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Cyflwyniad

Mae’r adroddiad hwn yn astudiaeth ar gyfer Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n archwilio pa mor ddichonol a 
dymunol fyddai cael incwm sylfaenol yng Nghymru. Er bod 
ystyriaeth yn cael ei roi i amgylchiadau presennol economi 
a marchnad lafur Cymru, mae cylch gorchwyl yr adroddiad 
yn ymestyn i fanylu ar ragolygon a chynigion at y dyfodol, 
yn ogystal ag adeiladu map ffordd ar gyfer y modd y gallai 
Cymru gyrraedd y fan honno.

Yn ddiamau, bron, dyma’r astudiaeth lawnaf ar incwm 
sylfaenol mewn cyd-destun Cymreig. Mae’n cyfuno ymgysylltiad 
rhanddeiliaid, cyfrifyddu economaidd ac adolygiadau o 
arbrofion incwm sylfaenol sy’n bodoli eisoes er mwyn creu 
awgrymiadau polisi hyddysg i Gymru. Roedd ein tîm yn 
cynnwys cyfuniad o economegwyr llafur, arbenigwyr ar ficro-
gyllid, mathemategwyr, ymgyrchwyr, cymdeithasegwyr a 
gwyddonwyr gwleidyddol, gan roi cyfle i ni fynd i’r afael ag 
agweddau technegol, cymdeithasol a gwleidyddol y broblem.

Uwchlaw popeth, mae’r ddogfen hon yn ymwneud â dyfodol 
Cymru: mae’n ymwneud â sicrwydd economaidd ei phreswylwyr, 
cryfder ei thrydedd sector a’i chymdeithas ddinasyddol, gallu 
trigolion Cymru i ddweud na wrth waith sy’n eu hecsbloetio, 
a system sicrwydd cymdeithasol sy’n hybu llesiant pobl yn 
hytrach na’u cordeddu mewn biwrocratiaeth a thlodi. 

David Frayne a Will Stronge (golygyddion) 
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Crynodeb 
Gweithredol
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Crynodeb Gweithredol

Mae Cymru’n rhemp gan nifer o broblemau 
economaidd a chymdeithasol sy’n ymwneud ag 
iechyd, incwm, y system nawdd cymdeithasol 
a’r farchnad lafur.

• Gan bwyso ar adnoddau fel Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru (WIMD), Adolygiad Marmot 2020 a data sydd ar gael 
ynghylch newidiadau demograffig, mae Autonomy’n darparu 
diagnosis ‘ar amrantiad’ o lwybrau’r presennol a’r dyfodol.

Er gwaethaf cyfyngiadau’r setliad datganoli 
presennol, mae’r sgwrs o gwmpas incwm 
sylfaenol yn cynyddu yng Nghymru. 

• Yn yr adroddiad hwn, byddwn ni’n rhoi llwyfan i ymgysylltiadau 
gan ystod o randdeiliaid allweddol o Gymru, sy’n lleisio’u 
cefnogaeth amodol o blaid incwm sylfaenol, gan bwysleisio’n 
aml y byddai’n gweithio orau mewn cyfuniad â mesurau polisi 
eraill. Mae’n debygol y bydd hi’n hanfodol cynnal ymgysylltiad 
parhaus gyda rhanddeiliaid allweddol wrth i’r sgwrs am incwm 
sylfaenol ddatblygu yng Nghymru.

• Yn yr adroddiad, rydyn ni hefyd yn cyflwyno’r canfyddiadau o 
weithdai a gynhaliwyd gyda thrigolion Cymru, gan ofyn iddyn 
nhw ddychmygu beth fydden nhw’n ei wneud gydag incwm 
sylfaenol. Yn absenoldeb peilot llawn ar sail tystiolaeth, mae’r 
gwerthusiad bychan hwn, hyd yn oed, yn dangos ystod amrywiol 
o ddarpar effeithiau cadarnhaol. 
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Modelir dau fodel ar gyfer incwm sylfaenol yn 
yr adroddiad. Byddai’r cyntaf, incwm sylfaenol 
cychwynnol, yn torri tlodi yn ei hanner yng 
Nghymru ac yn lleihau anghydraddoldeb yn 
sylweddol.

• Byddai cyfraddau tlodi cyffredinol yng Nghymru’n lleihau o 50%

• Byddai tlodi plant yn lleihau o 64%, gan ddod â’r gyfradd o dan 
10% yng Nghymru.

• Byddai tlodi pensiynwyr yng Nghymru’n lleihau o 61%.

• Byddai incwm sylfaenol Model 1 yn costio tua £6 biliwn yn 
flynyddol, a gellid talu amdano drwy gyfrwng diwygiadau i’r 
system drethu yng Nghymru, neu drwy gyfrwng ychydig bach o 
ailgyfeirio ar gyllideb wario’r DU.

• Byddai incwm sylfaenol mwy sylweddol a drud, ‘Model 2’ yn 
dileu tlodi bron yn llwyr drwy Gymru gyfan. Cynigir yr ail fodel 
hwn o incwm sylfaenol fel nod mwy hirdymor ar gyfer llunwyr 
polisïau.

Byddai incwm sylweddol yn sbarduno miliynau 
o bunnoedd yn ychwanegol o ran gwariant 
cartrefi, gan roi hwb i’r economi.

• Dengys gwaith cyfrifo Autonomy y gellid disgwyl gweld gwario 
ychwanegol (rhyw £600 miliwn) o ganlyniad i roi mwy o arian 
ym mhocedi cartrefi incwm is, drwy gyfrwng incwm sylfaenol.

• Byddai hyn, yn ei dro, yn creu mwy o incwm treth TAW i 
Lywodraeth Cymru – ffynhonnell bwysig iawn o refeniw. 
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Mae archwaeth gref ymysg pobl Cymru i roi 
cynnig ar incwm sylfaenol.

• Dengys arolygon barn newydd fod 69% o’r cyhoedd yn cefnogi 
gweld Llywodraeth Cymru’n treialu cynllun incwm sylfaenol (dim 
ond 11% sy’n gwrthwynebu).

• Mae 67% yn cefnogi gweld Llywodraeth Cymru’n cynyddu 
trethu’r cyfoethog iawn er mwy darparu ‘safon byw sylfaenol i 
bawb yng Nghymru’.

Mae’r adroddiad yn manylu ar gynllun ar gyfer 
creu peilot incwm sylfaenol yng Nghymru.

• Mae’r cynllun yn dwyn elfennau gorau o gynlluniau peilot 
incwm sylfaenol blaenorol, er mwyn cynhyrchu cynllun 
sy’n blaenoriaethu fforddiadwyedd, dilysrwydd, ac sy’n 
cynnwys gwerthusiad eang ei rychwant gan gynnwys nifer o 
ddangosyddion llesiant.

• Gellir cynnal peilot a gynlluniwyd yn dda gyda 5,000 o 
drigolion am amcan-gost sylfaenol o £50 miliwn. Byddai’n elwa 
o gefnogaeth wleidyddol a chymdeithas ddinesig bresennol yng 
Nghymru, er y byddai angen rhyw gymaint o gydweithredu o du 
Llywodraeth y DU. 
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Cyd-destun
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1. Cyd-destun

a. Incwm, llesiant a sicrwydd yng Nghymru
Tlodi

Ar hyn o bryd, mae gan Gymru ymhlith y lefelau uchaf o 
blant, oedolion oedran gweithio a phensiynwyr sy’n byw mewn 
tlodi incwm cyfartalog yn y DU (gweler Tabl 1). Yn ôl Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), y tair ardal a effeithir 
waethaf ar hyn o bryd yw Blaenau Gwent, Merthyr Tudful a 
Chastell-nedd Port Talbot.1

Mae argyfwng Covid wedi gwaethygu pethau i rai pobl hefyd. 
Yn ei adroddiad i gyd-fynd â chyllideb ddrafft Llywodraeth 
Cymru ar gyfer 2020-21, noda’r Prif Economegydd Jonathan 
Price:

Mae grwpiau dan anfantais yn y farchnad lafur yn cael eu heffeithio 
waethaf, gydag effeithiau arbennig o andwyol i bobl ar gyflog isel 
ac ar bobl ifanc sy’n mynd i’r farchnad lafur am y tro cyntaf. Bydd 
tlodi wedi cynyddu. Un effaith o’r argyfwng felly fydd cynyddu 
anghydraddoldeb, ac o ganlyniad i effeithiau ‘creithio’ ar bobl ifanc 
ym myd addysg a’r farchnad swyddi, bydd yr effaith hwn yn parhau. 

1 Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (2020). Ar gael yma: https://
statswales. gov.wales/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-
Index-ofMultiple-Deprivation 
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Demograffig 

Cyfradd 
tlodi 

incwm 
Cymru 

% 

Cyfradd 
tlodi 

incwm Yr 
Alban % 

Cyfradd 
tlodi 

incwm 
Gogledd 
Iwerddon 

% 

Cyfradd 
tlodi 

Lloegr % 

Cyfradd 
tlodi 

incwm y 
DU % 

Pob unigolyn 23 19 19 22 22
Oedolion 
o oedran 
gweithio 

22 19 18 21 21

Plant 28 24 25 31 30
Pensiynwyr 19 15 12 16 16

Tabl 1. Cyfradd tlodi (ar ôl tynnu costau tai) ar gyfer gwledydd y DU. Pob rhif 
wedi’i dalgrynnu i’r rhif llawn agosaf. Ffynhonnell: StatsWales. Ar gael yma: https://
statswales.gov.wales/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Poverty/
householdbelowaverageincome-by-year 

Dangosydd arall o lefel tlodi yng Nghymru yw dibyniaeth y 
cyhoedd ar fanciau bwyd. Rhwng Ebrill 2020 a Mawrth 2021, 
dosbarthodd rhwydwaith Ymddiriedolaeth Trussell bron i 
146,000 o barseli bwyd i drigolion Cymru, 54,000 ohonynt i 
blant.2 Mae niferoedd y parseli bwyd a gyflenwir yn y DU yn 
sylweddol uwch nag mewn blynyddoedd blaenorol o ganlyniad 
i argyfwng Covid, ond hyd yn oed cyn i’r pandemig ddechrau, 
roedd nifer arwyddocaol o drigolion Cymru’n cael eu gorfodi i 
ddibynnu ar barseli bwyd.3

Yn ôl pob sôn, mae tlodi’n parhau i fod yn broblem fawr i 
Gymru, a dylai llunwyr polisi blaengar fod yn ystyried atebion 
uniongyrchol a chyffredinol wrth symud ymlaen. Mae’r 
wladwriaeth les fel y gwyddom ni amdani wedi’i gwreiddio 
mewn cyd-destun gwahanol, sef Prydain ddiwydiannol, ble 
roedd cyflogaeth lawn (ymysg dynion) yn arferol ac roedd 
2  Ymddiriedolaeth Trussell (2021) Ystadegau hanner blwyddyn. Ar gael yma: 
https://www.trusselltrust.org/news-and-blog/latest-stats/mid-year-stats/
3  Mae’r ffigurau hyn yn cyfeirio at gyfanswm y nifer o barseli bwyd a 
gyflenwyd yng Nghymru gan fanciau bwyd yn rhwydwaith Ymddiriedolaeth Trussel, 
yn hytrach na nifer defnyddwyr banciau bwyd. 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Poverty/householdbelowaverageincome-by-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Poverty/householdbelowaverageincome-by-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Poverty/householdbelowaverageincome-by-year
https://www.trusselltrust.org/news-and-blog/latest-stats/mid-year-stats/
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diweithdra’n cael ei rwystro’n weithredol, ac yn aml yn 
llwyddiannus. Heddiw, mae diweithdra a thanweithdra – ac yn 
eu sgil, lefelau digynsail o dlodi – yn amlygu’u hunain, ac nid 
oes ateb clir fel pe bai’n dod o du’r system les bresennol. 

Iechyd a llesiant 

Bu i adroddiad diweddar o’r Sefydliad dros Gyfiawnder Iechyd, 
dan arweiniad Michael Marmot, ddadansoddi data ar y 
gwelliannau blynyddol cenedlaethol cyfartalog mewn disgwyliad 
oes, yn y cyfnod rhwng 2011 a 2018. Roedd y dadansoddiad 
yn cynnwys gwrywod a benywod mewn gwledydd yn y DU 
yn ogystal â 18 gwlad sy’n perthyn i’r Sefydliad ar gyfer 
Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD).4 Cymru 
sydd wedi gweld y gwelliannau lleiaf mewn disgwyliad oes ar 
gyfartaledd o blith pob gwlad a restrwyd. Dim ond dynion yn 
UDA gafodd gyfraddau cyfartalog is o ran gwelliant (Ffigwr 1).

Cysylltir disgwyliad oes yn agos ag amddifadedd daearyddol: 
mae mwy o amddifadedd yn arwain at fwy o afiechyd 
a disgwyliad oes byrrach. Gan ddefnyddio Mynegai 
Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD), gallwn ategu hyn 
drwy ddangos cydberthyniad cryf rhwng incwm ac iechyd yng 
Nghymru (Ffigwr 2).

Mae’r cydberthyniad rhwng iechyd ac incwm yng Nghymru’n 
atseinio gyda chanfyddiadau ehangach yn adroddiad 
Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) o 2020 ar anghyfiawnderau 
iechyd ledled Ewrop, sy’n awgrymu fod y perygl o fyw mewn 
tlodi’n cyd-daro’n uniongyrchol â morbidrwydd sy’n cychwyn 
yn gynnar a marwolaethau cynamserol. Y canfyddiad mwyaf 
trawiadol yw mai ‘sicrwydd incwm a diogelwch cymdeithasol’ 

4  Sefydliad Cyfiawnder Iechyd (2020), ‘Build Back Fairer: The Covid-19 
Marmot Review’  
Ar gael yma: http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-
fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review-full-
report.pdf 

http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review-full-report.pdf
http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review-full-report.pdf
http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review-full-report.pdf
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Ffigwr 1. Gwelliannau mewn disgwyliad oes blynyddol ar gyfartaledd fesul wythnos 
mewn gwledydd OECD dethol gan gynnwys y DU, 2011 i 2018. 

Ffynhonnell: ONS 2019. Ar gael yma: https://www.ons.gov.uk/
peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/
bulletins/nationallifetablesunitedkingdom/2017to2019 
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/nationallifetablesunitedkingdom/2017to2019
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/nationallifetablesunitedkingdom/2017to2019
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/nationallifetablesunitedkingdom/2017to2019
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Ffigwr 2. Mae’r cydberthyniad rhwng incwm ac iechyd yng Nghymru’n gryf. 

Ffynhonnell: Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Ar gael yma: https://statswales.
gov.wales/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-Index-of-
Multiple-Deprivation 
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https://statswales.gov.wales/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-Index-of-Multiple-Deprivation
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-Index-of-Multiple-Deprivation
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yw’r peth sy’n cyfrannu fwyaf at anghyfiawnderau o ran iechyd, 
iechyd meddwl a bodlonrwydd â bywyd fel y’i cofnodir gan 
bobl ledled Ewrop.5 Mae’r ffactor hon yn cyfrannu’n sylweddol 
uwch i anghydraddoldeb addysgol nag, er enghraifft, 
ansawdd ac argaeledd gwasanaethau iechyd, gan greu dadl 
gref o blaid rôl mesurau ataliol a seilir ar fynd i’r afael yn 
uniongyrchol â phenderfynwyr economaidd iechyd.6 
Canfu’r un ymchwil gan y WHO hefyd fod effeithiau byw 
mewn tlodi fel plentyn yn cael eu cysylltu’n gryf â chynnydd 
yn y risg o ddioddef salwch cronig yn ddiweddarach mewn 
bywyd, gan gynnwys cyflyrau fel diabetes, canser a chlefydau 
cardiofasgwlaidd a resbiradol.7 Gallwn gasglu felly fod cyfradd 
presennol Cymru o ran tlodi plant, 28%, yn debygol o achosi 
problemau iechyd sylweddol i’r cenedlaethau iau dros y 
degawdau i ddod. 

Gwaith a’i amhleserau yng Nghymru

Er mai cytundebau cyflogi safonol yw’r trefniant sy’n para i fod 
yn fwyaf cyffredin ym marchnad lafur Cymru, mae’r cynnydd 
mewn modelau mwy ansicr ‘ansafonol’ yn destun pryder. Mae 
defnyddio cytundebau ‘oriau sero’ yn arbennig o llym yng 
Nghymru. Dangosodd ymchwil a wnaed gan TUC Cymru fod 
nifer y bobl ar gytundebau oriau sero rhwng Mehefin 2018 a 
Mehefin 2019 wedi codi o 35%.8 Bellach, mae o leiaf 50,000 o 
unigolion ledled Cymru ar gytundebau o’r fath, sy’n cynrychioli 

5  Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) (2019) ‘Healthy, prosperous lives for all: The 
European health equity status report’, Ar gael yma: https://www.euro.who.int/en/
publications/abstracts/health-equity-status-report-2019
6  Bu i astudiaeth yr WHO asesu pwysigrwydd perthynol pum ffactor wrth 
lunio anghydraddoldeb iechyd ar draws 36 gwlad yn Ewrop. Y ffactorau yw 
Gwasanaethau Iechyd, Sicrwydd Incwm a Gwarchodaeth Gymdeithasol, Amodau 
Byw, Cyfalaf Cymdeithasol a Dynol, Cyflogaeth ac Amodau Gweithio. Diffinnir 
‘Sicrwydd Incwm a Gwarchodaeth Gymdeithasol’ fel ‘gallu fforddio talu am y 
nwyddau a’r gwasanaethau a ystyrir yn hanfodol er mwyn byw bywyd urddasol, teg 
ac annibynnol (fel tanwydd, bwyd a thai).’ 
7  Ibid.
8  TUC (2019), ‘The use of zero-hours contracts in Wales is out of control. It’s 
time to ban them’. Ar gael yma: https://www.tuc.org.uk/blogs/use-zero-hours-
contracts-wales-out-control-its-time-ban-them

https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-equity-status-report-2019
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-equity-status-report-2019
https://www.tuc.org.uk/blogs/use-zero-hours- contracts-wales-out-control-its-time-ban-them
https://www.tuc.org.uk/blogs/use-zero-hours- contracts-wales-out-control-its-time-ban-them
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3.4% o gyflogeion. Canfu un arolwg o weithwyr ar gytundebau 
oriau sero fod:9

• Dros hanner (51%) wedi gweld shifftiau’n cael eu canslo lai 
na 24 awr cyn y dylid eu gweithio.

• Bron i dri chwarter (73%) wedi cael cynnig gwaith o fewn 
24 awr i’r adeg y dylid eu gweithio. 

• Dros draean (35%) wedi cael eu bygwth â pheidio â derbyn 
shifftiau yn y dyfodol os ydyn nhw’n gwrthod gweithio.

• Dim ond chwarter (25%) sy’n ffafrio bod ar gytundebau 
oriau sero.  

Fel pobl mewn sawl gwlad, bu’n rhaid i bobl yng Nghymru 
droi at waith llwyfannau ar lein (a elwir weithiau’n ‘economi 
gig’) i gael ffynonellau o incwm. Rhwng 2016 a 2019, dyblodd 
niferoedd y bobl yn y DU sy’n gweithio i lwyfannau ar lein 
o leiaf unwaith yr wythnos o 4.7% o oedolion y boblogaeth 
i 9.6%.10 Canfu astudiaeth gan y TUC fod bellach 1.4 miliwn 
o bobl sy’n cael mynediad i lwyfannau llafur ar lein fel eu 
prif ffynhonnell incwm. Yn yr un modd â chytundebau oriau 
sero, mae’r gwaith hwn yn cynnwys dim oriau dan gytundeb, 
hawliau prin a chyflog isel yn gyffredinol. Heddiw, mae rhyw 
15% o boblogaeth Cymru o oed gweithio yn ‘weithwyr llwyfan’ 
o un lliw neu’i gilydd, gan gynrychioli arwydd arall fod bywyd 
gwaith traddodiadol yn newid mewn ffyrdd sy’n anffafriol ar y 
cyfan i bobl yn y farchnad lafur.11

Yn ogystal, roedd effaith Covid a mesurau clo ar lefelau 
cyflogaeth yng Nghymru’n ddifrifol. Rhwng mis Awst a Hydref 
2020, roedd cyfran y swyddi a gollwyd yng Nghymru’n 
10.4 ymhob mil o unigolion, o’i gymharu â 4.2 ymhob mil a 
9  TUC (2019), ‘Great Jobs with Guaranteed Hours What do workers really 
think about ‘flexible’ zero-hours contracts?’. Ar gael yma: https://www.tuc.org.uk/sites/
default/files/great-jobs-with-guaranteed-hours_0.pdf 
10  TUC (2019), ‘Platform work in the UK 2016-2019’. Ar gael yma: https://www.
feps-europe.eu/attachments/publications/platform%20work%20in%20the%20uk%20
2016-2019%20v3-converted.pdf 
11  Ibid. 

https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/great-jobs-with-guaranteed-hours_0.pdf
https://www.tuc.org.uk/sites/default/files/great-jobs-with-guaranteed-hours_0.pdf
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/platform%20work%20in%20the%20uk%202016-2019%20v3-converted.pdf
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/platform%20work%20in%20the%20uk%202016-2019%20v3-converted.pdf
https://www.feps-europe.eu/attachments/publications/platform%20work%20in%20the%20uk%202016-2019%20v3-converted.pdf
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gofnodwyd flwyddyn ynghynt, gan nodi cynnydd o fwy na dwbl.12 

Ar yr un pryd, mae’r pandemig hefyd wedi cynyddu amser 
gweithio i lawer o bobl sydd mewn gwaith, gyda deilliannau 
rhyweddol. Dangosodd astudiaethau ledled y DU fod 86% o 
fenywod oedd yn cynnal wythnos waith arferol ochr yn ochr â 
chyfrifoldebau gofal plant yn ystod cam cyntaf y pandemig 
wedi profi rhyw fath o broblem iechyd meddwl.13 Canfu ymchwil 
a wnaed gan Compass, Autonomy a’r Ymgyrch Wythnos 4 
Diwrnod fod menywod 43% yn fwy tebygol na dynion o fod 
wedi cynyddu’u horiau uwchlaw wythnos weithio arferol yn 
ystod Covid.14

12  ONS (2020), ‘Employment in the UK: December 2020’. 
Ar gael yma: https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/
peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/employmentintheuk/
december2020#coronavirus-and-measuring-the-labour-market 
13  Murray, N. (2020), Burnout Britain Overwork in an Age of Unemployment. 
London: Autonomy, Compass and the 4 Day Week Campaign. Ar gael yma: 
https://autonomy.work/wp-content/uploads/2020/10/4DW-mentalhealth_
cumpass_4dwcORANGE_C-v2.pdf
14  Ibid.

Ffigwr 3. Cyfradd hawlio yng Nghymru o 2015 - 2020. Ffynhonnell: ONS via NOMIS. 
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O ystyried gwirioneddau cyfun bywyd gwaith yng Nghymru 
cyn yr argyfwng, mae dychwelyd i ‘normal’ ymhell o fod yn 
ddymunol. Dylai marchnad lafur newydd, a gynlluniwyd yn unol 
â metrigau sicrwydd, annibyniaeth amser a chyflog teg fod ar 
agenda llunwyr polisi blaengar wrth symud i’r dyfodol. 

System nawdd cymdeithasol sydd wedi torri 

Bu i ymchwiliad tlodi a hawliau dynol i system fudd-daliadau’r 
DU gan y Cenhedloedd Unedig yn 2018 gondemnio’r ‘cyfyngiadau 
mawr ar gefnogaeth y llywodraeth’, ochr yn ochr â ‘ffocws 
difeddwl o syml ar gael pobl i fyd gwaith waeth beth fo’r gost’.15 

Mae’n amlwg nad yw’r system yn mynd i’r afael yn ddigonol 
â thlodi a diffyg gwaith. Nid yw system nawdd sy’n seiliedig 
ar y gred mai cyflogaeth yw’r llwybr gorau i ddianc rhag 
tlodi, yn ymdrin â’r ffaith fod cyfran sylweddol o bobl dlawd 
eisoes yn byw mewn cartrefi sy’n gweithio.16 Mae’r system 
Credyd Cynhwysol hefyd wedi methu â mynd i’r afael â ‘magl 
diweithdra’ y DU, ble mae cyfradd dreth ymylol effeithiol uchel 
ar gyfer pobl ar gyflog isel yn gallu achosi i incwm ddisgyn yn 
sydyn wrth i bobl symud oddi ar fudd-daliadau i mewn i waith 
cyflog isel sy’n annibynadwy.17 

Mae anhawster dod o hyd i lwybr drwy fiwrocratiaeth y system 
nawdd cymdeithasol hefyd yn golygu fod adran fawr o bobl 
fwyaf bregus cymdeithas ddim yn derbyn y taliadau sy’n 
ddyledus iddyn nhw. Amcangyfrifir, er enghraifft, fod £3.5 
biliwn o gredyd pensiwn ddim yn cael ei dalu bob blwyddyn.18 

15  Alston, P. (2018), Datganiad ar ymweliad i’r DU gan yr Athro Philip Alston, 
Swyddfa Uwch-gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig. Ar gael yma: https://www.ohchr.
org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23881
16  TUC (2019), ‘Pay, Work and Poverty in Wales: The facts that all Welsh 
voters need to know’. Ar gael yma: https://www.tuc.org.uk/blogs/pay-work-and-
poverty-wales-facts-all-welsh-voters-need-know ; i weld tueddiadau tebyg, ehangach 
ar draws y DU, gweler: Hick, R, a Lanau, A (2017), ‘In-Work Poverty in the UK: Problem, 
policy analysis and platform for action’, Caerdydd: Prifysgol Caerdydd. 
17  Adam, S. Mike Brewer, M. and Shephard, A. (2006), The poverty trade-off: 
Work incentives and income redistribution in Britain.
18  The Guardian (2019), ‘A million pensioners in poverty because of unclaimed 
benefits,’ Ar gael yma: https://www.theguardian.com/society/2019/jun/26/a-million-
pensioners-in-poverty-because-of-unclaimed-benefits

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23881
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23881
https://www.tuc.org.uk/blogs/pay-work-and-poverty-wales-facts-all-welsh-voters-need-know
https://www.tuc.org.uk/blogs/pay-work-and-poverty-wales-facts-all-welsh-voters-need-know
https://www.theguardian.com/society/2019/jun/26/a-million-pensioners-in-poverty-because-of-unclaimed-benefits
https://www.theguardian.com/society/2019/jun/26/a-million-pensioners-in-poverty-because-of-unclaimed-benefits
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Canfu ymchwiliad gan Gyngor ar Bopeth yn 2019 fod nifer 
arwyddocaol o ddarpar hawlwyr Credyd Cynhwysol yn cael 
trafferth cwblhau’u ceisiadau, gan arwain at oedi, ceisiadau’n 
methu a phobl yn mynd i ddyled.19 Dangosodd astudiaethau 
hefyd beth yw’r anawsterau a wynebir gan bobl sy’n ceisio 
cwrdd â gofynion y Ganolfan Waith wrth geisio cwrdd â 
chyfrifoldebau magu plant20 neu geisio cwblhau ceisiadau os 
nad oes ganddyn nhw gyfrifiadur at eu defnydd.21 Awgryma 
ffigurau gan Ymddiriedolaeth Trussel fod 9% o’r bobl sy’n 
defnyddio banciau bwyd yn gwneud hynny oherwydd bod oedi 
yn eu budd-daliadau.22

Ers canol y 1990au, mae diwygiadau nawdd cymdeithasol yn y 
DU hefyd wedi bod yn ymestyn dulliau amrywiol o ‘amodedd’: 
yr angen ar i bobl sy’n hawlio budd-dal gyflawni gofynion fel 
gweithgareddau chwilio am swydd a hyfforddiant gorfodol, ar 
y cyd â phwysau cynyddol i dderbyn cyflogaeth, hyd yn oed 
pan fydd yn anaddas. Atgyfnerthir y gofynion hyn gan gosbau 
(neu ‘sancsiynau) am beidio â chydymffurfio, a all arwain at 
adael dinasyddion heb fudd-daliadau am gyfnodau rhwng 
pedair wythnos a thair blynedd. 

Awgrymodd astudiaeth fawr a gynhaliwyd dros bum mlynedd 
ynghylch amodedd nawdd yn y DU fod y diwygiadau hyn yn 
niweidiol ac aneffeithiol.23 Canfyddiad ymchwilwyr oedd fod 
amodedd nawdd, yn ogystal â bod yn aneffeithiol wrth symud 

19  Cyngor ar Bopeth (2018), ‘Making a Universal Credit Claim’. Cyngor ar 
Bopeth. Ar gael yma: https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/policy/policy-
research-topics/welfare-policy-research-surveys-and-consultation-responses/welfare-
policy-research/making-a-universal-credit-claim/
20  Patrick, R (2014), ‘Working on Welfare: Findings from a Qualitative 
Longitudinal Study Into the Lived Experiences of Welfare Reform in the UK’, Journal 
of Social Policy, 43:4, 705-725
21  Reeve, K, (2017), ‘Welfare conditionality, benefit sanctions and homelessness 
in the UK: ending the ‘something for nothing culture’ or punishing the poor?’, Journal 
of Poverty and Social Justice, 25:1, 65-78
22  Ymddiriedolaeth Trussell (2020), Ystadegau canol blwyddyn. Ar gael yma: 
https://www.trusselltrust.org/news-and-blog/latest-stats/mid-year-stats/
23  Prosiect Amodedd Lles (2018), ‘Adroddiad canfyddiadau terfynol.’ Ar gael 
yma: http://www.welfareconditionality.ac.uk/wp-content/uploads/2018/06/40475_
Welfare-Conditionality_Report_complete-v3.pdf

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/policy/policy-research-topics/welfare-policy-research-surveys-and-consultation-responses/welfare-policy-research/making-a-universal-credit-claim/
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/policy/policy-research-topics/welfare-policy-research-surveys-and-consultation-responses/welfare-policy-research/making-a-universal-credit-claim/
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/policy/policy-research-topics/welfare-policy-research-surveys-and-consultation-responses/welfare-policy-research/making-a-universal-credit-claim/
https://www.trusselltrust.org/news-and-blog/latest-stats/mid-year-stats/
http://www.welfareconditionality.ac.uk/wp-content/uploads/2018/06/40475_Welfare-Conditionality_Report_complete-v3.pdf
http://www.welfareconditionality.ac.uk/wp-content/uploads/2018/06/40475_Welfare-Conditionality_Report_complete-v3.pdf
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pobl i waith sy’n sicr, hefyd yn cael ei gysylltu’n sylweddol â 
thlodi a chyni, cynnydd mewn troseddau goroesi, a dirywiad 
mewn iechyd amhariadau. I’r lleiafrif yn yr astudiaeth a ddaeth 
o hyd i gyflogaeth, y patrwm mwyaf cyffredin oedd pendilio 
rhwng gwaith heb sicrwydd byrdymor a diweithdra. 

Ymhellach, roedd system amodau sy’n canolbwyntio ar addasu 
ymddygiad ac agwedd hawlwyr budd-daliadau’n hybu gweld 
y person di-waith mewn modd difrïol fel ‘diogyn’, oedd angen 
ei ddiwygio’n feddyliol ac o ran ymddygiad. Mae’r ffocws 
hwn ar gyfrifoldeb yr unigolyn wedi dod ar draul naratifau 
gwleidyddol sy’n canolbwyntio ar faterion economaidd a 
strwythurol gwirioneddol, fel argaeledd gwaith, a’i ansawdd. 
Er mwy eithrio pobl nad ydyn nhw’n gallu gweithio, neu 
sy’n cyfrannu o’u hamser a’u doniau mewn ffyrdd eraill, 
mae amodedd hefyd yn blaenoriaethu cysyniad cyfyng o 
‘lwyddiant’, sy’n canolbwyntio ar gyflogaeth.

Yn gyffredinol, mae system fudd-daliadau bresennol y DU 
wedi profi i fod yn aneffeithiol, yn ddifrïol ac yn aneffeithlon 
wrth daclo diffyg gwaith a thlodi. Bydd angen i lunwyr polisi 
blaengar flaenoriaethu system newydd sy’n rhoi blaenoriaeth i 
gefnogaeth gyfun nad yw’n barnu wrth symud i’r dyfodol. 

b. Dyfodol economaidd ansicr 
Heneiddio a’r argyfwng gofal 
Fel yn achos pob gwlad, bron, mae gan Gymru boblogaeth 
sy’n heneiddio. Yn 2008, roedd 18% o’r boblogaeth dros 65. 
Erbyn 2033 disgwylir i hyn gynyddu i bron 26% yn ôl un 
amcangyfrif.24 Yn benodol, disgwylir i Gymru weld ei chyfran 
o’r boblogaeth rhwng 16-64 oed – h.y. y rheiny sydd fwyaf 
tebygol o ymgymryd â gweithgarwch economaidd – yn lleihau 
o’i chymharu â gweddill y DU dros y degawdau i ddod.25

24  Senedd Cymru (2011), ‘Y boblogaeth sy’n heneiddio yng Nghymru’. Ar gael 
yma: https://senedd.wales/NAfW%20Documents/ki-020.pdf%20-%2003112011/ki-
020-English.pdf 
25  Price, J. (2020), ‘Adroddiad y Prif Economegydd 2020’. Ar gael yma: 
https://gov.wales/welsh-budget-2020-chief-economists-report 

https://senedd.wales/NAfW%20Documents/ki-020.pdf%20-%2003112011/ki-020-English.pdf
https://senedd.wales/NAfW%20Documents/ki-020.pdf%20-%2003112011/ki-020-English.pdf
https://gov.wales/welsh-budget-2020-chief-economists-report
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Mae heneiddio’n ffaith bywyd ac yn amlwg nid yn broblem 
ynddo’i hun. Yn hytrach, gall safon darpariaethau cymdeithasol, 
amodau gwaith gofalu a lefel gyffredinol isadeiledd droi 
cymdeithas sy’n heneiddio yn un sy’n frith o argyfyngau. Mae 
cael cyfran uwch o’r boblogaeth y tu allan i’r farchnad lafur a 
dibynnu ar ffurf o ofal yn creu gofynion newydd.   

“Mae gweithwyr yn eu 50au a’u 60au cynnar yn fwy tebygol nag 
unrhyw grŵp oedran arall o fod yn ceisio ymdopi â chyfrifoldebau 
gofalu a gweithio. Yn 2016 – 2017, roedd 65% o ddynion a 60% o 
fenywod rhwng 52 a 64 oed oedd yn ofalwyr hefyd mewn gwaith.” 
(Sarah Crofts, Canolfan ONS dros Heneiddio a Demograffeg)26

26  ONS (2018), ‘Living longer: Fitting it all in - working, 
caring and health in later life’. Ar gael yma: https://www.ons.gov.uk/
peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/ageing/
articles/livinglongerhowourpopulationischangingandwhyitmatters/
fittingitallinworkingcaringandhealthinlaterlife  

Ffigwr 4. Heneiddio yng Nghymru erbyn y flwyddyn 2049. Ffynhonnell: 
Amcanestyniadau poblogaeth cenedlaethol ONS via NOMIS. 
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Gallwn ddarogan yn rhesymol y bydd angen cynyddol am ofal 
anffurfiol a ffurfiol wrth i’r boblogaeth heneiddio, ac y bydd y 
pwysau i ymdopi â chyfrifoldebau gwaith a gofal yn cael eu 
teimlo’n fwy llym gan rai. Ar hyn o bryd, mae gweithwyr yn 
eu 50au a’u 60au yn fwy tebygol nag unrhyw grŵp oedran 
arall i fod yn ceisio ymdopi â chyfrifoldebau gofalu a gwaith.27 
Dengys data defnydd amser yr ONS hefyd fod menywod yn 
ysgwyddo cyfran anghymesur o fawr o gyfrifoldebau gofalu di-
dâl, gan wneud hyn yn fater o anghydraddoldeb rhyweddol yn 
ogystal.28 Fel y dengys Ffigwr 4, mae gan Gymru boblogaeth 
o oedran gwaith sy’n gostwng, a phoblogaeth gynyddol o 
unigolion a fydd yn tueddu i fod angen mwy o ofal, ynghyd â 
phoblogaeth a fydd yn rhoi gofal y tu allan i’w cyflogaeth ac 
o’i gwmpas. 

Yn ogystal â derbyn gofal, bydd angen arian digonol ar bobl 
i gefnogi’u bywydau mwy maith, boed hynny drwy gyflogaeth 
neu o rywle arall. Heb bensiwn digonol a / neu ddarpariaeth 
nawdd cymdeithasol arall, bydd angen i bobl hŷn aros yn rhan 
o’r gweithlu am fwy o amser, gyda’r perygl uwch o niweidio’u 
hiechyd a chynyddu cystadleuaeth am swyddi rhwng pobl o 
oedrannau gwahanol. Y cwestiwn allweddol ar gyfer llunwyr 
polisi felly yw nid a fydd angen mynd i’r afael â chymdeithas 
sy’n heneiddio dros y blynyddoedd a’r degawdau i ddod, ond 
yn hytrach pryd y bydd gwirionedd y sefyllfa’n gwawrio arnynt 
a sut.  

Dyfodiad awtomeiddio

Mae’n bwysig nodi o’r cychwyn fod dyfodol technolegau 

27  ONS (2018), ‘Living longer: Fitting it all in - working, 
caring and health in later life’. Ar gael yma: https://www.ons.gov.uk/
peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/ageing/
articles/livinglongerhowourpopulationischangingandwhyitmatters/
fittingitallinworkingcaringandhealthinlaterlife 
28  ONS (2016), Women shoulder the responsibility of ‘unpaid work’. 
Ar gael yma: https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/
peopleinwork/earningsandworkinghours/articles/
womenshouldertheresponsibilityofunpaidwork/2016-11-10

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/ageing/articles/livinglongerhowourpopulationischangingandwhyitmatters/fittingitallinworkingcaringandhealthinlaterlife
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/ageing/articles/livinglongerhowourpopulationischangingandwhyitmatters/fittingitallinworkingcaringandhealthinlaterlife
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/ageing/articles/livinglongerhowourpopulationischangingandwhyitmatters/fittingitallinworkingcaringandhealthinlaterlife
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/ageing/articles/livinglongerhowourpopulationischangingandwhyitmatters/fittingitallinworkingcaringandhealthinlaterlife
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/articles/womenshouldertheresponsibilityofunpaidwork/2016-11-10
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/articles/womenshouldertheresponsibilityofunpaidwork/2016-11-10
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/articles/womenshouldertheresponsibilityofunpaidwork/2016-11-10
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yn y gweithle’n cael ei benderfynu gan gyfuniad o ffactorau. 
Yn ogystal â chost llafur, dylanwadir ar awtomeiddio gan 
strategaeth ddiwydiannol, digwyddiadau byd-eang, a llais yr 
undebau llafur. Fel y nodwyd uchod, mae gan y DU yn gyffredinol 
farchnad lafur â chyflog isel a nodweddir gan ansefydlogrwydd 
llafur uchel a diffyg sicrwydd mewn swyddi. Mae hyn yn awgrymu, 
o safbwynt cost sylfaenol, y gallai buddsoddi mewn technolegau i 
arbed llafur fod yn llai cyffredin o ystyried fod digon o lafur dynol 
rhad ar gael i gyflogwyr.

Yn yr un modd, mae economi’r DU yn gweld lefelau isel o 
fuddsoddi mewn ymchwil a datblygu ar hyn o bryd, i raddau 
helaeth oherwydd bod rhannau sylweddol o ddiwydiant yn cael 
eu dominyddu gan gwmnïau rhentiwr sy’n gweithredu model 
busnes o chwysu asedau sy’n naturiol  neu artiffisial brin.29 
Nid yw swyddi monopolistig nac oligopolistaidd yn ffafriol 
i fuddsoddi mewn technolegau arbed llafur newydd (a’u 
henillion cynhyrchiant cydredol), am y rheswm syml nad oes 
llawer o fantais gystadleuol ychwanegol i’w hennill. 

Serch hynny, dengys hanes – mewn meysydd o weithgynhyrchu 
i amaethyddiaeth – fod cyflwyno technolegau arbed llafur yn 
y gweithle’n gallu achosi trafferth (neu’n wir les) i fywydau 
gweithwyr a chynnwys diwydiannau. Bydd angen i lunwyr 
polisi gadw clust fain at ddatblygu dyfeisiadau arbed llafur 
a strategaethau busnes pobl sy’n bwriadu’u mabwysiadu. 
Bydd hyn yn arbennig o bwysig o ystyried y duedd hirdymor 
o weld cyfran gynyddol lai o incwm cenedlaethol yn mynd i 
bocedi pobl sy’n gweithio, o’i gymharu â phobl sy’n berchen ar 
gyfalaf.30

Yn eu dadansoddiad o’r berthynas rhwng cyfraddau ffyrlo a 
dichonolrwydd awtomeiddio, mae’r Fabian Society wedi dangos 

29  Christophers, B. (2020), Rentier Capitalism. London: Verso.
30  ILO (2019), ‘The Global Labour Income Share and Distribution’. Ar gael 
yma: https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/Labour%20income%20share%20
and%20distribution.pdf 

https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/Labour%20income%20share%20and%20distribution.pdf
https://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/Labour%20income%20share%20and%20distribution.pdf
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y gallai fod bygythiad posib ‘melltith ddwbl’ i alwedigaethau 
o du Covid ac awtomeiddio. Gwelwyd fod swyddi yn y 
sectorau llety, gwasanaethau bwyd a manwerthu wedi dioddef 
cyfraddau uchel o ffyrlo a cholli swyddi oherwydd dylanwad 
Covid, ac yn aml mae’r swyddi hyn yn cynnwys tasgau y gellir 
eu gwneud yn fwy ymarferol gan dechnolegau awtomedig, o’u 
cymharu â galwedigaethau eraill.31

Yn ein dadansoddiad ni, a fwriedir fel canllaw bras yn unig, 
rydyn ni wedi cyfuno data ar gynnwys y farchnad swyddi yng 
Nghymru gyda dadansoddiad yr ONS o sawl swydd sydd dan 
ddarpar ‘risg awtomeiddio’ ar draws diwydiannau. Yn Ffigwr 
5, rydym wedi cyflwyno’r categorïau galwedigaethol hynny 
sydd fwyaf amlwg yng Nghymru. Rydym wedi goleuo’n goch y 
categorïau hynny sydd, ym marn yr ONS, dan y perygl mwyaf 
o gael eu hawtomeiddio. Gan fod hyn yn cynnwys chwech o’r 
naw categori a restrir yma, gallwn dybio fod y canlyniad hwn 
yn dangos y gallai hyn arwain at ddarpar broblemau ac felly 
byddai o ddiddordeb arbennig i strategaeth ddiwydiannol i’r 
dyfodol. 

31  Fabian Society (2020), ‘Sharing the Future’. Ar gael yma:: https://fabians.
org.uk/wp-content/uploads/2020/12/FABJ8359-Work-LONG-report-WEB-201214v1.
pdf  

https://fabians.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/FABJ8359-Work-LONG-report-WEB-201214v1.pdf
https://fabians.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/FABJ8359-Work-LONG-report-WEB-201214v1.pdf
https://fabians.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/FABJ8359-Work-LONG-report-WEB-201214v1.pdf
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Ffigwr 5. Mynychder categorïau galwedigaethol dethol ym marchnad lafur Cymru 
fel % o alwedigaethau cyffredinol yng Nghymru. Y galwedigaethau a oleuwyd yn 
goch yw’r rheiny ble clustnodir 50% neu fwy o swyddi yn y categori hwn fel ‘mewn 
perygl o gael eu hawtomeiddio’ gan yr ONS. Ffynhonnell: Dadansoddiad Autonomy 
o ddata’r ONS ar alwedigaethau yng Nghymru a dadansoddiad ONS ar ‘risg’ 
awtomeiddio. 
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Ffigwr 6. Nifer y gweithwyr ar draws diwydiannau amrywiol yng 
Nghymru. Ffynhonnell: ONS. Ar gael yma: https://www.ons.gov.uk/
employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/
whichoccupationsareathighestriskofbeingautomated/2019-03-25 

0k 10k 20k 30k 40k 50k 60k 70k 80k 90k 100k 110k 120k 130k 140k 150k
Canran swyddi a galwedigaethau Cymru 

Gwasanaethau amddiffyn 
Ysgrifenyddol a chysylltiol 

Hamdden, teithio a gwasanaethau personol cysylltiedig 
Gweithwyr proffesiynol cysylltiol ym maes gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg 

Crefftau amaethyddol medrus a chysylltiedig 
Tecstilau, argraffu a chrefftau medrus eraill 

Gweithwyr proffesiynol cyswllt iechyd a gofal cymdeithasol 
Gwasanaethau cwsmer 

Diwylliant, y cyfryngau a chwaraeon 
Crefftwyr elfennol a gweithwyr cysylltiedig 

Gweithwyr prosesau, peiriannau trwm a pheiriannau 
Rheolwyr a pherchnogion eraill 

Crefftwyr medrus ym meysydd adeiladu 
Gyrwyr a gweithredwyr trafnidiaeth a pheiriannau symudol 

Crefftwyr medrus ym maes metel, trydanol ac electronig 
Gweithwyr proffesiynol busnes, y cyfryngau a gwasanaethau cyhoeddus 

Gweithwyr proffesiynol ym maes gwyddoniaeth, ymchwil, peirianneg a thechnoleg 
Gweithwyr proffesiynol addysgu a dysgu 

Gweithwyr iechyd proffesiynol 
Gwerthu 

Rheolwyr a chyfarwyddwyr corfforaethol 
Gweithwyr proffesiynol cyswllt busnes a gwasanaeth cyhoeddus 

Gweinyddwyr
gwasanaethau gofal personol 

Gweinyddu a gwasanaethu elfennol 

https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/whichoccupationsareathighestriskofbeingautomated/2019-03-25
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/whichoccupationsareathighestriskofbeingautomated/2019-03-25
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/articles/whichoccupationsareathighestriskofbeingautomated/2019-03-25
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c. Gwladwriaethau gwariant uwch 
Wrth i’r tueddiadau ymwthiol hyn a’r drwg cymdeithasol 
presennol ddwysau, rydyn ni’n debygol o weld – a bydd yr 
heriau hyn yn galw am – ymddangosiad ‘gwladwriaethau 
gwariant uwch’ wrth i ni symud ymhellach i mewn i’r 
unfed ganrif ar hugain. Dangosodd Comisiwn Cyfiawnder 
Economaidd yr IPPR y byddai heriau gwariant cyhoeddus i’r 
dyfodol yn debygol o gynyddu dros amser’, wrth i argyfyngau 
lluosog – amgylcheddol, demograffig ac epidemiolegol – fynd 
benben â galwadau ar yr economi.32

Bu pandemig Covid, yn yr ystyr hwn, yn ‘beilot’ ble gwelwyd 
llywodraethau cenedlaethol yn defnyddio adnoddau 
gwladwriaethol yn helaeth er mwyn ceisio rheoli amgylchiadau 
cymdeithasol-economaidd eithafol. Mae’r Swyddfa Archwilio 
Genedlaethol yn amcanu (efallai’n geidwadol) y bydd 
Llywodraeth y DU yn gwario rhyw £370 biliwn ar ei pholisïau 
Covid, gan gynnwys y cynllun ffyrlo, y Cynllun Cefnogi Swyddi, 
cynllun Profi ac Olrhain y GIG a’r Cynllun Cefnogi Incwm yr 
Hunangyflogedig (SEISS).33

Mae ymyrraeth gan lywodraeth i hanfod cymdeithasol ac 
economaidd cymdeithas Cymru yn debygol o ddod yn nodwedd 
reolaidd dros y blynyddoedd a’r degawdau nesaf: y cwestiwn 
fydd i ba bwrpas ac er budd pwy y bydd y gweithredoedd hyn 
yn digwydd? Yn anorfod, rhaid gofyn hefyd o ble fydd cyllid ar 
gyfer ymyrraeth mor flaengar yn deillio – rhywbeth y byddwn 
yn dychwelyd ato yn Adran 6 yr adroddiad hwn. 

