y cam llythyr atgoffa), ac yn gwneud goblygiadau peidio â 

thalu yn gliriach. Cafodd TBI lwyddiant yn y gorffennol wrth ddefnyddio dull 

tebyg i gynyddu cyfraddau talu’r Dreth Gyngor ym Medway. 

Llythyr gwasanaeth 

cyhoeddus 

(grŵp triniaeth 2) 

Roedd y llythyr hwn yr un fath â’r un a gafodd grŵp trin 1, sef ei fod yn fyrrach, yn 

symlach ac yn canolbwyntio mwy ar weithredu. Yn lle diagram llif, fodd bynnag, 

roedd yn cynnwys neges nwyddau cyhoeddus:  

“Council tax pays for vital local services that help and support everyone in 
Merthyr Tydfil. Please make sure you pay.” 

Roedd yn defnyddio’r syniad o ddwyochredd, sef greddf pobl i roi rhywbeth yn ôl 

os ydyn nhw wedi derbyn rhywbeth, ac allgaredd lle mae talu treth yn fodd i 

gyflawni rhywbeth da yn y bôn. Gwelwyd bod neges o’r fath yn effeithiol mewn 

treialon blaenorol gyda Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi. 

 

Gweithredu 

Fel rhan o’r treial, profwyd dau lythyr atgoffa newydd am y Dreth Gyngor o gymharu â’r llythyr cyfredol ac 

anfonwyd y llythyr atgoffa cyntaf at tua 5,000 o aelwydydd rhwng 1 Ebrill a 30 Mehefin. Y mesur 

canlyniad oedd p’un ai oedd aelwyd wedi talu’r Dreth Gyngor ar ôl derbyn llythyr atgoffa cyntaf. 

Er mwyn dyrannu llythyrau, fe wnaethom neilltuo llythyr gwahanol i ddeuddeg plwyf y cyngor bob mis. 

Felly, roedd Plwyf 1 yn derbyn y llythyr rheoli yn y mis cyntaf, llythyr triniaeth 1 yn yr ail fis a llythyr 

triniaeth 2 yn y trydydd mis. Cafodd plwyfi eraill gopi o bob llythyr fis ar y tro, ond mewn trefn wahanol i 

Blwyf 1. Mae’r tabl isod yn dangos pa blwyfi gafodd pa lythyrau ym mhob mis.  

 

Plwyf Ebrill Mai Mehefin 

Trelewis/Bedlinog Rheoli Triniaeth 1 Triniaeth 2 

Y Faenor Rheoli Triniaeth 1 Triniaeth 2 

Gurnos Rheoli Triniaeth 2 Triniaeth 1 

Tref Merthyr Rheoli Triniaeth 2 Triniaeth 1 

Cyfarthfa Triniaeth 1 Rheoli Triniaeth 2 

Penydarren Triniaeth 1 Rheoli Triniaeth 2 

Pant Triniaeth 1 Triniaeth 2 Rheoli 
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Ynysowen Triniaeth 1 Triniaeth 2 Rheoli 

Dowlais Triniaeth 2 Rheoli Triniaeth 1 

Treharris Triniaeth 2 Rheoli Triniaeth 1 

Parc Triniaeth 2 Triniaeth 1 Rheoli 

Pentre-bach Triniaeth 2 Triniaeth 1 Rheoli 

Canlyniadau 

Mae Ffigur 3 yn dangos cyfran yr aelwydydd a dalodd y Dreth Gyngor ar ôl cael llythyr atgoffa cyntaf, 

wedi’u dadansoddi yn ôl y math o lythyr a gawsant. Gwelwn effaith gadarnhaol, er nad ystadegol-

arwyddocaol (p~0.09) y llythyr diagram, ac effaith lai, hyd yn oed lai arwyddocaol y neges am 

wasanaethau cyhoeddus. Mae hyn yn golygu na allwn ddweud bod y llythyrau newydd yn fwy effeithiol 

na’r llythyr cyfredol. 

