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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Mae’r adroddiad yn sôn am effaith Credyd Cynhwysol ar wasanaethau’r Cyngor a 
phreswylwyr y sir, effeithiolrwydd y mesurau lliniaru a’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

 
Yn dilyn adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ym mis Mai 2018, gofynnodd y 
Pwyllgor am adroddiad ar: 
 (i)  Effaith cyflwyno Credyd Cynhwysol (gwasanaeth llawn) ar wasanaethau’r 

Cyngor a phreswylwyr 12 mis ar ôl ei gyflwyno i'r mwyafrif yn y sir;  
(ii) Effeithiolrwydd mesurau’r Cyngor a’i bartneriaid er mwyn lliniaru effaith  

cyflwyno Credyd Cynhwynol ar breswylwyr a gwasanaethau’r Cyngor, gan 
gynnwys gwersi a ddysgwyd; a  

 (iii)  Y gwaith a wneir i liniaru’r effaith ar wasanaethau a phreswylwyr yn  barod 
  ar gyfer symud derbynwyr budd-daliadau i Gredyd Cynhwysol.   
  

3. Beth yw’r Argymhellion? 
  
Ystyried cynnwys yr adroddiad, darparu sylwadau a pharhau i gefnogi’r dull a 
ddefnyddir gan swyddogion i gyflwyno'r prosiect, sef y Bwrdd Credyd Cynhwysol. 

  
4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Cefndir 

 Mae Credyd Cynhwysol yn rhan o raglen diwygio lles Llywodraeth y DU ac mae’n fudd-
dal ar sail prawf modd gan yr Adran Gwaith a Phensiynau sy’n disodli’r chwe phrif fudd-
dal/credyd treth. Fel yr adroddwyd yn flaenorol, mae newid mawr o’r fath yn effeithio 
ar ein preswylwyr a’n gwasanaethau.  
 
Cam Presennol – ‘mudo naturiol’: dim ond hawlwyr newydd a hawlwyr budd-daliadau 
‘etifeddol’ mewn oed gwaith sydd â newidiadau i'w hamgylchiadau sy’n gallu hawlio 
Credyd Cynhwysol. Mae Sir Ddinbych a gweddill y Deyrnas Unedig ar y cam hwn (de 
Sir Ddinbych ers mis Hydref 2017 a gweddill y sir ers mis Ebrill 2018).  
Y Cam Nesaf – ‘mudo a reolir’: bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn symud 
hawlwyr budd-daliadau ‘etifeddol’ sydd mewn oed gwaith i Gredyd Cynhwysol. Mae’r 
Adran Gwaith a Phensiynau wedi arafu’r cynlluniau cenedlaethol ar gyfer y broses 



hon. Rhagwelir na fydd y broses hon yn dechrau yn Sir Ddinbych tan o leiaf 2020, ac 
mae’r dyddiad cwblhau wedi’i newid o 2022 i 2023. Byddwn yn gweithio’n agos 
gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau i egluro’r llinell amser ar gyfer Sir Ddinbych a 
byddwn yn cyfathrebu hyn drwy’r Bwrdd Credyd Cynhwysol.  

4.2 Effaith y 12 mis cyntaf ar wasanaethau a phreswylwyr  
 Newid mewn amgylchiadau personol sy’n sbarduno hawliad i Gredyd Cynhwysol, felly 
roedd rhagfynegi’r niferoedd yn anodd ar y cychwyn. Fodd bynnag, yn ystod y 12 mis 
diwethaf rydym wedi gweld llif cyson o breswylwyr Sir Ddinbych yn hawlio Credyd 
Cynhwysol. Erbyn diwedd mis Mawrth 2019, roedd 3148 o bobl yn Sir Ddinbych yn 
hawlio Credyd Cynhwysol (atodiad 1). Yn barod ar gyfer Credyd Cynhwysol yn Sir 
Ddinbych, ym mis Gorffennaf 2017 sefydlwyd Bwrdd Credyd Cynhwysol i gynnal 
paratoadau helaeth, ymgysylltu â gwasanaethau, rhagfynegi’r effaith a dechrau symud 
hawlwyr i daliadau Credyd Cynhwysol. Mae’r Bwrdd yn cynnwys yr holl wasanaethau 
sydd wedi'u heffeithio, Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych a’r Adran Gwaith a Phensiynau. 
Mae ganddo gofrestr risg gynhwysfawr a strategaeth gyfathrebu (sydd wedi’u 
cylchredeg eisoes). Mae ein dull ‘achub y blaen’ wedi ein helpu i liniaru effeithiau 
sylweddol ar gam cynnar. Mae manylion yr effaith ar wasanaethau allweddol a 
defnyddwyr gwasanaeth ynghlwm wrth atodiad 2.  
 
