
 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y cyfarfod 21 Ionawr 2021 

Aelod Arweiniol / Swyddog Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau 

Strategol / Rheolwr Contractau a Pherfformiad, Cyllid 

ac Eiddo  

Awdur yr Adroddiad Rheolwr Prosiect Contractau a Pherfformiad, Cyllid 

ac Eiddo  

Teitl Credyd Cynhwysol  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Diweddariad ar brosesau trosi i Gredyd Cynhwysol (CC), effeithiolrwydd y trosi a 

sut mae niferoedd Credyd Cynhwysol wedi newid oherwydd COVID-19.  

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

2.1  Yn dilyn adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ym mis Mai 2019, gofynnodd y 

Pwyllgor am adroddiad cynnydd ar effaith trosi preswylwyr oedd yn derbyn budd-

daliadau etifeddol i Gredyd Cynhwysol ar wasanaethau’r Cyngor; effeithiolrwydd y 

mesurau a gymerwyd gan y Cyngor a’i bartneriaid er mwyn ceisio lliniaru effeithiau 

trosi preswylwyr sy’n derbyn budd-daliadau etifeddol i Gredyd Cynhwysol (gan 

gynnwys y gwersi a ddysgwyd).  

2.2  O ganlyniad mae’r Pwyllgor hefyd wedi gofyn am wybodaeth am effaith COVID-19 

ar y nifer o bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol yn Sir Ddinbych.  

  



 
 

3.   Beth yw’r Argymhellion? 

Ystyried cynnwys yr adroddiad, a ddarparwyd at ddibenion gwybodaeth a sicrwydd, 

ac i wneud sylwadau arno.  

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1  Cefndir  

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal sy’n seiliedig ar brawf modd gan yr Adran 

Gwaith a Phensiynau, sy’n disodli’r chwe phrif fudd-dal/credyd treth.  Cafodd ei 

gyflwyno yn Sir Ddinbych o fis Ebrill 2018 ar gyfer 1) pobl sy’n hawlio budd-daliadau 

am y tro cyntaf a 2) pobl oedd eisoes yn hawlio budd-daliadau gyda newid mewn 

amgylchiadau.  Yn naturiol, cynyddodd niferoedd Credyd Cynhwysol dros amser 

rhwng Ebrill 2018 a 2020 (Atodiad 1). Sefydlwyd y Bwrdd Credyd Cynhwysol yn 

gynnar ym mis Gorffennaf 2017 i roi cymorth yn ei le i drigolion ac i reoli effeithiau ar 

wasanaethau’r Cyngor.  Mewn adroddiadau a wnaed i Craffu yn 2018 a 2019 

rhoddwyd gwybodaeth fanwl am y gwaith hwn.  

4.2 Trosi preswylwyr oedd yn derbyn budd-daliadau etifeddol  

Roedd Llywodraeth y DU wedi bod yn cynllunio trosi’r trydydd grŵp i Gredyd 

Cynhwysol h.y. pobl oedd eisoes yn hawlio budd-daliadau etifeddol heb newid 

mewn amgylchiadau.  Roeddem yn disgwyl y byddai hyn yn cychwyn yn hwyr yn 

2020 / 2021. Ar ddechrau COVID-19 gohiriodd Llywodraeth y DU y cynlluniau hyn.  

Fodd bynnag oherwydd COVID-19, bu cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sy’n 

hawlio Credyd Cynhwysol o’r ddau grŵp cyntaf (Atodiad 1) ac mae’r darlun o 

safbwynt Credyd Cynhwysol wedi bod yn wahanol iawn i’r hyn a ddisgwyliwyd.  Mae 

llawer iawn mwy o bobl yn hawlio, gydag anghenion amrywiol, sydd yn llwyr 

ddibynnol neu’n rhannol ddibynnol ar y system fudd-daliadau, a hynny un ai dros dro 

neu yn y tymor hir.    Mae COVID-19 wedi newid y ffocws o’r Credyd Cynhwysol i 

agenda tlodi ehangach.   

