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Papur Tystiolaeth ar Fudd-daliadau yng Nghymru: Opsiynau i'w Cyflawni'n Well. 
Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.  

Nod y papur hwn yw rhoi tystiolaeth ysgrifenedig i ymchwiliad y Pwyllgor Cymunedau, 
Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w 
cyflawni'n well.  

Cyd-destun 

1. Mae'n amser cynnal archwiliad manylach o'r achos dros ddatganoli'r broses o
weinyddu budd-daliadau lles yng Nghymru. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf,
mae Llywodraeth y DU wedi rhoi nifer o ddiwygiadau lles ar waith, yn enwedig
drwy gyflwyno Credyd Cynhwysol (UC). Mae'r rheolau cymhwystra hefyd wedi
newid, gyda'r rhan fwyaf o'r newidiadau hyn yn cyfyngu ar y cymorth ariannol sydd
ar gael i unigolion a theuluoedd.

2. Y farn gyffredin yw bod diwygiadau budd-daliadau lles a chredydau treth
Llywodraeth y DU, yn sgil Deddf Diwygio Lles 2012 a Deddf Lles a Gwaith 2016,
yn ogystal â chyni, yn achosi caledi sylweddol yng Nghymru. At hynny, dim ond
yn rhannol y mae llawer o'r toriadau i fudd-daliadau a gyhoeddwyd ers 2015 wedi
cael eu rhoi ar waith, ac mae mwy o doriadau i ddod.

3. Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2019 ar
effaith diwygiadau Llywodraeth y DU i'r system les ar aelwydydd yng Nghymru yn
cyfeirio at ddadansoddiad sy'n dangos y bydd aelwydydd yng Nghymru yn colli
1.5 y cant o'u hincwm net ar gyfartaledd (neu tua £480 y flwyddyn) yn sgil y pecyn
cyffredinol o ddiwygiadau treth, lles a Chyflog Byw Cenedlaethol a gyhoeddwyd
ers 2010. Mae hyn yn seiliedig ar ddadansoddiad a wnaed gan Landman
Economics ac Aubergine Analysis ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol sy'n cwmpasu'r diwygiadau a gyhoeddwyd rhwng mis Mai 2010 a mis
Ionawr 2018. Er nad yw'n cwmpasu unrhyw newidiadau a gyhoeddwyd ers hynny,
mae dadansoddiad mwy diweddar gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid (IFS) yn
dangos nad yw'r newidiadau lles a gyhoeddwyd yng Nghyllideb 2018, a
gynyddodd haelioni Credyd Cynhwysol, yn gwneud fawr ddim gwahaniaeth i
incwm aelwydydd, ar gyfartaledd, yn yr hirdymor.

4. Disgwylir i effaith gyffredinol y diwygiadau barhau i fod yn anflaengar, gyda'r
effeithiau mwyaf yn cael eu teimlo gan bobl ar yr incwm isaf, yn enwedig y rheini
sydd â phlant. O ganlyniad, amcangyfrifir y bydd tlodi plant cymharol yng Nghymru
yn cynyddu'n sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Ceir effaith negyddol
anghymesur hefyd ar incwm sawl grŵp gwarchodedig,  gan gynnwys pobl anabl,
rhai grwpiau ethnig, a menywod, a cheir effeithiau arbennig o negyddol ar grwpiau
croestoriadol sy'n wynebu sawl anfantais.

5. Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi pryder mawr bod sawl gwendid yn y ffordd
y mae Credyd Cynhwysol wedi'i ddylunio a all arwain unigolion sy'n agored i
niwed at dlodi. Gall yr isafswm o '5 wythnos o aros' am y taliad cyntaf ac yna
defnydd eang yr Adran Gwaith a Phensiynau o ragdaliadau Credyd Cynhwysol,
fel 'ateb' dros dro, gynyddu'r risg o fynd i ddyled i'r rheini sydd fwyaf agored i
niwed. Mae Gweinidogion Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU dro ar ôl tro i
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fynd i'r afael â'r gwendidau mawr hyn ac atal Credyd Cynhwysol rhag cael ei 
gyflwyno ymhellach. Mae nifer y ceisiadau i Gronfa Cymorth Dewisol 
Llywodraeth Cymru wedi cynyddu'n sylweddol, gyda chynnydd mawr mewn galw 
ers mis Mawrth 2018. Mae hyn o ganlyniad uniongyrchol i newidiadau diweddar 
mewn budd-daliadau lles, yn enwedig gan bobl sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi 
â'r oedi o ran taliadau credyd cynhwysol. Cafodd cyllideb o £8.4m ei dyrannu ar 
gyfer 2018-19, ond cyrhaeddodd gwariant diwedd y flwyddyn £10.5m.  Mae £2m 
ychwanegol ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol hon er mwyn bodloni'r cynnydd 
parhaus mewn galw.  