32  Nanda, S. a Parkers, H. (2019), ‘Just Tax’. IPPR. Ar gael yma: https://www.
ippr.org/files/2019-09/just-tax-sept19.p
33  National Audit Office (2021), ‘COVID-19 cost tracker’. Ar gael yma:: https://
www.nao.org.uk/covid-19/cost-tracker/ 

https://www.ippr.org/files/2019-09/just-tax-sept19.p
https://www.ippr.org/files/2019-09/just-tax-sept19.p
https://www.nao.org.uk/covid-19/cost-tracker/
https://www.nao.org.uk/covid-19/cost-tracker/
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2. Incwm sylfaenol i 
Gymru

a. Beth yw incwm sylfaenol? 
Incwm sylfaenol yw taliad rheolaidd, diamod i bob unigolyn, 
a gynlluniwyd er mwyn talu am eu hanghenion sylfaenol.34  

Beth yw ystyr anghenion sylfaenol?

Mae penderfynu beth sy’n cyfrif fel anghenion ‘sylfaenol’ yn 
her, ond gallai gynnwys – fel lleiafswm – gael yr adnoddau 
i gael digon o fwyd, lle i fyw, dysgu a chael gofal meddygol, 
yn unol â safon byw y cytunir ddylai fod yn arferol mewn 
cymdeithas dda.35

Cynlluniwyd incwm sylfaenol i’w dalu i unigolion, ac yn wahanol 
i systemau nawdd cymdeithasol sy’n seiliedig ar gartrefi, nid 
yw’n gwneud unrhyw dybiaethau ynghylch sut bydd aelodau 
cartref yn rhannu incwm er mwyn talu am eu hanghenion. 
Gan gydnabod fod gan rai pobl mewn cymdeithas anghenion 
ychwanegol, mae hi hefyd yn bwysig pwysleisio nad yw 
cyflwyno incwm sylfaenol o reidrwydd yn golygu diddymu 
pob budd-dal arall gan y wladwriaeth, neu’r rhan fwyaf 
ohonynt.

Pwy sy’n derbyn incwm sylfaenol?
Mae gan incwm sylfaenol sawl enw arall, gan gynnwys ‘incwm 

34  I gael disgrifiad llawnach o’r hyn a olygir gan incwm sylfaenol, gweler 
Standing, G. (2015), Basic Income: And How We Can Make it Happen. London: 
Penguin. 
35  Stronge, W. (2020) ‘What counts as basic?’ Autonomy. Ar gael yma:  
https://autonomy.work/portfolio/incomenotservices/ 

https://autonomy.work/portfolio/incomenotservices/
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sylfaenol cyffredinol’ (neu UBI) ac ‘incwm dinasyddion’ – er nad 
oes yn rhaid i ddinasyddiaeth fod yn ofynnol er mwyn derbyn 
incwm sylfaenol. Yng Nghymru, gallai’r agwedd ‘gyffredinol’ ar 
incwm sylfaenol gynnwys pobl sydd fel arfer yn preswylio yng 
Nghymru.

Beth fyddai’n rhaid i breswylwyr ei wneud i dderbyn incwm 
sylfaenol? 

Nid oes yn rhaid cael prawf modd i dderbyn taliadau, a 
bwriad y cynllun hefyd yw cael gwared ar amodedd nawdd, 
pan fydd derbyn taliadau nawdd yn cael ei gysylltu â gofynion 
ymddygiad fel ceisio am swyddi a gweithgareddau hyfforddi. 
Nid oes gan incwm sylfaenol unrhyw amodau o’r fath. Ni 
fyddai gan y wladwriaeth hawl i atal taliadau i unigolyn, na 
meddu ar awdurdod i ddweud wrth unigolion sut i wario’u 
taliadau. Yn ogystal, telir yn awtomatig, felly nid ydynt yn 
gofyn am weithdrefnau fel ciwio a llenwi ffurflenni’n fynych.

Sut allai incwm sylfaenol edrych yng Nghymru?
Ein cynnig ni, a gyweiniwyd o gyfoeth o gynigion blaenorol, 
yw y dylai incwm sylfaenol i Gymru lynu wrth y canllawiau 
canlynol: 

• Dylai ddarparu taliad arian parod misol, awtomatig a 
diamod i bob unigolyn sydd fel arfer yn preswylio yng 
Nghymru. Dyna ddiffiniad ymarferol ‘cyffredinol’.

• Dylai gynnwys trigolion hŷn nag oedran ymddeol, a 
hefyd blant, y byddai’u taliadau’n cael eu cyfeirio at 
warcheidwad hyd nes y byddan nhw’n cyrraedd oedran 
penodedig.36

• Ni ddylai cyfanswm y taliad newid yn seiliedig ar incwm 
neu statws cyflogaeth unigolyn.

36  Gallai’r oedran hwn fod yn 16 neu 18, er enghraifft yn dibynnu ar 
gyfiawnhad rhywun.
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• Dylai’r incwm sylfaenol fod yn swm digonol i gael effaith 
ystyrlon ar fywyd beunyddiol.

• Er mwyn osgoi unrhyw effeithiau negyddol ar drigolion 
Cymru sydd ag anghenion ychwanegol, dylai’r incwm 
sylfaenol fodoli ochr yn ochr â budd-daliadau ychwanegol 
fel budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag anabledd.

• Dylai fod yn drethadwy, sy’n golygu fod y bobl sydd fwyaf 
mewn angen yn gweld cyfran fwy ohono, tra bo’r mwyaf 
cyfoethog yn ennill cymharol lai mewn telerau net, er bod pob 
preswylydd yn derbyn yr un incwm sylfaenol. Mae hyn yn peri 
fod incwm sylfaenol yn deg yn ogystal â bod yn gyffredinol.

b. Beth allai incwm sylfaenol ei gyflawni i 
Gymru?
Bu cynnydd sylweddol mewn diddordeb o gwmpas incwm 
sylfaenol drwy gydol pandemig Covid. Canfu polau piniwn 
ac astudiaethau amrywiol fod cefnogaeth i incwm sylfaenol 
wedi cynyddu37 wrth i’r pandemig ddod â mwy a mwy o bobl 
i ymyl dibyn ariannol. Roedd ymatebwyr yn fwy tebygol o 
werthfawrogi’r polisi fel dull o leihau straen a gorbryder 
ansicrwydd, cynnal ymdeimlad o undod cymdeithasol, a sicrhau 
cefnogaeth economaidd i unigolion.38

Er gwaetha’r ymchwydd diweddar hwn mewn diddordeb yn yr 
incwm sylfaenol, serch hynny, mae’n bwysig nodi fod dadleuon 
o blaid incwm sylfaenol yn blaenori Covid.39 Yn ei hanfod, 
mae incwm sylfaenol wedi ymwneud erioed â gwella llesiant 
unigolion a chymunedau drwy wella sicrwydd economaidd a 
darparu’r sail ariannol sydd ei angen er mwyn gallu cynllunio 

37  YouGov (2020) ‘YouGov / NEON Survey Results’ https://docs.cdn.yougov.
com/5y7qpjzd6v/NEON_CoronavirusClimate_200417_W.pdf
38  Nettle, D., Johnson, E., Johnson, M., and Saxe R. (2020) ‘Why has the Covid 
pandemic increased support for Universal Basic Income?’.  Ar gael yma:  https://
psyarxiv.com/csr3u/
39  I gael hanes cryno incwm sylfaenol, gweler Standing, G. (2015), Basic 
Income: And How We Can Make it Happen (Pennod 1) 

https://docs.cdn.yougov.com/5y7qpjzd6v/NEON_CoronavirusClimate_200417_W.pdf
https://docs.cdn.yougov.com/5y7qpjzd6v/NEON_CoronavirusClimate_200417_W.pdf
https://psyarxiv.com/csr3u/
https://psyarxiv.com/csr3u/


35

a gwneud dewisiadau mewn bywyd. Gall incwm sylfaenol hefyd 
gyfrannu at y nodau llesiant a amlinellwyd yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Ymladd tlodi ac anghydraddoldeb yng Nghymru

Gall incwm sylfaenol helpu i’n symud i gyfeiriad Cymru fwy 
lewyrchus. Fe ddangoswyd gennym uchod fod gan Gymru ar 
hyn o bryd y lefelau uchaf o blant, oedolion o oedran gweithio, 
a phensiynwyr sy’n byw mewn tlodi incwm cymharol yn y DU. 
Mae incwm sylfaenol yn cynrychioli dull uniongyrchol iawn 
o leihau tlodi. Fel y dangosir gennym yn ein gwaith modelu 
yn Adran 5, gall arwain at leihad sylweddol yn rhychwant a 
dyfnder tlodi yng Nghymru – hyd yn oed os yw lefelau’r taliad 
yn gymharol isel neu’n ‘ddechreuol’.

Gall hefyd weithredu fel ateb ar amrantiad i amhleserau 
gwaith yng Nghymru, a ddisgrifiwyd yn Adran 1, gan roi sail 
o incwm a warantir i bobl a leolwyd yn simsan mewn gwaith 
ansafonol, oriau sero neu economi lwyfan.

Dwi wedi byw gyda straen dan yr wyneb ynglŷn ag arian ar hyd fy 
mywyd. Byddai’n ddiddorol gweld sut deimlad fyddai peidio â gorfod 
becso am dalu am rent neu fwyd. (Preswylydd Hundleton)40

Yn ddiweddarach yn yr adroddiad byddwn ni’n amlinellu nifer 
o gynigion ariannu (Adran 6) sy’n cynnwys system drethiant 
fwy blaengar. Pe bai’n cael ei gyllido fel hyn, byddai incwm 
sylfaenol hefyd yn cyfrannu at Gymru fwy cyfartal. Wrth 
i’r rhai allai’i fforddio orau gyfrannu mwy i gronfa’r incwm 
sylfaenol, mae gan incwm sylfaenol y potensial i ymgorffori 
egwyddorion ‘cyffredinoliaeth gynyddol’, ble byddai gan bawb 
hawl i’r taliadau, ond byddai’r manteision mwyaf yn cronni 
ymysg y tlotaf yng Nghymru. 

40  Daw’r dyfyniadau gan drigolion yng Nghymru a welir drwy gydol yr 
adroddiad hwn o arolwg ar lein a gyhoeddwyd gan y Sgwrs Incwm Sylfaenol, mewn 
partneriaeth ag Autonomy (gweler Atodiad b.) 
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Lleihau biwrocratiaeth a thadoldeb nawdd yng Nghymru 

Fe wnaethon ni awgrymu uchod fod y system nawdd 
bresennol yn anaddas i’w phwrpas, gan fethu â chael effaith 
angenrheidiol ar dlodi, clymu pobl mewn biwrocratiaeth, a 
gosod ffurfiau o amodedd sy’n difrïo pobl ddi-waith ac yn 
tanchwarae gwir achosion economaidd cyni.

Mae cynifer o rwystrau’n cael eu rhoi gerbron pobl pan fyddan  
nhw mewn lle cyfyng yn eu bywyd… Mae’r system fel pe bai  
wedi’i chynllunio i faglu pobl yn hytrach nag i’w cefnogi.  
(Sian Aldridge, The Wallich) 

Un fantais o gael incwm sylfaenol yw ei bod yn gwneud i ffwrdd 
â llawer o’r clwydi biwrocrataidd a’r costau sy’n bodoli mewn 
system nawdd a adeiladwyd ar sail profi modd ac amodedd.41 
Mae mantais foesol hefyd, sef bod yn bolisi sy’n dileu awdurdod 
tadolaidd y wladwriaeth i benderfynu pwy sy’n haeddu cael 
cefnogaeth. Mae system o’r fath yn foesol amheus oherwydd 
ei bod yn gosod rheoliadau ar rai aelodau’r gymdeithas nad 
ydynt yn cael eu gosod ar eraill. Mae hefyd yn parhau diffiniad 
cul a gwahaniaethol yn aml o gyfraniad i gymdeithas, sy’n llwyr 
seiliedig ar gyfranogi mewn cyflogaeth y telir amdani.

Gall incwm sylfaenol hefyd leihau tadoldeb oherwydd, yn 
wahanol i gynlluniau lles (fel stampiau bwyd a chardiau di-
arian) sy’n cyfyngu’r modd y gellir gwario arian, mae’r polisi’n 
ymddiried mewn unigolion i benderfynu beth sydd ei angen 
arnynt. Mae astudiaethau trosglwyddo arian sydd eisoes ar 
gael yn gwrthod y rhagfarn fod pobl anghenus yn gwario’n 
‘afresymol’, ac yn hytrach dangosant fod pobl sy’n derbyn 
yr arian fel arfer yn ei wario ar nwyddau fel bwyd, tai, gofal 
iechyd ac addysg.42 Er enghraifft, canfu cynllun trosglwyddo 

41  Browne. J and Hood. A (2012), ‘A survey of the UK benefit system’, IFS 
Briefing Note 13, London, Institute for Fiscal Studies.
42  Blattman, C. a Niehaus, P. (2014), ‘Show them the money: Why giving cash 
helps alleviate poverty’, Foreign Affairs. Ar gael yma: https://www.foreignaffairs.
com/articles/show-them-money; The Economist (2010), ‘Homelessness: Cutting 
out the middle men’; Whitehurst, G. J. (2016), ‘Family support or school readiness? 
Contrasting models of public spending on children’s early care and learning’, 
Economic Studies at Brookings, Evidence Speaks Reports, 1(16), 28 Ebrill. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/show-them-money
https://www.foreignaffairs.com/articles/show-them-money
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arian diweddar yng Nghanada fod pobl oedd yn ddigartref 
a dderbyniodd daliad uniongyrchol o $7,500 wedi gwario 39% 
yn llai ar nwyddau fel cyffuriau, sigarennau ac alcohol dros 
gyfnod o flwyddyn. 

Ymateb i ddyfodol economaidd ansicr Cymru.

Mae Cymru’n wynebu dyfodol economaidd ansicr. Yn ogystal 
â’r siociau economaidd eang a achoswyd gan ddigwyddiadau 
mawr fel y pandemig a newid hinsawdd, mae astudiaethau 
cyfredol ar awtomeiddio – a’n hystyriaeth ddangosiadol ni 
uchod – yn awgrymu y gall fod tarfu sylweddol ar y farchnad 
swyddi yng Nghymru o ganlyniad i dechnolegau arbed llafur. 
Gallai incwm sylfaenol leddfu cryn dipyn o’r ergyd i bobl yn y 
galwedigaethau a effeithir waethaf, wrth iddyn nhw symud i 
fathau eraill o waith.

Mae poblogaeth sy’n heneiddio hefyd yn golygu fod Cymru’n 
debygol o weld mwy o bobl sy’n economaidd anweithredol 
fydd angen cymhorthdal incwm, mwy o bobl fydd angen gofal, 
a chyfran uwch o bobl dros 50 oed yn ceisio gwrthbwyso 
cyflogaeth a chyfrifoldebau gofalu am henoed. Yn y cyd-destun 
hwn, gall incwm sylfaenol ddarparu ffurf rymus o gefnogaeth 
i bobl hŷn, yn ogystal â bod yn adnodd gwerthfawr i bobl sy’n 
ysgwyddo cyfrifoldebau gofalu.

Cymru iachach 

Bu i ni ddangos yn Adran 1 fod Cymru’n gwneud yn wael dan 
fesurau OECD o ran disgwyliad oes, a bod y cydberthyniad 
rhwng incwm ac iechyd yn gryf yng Nghymru. Mae hyn yn 
gyson â chanfyddiadau Sefydliad Iechyd y Byd yn 2020 ar 
anghyfiawnderau iechyd yn Ewrop, a ganfu mai ‘sicrwydd 
incwm a gwarchodaeth gymdeithasol’ yw’r cyfranwyr mwyaf 
arwyddocaol i anghyfiawnderau iechyd ledled Ewrop.43 
43  Sefydliad Iechyd y Byd (2019) ‘Healthy, prosperous lives for all: The 
European health equity status report’, Ar gael yma: https://www.euro.who.int/en/
publications/abstracts/health-equity-status-report-2019

https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-equity-status-report-2019
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-equity-status-report-2019


38

Ni ddylai’r cyswllt uniongyrchol rhwng incwm ac iechyd 
fod yn annisgwyl, o ystyried y berthynas rhwng incwm a 
phenderfynwyr allweddol arall ar iechyd fel sicrwydd bwyd, 
tai, a’r gallu i gymryd rhan mewn gweithgareddau addysgol a 
diwylliannol.44 

Awgryma’r canfyddiadau hyn fod mesurau ataliol yn allweddol, 
ac y dylai unrhyw ymrwymiad i greu Cymru iachach fynd i’r 
afael yn uniongyrchol â phenderfynwyr economaidd iechyd.45 
Gall incwm sylfaenol wella iechyd y boblogaeth drwy leihau 
tlodi a chynyddu sicrwydd bwyd.46 Drwy ddileu’r bygythiad o 
annigonolrwydd, byddai incwm sylfaenol yn gwella ymdeimlad 
unigolion o sicrwydd ac yn lleihau rhai o’r achosion o straen 
corfforol yn eu bywydau.47 Mae dibynadwyedd incwm sylfaenol 
hefyd yn gwella ymdeimlad cyffredinol unigolion o lesiant a 
sefydlogrwydd meddyliol.48 

[Gydag incwm sylfaenol] byddwn i’n gallu rhoi’r gorau i fecso am 
arian, gan ryddhau llawer o ‘led band meddyliol’ ar gyfer meddyliau 
mwy cynhyrchiol (Preswylydd Camrose)  

Dangoswyd hefyd fod incwm sylfaenol yn cael manteision 
arbennig ar iechyd plant. Ar ddiwedd ymarfer incwm sylfaenol 
yn nhalaith Madhya Pradesh, India, roedd cyfran y plant 
oedd yn pwyso pwysau arferol wedi cynyddu o 39% i 59%.49    

44  Mikkonen J., Raphael D. (2010) ‘Social Determinants of Health: The 
Canadian Facts.’ Toronto, Ont.: York University, School of Health Policy and 
Management, Ar gael yma: .http://site.ebrary.com/id/10390848
45  Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol (2020) Cynnydd yn erbyn y nodau 
llesiant: Cymru iachach’ Ar gael yma: https://www.futuregenerations.wales/wp-
content/uploads/2020/06/Chap-3-Healthier.pdf
46  Johnson, M., Geyer, R., Degerman, D. (2019) ‘Exploring the health case for a 
trial of Universal Basic Income’, Basic Income Studies, 14(2): 1-11. 
47  Johnson, M., and Johnson E., (2019) ‘Stress, Domination and basic income’, 
Social Theory & Health, 17(2): 253-271.
48  Gweinyddiaeth Materion Cymdeithasol Helsinki (2019), ‘The basic income 
experiment 2017-2018 in Finland, Helsinki: Ministry of Social Affairs.’ Ar gael yma: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161361/Report_The%20
Basic%20Income%20Experiment%2020172018%20in%20Finland.pdf
49  Schjoedt, R., “India’s basic income Experiment,” Pathways Perspectives on social 
policy in international development. Ar gael yma: https://socialprotection-humanrights.
org/wp-content/uploads/2016/04/Indias-Basic-Income-Experiment-PP21.pdf.  

http://site.ebrary.com/id/10390848
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/Chap-3-Healthier.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/06/Chap-3-Healthier.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161361/Report_The%20Basic%20Income%20Experiment%2020172018%20in%20Finland.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161361/Report_The%20Basic%20Income%20Experiment%2020172018%20in%20Finland.pdf
https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2016/04/Indias-Basic-Income-Experiment-PP21.pdf
https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2016/04/Indias-Basic-Income-Experiment-PP21.pdf
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Awgryma tystiolaeth o dreialon yn yr India ac Alasca fod gan incwm 
sylfaenol effaith uniongyrchol ar bwysau babanod adeg eu geni.50 

Mae’r gwelliant a welir yn iechyd meddwl unigolion hefyd 
yn cael effeithiau rhaeadrol cadarnhaol am y gall newid 
ymddygiad pobl mewn ffyrdd sy’n hybu iechyd a llesiant 
hirdymor.51 Yn ogystal â bod o fudd i unigolion, gall incwm 
sylfaenol leihau cost net ei weithredu drwy leihau pwysau 
ar y GIG. Yn Arbrawf Incwm Sylfaenol Blynyddol Manitoba, 
gwelwyd fod pobl oedd yn derbyn yr incwm yn defnyddio 
ysbytai 8.5% yn llai na phobl nad oedden nhw’n ei gael.52

Galluogi rhyddid newydd 

Ymysg pethau eraill, mae’r gallu i gymryd rheolaeth a gwneud 
dewisiadau mewn bywyd yn dibynnu ar gefndir economaidd 
ddiogel. Gyda gwarchodaeth ariannol incwm sylfaenol, 
gall ystod eang o fathau o ryddid newydd ddod yn bosib. 
Byddai gan unigolion fwy o le i wneud pethau fel canfod 
a dethol swyddi addas, neu fentro ar fentrau ariannol sy’n 
peri risg, fel dechrau busnes newydd. Gallai incwm sylfaenol 
gyfrannu at Gymru fwy cyfartal drwy roi’r adnoddau i fwy 
o bobl ymgymryd ag addysg. Drwy helpu i gyllido ystod o 
weithgareddau diwylliannol a chymunedol, gallai hefyd helpu 
i yrru at y nod o gael Cymru ble mae diwylliant bywiog a’r 
Gymraeg yn ffynnu.  

[Gydag incwm sylfaenol] byddwn i’n dal i weithio, ond dan lai o 
bwysau. Byddai fy mherthynas ag eraill yn gwella, am y byddai gen 
i fwy o amser iddyn nhw, i gefnogi fy nghymuned ac i ddysgu sgiliau 
newydd (Preswylydd De Morgannwg)  

50  Kehrer B., Wolin, C., (1979). Impact of income-maintenance on low birth-
weight. Journal of Human Resources, 14(4): 434-462.
51  Johnson, E., Johnson, M., and Webber, L., (2020). ‘The need for accurate 
design in trials of “upstream” health interventions: assessing research on Universal 
basic income’s effect on stress.’ Evidence & Policy. 
52  Forget E., (2011) ‘The town with no poverty: The health effects of a 
Canadian guaranteed annual income field experiment’, Can Public Policy. 7(3):283-
305.
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Nid yw’n bosib gwybod yn union sut y byddai pobl yng 
Nghymru’n defnyddio’u hincwm sylfaenol, ond gallwn gael 
cipolwg drwy ymgysylltu â dinasyddion (gweler Adran 4b) a 
gweld canlyniadau peilotau incwm sylfaenol blaenorol (gweler 
Adran 3). Gellir nodi hefyd fod y rhyddid sy’n dod yn bosib 
oherwydd incwm sylfaenol yn rhannol glwm wrth ei natur fel 
taliad i’r unigolyn, yn hytrach na’r uned deuluol. Gallai rhwyd 
taliad annibynnol roi, er enghraifft, annibyniaeth ariannol 
angenrheidiol i bobl (menywod yn enwedig) i adael patrymau 
teuluol camdriniol. 

Mae unrhyw beth sy’n rhoi’r modd economaidd i fenywod adael 
perthynas gamdriniol yn hollol hanfodol.   
(Catherine May, Y Sefydliad Tai Siartredig) 

Cymru o gymunedau cydlynus 

Mae peilotau incwm sylfaenol wedi dangos fod lefelau uwch 
o ymddiriedaeth rhwng unigolion a lefelau uwch o lesiant 
cymunedol.53 Efallai fod hyn o ganlyniad i natur incwm 
sylfaenol fel hawl cyffredinol – un sy’n meddu ar y potensial i 
hybu ymdeimlad o hunan-werth ac i gyfathrebu wrth bobl eu 
bod yn perthyn i gymdeithas.

Am y byddai [incwm sylfaenol] yno fel hawl, mae’n cyfathrebu i bobl 
eu bod nhw’n rhan o gymdeithas, ac ar y cyfan, dwi’n meddwl y bydd 
pobl yn cydnabod hynny. (Sian Aldridge, The Wallich) 

Ceir tystiolaeth hefyd y gallai incwm sylfaenol, drwy leihau 
tlodi, gael effaith gadarnhaol ar gyfraddau trosedd. Yn ystod 
Arbrawf Incwm Sylfaenol Blynyddol Manitoba, er enghraifft, 
gostyngodd troseddu mewn trefi bach gwledig o 15% o’i 

53  Kangas, O., Jauhiainen, S., Simanainen, M., Ylikännö M., (eds.), ‘The basic 
income Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary Results.’ Ministry of Social 
Affairs and Health’.
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gymharu â safle prawf oedd ddim yn derbyn yr incwm.54  

Cyflog sylfaenol ar y cyd â mesurau eraill 

Er bod gan incwm sylfaenol botensial trawsnewidiol sylweddol, 
nid yw’n ddoeth ei weld fel dull o iachau’n llwyr ar ei ben ei 
hun. Gall y polisi fod ar ei gryfaf os yw’n gweithio law yn llaw 
â pholisïau eraill. Mae hyn yn golygu ymrwymiad parhaus 
gan y wladwriaeth i wneud gwelliannau mewn gofal iechyd, 
gofal cymdeithasol, cyfleoedd addysgol, tai fforddiadwy a 
thrafnidiaeth. Yng Nghymru, mae hefyd yn golygu parhau i 
adeiladu ar nodau comisiwn Gwaith Teg Cymru, ymlafnio tuag 
at gyflog byw go iawn a gweithleoedd mwy democrataidd.55 
Un o fanteision sail incwm wedi’i warantu yw y gall weithredu 
fel cronfa ar gyfer trefnu gwaith a rhoi mwy o rym a hyder i 
weithwyr i wrthod neu ddiwygio arferion cyflogi diegwyddor, 
heb fod mewn perygl o fynd i gyni.56

Gallai fod yn rhan o’r ateb, ond all un polisi byth fod yn ateb i 
bopeth. (Natasha Davies, Chwarae Teg) 

Un gobaith arbennig o ddeniadol yw gweld y sicrwydd 
economaidd a ddarperir gan incwm sylfaenol yn gweithio law 
yn llaw ag wythnos waith fyrrach (gweler chwaer-adroddiad 
Autonomy ar wythnos waith fyrrach i Gymru).57 Gyda’i gilydd, 
gallai’r polisïau hyn roi rheolaeth sylweddol fwy i drigolion 
Cymru dros eu bywydau.  

54  Calnitsky D., and Gonalons-Pons P. (2020), “The Impact of an Experimental 
Guaranteed Income on Crime and Violence,” Social Problems. Ar gael yma: https://
doi.org/10.1093/socpro/spaa001.
55  Gwaith Teg Cymru (2019) Adroddiad Comisiwn Gwaith Teg Cymru. Ar gael 
yma: https://gov.wales/fair-work-commission
56  Abu Sharkh M., and I. Stepanikova I., (2005), ‘Ready to Mobilize? How 
Economic Security Fosters Pro- Activism Attitudes Instead of Apathy. Socio-
Economic Security Programme Working Paper’; Geneva: International Labour 
Organization
57  Autonomy (2021) A Future Fit for Wales: the roadmap to a shorter working 
week. Autonomy.

https://doi.org/10.1093/socpro/spaa001
https://doi.org/10.1093/socpro/spaa001
https://gov.wales/fair-work-commission
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c. Cyd-destun Cymru
Hinsawdd ffafriol 
Drwy basio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015, dangosodd Cymru ymrwymiad deddfwriaethol unigryw 
i ddiffiniad mwy crwn a chynaliadwy o gynnydd cymdeithasol. 
Mae gweledigaeth y Ddeddf ar gyfer Cymru yn 2050 yn cynnwys 
gwelliannau dramatig mewn llesiant a fydd yn gofyn am bolisïau 
newydd er mwyn cael eu cyflawni. Mae’r diddordeb diweddar 
ym maes incwm sylfaenol yn y ddadl wleidyddol yng Nghymru’n 
cyflwyno cyfle sylweddol i symud tuag at y nodau hyn.

Mae ymgyfraniad trawsbleidiol cynyddol wedi datblygu o 
amgylch incwm sylfaenol. Mae ffigyrau amlwg o Lafur Cymru, 
Plaid Cymru a Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i gyd wedi 
mynegi cefnogaeth cyhoeddus i fersiynau penodol o’r polisi.58 
Mae 25 aelod o’r Senedd o’r pleidiau hyn wedi llofnodi 
addewid UBI Lab Cymru i gefnogi peilot yng Nghymru, ac 
ymrwymiad mae treialu incwm sylfaenol wedi’i gynnwys yn 
Rhaglen Lywodraethu Cymru 2021-202659.

Ym mis Medi 2020, galwodd yr AS Jack Sargeant ar y 
Senedd i sefydlu peilot incwm sylfaenol yng Nghymru, ac i 
lobïo llywodraeth y DU am gyllid i gefnogi incwm sylfaenol 
cyffredinol ledled Cymru.60 Pwysleisiodd Sargeant botensial 
y polisi i sefydlu llwyfan o sicrwydd mewn Cymru sy’n newid 
ar fyrder, dan effaith sioc economaidd a seicolegol Covid a 
dadleoli gweithwyr gan dechnolegau awtomeiddio. 

58  Business Live (2020) ‘Plaid Cymru call for emergency universal basic income 
as economic impact of coronavirus deepens’. Ar gael yma: https://www.business-live.
co.uk/economic-development/plaid-cymru-call-emergency-basic-17943996 ; 
Dodds, J. (2019), ‘Why the Welsh Liberal Democrats want to trial universal basic 
income in Wales’. Ar gael yma: https://nation.cymru/opinion/why-the-welsh-liberal-
democrats-want-to-trial-universal-basic-income-in-wales/
Sargeant, J. (2020), ‘The bold policies we need from Welsh Labour’s next manifesto’. 
Ar gael yma: https://labourlist.org/2020/06/the-bold-policies-we-need-from-welsh-
labours-next-manifesto/
59  Llywodraeth Cymru (2021) ‘Y rhaglen lywodraethu 2021-2026’. 
Ar gael yma: https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu-2021-i-2026-html?_
ga=2.47552999.1154914978.1637670266-825235762.1624355145
60 Senedd Cymru (2020), ‘Cyfarfod llawn: 30/9/2020’. Ar gael yma: https://
record.assembly.wales/Plenary/6568#A60623

https://www.business-live.co.uk/economic-development/plaid-cymru-call-emergency-basic-17943996
https://www.business-live.co.uk/economic-development/plaid-cymru-call-emergency-basic-17943996
https://nation.cymru/opinion/why-the-welsh-liberal-democrats-want-to-trial-universal-basic-income-in-wales/
https://nation.cymru/opinion/why-the-welsh-liberal-democrats-want-to-trial-universal-basic-income-in-wales/
https://labourlist.org/2020/06/the-bold-policies-we-need-from-welsh-labours-next-manifesto/
https://labourlist.org/2020/06/the-bold-policies-we-need-from-welsh-labours-next-manifesto/
https://record.assembly.wales/Plenary/6568#A60623
https://record.assembly.wales/Plenary/6568#A60623
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Pasiwyd mesur Sargeant, gan gymell brwdfrydedd oddi wrth 
ystod o gynrychiolwyr gwleidyddol, Yn y ddadl, tynnodd 
ymatebion sylw at botensial incwm sylfaenol i ddadwneud 
amodedd llym nawdd cymdeithasol, mynd i’r afael â’r dirywiad 
mewn cyflogaeth fel llwybr allan o dlodi, rhoi mwy o ryddid i 
bobl ddychwelyd i fyd addysg, a hefyd i wneud cyfraniadau 
gwirfoddol, dinasyddol a chelfyddydol i gymdeithas Cymru. 
Pwysleisiodd yr AS Llafur, Jenny Rathbone, werth incwm 
sylfaenol fel modd o gydnabod cyfraniad cymdeithasol disylw 
gwaith gofalu di-dâl. Ychwanegodd arweinydd Plaid Cymru, 
Adam Price, y gallai’r polisi gryfhau grym gweithwyr i feddwl 
ddwywaith cyn derbyn swyddi oedd yn talu’n wael neu oedd yn 
gwneud cyfraniad cymdeithasol amheus.

Ers hynny mae’r weinyddiaeth bresennol a arweinir gan Lafur 
wedi ymrwymo i dreialu peilot incwm sylfaenol. Mae’r Prif 
Weinidog, Mark Drakeford, wedi bod yn eiriolwr ers amser 
maith dros ‘gyffredinoliaeth flaengar’ sy’n cyd-fynd ag ysbryd 
incwm sylfaenol. Mewn sgwrs ym mis Hydref 2020, dywedodd 
Drakeford: 

“Mae gen i ddiddordeb mewn gweld a yw hi’n bosib cynnal rhai 
cynlluniau peilot arbrofol yma yng Nghymru, oherwydd rwyf o’r farn 
fod y syniad yn bendant yn un cymeradwy, a ddylai gael ei archwilio 
yn y dull hwnnw.”61

Mae ein cyfweliadau gyda rhanddeiliaid allweddol 
yng Nghymru (Adran 4) wedi datgelu fod lefel dda o 
ymwybyddiaeth a diddordeb ar gael eisoes mewn cael incwm 
sylfaenol i Gymru. Mae UBI Lab Cymru, dan arweiniad 
dinasyddion (ynghyd â llafurwyr Cymreig lleol a UBI Lab 
Womxn) wedi bod yn adeiladu rhwydwaith o gefnogwyr 
ledled y wlad, ac eisoes, pasiwyd mesurau yng nghynghorau 

61 Drakeford, M. (2020), ‘Cyfarfod llawn: 13/10/2020’. Ar gael yma: https://
record. assembly.wales/Plenary/6594?lang=en-GB#C321945 
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Abertawe, Caerdydd a Rhondda Cynon Taf, o blaid peilot 
incwm sylfaenol i Gymru. Yn gyffredinol dyma dir ffrwythlon 
iawn ar gyfer archwilio’r gobeithion o gael incwm sylfaenol yng 
Nghymru. 

Rhwystrau presennol

Er bod cynnydd mawr wedi bod mewn cefnogaeth yng 
Nghymru, mae setliad datganoli presennol yn gosod 
cyfyngiadau ar ddichonoldeb cynnal treialon incwm 
sylfaenol yn ogystal â’r gobaith o roi’r polisi ar waith yn fwy 
sylweddol. Mae’r cyfyngiadau hyn yn ymwneud â galluoedd 
deddfwriaethol, ariannol a gweinyddol y setliad datganoli 
presennol yng Nghymru. 

Pwerau Deddfu
Mae rhoi cynllun incwm sylfaenol llawn ar waith yn dod y 
tu allan i alluoedd deddfwriaethol presennol llywodraeth 
ddatganoledig Cymru. Serch hynny, er bod lles a nawdd 
cymdeithasol yn parhau i fod yn rymoedd a warchodir gan 
Lywodraeth y DU, cafwyd dadlau arwyddocaol ynghylch y 
posibilrwydd o weld datganoli rhannol neu gyfan o nawdd 
cymdeithasol i Gymru.62 Mae hyn yn dilyn y ffrwd o rymoedd 
nawdd a roddwyd i’r Alban ers 2016. Ymhellach, o gofio niwed 
ac aneffeithlonrwydd darpariaeth nawdd bresennol ar lefel y 
DU, o ran amodedd llym a Chredyd Cynhwysol,63 mae achos 
cryf dros ddatganoli nawdd cymdeithasol naill ai’n rhannol 
neu’n llawn i Gymru.  

62 Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (2020). Ar gael yma: https: https://www.
wcpp.org.uk/publication/administering-social-security-in-wales/; Senedd Research 
(2020), ‘Does Wales need more control over the benefits system’. Ar gael yma: 
https://seneddresearch.blog/2020/09/11/does-wales-need-more-control-over-the-
benefits-system/. 
63 Sefydliad Bevan (2018), ‘Universal Credit: Implications for devolved 
policies and services’. Ar gael yma: https://www.bevanfoundation.org/wp-content/
uploads/2018/11/UC-report-final.pdf; 
Alston, P. (2018) ‘Statement on Visit to the United Kingdom, by Professor Philip 
Alston, United Nations Special Rapporteur on extreme poverty and human rights’. 
Ar gael yma: https://www.ohchr.org/documents/issues/poverty/eom_gb_16nov2018.
pdf.
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https://www.ohchr.org/documents/issues/poverty/eom_gb_16nov2018.pdf
https://www.ohchr.org/documents/issues/poverty/eom_gb_16nov2018.pdf
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Gall datganoli nawdd cymdeithasol i’r dyfodol hwyluso 
amodau mwy ffafriol ar gyfer polisi incwm sylfaenol. Ac eto, 
hyd yn oed o dan y setliad datganoli presennol, mae gan 
Lywodraeth Cymru opsiynau ar gyfer rhoi cynlluniau peilot 
incwm sylfaenol ar waith. Y llwybr amlycaf yw defnyddio’r 
‘grym llesiant’ eang a roddwyd i gynghorau dan Ddeddf 
Llywodraeth Leol 2000 i ddarparu taliadau treial gyda 
chefnogaeth ar lefel genedlaethol.64 Fel arall, mae modd 
gwneud taliadau uniongyrchol i dderbynwyr gan Lywodraeth 
Cymru, fel y bonws untro o £500 a roddwyd i weithwyr gofal 
ym mis Mehefin 2020 yn ystod y pandemig. 

Serch hynny, fel yr amlygodd y Gweinidog Cyllid presennol 
Rebecca Evans, byddai’r ddau opsiwn yn gofyn am 
gydweithrediad Llywodraeth y DU ‘oherwydd ymadwaith.. 
incwm sylfaenol â’r system drethi a budd-daliadau’.65 Pe bai 
Llywodraeth y DU neu’i hasiantaethau’n dewis rhwystro’r 
treialon, mae perygl y gallai dinasyddion a dderbyniodd 
daliadau fel rhan o beilot ganfod eu bod y talu mwy o dreth, 
neu’n colli rhai o’u budd-daliadau presennol sy’n dibynnu 
ar brawf modd. Yn ogystal â dirymu darpar dreial fel gwir 
brawf y cynlluniau incwm sylfaenol a gynigir yn yr adroddiad 
hwn, byddai cynnal treial dan yr amodau hyn yn anfoesol, 
am y gallai arwain at weld rhai cyfranogwyr ar eu colled. 
Byddai teuluoedd mawr a phobl anabl ymhlith y grwpiau sy’n 
arbennig o agored i risg. 

Cyllido

Er mwyn gwneud incwm sylfaenol mor flaengar â phosib ac 
i godi’r arian angenrheidiol, byddai angen i’r system drethu 
yng Nghymru newid. Mae’r grant bloc a dderbyniwyd gan 
Lywodraeth Cymru dan fformiwla Barnett yn debygol o fod 

64 Gweler RSA, (2019) ‘A Basic Income for Scotland’, 43. Ar gael yma: https://
www.thersa.org/reports/basic-income-scotland 
65 Senedd Cymru (2020), ‘Y Cyfarfod Llawn: 30/09/2020. Ar gael yma:  
https://record.assembly.wales/Plenary/6568#A60623 

https://www.thersa.org/reports/basic-income-scotland
https://www.thersa.org/reports/basic-income-scotland
https://record.assembly.wales/Plenary/6568#A60623
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yn annigonol i gyllido incwm sylfaenol eang, cenedlaethol.66 
Ymhellach, mae’i grymoedd codi incwm presennol yn gyfyng, 
a gyda datganoli ariannol yng Nghymru’n dal yn ei fabolaeth 
o’i gymharu â’r weinyddiaeth ddatganoledig yn yr Alban, 
a benthyca gan y llywodraeth wedi’i gyfyngu i £1 biliwn a 
glustnodir ar gyfer gwariant cyfalaf. Serch hynny, yn ogystal 
â rheoli trethu lleol fel treth y cyngor a threthi busnes, dros y 
blynyddoedd diwethaf mae llywodraeth Cymru wedi cymryd 
awdurdod i osod trethu Trafodiad Tir a Gwarediadau Tirlenwi, 
ac ers 2019, bu ganddi’r gallu i amrywio pob 10c olaf ymhob 
punt ymhob band treth incwm.

Darparodd Deddf Cymru 2015 lwybr ar gyfer datganoli 
mwy o drethi newydd, a thros y blynyddoedd ers hynny, mae 
Llywodraeth Cymru wedi archwilio cyfres o gynigion, gan 
gynnwys treth ‘Gofal Cymdeithasol’ ddamcanol, treth Gwerth 
Tir a threth Twristiaeth.67 Er bod gallu Llywodraeth Cymru i 
godi arian yn parhau i fod yn gyfyng – ac o ran amrywio treth 
incwm, yn dal heb ei brofi – mae cyfeiriad y siwrne wedi’i gosod 
yn gadarn i gyfeiriad datganoli mwy o rymoedd ariannol.68 
Ar y cyd â diddordeb mewn diwygio cyllidol arloesol, ni ddylid 
felly ddiystyru darpar botensial ar gyfer creu seiliau cyllido 
creadigol ar gyfer incwm sylfaenol i Gymru.69 Serch hynny, 
byddai cyllido unrhyw bolisi o’r fath yn galw am ymadael yn 
sylweddol â’r  status quo. Archwilir y posibiliadau ymhellach 
gennym yn Adran 6 yr adroddiad hwn. 

66  Rydym ni’n cynnig gwaith prisio ar gyfer incwm sylfaenol yn Adrannau 5 a 
6. Gweler, Llywodraeth Cymru (2020), ‘Cyllideb Derfynol 2020 i 2021’. Ar gael yma:  
https://gov.wales/final-budget-2020-to-2021 
67 Llywodraeth Cymru (2018), ‘Datblygu trethi newydd i Gymru’. Ar gael yma: 
https://gov.wales/developing-new-welsh-taxes 
68 Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru (2018), ‘The Welsh Tax Base: Risks and 
Opportunities after Fiscal Devolution’. Ar gael yma: https://www.wcpp.org.uk/
publication/the-welsh-tax-base-risks-and-opportunities-after-fiscal-devolution/ 
69 Gweler y papur cwmpasu diweddar ar y potensial o gyfnewid treth y cyngor 
â threth incwm leol, fel enghraifft o bolisi cyllidol creadigol:  https://gov.wales/local-
income-tax-scoping-feasibility 

https://gov.wales/final-budget-2020-to-2021
https://gov.wales/developing-new-welsh-taxes
https://www.wcpp.org.uk/publication/the-welsh-tax-base-risks-and-opportunities-after-fiscal-devolution/
https://www.wcpp.org.uk/publication/the-welsh-tax-base-risks-and-opportunities-after-fiscal-devolution/
https://gov.wales/local-income-tax-scoping-feasibility
https://gov.wales/local-income-tax-scoping-feasibility
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Gweinyddu

Yn ogystal â gofidiau ynghylch grymoedd deddfwriaethol 
a chyllidol, byddai’n rhaid i unrhyw gynigion hefyd ystyried 
galluoedd gweinyddol Llywodraeth Cymru i adnabod trigolion 
Cymru a dosbarthu incwm sylfaenol. Tra bo San Steffan yn elwa o 
alluoedd gweinyddol y Trysorlys a CaThEM, a’r Alban o alluoedd 
Nawdd Cymdeithasol yr Alban, mae gallu Llywodraeth Cymru ar 
hyn o bryd yn fwy cyfyng, o ystyried absenoldeb unrhyw rymoedd 
nawdd yn y wlad. Ar gyfer talu’r taliad untro diweddar i weithwyr 
gofal yn ystod pandemig Covid, bu’n rhaid i Lywodraeth Cymru 
weithio gyda CaThEM a Llywodraeth y DU i sicrhau fod yr arian 
yn cyrraedd y bobl gywir.70 Yn hynny o beth, byddai adnabod pwy 
sy’n gymwys i dderbyn taliadau incwm sylfaenol a’u dosbarthu’n 
effeithlon hefyd yn dibynnu ar hyn o bryd ar gydweithrediad 
tebyg gan Lywodraeth y DU a’i hasiantaethau. 

Cafwyd galwadau diweddar i sefydlu ‘System Fudd-daliadau 
Gymreig’ wahanol, i gysylltu’r broses hawlio anwahanadwy 
bresennol am grantiau a lwfansau datganoledig presennol fel 
prydau ysgol am ddim neu daliadau tai yn ôl disgresiwn,71 neu hyd 
yn oed i sefydlu asiantaeth weinyddol benodol, yn unol â Nawdd 
Cymdeithasol yr Alban.72 Byddai’r ddau beth hwn yn helpu i 
adeiladu gallu gweinyddol a phrofiad ar lefel ddatganoledig ond, 
ac eithrio datganoli nawdd llawer ehangach, ni fyddai ynddo’i 
hunan yn ddigonol er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i roi 
incwm sylfaenol ar waith. 

Byddai gweinyddu taliadau incwm sylfaenol heb effeithio’n 
anffafriol ar eu cydweithiad â’r system drethi a budd-daliadau 
ehangach yn galw am sicrwydd felly ar lefel y DU.  Gan gynnig 
rhagflas o’r hyn allai fynd o’i le, arweiniodd dryswch ynghylch 

70  BBC (2020), ‘Coronavirus: Care home staff to get £500 bonus’. Ar gael 
yma: https://www.bbc.co.uk/news/uk-52940243 
71  Bevan Foundation (2019) ‘A Welsh Benefits System’. Ar gael yma: https://
www.bevanfoundation.org/current-projects/welsh_benefits_system/ 
72  Wales Centre for Public Policy (2020), ‘Administering Social Security in 
Wales’. Ar gael yma: https://www.wcpp.org.uk/publication/administering-social-
security-in-wales/ 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-52940243
https://www.bevanfoundation.org/current-projects/welsh_benefits_system/
https://www.bevanfoundation.org/current-projects/welsh_benefits_system/
https://www.wcpp.org.uk/publication/administering-social-security-in-wales/
https://www.wcpp.org.uk/publication/administering-social-security-in-wales/
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y taliadau Covid a grybwyllwyd eisoes at drethu’r £500 yn 
anfwriadol dan system PAYE Llywodraeth y DU.73 Byddai 
angen cynllunio gofalus ar y cyd â Llywodraeth y DU i sicrhau 
na fyddai cyfranogwyr incwm sylfaenol yn profi sgil-effeithiau 
nad oedd modd eu rhagweld yn eu taliadau treth neu hawl i 
nawdd.  

