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Yn	1952	dywedodd	Aneurin	Bevan,	y	Cymro	

mawr	hwnnw	a	sefydlydd	y	Gwasanaeth	Iechyd	

Gwladol:	

“If	freedom	is	to	be	saved	and	enlarged,	poverty	

must	be	ended.	There	is	no	other	solution.”

Dros	60	mlynedd	yn	ddiweddarach,	ac	nid	yw	

tlodi	ym	mamwlad	Bevan	wedi	ei	ddileu	-	mewn	

gwirionedd	mae	tlodi	yng	Nghymru	yn	cynyddu.	

Heddiw,	mae	23%	o	bobl	Cymru	yn	byw	ar	lai	na	

60%	o’r	cyflog	cyfartalog,	1%	yn	fwy	na’r	llynedd.	

Mae	hynny	tua	700,000	o’n	cyd-ddinasyddion.	

Mae	tlodi	yn	effeithio	ar	draean	o	blant	yng	

Nghymru,	sy’n	mynd	heb	hanfodion	neu’n	byw	

mewn	cartrefi	oer	neu	laith.

Mae	bron	15%	yn	byw	mewn	tlodi	difrifol	-	y	

gyfran	uchaf	o	blith	unrhyw	genedl	yn	y	Deyrnas	

Unedig,	ac	yn	yr	ardaloedd	o	Gymru	lle	mae	hen	

ddiwydiannau	a	safleoedd	gweithgynhyrchu	wedi	

cau,	mae’r	tlodi	hwnnw’n	ddifrifol	iawn.

Yn	ogystal	â’r	holl	gyni	mae’r	tlawd	yn	gorfod	

ei	ddioddef,	caiff	y	rhai	mewn	tlodi	yn	aml	eu	

stigmateiddio	fel	bod	yn	ddiog,	yn	ofni	gwaith,	

yn	ddidoreth,	yn	pluo’u	nyth	eu	hunain	ac	yn	

dwyllwyr.

Cyhoeddwyd	Truth and Lives about Poverty	gyntaf	

fel	adroddiad	ychydig	fisoedd	yn	ôl	gan	Undeb	

Bedyddwyr	Prydain	Fawr,	yr	Eglwys	Fethodistaidd,	

Eglwys	yr	Alban	a’r	Eglwys	Unedig	Ddiwygiedig	

dan	y	teitl	The Lies We Tell Ourselves: ending 

comfortable myths about poverty.

Penderfynodd	llofnodion	y	rhagair	yma	fod	

yr	adroddiad	yn	haeddu	cael	ei	gylchredeg	yn	

ehangach	ymysg	cymunedau	crefyddol	a	seciwlar	

yng	Nghymru.	Teimlem	hefyd	ei	bod	yn	bwysig	

y	dylai’r	adroddiad	fod	ar	gael	yn	y	Gymraeg,	

iaith	ffydd	cynifer	o	bobl	yng	Nghymru	a	chyfran	

sylweddol	o	boblogaeth	Cymru.

Mae’r	adroddiad	llawn	a’r	crynodeb	gweithredol	

ar	gael	ar-lein	yn:	http://cym.eglwysyngnghymru.

org.uk/bywyd/	a	http://www.oxfam.org.uk/cymru-

welsh

	

Mae’r	fersiwn	Saesneg	wreiddiol	ynghyd	

â	gwybodaeth	ariannol,	ar	gael	o	www.

jointpublicissues.org.uk/truthandliesaboutpoverty/

Hoffem	ddiolch	i’r	Cyd	Dîm	Materion	Cyhoeddus	

am	eu	holl	help	a’u	caniatâd	i	gyfieithu	ac	

adargraffu	eu	hadroddiad.

Gallai	fod	yn	brofiad	trawsffurfiol	i’r	cyfoethog	

a’r	tlawd	ei	gilydd	pe	byddai	ein	cymdeithas	yn	

cymryd	Gwirionedd a Chelwyddau am Dlodi	i’r	

byw.	Ein	gobaith	yw	y	gall	hynny	ddigwydd.

Parchedicaf Dr Barry Morgan,  

Archesgob Cymru

Julian Rosser,  

Pennaeth Oxfam Cymru

Rhagair i Gwirionedd a Chelwyddau am Dlodi
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Yn	1753,	dywedodd	John	Wesley,	sefydlydd	

Methodistiaeth:	“So wickedly, devilishly false is that 

common objection, ‘They are poor, only because they 

are idle’.”	Eto	daeth	llawer	o	eglwyswyr	a	chapelwyr	

ac	aelodau	o’r	cyhoedd	fel	ei	gilydd	i	gredu	mai	

diffygion	personol	y	tlawd	yw’r	ffactorau	allweddol	

sy’n	gyrru	tlodi	ym	Mhrydain	-	yn	arbennig	‘diogi’.	

Sut	y	daeth	hyn	i	fod?