 
6. Mae cyhoeddiadau diweddar Llywodraeth y DU wedi dangos ei bod am feddalu ei 

dull gweithredu.  Er enghraifft, mae Hyfforddwyr Gwaith yr Adran Gwaith a 
Phensiynau yn fwy agored erbyn hyn i ddefnyddio Cronfa Cymorth Hyblyg yr 
Adran Gwaith a Phensiynau er mwyn talu costau gofal plant. Fodd bynnag, nid yw 
ehangder na graddau'r newidiadau i'w datblygu neu eu rhoi ar waith yn gwbl 
hysbys eto, ac mae eu heffaith hyd yma yn debygol o fod yn fach nes iddynt gael 
eu cyflwyno'n ehangach.  

 
Datganoli Gweinyddiaeth 
 
7. Ar 5 Chwefror cyhoeddodd y Prif Weinidog fod Llywodraeth Cymru wedi gofyn i 

Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru archwilio'r achos dros ddatganoli gweinyddu 
agweddau ar y system fudd-daliadau yng Nghymru fel rhan o'i rhaglen waith ar 
gyfer 2019-20. Caiff yr ymchwiliad hwn gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 
Leol a Chymunedau, yn ogystal ag adroddiadau gan sefydliadau megis Sefydliad 
Bevan a Phrifysgol Caerdydd, eu croesawu a'u hystyried yn gyfraniadau amserol 
i'r archwiliad hwn.  

 
8. Mae'r wladwriaeth les yn elfen hanfodol o Deyrnas Unedig: un sydd â 

chyfrifoldeb ar y cyd i gefnogi'r rheini sydd mewn angen drwy gyfuno adnoddau 
ac ailddosbarthu incwm.  Ni ddylid tanseilio'r cyfrifoldeb ar y cyd hwn drwy 
ddatganoli.  

 
9. Yng Nghymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o fudd-

daliadau yn seiliedig ar brawf modd, awdurdodau lleol sy'n rheoli budd-dal tai a 
Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi sy'n gweinyddu budd-dal plant, lwfans 
gwarcheidwaid a'r system credydau treth.  Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU 
wedi penderfynu datganoli budd-daliadau penodol i Gymru dros y blynyddoedd 
diwethaf. O ganlyniad, mae gennym brofiad helaeth o weinyddu taliadau lles erbyn 
hyn, er enghraifft Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor, Taliadau Disgresiwn at 
Gostau Tai a'r Gronfa Cymorth Dewisol. Mae datganoli 10 budd-dal i'r Alban yn 
ogystal â'r hyblygrwydd wrth weinyddu Credyd Cynhwysol hefyd yn rhoi peth 
tystiolaeth i ni adeiladu arni.  

 
10. Bydd yn bwysig deall oddi wrth Lywodraeth yr Alban ba rai o'i phwerau 

gweinyddol, a ddatganolwyd fel rhan o'r 15% o fudd-daliadau lles a 
drosglwyddwyd yn dilyn Deddf yr Alban 2016, y gellir eu hintegreiddio'n fwyaf 
effeithiol â'i phwerau presennol yn eu barn hi.  Mae gan Senedd yr Alban bwerau 
erbyn hyn dros fudd-daliadau mewn categorïau penodol; budd-daliadau 
anabledd, anafiadau diwydiannol a gofalwyr; budd-daliadau mamolaeth, 
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angladdau a gwresogi; a Thaliadau Disgresiwn at Gostau Tai.  Mae'r 
trosglwyddiadau yn cael eu rhoi ar waith a'u hintegreiddio o hyd, sydd wedi 
esgor ar gostau sefydlu a rhedeg net i Lywodraeth yr Alban, a hoffai Llywodraeth 
Cymru ddeall hyn ymhellach. 