Edrych tua’r dyfodol

Mae rhwystrau sylweddol yn bodoli i gael incwm sylfaenol dan 
y setliad datganoli presennol. Nid oes gan Lywodraeth Cymru’r 
grymoedd nawdd i weithredu cynllun llawn, cenedlaethol, a 
fyddai hefyd yn drech na gallu presennol ei chyllideb. Byddai 
angen gwneud newidiadau mawr i’r status quo er mwyn cael 
incwm sylfaenol i Gymru, ac ni ddylid gwneud yn fach o’r rhain. 

Serch hynny, nid yw setliad datganoli wedi’i gerfio ar garreg. 
Pe bai Llywodraeth Cymru’n gallu cael mwy o reolaeth dros 
nawdd, ar y cyd ag ymreolaeth ariannol bellach, yna gall 
cynllun incwm sylfaenol cenedlaethol ddod yn rhywbeth y 
gellir ei gyflawni. Gallai’r twf diweddar mewn cefnogaeth i 
incwm sylfaenol yng Nghymru, ynghyd ag archwaeth am fwy o 
ddatganoli, ddarparu llwybr ar gyfer incwm sylfaenol. 

Yn y tymor byr, mae’n ddichonadwy cynnal peilotau 
incwm sylfaenol lleol. Pe gallai Llywodraeth Cymru sicrhau 
cydweithrediad lleiafsymiol gan Lywodraeth y DU, yna gallai 
edrych ar geisio profi cynllun incwm sylfaenol. Gellid gwneud 
hyn heb orfod datganoli nawdd cymdeithasol drwyddi draw, 
ac am gost fforddiadwy (gweler Adran 7). Am y byddai 
gweithredu cynllun cenedlaethol ar ei ennill yn sylweddol o 
gynnal peilot, byddai hyn yn gam cyntaf argyhoeddiadol a 
grymus ar lwybr at gael incwm sylfaenol cenedlaethol yng 
Nghymru. 

73  BBC (2020), ‘Coronavirus: Care workers in Wales to pay tax of £500 
bonus’/ Ar gael yma: https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-53737029
 

https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-53737029


49

3
Dysgu oddi  

wrth beilotau 
blaenorol 



50

3. Dysgu oddi wrth 
beilotau blaenorol 

Mae’r atal a diddymu swyddi sy’n ganlyniad i bandemig Covid 
wedi adnewyddu diddordeb yn y syniad o incwm sylfaenol, 
gyda nifer o lywodraethau’r ystyried mathau o daliadau 
diamod. Ar 15 Mehefin 2020, lansiodd llywodraeth Sbaen 
gynllun oedd yn cynnig hyd at €1,015 y mis i 850,000 o gartrefi 
ar incwm is.74 Ym mis Awst 2020, dechreuodd yr Almaen gynnal 
peilot ble bydd 120 o ddinasyddion yn derbyn €1,200 y mis am 
dair blynedd.75 Yn yr Unol Daleithiau, derbyniodd dinasyddion 
‘siec symbylu’ ddiamod am $1000  i annog gwario ac i helpu i 
dalu am gostau dros y pandemig.76  

Does neb wedi rhoi cynnig ar weithredu incwm sylfaenol ar 
raddfa lawn, hirdymor, ond gallwn ddysgu llawer oddi wrth 
dreialon presennol o roi taliadau arian parod uniongyrchol, 
peilotau incwm sylfaenol lleol, ac arbrofion eraill. Mae angen 
deall pob astudiaeth yn ei chyd-destun cenedlaethol, a byddem 
ni’n annog cynnwys rhanddeiliaid lleol yn eang wrth greu 
unrhyw gynllun incwm sylfaenol newydd.  

74  Cué, C. E. (2020), ‘Spain’s guaranteed minimum income scheme will reach 
255,000 people by June 26, says PM’. El País. Ar gael yma: https://english.elpais.
com/politics/2020-06-07/spains-guaranteed-minimum-income-scheme-will-reach-
255000-people-by-june-26-says-pm.html 
75  Forrest, A. (2020), ‘Germany to give people £1,000 a month, no questions 
asked, in universal basic income experiment’. The Independent. Ar gael yma: https://
www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-universal-basic-income-ubi-
euros-month-experiment-a9678186.html
76  Cochrane, E. and Stolberg, S. G. (2020), ‘$2 Trillion Coronavirus Stimulus 
Bill Is Signed Into Law’. The New York Times. Ar gael yma: https://www.nytimes.
com/2020/03/27/us/politics/coronavirus-house-voting.html 

https://english.elpais.com/politics/2020-06-07/spains-guaranteed-minimum-income-scheme-will-reach-255000-people-by-june-26-says-pm.html
https://english.elpais.com/politics/2020-06-07/spains-guaranteed-minimum-income-scheme-will-reach-255000-people-by-june-26-says-pm.html
https://english.elpais.com/politics/2020-06-07/spains-guaranteed-minimum-income-scheme-will-reach-255000-people-by-june-26-says-pm.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-universal-basic-income-ubi-euros-month-experiment-a9678186.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-universal-basic-income-ubi-euros-month-experiment-a9678186.html
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-universal-basic-income-ubi-euros-month-experiment-a9678186.html
https://www.nytimes.com/2020/03/27/us/politics/coronavirus-house-voting.html
https://www.nytimes.com/2020/03/27/us/politics/coronavirus-house-voting.html
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Nid yw’n bosib trawsblannu cynlluniau polisi a pheilotau 
o un wlad i’r llall mewn ffordd ddiffwdan. Serch hynny, 
mae peilotau’r gorffennol yn dal i gynnig gwersi pwysig ar 
ddyluniad a darpar ganlyniadau unrhyw gynllun yng Nghymru.

Bu sawl adolygiad cwmpasu ac arolwg o’r lenyddiaeth 
bresennol y gellir ymgynghori â hi ar gyfer cael detholiad 
ehangach o astudiaethau achos.77 Yma, rydyn ni’n canolbwyntio 
ar astudiaethau sy’n cynnig y gwersi mwyaf perthnasol i 
Gymru. Ymhob achos, rydyn ni’n darparu trosolwg o’r ymyriad 
cyn tynnu ar wersi penodol ar yr effaith gymdeithasol a sut y 
gallai Cymru ddysgu o’r esiampl. 

a. Y Ffindir 
Cynhaliodd y Ffindir dreial dwy flynedd o hyd ar incwm 
sylfaenol o 1 Ionawr 2017 tan 31 Rhagfyr 2018, gan ddarparu 
taliad diamod o €560 y mis i 2,000 o bobl ddi-waith a 
ddetholwyd ar hap, rhwng 25 a 58 oed.78 Peilot rhannol (islaw 
cynhaliaeth) oedd prawf incwm sylfaenol y Ffindir, oedd yn 
cyfateb i werth net y lwfans diweithdra sylfaenol. Gweinyddwyd 
yr arbrawf gan asiantaeth nawdd cymdeithasol y Ffindir, Kela, 
a’i gynllunio i sicrhau na fyddai cyfranogwyr yn yr astudiaeth 
yn dioddef niwed ariannol o ganlyniad i gymryd rhan yn y 
peilot. 

Roedd hi’n orfodol cymryd rhan yn y treial, er mwyn atal y 
canlyniadau rhag rhagfarn yn seiliedig ar bwy oedd yn dewis 

77  Carnegie UK (2019), ‘Exploring the Practicalities of a Basic Income Pilot’. Ar 
gael yma: https://www.carnegieuktrust.org.uk/publications/exploring-the-practicalities-
of-a-basic-income-pilot/ ;
Hiilamo H. (2020)  “Experimenting with basic income in Finland, Canada and the 
United States: What can we learn?”; Session E1, BIEN Congress 2018;
What Works Scotland (2018); ‘Universal Basic Income: a scoping review of evidence 
on impacts and study characteristics.’ Ar gael yma: http://whatworksscotland.ac.uk/wp-
content/uploads/2018/10/WhatWorksScotlandBasicIncomeScopingReview1210FINAL.
pdf
Gibson M., Hearty W. and Craig P. (2020), ‘The public health effects of interventions 
similar to basic income: a scoping review.’ Lancet Public Health 2020; 5.
78  Helsinki Ministry of Social Affairs and Health (2019), ‘The Basic Income 
Experiment 2017–2018 in Finland. Preliminary Results.’ 

https://www.carnegieuktrust.org.uk/publications/exploring-the-practicalities-of-a-basic-income-pilot/
https://www.carnegieuktrust.org.uk/publications/exploring-the-practicalities-of-a-basic-income-pilot/
http://whatworksscotland.ac.uk/wp-content/uploads/2018/10/WhatWorksScotlandBasicIncomeScopingReview1210FINAL.pdf
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cymryd rhan. Cynlluniwyd yr arbrawf yn bennaf i brofi effaith 
budd-daliadau diamod yn erbyn rhai amodol ar y symbyliad 
i weithio, gyda llygad ar archwilio sut y gellid ailgynllunio’r 
system nawdd cymdeithasol i fynd i’r afael â natur gyfnewidiol 
gwaith. 

Effaith gymdeithasol

Fe wnaeth dadansoddiad cychwynnol o’r arbrawf a 
gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2019 asesu’r 2,000 o bobl oedd 
wedi derbyn incwm sylfaenol, yn ogystal â 5,000 o bobl mewn 
grŵp rheoli. Canfuwyd fod y bobl oedd wedi derbyn incwm 
sylfaenol wedi gweithio ar gyfartaledd chwe diwrnod yn fwy 
na’r rhai oedd yn derbyn budd-daliadau diweithdra arferol 
rhwng Tachwedd 2017 a Hydref 2018. Canlyniad nodedig arall 
oedd bod cynnydd uwch mewn cyflogaeth ymhlith y rhai hynny 
a dderbyniodd yr incwm sylfaenol oedd â phlant, ac ymysg y 
rheiny nad oedd Ffinneg na Swedeg yn iaith gyntaf iddynt. 

Yn arwyddocaol, o ran ffocws Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol Cymru ar nodau llesiant, canolbwyntiodd y 
dadansoddiad cychwynnol yn rhannol hefyd ar effeithiau 
llesiant y treial. Gwelwyd gwelliannau sylweddol o ran 
bodlonrwydd â bywyd, ymddiriedaeth mewn pobl a sefydliadau 
eraill, iechyd corfforol a meddyliol, profiad o iselder, hyder yn 
nyfodol yr unigolyn, a sefyllfa ariannol. Roedd hyn yn cynnwys 
cyfradd o 17% o welliant mewn iechyd corfforol a meddyliol, 
a lleihad o 37% mewn achosion o iselder.79 Rhyddhawyd yr 
adroddiad llawn ar Mai 6 2020, ac roedd hefyd yn cynnwys 
canlyniadau cyfweliadau treiddgar, gan ddangos fod rhai o’r 
bobl a gyfwelwyd yn teimlo fod yr arbrawf wedi’u galluogi 
i fuddsoddi mwy mewn gweithgareddau y tu allan i waith 
cyflogedig, fel gofal anffurfiol.80 

79  ibid.
80  ibid. 
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Gwersi i Gymru

Er mwyn cael cytundeb gwleidyddol i gynnal y peilot, nodwyd 
mai’r prif nod oedd hybu cyflogaeth, a dim ond pobl ddi-waith 
a gynhwyswyd yn y sampl. Er bod fframio’r astudiaeth ar sail 
cyflogaeth wedi arwain sawl sylwebydd i ddatgan fod y treial 
yn ‘fethiant’ ar ôl cyhoeddi canlyniadau cychwynnol, mae’r 
canfyddiadau ar lesiant yn addawol ac yn argoeli’n dda ar 
gyfer potensial incwm sylfaenol i wella llesiant yng Nghymru. 
Dylai unrhyw beilot yng Nghymru gael ei fframio dan delerau 
set eang o ddangosyddion llesiant, sy’n cyd-daro â Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Problem fawr arall gyda chynllun y peilot oedd bod 83.3% o’r 
budd-daliadau a dderbyniwyd gan y grŵp prawf yn parhau 
i gael eu profi yn ôl modd. Ar gyfer y grŵp prawf, roedd hyn 
yn golygu fod derbyn cyflogaeth yn dal i olygu colli budd-
daliadau eraill, a hyd yn oed gymorth gyda chostau tai, o 
bosib. Felly, nid oedd yn dileu’r anghymhelliad a grëwyd gan 
nawdd a brofir yn ôl modd. Dylid osgoi’r broblem hon mewn 
unrhyw beilot yng Nghymru.

Ymgymerwyd â’r treial ar gyllideb gymharol fach o €20 miliwn, 
gan ddangos fod modd cynnal treialon â modd ariannol cyfyng. 
Serch hynny, roedd y gyllideb yn ganlyniad cyfaddawdu o 
ran cynllun arbrofol. Os oedd yr incwm sylfaenol a dalwyd i 
unigolion wedi’i osod ar lefel cynhaliaeth, gellid disgwyl gweld 
effeithiau cryfach ar ddangosyddion llesiant nag a gafwyd. 
Yn gyffredinol, mae peilot y Ffindir yn dangos rhai effeithiau 
cymdeithasol cadarnhaol, ond meysydd y gellid gwella arnynt 
wrth gynllunio unrhyw beilot i Gymru fyddai’r taliadau is na lefel 
cynhaliaeth a’r ffocws gwerthusol cul ar gyflogaeth.

b. Yr Iseldiroedd 
Mae sawl treial incwm sylfaenol (er nad ydynt yn cael eu henwi 
felly) yn Groningen, Tilburg, Utrecht a Wageningen, ymysg 
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eraill, o ganlyniad i ddeddfwriaeth yn 2015 wnaeth ganiatâu i 
awdurdodau trefol arbrofi gyda chymorth cymdeithasol.81 Mae’r 
arbrofion yn rhoi €960 y mis i gartrefi incwm isel sydd ar 
gymorth cymdeithasol. 

Prif nod yr arbrofion oedd archwilio dulliau amgen o annog 
cyfranogiad mewn gwaith y telir amdano ymysg gwahanol 
grwpiau prawf. Yn un o’r arbrofion, eithriwyd unigolion o 
ofynion swydd y system cymorth cymdeithasol bresennol, 
ac roedd modd iddyn nhw gadw rhai o’u budd-daliadau 
wrth iddynt ennill arian o swydd. Ysgogir y treialon hyn gan 
awydd i ddiwygio amodedd nawdd sy’n cosbi unigolion sy’n 
methu â cheisio gwaith yn weithredol neu sy’n methu ag aros 
mewn swydd. Fel y treialon yn y Ffindir, mae’r prif ffocws 
ar y graddau y gallai newid yn amodedd budd-dal newid 
deilliannau cyflogaeth, er bod rhyw gymaint o fonitro ar iechyd 
a llesiant, a mathau eraill o gyfranogi cymdeithasol.

Un broblem oedd bod y llywodraeth ganolog wedi gosod 
cyfyngiadau ar y graddau y gallai rhai llywodraethau trefol 
newid rheolau amodedd a phrofi ar sail modd. Derbyniodd 
rhai llywodraethau trefol gyfyngiadau o’r fath yn eu treialon, 
tra bo dinasoedd eraill wedi cynnal arbrofion heb gael 
caniatâd y llywodraeth. Mae’r arbrofion hyn yn gyfyngedig o 
ran i ba raddau y maen nhw’n ail-greu gwir incwm sylfaenol i 
dderbynwyr nawdd, ac nid ydynt yn adlewyrchu’n llawn effaith 
cyflwyno cymorth cymdeithasol diamod.82

Effaith gymdeithasol

Cynhaliodd prifysgol Utrecht yr astudiaeth “Beth sy’n gweithio” 
(Weten wat werkt) oedd yn mynd i’r afael â chwestiwn sut 

81  Gweler: Deddf Cyfranogi’r Iseldiroedd (2015) (Participatiewet, mewn 
Iseldireg). https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet.
82  van der Veen Robert (2019), ‘Basic Income Experiments in the 
Netherlands?’, Basic Income Studies, De Gruyter, vol. 14(1), tudalennau 1-13, Mehefin. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet
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orau roedd arwain pobl ar gymorth cymdeithasol yn ôl i waith 
y talwyd amdano a mathau eraill o gyfranogi cymdeithasol. 
Profodd yr astudiaeth dri math o ymyriadau yn erbyn grŵp 
rheoli a chanfuwyd fod gan bob grŵp prawf fwy o gyfle i 
gyfranogi mewn llafur. Yn yr astudiaeth hon, canfuwyd mai 
bach oedd yr effeithiau ar gyfranogi cymdeithasol, iechyd a 
llesiant, ac yn ystadegol anwahanadwy oddi wrth sero.83

Gwersi i Gymru

Beirniadaeth amlwg o arbrofion yr Iseldiroedd yw eu bod nhw’n 
gwneud mewn gwirionedd â phrofi strwythurau symbyliad i 
weithio yn hytrach na gwir incwm sylfaenol. Fe all trafodaethau 
rhwng llywodraethau canolog a lleol yn yr Iseldiroedd 
ragfynegi her i Gymru, gan dynnu sylw at gymhlethdodau 
ychwanegol treialu incwm sylfaenol ar lefel is-genedlaethol. 

c. Madhya Pradesh, India
Roedd y peilot ym Madhya Pradesh, India, yn cynnwys 6,000 
o unigolion (gan gynnwys plant) ar draws 8 pentref, ac roedd 
yn talu incwm sylfaenol i bob preswylydd am 18 mis.84 Cyllidwyd 
y peilot gan UNICEF, ac roedd taliadau’n dechrau ar raddfa 
o 200 rupee i bob oedolyn a 100 rupee i bob plentyn (yn cael 
ei dalu i warcheidwad), gan godi’n ddiweddarach i 300 a 150 
rupee yr un (swm a ystyriwyd i fod yn ddigon i wella amodau 
byw yn gymedrol).

Mae peilot India’n cynnwys sawl enghraifft o arferion ymchwil 
da. Roedd y dull gwerthuso’n cynnwys arolwg gwaelodlin, a 
ymgymerwyd cyn rhoi’r peilot ar waith, arolwg gwerthuso 
dros dro ar ôl 6 mis o ddechrau’r peilot, ac arolwg gwerthuso 

83  University of Utrecht (2020), ‘Study What Works,’ March 2020. Ar gael 
yma: https://www.uu.nl/en/publication/final-report-what-works-weten-wat-werkt
84  Schjoedt R., (2016) “India’s Basic Income Experiment,” Pathways 
Perspectives on social policy in international development (21). Ar gael yma: https://
socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2016/04/Indias-Basic-Income-
Experiment-PP21.pdf

https://www.uu.nl/en/publication/final-report-what-works-weten-wat-werkt
https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2016/04/Indias-Basic-Income-Experiment-PP21.pdf
https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2016/04/Indias-Basic-Income-Experiment-PP21.pdf
https://socialprotection-humanrights.org/wp-content/uploads/2016/04/Indias-Basic-Income-Experiment-PP21.pdf
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terfynol ar ddiwedd y 18 mis, ac ‘arolwg gwaddol’ dair blynedd 
ar ôl i’r treial ddod i ben.85 Fe wnaeth gymryd math o dreial 
rheoli ar hap hefyd, gan gymharu’r canlyniadau â deuddeg 
o bentrefi ‘rheoli’ ble nad oedd neb wedi derbyn taliadau. 
Yn ogystal, roedd y gwerthusiad hefyd yn ymgorffori 80 o 
astudiaethau achos ansoddol oedd yn rhoi mewnwelediad 
manwl i brofiadau ar lefel teulu ac unigolyn. 

Effaith gymdeithasol

Canfu gwerthusiad y treial fod gwelliannau arwyddocaol 
wedi digwydd mewn iechyd meddwl, maethiad, tai, 
glanweithdra a pherfformiad / mynychu addysg. Lleihawyd 
dyledion a gwnaeth sawl un a dderbyniodd incwm sylfaenol 
fuddsoddiadau bach mewn pethau fel offer, atgyweirio a 
hadau, neu sefydlu siopau bach, gan roi hwb i gynhyrchiant ac 
incwm. Dywedodd merched a grwpiau lleiafrifol fod ganddynt 
safle bargeinio cryfach yn y cartref, ac awgrymwyd gan 
dystiolaeth fod cynnydd mewn cydlyniant cymdeithasol a mwy 
o ymddiriedaeth mewn sefydliadau a llywodraeth leol. 

Gwersi i Gymru

Mae’r fethodoleg werthuso yn India’n cynnig patrwm 
gwerthfawr ar gyfer y math o fframwaith monitro a gwerthuso 
eang y gellid ei ddefnyddio yng Nghymru. Gellid addasu hyn 
ar gyfer y nodau llesiant allweddol a gynhwysir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

d. Barcelona
Cynhaliwyd arbrawf B-Mincome yn Barcelona rhwng 2017 a 
2019. Cymerodd 1,000 o deuluoedd ran yn y prawf, ynghyd â 
500 o deuluoedd fu’n gweithredu fel grŵp rheoli. Detholwyd 
y teuluoedd ar hap o blith tair o ardaloedd tlotaf y ddinas 
(Nou Barris, Sant Andreu a Sant Martí) ac fe dderbynion 
85  Davala,S., Jhabvala, R., Standing, G., Kapoor Mehta, S., (2015). Basic 
Income: A Transformative Policy for India. London: Bloomsbury.
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nhw drosglwyddiad arian parod o uchafswm o €1675 y mis. Yn 
ogystal â’r taliad, roedd gofyn i aelodau rhai o deuluoedd yr 
arbrawf gymryd rhan  mewn mentrau cynhwysiant cymdeithasol 
mewn meysydd fel hyfforddiant, cyflogaeth, mentergarwch a 
chyfranogiad cymunedol. Yn wahanol i’r Ffindir a’r Iseldiroedd, 
roedd ffocws yr astudiaeth ar leihau tlodi a gwella llesiant mewn 
ystyr ehangach, nid deilliannau cyflogaeth. 

Effaith gymdeithasol

Ym mis Gorffennaf 2019, daeth y canlyniadau cyntaf i law ar 
gyfer y flwyddyn weithredol gyntaf (2017-2018).86 Dangosodd yr 
adroddiad fod lleihad sylweddol wedi bod mewn cyni materol 
ac ansicrwydd bwyd, yn ogystal â’r ‘ymdeimlad’ o ansicrwydd 
ariannol. Dywedodd cyfranogwyr eu bod hefyd yn teimlo 
bodlonrwydd arwyddocaol uwch mewn bywyd (cynnydd o 27% 
ar y raddfa a ddefnyddiwyd) a chynnydd mewn ymdeimlad o 
hyder am y dyfodol. Canfu’r astudiaeth hefyd fod menywod 
yn cyfranogi mwy ym mywyd y gymuned, ond nid oedd modd 
dod i gasgliad ynghylch a oedd y treial wedi tanio cyfranogiad 
mewn cymdeithas sifil. Awgryma’r ymchwil y byddai angen 
amser hirach er mwyn mesur yr effaith hon. 

Gwersi i Gymru

Roedd y treial yn Barcelona yn nes at astudiaeth treth incwm 
negyddol na gwir dreial incwm sylfaenol. Serch hynny, mae’r 
canlyniadau’n argoeli’n dda ar gyfer gweld peilot Cymreig 
yn canfod gwelliannau arwyddocaol yn ansawdd bywyd 
cyffredinol cyfranogwyr. Un gwendid yn yr astudiaeth hon oedd 
bod taliadau’n cael eu gwneud i unedau teuluol yn hytrach 
nag unigolion. Mae hynny’n ei gwneud hi’n anodd cymharu 
â threialon eraill, ac mae hefyd yn diystyru un o fanteision 

86  B-Mincome (2019), ‘Report on the preliminary results of the B-MINCOME 
project (2017-2018).’ Planning and Innovation Department Area of Social Rights. 
Ar gael yma: https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-
documents/results_bmincome_eng.pdf

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/results_bmincome_eng.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/results_bmincome_eng.pdf
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mwyaf nodedig incwm sylfaenol (yn enwedig i fenywod) fel 
adnodd ariannol annibynnol.  

e. Ontario, Canada
Lansiodd llywodraeth Ontario beilot incwm sylfaenol ym mis 
Ebrill 2017, mewn pedair ardal leol oedd yn cynnwys 4,000 
o unigolion ar incwm isel. Talodd y peilot ryw C$17,000 y 
flwyddyn i bobl sengl a rhyw C$24,000 i gyplau. Talwyd gordal 
ychwanegol i gyfranogwyr anabl.87 Cynlluniwyd yr ymchwil i 
astudio cyfres o ddangosyddion ansawdd bywyd yn ogystal ag 
effaith yr incwm ar gyflogaeth ac addysg. Mewn gwirionedd, 
roedd y cynllun yn nes at arbrawf treth incwm negyddol am 
y gellid lleihau’r taliad o 50cent am bob doler a dalwyd am 
waith. Fel treial Barcelona, cyfeiriwyd taliadau at gartrefi yn 
hytrach nag unigolion. 

Effaith gymdeithasol

Diddymwyd y treial ym mis Awst 2018, pan etholwyd 
llywodraeth Geidwadol newydd, gan dynnu sylw at natur 
wleidyddol simsan arbrofion incwm sylfaenol. Rhwystrodd y 
llywodraeth hyd eithaf eu gallu unrhyw ddadansoddiad o’r 
peilot, er bod arolygon answyddogol yn dangos fod 88% o’r 
cyfranogwyr wedi dweud eu bod yn teimlo’n llai dan straen, a 
nifer yn dweud eu bod wedi cynyddu’u gwaith gwirfoddol.88

Gwersi i Gymru

Er mwyn sicrhau y byddai unrhyw beilot yn gallu cael ei gwblhau 
a’i werthuso’n gywir, byddai angen i Gymru sicrhau fod ewyllys 
wleidyddol cryf (ac yn ddelfrydol gefnogaeth drawsbleidiol gref) 

87  Ontario.Ca (2019). ‘Ontario Basic Income Pilot.’ Ar gael yma: https://www.
ontario.ca/page/ontario-basic-income-pilot#:~:text=The%20Ontario%20Basic%20
Income%20Pilot,across%20the%20three%20pilot%20sites.
88  Basic Income Canada Network (2019), ‘Signposts to Success: Report of 
a BICN Survey of Ontario basic income Recipients’. Ar gael yma: https://assets.
nationbuilder.com/bicn/pages/42/attachments/original/1551664357/BICN_-_
Signposts_to_Success.pdf.

http://Ontario.Ca
https://www.ontario.ca/page/ontario-basic-income-pilot#:~:text=The%20Ontario%20Basic%20Income%20Pilot,across%20the%20three%20pilot%20sites
https://www.ontario.ca/page/ontario-basic-income-pilot#:~:text=The%20Ontario%20Basic%20Income%20Pilot,across%20the%20three%20pilot%20sites
https://assets.nationbuilder.com/bicn/pages/42/attachments/original/1551664357/BICN_-_Signposts_to_Success.pdf
https://assets.nationbuilder.com/bicn/pages/42/attachments/original/1551664357/BICN_-_Signposts_to_Success.pdf
https://assets.nationbuilder.com/bicn/pages/42/attachments/original/1551664357/BICN_-_Signposts_to_Success.pdf
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o’r dechrau. Mewn unrhyw beilot yn y dyfodol, dylid hefyd roi 
gwarant gyfreithiol i gyfranogwyr, i’w sicrhau y bydd taliadau 
incwm sylfaenol yn parhau am y cyfnod a gytunwyd. 

f. Yr Alban 
Yn 2016, pasiwyd mesur gan y blaid mewn grym, Plaid 
Genedlaethol yr Alban (SNP) yn cymeradwyo cyflwyno incwm 
sylfaenol yn y wlad. Dyma’r geiriad: “gall incwm sylfaenol neu 
gyffredinol ddarparu mewn egwyddor sail i ddileu tlodi, peri 
i waith dalu a sicrhau fod modd i bob un o’n dinasyddion 
fyw’n urddasol.”89 Cynhaliwyd astudiaeth ddichonolrwydd 
wedyn oedd yn cynnwys cynghorau Fife, Gogledd Ayrshire, 
Dinas Caeredin a Dinas Glasgow, ar y cyd â GIG yr Alban a’r 
Gwasanaeth Gwella.90

Mae gwersi da i’w dysgu o’r dull y mae’r Alban wedi mynd i’r 
afael â hyn, am fod gan eu grŵp llywio’r math o aelodaeth y 
byddwn yn ei ddisgwyl gan Gymru – panel ymgynghori eithriadol 
amlddisgyblaethol. (Cynrychiolydd Iechyd Cyhoeddus Cymru)

Er bod dim cynlluniau ar hyn o bryd i ddechrau ar y peilot, 
mae astudiaeth ddichonolrwydd yr Alban yn adnodd eithriadol 
o werthfawr ar gyfer ei ystyried yng nghyd-destun Cymru. 
Mewn gwrthgyferbyniad â rhai o’r enghreifftiau uchod, 
canolbwyntiodd astudiaeth yr Alban ar gynllunio peilot sy’n 
cynrychioli prawf gwirioneddol o incwm sylfaenol: ‘model 

89  West, J. (2016). ‘Scotland: Scottish National Party Conference calls for 
universal income.’ Basic Income Earth Network. Ar gael yma: www.basicincome.org/
news/2016/03/scotlandconference-members-call-for-universal-income/  
90  The Citizens’ Basic Income Feasibility Study Steering Group (2020) 
‘Assessing the Feasibility of Citizens’ Basic Income Pilots in Scotland: Final Report.’  
Ar gael yma: https://basicincome.scot/wp-content/uploads/sites/75/2020/06/Draft-
Final-CBI-Feasibility_Main-Report-June-2020.pdf; Basic Income Conversation 
(2020) ‘Are Scottish Basic Income Pilots Possible? An Overview of the Scottish 
Basic Income Pilot Feasibility Study.’ Ar gael yma: https://www.compassonline.org.uk/
wp-content/uploads/2020/07/Briefing-Are-Scottish-Pilots-Possible.pdf

http://www.basicincome.org/news/2016/03/scotlandconference-members-call-for-universal-income/
http://www.basicincome.org/news/2016/03/scotlandconference-members-call-for-universal-income/
https://basicincome.scot/wp-content/uploads/sites/75/2020/06/Draft-Final-CBI-Feasibility_Main-Report-June-2020.pdf
https://basicincome.scot/wp-content/uploads/sites/75/2020/06/Draft-Final-CBI-Feasibility_Main-Report-June-2020.pdf
https://www.compassonline.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/Briefing-Are-Scottish-Pilots-Possible.pdf
https://www.compassonline.org.uk/wp-content/uploads/2020/07/Briefing-Are-Scottish-Pilots-Possible.pdf
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trwytho’, ble rhoddir taliadau wedi’u gwarantu i bawb mewn 
lleoliad daearyddol. Mae’r astudiaeth hefyd yn argymell 
gwneud gwerthusiad eang ei gwmpawd, sy’n cynnwys effeithiau 
ar dlodi, diweithdra, iechyd a llesiant, a phrofiadau pobl o’r 
system nawdd cymdeithasol. Awgrymir cael maint sampl o 
2500+, er mwyn archwilio effeithiau incwm sylfaenol ar lefel 
gymunedol, rhywbeth nad yw wedi’i archwilio’n ddigonol eto. 

Daeth yr astudiaeth i’r casgliad fod cael peilot incwm 
sylfaenol i’r Alban yn gam nesaf dymunol – un sy’n foesol, yn 
fforddiadwy ac yn fesuradwy. Y prif rwystr a nodwyd oedd 
nad oes modd cynnal peilot yn yr Alban heb gydweithrediad 
Llywodraeth y DU a’i hasiantaethau, y DWP a CThEM. Mae 
angen y cydweithrediad hwn oherwydd y modd y gallai 
taliadau incwm sylfaenol ryngweithio gyda budd-daliadau sy’n 
bodoli eisoes a brofir yn ôl modd, a’r system drethiant. Er bod 
cefnogaeth o du awdurdodau lleol a Llywodraeth yr Alban, 
ni fydd peilot yn digwydd yn yr Alban hyd nes i ymrwymiad 
llywodraeth ganolog a sefydliadau perthnasol gael ei sicrhau. 
Prin fu’r cynnydd tua’r nod hwnnw ers dod â’r astudiaeth 
ddichonolrwydd i ben ym mis Mehefin 2020.  

Gwersi i Gymru

Byddai’r peilot a gynigir yn yr Alban yn cynhyrchu peth 
o’r dadansoddi manylaf a llawnaf o incwm sylfaenol mewn 
hanes, a gallai astudiaeth ddichonolrwydd yr Alban fod yn 
adnodd gwerthfawr ar gyfer ystyried cynnal peilot incwm 
sylfaenol yng Nghymru o ganlyniad. Yn hanfodol, fel gwlad 
ddatganoledig yn y DU, byddai’r heriau fyddai’n wynebu 
Cymru wrth ddatblygu treial incwm sylfaenol yn gallu cael 
eu cymharu â’r rhai a wynebir yn yr Alban. Mae potensial i 
adeiladu cynghreiriau rhwng sefydliadau gwleidyddol Cymru 
a’r Alban er mwyn cyflawni’r cydweithrediad angenrheidiol o 
du Llywodraeth y DU. 
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4. Safbwyntiau lleol 

a. ‘Brwdfrydedd gofalus’: Dysgu gan 
randdeiliaid allweddol yng Nghymru 
Yn unol ag ymrwymiad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 
i weld cydweithio ac ymgyfraniad yn ganolog i wella llesiant 
yng Nghymru,91 mae Autonomy wedi ceisio dysgu oddi wrth 
safbwyntiau a syniadau rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru. 
Ein nod oedd cywain grŵp o randdeiliaid ynghyd er mwyn i ni 
allu siarad yn gyfun â’r saith nod allweddol yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol.92 Roeddem ni hefyd yn awyddus i 
flaenoriaethu sefydliadau gwleidyddol ac elusennol oedd yn 
rhoi blaenoriaeth i grwpiau ymylol neu ddifreintiedig oedd â 
chyfran arbennig ym mholisi incwm sylfaenol. Grwpiau felly 
sydd â’r mwyaf i’w ennill o gynnydd mewn incwm sicr, mae’n 
debyg, ond mae ganddynt fwy i’w golli hefyd, pe bai polisi 
incwm sylfaenol yn cael ei gynllunio heb ddigon o ystyriaeth 
ofalus. Gellir cael rhagor o fanylion am ddull ein hymgysylltiad 
â rhanddeiliaid yn Atodiad b. 

Ar y lefel fwyaf cyffredinol, roedd y rhanddeiliaid a gyfwelwyd 
gennym ni yn frwd ond gofalus am ddatblygu polisi incwm 
sylfaenol yng Nghymru. Mae’r adran hon yn cyflwyno elfennau 
allweddol o’u prosesau rhesymu. 

91  Future Generations (2015), ‘Wellbeing of Future Generations act 2015’. Ar 
gael yma: https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
92  Ibid. 

https://www.futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
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Pam fod rhanddeiliaid yn frwd dros incwm sylfaenol? 

Roedd pob unigolyn a gyfwelwyd yn ymwybodol o incwm 
sylfaenol, weithiau oherwydd cyhoeddusrwydd ynghylch y polisi 
ar draul Covid. Tynnodd sawl un sylw at y pandemig fel tarfiad 
‘defnyddiol’ (mewn rhyw ystyr) am ei fod wedi codi trafodaeth 
am ansicrwydd yn y farchnad lafur, ac wedi gofyn cwestiynau 
cynhyrchiol am y fath o waith sy’n werthfawr ym marn 
cymdeithas. Pwysleisiodd sawl un fod hon yn adeg ddelfrydol i 
ystyried polisi incwm sylfaenol i Gymru.

Mae Covid wedi troi ein byd ben i waered. Dyma gyfle i ailwerthuso 
sut mae pethau’n gweithio. Yn ein hymateb polisi Covid i’r 
llywodraeth, fe wnaethon ni benderfynu eiriol o blaid peilot UBI yng 
Nghymru. (Catherine Fookes, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod) 

Cododd rhywfaint o’r brwdfrydedd dros incwm sylfaenol yng 
Nghymru o ddiffygion tybiedig yn y gefnogaeth a gynigiwyd 
gan lywodraeth y DU mewn ymateb i’r pandemig. Disgrifiodd 
cynrychiolwyr y celfyddydau a’r diwydiannau creadigol y ‘bwlch 
cymhwysedd’ i ni ar gyfer pobl â gyrfaoedd gwahanol i’r norm 
(oedd efallai’n cyfuno gwaith llawrydd â chyflogaeth). Bu i 
gynrychiolwyr Clwstwr, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Undeb 
y Cerddorion oll ganmol agwedd gyffredinol incwm sylfaenol 
fel rhywbeth a fyddai wedi diogelu pobl â chyflogaeth allan o’r 
cyffredin yn ystod y pandemig. 
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Covid, pobl greadigol a’r ‘bwlch cymhwysedd’ 

Mae’n anodd gorbwysleisio effaith Covid ar ddiwydiannau 
creadigol Cymru. Canfu arolwg diweddar gan Caerdydd 
Creadigol fod 85% o weithwyr llawrydd creadigol Cymru 
wedi wynebu lleihad sylweddol mewn busnes o ganlyniad 
i’r pandemig, gyda 60% yn dweud fod eu gwaith wedi 
diflannu’n llwyr. Dywedodd nifer a holwyd eu bod yn 
ystyried rhoi’r gorau i’w huchelgais yn y sector greadigol.

Ymhellach, mae oedi sylweddol a ‘bylchau cymhwysedd’ yn 
nhaliadau rhyddhad Llywodraeth y DU wedi gadael llawer 
heb ddim incwm.93 Dywedodd 67% y byddai oedi cyn derbyn 
taliadau’n achosi anawsterau ariannol sylweddol iddynt, ac 
awgrymodd 53% na fyddai cynlluniau cefnogi’r llywodraeth 
yn ddigon i wneud iawn am eu colledion.94 

Canfu arolwg tebyg gan Dasglu Llawrydd Cymru fod 
gweithwyr llawrydd ym maes theatr a pherfformio wedi cael 
eu heffeithio’n arbennig o wael. Ni dderbyniodd 47% unrhyw 
gefnogaeth gan gynllun Cefnogi Incwm Hunangyflogedig 
(SEISS) llywodraeth y DU, mae 27% wedi bod yn cael 
trafferth talu biliau, ac mae un o bob tri’n teimlo’n ansicr 
am eu hymwneud â’r diwydiant yn y dyfodol.95

93  Mae gweithwyr creadigol wedi methu â manteisio ar Y Cynllun Cymorth 
Incwm i’r Hunangyflogedig drwy gyfnod Covid (SEISS) am sawl rheswm. 
Methodd rhai am fod pwysau i gydymffurfio â rheolau treth IR35 wedi’u gorfodi 
i sefydlu fel Cwmnïau Cyfyngedig, eraill am nad ydyn nhw wedi’u heithrio’n 
dechnegol rhag masnachu (hyd yn oed os nad oes unrhyw fusnes), ac eraill am 
eu bod nhw’n gweithio mewn cyfuniad o waith gig a chytundebau cyflogedig. 
94  Caerdydd Creadigol (2020), ‘The COVID-19 Self-employment Income 
Support Scheme: How Will it Help Freelancers in the Creative Industries in Wales?’ 
Ar gael yma: https://www.creativecardiff.org.uk/sites/default/files/Creative%20
Cardiff%20study%20on%20Covid%20Support%20Scheme%202.4.20.pdf
95  Tasglu Llawrydd Cymru (2020), ‘Rebalancing and Reimagining: 
Strategies to Support Arts and Performance Freelancers.’ Ar gael yma: https://
www.freelance.wales/report

https://www.creativecardiff.org.uk/sites/default/files/Creative%20Cardiff%20study%20on%20Covid%20Support%20Scheme%202.4.20.pdf
https://www.creativecardiff.org.uk/sites/default/files/Creative%20Cardiff%20study%20on%20Covid%20Support%20Scheme%202.4.20.pdf
https://www.freelance.wales/report
https://www.freelance.wales/report
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Mae Caerdydd Creadigol a Thasglu Llawrydd Cymru 
wedi cynghori o blaid archwilio incwm sylfaenol fel ateb 
i’r anawsterau hyn, gan atsain argymhellion a wnaed 
hefyd gan Dasglu Adfer y Celfyddydau a Diwylliant yn 
Iwerddon.96 Gallai incwm sylfaenol ddarparu rhwyd achub 
hanfodol i weithwyr creadigol yng Nghymru sy’n byw o 
anfoneb i anfoneb, yn enwedig mewn argyfwng. 

96  Ibid.

Gan droi sylw at broblemau mwy dwfn eu gwreiddiau, daeth 
ffynhonnell sylweddol o gefnogaeth i incwm sylfaenol o 
agwedd ddiamod y taliadau. Cofnododd nifer o’r rhai a 
gyfwelwyd am weithio gyda defnyddwyr gwasanaethau oedd 
wedi dioddef anghyfiawnder, problemau iechyd a chyfnodau o 
gyni mawr o ganlyniad i amodau ymddygiad creiddiol y system 
nawdd cymdeithasol bresennol. Beirniadwyd natur gosbiadol y 
drefn sancsiynau bresennol gan gynrychiolwyr yr elusen i bobl 
ddigartref, The Wallich. 

Mae sancsiynau’n rhoi pobl mewn caledi erchyll. Yn aml, all pobl ddim 
dod yn ôl o hynny. Fyddech chi’n gweld pobl yn cael arian wedi’i gymryd 
oddi arnyn nhw a’u gadael gyda, dyweder, £20 i fwydo’u hunain, talu am 
nwy a thrydan, talu am ddŵr. (Sian Aldridge, The Wallich) 

Trafododd Diverse Cymru yr oedi a’r straen a deimlir gan bobl 
sy’n mynd drwy broses ailaseseu ar gyfer Lwfans Cyflogaeth a 
Chymorth a Thaliadau Annibyniaeth Personol, hyd yn oed ar ôl 
iddyn nhw gael diagnosis o anabledd hirdymor. 
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Bob blwyddyn, mae pobl yn teimlo fel bod yn rhaid iddyn nhw 
ddechrau ymladd unwaith eto am eu budd-dal nesaf. (Ele Hicks, 
Diverse Cymru) 

Yng nghyd-destun y problemau hyn a rhai tebyg, roedd 
canfyddiad y gallai incwm sylfaenol ddarparu rhwyd 
ddiogelwch ariannol hanfodol ar gyfer pobl oedd wedi’u maglu 
ym miwrocratiaeth y system fudd-daliadau bresennol, dileu 
ffurfiau anghyfiawn o brofi modd ac amodedd, a gweld diwedd 
ar y drefn sancsiynau bresennol. 

Bu i rai rhanddeiliaid ganmol y potensial oedd gan incwm 
sylfaenol i ddad-wneud effaith arall ar nawdd amodol: ei 
duedd i wrth-annog rhai pobl rhag gweithio. Yn seiliedig ar eu 
gwaith ymchwil grŵp ffocws eu hunain, awgrymodd Anabledd 
Cymru y gallai pobl oedd yn dioddef nam oedd yn ymdonni 
neu amrywio ddymuno gweithio pan oedden nhw’n teimlo’n 
ddigon da i wneud, ond eu bod yn ofnus y byddai ymgymryd â 
gwaith yn dirymu’u budd-daliadau. 

Byddai UBI yn galluogi pobl anabl sy’n dymuno gwneud hynny i 
ymgymryd â gwaith byrdymor neu weithio ychydig oriau, heb roi’u 
prif ffynhonnell o incwm mewn perygl. (Anabledd Cymru) 

Gan atseinio tystiolaeth o’n gweithdai incwm sylfaenol (Adran 
4b), disgrifiodd sawl rhanddeiliad y profiad o weithio gyda 
phobl oedd yn teimlo nad oedden nhw’n gallu ymgymryd â 
gwaith gwirfoddol, naill ai oherwydd ymrwymiadau amser 
gorfod chwilio am swydd – oedd yn orfodol, neu ofid rhesymol 
y byddai gwirfoddoli’n dirymu unrhyw hawliad am fudd-dal.

Sawl tro ydyn ni wedi cael gwirfoddolwyr oedd yn awyddus, eisiau 
cymryd rhan, ond wythnos ar ôl wythnos, bydden nhw’n gorfod torri’n 
ôl ar eu gweithgaredd gyda ni am fod yn rhaid iddyn nhw fynd i 
fodloni amodau’u budd-daliadau. (Tom Hall, The Wallich) 
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Tra bo nawdd amodol yn cael ei feirniadu am droi pobl oddi 
wrth waith gwirfoddol, canmolwyd incwm sylfaenol fel darpar 
adnodd ar gyfer gweithgareddau gwirfoddol. Y peth oedd yn 
aml yn y fantol yn y sgyrsiau hyn oedd diffinio ‘gwaith’ ynddo’i 
hun. Wrth bwyso potensial incwm sylfaenol, myfyriodd sawl un o’r 
bobl a gyfwelwyd ar werth systemau sy’n amgylchynu’r hyn mae 
cymdeithas yn y DU yn fodlon ei ‘gyfrif’ fel gwaith, ac ymlaen o 
hynny, yn gymwys i dderbyn adnoddau a chydnabyddiaeth.

Roedd un o’r ffynonellau brwdfrydedd cryfaf yn ymwneud 
â photensial incwm sylfaenol i gydnabod yn swyddogol mor 
hanfodol yw, a chymaint o gyfraniad a wneir gan, ystod 
ehangach o weithgareddau na’r rhai a wneir mewn cyflogaeth. 
Disgrifiodd y mwyafrif o randdeiliaid y cyfraniad di-sôn-amdano 
a phrin ei adnoddau a wnaed i gymdeithas yng Nghymru gan 
waith gofal di-dâl (yn ei amryw ffurfiau), neu fathau ehangach 
o weithgareddau dinesig, gwirfoddol a chelfyddydol.

