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Gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm 

isel- diwygio Budd-daliadau Lles 

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymchwiliad ar wneud i'r economi weithio i bobl 

sydd ag incwm isel. Mae hyn yn cysylltu â'n gwaith arall sy'n edrych ar dlodi yng 

Nghymru, gan gynnwys ar Cymunedau yn Gyntaf.  

Mae un haen o'r ymchwiliad incwm isel yn ymwneud â rôl budd-daliadau lles o ran 

cefnogi pobl. Fel rhan o hyn, cawsom dystiolaeth lafar gan Dr Sharon Wright a Dr 

Lisa Scullion, sy'n ymwneud â'r rhaglen ymchwil ar Amodoldeb Lles. Cawsom 

dystiolaeth ysgrifenedig gan yr Athro Jane Miller hefyd. Mae rhagor o wybodaeth 

ar gael yma. 

Yn dilyn hyn, cytunwyd i ofyn am wybodaeth bellach gennych ar yr effaith y bydd 

y newidiadau i'r system budd-daliadau lles dros y blynyddoedd diwethaf yn cael ar 

bobl yng Nghymru. Rydym yn ymwybodol bod Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

Gweinidogol Llywodraeth Cymru ar Ddiwygio Lles wedi comisiynu ymchwil i'r 

mater hwn, a bod nifer o adroddiadau wedi'u cyhoeddi. Fodd bynnag, yn ôl yr hyn 

yr ydym yn ei ddeall, cyhoeddwyd yr adroddiad diweddaraf yn 2014, a gwyddom 

fod yna newidiadau pellach wedi bod ers hynny. Mae gennym ddiddordeb 

arbennig yn effaith cyflwyno Credyd Cynhwysol.  
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Yn dilyn y sesiwn hon, ac ar ôl rhoi mwy o ystyriaeth i'r materion a godwyd, rwyf 

hefyd wedi ysgrifennu at Lywodraeth y DU yn ychwanegu ein llais at y rhai sy'n 

galw am roi'r gorau dros dro i barhau i gyflwyno Credyd Cynhwysol. Mae copi o'r 

llythyr hwn yn atodedig. A ydych chi wedi trafod y mater hwn â Llywodraeth y DU, 

ac os felly, beth fu natur eich trafodaethau? 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 
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