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Annwyl Brif Weinidog

Fel mater o frys, a wnewch chi:

Rhannwn weledigaeth o gymdeithas ble mae gan bawb fynediad at fwyd, a
ble nad oes raid i neb fynd i’w wely eisiau bwyd. Galwn ar Lywodraeth y DU i
ddiwygio Credyd Cynhwysol i atal mwy o bobl rhag newynu. Dibynnwn, bob un
ohonom, ar i rwyd ddiogelwch lles fod yno ar ein cyfer mewn cyfnodau o straen
ariannol neu galedi. Ond ar hyn o bryd mae Credyd Cynhwysol yn methu yn
y dasg hon. Mewn ardaloedd ble mae Credyd Cynhwysol yn weithredol, mae
banciau bwyd a darparwyr cymorth bwyd eraill yn adrodd cynnydd mawr yn
nifer y bobl sydd wedi eu gwthio i fwy fyth o ddyled, amddifadrwydd a newyn o
ganlyniad i oediadau, gwallau, diffyg hyblygrwydd a chymorth annigonol.

 Weithredu i wella’r hyblygrwydd a’r cymorth ar gyfer
pobl sydd yn derbyn Credyd Cynhwysol.
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 Gwneud gwelliannau i Gredyd Cynhwysol, i sicrhau
nad yw’n gadael mwy o bobl mewn perygl o fynd i
ddyled ac o amddifadrwydd.
 Gwneud ymrwymiad hirdymor i sicrhau bod Credyd
Cynhwysol yn darparu incwm digonol i bobl fedru fforddio bwyd da yn
rheolaidd.

Cyfenw

Enw neu rif y tŷ

Cod post

Ni chaiff eich gwybodaeth bersonol ei storio na’i defnyddio mewn unrhyw ffordd arall heblaw am i gyflwyno’r ddeiseb hon.

Os ydych chi wedi dosbarthu’r daflen hon, rhowch wybod inni pwy ydych chi:
Enw:
Sefydliad (os o gwbl):

Cyfeiriad e-bost:

n Hoffwn dderbyn e-byst wythnosol gyda diweddariadau a chamau gweithredu gan Dileu Newyn DU

Dychweler y daflen hon i: End Hunger UK, 86 Tavistock Place, London WC1H 9RT erbyn 2 Tachwedd.
Bydd Dileu Newyn DU yn cyflwyno’r ddeiseb i’r Prif Weinidog yn gynnar ym mis Tachwedd. Diolch!

www.endhungeruk.org/universalcredit
#endhungeruk
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Cyhoeddwyd ar ran End Hunger UK gan Church Action on Poverty, rhif elusen cofrestredig 1079986 a chwmni cyfyngedig trwy warant rhif 3780243.
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