 
11. Gallai datganoli'r broses weinyddu alluogi dull gwahanol o fynd i'r afael â lles yng 

Nghymru, sy'n seiliedig ar dosturi a thegwch.  Dylai'r system les drin pobl ag 
urddas a pharch gan hyrwyddo symlrwydd a phroses weinyddu effeithlon ar yr 
un pryd. Gallai datganoli gweinyddu budd-daliadau yng Nghymru gyflwyno ffordd 
newydd o weithredu a bydd y cyfle i wneud hyn yn ystyriaeth allweddol.  Fodd 
bynnag, gallai'r broses weinyddu gyfyngu ar hyblygrwydd a'r cyfle i newid gan 
fod rhai nodweddion dylunio yn fater o bolisi yn hytrach na gweinyddiaeth. Mae'r 
system les yn seiliedig ar gyfres gymhleth a rhyngysylltiedig o fframweithiau 
gweinyddol a chyfreithiol.  

 
12. Bydd y pwyllgor yn ymwybodol iawn bod yn rhaid i unrhyw ystyriaeth a roddir i 

ddatganoli gweinyddu budd-daliadau ystyried y risg gyllidol uwch bosibl. Mae 
profiad Llywodraeth Cymru o ddod â chynllun Budd-dal y Dreth Gyngor i ben, lle 
y cafodd y cyllid a drosglwyddwyd i Lywodraeth Cymru ei frigdorri gan Lywodraeth 
y DU, yn un enghraifft. Yn dilyn y trosglwyddiad yng Nghymru, cafodd £244 miliwn 
ei ychwanegu at y Grant Cynnal Refeniw ar gyfer Cynllun Gostyngiadau'r Dreth 
Gyngor ar gyfer 2013-14. Roedd hyn yn cynnwys cyllideb sefydlog o £222 miliwn 
a drosglwyddwyd i Lywodraeth Cymru o Lywodraeth y DU, yn ogystal â £22 miliwn 
ychwanegol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn galluogi awdurdodau 
lleol i barhau i hawlio cymorth yn llawn ar gyfer pob ymgeisydd cymwys. Mae 
Llywodraeth Cymru yn parhau i gynnal ei hymrwymiad a darparwyd £244 miliwn 
ar gyfer Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor unwaith eto fel rhan o'r setliad ar 
gyfer 2019-20. Er gwaethaf y gost, mae hyn wedi creu cynllun cenedlaethol 
effeithlon a thecach o gymharu â'r cynllun awdurdodau lleol yn Lloegr.  

 
13. Mae adroddiad ‘Devolving Welfare: How well would Wales Fare?’, gan Uned 

Dadansoddi Cyllid Cymru yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol 
Caerdydd, wedi edrych ar y risgiau ariannol sy'n ymwneud â datganoli i Gymru yr 
un gyfres o fudd-daliadau a ddatganolwyd yn yr Alban. Mae'r adroddiad yn nodi y 
gallai Llywodraeth Cymru elwa'n ariannol pe bai'r rhain yn cael eu datganoli yn yr 
un ffordd â'r Alban oherwydd y proffil oedran penodol a thueddiadau posibl yn y 
dyfodol ymhlith y grŵp sy'n derbyn budd-daliadau yng Nghymru. Nid yw 
Llywodraeth Cymru am weld polisi budd-daliadau yn cael ei ddatganoli, fel sydd 
wedi digwydd yn yr Alban, ond mae'n bwysig nodi, pe byddai budd-daliadau'n cael 
eu datganoli i Gymru, y byddai fwy na thebyg mewn ffordd na ddisgwylir iddi roi 
mantais ariannol i Lywodraeth Cymru na Llywodraeth y DU. Ni ellir cymryd yn 
ganiataol y câi'r un trefniadau eu rhoi ar waith pe bai'r budd-daliadau hyn yn cael 
eu datganoli i Gymru. Mae'n werth nodi bod cytundebau'r fframwaith gyllidol sy'n 
llywodraethu datganoli trethi yng Nghymru a'r Alban yn dra wahanol i'w gilydd, gan 
adlewyrchu'r amgylchiadau gwahanol yn y ddwy wlad.  

 
 
 

 




