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Dyfodol Teilwng i Gymru: 
incwm sylfaenol i bawb 

Dyma grynodeb o adroddiad a gomisiynwyd gan Gomisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru sy’n archwilio dichonoldeb ac apêl 
incwm sylfaenol yng Nghymru. 

Mae incwm sylfaenol yn daliad rheolaidd, 
diamod i bob unigolyn, a gynlluniwyd i gwrdd 
â’u hanghenion sylfaenol.  

• Gellir deall incwm sylfaenol orau nid fel gwariant gan y 
wladwriaeth yn unig, ond fel buddsoddiad mewn pobl a lle a   
hwb i economi Cymru drwy gyfrwng mwy o rym i wario. 

• Mae incwm sylfaenol yn siarad mewn iaith gyffredinol - ble mae 
gan bob un sy’n byw yng Nghymru hawl i safon sylfaenol o 
sicrwydd ariannol. 

• Seilir y cynigion ar gyfer lefel o incwm sylfaenol yn yr adroddiad 
llawn ar fod neb sy’n defnyddio system Credyd Cynhwysol 
nawr yn dlotach – byddai pob gwarchodaeth gymdeithasol yn 
cael ei chynnal neu’i gwella. 

• Dylai incwm sylfaenol fod yn drethadwy, sy’n golygu fod 
pob preswylydd yn derbyn yr incwm sylfaenol, ond bydd y rhai 
sydd fwyaf ei angen yn gweld cyfran fwy ohono, tra bo’r mwyaf 
cyfoethog yn ennill yn gymharol lai mewn telerau net. Mae hyn 
yn gwneud incwm sylfaenol yn deg yn ogystal â chyffredinol.  
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Awgryma amodau presennol Cymru fod yr 
adeg yn iawn i gael incwm sylfaenol. 

• Mae gan y wlad lefelau ymhlith yr uchaf yn y DU o dlodi 
incwm cymharol, sydd y ei dro wedi cael effeithiau negyddol 
sylweddol ar iechyd y wlad. Mae llawer o breswylwyr Cymru’n 
gweithio dan amodau a thelerau gwael mewn swyddi ansafonol, 
gyda mwy o darfu ar y farchnad lafur yn debygol o ganlyniad i 
dechnolegau newydd yn y gweithle.

• Mae gan incwm sylfaenol i Gymru botensial cryf i lwyddo 
ble mae system nawdd bresennol y DU yn methu. Gallai 
hyn helpu’r wlad i adfer ar ôl effeithiau dinistriol pandemig 
COVID-19 yn ogystal â chefnogi cynnydd mwy cyffredinol tuag 
at nodau llesiant Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.  
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Modelir dau fodel incwm sylfaenol yn yr 
adroddiad.  

• Byddai’r model cyntaf, incwm sylfaenol cychwynnol, yn darparu’r 
cyfraddau tâl canlynol (cyn treth)

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

• Mae’r ail fodel yn yr adroddiad yn incwm sylfaenol mwy 
sylweddol, gyda thaliadau llawer uwch. 

• Yn y ddau fodel byddai pob budd-dal presennol naill ai’n 
cael ei gadw ar ei lefel bresennol neu’n cael ei gyfnewid am 
rywbeth ar lefel uwch. 
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Byddai model cyntaf incwm sylfaenol, incwm 
sylfaenol cychwynnol, yn torri tlodi yng 
Nghymru yn hanner ac yn lleihau’n sylweddol 
ar anghyfartaledd. 

• Byddai cyfraddau tlodi yng Nghymru’n lleihau gan 50%.   

• Byddai’n lleihau tlodi plant gan ddwy ran o dair, i 10% - yn 
unol ag argymhelliad Adolygiad Marmot 2020 o’r DU. 

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

• Byddai’r incwm sylfaenol cychwynnol hwn yn costio tua £6 biliwn.

• Byddai incwm sylfaenol mwy sylweddol, a drud, ‘Model 2’ yn 
dileu tlodi yng Nghymru bron yn llwyr. Gosodir yr ail fodel hwn 
ar incwm sylfaenol fel nod mwy hirdymor ar gyfer llunwyr polisi.  

Byddai incwm sylfaenol yn symbylu gwariant o 
filiynau o bunnoedd ychwanegol i gartrefi, gan 
roi hwb i’r economi. 