Yn ogystal â chyflwyno Credyd Cynhwynol, mae sawl newid deddfwriaethol wedi 
bod. Mae’r newidiadau hyn wedi bod mewn dwy ran:-  

i. Newidiadau’r Adran Gwaith a Phensiynau i bolisi Credyd Cynhwysol – 
anrhagweladwy ac aml e.e. pythefnos ychwanegol o fudd-dal tai, gyda goblygiadau 
proses allweddol i’r Cyngor (ers mis Ebrill 2018 mae hawlwyr sydd wedi bod yn 
derbyn budd-dal tai yn union cyn hawlio Credyd Cynhwysol yn derbyn taliad 
trosiannol, sef pythefnos o fudd-dal tai, pan fyddant yn hawlio Credyd Cynhwysol. Ni 
thelir hwn yn ôl a’i fwriad yw cwrdd â chostau rhent a lleddfu’r broses o aros am y 
taliad Credyd Cynhwysol cyntaf).  

ii. Deddfwriaeth arall – bu’n rhaid rheoli problemau cychwynnol o ddiffyg cydweddoldeb 
rhwng Credyd Cynhwysol a deddfwriaethau eraill / prosesau’r Cyngor. Yna roedd yn 
rhaid cymhwyso newidiadau i ddeddfwriaeth e.e. mae’r meini prawf ar gyfer derbynwyr 
Credyd Cynhwysol sydd yn hawlio prydau ysgol am ddim wedi newid ar 1 Ebrill 2019 
ac mae’n diogelu’r rheiny sydd eisoes yn derbyn prydau ysgol am ddim.  
 
Mae cadernid y Bwrdd Credyd Cynhwysol wedi golygu bod y newidiadau 
deddfwriaethol wedi’u cyfathrebu’n gyflym i’r gwasanaethau perthnasol, sydd wedi’u 
mabwysiadu yn briodol i gefnogi preswylwyr a/neu reoli prosesau mewnol yn ôl yr 
angen. Lle bo’n berthnasol, mae hyn wedi cynnwys cydweithio ar draws 
gwasanaethau.  
 

4.3 Effeithiolrwydd y mesurau lliniaru a’r gwersi a ddysgwyd  
Mae’r Bwrdd Credyd Cynhwysol gyda’r holl wasanaethau a effeithir arnynt wedi bod 
yn llwyddiant ysgubol. Mewn sawl Cyngor arall, ni cheir byrddau o’r fath neu mae 
ganddynt fyrddau sy’n canolbwyntio mwy ar y gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau. 
Mae ein dull yn wahanol gan ein bod wedi cynnwys gwasanaethau rheng flaen yn 
ogystal â gwasanaethau cefnogi fel y Tîm Cyfathrebu, y Gwasanaethau Democrataidd, 
Cyllid ac AD. Mae hyn wedi arwain at ddealltwriaeth ehangach o’r effaith a rhaglen fwy 
cwmpasog o fesurau lliniaru effeithiol.  
 



Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau a Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yn eistedd ar y 
Bwrdd Credyd Cynhwysol, ac mae’r cydweithio agos rhwng y tri sefydliad wedi bod yn 
werthfawr iawn. Mae’n bosibl y bydd ar y rheiny sy’n hawlio Credyd Cynhwysol gan yr 
Adran Gwaith a Phensiynau angen gwasanaethau’r Cyngor (e.e. gostyngiad treth y 
cyngor, prydau ysgol am ddim neu hyd yn oed raglen atal digartrefedd) a 
gwasanaethau Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych (e.e. cyngor ar gyllidebu, gwneud y 
mwyaf o incwm a rheoli dyledion). Mae gweithio’n dda gyda’n gilydd yn golygu 
darpariaeth gwasanaeth gysylltiedig ar gyfer preswylwyr. Mae cydleoli staff y Cyngor 
a staff Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych yng Nghanolfan Waith y Rhyl yn enghraifft dda 
o hyn. Yn ystod y 12 mis diwethaf mae ein haelod o staff yn y Ganolfan Waith yn y 
Rhyl wedi cynnal 1038 o apwyntiadau gyda phreswylwyr Sir Ddinbych, gan gyflwyno 
llawer o wasanaethau’r Cyngor i bobl sy’n mynd i’r Ganolfan Waith i hawlio Credyd 
Cynhwysol. Mae astudiaethau achos cydleoli Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor ar 
Bopeth Sir Ddinbych ynghlwm (atodiad 3 ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych ac atodiad 4 ar 
gyfer Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych).  
 