Ffigur 3 Cyfran yr aelwydydd a dalodd ar ôl cael y llythyr atgoffa cyntaf yn ystod y treial 

 

 



 

22 
© Behavioural Insights Ltd 

Mae gan y canfyddiadau hyn nifer o oblygiadau posib: 

 Rydym wedi ceisio defnyddio diagram proses mewn llythyr am y Dreth Gyngor o’r blaen ym 

Medway. Yn y cyd-destun hwnnw, llwyddwyd i gynyddu’n sylweddol nifer yr aelwydydd a dalodd 

ar ôl cael llythyr atgoffa. Mae’n ddiddorol nodi y cyfraddau talu ar gyfer pob grŵp (gan gynnwys 

y llythyr rheoli) yn uwch ym Medway. Gall hyn adlewyrchu’r gwahaniaethau mewn poblogaethau 

neu brosesau casglu. 

 Mewn ffordd debyg i Dreial 1, nid yw’n ymddangos fel pe bai negeseuon am wasanaethau 

cyhoeddus yn newid ymddygiad pobl. Mae hyn yn awgrymu nad diffyg dealltwriaeth am y 

gwasanaethau y mae’r Dreth Gyngor yn talu amdanynt sy’n atal pobl rhag talu’r bil. Gall 

awgrymu hefyd bod negeseuon wedi’u fframio’n negyddol, fel rhai am golled neu ddiffyg 

cydymffurfio â normau cymdeithasol, a fu’n llwyddiannus mewn treialon treth eraill, yn fwy 

effeithiol. 

Argymhelliad 

Yn anffodus, ni arweiniodd y dulliau a dreialwyd gennym at welliant aruthrol mewn cyfraddau talu. Fodd 

bynnag, nid yw hyn yn golygu nad oes cyfle i ddefnyddio dirnadaeth o ymddygiad yn y dyfodol. Mae’r 

ffaith fod dulliau a weithiodd mewn ardaloedd eraill wedi methu yma, yn dangos pwysigrwydd cyd-

destun lleol. Felly, rydym yn awgrymu ymchwil pellach er mwyn deall y gwahaniaethau rhwng Medway a 

Merthyr Tudful a allai lywio’r dasg o aileirio a phrofi llythyrau atgoffa yn y dyfodol, neu efallai’r bil 

blynyddol hyd yn oed. 

Casgliad 

Mae’r treialon a drafodir yn yr adroddiad hwn yn ychwanegu at waith blaenorol TBI er mwyn ceisio 

gwella’r broses o gasglu trethi ar lawr gwlad ac yn genedlaethol. Mae treialon blaenorol wedi dangos 

bod dulliau sy’n ei gwneud hi’n haws i dalu a defnyddio negeseuon sy’n defnyddio’r syniad o normau 

cymdeithasol yn arbennig o bwerus47 Yn anffodus, ni wnaeth yr un o’r dulliau a ddefnyddiwyd yng 

Nghasnewydd neu Ferthyr Tudful arwain at gynnydd sylweddol yn y Dreth Gyngor a gasglwyd. Er hynny, 

daeth ambell gasgliad diddorol i’r amlwg:  

 Yng Nghasnewydd, mae’n ymddangos bod y negeseuon a anfonwyd yn y mis cyntaf wedi bod yn 

effeithiol o ran annog pobl i ddechrau defnyddio Debyd Uniongyrchol yn y mis hwnnw.  

 Yn yr un modd, roedd y llythyr diagram ym Merthyr Tudful yn fwy llwyddiannus na’r grŵp rheoli 

ym Merthyr Tudful, er nad oedd hyn yn arwyddocaol ar lefel hyder o 95% 

Er ei bod hi’n demtasiwn dod i’r casgliad fod y treialon wedi ‘methu’, yn aml mae deall beth sydd ddim 

yn gweithio yr un mor bwysig â deall beth sy’n gweithio. O gofio bod modd profi’r dulliau hyn yn weddol 

rwydd a rhad, gall cynghorau eu defnyddio, eu profi a’u mireinio dro ar ôl tro, gyda’r nod yn y pen draw o 