  



 
 

4.3 Effeithiolrwydd mesurau’r Bwrdd Credyd Cynhwysol / gwersi a 

ddysgwyd  

Ers ei sefydlu ym mis Gorffennaf 2017 mae’r Bwrdd Credyd Cynhwysol wedi 

gweithio i ddeall a lliniaru risgiau Credyd Cynhwysol ar gyfer preswylwyr a 

gwasanaethau’r Cyngor.  Roedd y Bwrdd yn cynnwys yr holl wasanaethau 

perthnasol a phartneriaid allweddol fel yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyngor Ar 

Bopeth Sir Ddinbych.  Bu ymgysylltu a dull gweithredu ystyrlon ar draws 

gwasanaethau a sefydliadau.  Caiff cofrestr risg gynhwysfawr ei chadw a’i 

hadolygu’n rheolaidd. Mae’r Bwrdd Credyd Cynhwysol wedi derbyn cydnabyddiaeth 

a chymeradwyaeth gan y Cyngor, y Pwyllgor Craffu a phartneriaid allweddol.  Ym 

mis Ionawr 2020 ar ôl 2 flynedd a hanner, cytunodd y Bwrdd Credyd Cynhwysol, ar 

ôl lliniaru, ei bod yn briodol i’r Bwrdd integreiddio i’r Grŵp Gweithredol Trechu Tlodi 

ehangach, er y gellid ailalw’r Bwrdd Credyd Cynhwysol yn ôl yr angen.  Byddai hyn 

yn ein caniatáu i baratoi ar gyfer rheoli trosiant y rheiny ar fudd-daliadau etifeddol a 

chanolbwyntio ar y rhaglen dlodi ehangach.  Oherwydd COVID-19, mae’r dull hwn 

wedi bod yn amserol iawn. 

4.4 Effaith COVID-19 

Mae Atodiad 1 yn dangos effaith COVID-19 ar niferoedd sy’n hawlio Credyd 

Cynhwysol.  Er na ellid fod wedi rhagweld y niferoedd, fe fu gwaith y Bwrdd Credyd 

Cynhwysol yn werthfawr iawn.  Bu’r berthynas gref gyda'r Adran Gwaith a 

Phensiynau a CAD hefyd yn werthfawr iawn er mwyn dod i ddeall meysydd yn sydyn 

megis newid yn narpariaeth gwasanaeth ei gilydd.  Ar gyfer y preswylwyr hynny sy’n 

cael cefnogaeth cynlluniau cymorth mewn argyfwng ac nad ydynt yn gymwys ar 

gyfer Credyd Cynhwysol (bydd rhai yn gymwys ac eraill ddim), disgwylir y bydd 

cynnydd yn y nifer o bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol wrth i Lywodraeth y DU 

dynnu’r cynlluniau hynny yn ôl.  Rydym yn monitro hyn yn ofalus.  

4.5 Effaith ar wasanaethau’r Cyngor  

Gyda mesurau lliniaru mewnol wedi'i sefydlu, yr effaith amlycaf ar y Cyngor fu’r 

cyfanswm y nifer o hawliadau. Mae hyn i’w weld yn glir yn y gwasanaeth Refeniw a 

Budd-daliadau lle mae nifer o fudd-daliadau eraill ar gyfer preswylwyr yn cael eu 

gweinyddu ac mae effeithiau ar brosesau rhwng Yr Adran Gwaith a Phensiynau / 

Credyd Cynhwysol a’r Cyngor.  Gweler Atodiad 2. 



 
 

4.6  Gostyngiadau / Ychwanegiadau Ariannol  

 Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi gwneud newidiadau i Gredyd Cynhwysol 

ar ddechrau’r pandemig er mwyn cefnogi pobl sy’n ei hawlio.  Ar adeg ysgrifennu’r 

adroddiad, y sefyllfa gyfredol yw:  

a. Cynnydd yn y lwfans safonol o £90 ychwanegol y mis tan 21 Ebrill  

b. Lwfans tai ychwanegol (rhentwyr preifat) tan 21 Ebrill  

c. Hunangyflogedig, ymlacio’r sylfaen isafswm incwm tan 21 Ebrill  

 Cytunodd Llywodraeth Cymru ar daliadau prydau ysgol am ddim ar gyfer gwyliau 

ysgol (hyd at y Pasg 2022) sydd yn £19.50 yr wythnos y plentyn. (Gweinyddir gan 

y Cyngor).    

 Newid wedi ei gynllunio o flaen llaw gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (nid yn 

gysylltiedig â COVID-19) o fis Gorffennaf 2020, pythefnos o Lwfans Ceisio Gwaith 

yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm neu 

Gymhorthdal Incwm.  Mae hyn yn ychwanegol at daliad pythefnos budd-dal tai 

sydd eisoes yn weithredol. Mae’r taliadau pythefnos hyn yn ychwanegiadau 

parhaol.  

4.7 Y camau nesaf  

Mae pandemig COVID-19 wedi ein gorfodi ni yn fwy nag erioed i edrych ar Gredyd 

Cynhwysol o fewn cyd-destun ehangach.  Rydym yn bwriadu:  

 Monitro penderfyniadau perthnasol gan Lywodraeth Cymru a’r DU ar fesurau brys 

a chynlluniau cymorth ariannol brys i ragweld effeithiau ar niferoedd sy’n hawlio 

Credyd Cynhwysol.  