Rydym hefyd yn gweithio gyda chynghorau eraill yng Nghymru a Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru i rannu syniadau a chytuno ar ddulliau cyffredin. Mae hynny 
wedi bod yn ymarfer gwerthfawr iawn oherwydd, er bod Credyd Cynhwysol wedi’i 
gyflwyno mewn sawl ardal yn y Deyrnas Unedig, rydym yn dal yn dod ar draws 
cymhlethdodau a chanlyniadau anrhagweledig yn sgil y polisi Credyd Cynhwysol nad 
yw’r llywodraeth na’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi’u datrys eto.  
 
Mae manylion y mesurau sydd wedi’u cymryd gan wasanaethau unigol ynghlwm wrth 
atodiad 2.  
 

4.4 Gwaith ar y gweill i liniaru'r effeithiau yn barod ar gyfer mudo derbynwyr budd-daliadau  
Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau a Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif y bydd 
oddeutu traean o aelwydydd y DU/Cymru yn hawlio Credyd Cynhwysol erbyn 
cyflwyno’r rhaglen yn llawn (h.y. diwedd 2023). Tra bod ‘mudo a reolir’ wedi’i oedi, 
oherwydd y niferoedd a ragfynegir, rydym yn gweithio’n rhagweithiol i baratoi. Yn 
bwysig, mae’r broses o ‘fudo naturiol’ yn parhau felly mae’r niferoedd hynny yn parhau 
i gynyddu. Hefyd, ers 1 Chwefror 2019, Credyd Cynhwysol yw’r budd-dal ‘mudo 
naturiol’ sydd ar gael i deuluoedd gyda mwy na 2 o blant (roedd y teuluoedd hyn wedi’u 
heithrio o’r blaen).  

 
 Gan fod dull ein Bwrdd Credyd Cynhwysol wedi bod yn llwyddiannus rydym yn cynnig 

parhau i ddefnyddio’r fframwaith hwn a pharhau gyda'r gweithgareddau presennol, gan 
gynnwys gweithio mewn partneriaeth, cydleoli staff ac ymgysylltu â Chymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru a chynghorau eraill. Mae’r ffrydiau gwaith newydd a mwy 
penodol yn cynnwys:  

 Defnyddio dadansoddiad data diweddar gan ymgynghorwyr allanol i sefydlu prosiectau 
i dargedu cefnogaeth i'r bobl fwyaf diamddiffyn e.e. dull dros y ffôn i breswylwyr 
penodol sy'n gallu hawlio Taliad Disgresiwn at Gostau Tai  

 Cydweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau ar achos busnes swydd newydd yng 
Nghanolfan Waith y Rhyl i ategu’r aelod o staff sydd gan y Cyngor yno  

 Diweddaru ein ffilmiau byrion ar sut y gall hawlwyr Credyd Cynhwysol dderbyn cymorth 
gan Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych a chefnogaeth ddigidol yn ein llyfrgelloedd  



 Gweithio gyda Chyngor ar Bopeth Sir Ddinbych i sicrhau bod preswylwyr Sir 

Ddinbych yn manteisio i’r eithaf ar y gefnogaeth Credyd Cynhwysol y bydd yr Adran 

Gwaith a Phensiynau a Chyngor ar Bopeth yn ei gynnig fis Ebrill 2019  

 Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu dadansoddiad ystadegol manwl o effaith 
Credyd Cynhwysol ar draws Cymru. Rydym yn aros am y canlyniadau (a fydd ar gael 
ddechrau 2020) a’r wybodaeth benodol ar Sir Ddinbych i gefnogi ein proses strategol 
a gweithredol o wneud penderfyniadau  

 
Ceir llawer o fentrau penodol i wasanaethau, fel y nodir yn atodiad 2.  

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

 
 Nid yw Credyd Cynhwysol yn benderfyniad y Cyngor. Mae’n fudd-dal lles Llywodraeth 
y DU a gyflwynir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac felly nid yw wedi’i ddylunio â’n 
Blaenoriaethau Corfforaethol mewn golwg.  

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  

Nid oes costau uniongyrchol i’r Cyngor wrth gyflwyno Credyd Cynhwysol. Fodd 
bynnag, mae’r gwahaniaethau rhwng Credyd Cynhwysol a budd-daliadau ‘etifeddol’ 
yn creu anawsterau ar gyfer rhai preswylwyr, yn cynyddu’r galw am rai 
gwasanaethau Cyngor ac yn rhoi pwysau ar wasanaethau eraill (atodiad 2). Fodd 
bynnag, oherwydd ffactorau ychwanegol megis diwygiadau lles eraill, nid yw bob tro 
yn bosibl gwahanu costau sydd i’w priodoli i Gredyd Cynhwysol yn unig. Serch 
hynny, bydd y Bwrdd Credyd Cynhwysol yn parhau i fonitro’r effaith yn ystod y cam 
presennol hwn o ‘fudo naturiol’ yn ogystal ag effaith ‘mudo a reolir’.  