ganfod dull sy’n gweddu i gyd-destun penodol y cyngor hwnnw. 
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Bu’r ddau dreial yn gyfle i ni feithrin dealltwriaeth o’r heriau sydd angen eu hwynebu er mwyn addasu 

dulliau llwyddiannus i leoliadau newydd. Yn seiliedig ar ymchwil a thystiolaeth flaenorol, roeddem yn 

credu y byddai apelio at ysbryd cyhoeddus cymwynasgar pobl a phwysleisio bod trethi’n talu am 

wasanaethau cyhoeddus lleol yn gwneud i’r manteision fod yn fwy gweladwy a real ac felly’n arwain at 

gyfraddau talu uwch. Gallai’r ffaith fod y dull hwn yn effeithiol ar lefel genedlaethol, ond nid ar lefel leol, 

adlewyrchu’r gwahaniaethau pwysig rhwng y Dreth Gyngor a Threth Incwm, megis y gyfradd uchel o 

daliadau Treth Gyngor a bod y taliad hwnnw’n dueddol o fod yn gyfran sylweddol is o incwm aelwydydd. 

Hefyd, dyma’r trydydd tro i ni geisio gwella’r niferoedd sy’n defnyddio Debyd Uniongyrchol i dalu’r Dreth 

Gyngor, ac mae’n faes anodd iawn i wella arno. Ymddengys nad yw dulliau fel normau cymdeithasol a’i 

gwneud hi’n haws i ddefnyddio Debyd Uniongyrchol, sy’n llwyddo mewn meysydd casglu trethi eraill, yn 

ddigon cryf i gynyddu’r defnydd o Ddebyd Uniongyrchol yn sylweddol wedi’r mis cyntaf. Efallai mai’r 

rheswm am hyn yw bod pobl yn pryderu am weld symiau sylweddol yn mynd allan o’u cyfrif banc yn 

awtomatig gan ei fod yn anoddach cyllidebu wedyn, sy’n debygol o fod yn broblem arbennig i bobl heb 

incwm cyson bob mis. Mae angen cynnal gwaith ymchwil i ddeall y rhwystrau i ddefnyddio Debyd 

Uniongyrchol cyn cynnal prosiectau pellach i gynyddu’r niferoedd. 

Yn gyffredinol, mae’r treialon hyn wedi dangos yn glir pa mor bwysig yw’r cyd-destun lleol, ac nad yw 

dulliau sydd wedi llwyddo’n genedlaethol neu mewn lleoliadau eraill yn mynd i gael yr un effaith mewn 

llefydd eraill o reidrwydd. Gallai canlyniadau gwaith o’r fath lywio penderfyniadau i fabwysiadu 

modelau ataliol neu anataliol o gasglu trethi. Gallai’r gwaith hwn greu goblygiadau p’un ai ydym yn 

mabwysiadu modelau ataliol neu ddi-ataliol o gasglu trethi. Cyfran fach iawn o bobl sy’n peidio talu’r 

Dreth Gyngor, ac os ydyn nhw’n peidio talu’n gyson, yna mae ymchwil blaenorol yn awgrymu y gallai’r 

model ataliol fod yn fwy effeithiol er mwyn casglu trethi (gweler yr Adolygiad Llenyddiaeth). Fodd 

bynnag, rhaid deall y rhesymau pam nad yw pobl yn ymddwyn mewn ffordd benodol cyn rhoi polisïau ar 

waith. Er enghraifft, os nad yw pobl yn talu’r Dreth Gyngor neu ddim yn cofrestru i ddefnyddio Debyd 

Uniongyrchol oherwydd problemau ehangach fel pryderon am allu i gyllidebu, yna gall ymyriadau 

ehangach fel gwella ymwybyddiaeth ariannol fod o fudd hefyd. 
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Atodiad1: Proses y Dreth Gyngor os nad yw pobl yn talu  
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Atodiad 2: Copi o lythyrau o dreial 2  

Llythyr 1: Llythyr rheoli 
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Llythyr 2: Llythyr diagram 
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Llythyr 3: Llythyr gwasanaethau cyhoeddus 
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