Gallai hwn fod yn rhywbeth cadarnhaol iawn o ran cydanbod rôl 
gofalwyr di-dâl – a, chi’n gwybod, mae cymaint o dystiolaeth hefyd am 
werth ariannol gofalwyr di-dâl, o ran cymaint maen nhw’n ei arbed i’r 
system iechyd a gofal cymdeithasol. (Ele Hicks, Diverse Cymru) 

Trafododd rhai hefyd weithgareddau atodol sy’n ymwneud 
â gwaith cyflogedig, fel ymgeisio am waith, teithio ar gyfer 
gwaith, a datblygu sgiliau a gwybodaeth. Dywedwyd wrthym 
fod y baich di-dâl yn y meysydd hynny’n gallu bod yn arbennig 
o drwm yn y sector greadigol anffurfioledig, ble ‘chi eich 
hun yw’r busnes’ (Cynrychiolydd Undeb y Cerddorion). Yn 
gyffredinol felly, roedd cefnogaeth sylweddol o blaid incwm 
sylfaenol fel adnodd ar gyfer gwaith y tu allan i gyflogaeth. 
Gwelodd nifer botensial i incwm sylfaenol ehangu’r hyn y mae 
cymdeithas yng Nghymru’n barod i’w alw, ei gydnabod a’i 
wobrwyo fel ‘gwaith’. 

Dwi’n meddwl fod gan [incwm sylfaenol] rym fel modd o ddiwygio’r 
ffordd rydyn ni’n meddwl am waith. Byddai’n wych gallu herio’r modd 
rydyn ni’n gweld gwaith, gan annog pobl i wirfoddoli neu fod yn 
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ddinasyddol eu meddwl. Mae hyn oll yn dda, yn hytrach na’r syniad 
mai cyflogaeth y telir amdani yw’r unig ffurf gynhyrchiol. (Catherine 
May, Sefydliad Tai Siartredig) 

Yn ogystal â helpu i drawsnewid cysyniadau am beth sy’n 
waith gwerthfawr, gobaith un a gyfwelwyd oedd y byddai 
incwm sylfaenol yn helpu i gydnabod fod rhai pobl hyd yn 
oed gydag addasiadau rhesymol, yn methu â gweithio. Yn 
wahanol i system nawdd a seilir ar archwilio pobl anabl 
yn llym, gallai incwm sylfaenol fod yn gydnabyddiaeth 
swyddogol fod gan bawb hawl i fywoliaeth. 

Yr hyn yr hoffem ni ei weld yw’r ffrâm ‘fod gan bawb werth’, ac mae 
incwm sylfaenol cyffredinol yn cydnabod fod angen adnoddau ar 
bobl i gael ansawdd bywyd da, hyd yn oed os na allan nhw weithio. 
(Ele Hicks, Diverse Cymru) 

Y tu hwnt i’r ymatebion hyn, roedd llawer o’r gefnogaeth gan 
randdeiliaid yn hongian ar straeon manwl am y ffyrdd penodol 
y gallai incwm sylfaenol fod o fantais i grwpiau penodol, boed 
rheiny’n fenywod, gofalwyr, gweithwyr creadigol llawrydd neu 
bobl ddigartref. Mae’r adrannau canlynol yn manylu ar yr 
agweddau penodol hyn.

Incwm sylfaenol a menywod 

Canmolwyd potensial incwm sylfaenol i hybu annibyniaeth 
ariannol menywod Cymru gan Rwydwaith Cydraddoldeb 
Menywod a Chwarae Teg: 

Gallai roi rhyddid i fenywod adael perthynas gamdriniol… yn enwedig 
os ydyn nhw’n cael eu rheoli’n ariannol. Gwyddom fod trais yn 
erbyn menywod wedi saethu drwy’r to yn ystod y pandemig, gyda 
mwy o bobl gartref. (Catherine Fookes, Rhwydwaith Cydraddoldeb 
Menywod). 
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Awgrymodd y rhanddeiliaid hyn hefyd y gallai incwm sylfaenol 
fod yn un elfen mewn strategaeth i ehangu’r dewisiadau sy’n 
gysylltiedig â gwaith sy’n agored i fenywod yng Nghymru.

“Os yw menywod eisiau peidio â gweithio a bod yn gallu gofalu, yna 
rydyn ni am iddyn nhw allu gwneud hynny.” Neu, ‘os nad oes gyda 
chi lawer o gyfalaf cymdeithasol neu gefnogaeth ariannol, ac rydych 
chi’n casáu eich swydd bresennol… pe bai UBI gyda chi, byddai gyda 
chi hefyd hyblygrwydd a rhwyd ddiogelwch go iawn i droi eich cefn ar 
y sefyllfa yna. Gallech gynyddu eich sgiliau a mynd yn ôl i hyfforddi, 
dod o hyd i swydd newydd, cychwyn busnes newydd a’r math yna o 
beth.” (Catherine Fookes, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod).

Incwm sylfaenol a gofalwyr 

Ym marn Diverse Cymru, gallai incwm sylfaenol fod yn adnodd 
buddiol ar gyfer cartrefi oedd yn cynnwys rhywun anabl a 
gofalwr, sy’n aml yn meddwl dan y system fudd-daliadau 
bresennol fod yn rhaid i ‘bobl ddewis yn llythrennol rhwng 
gwresogi a bwyta’. (Ele Hicks, Diverse Cymru).

Incwm sylfaenol a phobl sy’n profi digartrefedd

Bu i gynrychiolwyr cymdeithasau tai ac elusen ddigartrefedd 
oll ganmol potensial incwm sylfaenol i helpu pobl oedd yn 
profi digartrefedd. Awgrymwyd, er enghraifft y gallai incwm 
sylfaenol fod yn adnodd ar gyfer sicrhau fod cartrefi newydd 
yn gallu cael eu gwneud yn groesawgar:

“Fe wnes i siarad â rhywun oedd wedi symud i mewn i gartref, ond 
roedd hi wedyn yn eistedd yno’n syllu ar bedair wal wag.” (Sian 
Aldridge, The Wallich). 

Canmolwyd incwm sylfaenol gan gynrychiolwyr o’r Wallich yn 
ogystal fel cynllun sy’n buddsoddi lefel o ymddiriedaeth mewn 
pobl i gymryd cyfrifoldeb dros eu dewisiadau gwario’u hunain. 
Mae hyn yn gwrthgyferbynnu â rhagfarn bresennol ynghylch 
patrymau pobl sy’n ddigartref, a oedd, ym marn y rhai a 
gyfwelwyd, yn anghywir ac thadogol. 
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Incwm sylfaenol a gweithwyr creadigol llawrydd 

Siaradodd cynrychiolwyr o Clwstwr, Undeb y Cerddorion a Chyngor 
Celfyddydau Cymru’n gadarnhaol am y potensial sydd gan 
incwm sylfaenol i weithredu fel adnodd ar gyfer gweithgareddau 
creadigol. Canolbwyntiodd pob un ohonynt ar fater braint yn y 
sector greadigol a chelfyddydol, ble bydd llwyddiant yn aml yn 
dibynnu ar allu anghyfartal i oroesi drwy gyfnodau heb ddim 
cyflog (boed hynny ar ffurf cyfnodau braenar, interniaethau di-dâl, 
neu gyfnodau di-dâl ar gyfer ymchwil a datblygu).

“Yn amlwg, os ydyn ni eisiau cynnwys mwy o bobl o gefndiroedd 
amrywiol, mae’n anodd iddyn nhw ddechrau adeiladu enw da, 
portffolio, gyrfa, os nad oes ganddyn nhw unrhyw beth i gwympo’n ôl 
arno fe”. (Cynrychiolydd Undeb y Cerddorion) 

“Yn aml, all gweithwyr llawrydd creadigol ddim fforddio gwneud 
ymchwil a datblygu, am eu bod nhw’n gweithio o gyflog i gyflog”. 
(Cynrychiolydd Clwstwr)

Cyfeiriodd cynrychiolydd Undeb y Cerddorion at y duedd gan 
lawer o yrfaoedd creadigol i fethu, am fod blaenoriaethau’n 
cael eu boddi gan y rheidrwydd i ennill bywoliaeth drwy 
ddulliau eraill: “Mae pobl yn gwneud act falansio y gallai UBI 
mewn egwyddor ei sadio.” (Cynrychiolydd Undeb y Cerddorion)

Pam fod rhanddeiliaid yn gyndyn ynghylch incwm sylfaenol?

Er bod y rhan helaethaf o randdeiliaid yn gefnogol ar y 
cyfan i incwm sylfaenol, roedd y rhan fwyaf yn tymheru’u 
brwdfrydedd ag elfen o bwyllo. Pryd bynnag bydd syniad polisi 
o bwys yn cyrraedd ar lefel genedlaethol, bydd rhanddeiliaid, 
yn naturiol, eisiau sicrhau nad yw cynigwyr yn ei weld fel 
panacea neu rywbeth i gymryd lle nodau gwleidyddol 
presennol ac ymrwymiadau gwario cyhoeddus. Nid yw’n syndod 
fod ffocws sawl un o’r cyfweliadau ar berthnasedd parhaus 
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budd-daliadau, mentrau ac ymrwymiadau gwariant cyhoeddus 
a ddylai gyfochri ag unrhyw gynllun incwm sylfaenol. 

Roedd sawl rhanddeiliad yn rymus eu barn nad yw cyflwyno 
incwm sylfaenol yn esgusodi’r llywodraeth rhag ateb 
cwestiynau ynghylch sut ddylai gwasanaethau cyhoeddus 
Cymru edrych.

Dydyn ni ddim eisiau bod mewn sefyllfa ble mae llai o fuddsoddi’n 
digwydd mewn gwasanaethau gofal cyhoeddus am ein bod ni’n 
darparu’r UBI a dweud ‘gall pobl ofalu drostynt eu hunain’ (Natasha 
Davies, Chwarae Teg) 

Mae angen bod yn glir iawn nad yw incwm sylfaenol yn dod yn 
lle unrhyw ddyletswyddau statudol, boed hynny ym maes gofal 
cymdeithasol, gofal iechyd, tai, unrhyw faes bywyd. Mae angen bod y 
glir iawn fod angen i’r gwasanaethau sy’n bodoli barhau i fodoli, hyd 
yn oed os oes gan bobl incwm sylfaenol. Yn bennaf, oherwydd ei fod 
yn sylfaenol (Ele Hicks, Diverse Cymru) 

Awgrymodd Ele Hicks Diverse Cymru – sefydliad sy’n eiriol 
dros incwm sylfaenol i Gymru yn ei faniffesto – y gellir gweld 
incwm sylfaenol fel rhwyd ddiogelwch hanfodol tra bo’r ‘gwaith 
araf’ o ymladd i gydnabod a chefnogi grwpiau ymylol yng 
Nghymru’n parhau. 

I ni, mae’r syniad o incwm sylfaenol yn gam i gyfeiriad sicrhau 
nad oes neb yn colli cyfle tra bo ni’n mynd i’r afael â’r problemau 
hirdymor: y bwlch cyflog, rhoi gwerth ar bobl anabl, gwerthfawrogi 
gofalwyr… Y prif reswm y gwnaethon ni roi incwm sylfaenol yn ein 
maniffesto yw am mai’r hyn fydd pobl yn ei ddweud wrthym ni drwy’r 
amser yw nad yw’r newid yn digwydd yn ddigon cyflym. (Ele Hicks, 
Diverse Cymru) 
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Serch hynny, er ei bod hi’n hanfodol na ddylai incwm sylfaenol 
arwyddo fod diffyg ymrwymiad i ddarpariaethau gwasanaeth 
cyhoeddus, fe wnaeth sawl un a gyfwelwyd gefnogi’r syniad o 
incwm sylfaenol fel buddsoddiad ‘clyfar’ fyddai’n gallu arbed 
arian cyhoeddus yn y tymor hir, pe bai’i effaith yn cynnwys 
effeithiau cadarnhaol mewn meysydd fel iechyd a throseddu. 

Pe bai incwm sylfaenol yn beth hirdymor, efallai y byddwn ni’n fwy 
agored i dderbyn toriadau mewn gwariant cyhoeddus yn y dyfodol, 
oherwydd efallai fod sail dystiolaethol i ddangos ei fod wedi cael 
effaith gadarnhaol ar bethau. Os gwelwn ni ddigartrefedd yn lleihau, 
y ddibyniaeth ar alcohol yn lleihau, anawsterau iechyd meddwl yn 
lleihau, wedyn mae cyfiawnhad dros dynnu’n ôl ar gyllido. (Tom Hall, 
The Wallich) 

Canmolwyd yr arbedion y gellir eu gwneud yn sgil diddymu’r 
gwirio a’r holl fiwrocratiaeth sy’n cynnal y system nawdd 
bresennol o ran amodedd gan sawl un a gyfwelwyd: “gallwch 
chi ddileu rhywfaint o’r isadeiledd costus yna”. (Catherine 
Fookes, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod) 
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Incwm sylfaenol ac anabledd yng Nghymru 

Mae’n bwysig cydnabod nad oes lefel safonol o ‘anghenion 
sylfaenol’ ymysg preswylwyr Cymru. Disgrifiwyd y costau 
ychwanegol a ddaw yn sgil anghenion sy’n ymwneud â nam 
gan y sefydliadau sy’n cynrychioli pobl anabl wrthym fel hyn: 
“gall costau gynnwys trwsio cadeiriau olwyn, costau addasu tai 
a llogi gwasanaeth cynorthwywyr personol” (Anabledd Cymru).

Pwysleisiodd Anabledd Cymru a Diverse Cymru fel ei gilydd 
bwysigrwydd cadw cefnogaeth y wladwriaeth i anghenion 
sy’n ymwneud â namau, ochr yn ochr ag incwm sylfaenol. 

Os bydd yn dod yn ddeddf, rhaid iddo gael ei eirio’n ofalus iawn 
ar wyneb y gyfraith… ‘Rhaid i [incwm sylfaenol] fod yn warant 
lleiafsymiol, ac felly rhaid iddo gydnabod fod pobl anabl yn 
wynebu costau uwch, ac felly mae pethau fel PIP neu DLA – dydyn 
nhw ddim yn ymwneud â rhoi’r un incwm â phawb arall i bobl. 
Maen nhw i wneud iawn am y costau uwch o fyw oherwydd namau. 
Ni ddylid eu cyfrif fel rhan o incwm sylfaenol, ond mae angen 
iddyn nhw fod yn system ychwanegol i gefnogi pobl anabl. (Ele 
Hicks, Diverse Cymru) 

Mae Anabledd Cymru’n argymell y dylai’r llywodraeth, 
pe bai’n cyflwyno cynllun incwm sylfaenol, hefyd gyflwyno 
gwasanaeth newydd i helpu pobl anabl i wneud cais am eu 
budd-daliadau ychwanegol, ochr yn ochr ag incwm sylfaenol. 
Byddai gwasanaeth o’r fath yn angenrheidiol er mwyn 
gwireddu addewid incwm sylfaenol o wneud y system ‘yn 
gliriach a haws mynd drwyddi’ a hynny i bawb. 
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Gan adeiladu ar thema ymrwymiadau y mae’n rhaid eu cadw 
dan incwm sylfaenol, roedd y cynrychiolwyr o undebau a 
gyfwelwyd gennym (o TUC Cymru, UNISON Cymru ac Undeb 
y Cerddorion) yn awyddus i bwysleisio pwysigrwydd parhaus 
cyfleoedd i gael cyflogaeth o ansawdd da, gwaith teg a 
bargeinio ar y cyd. Rhaid i unrhyw gynllun incwm sylfaenol fod 
yn “rhan o ymdrech fwy i lefelu hawliau gweithwyr am i fyny”. 
(Bethan Thomas, UNISON Cymru). 

Roedd cynrychiolwyr o TUC Cymru ac Undeb y Cerddorion 
yn bryderus am ddarpar effaith incwm sylfaenol ar gyflog i 
weithwyr a gyflogid dan delerau ac amodau anghyfreithlon 
neu anreoledig. Eu gobaith oedd na fyddai cyflwyno incwm 
sylfaenol yn cael ei ddefnyddio fel esgus gan gyflogwyr 
diegwyddor i danseilio gallu gweithwyr i negodi ar fater cyflog: 

Yr hyn rydyn ni’n mynd amdano ar lefel y DU a Chymru yw gwneud 
yn fawr o rymoedd bargeinio ar y cyd, a cheisio defnyddio’r holl 
liferau yng Nghymru i wneud hynny, a dwi’n meddwl mai dyna pam 
fod elfen o bwyll ynghylch [incwm sylfaenol]… ynghylch sut all y ddwy 
ymgyrch weithio ochr yn ochr. (TUC Cymru) 

Roedd y pryder olaf a godwyd yn ein cyfweliadau â 
rhanddeiliaid yn ymwneud â gofid y gallai rhai yng Nghymru 
barhau i gael eu heithrio o’r cynllun, er gwaethaf cynhwysiant 
incwm sylfaenol. Awgrymodd cynrychiolwyr o’r Wallich y byddai 
angen paru polisi incwm sylfaenol ag ymdrechion i gefnogi 
pobl nad oedd ganddynt gyfeiriad sefydlog i agor cyfrif banc. 
Codwyd cwestiwn arall gan Catherine Fookes, o Rwydwaith 
Cydraddoldeb Menywod ynghylch a fyddai ceiswyr lloches a 
ffoaduriaid yng Nghymru’n derbyn incwm sylfaenol, a sut. 
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Casgliadau – Dod â phobl gyda chi 

Roedd y cyfweliadau â rhanddeiliaid yn ffordd werthfawr 
o ddechrau mapio ffynonellau allweddol o gefnogaeth a 
rhybudd ynghylch cael incwm sylfaenol i Gymru, a’n barn 
ni yw nad oes dim o’r gofidiau a gyflwynir yma’n cynrychioli 
rheswm i wrthod y syniad. Yn hytrach maent yn tynnu sylw at 
bwysigrwydd datblygu’r disgwrs ymhellach.

Fel yr oedd rhanddeiliaid yn awyddus i bwysleisio, nid oes ‘un’ 
polisi incwm sylfaenol, Bydd unrhyw gynllun incwm sylfaenol 
yn sefyll ar groesffordd set penodol o ymrwymiadau moesol, 
deddfwriaethol a gwariant cyhoeddus i Gymru. Yr hyn a 
nodir uwchlaw popeth arall yn y cyfweliadau yw bod angen 
tryloywder, cynhwysiant a chydweithio wrth osod yr agenda 
ehangach.

Pan ofynnwyd am ‘un neges allweddol’ ar gyfer Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol, siaradodd y rhan fwyaf o’r rhai a 
gyfwelwyd am bwysigrwydd dod â phobl gyda nhw. Bydd 
cynllunio a gweithredu incwm sylfaenol yng Nghymru’n 
galw am y cyfuniad cywir o arbenigedd technegol a dadlau 
democrataidd ar bob cam – o ymgyrchoedd a chyflwyno 
negeseuon, i gynllunio a gwerthuso peilot, a rhoi unrhyw bolisi 
cenedlaethol ar waith. 
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Gwersi allweddol

• Gan gyfeirio at anghyfiawnderau ac effeithiau negyddol 
nawdd amodol (gan gynnwys y ffordd y mae’n gwrthannog 
rhai pobl rhag gweithio) roedd cefnogaeth sylweddol ar 
gyfer agwedd ddiamod incwm sylfaenol.

• Canmolodd rhai agwedd gyffredinol incwm sylfaenol 
hefyd, gan dynnu sylw at y ‘bylchau cymhwysedd’ a 
agorodd mewn cefnogaeth economaidd yn ystod Covid.

• Mae rhanddeiliaid yn frwd ynghylch potensial incwm 
sylfaenol i gydnabod a gwobrwyo cyfraniadau 
cymdeithasol nad ydyn nhw’n gyflogaeth.

• Mae rhanddeiliaid hefyd yn disgwyl gweld ystod o effeithiau 
cadarnhaol ar gyfer grwpiau penodol, gan gynnwys menywod, 
gofalwyr, hunanliwtwyr, a phobl sy’n profi digartrefedd.

• Mae sefydliadau anabledd ac anghyfartaledd yn 
pwysleisio’r angen i gadw budd-daliadau ar gyfer 
anghenion ychwanegol sy’n deillio o namau ochr yn ochr 
ag incwm sylfaenol, ac yn cynghori y dylai unrhyw gynllun 
incwm sylfaenol gynnwys rhoi cefnogaeth i bobl anabl gael 
at eu budd-daliadau ychwanegol.

• Mae nifer eisiau cael sicrwydd na fyddai incwm sylfaenol 
yn dod yn lle ymrwymiadau gwariant cyhoeddus eraill. 
Disgrifiant yr angen am ‘becyn cyfan’ a phwysleisiant na 
ellir gweld incwm sylfaenol fel panacea i Gymru.

• Ond cydnabu sawl rhanddeiliad hefyd mai mantais sail incwm 
a warantir yw y gallai leihau yn y pen draw yr angen i wario’n 
gyhoeddus mewn meysydd fel gofal iechyd a throseddu.

• Pwysleisia cynrychiolwyr undebau fod bargeinio ar y cyd 
o blaid hawliau gweithwyr yn dal i fod yn bwysig, ac na 
ddylid gweld incwm sylfaenol fel rhywbeth a ddaw yn lle 
cyfleoedd am gyflogaeth a gwaith teg. 
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b. “Beth fyddech chi’n ei wneud?”: incwm 
sylfaenol a bywyd beunyddiol yng Nghymru 
Er mwyn deall yn well ddarpar effaith incwm sylfaenol ar 
lesiant yng Nghymru, aeth Autonomy i bartneriaeth gyda’r 
Sgwrs Incwm Sylfaenol i gynnal cyfres o weithdai gyda 
thrigolion Cymru. Pwrpas y gweithdai oedd cael cipolwg 
ar farn pobl am incwm sylfaenol, yn ogystal ag ystyried ei 
effeithiau mewn egwyddor ar fywyd beunyddiol. 

Cynlluniwyd y gweithdai i gynnwys cyfranogwyr ag ystod 
o amgylchiadau personol, gan amrywio ar draws oedran, 
rhywedd, statws cyflogaeth, cyfrifoldebau gofalu a lleoliad yng 
Nghymru. Nid yw eu profiadau’n cynrychioli’r sbectrwm llawn o 
farn pobl Cymru, ond maen nhw’n darparu cipolwg defnyddiol, 
gan ein galluogi i ragweld effeithiau posib incwm sylfaenol, 
heb fynd i eithafion cynnal peilot ar sail tystiolaeth (gweler 
Atodiad B am fanylion llawn dull y gweithdy).

Roedd elfen ganolog o’r gweithdai’n golygu gofyn i 
gyfranogwyr beth fydden nhw’n ei wneud pe bai ganddyn nhw 
incwm sylfaenol? Drwy gydol y gweithdai’n gyffredinol, roedd 
un peth yn glir iawn: effeithir llesiant yn andwyol gan ofid 
ariannol ac anawsterau cyrchu cymhorthdal incwm. Rhannodd 
cyfranogwyr y dulliau amrywiol y gallai incwm sylfaenol wella’u 
sefyllfa, yn eu barn nhw, ac rydym wedi crynhoi’r cynnwys 
allweddol yma. 

Thema gref drwy gydol y gweithdai oedd y syniad fod 
dod i benderfyniadau mawr mewn bywyd yn dibynnu ar 
gael rhwyd ddiogelwch ariannol. Sicrwydd economaidd 
yw’r sail angenrheidiol ar gyfer symud blaenoriaethau neu 
newid cyfeiriad bywyd. Ar y lefel fwyaf cyffredinol, teimlai 
cyfranogwyr y bydden nhw’n fwy tebygol o wneud cyfraniad 
mwy cadarnhaol i Gymru pe bai gan bawb sail incwm a 
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warantwyd, gan roi o’u hamser a’u doniau i feysydd fel gwaith 
gofalu, bywyd cymunedol a chyflogaeth. Awgrymwyd yn 
gyffredin hefyd y byddai pobl yng Nghymru’n profi ymdeimlad 
cryfach o gyswllt â’r genedl, am fod pawb yn ymwneud â’r 
system incwm sylfaenol. 

Ymddangosai fod cyfranogwyr hunangyflogedig yn ei chael 
hi’n haws dychmygu incwm sylfaenol, am fod nifer eisoes yn 
gyfarwydd â’r cysyniad o reoli ffynonellau incwm lluosog. Mae 
Philip, er enghraifft, wedi bod yn rhedeg ei fusnes am sawl 
blwyddyn, ac mae e hefyd yn gwneud ychydig o waith gyrru, i 
chwyddo’r incwm a gollwyd yn ystod argyfwng Covid. 

Phillip

Lleoliad Penrhiwceiber, Rhondda Cynon Taf
Gwaith 
cyflogedig Rhedeg Pip’s Real Hot Chocolate, gwaith gyrru 

Gwaith 
digyflog Datblygu’i fusnes 

Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel is? 

Y pethau sylfaenol – talu biliau, petrol i’r car, 
bwyd a chynilo.

Byddai’r sicrwydd sy’n dod gyda chyflog sylfaenol 
yn hollol anhygoel, yn enwedig dros y flwyddyn 
ddiwethaf… dyw incwm sylfaenol lefel isel ddim 
yn mynd i newid fy mywyd. Pe bai problem yn 
digwydd, pe bai fy nghwmni’n mynd i’r wal, pe bai 
fy musnes yn peidio â masnachu, byddai hynny’n 
ofnadwy. Ond byddai’n golygu y byddai’r pethau 
hollol sylfaenol yn saff… mae’n debygol y byddwn 
i’n rhoi’r arian incwm sylfaenol yna mewn pot 
cynilo. Pe bawn i’n gallu gwneud fy nigwyddiadau, 
fy marchnadoedd a mynd mas i werthu, byddwn 
i’n gadael iddo fe bentyrru fel ei fod yno mewn 
argyfwng. 
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Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel uwch?

Byddai Philip yn llogi rhywun i wneud gwaith am 
dâl i’r busnes, gan roi mwy o amser iddo yntau 
ddatblygu’r busnes a gweithio ar ei dŷ.

Byddai incwm sylfaenol lefel uchel yn newid fy 
mywyd… byddai’n golygu na fyddai’n rhaid i fi 
gymryd un geiniog goch allan o’r busnes. Gallai pob 
tamaid fyddwn i’n ei ennill yn fy musnes fynd yn ôl i 
mewn iddo. Fe allwn i fforddio cyflogi rhywun.

Roedd Ann yn rhywun arall a gredai y gallai incwm sylfaenol 
roi cyfle iddi wella’i busnes. Roedd hyn yn rhannol oherwydd 
problemau ymarferol rhedeg busnes a hawlio Credyd 
Cynhwysol ar yr un pryd. 

Ann
Lleoliad Ysgubor-y-coed, Ceredigion

Gwaith 
cyflogedig 

Garddwr masnachol hunangyflogedig, sy’n hawlio 
budd-daliadau i sybsideiddio rhedeg ei busnes 

Gwaith 
digyflog Myfyriwr 
Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel is?

I Ann, mae’n dibynnu’n llwyr ar a fyddai’n lleihau’i 
hincwm drwy effeithio ar ei hawl i fudd-daliadau eraill. 
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Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel uwch?

Gobaith Ann oedd y byddai’n ei galluogi i gyflogi 
rhywun a mentro mwy gyda’i busnes, fel tyfu mathau 
gwahanol o lysiau a dod o hyd i farchnad ar eu cyfer. 
Byddai hefyd yn gobeithio cael mwy o amser i astudio 
a mwynhau amser hamdden.

Gall ffermwyr mynydd Cymru dynnu ar lawer o 
gymorthdaliadau, ond fel garddwr masnachol does gen 
i ddim ffordd o gael gafael arnyn nhw. Dwi’n gorfod 
dibynnu ar fudd-dal tai a chredyd treth ac mae hynny’n 
tynnu llawer o stigma yn ei sgil, er gwaetha’r ffaith mod 
i’n gweithio 60 awr yr wythnos…

Os caf fy symud drosodd i Gredyd Cynhwysol, bydd 
fy musnes yn dod yn ‘annichonadwy’. Os ydych chi’n 
gwneud gwaith tymhorol, dyw Credyd Cynhwysol ddim 
yn gweithio, am ei fod yn cael ei gyfrifo ar sail misol… 
Os oes gyda chi dri mis o’r bron ble rydych chi’n gwneud 
colled, mae Credyd Cynhwysol yn penderfynu nad yw 
eich busnes yn ddichonadwy, a rhaid i chi wneud eich 
hunan ar gael i weithio. Ond mae fy musnes i wedi bod 
yn rhedeg am 10 mlynedd. Mae’n ddichonadwy.

Mae’n anodd ennill bywoliaeth o dyfu bwyd yn y ffordd 
y mae pawb yn gytûn y dylen ni os ydyn ni’n mynd i 
fynd i’r afael â newid hinsawdd. Byddai incwm sylfaenol 
yn peri fod fy ngwaith i’n fwy posibl. Dwi’n 55, ac mae 
gweithio 60 awr yr wythnos yn dweud ar eich iechyd 
meddyliol a chorfforol.

Ond yn yr un modd, tra mod i’n gwneud y gwaith i 
gyd, does neb arall yn dysgu fy swydd erbyn yr amser 
y bydda i’n ymddeol. Gydag incwm sylfaenol, fe allwn i 
gyflogi rhywun yn fwy rheolaidd. Fe allen nhw ddysgu’r 
busnes i gyd. Gallai arwain at fwy o gyflogaeth a stopio 
pobl rhag gweithio’u hunain hyd yr asgwrn.

Er bod rhai’n rhagweld y byddai gwelliannau’n digwydd i’w 
busnesau, teimlai cyfranogwyr eraill y byddai incwm sylfaenol 
yn rhoi cyfle iddyn nhw ymgysylltu mewn ffyrdd eraill. Roedd 
addysg a chyrsiau hyfforddi’n enghraifft gyffredin. Mae 
Sarah’n dymuno mynd yn ôl i fyd addysg, ond nid yw hi mewn 
safle economaidd da i ymrwymo ar hyn o bryd. 
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Sarah
Lleoliad Porthcawl, Morgannwg
Gwaith 
cyflogedig Hyfforddwr cydraddoldeb hunangyflogedig 

Gwaith 
digyflog 

Rhedeg grwpiau cymorth ac actifyddion iechyd 
menywod

Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel is?

Hoffai Sarah fuddsoddi yn ei hunanofal, datblygu’r 
grwpiau y mae hi’n eu rhedeg yn wirfoddol, a chael 
cydnabyddiaeth ariannol am ei gwaith gwirfoddol di-dâl.

Cefais fy nghosbi’n ariannol y llynedd oherwydd mod i’n 
gwneud cymaint o wirfoddoli a gwaith am ddim. Byddai 
[incwm sylfaenol] yn ffordd o adael i fi roi rhywbeth yn 
ôl ar gyfer gwaith cymunedol.

Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel uwch?

Dywedodd Sarah y byddai’n buddsoddi mewn addysg 
prifysgol.

Dwi wedi gwneud y penderfyniad yn barod i fynd i fyd 
addysg. Yr unig gwestiwn yw sut a phryd fydd hynny’n 
gallu digwydd. Byddwn i’n gwneud y penderfyniadau 
hynny’n wahanol gydag incwm sylfaenol… Gydag incwm 
sylfaenol byddai modd i mi astudio, a dim byd arall. 
Byddwn yn cael gwell canlyniad o’r profiad addysgol 
yna, oherwydd fyddwn i ddim hefyd yn gorfod becso 
am ennill arian. Dwi’n meddwl y byddai’n cael effaith 
enfawr. 

Roedd pobl oedd mewn cyflogaeth sicr, yn derbyn incwm 
rheolaidd cyflogedig, yn tueddu i gael atebion llai penodol 
o ran beth fydden nhw’n ei wneud ag incwm sylfaenol, yn 
enwedig yn y pen isaf. Serch hynny, pan gyflwynwyd y syniad 
o incwm sylfaenol lefel uwch i bobl, bydden nhw’n dweud 
yn ddiwahân y byddai’n gwneud gwahaniaeth sylweddol i’w 
bywydau. Dywedodd nifer y bydden nhw’n ceisio lleihau’u 
horiau gwaith – yn enwedig pobl oedd yn gofalu am eraill.

Dywedodd Sarah B. wrthym fod ei hamgylchiadau ariannol yn 
golygu nad oedd hi’n gallu dod o hyd i swydd oedd yn gallu 
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cydbwyso â gofalu am ei merch. Roedd hi’n gweithio’n llawn 
amser fel rheolwr caffi yn ystod rhan gyntaf argyfwng Covid, 
ac yn magu’i merch fach yr un pryd. Pan laciwyd y cyfnod 
clo, bu’n rhaid i Sarah a’i thîm ddelio â bod yn brin o staff, 
oherwydd cynnydd mewn busnes a achoswyd gan gynllun 
Bwyta Mas i Helpu Mas Llywodraeth y DU. Cafodd straen 
cydbwyso’r cyfrifoldebau hyn oblygiadau difrifol i iechyd 
meddwl Sarah B, i’r fath raddau fod yn rhaid iddi gael papur 
doctor i beidio â gweithio. 

Sarah B.

Lleoliad Aberaman, Rhondda Cynon Taf
Gwaith 
cyflogedig Wedi’i chyflogi fel rheolwr caffi 

Gwaith 
digyflog Mam

Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel is?

Byddai Sarah’n defnyddio’r arian ar gyfer talu biliau, 
prynu nwyddau o safon uwch ar gyfer ei chartref, a 
mynd ar dripiau a chael pethau da i’w merch.

Gallech gynilo gwerth dau fis, a dyna’r Nadolig 
wedi’i sortio. Fyddai dim rhaid i chi fecso am y 
gwres dros gwpwl o nosweithiau ychwanegol bob 
wythnos. Byddwn i’n gallu prynu pethau neisiach i 
fy merch. Ac mae modd cynilo ar gyfer argyfwng 
hefyd… Yn amlwg, byddai’n rhaid i fi weithio’n llawn 
amser o hyd. Ond byddai’n lleihau’r pwysau yna.

Gall rhoi trît i chi eich hun bob hyn a hyn pan 
ydych chi wedi mynd i rigol fod yn ddigon i godi 
eich iechyd meddwl dipyn bach. Er taw dros 
dro fyddai hynny, weithiau mae mynd mas am 
bryd neis o fwyd a jocan fod popeth yn iawn yn 
gwneud gwahaniaeth. 
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Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel uwch?

Byddai Sarah eisiau chwilio am swydd newydd 
fwy hyblyg neu oriau gweithio byrrach, er mwyn 
rhoi cyfle iddi dreulio mwy o amser gyda’i merch. 

Dwi’n byw ar fy mhen fy hun gyda phlentyn 
pedair oed, felly fi sy’n gyfrifol am yr holl filiau. 
Byddai hyn yn golygu taw’r unig bethau fyddai’n 
rhaid i fi fecso amdanyn nhw fyddai bwyd a 
phethau moethus… Byddai’n rhoi cyfle i fi weithio 
yn ystod oriau ysgol yn unig. Fel y mae hi nawr, 
mae gen i yrfa sy’n golygu mod i’n gorfod 
gweithio cyn ac ar ôl ysgol. Does gen i mo’r 
moethusrwydd o dreulio amser gyda fy merch.

Pe bai gen i incwm sylfaenol eleni, byddwn i wedi 
gallu gostwng fy oriau a gwneud bywyd yn llawer 
haws i fi fy hun, wrth i mi addasu i bopeth arall 
oedd yn digwydd.

Tra bo rhai’n dweud y gallai incwm sylfaenol roi mwy o le 
iddyn nhw gynllunio cydbwysedd eu bywyd a’u gwaith neu 
fusnes, pwysleisiodd eraill y potensial i gyfrannu i ddiwylliant 
a chymuned yn ehangach. Awgrymodd pobl oedd eisoes yn 
ddiwyd yn eu cymuned y gallai incwm sylfaenol eu helpu i 
wneud mwy, yn ogystal â bod yn gydnabyddiaeth ac iawndal 
am eu hymdrechion gwirfoddol.

Mae Rebecca, er enghraifft, yn artist sy’n gweithio ar 
brosiectau creadigol gyda’i chymuned. Siaradodd am y 
rhwystrau sydd i wneud y gwaith hwn a sut y gall caledi 
ariannol a’r system nawdd ddadannog pobl rhag cymryd rhan 
mewn prosiectau cymunedol.

Rebecca
Lleoliad Tawe-Uchaf, Powys 

Gwaith 
cyflogedig Artist hunangyflogedig 

Gwaith 
digyflog Artist, prosiectau cymunedol 
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Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel is?

Byddai Rebecca’n teimlo’n fwy sicr, gan wybod 
fod cost ei siopa bwyd ganddi.

Banciau bwyd yw’r y llinell isaf yn y wlad hon ar 
hyn o bryd. Byddai hyn yn golygu fod gan bobl 
ddigon o arian i brynu bwyd… Ac ar hyn o bryd, 
gyda Covid, dwi wedi gorfod cau. Felly byddai 
[incwm sylfaenol] yn golygu y gallwn i dalu’n 
bendant am y bwyd pan fyddai fy mab yn dod 
adref o’r brifysgol ymhen ychydig wythnosau. 

Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel uwch?

Byddai Rebecca’n gobeithio datblygu’i gwaith 
cymunedol, cyflogi cynorthwy-ydd rhan amser a 
gweithio ar brosiectau creadigol ei hunan.

Ges i odyn wydr yn anrheg gan ffrind oedd wedi 
marw. Nawr, fe ddylwn fod wedi rhoi’r peth ar 
waith ar unwaith, am fod hwnnw’n rhywbeth y 
gallwn i fod wedi’i rannu â gwneuthurwyr eraill, 
Wnes i ddim gwefru’r peth, oherwydd, gyda 
Brecsit ar ddod, ro’n i’n gyndyn iawn o wario 
unrhyw gynilion ar rywbeth oedd yn ychwanegol. 
Felly wnes i ddim mo hynny tan yn ddiweddar, ac 
mae rhywun yn meddwl ‘Diar annwyl, dyna drueni 
na wnes i hyn dair blynedd yn ôl.”

Y peth arall yw gwirfoddoli. Dwi’n gweithio ar y 
prosiectau cymunedol yma, ac yn aml mae gen 
i nifer enfawr o wirfoddolwyr. Bydd llawer yn 
dod ataf yn y dirgel, gan guddio oddi wrth eu 
cymdogion, byddan nhw’n sleifio mas o’r tŷ er 
mwyn cyfrannu i’w cymuned. Mae sawl rheswm 
[dros hyn] ond un rheswm yw eu bod nhw’n 
derbyn budd-daliadau… dydyn nhw ddim am i 
bobl ddarganfod eu bod nhw’n gallu gweithio 
neu gyfrannu, oherwydd fe allen nhw wedyn gael 
eu gadael heb ddim incwm. Gwn i sicrwydd fod 
pobl y tybir eu bod nhw tu fas i gymdeithas, y 
bobl anodd cael atyn nhw sy’n cael eu cyhuddo 
o beidio â chyfrannu mewn unrhyw ffordd, maen 
nhw eisiau, ond feiddian nhw ddim. 
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Fel Rebecca, roedd sawl cyfranogwr arall yn artistiaid oedd 
yn rhedeg busnesau creadigol neu’n dibynnu ar eu gwaith 
creadigol i ddarparu rhan o’u hincwm. Fe wnaethon nhw 
siarad am anawsterau cydbwyso datblygu gwaith creadigol 
gyda’r angen am incwm dechau. Gobaith un cyfranogwr oedd 
defnyddio’r incwm sylfaenol i ddatblygu syniadau a gwella’u 
sioe theatrig. 

Anhysbys 

Gwaith 
cyflogedig 

Hunangyflogedig, yn gweithio fel swynwr ac ar 
sawl prosiect theatr 

Gwaith 
digyflog Artist a phrosiectau cymunedol 

Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel is?

Byddai’n mwynhau cael sicrwydd o wybod y 
byddai’i anghenion sylfaenol yn cael eu cyflawni. 

Mae rhywun eisiau ymlacio, dyna i gyd, eisiau 
cael y llesiant sy’n dod yn sgil gwybod fod 
rhywfaint o arian yn dod i mewn bob wythnos. 

Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel uwch

Y gobaith yw y byddai incwm sylfaenol 
yn darparu’r adnoddau i ddatblygu sioe 
newydd, cyflogi cynorthwy-ydd i weithio arni a 
chanolbwyntio ar brosiectau creadigol eraill y 
mae wedi buddsoddi’n bersonol ynddynt..

Byddai incwm sylfaenol yn helpu gyda’r sioe dwi’n 
ceisio’i chreu. Byddai’n golygu mwy o wisgoedd, 
a’r ffaith y gallwn gyflogi cynorthwy-ydd i weithio 
arni.

Dwi’n gweithio gyda chwmni theatr, ac fe 
wnaethon ni stwff i’r gymuned. Dyna sy’n rhoi’r 
mwyaf o bleser i mi. Nid cael y tŷ mwyaf na’r 
car gorau… Weithiau mae arian yn ymwneud â 
rhoi amser i chi. Pan fydd gen i arian, mae’n rhoi 
amser i mi weithio.
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Mae pob un o’r achosion hyn yn helpu i ddarlunio’r rhyddid 
newydd a allai ddod yn sgil datblygu incwm sylfaenol yng 
Nghymru – i ddechrau mentrau newydd, symud blaenoriaethau 
neu fuddsoddi mewn hunan-ddatblygiad ac addysg.

Yn sail i hyn oll roedd ymdeimlad cryf y byddai incwm 
gwaelodol a warantir yn dod â gwelliannau dramatig yn 
ei sgil i iechyd a llesiant. Siaradodd y cyfranogwyr yn ein 
gweithdy gryn dipyn am y straen a’r pwysau roedden nhw’n ei 
deimlo o ganlyniad i ofid ariannol. Disgrifiodd nifer fargeinio 
rhwng gwarchod eu hiechyd ac ennill digon o incwm. Soniodd 
Katherine am effaith ei salwch ar gyllid y teulu, ac effeithiau 
personol gofid ariannol. 

Katherine
Lleoliad Betws-yn-Rhos, Conwy

Gwaith 
digyflog Mam a myfyrwraig 

Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel is?

Byddai Katherine yn cynilo i gael car gwell a 
phwrcasiadau hanfodol o safon uwch.

Byddwn i’n cynilo i gael fan lawer gwell. Er mwyn 
gwybod na fydden ni’n cael y gost ohoni’n disgyn 
yn ddarnau eto’n fuan… Gwario arian sy’n arbed 
arian yn y pen draw, achos mae bod yn dlawd yn 
ddrud iawn. 
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Tybed sut 
fyddech 
chi’n gwario 
incwm 
sylfaenol 
lefel uwch?

Gobaith Katherine yw cynllunio’n fwy hirdymor, 
buddsoddi yn ei gyrfa a theimlo’n sicrach am 
droeon yr yrfa.

Mae ein golygon ni ar y byrdymor agos drwy’r 
amser. Pan ges i fy mab, ro’n i’n sâl iawn, ac yn 
yr ysbyty am amser maith. Allai fy ngŵr ddim 
gweithio am fod babi ganddo i ofalu amdano. 
Roedd y sgileffaith ar ein sefyllfa ariannol yn 
enfawr. Pe bai unrhyw beth fel’na’n digwydd eto, 
byddai’r oblygiadau’n enfawr.

Byddai cael swm o arian wedi’i warantu na 
ellid mo’i gymryd oddi arnom yn golygu gallu 
edrych ychydig ymhellach i’r dyfodol… Dwi ddim 
yn meddwl y byddai ein bywydau’n newid yn 
syfrdanol – mae’n debygol y bydden ni yr un mor 
brysur â nawr, ond â meddylfryd mwy hirdymor, 
cynaliadwy, llai sdreslyd, llai gwyllt. A manteision 
hynny fyddai ennill mwy yn y tymor hir, a bod yn 
fam well, oherwydd mod i ddim wedi blino’n garn 
a dan straen byth a hefyd.

Hefyd ar thema iechyd a llesiant, dywedodd rhai cyfranogwyr 
y bydden nhw’n defnyddio incwm sylfaenol i dalu am 
weithgareddau hunanofal fel aelodaeth mewn campfa, cymryd 
rhan mewn chwaraeon neu driniaethau holistig ar gyfer salwch 
hirdymor.  

Anhysbys. 

Tybed sut 
fyddech 

chi’n gwario 
incwm 

sylfaenol 
lefel is?

Prynu mwy o ffrwythau a llysiau ffres neu 
aelodaeth campfa / clwb chwaraeon.

Ond yn bennaf dwi’n meddwl y byddech chi’n 
dal i deimlo straen gan effeithiau tlodi ar yr 
incwm sylfaenol lefel isel yma. Byddech chi’n dal 
i ymateb, becso am dalu’r biliau nwy, trydan, 
cyfleustodau, costau teithio a bwyd. Dim ond y 
pethau sylfaenol.
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Tybed sut 
fyddech 

chi’n gwario 
incwm 

sylfaenol 
lefel uwch?

Byddent yn gobeithio cael mwy o gyfle i 
flaenoriaethu iechyd, a’r adnoddau i geisio 
gwaith mwy cymwys.

Byddai incwm sylfaenol yn fy ngalluogi i wneud 
mwy – cynnal gwaith pan ydw i’n iach, a rhoi 
fy iechyd yn gyntaf bob amser, heb ddioddef 
stigma amodedd. Gallwn symud ymlaen a rhoi 
cynnig ar fwy o gyfleoedd gwaith, neu astudio 
neu wirfoddoli heb ofidio y gallai effeithio ar fy 
mudd-daliadau.

Dwi wedi cael fy rhyddhau’n ddiweddar o ofal 
y tîm iechyd meddwl cymunedol. Dwi wedi 
gweithio’n galed yn y gorffennol. Ond mae nifer 
o’r swyddi dwi wedi mynd amdanyn nhw wedi bod 
yn swyddi diwerth, neu swyddi ar gytundeb oriau 
sero… Gyda Syndrom Asperger, mae cael trefn 
yn bwysig iawn, ac mae’n anodd ymdopi â rhai 
mathau o newid. Felly byddai incwm sylfaenol 
yn rhoi sicrwydd i mi allu cynllunio i’r dyfodol 
ac ymdopi’n well â newidiadau sydyn ym maes 
gwaith, iechyd neu fywyd. Byddech chi hefyd yn 
byw heb ofn cytundebau oriau sero byrdymor, a’r 
amser a’r rhwystrau y mae’n rhaid eu goresgyn 
i gael Credyd Cynhwysol. Wedyn gallwch fod yn 
fwy creadigol a blaengar a meddwl am y darlun 
ehangach, am les cymdeithas yn y tymor hir yn 
ogystal. 
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Casgliadau

Fel dull o asesu’r effaith ar Gymru, ni all gweithdai ar incwm 
sylfaenol mewn egwyddor byth fod cystal â thystiolaeth a 
gasglwyd gan astudiaeth beilot go iawn (gweler Adran 7). Ond 
mae hyd yn oed werthusiad bach fel hwn yn ein galluogi i gael 
cip ar effeithiau amrywiol posib incwm sylfaenol yng Nghymru.