 Monitro penderfyniadau ar ddyddiadau cau gostyngiadau ariannol a rhagweld yr 

effaith ariannol ar drigolion wrth i incwm ostwng.  

 Cynnal partneriaeth waith agos gyda gwasanaethau a phartneriaid allweddol 

drwy’r Grŵp Gweithredol Trechu Tlodi, yn benodol drwy weithio gyda Sir Ddinbych 

Yn Gweithio a Digartrefedd i liniaru cymaint â phosib effeithiau penderfyniadau 

polisi ehangach yn y ddau bwynt blaenorol.  

 Gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau a’u data ynglŷn â Chredyd 

Cynhwysol i ddarparu cymorth wedi ei dargedu yn Sir Ddinbych.  



 
 

 Monitro unrhyw gynlluniau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i ailddechrau 

rheoli’r broses o drosi, ond does dim i ddangos fod hyn ar fin digwydd.   

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 sy’n cael ei gyflwyno gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac felly 

nid yw wedi’i ddylunio â’n Blaenoriaethau Corfforaethol mewn golwg.  

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

Nid oes costau uniongyrchol i’r Cyngor.  Bu cynnydd sylweddol yn y niferoedd sy’n 

hawlio Credyd Cynhwysol oherwydd COVID-19. Mae’r data hwn yn ein cynorthwyo i 

ddeall y cynnydd mewn cartrefi sydd wedi gweld gostyngiad yn eu hincwm ac sydd 

ar hyn o bryd yn ddibynnol ar y system fudd-daliadau.  Mae cynnydd yn nifer y bobl 

sydd ar lai o incwm yn cynyddu’r galw am amrywiaeth eang o wasanaethau’r 

Cyngor.  Fodd bynnag mae’n bwysig gwahaniaethu bod yr effeithiau hyn ar 

wasanaethau yn codi o ganlyniad i COVID-19 yn hytrach na Chredyd Cynhwysol.  

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 nac yn benderfyniad i’r Cyngor ond i Lywodraeth y DU.  

  



 
 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal 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.   

 Cyflwyniad adroddiad cynnydd i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 9 Mai 2019 yn 

sôn am effaith Credyd Cynhwysol ar wasanaethau’r Cyngor hyd hynny, a’r effaith  

breswylwyr y sir, effeithiolrwydd y mesurau lliniaru a’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.  

 Drwy’r Grŵp Gweithredol Trechu Tlodi rydym yn cyfathrebu gyda’r holl 

wasanaethau a effeithir arnynt a gyda phartneriaid allweddol i sicrhau bod pawb 

yn derbyn y briff.  

 Rydym yn parhau i gyflwyno sesiynau briffio rheolaidd i’r Pennaeth Cyllid / 

Swyddog Adran 151 ac yn eu tro i dîm y Prif Weithredwr a’r Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Mae’r Cyngor yn parhau i fod yn ragweithiol ac arloesol yn ei ddull i ddeall a rheoli 

effaith y diwygiadau lles ar breswylwyr a gwasanaethau’r Cyngor. Mae hefyd yn beth 

da fod gwaith partneriaeth yn dal i fynd rhagddo gyda gwasanaethau o fewn y 

Cyngor a gyda CAD, Civica a’r Adran Gwaith a Phensiynau er mwyn sicrhau y gall 

Cyngor Sir Ddinbych ymateb i unrhyw broblemau newydd. Mae’r cyllid a ddarperir 

gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, drwy’r grant gweinyddu, yn parhau i ostwng. 

Mewn theori, dylai llwythi achos cynghorau leihau wrth i Gredyd Cynhwysol 

ddisodli’r budd-dal tai. Fodd bynnag, dydy’r llwyth gwaith ddim yn gostwng gan fod 

prosesau eraill wedi eu cyflwyno. Mae effaith hefyd ar y nifer o bobl sy’n cofrestru ar 

y Cynllun Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor. Fel arfer rhaid i gynnydd yn y Cynllun 

Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor gael ei ariannu gan y Cyngor, fodd bynnag eleni 

mae cymorth ariannol wedi ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’u hymateb i 

bandemig Covid 19. Nid yw’n amlwg eto a fydd y cymorth hwn yn parhau i fod ar 

gael yn 2021/22.  



 
 

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

Does dim risgiau’n gysylltiedig ag argymhellion yr adroddiad hwn h.y. cefnogi 

swyddogion sy’n gweithio mewn partneriaeth gryf â chydweithwyr a phartneriaid 

allanol, drwy Grŵp Gweithredol Trechu Tlodi i liniaru effeithiau Credyd Cynhwysol a 

phryderon ehangach sy’n ymwneud â thlodi.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000 

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. 