• Mae’r cyfrifon a gynhwysir yn yr adroddiad llawn yn dangos 
y gellid disgwyl gwariant ychwanegol (tua £600 miliwn) 
drwy roi mwy o arian parod ym mhocedi cartrefi incwm is, drwy 
gyfrwng incwm sylfaenol. 

• Byddai hyn, yn ei dro, yn cynhyrchu mwy o incwm TAW i 
Lywodraeth Cymru – ffynhonnell hanfodol o refeniw. 

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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Byddai incwm sylfaenol yn darparu llu o 
fanteision eraill 

• Byddai incwm sylfaenol yn gwella ein hiechyd – dengys 
tystiolaeth fod cyswllt agos rhwng disgwyliad bywyd a lefelau 
iechyd, a thlodi, a dengys ymchwil diweddar gan Sefydliad 
Iechyd y Byd mai ‘sicrwydd incwm a diogelwch cymdeithasol’ 
yw’r ffactor sy’n dylanwadu fwyaf ar anghydraddoldeb iechyd.   

• Gyda diogelwch ariannol incwm sylfaenol, gall ystod eang o 
ryddid newydd mewn egwyddor ddod yn bosib. Byddai modd 
i bobl wneud pethau fel dod o hyd i swyddi addas, ymgymryd 
â mentrau sy’n cynnig risg ariannol fel dechrau busnes newydd 
neu ddatblygu’u haddysg neu sgiliau. 

Mae gan y cyhoedd yng Nghymru archwaeth 
gref dros roi cynnig ar incwm sylfaenol. 

• Mae 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 codi 
trethi uwch ar y cyfoethog iawn er mwyn rhoi ‘safon byw 
sylfaenol i bawb yng Nghymru’.   
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Mae hinsawdd bresennol Cymru’n dir maethlon 
ar gyfer datblygu incwm sylfaenol. 

• Ar y cyd â chynghorau allweddol yng Nghymru, mae ffigurau 
o Lafur Cymru, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru a Phlaid 
Cymru oll wedi cefnogi egwyddor cynnal peilot incwm sylfaenol. 
Mae’r Prif Weinidog Cymru a Llywodraeth Cymru hefyd wedi 
ymrwymo i ddarparu peilot incwm sylfaenol.

• Tynnwyd sylw gan y rhanddeiliaid a’r dinasyddion a fwydodd 
i mewn i’r ymchwil y potensial i greu llawer o effeithiau 
cadarnhaol ar grwpiau cymdeithasol penodol gan gynnwys 
menywod, gofalwyr, yr hunangyflogedig a phobl sy’n ddigartref. 

Y cam allweddol nesaf yw sefydlu peilot incwm 
sylfaenol yng Nghymru. 

• Gellir cynnal peilot a gynlluniwyd yn dda gyda 5,000 o 
breswylwyr am amcan-gost sail o £50 miliwn. Byddai’n 
elwa o’r gefnogaeth sydd eisoes yn bodoli ymhlith cymdeithas 
wleidyddol a dinasyddol Cymru, er y byddai angen rhyw 
gymaint o gydweithredid gan Lywodraeth y DU.  

• Mae’r adroddiad llawn yn dethol elfennau gorau peilotau 
incwm sylfaenol blaenorol, er mwyn awgrymu cynnal peilot sy’n 
blaenoriaethu fforddiadwyedd, dilysrwydd, ac sy’n cynnwys 
gwerthusiad eang, gan gynnwys nifer o ddangosyddion llesiant. 
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Mae’r setliad datganoli presennol yn cyfyngu 
ar sefydlu cynllun a pheilot incwm sylfaenol 
cenedlaethol. 

• Awgryma’r adroddiad nad yw’r setliad datganoli presennol 
wedi’i gerfio ar garreg, ac mae’n cyfeirio at ddichonolrwydd 
cael peilot incwm sylfaenol yn y tymor byr, gyda rhyw gymaint 
o gydweithio o du Llywodraeth y DU. Yn y tymor hirach, 
byddai cyllideb ar gyfer incwm sylfaenol yn gallu dod yn rhan o 
drefniadau ariannol y DU–Cymru.  

• Gellid ariannu incwm sylfaenol mewn amryw ffyrdd: drwy gael 
cynnydd mewn mathau gwahanol o drethiant, drwy ailgyfeirio 
cyllid o gyllideb y DU neu drwy wneud taliadau o ‘Gronfa 
Cymru’r Dyfodol’.  