Mae hefyd yn amlygu y byddai’r effeithiau’n ymestyn ymhell y 
tu hwnt i effeithiau economaidd a chyflog, a flaenoriaethwyd 
wrth werthuso rhai treialon incwm sylfaenol blaenorol. 
Wrth i gyfranogwyr y gweithdai drafod y berthynas rhwng 
sicrwydd incwm ac iechyd meddwl, neu’r lle i ofalu’n gywir a 
chyfrannu at y gymuned, gwelsom botensial incwm sylfaenol 
i gyfathrebu’n uniongyrchol â syniadau ehangach llesiant a 
chynnydd, a flaenoriaethir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol.

I gloi, roedd y gweithdy hefyd yn cynnig rhagflas bychan o’r 
brwdfrydedd a ddangoswyd gan adrannau o boblogaeth 
Cymru o blaid incwm sylfaenol, nad oedd wedi’i gostrelu cyn 
hyn. Ein cyngor ni yw y dylai unrhyw ddarpar ddatblygiadau 
yn y dyfodol o ran ymgyrchu dros incwm sylfaenol a’i roi ar 
waith yng Nghymru gynnwys barn a lleisiau dinasyddion.
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5
Modelu incwm 
sylfaenol yng 

Nghymru 
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5. Modelu incwm 
sylfaenol yng Nghymru 

Yn yr adran hon rydym ni’n cyflwyno dau fodel posib ar gyfer 
incwm sylfaenol cenedlaethol i Gymru. Yn gyntaf, rydyn ni’n 
cynnig incwm sylfaenol ‘cychwynnol’ (Model 1), sy’n cydbwyso 
dichonolrwydd cyllido yn y tymor byr a chanolig ag effeithiau 
economaidd cadarnhaol eithriadol o arwyddocaol (yn ogystal 
â manteision cymdeithasol disgwyliedig). Dilynir hyn gan ein 
cynnig ar gyfer incwm sylfaenol mwy sylweddol (Model 2), sy’n 
cynrychioli llwybr tuag at y nod mwy hirdymor o ddileu tlodi’n 
gyfangwbl o Gymru.97

a. Egwyddorion a moesau cynllunio 
A fyddai incwm sylfaenol yn cwrdd ag anghenion pobl â phlant, 
a fyddai’n cwrdd ag anghenion pobl anabl sy’n profi costau 
ychwanegol, a yw’n mynd i gwrdd â chostau byw rhywun sy’n byw yn 
rhai rhannau o’r wlad, ond nid eraill? Mae’r manylion yn bwysig o 
safbwynt cydraddoldeb. (Natasha Davies, Chwarae Teg)”

Rydyn ni wedi cynllunio ein modelau incwm sylfaenol i sicrhau 
nad oes unrhyw un yng Nghymru sy’n defnyddio system 
Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd yn mynd i fod yn dlotach ar 
ôl rhoi’r cynllun ar waith. Yn ei hanfod rhaid i incwm sylfaenol: 
97  Defnyddia ein holl gyfrifon incwm sylfaenol yr Arolwg Adnoddau Teuluol a 
fersiwn wedi’i haddasu o Fodel Economeg Landman (gweler Atodiad c. am fwy o 
wybodaeth). Adran Waith a Phensiynau, Swyddfa Ystadegau cenedlaethol, Ymcwhil 
Cymdeithasol NatCen. (2020). Arolwg Adnoddau Teuluol, 2018-2019. [data 
collection]. Gwasanaeth Data’r DU. UK SN: 8633, http://doi.org/10.5255/UKDA-
SN-8633-1 

http://doi.org/10.5255/UKDA-SN-8633-1
http://doi.org/10.5255/UKDA-SN-8633-1
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• Bod yn swm digonol i gael effaith ystyrlon ar fywyd 
beunyddiol. 

• Osgoi unrhyw effeithiau negyddol ar breswylwyr Cymru sydd 
ag anghenion ychwanegol, gan olygu y dylai sefyll ysgwydd 
yn ysgwydd â budd-daliadau perthnasol ychwanegol.

• Bod o’r budd mwyaf i bobl ar waelod y sbectrwm incwm, 
a sicrhau fod unrhyw gollwyr economaidd net yn clystyru i 
ffwrdd o hanner isaf enillwyr arian yng Nghymru.

• Cael ei dalu i bobl sydd fel arfer yn preswylio yn y wlad 
– a gallai hyn olygu byw yng Nghymru am 6 mis, neu am 
flwyddyn, er enghraifft.

Sut fyddai’r incwm sylfaenol hwn yn rhyngweithio gyda 
system fudd-daliadau Credyd Cynhwysol? 

Mae’r modelau a gyflwynir yma’n cynnig rhyngweithio syml 
rhwng incwm sylfaenol a’r system fudd-daliadau bresennol. 
Maen nhw’n gadael llawer o’r system nawdd bresennol heb 
ei chyffwrdd, gan alluogi i bob cynllun fodoli fwy neu lai’n 
gyfochrog (gweler Tabl 3). Yr unig fudd-daliadau y byddai 
incwm sylfaenol yn cymryd eu lle fyddai budd-dal plant a’r 
pensiwn gwladol. Byddai’r budd-daliadau hyn yn dod yn 
ddiwerth wrth gyflwyno incwm sylfaenol mwy sylweddol ar 
gyfer plant a phobl dros 65 oed. 

Wrth gynllunio Model 1, yr incwm sylfaenol ‘cychwynnol’, 
roedd hi o’r pwys mwyaf i sicrhau na fyddai neb sy’n byw 
yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn defnyddio system Credyd 
Cynhwysol yn dlotach o ganlyniad i’r polisi newydd. Er 
mwyn bod yn sicr, rydym wedi rhedeg cyfres o ‘astudiaethau 
achos’ yn cynrychioli sefyllfaoedd cartrefi gwahanol drwy 
ein cyfrifiannell treth a budd-dal. Mae’r dull hwn wedi ein 
galluogi i ddal unrhyw eithriadau ymylol a golygu’r cynllun 
yn unol â hynny. Mae’r astudiaethau achos hyn yn amrywio 
yn ôl ffactorau fel statws priodasol, statws cyflogaeth, costau 
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rhent / morgais, nifer o blant ac a yw aelodau’r teulu’n anabl 
neu’n gofalu am rywun arall. Y prif fecanwaith sy’n sicrhau nad 
oes neb sy’n defnyddio’r system fudd-daliadau ar hyn o bryd 
yn dlotach yw’r ‘diystyrwch’ a osodwyd mewn lle gennym (a 
esbonnir isod). 

Wrth gwrs, ymhen amser, y nod fyddai tyfu cynllun incwm 
sylfaenol i’r fath raddau fod taliadau i unrhyw breswylydd yn 
ddigonol i allu diddymu llawer o’r budd-daliadau a brofir yn 
ôl modd, ond hyd nes y daw system nawdd ‘cyfradd wastad’ 
a fyddai wir yn gadael neb o’i hôl, dylai systemau incwm 
sylfaenol integreiddio gyda’r system bresennol mewn rhyw 
fodd. Yn y cyfamser, er bod cyfyngiadau cyllido’n gorfodi 
incwm sylfaenol i aros ar lefel is, ein dadl ni yw ei bod hi’n well 
i incwm sylfaenol a’r system nawdd bresennol gyd-fyw â chyn 
lleied o ymyrraeth â phosib. 
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Budd-dal Newid 

Budd-dal Plant 
Ei gyfnewid am 
incwm sylfaenol 
i blant 

Pensiwn y Wladwriaeth 
Ei gyfnewid am 
incwm sylfaenol 
i bensiynwyr 

Credyd Cynhwysol Ei gadw 
Lwfans Presenoldeb Ei gadw
Taliad cymorth profedigaeth Ei gadw
Credyd Treth Plant Ei gadw
Lwfans Byw i'r Anabl (DLA) Ei gadw
Trwydded deledu am ddim i bobl dros 75 oed Ei gadw
Lwfans Gwarchodwr Ei gadw
Budd-dal Tai Ei gadw
Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth sy'n 
Gysylltiedig ag Incwm (ESA) Ei gadw

Budd Anafiadau Diwydiannol Ei gadw
Taliadau profedigaeth cyfandaliad Ei gadw
Credyd Treth Ei gadw

Ei gadw
Credyd Pensiwn Ei gadw
Taliad Annibyniaeth Bersonol (PIP) Ei gadw
Lwfans Anabledd Difrifol Ei gadw
Pensiwn Gweddw Rhyfel Ei gadw
Taliadau Tanwydd Gaeaf a Bonws Nadolig Ei gadw
Credyd Treth Gwaith Ei gadw
Lwfans Profedigaeth (pensiwn Gweddw yn 
flaenorol) Ei gadw

Lwfans Gofalwr Ei gadw
Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth ar sail 
Cyfraniad (ESA) Ei gadw

Budd-dal Analluogrwydd (o'r 29ain wythnos) Ei gadw
Lwfans Rhiant Gweddw

Tabl 3. Rhestr gyflawn o fudd-daliadau a’r modd y mae modelau incwm sylfaenol 
Autonomy’n rhyngweithio â nhw.
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Y ‘diystyrwch’

Rydym wedi gosod ‘diystyrwch’ o’r incwm sylfaenol ar waith, 
a fyddai’n gorfodi cyfrifo Credyd Cynhwysol i beidio ag 
ystyried incwm sylfaenol fel math o incwm sy’n berthnasol 
i’w ddidyniadau a dognau. Ystyr hyn yw y bydd unigolion yn 
derbyn eu hincwm sylfaenol waeth beth sy’n ddyledus iddyn 
nhw drwy gyfrwng Credyd Cynhwysol ac i’r gwrthwyneb: bydd 
eu dogn Credyd Cynhwysol yn cael ei dalu waeth beth fydd 
difidend eu hincwm sylfaenol. 

Pobl anabl yng Nghymru

Gan gydnabod nad oes un diffiniad safonol o ‘anghenion 
sylfaenol’, mae’n hanfodol nad yw pobl anabl sydd angen 
budd-daliadau ychwanegol yn cael eu heffeithio’n andwyol 
gan gyflwyno incwm sylfaenol yng Nghymru. Mae Tabl 3 yn 
darparu rhestr fanwl o’r budd-daliadau yr ydym ni’n rhoi 
rhywbeth yn eu lle neu’n eu cadw yn ein modelau incwm 
sylfaenol arfaethedig, ac rydym wedi cadw pob un o’r budd-
daliadau y mae pobl anabl yn eu cael ar hyn o bryd.

Cynllun trethadwy

I gloi, yn wahanol i lawer o gynigion incwm sylfaenol, rydyn ni 
wedi cynllunio’r incwm sylfaenol i fod yn drethadwy. Ystyr hyn yw 
ei fod yn dal i lynu wrth egwyddor cyffredinoledd, (bydd pawb 
yn cael incwm sylfaenol), ond hefyd egwyddor tegwch. Bydd 
incwm sylfaenol pawb yn cael ei drethu’n unol â’u band treth 
presennol, Ystyr hyn yw y bydd pobl gyfoethog iawn yn talu mwy 
o dreth ar eu hincwm sylfaenol – mae’n creu llai o effaith ar eu 
harian – ac y bydd pobl ar incwm is yn cadw mwy o’u hincwm 
sylfaenol, am y bydd yn cael ei drethu ar gyfradd is. 

Gan gadw’r holl egwyddorion hyn ar gof, rydym ni’n cynnig 
dau fodel o incwm sylfaenol a allai gael eu rhoi ar waith yng 
Nghymru. 
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b. Model 1: incwm sylfaenol cychwynnol 
Model 1 yw ein cynnig cyntaf, a’n prif gynnig ar gyfer incwm 
sylfaenol yng Nghymru: mae’n cydbwyso dichonolrwydd cyllidol 
yn y tymor byr a chanolig â darpar-effeithiau cymdeithasol-
economaidd cryf.

Cynllun cychwynnol ydyw: ni fyddai’n ddigonol i gefnogi holl 
gostau sylfaenol byw yn y Gymru gyfoes, ond byddai’n dal i 
wneud argraff sylweddol ar fywyd bob dydd (gweler Tabl 4). 

Cyfradd wythnosol 
Model 1 

Cyfradd flynyddol 
Model 1 

Plentyn £40 £2,080

Oedolyn sengl 
rhwng 18 a 64 oed £60 £3,120

Oedolyn sengl 65 
oed a hŷn £175 £9,100

Pâr dan 65 oed £120 £6,240

Pâr ag un plentyn £160 £8,320

Pâr â dau blentyn £200 £10,400

Tabl 4. Cyfraddau incwm sylfaenol Model 1 yn ôl math o gartref (cyn treth). 

Dengys Tabl 4 y byddai hyd yn oed yr incwm sylfaenol 
cychwynnol hwn yn darparu cyfraniadau incwm sylweddol i 
oedolion sengl a theuluoedd mewn blwyddyn. Er enghraifft, 
byddai’r incwm sylfaenol hwn yn gyfwerth â chynnydd o 11% 
mewn incwm i oedolyn sengl sy’n ennill cyflog canolrifol yng 
Nghymru.98 Ar gyfer oedolyn sengl sy’n ennill yr Isafswm Cyflog 

98  Dyma’r cynnydd cyn treth. Enillion canolrifol gros wythnosol ar gyfer pob 
oedolyn oedd yn gweithio’n llawn amser yng Nghymru oedd £537.8 ym mis Ebrill 
2020. Roedd hyn yn 91.9% o gyfartaledd y DU (£585.5). ASHE (2020). Ar gael 
yma: https://gov.wales/annual-survey-hours-and-earnings-2020 

https://gov.wales/annual-survey-hours-and-earnings-2020
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Cenedlaethol, byddai incwm sylfaenol Model 1 yn gyfwerth â 
chynnydd o 17%99 mewn incwm blynyddol.

Effaith Model 1 ar dlodi 

Byddai effaith hyd yn oed gynllun incwm sylfaenol cychwynnol 
ar fywoliaeth pobl yng Nghymru’n newid byd llawer. Pe bai 
Model 1 yn cael ei weithredu ledled Cymru, byddai lefelau 
tlodi’n disgyn o’r hanner (o 23% i ychydig dros 11%).100 Byddai 
nifer y pensiynwyr sy’n dod o dan lefel tlodi’n cael ei dorri o 
ryw 60% a byddai tlodi plant yn disgyn o ddwy ran o dair 
(gweler Tabl 5).

Cyfradd 
dlodi 
bresennol 

Cyfradd 
dlodi ar ôl 
Model 1 

Lleihad yn y gyfradd 
dlodi ar ôl cyflwyno 
incwm sylfaenol 
Model 1 

Tlodi plant 27% 10% 64%
Tlodi oedolion 
mewn gwaith 22% 13% 41%

Tlodi 
pensiynwyr 23% 9% 61%

Cyffredinol 23% 11% 50%

Tabl 5: Effaith incwm sylfaenol Model 1 ar gyfraddau tlodi yng Nghymru.101

Mewn niferoedd absoliwt, byddai incwm sylfaenol Model 1 yn 
symud amcangyfrif o 109,783 o blant , 167,480 o oedolion oedran 

99  Mae’r ffigwr hwn yn tybio fod y person dros 25 oed, ble mae’r Isafswm 
Cyflog Cenedlaethol / Cyflog Byw yn £6.45 yr awr, neu £13,416 y flwyddyn (gan 
weithio 40 awr yr wythnos). I’r unigolion hynny, byddai incwm sylfaenol Model 1 yn 
gyfwerth â chynnydd o 23% mewn incwm blynyddol cyn treth. .
100  Rydyn ni’n defnyddio’r diffiniad o dlodi pan fydd cartrefi dan y lefel tlodi os 
yw eu hincwm islaw 60% o’r incwm canolrifol cenedlaethol. Mae hyn yn dilyn Deddf 
Tlodi Plant (2010). 
101  Mae pob ffigwr a gyflwynir yma ar gyfer lefelau tlodi ar ôl talgrynnu costau 
tai. 
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gweithio ac 87,694 o bobl dros 65 oed allan o dlodi. Yn hanfodol, 
byddai incwm sylfaenol Model 1 yn llwyddo i ostwng lefelau tlodi 
plant yng Nghymru islaw 10% (ymysg yr isaf yn Ewrop), sy’n 
argymhelliad tymor canolig yn Adolygiad Marmot 2020.102

Ar ôl yr Ail Ryfel Byd, bu gwladwriaethau lles mewn gwledydd 
cyfoethog yn offer allweddol ar gyfer cyfyngu ar dlodi a’i 
leihau. Hyd yn oed yn y cyfnod rhwng 1985 a 2005, roedd 
trosglwyddiadau arian parod ailddosrannol drwy gyfrwng 
systemau treth a nawdd yn hanfodol er mwyn gwrthbwyso 
rhywfaint o’r anghydraddoldeb incwm oedd yn tyfu’n gyflym.103 
Er gwaetha’r cynnydd a roddwyd i ni gan nawdd cymdeithasol 
dros y degawdau, pan ddaw’n fater o leihau tlodi, byddai 
incwm sylfaenol Model 1 yn cyflawni, dros amser llawer byrrach, 
yr hyn na lwyddodd gwladwriaethau lles yr ugeinfed ganrif 
wneud ond yn anfynych dros sawl degawd.

102  Institute for Health Equity (2020), ‘Build Back Fairer: The Covid-19 Marmot 
Review’, p. 97. Ar gael yma: http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/
build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-
review-full-report.pdf  
103  Caminada, K. et al. (2012) ‘Disentangling Income Inequality and the 
Redistributive Effect of Taxes and Transfers in 20 LIS Countries Over Time’. 
Luxembourg Income Series. Ar gael yma: http://www.lisdatacenter.org/wps/
liswps/581.pdf 

http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review-full-report.pdf
http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review-full-report.pdf
http://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review/build-back-fairer-the-covid-19-marmot-review-full-report.pdf
http://www.lisdatacenter.org/wps/liswps/581.pdf
http://www.lisdatacenter.org/wps/liswps/581.pdf
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Effaith Model 1 ar anghydraddoldeb

Mae indecs Gini, neu gyfernod Gini, yn fesur cydraddoldeb 
a gydnabyddir yn rhyngwladol sy’n edrych yn benodol ar 
ddosraniad incwm ar draws poblogaeth. Mae’r cyfernod yn 
amrywio o 0 i 1, gyda 0 yn cynrychioli cydraddoldeb perffaith 
ac 1 yn cynrychioli anghydraddoldeb perffaith.

• Cyn incwm sylfaenol Model 1, cyfernod Gini Cymru yw: 0.33 

• Ar ôl incwm sylfaenol Model 1, cyfernod Gini Cymru fyddai: 
0.25 

• Mae hyn yn newid i gyfeiriad cydraddoldeb o: 24.75% 

Cost net Model 1 

Bydd cyfrifon cost incwm sylfaenol yn aml ond yn dyfynnu cost 
gros taliadau, gan esgeuluso datgan, na hyd yn oed gyfrifo, 
gwir gost net cynllun.

Mae cost net Model 1 yn sylweddol is na’r gost gros o’r 
cychwyn, am fod yr incwm sylfaenol a gynigir gennym ni yn 
drethadwy, ac yn dod yn lle dau fudd-dal (gan ddileu costau 
presennol y rheiny). Cyfrifir y gost net, cyn gwneud unrhyw 
newid i’r system dreth, drwy dynnu’r canlynol o’r gost gros: 
refeniw treth incwm (a gynhyrchir gan yr incwm sylfaenol yn 
unig); Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (a gynhyrchir gan yr 
incwm sylfaenol ei hun); diddymu’r Pensiwn Gwladol; diddymu 
Budd-dal Plant.
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Cost flynyddol gros Model 1 yw £13bn 

Gwneir y didyniadau canlynol er mwyn dod i’r gost net: 

• Refeniw treth incwm o incwm sylfaenol: £1.02 bn 

• Refeniw CYG o incwm sylfaenol: £0.37 bn 

• Diddymu’r pensiwn gwladol: £4.43bn 

• Diddymu budd-dal plant: £0.49bn 

Cost flynyddol net Model 1 yw £6.8bn 

Ar ôl i ni ystyried y dreth a ddychwelir i’r wladwriaeth ar ôl, 
a thrwy gyfrwng, y taliadau incwm sylfaenol, yn ogystal ag 
amnewid budd-dal plant a’r pensiwn gwladol, yna torrir y gost 
yn ei hanner yn fras.104 

Effaith ar incwm a gwariant trethi anuniongyrchol 

Byddai effeithiau incwm sylfaenol ar economi Cymru’n mynd 
ymhell y tu hwnt i leihau tlodi, a rhaid ystyried elfennau 
pellach er mwyn dod at asesiad llawnach. Un elfen o’r fath 
yw’r newid yn natur gwario o ganlyniad i’r cynnydd mewn 
incwm gwario ar gyfer cartrefi incwm isel. Byddai’r newid hwn 
yn newid y cyfanswm incwm treth anuniongyrchol: yn sgil mwy 
o wario daw cynnydd mewn trethiant anuniongyrchol (gan 
gynnwys TAW, treth adloniant a threthi eraill ar nwyddau a 
gwasanaethau). 

104  Rhoddir cnawd ar esgyrn y costau ac arbedion llawn sy’n crynhoi o incwm 
sylfaenol Model 1 pan gânt eu cyfuno â’r systemau trethiant a gynigir yn Adran 6 
ac yna’u rhestru yn atodiad D. 
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Mae hyn oll yn arian sy’n dychwelyd i’r wladwriaeth, ac yn wir 
TAW oedd ffynhonnell fwyaf incwm cyhoeddus yng Nghymru 
yn 2017-18.105 Gallwn gyfrifo amcangyfrifon o gynnydd mewn 
incwm TAW i’r wladwriaeth gan ddefnyddio data sydd ar 
gael ynghylch y gyfran o incwm pobl sy’n mynd ar drethi 
anuniongyrchol. Byddai hyn yn cyfrif fel lleihad pellach yng 
nghost net incwm sylfaenol yng Nghymru. 

Gwneir yr amcangyfrifon canlynol drwy ganfod y berthynas 
rhwng trethi anuniongyrchol ac incwm gwario cartref wedi’i 
gyfwerthu (EHDI), dangosir hyn yn Ffigwr 7.

Down at y berthynas hon gan ddefnyddio data ONS ynghylch 
y trethi anuniongyrchol cyfartalog a delir gan gartrefi ym 
mhob degradd incwm.106 Yn nodedig, dengys Ffigwr 7 fod 
y gyfran o incwm gwario sy’n cael ei wario ar nwyddau a 
gwasanaethau sy’n anuniongyrchol drethadwy ar y cyfan yn 
lleihau wrth i incwm gynyddu. Awgryma hyn fod cartrefi ag 
incwm uwch yn gwario cyfran is o’u hincwm gwario o’i gymharu 
â chartrefi ar incwm is. Gallwn ddisgwyl felly y bydd cynnydd 
mewn incwm treth anuniongyrchol a gwariant cyffredinol 
o ganlyniad i ailddosbarthu incwm. Mae’r cynnydd hwn yn 
digwydd er gwaetha’r ffaith fod y polisi’n niwtral o ran refeniw 
(h.y. ni ychwanegir unrhyw ‘arian newydd’ i’r economi).

Ar gyfer Model 1 niwtral o ran refeniw, amcangyfrifwn y 
bydd cynnydd o £280 miliwn mewn trethi anuniongyrchol 
yn dychwelyd i’r wladwriaeth. O blith y cynnydd yna o £280 
miliwn, mae £120 miliwn yn gynnydd mewn TAW. Mae hyn 
yn ein galluogi i amcangyfrif cynnydd o £600 miliwn mewn 
gwariant newydd ar nwyddau sy’n denu TAW. 
105  104 Guto, I. et al (2019). Caerdydd: Prifysgol Caerdydd. Ar gael yma: 
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/1540498/Government-
Expenditure-and-Revenue-Wales-2019.pdf 
106  Mae’r trethi anuniongyrchol a delir fel cyfran o’r incwm gwario cartref wedi’i 
gyfwerthu (EHDI) yn cael eu cyfrifo wedyn ar gyfer pob degradd incwm, dangosir hyn 
gan y nod oren ar Ffigwr 7. Drwy ryngosod rhwng y pwyntiau hyn ( y llinell goch ar 
Ffigwr 8) gallwn amcangyfrif faint o drethi anuniongyrchol a delir ar gyfartaledd ar 
gyfer EHDI penodol. Defnyddir y berthynas hon wedyn i amcanu faint o newid fydd 
mewn incwm treth anuniongyrchol gan ddefnyddio’r EHDI ar ôl gweithredu’r polisi. 

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/1540498/Government-Expenditure-and-Revenue-Wales-2019.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/1540498/Government-Expenditure-and-Revenue-Wales-2019.pdf
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Ystyriaethau pellach

Mae yna ystyriaethau eraill y gellir ac y dylid eu hystyried wrth 
ystyried ariannu incwm sylfaenol gyda chyllid cyhoeddus. Mae 
gan effeithiau cymdeithasol cadarnhaol y polisi yn y tymor 
canolig / hir botensial cryf i leihau pwysau ar wariant cyhoeddus 
mewn meysydd fel iechyd a throsedd. Gallai’r arbedion hyn gael 
eu cyfrif fel gostyngiadau i ‘wir’ gost, neu gost net, i’r wladwriaeth 
o gael incwm sylfaenol i Gymru.

Er ei bod hi’n anodd mesur yr union effaith ymlaen llaw, o 
ystyried fod perthynas gref rhwng incwm ac iechyd, gallwn 
ddweud yn bur hyderus y byddai’r lleihad mewn tlodi sy’n deillio 
o Fodel 1 yn ysgafnhau’r baich ar wasanaethau iechyd cyhoeddus 
yn sylweddol. Awgrymodd ymchwil diweddar gan Sefydliad 
Iechyd y Byd mai ‘Sicrwydd Incwm a Diogelwch Cymdeithasol’ sy’n 
cyfrannu fwyaf at anghydraddoldeb iechyd ledled Ewrop.107  

Mae cynlluniau peilot incwm sylfaenol wedi dechrau adeiladu’r 
sail dystiolaethol uniongyrchol hefyd ynghylch effeithiau 
rhaeadrol cadarnhaol incwm sylfaenol. Yn Arbrawf Incwm 
Sylfaenol Blynyddol Manitoba, fe wnaeth pobl oedd yn derbyn 
yr incwm ddefnyddio ysbytai 8.5% yn llai na phobl nad oedden 
nhw’n ei dderbyn.108 Gostyngodd troseddu mewn trefi bach 
gwledig yn ogystal o 15% o’i gymharu â safle prawf oedd ddim yn 
derbyn yr incwm.109 Yn gyffredinol, gallai effeithiau cymdeithasol 
cadarnhaol incwm sylfaenol arwain at gost net, gwir, sylweddol is 
dros y misoedd a’r blynyddoedd ar ôl ei roi ar waith. 

107  Sefydliad Iechyd y Byd (2019) ‘Healthy, prosperous lives for all: The 
European health equity status report’, Ar gael yma: https://www.euro.who.int/en/
publications/abstracts/health-equity-status-report-2019
108  Forget, E. (2011) ‘The town with no poverty: The health effects of a 
Canadian guaranteed annual income field experiment’, Can Public Policy. 
7(3):283305. 
109  Calnitsky D., a Gonalons-Pons P. (2020), “The Impact of an Experimental 
Guaranteed Income on Crime and Violence,” Social Problems. Ar gael yma: https:// 
doi.org/10.1093/ socpro/spaa001. 

https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-equity-status-report-2019
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/health-equity-status-report-2019
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Ffigur 7. Trethi anuniongyrchol a delir gan gartrefi fel canran o incwm gwario 
blynyddol cartref wedi’u cyfwerthu (EHDI). Mae’r nodau oren yn cynrychioli data 
ynghylch trethi anuniongyrchol a dalwyd fel cyfran cyfartalog o EHDI ar gyfer pob 
degradd incwm. Dangosir y rhyngosodiadau rhyngddynt mewn coch.
Ffynhonnell: Dadansoddiad Autonomy o ddata’r ONS ar Effeithiau trethi a 
budd-daliadau ar incwm cartrefi’r DU ym mlwyddyn ariannol 2019. Ffynhonnell: 
ONS. Ar gael yma:  https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/
personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/bulletins/
theeffectsoftaxesandbenefitsonhouseholdincome/financialyearending2019 
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https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/bulletins/theeffectsoftaxesandbenefitsonhouseholdincome/financialyearending2019
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/bulletins/theeffectsoftaxesandbenefitsonhouseholdincome/financialyearending2019
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Pwy sy’n ennill a phwy sy’n colli gydag incwm sylfaenol Model 1? 110

Cynlluniwyd Model 1 i fwyhau’r nifer o gartrefi a fyddai’n elwa 
o incwm sylfaenol. Fel y dengys Ffigurau 8 a 9 isod, byddai 
80% o gartrefi Cymru’n ennill ar gyfartaledd o dderbyn incwm 
sylfaenol Model 1. Dim ond 20% o gartrefi fyddai’n gweld 
gostyngiad yn eu hincwm, drwy gyfrwng trethi ad-ddosbarthol 
sy’n talu amdano. Mae’r mwyafrif llethol o’r cohortau hyn ar 
ben uchaf un y degradd incwm (Ffigurau 8 a 9).

Yn Ffigwr 10, dangoswn effeithiau dosbarthu negyddol Model 
1. Dengys pa unigolion fydd yn colli dros 5% o’u hincwm gwario 
oherwydd y newidiadau treth gofynnol. Mae’r mwyafrif llethol 
o’r rhai fydd yn gweld gostyngiad wedi’u clystyru ymhlith 20% 
uchaf y boblogaeth, ac yn bennaf yn y 10% uchaf. 

110  Mae’r holl ffigurau yn yr adran hon yn defnyddio’r system drethu a gynigir 
dan Senario 1 (Gweler Adran 6). 
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Ffigwr 8. Enillion a cholledion incwm fesul degradd cartrefi yng Nghymru. Mae 1 yn 
cynrychioli’r cartrefi sy’n ennill leiaf, a 10 yn cynrychioli’r enillwyr uchaf. Ffynhonnell: 
Dadansoddiad Autonomy o’r Arolwg Adnodd Teuluol (FRS). 
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Ffigwr 9. Cynnydd % mewn incwm gwario i unigolion. Mae 1 yn cynrychioli’r cartrefi 
sy’n ennill leiaf, a 10 yn cynrychioli’r enillwyr uchaf. Byddai 80% o unigolion yng 
Nghymru’n gweld cynnydd incwm o ryw fath ar gyfartaledd. Clystyrir y cynnydd tua 
gwaelod degraddau enillwyr. 
Ffynhonnell: Dadansoddiad Autonomy o’r Arolwg Adnoddau Teuluol (FRS). 
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Ffigwr 10. Enillion a cholledion incwm ar draws degraddau cartrefi yng Nghymru. 
Mae 1 yn cynrychioli’r cartrefi sy’n ennill leiaf, a 10 yn cynrychioli’r enillwyr uchaf.
Ffynhonnell: Dadansoddiad Autonomy o’r Arolwg Adnoddau Teuluol (FRS). 
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c. Model 2: dileu tlodi yng Nghymru  
Mae Model 2 yn gynllun incwm sylfaenol mwy sylweddol na 
Model 1, gyda thaliadau (ac o ganlyniad gost) sylweddol 
uwch. Gosodir y taliadau hyn ar lefel a fyddai’n talu am 
lawer o gostau sylfaenol bywyd yng Nghymru gyfoes, gan roi 
sail ariannol cryf i breswylwyr allu adeiladu’u bywydau a’u 
cymunedau arnynt. 

O ystyried y gost sylweddol uwch, rhagwelwn y bydd Model 
2’n digwydd ymhellach ymlaen ar orwel amser ar gyfer incwm 
sylfaenol yng Nghymru. Mae’n gweithredu fel ‘seren y gogledd’: 
nod y gallai llunwyr polisi’r dyfodol anelu ato yn eu huchelgais 
i ddileu tlodi. Llywiwyd ein penderfyniadau cynllunio’n rhannol 
gan y cwestiwn ymchwil: sut fyddai incwm sylfaenol sy’n 
dileu (neu bron iawn â dileu) tlodi yng Nghymru’n edrych, a 
faint fyddai’n ei gostio? Mae Model 2 yn ateb credadwy i’r 
cwestiynau hynny. 

I oedolion a’r rhai dros 65 oed, cyfradd wythnosol Model 2 yw 
£213, tra bo incwm sylfaenol ar gyfer plant yn parhau i fod yn 
£40. Mae’r rhain yn symiau tebyg i’r astudiaeth a gynhaliwyd 
mewn cyd-destun Albanaidd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol 
Strathclyde.111 Trafodwyd y lefelau taliad hyn mewn dadleuon 
cyfoes ym maes cael incwm sylfaenol i Gymru, felly mae o 
ddiddordeb arbennig i fapio rhai, o leiaf, o effeithiau model o’r 
fath.112

111   Fraser of Allander Institute (2020) ‘Modelling the Economic Impact of 
a Citizen’s Basic Income in Scotland’. Ar gael yma:  https://fraserofallander.org/
modelling-the-economic-impact-of-a-citizens-basic-income-in-scotland-a-guide-to-the-
report-released-today/ 
112  Winckler, V. (2020) ‘Some thoughts on a universal basic income for Wales’. 
Ar gael yma: 
https://www.bevanfoundation.org/commentary/universal_basic_income_wales/ 

https://fraserofallander.org/modelling-the-economic-impact-of-a-citizens-basic-income-in-scotland-a-guide-to-the-report-released-today/
https://fraserofallander.org/modelling-the-economic-impact-of-a-citizens-basic-income-in-scotland-a-guide-to-the-report-released-today/
https://fraserofallander.org/modelling-the-economic-impact-of-a-citizens-basic-income-in-scotland-a-guide-to-the-report-released-today/
https://www.bevanfoundation.org/commentary/universal_basic_income_wales/
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Cyfradd wythnosol 
Model 2 

Cyfradd flynyddol 
Model 2 

Plentyn £40 £2,080
Oedolyn sengl rhwng 
18 a 64 oed £213 £11,076

Oedolyn sengl 65 
oed a hŷn £213 £11,076

Pâr dan 65 oed £426 £22,152
Pâr ag un plentyn £466 £24,232
Pâr â dau blentyn £506 £26,312

Tabl 6. Cyfraddau incwm sylfaenol Model 2 yn ôl math o gartref (cyn treth). 

Rydyn ni o’r farn y byddai’r un set o fudd-daliadau’n cael 
eu cyfnewid a’u cadw ag a welir dan Fodel 1, ynghyd â’r 
‘diystyrwch’ llawn o incwm sylfaenol wrth asesu Credyd 
Cynhwysol (gweler Tabl 3 ac adrannau perthnasol y 
drafodaeth o Fodel 1).

Byddai nifer o’r rhai sy’n derbyn cynllun Model 2’n cael eu 
codi uwchlaw lefel cymhwysedd derbyn budd-daliadau a 
brofir yn ôl modd, ac felly ar y cyfan ni chaent eu cordeddu 
yn system Credyd Cynhwysol. Byddai hyn yn helpu i ddileu’r 
dadsymbyliad i chwilio am waith a ddaw yn sgil ‘magl 
diweithdra’ Credyd Cynhwysol, ble gorfodir hawlwyr sy’n 
dod oddi ar nawdd ac i mewn i waith sy’n talu’n sâl i fod ar 
gyfradd dreth effeithiol ymylol uchel.

Effaith Model 2 ar dlodi

Byddai effaith taliadau wythnosol uwch incwm sylfaenol   
Model 2 yn cynrychioli newid o bwys mewn lefelau tlodi (gweler 
Tabl 7). 
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Cyfradd 
dlodi 
bresennol 

Cyfradd 
dlodi ar ôl 
Model 1 

Lleihad mewn 
cyfradd dlodi gyda 
Model 2 

Tlodi plant 27% 1.36% 95%
Tlodi oedolion 
mewn gwaith 22% 1.37% 94%

Tlodi 
pensiynwyr 23% 3.35% 86%

Cyffredinol 23% 1.76% 92%

Tabl 7: Effaith incwm sylfaenol Model 2 ar gyfraddau tlodi yng Nghymru.

Byddai incwm sylfaenol Model 2 yn lleihau tlodi cyffredinol yng 
Nghymru i ychydig o dan 2%. Byddai’n lleihau cyfraddau tlodi 
plant o 95%, a thlodi ymysg oedolion o oedran gweithio o ryw 
94%. I raddau hyd yn oed yn fwy na Model 1, byddai Model 2 
yn cynrychioli ymyriad digyffelyb gan y llywodraeth i ddileu 
tlodi yng Nghymru.

Effaith Model 2 ar anghydraddoldeb.

Mae indecs Gini, neu gyfernod Gini, yn fesur o 
anghydraddoldeb a gydnabyddir yn rhyngwladol, sy’n edrych 
ar ddosraniad incwm ar draws poblogaeth. Mae’r cyfernod 
yn amrywio o 0 i 1, ble mae 1 yn cynrychioli cydraddoldeb 
perffaith ac 1 yn cynrychioli anghydraddoldeb perffaith.

Cyn incwm sylfaenol Model 2, cyfernod Gini Cymru yw: 0.33. 

Ar ôl incwm sylfaenol Model 2 cyfernod Gini Cymru fyddai: 
0.23. 

Mae hyn yn newid yng nghyfeiriad cydraddoldeb o: 32%. 



111

Cost net Model 2 

Fel yn achos Model 1, mae cost net Model 2 yn sylweddol is 
na’r gost gros, am y byddai’r incwm sylfaenol a gynigir gennym 
yn drethadwy.113

113  Dyma wahaniaeth allweddol rhwng Model 2 a’r model incwm sylfaenol 
a ddefnyddiwyd yn astudiaeth Prifysgol Strathclyde, er gwaethaf talu symiau 
cyfatebol. Amcanwyd mai cost gros ‘Incwm Sylfaenol Dinesydd’ Albanaidd fyddai 
£58 biliwn, gyda chost net cyn newid y system dreth o £47.2 biliwn. Telir gweddill 
cost astudiaeth Prifysgol Strathclyde drwy wneud newidiadau i’r Lwfans Treth 
Incwm Personol. Fraser of Allander Institute (2020). 

Cost gros blynyddol Model 2 yw £29.37bn 

Gwneir y didyniadau canlynol i ddod at y gost net: 

• Refeniw treth incwm o’r incwm sylfaenol: £3.97 bn114

• Refeniw CYG o’r incwm sylfaenol: £1.51 bn 

• Diddymu’r pensiwn gwladol: £4.53bn 

• Diddymu budd-dal plant: £0.49bn 

Cost flynyddol net Model 2 yw £19.41bn 

114  Tybiwn fod cyfraddau trethi a budd-daliadau fel rhai 2020 y DU. 
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Enillion o drethiant anuniongyrchol 

Fel gyda Model 1, byddem ni’n disgwyl i incwm sylfaenol Model 
2 gynhyrchu refeniw sylweddol o drethiant anuniongyrchol 
fel TAW. Byddai hyn yn gyfwerth â ~£2bn (cyfrifwyd gan 
ddefnyddio’r un dull a fanylir uchod ar gyfer Model 1). 
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Cyfanswm ymatebwyr: 1049 

Gan feddwl am effaith ariannol pandemig 
Coronafeirws, i ba raddau (os o gwbl) fyddech 
chi’n cefnogi neu’n gwrthwynebu gweld 
llywodraeth Cymru’n cynyddu trethi ar bobl 
gyfoethog iawn er mwyn rhoi safon byw sylfaenol 
i bawb yng Nghymru? 

Cefnogi’n gryf 
37.8%

Cefnogi i raddau 
29.3%

Nid yn cefnogi 
na gwrthwynebu 

15.0%

Gwrthwynebu i raddau 
8.1%

Gwrthwynebu’n gryf 
5.9%

Ddim yn gwybod 
4.0%

Survation. 
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6
Ariannu Incwm 

Sylfaenol
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6. Ariannu Incwm 
Sylfaenol

Gellid ariannu incwm sylfaenol i Gymru mewn sawl ffordd: 
drwy gynyddu mathau amrywiol o drethi, drwy ailddosbarthu 
arian cyllideb bresennol y DU, neu drwy ddefnyddio taliadau 
o gronfa fuddsoddi hirdymor aeddfed. Mae’r adran hon yn 
amlinellu’r posibiliadau gwahanol.

a. Tri senario treth
Gallai incwm sylfaenol i Gymru gael ei ariannu drwy wneud 
codiadau mewn mathau gwahanol o drethi. Rydym wedi cyfrifo 
opsiynau treth yn unol â thri senario gwahanol. Byddai pob un 
yn golygu gwneud newid naill ai yng ngrymoedd codi trethi 
Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd, neu yn y swm a glustnodir i 
Gymru yng nghyllideb Llywodraeth y DU. 
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Senario 1: 

Yn y senario hwn, rydym ni’n dychmygu setliad datganoli 
sy’n rhoi llawer mwy o rymoedd ariannol datblygedig, 
gan gynnwys grym dros drethi cyfoeth. Yn y senario hwn, 
rydym wedi modelu’n union ba newidiadau fyddai angen eu 
gwneud i’r system dreth er mwyn i’r incwm sylfaenol fod yn 
refeniw-niwtral ond yn ddichonadwy yn wleidyddol. 

Senario 2: 

Yn y senario hwn, rydym ni wedi dychmygu gweld y DU 
gyfan yn codi arian ar gyfer incwm sylfaenol i Gymru, efallai 
drwy ddiwygio fformiwla Barnett, neu fel rhan o becynnau 
cefnogi newydd, ehangach ar gyfer pob un o wledydd y DU. 
Felly, rydym wedi awgrymu ffyrdd y gellid codi’r holl gyllideb 
ar gyfer darparu incwm sylfaenol o amryw ffynonellau. 
Gallai’r rhain gynnwys trethu ar lefel ychydig uwch, fel treth 
enillion cyfalaf neu dreth gorfforaethol uwch, neu drwy 
addasu ychydig ar wariant cyhoeddus presennol mewn 
meysydd eraill. Dangoswn y byddai cost incwm sylfaenol i 
Gymru’n cynrychioli cyfran gymharol fach o wariant y DU 
mewn unrhyw achos.

Senario 3:

Yn y senario hwn, cynigiwn fodel hybrid, ‘cydweithredol’ sy’n 
tybio fod yr un grymoedd codi trethi ar gael â Senario 1, 
ond gyda rhan fechan o’r arian yn dod o’r tu allan i Gymru, 
o ffynonellau eraill, Yn y senario hwn, mae newidiadau treth 
incwm yng Nghymru’n llai amlwg.



117

Nodyn am drethi cyfoeth: ychydig oddi ar y brig 

Mae trethiant cyfoeth yn nodedig o isel ar draws y DU 
ac mae’n brin iawn o’r dreth a gesglir gan incwm a enillir 
(cyflogau). Mae rhesymau moesol da, serch hynny, dros 
gefnogi gosod mwy o drethi ar bobl sy’n crynhoi’u hincwm o 
fod yn eiddo ar asedau, a’u ‘chwysu’, o gymharu â phobl sy’n 
goroesi drwy werthu’u llafur yn bennaf.

Fel yr adnabu Comisiwn Cyfiawnder Economaidd IPPR, mae 
angen ‘symud at economi trethi uwch, gwariant uwch – gyda 
heriau gwariant cyhoeddus yn debygol o gynyddu dros amser.’115 
Ymhellach, dangosodd astudiaeth gan yr LSE o 18 gwlad 
OECD dros y pum degawd ddiwethaf fod rhoi toriadau treth i’r 
cyfoethocaf yn arwain at fwy o anghydraddoldeb incwm a dim 
effeithiau cadarnhaol o bwys ar dwf economaidd a chyflogaeth.116 
Felly, mae gan y ddadl o blaid cynyddu trethi cyfoeth gyfeiriad 
moesol ac ymarferol: dylem godi mwy o refeniw oddi ar incwm 
nad yw wedi’i ennill, er mwyn gweld mwy o gyffelybiaeth â phobl 
sy’n ennill eu bywoliaeth, ac o ystyried heriau’r unfed ganrif ar 
hugain, bydd angen i ni wneud hynny. Byddai treth gyfoeth yn:

• Deg. Mae cyfoeth yn darparu cyfle, sicrwydd a grym i 
wario. Gan y rhai â’r mwyaf o gyfoeth y mae’r ysgwyddau 
lletaf i fforddio gwneud cyfraniad ychwanegol i 
gymdeithas.