 
Ychydig iawn o gyllid y mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi’i ddarparu i gynghorau 
tuag at gostau gefnogaeth benodol i hawlwyr Credyd Cynhwysol. Mae rhai Cynghorau 
wedi darparu’r gwasanaethau hynny eu hunain, ac eraill wedi defnyddio’r rhan fwyaf 
o’r cyllid i brynu cefnogaeth gan Gyngor ar Bopeth, gan gadw oddeutu £15,000 ar gyfer 
cefnogaeth ddigidol gan y Gwasanaeth Llyfrgell. Fodd bynnag, ym mis Ebrill 2019 
gwnaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau benderfyniad cenedlaethol i ddargyfeirio cyllid 
o gynghorau a’i ddarparu’n uniongyrchol i Gyngor ar Bopeth. Oherwydd ein 
partneriaeth agos, a bod ein Cyngor ar Bopeth lleol (Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych) 
eisoes yn darparu rhan fawr o’r gwasanaeth hwn yn Sir Ddinbych, mae’r effaith arnom 
wedi’i gyfyngu i oddeutu £15,000 a delir i’r Gwasanaeth Llyfrgell.  
 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 

Nid yw’n briodol i’r Cyngor baratoi Asesiad o’r Effaith ar Les ar Gredyd Cynhwysol 
gan nad yw’n gynnig neu’n benderfyniad i’r Cyngor ond i Lywodraeth y DU. Mae 
Llywodraeth y DU wedi paratoi ei hasesiad ei hun – dolen i’r ddogfen.  

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 

 Ar 17 Mai 2018 cyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar effaith debygol 
cyflwyno Credyd Cynhwysol ar wasanaethau’r Cyngor a phreswylwyr, ac ar y cynllunio 
a’r paratoadau hyd hynny  

https://www.gov.uk/government/publications/universal-credit-impact-assessment


 Rydym yn parhau i gyflwyno briffiau rheolaidd i’r Pennaeth Cyllid / Swyddog Adran 151 
ac yn eu tro i dîm y Prif Weithredwr a’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth  

 Mae’r Bwrdd Credyd Cynhwysol yn cyfathrebu gyda’r holl wasanaethau a effeithir 
arnynt a chyda partneriaid allweddol i sicrhau bod pawb yn derbyn y briff ac wedi’u 
cysylltu. Cynhelir cyfarfodydd ffurfiol yn rheolaidd, sydd wedi’u cefnogi’n dda ac yn 
ennyn cyfranogiad da  
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
  

Mae’r Cyngor wedi bod yn hynod ragweithiol ac arloesol yn ei ddull i ddeall a rheoli 
effaith y diwygiadau lles ar breswylwyr a gwasanaethau’r Cyngor. Drwy weithio’n agos 
gyda gwasanaethau’r Cyngor ac mewn partneriaeth â Chyngor ar Bopeth Sir 
Ddinbych, Civica a’r Adran Gwaith a Phensiynau, mae’r Cyngor wedi datblygu 
dealltwriaeth dda o’r effeithiau gwahanol a’r ymyriadau sydd wedi’u gweithredu, a’r 
newidiadau i wasanaethau o ganlyniad. Mae’r cyllid a ddarperir gan yr Adran Gwaith 
a Phensiynau, drwy’r grant gweinyddu, yn parhau i'n gwanhau. Mewn theori, dylai 
llwythi achos cynghorau leihau wrth i Gredyd Cynhwysol ddisodli’r budd-dal tai. Fodd 
bynnag, nid yw’r llwyth gwaith yn lleihau gan fod prosesau eraill wedi’u cyflwyno 
(gweler atodiad 2, tudalen 6). Nid yw’r prosesau ychwanegol hyn wedi’u cydnabod 
na’u cyllido gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, ac maent yn achosi pwysau ariannol 
ychwanegol i’r Cyngor.  

 
10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
  

Nid oes risgiau yn gysylltiedig â’r argymhelliad yn yr arddodiad hwn h.y. cefnogi gwaith 
parhaus y Bwrdd Credyd Cynhwysol. Rheolir risgiau gweithredol drwy’r Bwrdd Credyd 
Cynhwysol.  

   
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  

Mae Adran 7.2.3 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi y gall Pwyllgorau Craffu ystyried 
unrhyw fater sy’n effeithio ar ardal neu breswylwyr y Cyngor. 

  
Swyddog Cyswllt:  
Rheolwr Contractau a Pherfformiad, Cyllid 

 Ffôn: 01824 712449 