• Effeithiol. Yn wahanol i drethu ar waith neu wariant, 
ni fyddai treth cyfoeth yn dadannog gweithgarwch 
economaidd cynhyrchiol. Byddai’r costau gweinyddol yn 
fach hefyd fel canran o’r refeniw a godid.117

115  IPPR (2019), ‘Just Tax’. Ar gael yma:  https://www.ippr.org/files/2019-09/just-
tax-sept19.pdf 
116  Hope, D. a Limberg, J. (2020) ‘The economic consequences of major tax 
cuts for the rich.’ International Inequalities Institute Working Papers (55). London 
School of Economics and Political Science, Llundain. 
117  Comisiwn Treth Cyfoeth (2020), ‘Should the UK have a wealth tax? The 
wealth tax commission publishes its recommendations’. Ar gael yma:  https://warwick.
ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/news/09-12-20-should_the_uk_
have_a_wealth_tax_the_wealth_tax_commission_publishes_its_recommendations 

https://www.ippr.org/files/2019-09/just-tax-sept19.pdf
https://www.ippr.org/files/2019-09/just-tax-sept19.pdf
https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/news/09-12-20-should_the_uk_have_a_wealth_tax_the_wealth_tax_commission_publishes_its_recommendations
https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/news/09-12-20-should_the_uk_have_a_wealth_tax_the_wealth_tax_commission_publishes_its_recommendations
https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/news/09-12-20-should_the_uk_have_a_wealth_tax_the_wealth_tax_commission_publishes_its_recommendations
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Yr anhawster a wynebai llunwyr polisi mewn blynyddoedd 
blaenorol oedd fod llawer o gyfle i wneud camgymeriadau a 
bod yn anghywir – yn bennaf oherwydd diffyg data – wrth 
amcangyfrif cyfoeth yn y DU. Yn fwy diweddar, serch hynny, 
cwblhawyd gwaith agor llwybrau newydd yn y maes hwn 
drwy gyfrwng cydweithio ar raddfa fawr rhwng dwsinau o 
sefydliadau economaidd a chyfiawnder trethi.118 ‘Efelychydd 
Treth’ y Comisiwn Treth Cyfoeth yw’r efelychydd treth cyfoeth 
gorau yn y DU, gan ystyried costau gweinyddol yn ogystal â 
chyfraddau ymateb ymddygiadol (pe bai pobl gyfoethog y 
ceisio osgoi talu’r dreth hon). Yn ein cyfraddau treth cyfoeth 
cymedrol arfaethedig, rydym wedi cynnwys cyfradd ymateb 
ymddygiadol o 7%, sy’n lleihau’r enillion yn gymesur.119

118  Gweler y dudalen grynhoi ar gyfer cydweithio rhwng ymchwilwyr yn CAGE, 
Prifysgol Warwick, London School of Economics, oedd yn gynnyrch cyfraniadau 
gan dros hanner cant o arbenigwyr rhyngwladol ar bolisi ac arferion treth: 
Comisiwn Treth Cyfoeth (2020), ‘Should the UK have a wealth tax? The wealth 
tax commission publishes its recommendations’. Ar gael yma:  https://warwick.ac.uk/
fac/soc/economics/research/centres/cage/news/09-12-20-should_the_uk_have_a_
wealth_tax_the_wealth_tax_commission_publishes_its_recommendations 
119  Y gyfradd ymateb ymddygiadol yw’r swm y byddai unigolyn, ar gyfartaledd, 
yn lleihau’r cyfoeth sy’n eiddo iddynt, neu’n adrodd amdano pe baen nhw’n wynebu 
cyfradd dreth ar gyfartaledd o 1%. Mae hyn yn cwmpasu pob ymateb osgoi ac 
efadu, gan gynnwys cynilion, cyflawni llafur, anrhegu, tan-adrodd, mudo ac efadu 
alltraeth. Gyda gorfodi treth grymus a sail dreth gyflawn, mae’n bosib cael cyfradd 
ymateb ymddygiadol isel. Comisiwn Treth Cyfoeth (2020). 

https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/news/09-12-20-should_the_uk_have_a_wealth_tax_the_wealth_tax_commission_publishes_its_recommendations
https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/news/09-12-20-should_the_uk_have_a_wealth_tax_the_wealth_tax_commission_publishes_its_recommendations
https://warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/centres/cage/news/09-12-20-should_the_uk_have_a_wealth_tax_the_wealth_tax_commission_publishes_its_recommendations
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Cyfraddau treth blynyddol arfaethedig y DU ar 
ddosbarthiadau cyfoeth amrywiol: 

• £750k - £1m: 1.6%

• £1m - £2m: 1.9%

• £2m - £5m: 2.1%

• £5m - £10m: 2.2%

• £10m+: 2.5%

Cyfanswm yr enillion o drethiant cyfoeth arfaethedig y DU: 
£72.1 biliwn 



120

Senario 1: Cymru wedi’i datganoli ymhellach 

Yn y senario hwn, dychmygwn fod gan Gymru rymoedd codi 
trethi uwch, gan gynnwys grym dros drethi cyfoeth, o ganlyniad 
i ragor o ddatganoli. Rydym wedi modelu pa newidiadau’n 
union fyddai angen eu gosod ar waith yn y system dreth, a 
pha arbedion eraill sy’n bosib, er mwyn i incwm sylfaenol fod 
yn refeniw-niwtral ac eto’n wleidyddol ddichonadwy. 

Treth incwm: yr ysgwyddau lletaf 

I gyllido incwm sylfaenol Model 1, rydym wedi cynnig gwneud 
rhai newidiadau i’r system dreth yng Nghymru. Gweler Tabl 8.  

Lwfans personol 12,500 0%
Cyfradd sylfaenol 12,500 - 25,000 20%
Cyfradd sylfaenol + 25,000 - 42,500 36%
Cyfradd uwch 42,500 - 120,000 45%
Cyfradd ychwanegol Uwch na 120,000 55%

Tabl 8. Newidiadau arfaethedig i’r dosbarthiadau treth incwm. 

Mae’r dosbarthiadau treth wedi symud o’u cymharu â system 
dreth bresennol y DU, gyda band treth newydd “Cyfradd 
sylfaenol+” yn cael ei gyflwyno. Bydd y lwfans personol 
bellach yn dechrau lleihau ar gyfer incwm uwch na £90,000 
(o’i gymharu â system dreth bresennol y DU sy’n lleihau ar 
£100,000). 

Rydym hefyd wedi rhagweld diwygio Cyfraniadau Yswiriant 
Gwladol (CYG) yn yr un modd â chynigion tebyg.120 Rydym 
wedi dileu elfen atchweliol CYG, ac ychwanegu cyfradd dreth 
ar gyfer pobl sy’n ennill llai na £183 yr wythnos.  

120  Lansley S., and Reed H., (2019) Basic Income for All: From Desirability to 
Feasibility. 
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Newidiadau arfaethedig Senario 1 i CYG 

CYG Dosbarth 1: 

Llai na £183 yr wythnos 12%
£183 - £962 yr wythnos 16%
Uwch na £962 yr wythnos 16.5%

Tabl 9. Newidiadau arfaethedig i system Dosbarth 1 Cyfraniadau Yswiriant Gwladol 
(CYG). 

Mae CYG dosbarth 2 yn dreth benodedig o £3.05 yr wythnos, 
ar gyfer pawb sy’n ennill dros £6475 y flwyddyn. Nid ydym 
wedi gwneud unrhyw newidiadau yma. 

Mae CYG dosbarth 4 ar gyfer pobl hunangyflogedig. Fel yn 
achos Dosbarth 1, rydym wedi tynnu elfennau atchweliadol 
CYG, gan eu hunioni â’n newidiadau ar gyfer dosbarth 1.  

Llai na £9501 y flwyddyn 12%
£9501 - £50,000 y flwyddyn 16%
Uwch na £50,000 y flwyddyn 16.5%

Tabl 10. Newidiadau arfaethedig i system Dosbarth 4 Cyfraniadau Yswiriant 
Gwladol (CYG).

Trethiant cyfoeth newydd a Chymru 

Wrth ystyried sut i ariannu incwm sylfaenol, mae’n ddefnyddiol 
ystyried darpar refeniw treth cyfoeth Cymru, pe bai Cymru’n 
ennill mwy o reolaeth dros yr agwedd hon ar ei chyllid 
gwladol. Gan ddefnyddio’r Arolwg Cyfoeth ac Asedau, gallwn 
amcangyfrif fod cartrefi Cymru’n dal tua 3.67% o holl gyfoeth 
y DU.121 

121  ONS (2019), ‘Wealth in Great Britain Round 6: 2016 to 2018’. Ar gael yma: 
https://www.ons.gov.uk/releases/wealthingreatbritainwave62016to2018 

https://www.ons.gov.uk/releases/wealthingreatbritainwave62016to2018
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Os cymhwyswn y cynllun treth cyfoeth a gynigir uchod (gan 
ennill £72.1bn yn y DU fel cyfangorff), gallwn amcangyfrif 
y bydd Cymru’n ennill tua £2.64bn. Yn amlwg, ni fyddai holl 
refeniw trethi cyfoeth yn cael eu defnyddio ar gyfer cyllido 
cynllun incwm sylfaenol, ac felly ein cynnig ni yw mai dim ond 
ei hanner a ddylid mynd ar gyfer y pwrpas hwn –£1.323 biliwn. 

Crynodeb Senario 1: cyllido incwm sylfaenol mewn Cymru fwy 
datganoledig  

Cost Gros 
(£bn) Arbediad (£bn) Newidiadau Treth 

a CYG (£bn) 
Cost gros incwm 
sylfaenol (Model 
1): 

13.05

Diddymu 
pensiwn gwladol: 4.43

Diddymu budd-
dal plant: 0.49

Newidiadau 
Treth Incwm: 3.32

Newidiadau 
CYG: 3.84

Treth Cyfoeth 1.323
Cyfanswm y gost 0.0122 

Tabl 11. Cyfanswm costau, newidiadau treth ac arbedion ar gyfer incwm sylfaenol 
yng Nghymru dan amodau Senario 1. Mae’r ffigurau hyn ar gyfer incwm sylfaenol 
Model 1 a fanylir yn yr adrannau uchod. 

Senario 2: cyllideb incwm sylfaenol i Gymru a ariennir gan y DU 

Yn y senario hwn, byddai cost incwm sylfaenol (Model 1) yng 
Nghymru’n cael ei thalu drwy weld y DU fel cyfangorff yn 
codi’r arian angenrheidiol, efallai fel rhan o fformiwla Barnett 
ddiwygiedig, neu drwy becynnau cymorth newydd, ehangach 
ar gyfer pob un o wledydd y DU. Mantais y senario hwn yw na 
fyddai angen gwneud newidiadau i system dreth Cymru; yn 
122  Rydym wedi rhoi lle yn y gyllideb o ~£2 miliwn er mwyn cyfrif am unrhyw 
gostau ychwanegol, anrhagweladwy, a allai godi. Wrth i’r system wella ar hyd y 
blynyddoedd, gellir torri ar yr ychwaneg hwn.  
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hytrach byddai ‘talp o arian’ yn cael ei geisio o gyllideb y DU.123

Ar gost net o ychydig dros £6 biliwn, byddai incwm sylfaenol 
Model 1 yn gyfwerth â gronyn bach o gyllideb gyffredinol 
gwariant cyhoeddus y DU: rhywle rhwng 0.74% a 0.77% o’r cyfan. 

Byddai’r £6 biliwn yn gallu cael ei godi drwy ailgyfeirio 
rhywfaint o’r gyllideb bresennol, neu drwy aildrefnu gwariant 
cyhoeddus. Dyma ddarparu enghreifftiau o ddarpar 
ffynonellau ar gyfer cyllido incwm sylfaenol isod: 

• Pe bai Llywodraeth Cymru’n dad-wneud y toriad yng 
nghyfradd treth gorfforaethol, o 28% yn 2010 i 19% yn 
2020, byddai’n ennill ffigwr rhwng tua £26–28bn (mae 
cynnydd o 1p yn codi £2.6–2.8bn).124

• Mae cyllideb offer milwrol y DU 2017-2027 yn gyfwerth â 
£17.9bn y flwyddyn, am ddeng mlynedd. Yn 2020, cytunodd 
Llywodraeth y DU i gynnydd o £16bn yn fwy.125 Pe bai 
rhywfaint o hwn yn cael ei glustnodi ar gyfer cyllidebau 
nawdd cymdeithasol (incwm sylfaenol) datganoledig, 
byddai hynny’n talu cost sylweddol incwm sylfaenol i Gymru. 

• O fis Medi 2020 ymlaen, mae Llywodraeth y DU wedi 
clustnodi amcan-swm o £12.7 biliwn i’r gweinyddiaethau 
datganoledig drwy fformiwla Barnett fel rhan o wariant 

123  Mantais ychwanegol amlwg cael incwm sylfaenol i Gymru a ariennir yn llwyr 
o’r tu allan fyddai na fyddai angen addasu systemau treth incwm a chyfoeth Cymru, 
gan greu cyfran fwy o ‘enillwyr’ o’r cynllun incwm sylfaenol (yn dibynnu ar y modd y 
byddai’r DU yn symud yr arian). 
124  KAI Indirect Taxes, Customs and Coordination, ‘Direct effects of illustrative 
tax changes’, HMRC, 24 Ebrill 2018. Ar gael yma: chment_data/file/881034/
May20__Direct_effects_of_illustrative_tax_changes_BULLETIN_FINAL.odt ; 
awgrymwyd hyn eisoes cyn hyn gan Reed, H. and Lansley, S. (2019), er bod treth 
gorfforaethol yn cadw at 19%, yn hytrach na’r 18% disgwyliedig. 
125  National Audit Office (2018) Ar gael yma: https://www.nao.org.uk/wp-
content/uploads/2018/01/The-Equipment-Plan-2017-to-2027-Summary.pdf ; UK 
prime minister Boris Johnson has recently agreed a further £16 billion in defence 
spending for the UK, Guardian (2020) https://www.theguardian.com/politics/2020/
nov/18/boris-johnson-agrees-16bn-rise-in-defence-spending 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881034/May20__Direct_effects_of_illustrative_tax_changes_BULLETIN_FINAL.odt
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/881034/May20__Direct_effects_of_illustrative_tax_changes_BULLETIN_FINAL.odt
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/The-Equipment-Plan-2017-to-2027-Summary.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/The-Equipment-Plan-2017-to-2027-Summary.pdf
https://www.theguardian.com/politics/2020/nov/18/boris-johnson-agrees-16bn-rise-in-defence-spending
https://www.theguardian.com/politics/2020/nov/18/boris-johnson-agrees-16bn-rise-in-defence-spending
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Covid.126 Os oes cyfiawnhad i wariant o’r fath fel 
cefnogaeth yn ystod yr argyfwng presennol, yna efallai 
y byddai cyfiawnhad am gefnogaeth debyg ar gyfer 
problemau cymdeithasol eraill, boed amgylcheddol, 
epidemiolegol neu argyfwng tlodi parhaus Cymru. O 
ystyried fod Cymru’n un o bedair gwlad ddatganoledig, 
dim ond cyfran benodol, gymharol o swm o’r fath allai 
gael ei ddisgwyl i dalu am incwm sylfaenol i Gymru.

• Ym mis Gorffennaf 2020, torrodd Llywodraeth y DU Dreth 
Dir y Dreth Stamp (sydd i bob pwrpas yn gymhorthdal i 
berchnogion eiddo) a amcangyfrifir iddo gostio £3.8 biliwn 
i’r pwrs cyhoeddus.127 Beirniadwyd y cynllun Bwyta Mas i 
Helpu Mas, a gostiodd o leiaf £500 miliwn, yn ogystal, nid 
yn unig am gyfrannu at ledaenu feirws Covid, ond hefyd 
fel gwariant diangen.128

• Amcangyfrifir fod Llywodraeth y DU wedi gwario tua 
£895 miliwn ar ddyblu niferoedd yr ‘hyfforddwyr gwaith’ 
a gyflogir dan Ganolfan Byd Gwaith, er mwyn ‘gwella 
cefnogaeth chwilio am waith’ yn ystod y pandemig.129 Mae 
defnyddio arian cyhoeddus yn y modd hwn yn hynod 
ddadleuol: yn y lle cyntaf, cefnogaeth ariannol sydd ei 
angen ar unigolion di-waith, nid cymorth i chwilio am swyddi 
sy’n gynyddol absennol yn ystod yr argyfwng presennol.  

Gellid codi cyllid ar gyfer incwm sylfaenol i Gymru drwy 
amryw ffynonellau hefyd, gan gynnwys trethi incwm a / neu 

126  NAO (2020) ‘Covid-19 Cost Tracker’. Ar gael yma:  https://www.nao.org.uk/
wp-content/uploads/2020/09/COVID-19-cost-tracker-2020-09-08.pdf 
127  Trysorlys EM (2020) ‘A plan for jobs’. Ar gael yma: https://www.gov.uk/
government/publications/a-plan-for-jobs-documents/a-plan-for-jobs-2020  ; NAO 
(2020).
128  Wales Online (2020), ‘Eat Out to Help Out cost government £522M 
Treasury reveals’. Ar gael yma: https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/eat-out-
to-help-out-18875642 
129  DWP (2020), ‘4,500 new Work Coaches to join the frontline to help Britain 
build back better’. Ar gael yma: https://www.gov.uk/government/news/4-500-new-
work-coaches-to-join-the-frontline-to-help-britain-build-back-better 

https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/COVID-19-cost-tracker-2020-09-08.pdf
https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/COVID-19-cost-tracker-2020-09-08.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/a-plan-for-jobs-documents/a-plan-for-jobs-2020
https://www.gov.uk/government/publications/a-plan-for-jobs-documents/a-plan-for-jobs-2020
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/eat-out-to-help-out-18875642
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/eat-out-to-help-out-18875642
https://www.gov.uk/government/news/4-500-new-work-coaches-to-join-the-frontline-to-help-britain-build-back-better
https://www.gov.uk/government/news/4-500-new-work-coaches-to-join-the-frontline-to-help-britain-build-back-better
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gyfoeth ychydig uwch (fel treth enillion cyfalaf),130 ar lefel y 
DU. Fel y nodwyd uchod eisoes, mae gan y DU gapasiti a dan-
ddefnyddir yn ddifrifol i allu codi arian drwy gyfrwng trethiant 
cyfoeth mwy synhwyrol. O ddarpar swm o £72 biliwn a allai 
gael ei godi drwy drethu cyfoeth dros £750,000 yn flaengar, 
gallai cyfran fynd i dalu am gyllidebau incwm sylfaenol y 
gwledydd datganoledig, gan gynnwys Cymru. 

Senario 3: cynllun cyllido hybrid 

Yn Senario 3, rydyn ni’n cynnig model hybrid ‘cydweithredol’ 
sy’n tybio fod yr un pwerau codi trethi’n digwydd ag yn Senario 
1, ond gyda rhan fechan o’r cyllid y deillio o’r tu allan i Gymru, 
o ffynonellau eraill. Mae hyn yn arwain at leihau’r baich treth 
ar gyfer preswylwyr Cymru dan Senario 3, o’i gymharu â 
Senario 1.

Yn y senario hybrid hwn, gofynnwn y cwestiwn: beth fyddai 
cyfraniad rhesymol gan y DU i incwm sylfaenol yng Nghymru? 
Er mwyn gwneud hyn, fe wnaethon ni fodelu’n effeithiol 
sut y byddai incwm sylfaenol i Gymru’n sefyll mewn newid 
trethiant ehangach ledled y DU, i ddeall sut mae arian yn 
llifo mewn incwm sylfaenol damcaniaethol ar gyfer yr holl 
DU. Byddai system dreth refeniw-niwtral yn y DU yn golygu 
y byddai Cymru’n elwa’n net: byddai angen rhyw gymaint o 
arian allanol er mwyn llenwi’r bwlch cost o gyflwyno incwm 
sylfaenol yng Nghymru. Wedyn, rydyn ni’n graddoli’r system 
dreth ddamcaniaethol hon i lawr i system sy’n weithredol yng 
Nghymru’n unig, sy’n gadael twll o ryw £1 biliwn yn y gyllideb. 
Dyma sy’n gyfwerth â chyfraniad y DU i’r model hybrid.

Mae’r dull hwn wedyn yn rhoi system dreth i ni sy’n cael ei 

130  Amcangyfrifodd economegwyr yn Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus y 
gallai cynyddu treth enillion cyfalaf ddod â £21 biliwn yn ychwanegol bob blwyddyn 
i’r gyllideb. IPPR (2019), ‘Just Tax’. Ar gael yma: https://www.ippr.org/files/2019-09/
just-tax-sept19.pdf 

https://www.ippr.org/files/2019-09/just-tax-sept19.pdf
https://www.ippr.org/files/2019-09/just-tax-sept19.pdf
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chalibradu’n ‘deg’, fel bod Cymru ond yn codi’r swm o arian 
y byddai’n rhaid iddi yn achos damcaniaethol gweithredu 
polisi incwm sylfaenol i’r DU ar draws pob gwlad. Dim ond 
yng Nghymru y codir y trethi o hyd, a dim ond yng Nghymru 
y dosberthir incwm sylfaenol, ond gydag elfen a gyllidir gan y 
DU (i’w gyllido drwy unrhyw nifer o ffyrdd). 

Yn Senario 1, nid yw’r system dreth a chynilo’n cynnwys 
ailddosbarthu o’r DU. Yno mae newidiadau i’r system dreth 
ychydig yn amlycach, am fod yr holl arian ar gyfer incwm 
sylfaenol yn cael ei godi y tu mewn i Gymru (drwy gyfrwng 
incwm a chyfoeth). I’r gwrthwyneb, mae Senario 3 yn tybio 
fod newid tebyg, ond ‘ysgafnach’ yn y drefn drethu i Gymru, 
gan adael diffyg a delir wedyn gan gyllideb ehangach y DU. 
Mae’r model hybrid hwn yn dilyn trefniant ariannol presennol 
Cymru, ble mae’r DU yn cyfrannu arian i dalu am y diffyg yng 
nghyllideb Cymru ar ôl refeniw cyhoeddus.131

Cyfraddau treth incwm newydd arfaethedig Senario 3

Lwfans personol 12,500 0%
Cyfradd sylfaenol 12,500 - 25,000 20%
Cyfradd sylfaenol + 25,000 - 42,500 32%
Cyfradd uwch 42,500 - 120,000 45%
Cyfradd ychwanegol Above 120,00 55%

Tabl 12. Newidiadau arfaethedig i’r dosbarthiadau treth incwm. 

Symudwyd y bandiau treth o’u cymharu â system dreth 
bresennol y DU gyda chyflwyno band treth newydd “Cyfradd 
sylfaenol +”. Mae’r lwfans personol bellach yn dechrau lleihau 

131  Gweler Prifysgol Caerdydd (2019) ‘Government Expenditure and Revenue 
Wales 2019’. Caerdydd: Prifysgol Caerdydd. Ar gael yma: https://www.cardiff.
ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/1540498/Government-Expenditure-and-Revenue-
Wales-2019.pdf 

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/1540498/Government-Expenditure-and-Revenue-Wales-2019.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/1540498/Government-Expenditure-and-Revenue-Wales-2019.pdf
https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0004/1540498/Government-Expenditure-and-Revenue-Wales-2019.pdf
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ar gyfer incwm uwchlaw £90,000 (o’i gymharu â system dreth 
bresennol y DU, sy’n lleihau o £100,000). 

Rydym hefyd wedi rhagweld diwygio Cyfraniadau Yswiriant 
Gwladol (CYG) gan ddilyn cynigion tebyg.132 Rydym wedi dileu 
elfennau atchweliadol CYG, ac ychwanegu cyfradd drethu ar 
gyfer pobl sy’n ennill llai na £183 yr wythnos.

Newidiadau arfaethedig i CYG yn Senario 3

CYG Dosbarth 1: 

Llai na £183 yr wythnos 12%
£183 - £962 yr wythnos 13%
Uwch na £962 yr wythnos 14%

Tabl 13. Newidiadau arfaethedig i system Cyfraniadau Yswiriant Gwladol (CYG) 
Dosbarth 1. 

Mae CYG dosbarth 2 yn dreth benodedig o £3.05 yr wythnos, 
ar gyfer pawb sy’n ennill dros £6475 y flwyddyn. Nid ydym 
wedi gwneud unrhyw newidiadau yma. 

CYG dosbarth 4: Mae CYG dosbarth 4 ar gyfer pobl 
hunangyflogedig. Fel yn achos Dosbarth 1, rydym wedi tynnu 
elfennau atchweliadol CYG, gan eu hunioni â’n newidiadau ar 
gyfer dosbarth 1 

Llai na £9501 y flwyddyn 12%
£9501 - £50,000 y flwyddyn 13%
Uwch na £50,000 y flwyddyn 14%

Tabl 14. Newidiadau arfaethedig i system Cyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth 4. 

Crynodeb Senario 3: Cyllido incwm sylfaenol mewn dull hybrid 

132  Lansley S. a Reed H. (2019), Basic Income for All: From Desirability to 
Feasibility. 



128

Cost Gros 
(£bn) 

Arbediad 
(£bn) 

Newidiadau 
Treth a CYG 
(£bn) 

Cost gros 
incwm sylfaenol 
(Model 1): 

13.05

Diddymu 
pensiwn 
gwladol: 

4.43

Diddymu budd-
dal plant: 0.49

Newidiadau 
Treth Incwm: 2.99

Newidiadau 
CYG: 3.03

Treth Cyfoeth 1.323
Costau sy’n 
weddill ar 
ôl gwneud 
newidiadau ac 
arbedion treth 
yng Nghymru 

0.79

Cyfraniad y DU 
(£bn) 1

Cyllideb sy’n 
weddill 0.21133

Tabl 15. Cyfanswm costau, newidiadau treth ac arbedion ar gyfer incwm sylfaenol 
yng Nghymru dan Senario 3. Mae’r ffigurau hyn ar gyfer incwm sylfaenol Model 1 y 
manylir arno mewn adrannau blaenorol. 

b. Buddsoddi yng nghenedlaethau’r 
dyfodol: Cronfa Dyfodol Cymru 

133   Rydym wedi rhoi clustog o £0.21 biliwn i’r gyllideb er mwyn cyfrif am 
unrhyw gostau ychwanegol, na ellid mo’u rhagweld a allai godi. Wrth i’r system 
fireinio ar hyd y blynyddoedd, gellir torri ar yr ychwaneg hwn. 
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Cyfanswm ymatebwyr: 1049 

Gan feddwl am effaith argyfwng fel pandemig 
Coronafeirws, i ba raddau, os o gwbl, fyddech chi’n 
cefnogi neu’n gwrthwynebu rhoi llawer mwy o 
rymoedd datganoledig i Lywodraeth Cymru ym 
maes nawdd a grymoedd codi trethi i ddarparu 
polisïau sy’n ateb anghenion penodol Cymru? 

Cefnogi’n gryf 
25.6%

Cefnogi i raddau 

30.0%

Ddim yn cefnogi na’n 
gwrthwynebu 18.8%

Gwrthwynebu i raddau 
7.2%

Gwrthwynebu’n gryf 
12.8%

Ddim yn gwybod 
5.5%

Survation.
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Rydym ni, y byw, yn aml yn esgus cefnogi ein cyndeidiau a’n hwyrion, 
ond rydym ni’n brin o sefydliadau all droi ein rhethreg yn ymddygiad 
ystyrlon. Gyrrir corfforaethau gan ddatganiadau elw chwarterol, 
llywodraethau gan yr etholiad nesaf. Pa mor braf fyddai cael un sector 
o’n heconomi’n edrych ar orwel amser sy’n cynnwys sawl cenhedlaeth!134

Dewis arall ar gyfer cyllido incwm sylfaenol yng Nghymru 
yw drwy sefydlu Cronfa Dyfodol Cymru (WFF), a fyddai’n 
cynhyrchu enillion a dalai am gynllun incwm sylfaenol i’r 
dyfodol.

Yr WFF fyddai amrywiad Cymru ar gronfeydd cyfoeth sofran 
a dinasyddol: sefydliadau sy’n defnyddio asedau cyhoeddus 
presennol – ac yn crynhoi asedau newydd – all gynhyrchu enillion 
i’r gronfa, er mwyn iddi dyfu’n flynyddol, Byddai’r WFF yn cael ei 
rheoli gan gorff annibynnol arbenigol, ar ran preswylwyr Cymru, 
gyda nod diamwys o ddod yn fecanwaith ar gyfer galluogi 
preswylwyr Cymru i dderbyn taliadau incwm sylfaenol.

Mae dros gant o gronfeydd tebyg ledled y byd erbyn hyn, 
gyda’r mwyafrif llethol wedi’u creu ers y flwyddyn 2000.135 
Sefydlwyd sawl un o’r cronfeydd hyn ar sail gwerthu adnodd 
unigol, fel olew, ond does dim byd i atal Cymru rhag defnyddio 
sawl ffynhonnell refeniw er mwy dechrau tyfu cronfa newydd.

Y cronfeydd mwyaf adnabyddus o’u math ar hyn o bryd yw 
Cronfa Fyd-eang Pensiwn Llywodraeth Norwy a Chronfa 
Barhaol Alaska. Yn achos Alaska, sefydlwyd ei Chronfa Barhaol 
yn 1975 ar sail trethu ar y diwydiant olew, gan ddarparu elw 
blynyddol i’r gronfa sy’n agos at 10% bob blwyddyn. Mae’r 
gronfa $65 biliwn hon yn talu difidend i ddinasyddion ar 
gyfartaledd o £1,100 y flwyddyn, sydd wedi helpu Alaska i fod 
yn un o daleithiau mwyaf cyfartal UDA. Mae penderfyniad 

134  Barnes, P. (2001) Who Owns the Sky? Washington: Island Press. p. 123.
135  Cummine, A. (2016) Citizen’s Wealth: Why (and how) sovereign funds 
should be managed by the people for the people.
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Llywodraethwr Alaska, Bill Walker, i leihau’r taliad difidend 
o 2016-2018, er mwyn talu dyledion y dalaith, yn cynnig sail i 
ddadlau o blaid cael rheolaeth gan gorff annibynnol i Gronfa 
Dyfodol Cymru, ar wahân i’r llywodraeth. Byddai hyn yn sicrhau 
nad oes modd meddiannu’r arian mewn dull tebyg o’r WFF.

Mae cronfa olew Norwy hefyd yn cynnig gwersi pwysig i’r 
DU. Pe bai Llywodraeth y DU wedi dilyn esiampl Norwy gyda 
meysydd nwy ac olew Môr y Gogledd y DU yn y 1980au, 
byddai’n ased sy’n werth £450 biliwn erbyn heddiw. Mae 
Norwy’n cynnig esiampl o’r hyn y gall polisi economaidd 
blaengar ei gyflawni drwy gyfrwng gweledigaeth flaengar 
ynghylch rheoli cyfoeth gwlad.

Cynsail arall pwysig yw Cronfa Dyfodol Awstralia, sy’n 
gronfa cyfoeth sofran a reolir yn annibynnol, ac a sefydlwyd 
yn 2006 a’i phrisio’n ddiweddar ar AU$168bn.136 Crëwyd y 
gronfa gydag incwm o werthu traean o ddarparwr telecom 
cenedlaethol Awstralia. Fe’i tyfwyd wedyn drwy gyfrwng 
buddsoddiadau gan lywodraethau olynol Awstralia. Daeth y 
gronfa’n aelod o Fforwm Rhyngwladol y Cronfeydd Cyfoeth 
Sofran ac yn llofnodwr Egwyddorion Santiago – set o 
ganllawiau rhyngwladol sy’n cynrychioli’r arferion gorau ar 
gyfer rheoli cronfeydd cyfoeth sofran (gweler yr adran isod ar 
‘Lywodraethu’r gronfa’n ddemocrataidd’).137

Nod WFF annibynnol ddylai fod i fodelu ar gronfeydd cyfoeth 
sofran eraill a sicrhau fod cyfoeth y wlad yn cael ei ddefnyddio 

136  Future Fund. Diweddariad Portffolio 31 Rhagfyr 2019. https://www.
futurefund.gov.au/
137  Future Fund (2015), “Building a long-term sustainable sovereign wealth fund 
under the Santiago Principles.” Ar gael yma:  https://www.futurefund.gov.au/news-
room/2016/05/22/Building-a-long-term-sustainable-sovereign-wealth-fund-under-the-
Santiago-Principles. 

https://www.futurefund.gov.au/
https://www.futurefund.gov.au/
https://www.futurefund.gov.au/news-room/2016/05/22/Building-a-long-term-sustainable-sovereign-wealth-fund-under-the-Santiago-Principles
https://www.futurefund.gov.au/news-room/2016/05/22/Building-a-long-term-sustainable-sovereign-wealth-fund-under-the-Santiago-Principles
https://www.futurefund.gov.au/news-room/2016/05/22/Building-a-long-term-sustainable-sovereign-wealth-fund-under-the-Santiago-Principles
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er budd mwyaf ei phobl. Byddai dosbarthu asedau’r WFF drwy 
gyfrwng incwm sylfaenol yn golygu fod arian yn cyrraedd pocedi 
preswylwyr hirdymor yn uniongyrchol a rheolaidd. Byddai’r 
gronfa hefyd yn galluogi pob dinesydd i fod yn berchen ar ran 
o’r economi’n uniongyrchol a theimlo fod ganddynt gyfran yn ei 
dyfodol. Fel y mynega’r economegwyr Howard Reed a Stewart 
Lansley yn eu cynnig ar gyfer creu cronfa debyg: 

Yn hanfodol, byddai cronfa gyfoeth dinasyddion yn cysylltu 
dinasyddion yn uniongyrchol ag incwm sylfaenol a’r system seiliol a 
ddarperir gan incwm sylfaenol, am y bydden nhw’n berchen ar (ran 
gynyddol o’r) mecanwaith sy’n ei ariannu.138

Cynigion am Gronfa Gyfoeth Gymdeithasol i’r DU 

Awgrymwyd cael nifer o bolisïau cymharol yng nghyd-destun y 
DU. Dadleuodd Guy Standing o blaid sefydlu Cronfa Gyffredin, 
yn bennaf drwy gyfrwng tollau ar ddefnydd masnachol sawl 
adnodd cyffredin, gan gynnwys treth gwerth tir, treth garbon, 
a mathau eraill o drethi cyfoeth.139 Byddai’r gronfa hon yn 
buddsoddi mewn dulliau moesol a chynaliadwy er mwyn creu 
Difidend Cyffredin, i’w dalu’n gyfartal i holl drigolion y DU. 

Yn yr un ysbryd, mae Lansley, McCann a Schifferes wedi 
cynnig y dylid sefydlu Cronfeydd Cyfoeth Cymdeithasol i 
gywiro’r anghydbwysedd rhwng cyfoeth cyhoeddus a phreifat, 
a chynyddu’r adnoddau sydd ar gael i bob dinesydd yn y DU.140 
Y syniad y tu cefn i’r cynllun hwn yw ailddosbarthu cyfanswm 
cyfoeth cymdeithas i gyfeiriad cyffredin, er mwyn gwrthbwyso’r 
gyfran gynyddol o gyfoeth yn nwylo preifat.

138  Lansley S., and Reed H., (2019) Basic Income for All: From Desirability to 
Feasibility. 
139  Standing, G. (2019), Plunder of the Commons: A Manifesto for Sharing 
Public Wealth (London: Pelican Books).
140  Lansley, S., McCann, D., and Schifferes, S., (2018) Remodelling Capitalism: 
how social wealth funds could transform Britain. 



133

Mewn modd cyffelyb, cynigiodd yr IPPR y dylid sefydlu Cronfa 
Gyfoeth Dinasyddion y DU a allai fod yn werth £186bn 
erbyn 2029/30, pe cai’i sefydlu heddiw, a fyddai’n gallu talu 
etifeddiaeth gyffredin sylfaenol o £10,000 i bob dinesydd 25 
oed.141 Byddai modd ariannu’r cynllun hwn drwy ddiwygio’r 
system dreth, gwerthu rhai asedau cyhoeddus, trosglwyddiadau 
cyfalaf a sawl llif refeniw newydd (a amlinellir yn eu 
hadroddiad).

Yng Nghymru, mae Gerald Holtham a Tegid Roberts wedi 
argymell codi toll fechan ar breswylwyr Cymru er mwyn ei dalu 
i gronfa sicrwydd cymdeithasol a ddefnyddid i ddarparu gofal 
cymdeithasol i bobl yn eu henoed.142 Byddai toll ar ddinasyddion 
yn cael ei rhoi mewn cronfa annibynnol a allai gael ei buddsoddi 
a’i defnyddio i ymestyn darpariaeth gofal cymdeithasol.

Mae’r cynlluniau hyn wedi cael sylw eang yng nghylchoedd 
polisi economaidd blaengar, ac maent yn darparu amrywiaeth 
o lwybrau y gallai menter yng Nghymru eu dilyn er mwyn 
lansio Cronfa Dyfodol Cymru. 

Adeiladu’r gronfa

Y dewis a ffafrir, a’r un mwyaf gwleidyddol ddichonadwy, 
fyddai datblygu’r WFF yn raddol dros gyfnod o ddegawd 
neu ddwy. Byddai cael amserlin hirach yn peri y gallai’r 
Gronfa ddod yn wleidyddol ddadleuol, oherwydd, er gwaetha’i 
haddewidion, ni fyddai’r cyhoedd wedi gweld ffrwyth y 
Gronfa. Mae gofid cyfiawn hefyd yn bodoli y gallai’r sicrwydd 
economaidd a ddoi yn sgil Cronfa Ddyfodol orfod cael ei 
ddefnyddio gan breswylwyr yn gynt, rhagor na wedyn.  

141  IPPR (2019), Our Common Wealth: a Citizen Wealth Fund for the UK. IPPR 
Commission on Economic Justice.
142  Wales Online (2017), “This is how Wales can solve the huge funding crisis 
facing social care.” Ar gael yma: https://www.walesonline.co.uk/business/business-
news/how-wales-can-solves-social-12999191

https://www.walesonline.co.uk/business/business-news/how-wales-can-solves-social-12999191
https://www.walesonline.co.uk/business/business-news/how-wales-can-solves-social-12999191
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Drwy gyfrwng Trysorlys y DU 

Y ffordd orau o sefydlu Cronfa Dyfodol Cymru fyddai pe bai 
Trysorlys y DU yn cyhoeddi bondiau gwastadol, untro, di-log, 
a brynwyd gan Fanc Lloegr fel ffurf o gyllido ariannol agored. 
Mae gan Lywodraeth Cymru rymoedd cyhoeddi bondiau 
ar hyn o bryd, ond maent yn gyfyng,143 felly y llwybr gorau 
fyddai cael Trysorlys y DU i gyhoeddi’r bondiau gyda’r bwriad 
diamwys o sefydlu’r WFF.

Gallai Banc Lloegr, yn syml, gredydu cyfrif Trysorlys y DU yn 
uniongyrchol ag arian y gallai Trysorlys y DU ei drosglwyddo 
i’r WFF. Y ffordd fwyaf amlwg o wneud hyn fyddai drwy’r 
cyfleuster Ffyrdd a Modd, fel y’i gelwir, sy’n gwasanaethu fel 
gorddrafft Trysorlys y DU ym Manc Lloegr. Mae Banc Lloegr 
wedi cynnig cyllido diderfyn mewn egwyddor i Drysorlys y DU 
drwy gyfrwng y mecanwaith hwn yn ystod argyfwng Covid144, 
ond nid yw Llywodraeth y DU wedi manteisio ar hynny eto, 
wrth i falans y cyfleuster aros yn wastad ar £370m145 

O’i weld fel gorddrafft, bwriad y cyfleuster Ffyrdd a Modd yw 
fel dull byrdymor o gyllido (er nad oes dyletswydd swyddogol, 
na rheidrwydd i ad-dalu, yn enwedig am ei fod yn ddi-log). 
Mae Trysorlys y DU wedi addo ad-dalu unrhyw arian o’r Ffyrdd 
a Modd ar y cyfle cyntaf, cyn diwedd y flwyddyn. Ar gyfer 
cyllido mwy hirdymor, gallai fod yn fwy ffafriol felly i’r Trysorlys 
gyhoeddi bondiau gwastadol di-log, y byddai Banc Lloegr yn 
eu prynu gyda chronfeydd wrth gefn newydd banc canolog.146 

143  Gov.wales (2018) ‘New bond powers for infrastructure investment’. Ar gael 
yma: https://gov.wales/new-bond-powers-infrastructure-investment 
144  Financial Times (2020) ‘Bank of England to directly finance UK 
government’s extra spending’, Ar gael yma: https://www.ft.com/content/664c575b-
0f54-44e5-ab78-2fd30ef213cb
145 Bank Lloegr (2020) Ar gael yma: https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/
database/fromshowcolumns
146  Van Lerven, F. (2016) ‘A Guide to Public Money Creation’. Positive Money. 
Ar gael yma: http://positivemoney.org/wp-content/uploads/2016/04/Public-Money-
Creation-2.pdf 

https://gov.wales/new-bond-powers-infrastructure-investment
https://www.ft.com/content/664c575b-0f54-44e5-ab78-2fd30ef213cb
https://www.ft.com/content/664c575b-0f54-44e5-ab78-2fd30ef213cb
https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/fromshowcolumns
https://www.bankofengland.co.uk/boeapps/database/fromshowcolumns
http://positivemoney.org/wp-content/uploads/2016/04/Public-Money-Creation-2.pdf 
http://positivemoney.org/wp-content/uploads/2016/04/Public-Money-Creation-2.pdf 
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Byddai elw’r gwerthiant hwn wedyn yn cael ei drosglwyddo i’r 
WFF, gan alluogi’r gronfa i dyfu heb gynyddu dyled.

Drwy gyfrwng cyllido ariannol rhanbarthol

Ar y llaw arall, gallai Llywodraeth Cymru gyhoeddi bondiau 
newydd drosti’i hun, i’w buddsoddi yn yr WFF. Byddai Banc Lloegr 
yn creu cronfeydd wrth gefn banc canolog newydd er mwyn 
prynu’r bondiau hyn, efallai drwy gyfrwng Cyfrwng at Ddibenion 
Arbennig. Byddai’r ddyled hon yn cael ei throsglwyddo’n 
ddiddiwedd, wrth i Lywodraeth Cymru gyhoeddi bondiau newydd 
i’w gwerthu i Fanc Lloegr cyn i’r hen fondiau aeddfedu.

Yn UDA, mae’r Gronfa Ffederal wedi gosod cynsail i’r system 
hon gyda’i Chyfleuster Benthyca Trefol, a gyhoeddwyd ym mis 
Awst 2020 i helpu llywodraeth leol i lenwi’r bwlch rhwng cwymp 
mewn incwm a chynnydd mewn costau yn ystod pandemig 
Covid.147 Mae’r Gronfa Ffederal wedi ymrwymo i brynu $500bn 
o fondiau a gyhoeddwyd gan daleithiau, yn ogystal â chan 
wledydd ag o leiaf 500,000 o breswylwyr, a dinasoedd 
â phoblogaeth o 250,000 o leiaf. Bwriedir hwn fel mesur 
byrdymor, ac mae’r Gronfa Ffederal ond yn prynu bondiau â 
thymor aeddfedu hyd at 3 blynedd (er bod hyn eisoes wedi 
cael ei ymestyn o 2 flynedd). Serch hynny, gellir rhagweld y 
bydd y bondiau hyn yn cael eu parhau, yn hytrach na gorfodi 
awdurdodau lleol i geisio ad-dalu ar adeg pan fydd hi’n 
annhebygol y byddant mewn safle cryf i wneud hynny. 

Os oes angen i’r bondiau hyn a gyhoeddir yn rhanbarthol 
ddenu llog, a all fod yn ofynnol os dymunir cael opsiwn 
o’u gwerthu i’r sector breifat, gallai Banc Lloegr ddal a 
throsglwyddo’r ddyled hon i ebargofiant, ac ar yr un pryd roi’n 
ôl i Lywodraeth Cymru ar ffurf elw yr incwm llog a dderbynnir 

147 Federal Reserve (2020). Ar gael yma:  https://www.federalreserve.gov/
monetarypolicy/muni.htm 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/muni.htm
https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/muni.htm
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(yn debyg i’r modd y mae Esmwytho Meintiol yn gweithio’n 
ymarferol ar lefel genedlaethol). 

Bwriad mathau o gyllido ariannol fel hyn yw er mwyn darparu 
offeryn ychwanegol i bolisi ariannol er mwyn galluogi’r banc 
canolog i symbylu galw cydgasgliadol pan fo islaw’r trothwy 
dymunol.148 Bu mathau amrywiol o gyllido ariannol yn gyffredin 
yn y DU ers sawl degawd. Mae’n tueddu i gynnwys y banc 
canolog (yn achos y DU, Banc Lloegr) yn ‘moneteiddio’ dyled 
y llywodraeth drwy’i chyfnewid am arian a grëwyd o’r newydd 
a chadw’r ddyled ar ei fantolen yn barhaus.149 Mae llunwyr 
polisi wedi defnyddio cyllido ariannol fel offeryn effeithiol ar 
gyfer rheoli ymrwymiadau gwario eithriadol drwy gydol hanes 
diweddar, fel y rheiny a achosir gan ryfeloedd a rhaglenni 
buddsoddi cyhoeddus. Yn ystod yr 20fed ganrif, defnyddiwyd 
ffurfiau ar gyllido ariannol yn helaeth – er enghraifft yn ystod 
y ddwy Ryfel Byd – ac roedd Banc Lloegr yn parhau i amsugno 
cyfran fawr o ddyled gyhoeddus drwy gydol y cyfnod ar ôl y 
rhyfeloedd tan y 1990au.150

O gael gwaddol cychwynnol sylweddol a strategaeth fuddsoddi 
graff, gallai’r WFF dyfu i faint sy’n abl i gyllido incwm 
sylfaenol tebyg i incwm sylfaenol Model 1 a fanylir uchod, yn 
llwyr ar ei phen ei hun. Ond o ystyried y byddem ni’n disgwyl 
gweld incwm sylfaenol yn cael ei gyllido, o leiaf yn rhannol, 
drwy gyfrwng trethi incwm a chyfoeth (waeth beth fo’r senario 
ddatganoledig ar y pryd), mae’n fwy credadwy disgwyl i 
Gronfa Dyfodol Cymru fwyhau, yn hytrach na chymryd lle, 
unrhyw fecanweithiau cyllido safonol.  

148  Van Lerven, F. (2016) ‘A Guide to Public Money Creation’. Positive Money. 
Ar gael yma: http://positivemoney.org/wp-content/uploads/2016/04/Public-Money-
Creation-2.pdf 
149  Gweler gwaith Positive Money i gael astudiaethau treiddgar ar y pwnc hwn. 
. https://positivemoney.org/
150  Yr eithriad nodedig oedd cyfnod 1974-1988, cyfnod o chwyddiant uchel. Ryan 
Collins, J. a van Lerven, F. (2018) ‘Bringing the Helicopter to Ground’. UCL. Ar gael 
yma: https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/sites/public-purpose/files/iipp-
wp-2018-08.pdf 

http://positivemoney.org/wp-content/uploads/2016/04/Public-Money-Creation-2.pdf
http://positivemoney.org/wp-content/uploads/2016/04/Public-Money-Creation-2.pdf
https://positivemoney.org/
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/sites/public-purpose/files/iipp-wp-2018-08.pdf
https://www.ucl.ac.uk/bartlett/public-purpose/sites/public-purpose/files/iipp-wp-2018-08.pdf
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Yn hynny o beth, yn Nhabl 16 isod, rydym wedi dangos beth 
fyddai maint gofynnol, gwaddol cychwynnol, twf tybiedig ac 
amserlen ofynnol Cronfa Dyfodol Cymru. Pe bai’r Gronfa’n 
cael ei thrin fel mecanwaith ar gyfer ariannu hanner incwm 
sylfaenol Cymru, a derbyn gwaddol sylweddol, gallai ddal yr 
arian blynyddol angenrheidiol o fewn degawd.

Gwerth y 
gronfa (ar 
delerau 
2020) sydd 
angen 
i dalu’n 
flynyddol 
(£bn) 

Gwerth 
gwaddoliad 
cychwynnol 
(£bn) 

Gwir gyfradd 
twf dybiedig 
y gronfa (% 
per annum) 

Nifer 
blynyddoedd 
fydd angen 
i ddwyn 
ffrwyth 

Incwm 
sylfaenol 
Model 1 

170 78 4 20

50% o 
Incwm 
sylfaenol 
Model 1

85 58 4
10

Tabl 16: Gofynion cynllun twf ar gyfer Cronfa Dyfodol Cymru i fwyhau neu gymryd 
lle trethiant fel mecanwaith ariannu incwm sylfaenol i Gymru. 

Ochr yn ochr â’i strategaeth fuddsoddi barhaus, gellid 
rhoi ychwaneg i’r Gronfa o bryd i’w gilydd ar ffurf trethi 
ffawdelw (windfall taxes), neu dollau amgylcheddol eu naws 
ar allyriadau carbon diwydiannol, cyfraddau llygredd ac 
ati. Gallai llunwyr polisi adolygu pa fewnbwn i’r Gronfa sy’n 
synhwyrol er budd cyffredinol preswylwyr Cymru. Er enghraifft, 
pe bai prosiectau fel prosiect Tidal Lagoon Power yn Abertawe 
ddwyn ffrwyth byth, gan ddarparu ynni i ryw 155,000 o gartrefi 
Cymru bob blwyddyn, gellir dadlau achos dros fwydo cyfran 
o’r refeniw a gynhyrchir yn syth i mewn i’r WFF;151 wedi’r cyfan 
nid oes neb yn berchen ar rym naturiol y llanw, ac mae’n eiddo 
cyffredin. 

151  Tidal Lagoon Power. Gweler: http://www.tidallagoonpower.com/projects/
swansea-bay/key-statistics/ 

http://www.tidallagoonpower.com/projects/swansea-bay/key-statistics/
http://www.tidallagoonpower.com/projects/swansea-bay/key-statistics/
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Llywodraethu’r gronfa’n ddemocrataidd 

Fel yn achos pob cronfa gyfoeth sofran / dinasyddion, mae 
angen rhoi ystyriaeth ofalus i lywodraethiant Cronfa Dyfodol 
Cymru. Byddai diffiniad – neu gyfansoddiad – yn cynnwys 
egwyddorion sylfaenol yn arwain gweithgarwch y gronfa ac 
yn sicrhau ei bod, fel sefydliad Cymreig newydd, yn atebol i 
‘ddinasyddion’ Cymru, a ddiffinnir yma fel preswylwyr.

Er y bydd angen cael rheolwyr portffolio arbenigol ar y 
gronfa i wneud penderfyniadau craff o ran y ffordd orau i 
dyfu’r gronfa, ac yn y modd mwyaf moesol, rhaid ystyried 
cydbwysedd cywir ymgysylltiad democrataidd ar gyfer pobl 
Cymru, a fyddai, yn y pen draw, yn berchen ar yr WFF (os nad 
yn ei rheoli).

Mae ‘Egwyddorion Santiago’, a ddrafftiwyd yn 2008, yn 
fframwaith rhyngwladol cydnabyddedig ar gyfer cynllunio a 
gwerthuso cronfeydd cyfoeth sofran.152 Serch hynny, byddai 
angen rhywfaint o addasu ar yr egwyddorion hyn er mwyn 
rhoi’r grym democrataidd iddynt y dylai Cronfa Dyfodol 
Cymru ei hymgorffori. Fel y noda Angela Cummine, nid yw 
Egwyddorion Santiago’n dweud fawr ddim am y berthynas 
rhwng y dinesydd a’r wladwriaeth sy’n angenrheidiol ar 
gyfer cronfeydd democrataidd.153 Dylai’r WFF fabwysiadu 
diwygiadau Cummine o’r egwyddorion, gyda newidiadau 
bychain eraill, fel rhan o gyfansoddiad y gronfa.  

Diffiniad

Rhaid gosod diffiniad a dull gweithredu clir i’r WFF o’r 
dechrau’n deg. Gallai diffiniad gynnwys: 
152  International Working Group of Sovereign Wealth Funds (IWGSWF) 
(2008), ‘Sovereign Wealth Funds: “Santiago Principles’, Ar gael yma: https://www.
ifswf.org/sites/default/files/santiagoprinciples_0_0.pdf 
153  Cummine, A. (2016) Citizens’ Wealth: why (and how) sovereign funds should 
be managed by the people for the people. Llundain: Yale University Press. p. 3. 

https://www.ifswf.org/sites/default/files/santiagoprinciples_0_0.pdf
https://www.ifswf.org/sites/default/files/santiagoprinciples_0_0.pdf
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Cronfa fuddsoddi i bwrpas arbennig yw Cronfa Dyfodol 
Cymru (WFF) a reolir gan lywodraeth gyffredinol Cymru 
yn ei rhinwedd ymddiriedol fel asiant ar ran preswylwyr 
Cymru.154 Preswylwyr ar y cyd, fel poblogaeth, sy’n 
berchen ar y cronfeydd hyn, eu hasedau sylfaenol, a’u 
hadenillion buddsoddiad. Mae’r WFF, a grëwyd gan y 
llywodraeth gyffredinol at ddibenion macro-economaidd 
sy’n ceisio gwella lles cymuned Cymru, yn dal, yn rheoli 
ac yn gweinyddu asedau cyhoeddus i gyflawni amcanion 
ariannol, ac yn cyflogi set o strategaethau buddsoddi sy’n 
cynnwys buddsoddi mewn asedau ariannol tramor.155

Perchnogaeth a democratiaeth 

Byddai egwyddorion yr WFF yn cael eu hesbonio’n glir a’u 
dosbarthu i bob preswylydd. Fe allai enghreifftiau gynnwys 
nodiadau ar berchnogaeth a democratiaeth:

Dylai’r perchennog, sef preswylwyr sefydledig Cymru, 
osod amcanion Cronfa Dyfodol Cymru, gosod ei pholisi 
buddsoddi trosfwaol, penodi aelodau ei gorff llywodraethu 
(yn unol ag egwyddorion sydd wedi’u diffinio’n glir) ac 
arfer goruchwyliaeth dros weithrediadau’r WFF trwy 
fecanweithiau democratig.156 

Tryloywder

Mae egwyddor tryloywder yn hanfodol i sefydliad 
democrataidd. Yn hynny o beth bydd cael datganiad blynyddol 
unedig sy’n crynhoi buddsoddiadau, cyfradd twf, nifer taleion 
a’r swm a dalwyd yn y flwyddyn flynyddol yn rhoi sicrwydd i 
breswylwyr Cymru fod eu cronfa’n cael ei gweithredu â barn 
dda, ac ar yr un pryd atgoffa buddiolwyr / perchnogion y 
gronfa mai da cyfun ydyw. 

154  Yma, gellid diffinio ‘preswylydd yng Nghymru’ gan gyfnod penodedig pryd y 
bu’r unigolyn yn preswylio yng Nghymru.
155  Addaswyd o’r IWGSWF(2008) a Cummine (2016), a ddyfynnir, ill dau, uchod. 
156  Addaswyd o’r IWGSWF(2008) a Cummine (2016). 
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Gwreiddio Nodau Llesiant Cymru yng Nghronfa Dyfodol Cymru 

Mae sefydlu cronfa hefyd yn gyfle i roi gwaelod ariannol y tu 
cefn i nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). 
Gallai un o’i hegwyddorion (gan addasu modelau presennol) 
ddweud: 

Rhaid i fandad buddsoddi statudol Cronfa Dyfodol Cymru 
gynnwys dyletswydd i fuddsoddi mewn modd sy’n gyson 
â nodau Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol. Byddai hyn 
yn cynnwys sicrhau bod y Gronfa’n cyfrannu at Gymru 
gydnerth, ffyniannus, sy’n gyfrifol yn fyd-eang, yn gydlynol, 
yn fwy cyfartal, yn fywiog ac yn hapusach.157

Defnyddio’r Gronfa

Yn olaf, dylai cyfansoddiad y Gronfa nodi y dylid defnyddio’i 
incwm yn bennaf (neu efallai’n unig) er mwyn talu taliadau 
incwm sylfaenol wythnosol i breswylwyr Cymru. Byddai 
clustnodi’r Gronfa fel hyn yn helpu i atal llywodraethau 
oeraidd rhag ysbeilio’r gronfa i bwrpasau eraill, a sicrhau nad 
yw cenedlaethau’r dyfodol ar eu colled oherwydd gorwelion 
byrdymor pobl eraill. 

157  Addaswyd o’r IWGSWF(2008) a Cummine (2016) 



141

7
Cynllunio 

peilot i Gymru



142

7. Cynllunio peilot i 
Gymru

a. Beth all peilot ei gyflawni? 
Rhagflaenydd allweddol i sefydlu unrhyw incwm sylfaenol 
yng Nghymru fydd cynnal peilot llwyddiannus. Yn yr adran 
hon, rydyn ni’n argymell sut y gellid strwythuro, gweinyddu a 
gwerthuso peilot.

O ystyried y dadleuon moesol presennol dros incwm sylfaenol, 
ochr yn ochr â’r effeithiau ar gartrefi y gellir eu dangos drwy 
fodelu (gweler Adran 5), nid oes raid i’r penderfyniad i roi 
incwm sylfaenol ar waith ddibynnu’n llwyr ar ganfyddiadau 
peilot. Serch hynny, mae peilot yn arbennig o werthfawr ar 
gyfer dangos effeithlonrwydd cynllun a dysgu gwersi am sut i’w 
roi ar waith. I grynhoi, gall peilot: 

• Adeiladu cefnogaeth ac ymwybyddiaeth gyhoeddus o 
amgylch incwm sylfaenol.

• Sbarduno trafodaeth ymhlith rhanddeiliaid allweddol 
yng Nghymru, gan arwain at ddealltwriaeth gryfach o 
gryfderau a gwendidau cynlluniau incwm sylfaenol.

• Adeiladu ar yr achos moesol dros incwm sylfaenol drwy 
adeiladu sail dystiolaethol o’i effeithiau cymdeithasol a 
seicolegol gweladwy.

• Helpu i adnabod a chywiro unrhyw anawsterau ymarferol 
sy’n gysylltiedig â gweithredu a gweinyddu incwm 
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sylfaenol, cyn iddo gael ei ymestyn ar draws y wlad.

• Casglu data arbrofol ar effeithiau incwm sylfaenol yng 
Nghymru, y gellir ei ddefnyddio i addysgu cynllun model 
cenedlaethol ymhellach. 

Rydym ni’n amlinellu ein hargymhellion ar gyfer cynllun peilot i 
Gymru isod, er bod angen nodi rhybudd gydag unrhyw gynllun, 
sef y bydd yn ddarostyngedig bob amser i hapddigwyddiadau 
gwleidyddol, gan gynnwys faint o fuddsoddiad fyddai ar gael 
ac a fyddai modd sicrhau’r cydweithrediad perthnasol gan 
Lywodraeth y DU. Rydym ni’n myfyrio ymhellach ar gostau a 
dichonolrwydd isod. 

b. Nodweddion peilot yng Nghymru 
Ar ôl astudio cynlluniau peilot sy’n bodoli eisoes, hoffem gynnig 
peilot â’r nodweddion canlynol: 

• Byddai’n golygu rhoi taliad misol nad yw’n cael ei brofi 
yn ôl modd, ac na ellir tynnu allan ohono, yn syth i 
gyfrifon banc personol unigolion. Ni fyddai dim amodau 
ymddygiad yn cael eu gosod er mwyn derbyn y taliad.158

• Byddai’r swm yn cael ei osod ar gyfraddau gwahanol ar 
gyfer plant (0-17), oedolion (18-64) ac oedolion 65 oed a hŷn.

• Byddai lefel y taliad yn seiliedig ar yr Isafswm Incwm 
Safonol (MIS) a osodir gan Sefydliad Joseph Rowntree. 
Nid yw’r MIS yn cynnwys costau tai na gofal plant, felly 
byddai budd-daliadau sy’n ymwneud â thai a gofal plant 
yn cael eu talu ar ben yr incwm sylfaenol.

• Byddai’r incwm sylfaenol yn cael ei dalu’n ychwanegol i 
fudd-daliadau presennol pobl ag anghenion ychwanegol, 
fel budd-daliadau anabledd.  

158 Dylid darparu cymorth i unigolion heb gyfrifon banc i’w helpu i sefydlu un. 
Mae’r elusen ddigartrefedd yng Nghymru, The Wallich, yn adrodd ei bod wedi 
gwneud cynnydd yn y maes hwn. Canfuwyd hefyd fod hyn yn ateb ymarferol ac 
effeithiol mewn peilot incwm sylfaenol yn India. Gweler Davala S., Jhabvala R., 
Standing G., Kapoor Mehta S., (2015) Basic Income: A Transformative Policy for India. 
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• Byddai’r peilot yn cynnwys 5000 o gyfranogwyr wedi’u 
rhannu ar draws dwy gymuned benodol – un mewn 
rhanbarth trefol ac un mewn ardal wledig o Gymru.

• I weld effeithiau incwm sylfaenol ar lefel gymunedol, 
byddai hon yn ‘astudiaeth drochiadol’, sy’n golygu y byddai 
pob preswylydd yn y ddau ranbarth peilot yn derbyn yr 
incwm sylfaenol.

• Yn ogystal â’r ddwy boblogaeth brawf, byddai’r peilot yn 
cynnwys grwpiau rheoli haenedig a ddetholwyd ar hap, 
fyddai’n cymharu o ran demograffeg â’r safleoedd peilot 
ac â phoblogaeth Cymru gyfan.

• Byddai’r peilot yn digwydd am gyfnod o 24 mis, gan greu 
cydbwysedd rhwng yr angen i wylio effeithiau cymdeithasol 
dros amser â chost-effeithlonrwydd a buddioldeb 
gwleidyddol.

• Byddai’r peilot yn cael ei fonitro a’i werthuso gan grŵp 
ymchwil annibynnol, ac yn defnyddio sawl dull gwerthuso i 
archwilio ystod o effeithiau personol a chymdeithasol, sy’n 
gyson ag uchelgais Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

• Esbonnir egwyddor a nodweddion cynllun y treial yn 
fanylach isod. 

Pwy gaiff ei gynnwys yn y peilot? 

Er mwyn gweld amrywiaeth Cymru, byddai dau dreial 
cyfochrog yn cael eu trefnu yng Nghymru: un mewn ardal 
drefol, ac un mewn ardal wledig. Dylid dethol safleoedd trochi 
ar sail bod yno gymuned sampl o 2,500 o bobl ymhob un o’r 
ddwy ardal ddaearyddol.

Er mwyn archwilio effeithiau incwm sylfaenol ar lefel 
gymunedol, ni ddylid targedu cyfranogiad yn y peilot at is-
grŵp penodol yn y lleoliad a ddetholir (er enghraifft, pobl 
ddi-waith) ond dylai gynnwys pob unigolyn yn y gymuned, gan 
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gynnwys plant a phobl sy’n hŷn nag oedran gweithio. Nid yw 
effeithiau ar lefel gymunedol wedi cael eu gweld yn ddigonol 
mewn rhai peilotau blaenorol. Mae astudiaeth drochi’n 
galluogi’r peilot i archwilio’r ddamcaniaeth fod cyswllt rhwng 
llesiant a sicrwydd unigolion a ffyniant y gymuned gyfan. 

Dylid talu taliadau’r incwm sylfaenol i unigolion (ac nid i 
‘benteulu’ enwebedig) er mwyn osgoi atgyfnerthu model 
traddodiadol y ‘prif enillydd cyflog’, gan atseinio’r ddadl 
ffeministaidd o blaid incwm sylfaenol. Er mwyn osgoi 
cyfaddawdu canlyniadau’r gwerthusiad, ni fyddai pobl sy’n 
dod i mewn i’r gymuned ar ôl i’r peilot ddechrau yn gymwys i 
dderbyn y taliad.

Am fod maint y sampl sy’n angenrheidiol er mwyn cynhyrchu 
canlyniadau sy’n ystadegol arwyddocaol wedi’i gysylltu’n 
anwahanadwy â gallu mesur y deilliannau, dylid ailymweld â 
chwestiynau ynghylch maint y sampl a lleoliadau’r treial pan 
fydd y meini prawf gwerthuso a monitro wedi cael eu cytuno.

Rydym wedi ymatal rhag rhoi ein hawgrymiadau ni ar 
gyfer lleoliadau penodol i gynnal peilot yng Nghymru, am 
y dylai’r rhain gael eu penderfynu mewn dull bwriadus a 
democrataidd. Mae angen ymgynghori â chymunedau lleol, 
ac mae’n bosib y gellid cynnal proses ymgeisio ar gyfer peilot 
ymysg awdurdodau lleol. Gallai panel annibynnol, a benodir 
gan Lywodraeth Cymru, ddethol y lleoliadau terfynol mewn 
ymgynghoriad â thîm ymchwil y peilot, ac argymhellwn fod 
gan bawb sy’n cymryd rhan afael dda ar ffactorau technegol 
sy’n ymwneud â dewis safleoedd peilot addas.

Wrth ddewis lleoliadau peilot, mae manteision perthynol 
i’w hystyried drwy dargedu cymunedau incwm isel (sy’n 
debygol o ddangos effeithiau dwfn ar dlodi) rhagor na 
dethol cymunedau sy’n fwy cynrychiadol o boblogaeth Cymru 
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gyfan (dull mwy gwyddonol sad, sy’n debygol o gynhyrchu 
canlyniadau sy’n fwy cyffredin i Gymru gyfan). 

Faint fydd unigolion yn cael eu talu? 

Ystod oedran Cyfradd taliadau fesul wythnos 
Plentyn (0-17) £120.48
Oedolyn 18-64 oed £213.59
Oedolyn 65+ £195.90

Tabl 17. Awgrym o lefelau talu ar gyfer peilot incwm sylfaenol yng Nghymru 

Seilir y ffigurau hyn ar Safon Incwm Lleiafsymiol Sefydliad 
Joseph Rowntree – dull sy’n ymgysylltu ag aelodau’r cyhoedd 
mewn proses fwriadus, er mwyn gweld pa bethau y dylai pawb 
fod yn gallu’u fforddio.159

Statws budd-daliadau presennol yn ystod peilot 

I greu’r efelychydd mwyaf credadwy o’r modd y gallai incwm 
sylfaenol cenedlaethol gael ei brofi, awgrymwn atal rhai o’r 
budd-daliadau cynhaliaeth presennol yn ystod y peilot. Am y 
rhesymau a amlinellir gennym yn ein fframweithiau modelu 
uchod, dylai’r taliadau peilot gael eu ‘diystyru’n llwyr, gan 
olygu na fydden nhw’n cael eu hystyried fel math o incwm 
sy’n berthnasol i ddidyniadau a dyraniadau budd-daliadau 
allweddol a brofir yn ôl modd. 

159  Sefydliad Joseph Rowntree (2018). ‘A minimum income standard for the 
UK 2008-2018: continuity and change’. Ar gael yma: https://www.jrf.org.uk/report/
minimum-income-standard-uk-2018

https://www.jrf.org.uk/report/minimum-income-standard-uk-2018
https://www.jrf.org.uk/report/minimum-income-standard-uk-2018
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Budd-daliadau yr awgrymir y dylid eu hatal a’u 
cyfnewid am incwm sylfaenol drwy gydol y peilot160

Rydym ni’n argymell oedi talu pob budd-dal lefel 
cynhaliaeth gan gynnwys: 

• Cymorth Incwm (Lwfans Personol). 

• Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (Lwfans 
Personol). 

• Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth sy’n Gysylltiedig ag 
Incwm (Lwfans personol). 

• Credyd Treth Plant (Elfen Teulu ynghyd ag Elfen Plant). 

• Pensiwn y Wladwriaeth. 

• Budd-dal Plant. 

• Credyd Cynhwysol: Lwfans safonol ar gyfer person 
sengl. 

• Credyd Cynhwysol: Taliadau plentyn cyntaf / plentyn 
dilynol. 

Bydd angen i Lywodraeth Cymru ymgysylltu â’r Adran 
Waith a Phensiynau er mwyn trafod dichonolrwydd atal y 
budd-daliadau hyn drwy gydol cyfnod y peilot. 

160  Mae’r awgrymiadau hyn yn adlewyrchu’r rhai a geir yn Astudiaeth 
Ddichonolrwydd Peilot Incwm Sylfaenol yr Alban, ac eithrio’r Lwfans Gofalwr, 
y penderfynwyd gennym i’w eithrio o’n rhestr o fudd-daliadau a atelir. Ein 
rhesymeg yw bod Lwfans Gofalwr yn llai tebyg i fudd-dal cynhaliaeth ac yn fwy 
fel ‘cydnabyddiaeth’ am wasanaeth (cefnogi rhywun i ofalu am un arall). 
The Citizens’ Basic Income Feasibility Study Steering Group (2020) ‘Assessing 
the Feasibility of Citizens’ Basic Income Pilots in Scotland: Final Report.’ Ar gael 
yma: https://basicincome.scot/wp-content/uploads/sites/75/2020/06/Draft-Final-
CBI-Feasibility_Main-Report-June-2020.pdf

https://basicincome.scot/wp-content/uploads/sites/75/2020/06/Draft-Final-CBI-Feasibility_Main-Report-June-2020.pdf
https://basicincome.scot/wp-content/uploads/sites/75/2020/06/Draft-Final-CBI-Feasibility_Main-Report-June-2020.pdf
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Hyd y peilot

I gydbwyso hwylustod ac effeithlonrwydd o ran cost yn erbyn 
y gallu i weld effeithiau mwy hirdymor, rydym ni’n argymell 
cynnal y treial am 24 mis. Fe allai treial hirach greu ymdeimlad 
o flinder cyhoeddus wrth asesu rhagoriaethau’r cynllun, ac, 
yn bwysig, byddai hefyd yn gohirio’r posibilrwydd o roi incwm 
sylfaenol llawn ar waith yng Nghymru.

Serch hynny, mae cael cyfnod paratoi digonol yn bwysig er 
mwyn cynllunio’r peilot yn effeithiol. Dylid rhoi ystyriaeth 
i’r angen i gynllunio gwerthusiad, cynnal arolwg sylfaenol, 
hyfforddi ymchwilwyr, a pharatoi ar gyfer gweinyddu’r peilot. 
Bydd angen cyfnod sylweddol o amser ar ôl y peilot hefyd i 
ddadansoddi a chyfathrebu canfyddiadau. 

Monitro a Gwerthuso 

Dylid pwyso a mesur peilot incwm sylfaenol yng Nghymru’n 
ofalus adeg ei gynllunio. Rydym ni’n cynghori cynnal 
gwerthusiad dan arweiniad nifer o egwyddorion craidd: 

• Dylai’r gwerthusiad gwmpasu ystod gron o fesurau, yn unol 
ag uchelgais ehangach Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol.

• Gan fanteisio ar y samplau trochi, dylai’r gwerthusiad 
geisio gweld darpar effeithiau haenol incwm sylfaenol, ar 
lefel unigol, fesul cartref, a chymuned.

• Gan adeiladu ar ganfyddiadau blaenorol am botensial 
incwm sylfaenol i newid agweddau pobl, yn ogystal â’u 
hymddygiad, fe all y gwerthusiad geisio mesur barn 
cyfranogwyr ar faterion fel allgaredd, goddefgarwch a 
gwerthoedd democrataidd.
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Wrth adolygu treialon sy’n bodoli eisoes yn Adran 3 uchod, 
bu i ni awgrymu mai gwendid rhai peilotau oedd eu tuedd i 
ganolbwyntio’n bennaf ar allu incwm sylfaenol i helpu pobl 
yn ôl i mewn i’r farchnad waith. Ein cyngor ni yw y dylid 
seilio treial yng Nghymru ar ystod ehangach o feini prawf 
gwerthusol. Os gellir cyflawni hyn, gallai peilot Cymru fod 
ymysg y mwyaf cydnerth i’w gyflawni erioed, gan gynhyrchu 
data ar effeithiau tybiedig ar lesiant a’r effeithiau ar lefel 
gymunedol. 

Yn seiliedig ar beilotau blaenorol, rydyn ni’n damcaniaethu 
y gallai incwm sylfaenol yng Nghymru gael y deilliannau 
gweladwy canlynol:  

• Lleihau tlodi

• Llesteirio ansicrwydd economaidd

• Gwella iechyd a llesiant

• Grymuso preswylwyr i wneud dewisiadau bywyd

• Lleihau rhwystrau i gyfranogi yn y farchnad lafur

• Cynnydd mewn pobl sy’n astudio a hyfforddi

• Cynnydd mewn gwaith entrepreneuraidd a gwirfoddol. 

Rydym wedi ymatal rhag nodi’n union pa ddeilliannau ddylai 
gael eu gwerthuso mewn peilot yng Nghymru (er ei bod hi’n 
ddiamau mai’r prif flaenoriaethau yw tlodi a thlodi plant). 
Dylid penderfynu ar siâp y gwerthusiad drwy gyfrwng proses 
ddemocrataidd fwriadus sy’n cynnwys rhanddeiliaid o Gymru, 
ond hoffem rybuddio yn erbyn darpar broblemau cost a 
dichonolrwydd ceisio gwerthuso pob deilliant posib.
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Yn achos unrhyw beth i’w wneud â pheilotau, mae angen meddwl 
am drefniadau llywodraethiant. Pwy fyddai’n penderfynu a oedd 
yn llwyddiannus ai peidio? Sut fyddai’n cael ei werthuso? Y peth 
allweddol o ran symud pethau yn eu blaen ac ysgogi newid yw dod â 
phobl gyda chi. (Bethan Thomas, UNISON Cymru) 

Mae gwerthuso a monitro arfaethedig peilot incwm sylfaenol 
yn dod ag oblygiadau sylweddol yn ei sgil ar gyfer yr holl 
barafedrau cynllunio eraill, felly dylid ailymweld â nhw ar ôl 
cytuno ar flaenoriaethau gwerthuso. Ble bynnag y bo’n bosib, 
dylid monitro hefyd ddeilliannau o ddiddordeb gan ddefnyddio 
fframweithiau gwerthuso a setiau data arferol sy’n bodoli 
eisoes. Nid yn unig y mae hyn yn fwy effeithlon, mae hefyd yn 
galluogi’r data i gael ei gymharu â phwll llawer mwy o setiau 
data perthnasol (fel y rhai a gedwir gan Ganolfan Ymchwil 
Data Gweinyddol Cymru). Oni chesglir data yn unol â’r 
fframweithiau cyffredin eu defnydd hyn, yna gellid colli’r cyfle i 
wneud gwerthusiad cymharol sy’n eang ei rychwant – er budd 
Cymru ac unrhyw wlad arall sy’n ymddiddori mewn dysgu gan 
beilot Cymreig yn y dyfodol. 

Yn ystod y gwerthusiad ei hun, rydyn ni’n rhagweld y bydd 
cyfres o arolygon yn digwydd gyda’r grwpiau prawf a’r 
grwpiau rheoli. Er mwyn gweld newidiadau mewn ymddygiad, 
amgylchiadau ac agweddau dros amser, rydym ni’n cynghori 
cynnal arolwg sylfaenol (cyn dechrau’r peilot), gwerthusiad 
dros dro (ar ôl chwe mis), gwerthusiad terfynol (ar ddiwedd y 
cyfnod deunaw mis) a gwerthusiad gwaddol (chwe mis ar ôl 
i’r peilot ddod i ben). Dylai’r arolwg sylfaenol fod yn gyfrifiad 
o bob cartref i gasglu gwybodaeth ar y metrigau a astudir 
yn y peilot. Dylai’r arolwg sylfaenol hwn gael ei beilota gan 
ymchwilwyr ynddo’i hun, i benderfynu a yw’r cwestiynau’n 
addas a chlir. 

Yn bwysig, dylid nodi hefyd nad yw profiadau personol ac 
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effeithiau cymdeithasol yn cael eu dal yn ddigonol gan 
arolygon bob amser. Ein cyngor ni felly, yw y dylai gwerthusiad 
y peilot gynnwys elfen ethnograffig, yn ogystal ag arolygon. 

Gallai ymchwilwyr ansoddol a wreiddir mewn cymunedau 
peilot ddefnyddio cymysgedd o ddulliau mewn egwyddor, 
gan gynnwys ymweld â chartrefi pobl, gwylio digwyddiadau 
cymunedol allweddol, ffotograffiaeth, neu gyfweliadau 
bywgraffyddol ag unigolion a theuluoedd. 

Gellid gofyn i is-adran o sampl y peilot gwblhau dyddiaduron 
myfyriol yn ystod cyfnod yr astudiaeth, a gellid cyfweld â 
llefarwyr lleol (fel sefydliadau angori cymunedol, penaethiaid 
ysgolion, yr heddlu neu weithwyr iechyd proffesiynol) ar bwnc 
effeithiau ar lefel gymunedol. 
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Beth hoffai rhanddeiliaid Cymru ei weld yn cael ei 
werthuso? 

Dangosodd ein gwaith ymgysylltu i ni fod gan randdeiliaid 
yng Nghymru farn gref am fetrigau a dulliau gwerthuso. 
Fel rhan o werthusiad peilot yng Nghymru, mae’n bosib y 
gallai ymchwilwyr a leolwyd mewn sefydliadau cymdeithas 
sifil Cymru gael eu cefnogi i gynnal astudiaethau ar raddfa 
fechan, ochr yn ochr â’r gwerthusiad canolog. Gallai’r rhain 
archwilio effaith y peilot incwm sylfaenol ar adrannau 
penodol o sampl y peilot, fel hunanliwtwyr creadigol, plant, 
menywod neu bobl ddigartref. 

“Fe fydden ni wir yn hoffi’r syniad o gynnwys pobl ddigartref 
mewn peilot, edrych ar eu profiadau, gan gynnwys y digartref 
cudd hefyd.” (Catherine May, Sefydliad Siartredig Tai) 

“Dyw pobl sy’n hunangyflogedig, neu sydd â gyrfa portffolio, neu 
sy’n gwneud gwaith anarferol, fel ein haelodau ni, ddim yn cael eu 
hystyried yr un peth. Byddwn i eisiau sicrhau fod y pethau hynny’n 
cael sylw mewn peilot.” (Cynrychiolydd Undeb y Cerddorion). 

“Byddai gen i ddiddordeb gweld a fyddai’n effeithio ar 
benderfyniadau ar lefel y cartref. Pethau fel rhannu llafur di-
dâl, a fyddai cael UBI yn effeithio ar benderfyniadau ynghylch 
gweithio ai peidio, faint i’w weithio, a yw’n gyrru penderfyniadau 
ynghylch newid gyrfa, mynd yn hunangyflogedig neu i addysg. 
A yw wedi rhoi mwy o amser hamdden, mwy o amser rhydd?” 
(Natasha Davies, Chwarae Teg) 
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Cost peilot yng Nghymru 

Yma rydym ni’n darparu’r gwaith costio ar gyfer peilot yng 
Nghymru gyda 5000 o gyfranogwyr prawf, dros gyfnod o 24 mis. 
Seilir y costau hyn ar y dybiaeth y byddai’r peilot yn clustnodi 
taliadau incwm sylfaenol o’r system dreth (mewn dull tebyg i 
grantiau ôlraddedigion, er enghraifft). Mae gan hyn fantais o 
osgoi’r rhwystrau gwleidyddol, y cymhlethdod gweinyddol a’r 
perygl i gyfranogwyr sy’n cymryd rhan mewn newid dros dro i’r 
system dreth. Oddi yno, mae dau ddewis ar gael: 

• Y dewis cyntaf, yn unol â modelau incwm sylfaenol a 
gynigir yn yr adroddiad hwn, fyddai efelychu egwyddorion 
trethiant blaengarol a fanylir yno. Byddai hyn yn 
golygu fod angen i gyfranogwyr ddatgan eu hincwm ar 
ddechrau’r treial, ac i’r ymchwiliwr addasu symiau’r taliad 
incwm sylfaenol fesul unigolyn, fel y bo’n addas. Cafodd 
y didyniadau hyn eu hefelychu yn ein gwaith costio net 
ar gyfer y peilot gan ddefnyddio sampl ar hap o’r Arolwg 
Adnoddau Teuluol Cymreig. Bydd cost go iawn treial 
yn dibynnu ar gynnwys demograffig safleoedd y peilot 
go iawn. Gan gynnwys yr ystyriaethau hyn, y gost, gan 
efelychu ystyriaethau treth a CYG, yw £31 miliwn.161

• Yr ail ddewis fyddai talu symiau’r incwm sylfaenol yn llawn, 
heb efelychu’r didyniadau treth; byddai’r dewis hwn yn 
symlach, a byddai’n dileu’r angen i wirio lefelau incwm 
pobl, pe baen nhw’n newid. Er y byddai hyn yn arwain 
at beilot nad yw’n ail-greu effeithiau incwm sylfaenol a 
integreiddir â threthiant blaengarol, byddai’n anrhydeddu 
neges allweddol incwm sylfaenol, sef fod pawb yn derbyn 
yr un swm ar adeg ei dalu. Gan gynnwys yr ystyriaethau 
hyn, mae’r gost gros tua £50 miliwn.162

161  Mae costiadau ar gyfer y peilot wedi defnyddio sampl o’r Arolwg Adnoddau 
Teuluol (FRS).  
162  Mae costiadau ar gyfer y peilot wedi defnyddio sampl o’r Arolwg Adnoddau 
Teuluol (FRS).  
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Gallai’r ddau set o gostau a gyflwynir yma gael eu lleihau 
ymhellach yn dibynnu ar gydweithrediad DWP i oedi budd-
daliadau cynhaliaeth.163

Byddai angen ychwanegu costau gwerthusiad i gost taliadau’r 
peilot yn ogystal. Byddai angen adnoddau sylweddol dros nifer 
o flynyddoedd ar y gwerthusiad, ar gyfer cynllunio, gweithredu 
a dadansoddi’r astudiaeth, ond nid yw’n bosib gwybod yr 
union gost tan i gytundeb ariannol terfynol ddigwydd ynghylch 
metrigau a dulliau. 

c. Moesau peilot 
Un egwyddor greiddiol yn unrhyw beilot incwm sylfaenol yw na 
ddylai’r un unigolyn fod yn dlotach o ganlyniad uniongyrchol 
i gymryd rhan. Er bod incwm sylfaenol wedi’i gynllunio i 
gymryd lle rhai budd-daliadau, mae’r modelau cenedlaethol a 
gynigiwyd gennym yn yr adroddiad hwn yn awgrymu na ddylid 
cyffwrdd â budd-daliadau eraill. Byddem ni’n barnu fod unrhyw 
beilot sy’n eithrio cyfranogwyr rhag derbyn budd-daliadau 
allweddol a brofir yn ôl modd, gan eu gadael yn dlotach, yn 
foesol annerbyniol. 

Yn ogystal â’r egwyddor greiddiol hon: 

• Rhaid cael caniatâd addas gan bob cyfranogwr sy’n 
cymryd rhan yn y peilot..

• Dylid ceisio cyngor cyfreithiol cywir cyn i unrhyw beilot 
gael ei weithredu, i archwilio oblygiadau’r modd y byddai’r 
cynllun yn rhyngweithio â mathau eraill o gymorth 
cymdeithasol.

• Dylai unrhyw fodel ymchwil arfaethedig gael ei roi o flaen 
pwyllgor moesau ymchwil i’w gymeradwyo.

163  Fel y nodwyd ynghynt yn yr adroddiad hwn, byddai’r ataliadau hyn yn 
dibynnu ar drafodaethau gyda’r DWP. 
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• Dylai pob data a gesglir gael ei storio a’i warchod ar 
weinyddwyr diogel a dylid gwarchod anhysbysrwydd 
cyfranogwyr fel mater o raid.

d. Asesiad dichonolrwydd
Rydym wedi asesu dichonolrwydd peilot incwm sylfaenol i Gymru 
gan ddefnyddio model a addaswyd o Astudiaeth Ddichonolrwydd 
Peilot Incwm Sylfaenol yr Alban, sy’n bodoli eisoes.164

Math o 
ddichonolrwydd Statws presennol 

A oes cynghrair 
gwleidyddol o 
gefnogaeth i’r polisi 
yng Nghymru? 

Ydw. Mae ffigurau gan Lafur Cymru, 
Plaid Cymru a Democratiaid Rhyddfrydol 
Cymru i gyd wedi mynegi cefnogaeth 
y cyhoedd i fersiynau o'r polisi (gweler 
Adran 2c). Yn syth ar ôl etholiad y 
Senedd ym mis Mai 2021, llofnododd 
grŵp trawsbleidiol o 25 Aelod o’r Senedd 
addewid UBI Lab Cymru i gefnogi peilot 
UBI. Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford 
wedi ymrwymo’n gyhoeddus i dreial 
incwm sylfaenol yng Nghymru ac mae 
wedi’i gynnwys yn Rhaglen Llywodraethu 
Llywodraeth Cymru 2021-2026.

A oes absenoldeb 
o ran rhwystrau 
sefydliadol i’w roi ar 
waith? 

Nac oes. Byddai angen i unrhyw beilot 
gael cydweithrediad Llywodraeth y DU, 
yn ogystal â’r DWP a CTEM, nad yw 
wedi’i sicrhau eto. Mae Llywodraeth yr 
Alban yn cefnogi polisi UBI ond ar hyn 
o bryd mae’n canolbwyntio ar Warant 
Isafswm Incwm, o ystyried y cyfyngiadau i 
bwerau datganoledig i gynnal peilot. Fodd 
bynnag, mae’r gefnogaeth i beilotiaid 
wedi bod yn tyfu yng Nghymru, yr Alban 
a Gogledd Iwerddon. Efallai y bydd y 
glymblaid fuddiant hon gan lywodraethau 
datganoledig yn ddigonol i gymhwyso’r 
pwysau gwleidyddol sy’n ofynnol i 
ddarparu peilot incwm sylfaenol yn y DU.

164  Citizen’s Basic Income Feasibility Study Steering Group (2020). ‘Assessing 
the Feasibility of Citizens’ basic income Pilots in Scotland: Final Report.’ Ar gael 
yma: https://basicincome.scot/wp-content/uploads/sites/75/2020/06/Draft-Final-CBI-
Feasibility_Main-Report-June-2020.pdf 

https://basicincome.scot/wp-content/uploads/sites/75/2020/06/Draft-Final-CBI-Feasibility_Main-Report-June-2020.pdf
https://basicincome.scot/wp-content/uploads/sites/75/2020/06/Draft-Final-CBI-Feasibility_Main-Report-June-2020.pdf
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A oes cefnogaeth o 
du’r cyhoedd am y 
peilot? 

Oes. Mae tystiolaeth arolygol o Gymru’n 
awgrymu fod 69% o blaid cynnal 
treial incwm sylfaenol mewn ymateb i 
bandemig coronafeirws. Mae gan Gymru 
nifer o grwpiau eiriol ar ran incwm 
sylfaenol, gan gynnwys rhwydweithiau 
UBI Lab. 

A oes tystiolaeth i 
awgrymu y bydd y 
peilot yn arwain at y 
deilliannau ymddygiad 
a ddymunir? 

Oes. Mae tystiolaeth o arbrofion 
rhyngwladol sy’n bodoli’n barod 
yn cyfeirio at welliannau mewn 
dangosyddion llesiant allweddol (gweler 
Adran 3).  

Ydy’r peilot yn 
fforddiadwy? 

Ydy. Rhoddwyd cost sylfaen (h.y. cyn 
costau gwerthuso) o ryw £31 miliwn ar 
gyfer peilot sy’n efelychu ystyriaethau 
treth a CYG, a £50 miliwn ar gyfer un 
nad yw’n gwneud hynny. 

A ellir sefydlu 
fframwaith monitro 
a gwerthuso i brofi 
perfformiad y peilot? 

Gellir. Mae’r egwyddorion ar gyfer 
fframweithiau monitro a gwerthuso 
addas wedi cael eu hamlinellu yn yr 
adroddiad hwn. 

A ellir cynllunio peilot 
i gydymffurfio â meini 
prawf moesol llym? 

Gellir. Mae’r canllawiau moesol addas 
wedi cael eu hamlinellu yn yr adroddiad 
hwn. 

Tabl 18: Asesiad dichonolrwydd ar gyfer peilot incwm sylfaenol i Gymru 
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Cyfanswm ymatebwyr: 1049 

Gan feddwl am effaith ariannol pandemig 
Coronafeirws, i ba raddau (os o gwbl) fyddech chi’n 
cefnogi Llywodraeth Cymru wrth iddyn nhw dreialu 
cynllun ‘incwm sylfaenol’, ble byddai pawb sy’n byw 
yng Nghymru’n derbyn taliad cefnogi rheolaidd, 
wedi’i warantu, i sicrhau fod pob bywoliaeth yn cael 
ei gwarchod? 

Cefnogi’n gryf 
34.1%

Cefnogi i raddau 

34.9%

Ddim yn cefnogi na’n 
gwrthwynebu 

15.9%

Gwrthwynebu i raddau 
4.7%

Gwrthwynebu’n gryf 
6.1%

Ddim yn gwybod 

4.5%

Survation.
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8
Casgliadau 

terfynol
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8. Casgliadau terfynol
Mae cyflwr presennol Cymru’n awgrymu ei bod hi’n 
amser da i gael incwm sylfaenol. Mae gan y wlad lefelau 
tlodi incwm cyfatebol gyda’r uchaf yn y DU, sydd yn ei 
dro yn effeithio’n negyddol ar iechyd y genedl. Mae cyfran 
arwyddocaol o breswylwyr Cymru’n gweithio dan delerau ac 
amodau gweithio sâl mewn mathau ansafonol o gyflogaeth, ac 
mae mwy o darfu’n debygol ar y farchnad lafur, o ganlyniad 
i dechnolegau newydd yn y gweithle. Wrth i Gymru edrych 
ymlaen at boblogaeth sy’n heneiddio, bydd hefyd yn gweld 
cynnydd yn y galw am ofal ffurfiol ac anffurfiol, a chyllid i 
gefnogi pobl tua diwedd eu hoes. 

Â phob parch i’r heriau hyn, mae gan incwm sylfaenol 
botensial cryf i lwyddo, tra bo system nawdd bresennol 
y DU yn methu’n sobor. Dengys astudiaethau blaenorol 
ynghylch incwm sylfaenol hefyd sut y gall polisi gynorthwyo 
gyda gwneud cynnydd mwy cyffredinol i gyfeiriad cyflawni 
nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae hinsawdd bresennol Cymru’n darparu tir ffrwythlon 
ar gyfer datblygu incwm sylfaenol. Mae’r Prif Weinidog a 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu peilot incwm 
sylfaenol. Ynghyd â chynghorau Cymreig allweddol, mae 
ffigurau yn Llafur Cymru, y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig 
a Phlaid Cymru hefyd wedi mynegi cefnogaeth i gynnal peilot 
incwm sylfaenol. Dengys gwaith pôl piniwn newydd Autonomy 
fod 69% o breswylwyr Cymru’n cefnogi Llywodraeth Cymru 
pe baen nhw’n treialu cynllun incwm sylfaenol (dim ond 11% 
sy’n gwrthwynebu), a bod 67% yn cefnogi gweld Llywodraeth 
Cymru’n cynyddu trethi ar y cyfoethog iawn er mwyn darparu 
‘safon byw sylfaenol i bawb yng Nghymru’. 
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Ar y lefel fwyaf cyffredinol, fe wnaeth rhanddeiliaid 
a dinasyddion yn ein hymchwil dynnu sylw hefyd at y 
potensial ar gyfer ystod eang o effeithiau cadarnhaol 
ar gyfer grwpiau cymdeithasol penodol, fel menywod, 
gofalwyr, yr hunangyflogedig neu bobl ddigartref. Tueddai 
rhanddeiliaid bwysleisio pwysigrwydd cyfuno incwm sylfaenol 
â mentrau eraill gan y wladwriaeth, a’r angen i gynnwys 
rhanddeiliaid fel rhan o lywodraethiant unrhyw gynllun polisi, 
ymgyrch neu beilot, wrth fynd i’r dyfodol. 

Mae’r setliad datganoli presennol yn gosod cyfyngiadau 
ar sefydlu cynllun a pheilot incwm sylfaenol cenedlaethol. 
Mae’r cyfyngiadau hyn yn ymwneud â gallu deddfwriaethol, 
ariannol a gweinyddol Cymru. Mewn ymateb, ein hawgrym 
ni oedd nad yw’r setliad datganoli presennol wedi’i gerfio ar 
garreg, a bod cynnal peilot incwm sylfaenol yn y tymor byr yn 
ddichonadwy, gyda rhywfaint o gydweithrediad Llywodraeth y 
DU. Yn y tymor hirach, gallai cyllideb incwm sylfaenol fod yn 
rhan o drefniadau ariannol y DU-Cymru.

Nid ‘un’ polisi incwm sylfaenol sydd. Mae gan incwm 
sylfaenol i bawb yng Nghymru botensial i fod yn fwy 
cymedrol a gwleidyddol hirben, neu’n fwy uchelgeisiol 
a’i anel at y dyfodol – er y gallai hyd yn oed ffurf fwy 
pragmataidd gynnig effeithiau hynod fuddiol. Gall ein 
prif bolisi incwm sylfaenol (cychwynnol) ‘Model 1’ leihau 
tlodi cyffredinol yng Nghymru o 50%. Gan gostio £6 biliwn 
– cyfran fechan iawn o wariant y DU, yn ogystal â bod yn 
ddichonadwy mewn system dreth ddiwygiedig yng Nghymru 
– mae’n cynrychioli nod realistig ar gyfer llunwyr polisi 
blaengar ac ymgyrchwyr dros y ddegawd nesaf. Byddai ein 
hincwm sylfaenol mwy uchelgeisiol ‘Model 2’ yn dileu tlodi yng 
Nghymru bron yn llwyr; dylai’r incwm sylfaenol drutach hwn 
weithredu fel uchelgais i gyrchu ato dros y degawdau i ddod, 
wrth i sicrwydd cymdeithasol mwy cydnerth ddod yn fwy o 
fater brys.
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Gellid ariannu incwm sylfaenol yng Nghymru mewn 
sawl ffordd: drwy gynyddu mathau amrywiol o drethi, drwy 
ailgyfeirio arian cyllideb bresennol y DU, neu drwy wneud 
taliadau o ‘Gronfa Cymru’r Dyfodol’. Amlinellwyd nifer o 
strategaethau posib yn yr adroddiad, gan dalu sylw i’r setliad 
datganoli presennol, ac mewn dyfodol posib. Gellir dychmygu 
diwygio trethiant dan sawl senario, gan gynnwys setliad 
datganoli mwy sylweddol i Gymru, yn ogystal â dewisiadau 
ehangach, yn ymwneud â’r DU. Yn gyffredinol, dylid gweld 
y cynnydd mewn gwariant sy’n angenrheidiol ar gyfer cael 
incwm sylfaenol i Gymru yng nghyd-destun rhwyd nawdd 
cymdeithasol sydd wedi torri, lefelau uchel o dlodi a marchnad 
lafur fregus; efallai y dylem ofyn, beth yw cost peidio â 
chyflwyno ffurf ar incwm sylfaenol?

Y cam nesaf allweddol yw sefydlu peilot incwm sylfaenol 
yng Nghymru. Gall hyn adeiladu cefnogaeth, rhoi 
mewnwelediad ymarferol a chreu sail dystiolaethol ynghylch 
effeithiau cenedlaethol. Amlinellodd yr adroddiad gynllun 
peilot oedd yn meddu ar y potensial i fod ymysg y mwyaf 
gwydn i’w ddarparu erioed, gan gynhyrchu data ar ystod eang 
o ddangosyddion llesiant. Byddai’r cynllun peilot yn cynnwys 
5,000 o drigolion Cymru dros gyfnod o ddwy flynedd, ar 
amcan-gost sylfaen o £50 miliwn. 
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9
Atodiadau
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Atodiad A: Ymateb 
i wrthwynebiadau 
cyffredin 

Ceir nifer o wrthwynebiadau cyffredin i incwm sylfaenol, a 
dyma ymateb i rai ohonynt yma. Rhoddwyd sylw i’r rhain mewn 
mwy o fanylder mewn mannau eraill.165 

Byddai incwm sylfaenol yn costio gormod 
Mae’r feirniadaeth fod incwm sylfaenol yn rhy ddrud yn 
dibynnu’n aml ar ddyfynnu cost gros unrhyw gynllun. Dengys y 
gwaith modelu yn Adran 5 o’r adroddiad hwn fod y gost net yn 
sylweddol is. Nodwedd allweddol o incwm sylfaenol Modelau 1 a 
2 yn yr adroddiad hwn yw bod yr incwm sylfaenol yn drethadwy. 
Cyrhaeddir at y gost net drwy ymgorffori gostyngiadau o 
ganlyniad i gynnydd mewn refeniw treth incwm, cynnydd mewn 
Cyfraniadau Yswiriant Gwladol, a diddymu’r pensiwn gwladol 
a budd-dal plant (a fyddai’n dod yn ddi-rym dan y cynlluniau 
hyn). Gwelir gostyngiadau eraill mewn gwariant cyhoeddus 
sy’n rhaid eu hystyried, fel y miliynau o bunnoedd mewn 
trethi anuniongyrchol sy’n crynhoi drwy roi mwy o rym gwario 
i’r cyhoedd (fel TAW), neu’r arbedion a wneir o ganlyniad i 
unrhyw leihad posib mewn afiechyd a throseddu, sy’n effeithiau 
cydnabyddedig incwm sylfaenol. 
165  Standing, G. (2019), Basic Income as Common Dividends: Piloting a 
Transformative Policy (Llundain: Progressive Economic Forum, 2019) 39-44; Guy 
Standing, Basic Income: And How We Can Make it Happen (Llundain: Pelican, 
2017) Pennod 6. 
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Gan wrthod y syniad fod incwm sylfaenol yn afresymol o 
ddrud, rydym hefyd wedi ystyried syniadau cyllido eraill. Dylid 
rhoi ystyriaeth benodol i godi trethi ar bobl mewn bandiau 
incwm uchel. Gellid talu incwm sylfaenol hefyd gan ddefnyddio 
arian sy’n crynhoi mewn Cronfa Gyfoeth Dinasyddion – neu 
Gronfa Cymru’r Dyfodol – a sefydlid gan Lywodraeth y DU er 
mwyn cyflwyno’r cynllun (Gweler Adran 6b). Gellid cyflwyno 
incwm sylfaenol yn ogystal drwy gyfrwng taliad mwy cymedrol 
a fyddai’n cynyddu’n raddol wrth i fanteision incwm sylfaenol 
gael eu teimlo’n fwy cyffredinol.166

I gloi, dylid nodi fod gwario ar nawdd cymdeithasol yn y DU 
yn llawer is fel cyfran o incwm cenedlaethol nag ydyw mewn 
gwledydd Ewropeaidd. Mae consensws cynyddol hefyd y bydd 
‘gwladwriaethau gwariant uwch’ yn dod yn normal newydd 
wrth i ni symud fwyfwy i’r unfed ganrif ar hugain.

Byddai incwm sylfaenol yn brifo’r mwyaf 
bregus yn anfwriadol 
Gallai cynllun incwm sylfaenol a gynlluniwyd yn sâl gynyddu 
tlodi’r tlotaf drwy ddileu’r warchodaeth a gânt ar hyn o bryd 
gan y system nawdd cymdeithasol. Byddai incwm sylfaenol heb 
ddim nawdd ychwanegol ar gyfer y mwyaf bregus yn elwa pobl 
ar gyflogau canolig fwyaf.

Ond os yw cynllun incwm sylfaenol yn cael ei gynllunio 
a’i gyllido’n iawn, serch hynny, byddai’n hynod fanteisiol i 
adran fawr o’r mwyaf bregus yn ein cymdeithas. Drwy ddileu 
biwrocratiaeth a brofir yn ôl modd sy’n anodd mynd drwyddo, 
mae incwm sylfaenol yn darparu gwir rwyd ddiogelwch i bobl 
a eithrir yn aml gan fathau presennol o gymorth. Dengys ein 
gwaith ymchwil y byddai cynllun incwm sylfaenol cymedrol 
iawn, hyd yn oed, yn lleihau tlodi cyffredinol yng Nghymru o 
50%, a thlodi plant yng Nghymru o gymaint â 64% (gweler 

166  Lansley, S., and Reed, H., (2019), A basic income for All: From Desirability 
to Feasibility 
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Adran 5B). Ymhellach, drwy wneud incwm sylfaenol yn 
drethadwy, rydych chi’n cynnal yr elfen gyffredinol, ond hefyd 
yn sicrhau fod pobl ar incwm is yn tueddu i dderbyn cyfran 
uwch o’r gronfa ddiamod. 

Byddai incwm sylfaenol o fudd anfwriadol 
i bobl nad oes mo’i angen arnynt 
Mae rhai beirniaid yn tynnu sylw at y ffaith y bydd pobl sydd 
eisoes yn ddigon cefnog mewn cymdeithas yn derbyn taliad, 
sydd fel pe bai’n mynd yn groes i fwriad y cynllun o unioni 
anghydraddoldeb. Ond mantais cynllun lled-gyffredinol ble 
rhennir taliadau i bawb, yw y byddai’r system yn fwy effeithiol, 
ac yn fwy anodd ei gwaradwyddo na’r system fudd-daliadau 
bresennol, benodol. 

Byddai lleddfu llawer o anfanteision cymdeithasol ac 
economaidd y system bresennol a brofir yn ôl modd yn 
gwrthbwyso cost taliad i leiafswm bach cyfoethog – yn 
enwedig gan y byddai’r budd a welai’r cyfoethog iawn o incwm 
sylfaenol wedi’i leihau drwy gynyddu trethi ar yr enillwyr 
mwyaf (cynnig y manylir arno yn Senarios 1 a 3, yn Adran 6 yr 
adroddiad hwn). 

Gallai incwm sylfaenol i bawb hefyd arwain at fwy o 
gydlyniant cymdeithasol ac undod drwy ddileu’r llinell drom 
a dynnir ar hyn o bryd rhwng pobl sy’n haeddu cefnogaeth 
a rhai anhaeddiannol. Y manteision cyhoeddus mwyaf 
hirhoedlog, a’r rhai a amddiffynnir ffyrnicaf, yw’r rhai sydd ar 
gael i bawb fel hawl. Y GIG yw’r enghraifft bresennol orau, 
mae’n debyg.  

Byddai incwm sylfaenol yn achosi diogi 
Honnodd beirniaid y byddai incwm sylfaenol yn annog diogi, 
ac yn dadannog pobl rhag cyfranogi mewn cyflogaeth. Mewn 
gwirionedd, tuedda treialon incwm sylfaenol ddangos mai 
bach yw’r newid o ran faint o amser a weithir gan brif enillwyr, 
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gyda’r enillydd eilaidd yn llai.167

Gellid talu mwy o sylw hefyd i’r ffyrdd y gall y system nawdd 
bresennol ddadannog gwaith, naill ai drwy osod cyfradd 
dreth effeithiol ymylol uchel ar bobl sy’n symud oddi ar fudd-
daliadau ac i mewn i waith sy’n talu cyflog bach, neu drwy 
ddadannog gwaith gwirfoddol drwy system amodol a seilir yn 
llwyr ar hybu cyflogaeth.

Yn fwy eang, mae cyhuddiadau fod incwm sylfaenol yn 
achosi diogi yn dueddol o fod yn gysylltiedig â chanfyddiad 
cul o beth yw gweithgarwch cynhyrchiol, yn llwyr seiliedig ar 
gyfrannu drwy gyflogaeth. Mae hyn yn anwybyddu cyfraniad 
sylweddol pobl drwy waith gofalu nad yw’n derbyn tâl, gwaith 
gwirfoddol, a mathau eraill o ‘lafur cudd’. Mae’r syniad fod 
incwm sylfaenol yn hybu diogi hefyd yn cyd-fynd â golwg 
ddiflas braidd o ddynoliaeth sydd ond yn cael ei symbylu i 
gyfrannu o’i hamser a’i doniau i’r byd oherwydd ofn llwgu. 

Mae dewisiadau amgenach nag incwm 
sylfaenol ar gael
Mae incwm sylfaenol yn cynnig manteision sylweddol dros 
fathau penodol eraill o bolisïau. Yn yr adroddiad hwn, rydym 
wedi dadlau, er enghraifft, fod incwm sylfaenol yn tra rhagori 
ar nawdd a brofir yn ôl modd a nawdd amodol, ac y gallai 
wyrdroi aneffeithlonrwydd a thadogrwydd y system Gredyd 
Cynhwysol bresennol.

Serch hynny, cafodd y syniad fod incwm sylfaenol yn bodoli 
‘mewn cystadleuaeth’ â pholisïau eraill ei orbwysleisio weithiau 
(gan wrthwynebwyr fel arfer). Nid oes awgrym yn yr adroddiad 

167  Foreign Affairs (2020), ‘The basic income Has Its Moment How the 
Pandemic Made a Fringe Idea Go Mainstream.’ Ar gael yma: https://www.
foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-10-08/basic-income-has-its-moment

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-10-08/basic-income-has-its-moment
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2020-10-08/basic-income-has-its-moment
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hwn y dylai incwm sylfaenol ddod yn lle pob budd-dal arall na 
disodli ymrwymiadau gwariant cyhoeddus mawr ar bethau fel 
gwasanaethau cyhoeddus. 

Yn ymarferol, gall incwm sylfaenol gael yr effaith gryfaf drwy 
weithio law yn llaw â mesurau eraill, boed hynny’n ymrwymiad 
gan y wladwriaeth i wneud gwelliannau mewn meysydd fel tai, 
gofal iechyd, addysg a thrafnidiaeth, neu’r brwydrau pwysig 
sy’n digwydd o blaid gwaith teg.
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Atodiad B:  
Dulliau ymgysylltu 

Ymgysylltiad rhanddeiliaid
Er mwyn cynrychioli barn rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru 
ar incwm sylfaenol, ein nod oedd casglu ynghyd grŵp o bobl 
a allai siarad ar y cyd wrth saith nod llesiant Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Roeddem ni hefyd yn awyddus i roi 
blaenoriaeth i gynrychiolwyr grwpiau gwleidyddol ac elusennol 
oedd yn cynrychioli grwpiau ymylol neu dan anfantais, gan resymu 
y gall fod gan grwpiau o’r fath fwy i’w ennill o incwm sylfaenol, ond 
hefyd fwy i’w golli gan dreial neu bolisi a gynlluniwyd yn wael.

Cysylltwyd â chyfanswm o 23 sefydliad, er nad oedd pob un 
yn gallu ymgysylltu â ni yn ystod cyfnod tri mis y prosiect. 
Cynhaliwyd 11 cyfweliad yn llwyddiannus, a darparodd un 
sefydliad ddatganiad ysgrifenedig yn lle rhoi cyfweliad.  

Isod ceir rhestr o’r sefydliadau a y cysylltwyd â hwynt. Mae’r 
sefydliadau a danlinellir oll yn bwydo gwybodaeth i’r adroddiad 
terfynol. Sefydliad Bevan 

Sefydliad Siartredig Tai

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cynghrair Hil Cymru

Anabledd Cymru

Rhwydwaith Diddymu Tlodi Plant 
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Undeb y Cerddorion

Y Wallich

Diverse Cymru

TUC Cymru

Sefydliad Dysgu a Gwaith 

Conffederasiwn Diwydiant Prydain (CBI)

Cyngor Celfyddydau Cymru

Chwarae Teg

Clwstwr

Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod

Ymddiriedolaeth Gofalwyr

Canolfan y Dechnoleg Amgen

Gwasanaeth Eiriol Ieuenctid Cenedlaethol

Sefydliad Cymunedol Cymru

UNISON Cymru

Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyngor Cymru dros Weithredu Gwirfoddol 

Aeth cyfweliadau ymchwil i’r afael â phynciau gan gynnwys 
heriau presennol a hirdymor i sefydliadau Cymru a’u cyhoedd, 
effaith bosib incwm sylfaenol yng Nghymru, cynllunio polisi a 
pheilotau, a sut i gyfathrebu incwm sylfaenol yng Nghymru i’r 
cyhoedd.

Mae’n berthnasol nodi fod cyfweliadau wedi canolbwyntio 
ar incwm sylfaenol ‘dychmygol’ neu ddamcaniaethol, yn 
hytrach nag un cynllun polisi penodol, Roeddem am i’r bobl a 
gyfwelwyd fod yn agored i bob dewis posib ar gyfer cynllun 
incwm sylfaenol, gan gynnwys dewisiadau amrywiol o ran 
symiau, negeseuon cyhoeddus a rhyngweithio â’r system nawdd 
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bresennol.  Pan ofynnodd pobl oedd yn cael eu cyfweld am fwy 
o wybodaeth ynghylch symiau fyddai’n cael eu talu, dyfynnwyd 
ffigurau oedd yn ymdebygu i incwm sylfaenol lefel is a lefel 
uwch, gan gyd-fynd yn fras â’r ddau fodel a gyflwynir yn yr 
adroddiad hwn. Rhoddwyd cyfle hefyd i’r bobl a gyfwelwyd 
godi’u pynciau a’u gofidiau’u hunain. Rhoddwyd ystyriaeth i 
ymatebion y rhai a gyfwelwyd wrth i ni gynllunio a modelu ein 
cynllun incwm sylfaenol ni. 

Gweithdai dinasyddion
Mewn partneriaeth ag Autonomy, cynhaliodd y Sgwrs Incwm 
Sylfaenol gyfres o weithdai byr gyda thrigolion Cymru, yn 
ystod cyfnod y prosiect. Cynlluniwyd y rhain er mwyn casglu 
barn bersonol ar incwm sylfaenol, straeon am brofiadau 
beunyddiol, a mewnwelediad damcaniaethol i’r hyn y gallai 
pobl ei wneud pe baen nhw’n derbyn incwm sylfaenol.

Hysbysebwyd y gweithdai drwy gyfrwng rhestrau postio 
a’r cyfryngau cymdeithasol. Defnyddiwyd ffurflen datgan 
diddordeb i gasglu gwybodaeth ddemograffig gan ddarpar 
gyfranogwyr, yn ogystal â gwybodaeth sylfaenol am 
ymrwymiadau gwaith cyflogedig a digyflog. Defnyddiwyd yr 
wybodaeth hon i gynnull gweithdai amrywiol, gyda’r potensial 
i siarad am ystod o brofiadau. Roedd sicrhau fod amrywiaeth 
o ran rhyw a lled daearyddol ledled Cymru’n brif flaenoriaeth, 
yn ogystal â chynnwys pobl gyflogedig a digyflog, a phobl â 
mathau gwahanol o gyfrifoldebau gofalu.

Oherwydd rhychwant yr astudiaeth a’r dull o recriwtio, mae’n 
debygol fod y farn a gyflwynir wedi’i gogwyddo o blaid incwm 
sylfaenol. Ni fwriedir i’r arolwg wneud honiadau cynrychiadol 
am farn preswylwyr Cymru, ond mae’n ddefnyddiol ar gyfer 
symud dealltwriaeth o ddarpar effeithiau incwm sylfaenol ar 
fywyd beunyddiol yn ei blaen.
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Cynhaliwyd tri gweithdy mewn grwpiau bychain ar lein. 
Roedd dau weithdy wedi para teirawr a’r trydydd (gweithdy 
gyda’r hwyr) yn ddwy awr o hyd. Ymysg pynciau ar agenda’r 
gweithdai roedd: 

• Cyflwyniad i’r prosiect a nodau’r gweithdai.

• Amser i’r cyfranogwyr gyflwyno’u hunain a chynnig 
‘rheolau sylfaenol’ ar gyfer y sgwrs.

• Sgwrs fer a sesiwn holi ac ateb am incwm sylfaenol i 
sicrhau fod cyfranogwyr yn gallu ymgysylltu ag agweddau 
technegol y polisi.

• Ymarfer yn edrych ar yr hyn y dychmygai cyfranogwyr y 
bydden nhw’n ei wneud ag incwm sylfaenol o £50 a £250 
yr wythnos.

• Trafodaeth am ddarpar effeithiau incwm sylfaenol ar 
lesiant, gan gynnwys peryglon a manteision..

• Trafodaeth am y camau nesaf yr oedd y cyfranogwyr yn 
gobeithio’u gweld o ran datblygu cynllun incwm sylfaenol 
yng Nghymru.

Gyda chaniatâd y cyfranogwr, recordiwyd y sesiynau gweithdai 
a defnyddiwyd y trawsgrifiadau hyn i ddatblygu Adran 4b yr 
adroddiad hwn. Hoffem ddiolch i’r cyfranogwyr am eu hamser 
a’u didwylledd..

Arolwg incwm sylfaenol 
Mae’r dyfyniadau gan drigolion Cymru sy’n ymddangos drwy 
gydol yr adroddiad hwn yn dod o arolwg a gynhaliwyd gan 
y Sgwrs Incwm Sylfaenol, mewn partneriaeth ag Autonomy. 
Dosbarthwyd yr arolwg dros e-bost i ryw 4000 o bobl yng 
Nghymru, ac fe’i hysbysebwyd ar y cyfryngau cymdeithasol yn 
ogystal. Llenwodd 164 o breswylwyr yr arolwg, oedd yn gofyn 
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“Pe baech chi’n derbyn incwm sylfaenol wythnosol, sut fyddai 
eich bywyd chi’n wahanol?” Gofynnwyd i gyfranogwyr ystyried 
taliad digonol i ‘effeithio ar amgylchiadau ariannol a llesiant”. 

Oherwydd y dull a ddefnyddiwyd i wasgaru’r arolwg, mae’n 
debygol fod y farn a gyflwynir wedi’i gogwyddo o blaid incwm 
sylfaenol. Ni fwriedir i’r arolwg wneud honiadau cynrychiadol 
am farn preswylwyr Cymru, ond mae’n ddefnyddiol ar gyfer 
symud dealltwriaeth o ddarpar effeithiau incwm sylfaenol ar 
fywyd beunyddiol yn ei blaen. 

Bwrdd atsain y prosiect 
Cyfrannodd nifer o sefydliadau drwy roi adborth uniongyrchol 
ar ein cynigion incwm sylfaenol cychwynnol drwy gyfrwng 
cyfarfod bwrdd atsain ar lein, ddeufis ar ôl dechrau’r prosiect. 
Heb eu rhoi mewn unrhyw drefn arbennig, hoffem ddiolch i’r 
bobl ganlynol am gymryd rhan, yn ogystal â Cathy Madge, o 
swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, a drefnodd y 
panel: 

Jonathan Williams, UBI Lab Cymru a UBI Lab Caerdydd 

Anna Nicholl, Cyngor Cymru dros Weithredu Gwirfoddol 

Natasha Davies, Chwarae Teg 

Megan Thomas, Anabledd Cymru 

Leo Holmes, Cyd-sefydlydd UBI Ieuenctid a Llafur dros UBI 

Chloe Winstone, Academi Arweinwyr y Dyfodol 

John Jackson, Reset Cymru 

Ele Hicks, Diverse Cymru 

Lowri Walters, UBI Lab Abertawe a UBI Lab Womxn 

Adam Jones, Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Nisreen Mansour, TUC Cymru 

Stephanie Bolt, artist lleol, addysgwr a theorydd 
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Atodiad C: Addasiad 
Autonomy o fodel 
treth-budd-dal 
Landman Economics 

Gwnaed gwaith costio’r senarios incwm sylfaenol amrywiol i 
Gymru gan ddefnyddio model microsymbyliad (MSM) treth 
a budd-dal, a ddatblygwyd yn fewnol ac sy’n deillio o fodel 
Landman Economics. Defnyddiwyd hwnnw hefyd ar gyfer 
astudiaeth incwm sylfaenol Compass 2019 a grybwyllwyd 
eisoes, ac ymchwil arall.

Defnyddir MSMau o’r math hwn i gyfrifo baich treth a 
derbyniadau budd-dal unigolion a chartrefi gan ddefnyddio 
data arolwg fel mewnbwn, ac yn ei dro i gyfrifo incwm 
gwariant net y cartref. Mae hyn yn ein galluogi i gostio 
incwm sylfaenol yn llawn, yn ogystal â mesur ei effeithiau 
ailddosrannol. Yn ein hastudiaeth, fe ddefnyddion ni 
gyhoeddiad 2018/19 o Arolwg Adnoddau Teuluol (FRS), ble 
graddiwyd y data o ran chwyddiant a thwf poblogaeth i gyd-
fynd â lefelau 2020.

Bu i ni raddnodi’r MSM er mwyn atgynhyrchu’r ystadegau 
incwm net cywir fel y’u rhoddir gan FRS, ac ystadegau 
swyddogol Cartrefi islaw incwm cyfartalog (HBAI) fel y’u 
cofnodir gan yr Adran Waith a Phensiynau (DWP). Ar ôl y cam 
hwn, gellir cyfrifo costiadau ac effeithiau ailddosrannol incwm 
sylfaenol. 
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Tra bo cost gros incwm sylfaenol yn lluosogiad diffwdan o’r 
nifer o dderbynwyr ym mhob grŵp oedran a’u pecynnau incwm 
sylfaenol, mae’r gost net yn ffigwr mwy cymhleth i’w gyfrifo. 
Dylid ystyried mai’r olaf yw gwir gost incwm sylfaenol.

Cyfrifir y gost net, cyn gwneud unrhyw newidiadau i’r system 
dreth, drwy dynnu’r canlynol o’r gost gros: 

• Refeniw treth incwm o incwm sylfaenol 

• Refeniw CYG o incwm sylfaenol 

• Diddymu’r pensiwn gwladol 

• Diddymu’r budd-dal plant

Ar ôl cyfrifo’r gost net, rydym ni’n cydbwyso’r gyllideb drwy 
godi arian gan ddefnyddio trethi incwm a chyfoeth (yn 
ddibynnol ar y senario a ragwelir). 

Rydym ni’n cyfrifo effeithiau ailddosrannol cynlluniau incwm 
sylfaenol drwy gymharu dosraniad incwm cartrefi wedi’i 
gyfwerthu cyn incwm sylfaenol ac ar ei ôl. Noder fod yr olaf yn 
cael ei effeithio gan dderbyniadau incwm sylfaenol, yn ogystal 
â newidiadau i’r system dreth.

Noder ein bod ni’n gwahaniaethu yma rhwng costau net cyn 
unrhyw newidiadau treth ac wedi hynny, ac uchod defnyddiwn 
y term yn yr ystyr flaenorol. 



175

Model Landman Economics 
Er mwyn creu a chostio’r ddau fodel incwm sylfaenol a gyflwynir 
yn yr adroddiad hwn, addasodd Autonomy Fodel Trosglwyddiad-
Treth Landman Economics (TTM). Model microsymbyliad o’r 
system dreth-budd-daliadau yw’r TTM. Fe’i datblygwyd yn 
wreiddiol ar gyfer Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus ac fe’i 
defnyddir hefyd gan Sefydliad Resolution a Sefydliad Joseph 
Rowntree. Mae’r TTM yn defnyddio data o Arolwg Adnoddau 
Teuluol i ddadansoddi effaith trethi uniongyrchol, budd-
daliadau, credydau treth, a Chredyd Cynhwysol.

Mae’r wybodaeth a geir yn yr Arolwg Adnoddau Teuluol yn 
galluogi taliadau trethi uniongyrchol a derbyniadau budd-
daliadau, credydau treth a / neu Gredyd Cynhwysol i gael eu 
modelu gyda chyfradd resymol o fanylder ar gyfer pob cartref 
yn yr arolwg, gan ddefnyddio naill ai’r system dreth-budd-dal 
bresennol neu fodel amgen (fel incwm sylfaenol). Gan ddefnyddio 
system ‘waelodol’ (yn aml y system dreth-budd-dal bresennol) ac 
un neu ragor o systemau ‘diwygio’, gall y model gynhyrchu:  

• Costiadau cyfanredol o bob system (y swm a dderbynnir 
gan y trysorlys mewn trethi uniongyrchol a Chyfraniadau 
Yswiriant Gwladol, a’r swm a delir mewn budd-daliadau, 
trethi a Chredyd Cynhwysol).

• Effeithiau dosrannol y system ddiwygio (er enghraifft, 
newid mewn incwm o ran arian parod, ac fel canran o 
incwm wythnosol yn y system waelodol). Gellir torri’r 
effeithiau dosrannol hyn i lawr yn ôl sawl amrywiad 
gwahanol. Rydym ni’n defnyddio dau yn yr adroddiad hwn: 
degradd incwm (deg grŵp o gartrefi o’r un maint, o’r tlotaf 
i’r cyfoethocaf yn ôl incwm gwariant wedi’i gyfwerthu) a 
math o gartref.

• Ymdeimlad cryf o bwy sy’n ‘ennill’ a phwy sy’n ‘colli’ o 
ganlyniad i ddiwygiad neu set o ddiwygiadau penodol.
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• Effaith darpar ddiwygiadau ar anghydraddoldeb incwm 
gwariant cyffredinol (h.y. cyfernod Gini). 

• Effaith darpar ddiwygiadau ar gyfraddau tlodi cartrefi a 
phlant. 
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Atodiad D: Incwm 
sylfaenol, modelau a 
senarios 

Cynllun a: Model 1 yn senario drethu 1 
Effeithiau ailddosrannol (Cyn costau tai) 

Poblogaeth: 

• Plant (0-17): 635319.87

• Oedolion (18-64): 1856762.19

• Pensiynwyr (65+): 625045.67

• Pawb: 3117127.73

Lefelau tlodi cyn cyflwyno incwm sylfaenol: 

• Tlodi plant: 19.98%

• Tlodi oedolion oedran gweithio: 18.02%

• Tlodi pensiynwyr: 23.42%

• Tlodi: 19.5%

Lefelau tlodi ar ôl cyflwyno incwm sylfaenol: 

• Tlodi plant: 6.36%

• Tlodi oedolion oedran gweithio: 10.47%
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• Tlodi pensiynwyr: 9.9% 

• Tlodi: 9.52% 

Newidiadau: 

• Lleihad mewn tlodi plant: 68.17% 

• Lleihad mewn tlodi oedolion oedran gweithio: 41.9% 

• Lleihad mewn tlodi pensiynwyr: 57.73% 

• Lleihad cyffredinol: 51.18% 

Canolrifau: 

• BHC Canolrif y DU (Cyn incwm sylfaenol): £528.95 

• BHC Canolrif y DU (Ar ôl incwm sylfaenol): £531.28 

Cyfernod Gini: 

• Cyn incwm sylfaenol: 0.31 

• Ar ôl incwm sylfaenol: 0.23 

• Newid: 25.38% 

Degradd 1: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: 102.63% 

• Unigolion ar eu hennill: 100.0% 

• Unigolion ar eu colled:0.0% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 0.0% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 0.0% 

Degradd 2: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: 31.94% 

• Unigolion ar eu hennill: 97.32% 
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• Unigolion ar eu colled:2.68% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 2.68% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 0.0% 

Degradd 9: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: -4.24% 

• Unigolion ar eu hennill: 19.9% 

• Unigolion ar eu colled:80.1% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 79.3% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 47.27% 

Degradd 10: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: -13.4% 

• Unigolion ar eu hennill: 4.72% 

• Unigolion ar eu colled:95.28% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 93.35% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 92.96% 

• Effeithiau ailddosrannol (Ar ôl costau tai) 

Poblogaeth: 

• Plant (0-17): 635319.87 

• Oedolion (18-64): 1856762.19 

• Pensiynwyr (65+): 625045.67 

• Pawb: 3117127.73 

Lefelau tlodi cyn incwm sylfaenol: 

• Tlodi plant: 26.93% 
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• Tlodi oedolion oedran gwaith: 21.96% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn: 23.44% 

• Tlodi: 23.27% 

Lefelau tlodi ar ôl incwm sylfaenol:

• Tlodi plant: 9.72% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith: 13.01% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn: 9.24% 

• Tlodi: 11.58% 

Newidiadau: 

• Tlodi plant yn lleihau: 63.91% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith yn lleihau: 40.76% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn yn lleihau: 60.58% 

• Lleihad cyffredinol: 50.24% 

Canolrifau: 

• BHC Canolrif y DU (Cyn incwm sylfaenol): £469.45 

• BHC Canolrif y DU (Ar ôl incwm sylfaenol): £470.32 

Cyfernod Gini: 

• Cyn incwm sylfaenol: 0.33 

• Ar ôl incwm sylfaenol: 0.25 

• Newid: 24.75% 

Degradd 1: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: 152.17% 

• Unigolion ar eu hennill: 100.0% 
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• Unigolion ar eu colled:0.0% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 0.0% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 0.0% 

Degradd 2: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: 38.72% 

• Unigolion ar eu hennill: 97.29% 

• Unigolion ar eu colled:2.71% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 2.71% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 0.0% 

Degradd 9: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: -4.66% 

• Unigolion ar eu hennill: 22.71% 

• Unigolion ar eu colled:77.29% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 76.48% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 46.95% 

Degradd 10: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: -13.37% 

• Unigolion ar eu hennill: 5.67% 

• Unigolion ar eu colled:94.33% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 92.38% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 91.22% 
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Costio a chyllido
Mynegir pob rhif mewn unedau o biliynau, oni nodir yn 
wahanol. 

Cost gros: 13.05 

Cost net cyn unrhyw newidiadau treth (rheolau trethi a budd daliadau 
2020): 6.82 

 + Cost gros

Derbyniadau treth incwm o incwm sylfaenol: 1.02 

Derbyniadau CYG o incwm sylfaenol: 0.37 

Diddymu’r pensiwn gwladol: 4.43 

Diddymu’r budd-dal plant: 0.49 

Lleihad mewn MTBs: 0 

= 6.82 

Ffynonellau cyllido ychwanegol: 

Treth Cyfoeth: 1.323 

Mantolen: 

 + Mantolen: 

Diddymu’r pensiwn gwladol: 4.43 

Diddymu’r budd-dal plant: 0.49 

Lleihad mewn MTBs: 0 

Newidiadau treth incwm: 3.32 

Newidiadau CYG: 3.84 

Treth Cyfoeth: 1.323 

 = -0.35

Newid Treth Anuniongyrchol: 0.28bn 
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Newid TAW: 0.12bn h.y. ~0.6bn mewn gwario ychwanegol ar 
nwyddau TAW 

System Dreth Newydd

Lwfans personol 12,500 0%
Cyfradd sylfaenol 12,500 - 25,000 20%
Cyfradd sylfaenol + 25,000 - 42,500 36%
Cyfradd uwch 42,500 - 120,000 45%
Cyfradd ychwanegol Above 120,000 55%

Tabl 19: System dreth newydd dan ‘Gynllun 1’ Autonomy 

Mae’r lwfans personol yn dechrau lleihau ar gyfer incwm dros 
£90,000 (cymharer â’r 100k yn system drethiant bresennol y 
DU). Y lleihad yw £1 punt am bob £2 o’ch incwm trethadwy 
dros y trothwy. 

Symudwyd y bandiau treth o’u cymharu â system drethiant 
bresennol y DU. Cyflwynwyd yn ogystal fand treth newydd 
‘Cyfradd sylfaenol +’. 

System Dreth Bresennol y DU 

Lwfans personol 12,500 0%
Cyfradd sylfaenol 12,500 - 50,000 20%
Cyfradd uwch 50,500 - 150,000 40%
Cyfradd ychwanegol Above 150,000 45%

Tabl 20: Dadansoddiad o system dreth bresennol y DU 

Mae’r lwfans personol yn dechrau lleihau ar £100k. 
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Cyfraniadau Yswiriant Gwladol 

Bydd cyflogeion yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol 
dosbarth 1 a dosbarth 2, a’r hunangyflogedig yn talu dosbarth 
2 a 4. Mae dosbarth 3 yn gyfraniadau gwirfoddol ac ni chânt 
eu hystyried yn y dadansoddiad hwn. 

CYG dosbarth 1 

Ar gyfer CYG, rydym wedi dileu elfennau atchweliol CYG, ac 
ychwanegu cyfradd dreth ar gyfer pobl sy’n ennill llai na £183 
yr wythnos. 

Llai na £183 yr wythnos 12%
£183-£962 yr w 16%
Uwch na £962 yr w 16.5%

Tabl 21: System dreth CYG dosbarth 1 dan ‘Senario 1’ Autonomy 

Y system dreth CYG dosbarth 1 bresennol

Llai na £183 yr wythnos 0%
£183-£962 yr w 12%
Uwch na £962 yr w 2%

Tabl 22: System Dreth CYG dosbarth 1 bresennol y DU 

CYG dosbarth 2 

Mae CYG dosbarth 2 NIC yn dreth benodedig o £3.05 yr 
wythnos, ar gyfer pawb sy’n ennill dros £6475 y flwyddyn. Nid 
ydym wedi gwneud unrhyw newidiadau yma. 
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CYG dosbarth 4 

Mae CYG dosbarth 4 ar gyfer pobl hunangyflogedig. Fel yn 
achos Dosbarth 1, rydym wedi tynnu elfennau atchweliadol 
CYG, gan eu hunioni â’n newidiadau ar gyfer dosbarth 1. 

Llai na £9501 y flwyddyn 12%
£9501-£50,000 y f 16%
Uwch na £50,000 y f 16.5%

Tabl 23: System dreth CYG dosbarth 4 dan ‘Senario 1’ Autonomy 

System dreth bresennol CYG dosbarth 4 

Llai na £183 yr wythnos 0%
£183-£962 yr w 9%
Uwch na £962 yr w 2%

Tabl 24: System dreth bresennol CYG dosbarth 4 yn y DU 
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Cynllun b: Model 2 (dim newidiadau treth 
yn cael eu modelu) 
Effeithiau ailddosrannol (Cyn costau tai) 

Poblogaeth: 

• Plant (0-17): 635319.87 

• Oedolion (18-64): 1856762.19 

• Pensiynwyr (65+): 625045.67 

• Pawb: 3117127.73 

Lefelau tlodi cyn incwm sylfaenol: 

• Tlodi plant: 19.98% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith: 18.02% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn: 23.42% 

• Tlodi: 19.5% 

Lefelau tlodi ar ôl incwm sylfaenol: 

• Tlodi plant: 0.0% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith: 1.08% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn: 5.36% 

• Tlodi: 1.72% 

Newidiadau: 

• Lleihad mewn tlodi plant: 100.0% 

• Lleihad mewn tlodi oedolion oedran gwaith: 94.01% 

• Lleihad mewn tlodi oedolion oedran pensiwn: 77.11% 

• Lleihad cyffredinol: 91.18% 
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Canolrifau: 

• BHC Canolrif y DU (Cyn incwm sylfaenol): £528.95 

• BHC Canolrif y DU (Ar ôl incwm sylfaenol): £540.9 

Cyfernod Gini: 

• Cyn incwm sylfaenol: 0.31 

• Ar ôl incwm sylfaenol: 0.21 

• Newid: 30.51% 

Effeithiau ailddosrannol (Ar ôl costau tai) 

Poblogaeth: 

• Plant (0-17): 635319.87 

• Oedolion (18-64): 1856762.19 

• Pensiynwyr (65+): 625045.67 

• Pawb: 3117127.73 

Lefelau tlodi cyn incwm sylfaenol: 

• Tlodi plant: 26.93% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith: 21.96% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn: 23.44% 

• Tlodi: 23.27% 

Lefelau tlodi ar ôl incwm sylfaenol: 

• Tlodi plant: 1.36% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith: 1.37% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn: 3.35% 
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• Tlodi: 1.76% 

Newidiadau: 

• Lleihad mewn tlodi plant: 94.95% 

• Lleihad mewn tlodi oedolion oedran gwaith: 93.76% 

• Lleihad mewn tlodi pensiynwyr: 85.71% 

• Lleihad cyffredinol: 92.44% 

Canolrifau: 

• BHC Canolrif y DU (Cyn incwm sylfaenol): £469.45 

• BHC Canolrif y DU (Ar ôl incwm sylfaenol): £480.39 

Cyfernod Gini: 

• Cyn incwm sylfaenol: 0.33 

• Ar ôl incwm sylfaenol: 0.23 

• Newid: 31.93% 

Costio a chyllido 
Mynegir pob rhif mewn unedau o biliynau, oni nodir yn 
wahanol. 

Cost gros: 29.37 

Cost net cyn unrhyw newidiadau treth (rheolau trethi a budd-
daliadau’r DU 2020): 19.41 
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+ Cost gros: 29.37 

Refeniw treth incwm o incwm sylfaenol: 3.97 

Refeniw CYG o incwm sylfaenol: 1.51 

Diddymu’r pensiwn gwladol: 4.53 

Diddymu’r budd-dal plant: 0.49 

Lleihad mewn in MTBs: 0 

 = 19.41

Cynllun hybrid: Model 1 yn senario treth 3 
Effeithiau ailddosrannol (BHC) 

Poblogaeth: 

• Plant (0-17): 635319.87 

• Oedolion (18-64): 1856762.19 

• Pensiynwyr (65+): 625045.67 

• Pawb: 3117127.73 

Lefelau tlodi cyn incwm sylfaenol: 

• Tlodi plant: 19.98% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith: 18.02% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn: 23.42% 

• Tlodi: 19.5% 

Lefelau tlodi ar ôl incwm sylfaenol: 

• Tlodi plant: 5.72% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith: 10.26% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn: 9.9% 
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• Tlodi: 9.26% 

Newidiadau: 

• Tlodi plant yn lleihau: 71.37% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith yn lleihau: 43.06% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn yn lleihau: 57.73% 

• Lleihad cyffredinol: 52.51% 

Canolrifau: 

• BHC Canolrif y DU (Cyn incwm sylfaenol): £528.95 

• BHC Canolrif y DU (Ar ôl incwm sylfaenol): £531.71 

Cyfernod Gini: 

• Cyn incwm sylfaenol: 0.31 

• Ar ôl incwm sylfaenol: 0.23 

• Newid: 23.13% 

Degradd 1: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: 102.86% 

• Unigolion ar eu hennill: 100.0% 

• Unigolion ar eu colled:0.0% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 0.0% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 0.0% 

Degradd 2: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: 32.46% 

• Unigolion ar eu hennill: 100.0% 

• Unigolion ar eu colled:0.0% 
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• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 0.0% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 0.0% 

Degradd 9: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: -0.7% 

• Unigolion ar eu hennill: 40.86% 

• Unigolion ar eu colled:59.14% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 50.05% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 22.55% 

Degradd 10: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: -9.39% 

• Unigolion ar eu hennill: 6.65% 

• Unigolion ar eu colled:93.35% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 93.35% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 83.74% 

Effeithiau ailddosrannol (Ar ôl costau tai) 

Poblogaeth: 

• Plant (0-17): 635319.87 

• Oedolion (18-64): 1856762.19 

• Pensiynwyr (65+): 625045.67 

• Pawb: 3117127.73 

Lefelau tlodi cyn incwm sylfaenol: 

• Tlodi plant: 26.93% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith: 21.96% 
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• Tlodi oedolion oedran pensiwn: 23.44% 

• Tlodi: 23.27% 

Lefelau tlodi ar ôl incwm sylfaenol:

• Tlodi plant: 9.72% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith: 13.01% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn: 9.49% 

• Tlodi: 11.63% 

Newidiadau: 

• Tlodi plant yn lleihau: 63.91% 

• Tlodi oedolion oedran gwaith yn lleihau: 40.76% 

• Tlodi oedolion oedran pensiwn yn lleihau: 59.51% 

• Lleihad cyffredinol: 50.02% 

Canolrifau: 

• BHC Canolrif y DU BHC (Cyn incwm sylfaenol): £469.45 

• BHC Canolrif y DU (Ar ôl incwm sylfaenol): £470.96 

Cyfernod Gini: 

• Cyn incwm sylfaenol: 0.33 

• Ar ôl incwm sylfaenol: 0.26 

• Newid: 22.86% 

Degradd 1: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: 152.78% 

• Unigolion ar eu hennill: 100.0% 

• Unigolion sy’n colli: 0.0% 
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• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 0.0% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 0.0% 

Degradd 2: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: 39.49% 

• Unigolion ar eu hennill: 100.0% 

• Unigolion sy’n colli: 0.0% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 0.0% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 0.0% 

Degradd 9: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: -1.2% 

• Unigolion ar eu hennill: 40.43% 

• Unigolion sy’n colli: 59.57% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 50.75% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 22.17% 

Degradd 10: 

• Cynnydd cyfartalog % mewn EHI: -9.28% 

• Unigolion ar eu hennill: 7.62% 

• Unigolion sy’n colli: 92.38% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 1%: 92.38% 

• Unigolion sy’n colli mwy na 5%: 82.66% 
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Costio a chyllido
Mynegir pob rhif mewn unedau o biliynau, oni nodir yn 
wahanol. 

Cost gros: 13.05 

Costau net cyn i unrhyw newidiadau treth ddigwydd (rheolau 
treth a budd-dal 2020 y DU): 6.82 

 + Cost gros

Refeniw treth incwm o incwm sylfaenol: 1.02 

Refeniw CYG o incwm sylfaenol: 0.37 

Diddymu’r pensiwn gwladol: 4.43 

Diddymu’r budd-dal plant: 0.49 

Lleihad mewn MTBs: 0 

 = 6.82

Ffynonellau cyllido ychwanegol: 

• Ariannu drwy Dreth Cyfoeth: 1.323 

Mantolen: 

 + Gross cost: 13.05

Diddymu’r pensiwn gwladol: 4.43 

Diddymu’r budd-dal plant: 0.49 

Lleihad mewn MTBs: 0 

Newidiadau treth incwm: 2.99 

Newidiadau CYG: 3.03 

Ariannu drwy Dreth Cyfoeth: 1.323 

 = 0.79



195

 = 1bn mewn cyllid o’r DU ar gyfer ‘clustog’ 0.2bn 

Newid Treth Anuniongyrchol yw 0.4bn 

Newid TAW: 0.2bn h.y. ~1bn mewn gwariant ychwanegol ar 
nwyddau TAW. 

System dreth

Lwfans personol 12,500 0%
Cyfradd sylfaenol 12,500 - 25,000 20%
Cyfradd sylfaenol + 25,000 - 42,500 32%
Cyfradd uwch 42,500 - 120,000 45%

Cyfradd ychwanegol Uwchlaw 120,00 55%

Tabl 25: System drethiant newydd dan system ‘Senario 3’ Autonomy 

Mae’r lwfans personol yn dechrau lleihau ar gyfer incwm dros 
£90,000 (cymharer â’r 100k yn system drethiant bresennol y 
DU). Y lleihad yw £1 punt am bob £2 o’ch incwm trethiadwy 
dros y trothwy. 

Symudwyd y bandiau treth o’u cymharu â system drethiant 
bresennol y DU. Cyflwynwyd yn ogystal fand treth newydd 
‘Cyfradd sylfaenol +’. 

System Dreth Bresenol y DU 

Lwfans personol 12,500 0%
Cyfradd sylfaenol 12,500 - 50,000 20%
Cyfradd uwch 50,500 - 150,000 40%
Cyfradd ychwanegol Uwchlaw 150,000 45%

Tabl 26: Dadansoddiad o system drethiant bresennol y DU 
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Mae’r lwfans personol yn dechrau lleihau ar £100k. 

Cyfraniadau Yswiriant Gwladol 

Bydd cyflogeion yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol 
dosbarth 1 a dosbarth 2, a’r hunangyflogedig yn talu dosbarth 
2 a 4. Mae dosbarth 3 yn gyfraniadau gwirfoddol ac ni chânt 
eu hystyried yn y dadansoddiad hwn. 

CYG dosbarth 1 

Ar gyfer CYG, rydym wedi dileu elfennau atchweliol CYG, ac 
ychwanegu cyfradd dreth ar gyfer pobl sy’n ennill llai na £183 
yr wythnos. 

Llai na £183 yr wythnos 12%
£183-£962 yr w 13%
Uwch na £962 yr w 14%

Tabl 27: CYG dosbarth 1 dan system ‘Senario 3’ Autonomy.
System dreth CYG dosbarth 1 bresennol 

Llai na £183 yr wythnos 0%
£183-£962 yr w 12%
Uwch na £962 yr w 2%

Tabl 28: System Dreth CYG dosbarth 1 bresennol y DU 

CYG dosbarth 2 

Mae CYG dosbarth 2 NIC yn dreth benodedig o £3.05 yr 
wythnos, ar gyfer pawb sy’n ennill dros £6475 y flwyddyn. Nid 
ydym wedi gwneud unrhyw newidiadau yma. 

CYG dosbarth 4 

Mae CYG dosbarth 4 ar gyfer pobl hunangyflogedig. Fel yn 
achos Dosbarth 1, rydym wedi tynnu elfennau atchweliadol 
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CYG, gan eu hunioni â’n newidiadau ar gyfer dosbarth1. 

Llai na £9501 y flwyddyn 12%
£9501-£50,000 y f 13%
Uwch na £50,000 y f 14%

Tabl 29: Treth CYG dosbarth 4 dan system ‘Senario 3’ Autonomy. 

System dreth CYG dosbarth 4 bresennol 

Llai na £183 yr wythnos 0%
£183-£962 yr w 9%
Uwch na £962 yr w 2%

Tabl 30: System dreth dosbarth 4 bresennol y DU 

Noder fod system CYG bresennol y DU yn atchweliadol. 

Enillwyr a chollwyr o dan y system hybrid (Model 1 yn  
Senario 3). 

Mae’r ffigurau canlynol yn cynrychioli effaith ar incwm 
unigolion yn Senario 3 pe bai incwm sylfaenol Model 1 yn cael 
ei gyflwyno. 
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Ffigwr 11. Cynnydd mewn canran ar gyfartaledd o incwm gwario unigolion, gyda 
Model 1 yn Senario 3. Ffynhonnell: dadansoddiad o Arolwg Adnoddau’r Teulu (FRS).
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Ffigwr 12. Canran o unigolion fydd yn colli mwy na 5% o incwm gwario, gyda Model 
1 yn Senario 3. Ffynhonnell: dadansoddiad o Arolwg Adnoddau’r Teulu (FRS).
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Ffigwr 13. Ailddosbarthu incwm unigol, gyda Model 1 yn Senario 3. Ffynhonnell: 
dadansoddiad o Arolwg Adnoddau’r Teulu (FRS). 
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