Mae’r	mythau	a	gaiff	eu	dadlennu	yn	yr	adroddiad,	

a	gadarnhawyd	gan	wleidyddion	a’r	cyfryngau,	

yn	gyfleus	oherwydd	eu	bod	yn	caniatáu	beio’r	

tlawd	am	eu	tlodi,	a	gweddill	cymdeithas	i	osgoi	

cymryd	dim	o’r	cyfrifoldeb.	Mae	mythau’n	cuddio	

cymhlethdod	gwir	natur	tlodi	ym	Mhrydain.	Maent	

yn	galluogi	gorfodi	polisïau	peryglus	ar	adrannau	

cyfain	o	gymdeithas	heb	edrych	yn	iawn	ar	eu	

holl	ganlyniadau.	Nod	yr	adroddiad	yma	yw	rhoi	

sylw	i	rai	mythau	cysurus,	dangos	sut	y	daethant	i	

amlygrwydd	a’u	profi	yn	erbyn	tystiolaeth	ddifrifol.

Mae	gan	eglwysi	ddiddordeb	arbennig	mewn	

dweud	y	gwir	am	dlodi.	Mae	rhybuddion	Beiblaidd	

y	proffwydi	a	hefyd	esiampl	Iesu	yn	ein	dysgu	i	

roi	sylw	arbennig	i	leisiau’r	rhai	mwyaf	bregus	a	

difreintiedig.	Mae	camsyniadau	systematig	am	y	

tlotaf	mewn	cymdeithas	yn	fater	o	anghyfiawnder	y	

mae’n	gyfrifoldeb	ar	bob	Cristion	i’w	herio.

Mae’r	adroddiad	yn	dechrau	gydag	astudiaeth	achos,	

Troubled Families and Troubled Statistics,	yn	dangos	

sut	y	plygwyd	ffeithiau	a	thystiolaeth	i	ddiwallu	

anghenion	gwneuthurwyr	polisi.	Daeth	enw	da’r	

teuluoedd	mwyaf	difreintiedig	mewn	cymdeithas	

yn	ddifrod	ystlysol	yn	y	rhuthr	i	amddiffyn	polisi	

newydd.	Efallai	nad	yw	hynny’n	ein	synnu	ond	dylem	

resynu	ato.

Nid	yw’r	mythau	a	heriwyd	yn	rhestr	gynhwysfawr	

ond	cawsant	eu	dewis	oherwydd	y	sylw	a	gânt	

mewn	trafodaeth	gyhoeddus,	ac	oherwydd	eu	bod	

yn	cael	eu	derbyn	yn	eang.

Myth 1
‘Maen ‘nhw’ yn ddiog a dydyn nhw ddim eisiau 
gweithio

Yr	achos	a	roddir	amlaf	gan	eglwyswyr	a	chapelwyr	a’r	

cyhoedd	yn	gyffredinol	am	dlodi	plant	yw	“nid	yw	eu	

rhieni	eisiau	gweithio”.	Eto	mae	mwyafrif	y	plant	mewn	

tlodi	yn	dod	o	aelwydydd	lle	mae’r	rhieni	yn	gweithio.	Mae	

tlodi	mewn-gwaith	yn	awr	yn	fwy	cyffredin	na	thlodi	allan	

o	waith.	Derbynnir	yn	gyffredinol	fod	teuluoedd	ar	draws	

y	wlad	lle	nad	oes	tair	cenhedlaeth	erioed	wedi	gweithio.	

Ni	ddaethpwyd	o	hyd	i	enghreifftiau	o’r	fath,	ac	mae’r	

dystiolaeth	yn	awgrymu	ei	bod	yn	annhebygol	y	byddwn	

yn	dod	o	hyd	iddynt.	Sut	y	daethom	i	gredu’r	pethau	hyn?

Myth 2
‘Maen ‘nhw’ yn gaeth i ddiod a chyffuriau

Mae	eglwyswyr	a	chapelwyr	a’r	cyhoedd	yn	ehangach	

yn	dweud	mai	rhieni’n	gaeth	i	ddiod	neu	gyffuriau	yw	

ail	achos	mwyaf	cyffredin	tlodi	plant.	Er	fod	bod	yn	

gaeth	i	ddiod	neu	gyffuriau	yn	andwyol	i’r	teuluoedd	

a’r	cymunedau	yr	effeithir	arnynt,	mae	llai	na	4%	o	

hawlwyr	budd-dal	yn	dweud	eu	bod	yn	gaeth	i	ddiod	

neu	gyffuriau.	Sut	y	daethom	i	gredu	fod	hon	yn	

ffactor	mor	fawr	ym	mywydau’r	13	miliwn	o	bobl	sy’n	

byw	mewn	tlodi	ym	Mhrydain	heddiw?

Crynodeb 
gweithredol
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Casgliad
Fel	clymblaid	o	eglwysi	ym	Mhrydain,	rydym	eisiau	creu	stori	newydd;	un	wedi’i	seilio	ar	wirionedd,	

trugaredd	a	gobaith.	Rhan	o’n	galwad	fel	Cristnogion	yw	ceisio’r	gwirionedd,	ac	mae	hynny’n	golygu	

wynebu	ein	dallineb	ein	hunain	yn	ogystal	â	galw	eraill	i	gyfrif.

Ar	y	cyd	daethom	i	gredu	pethau	am	dlodi	ym	Mhrydain	nad	ydynt	wedi	eu	seilio	ar	ffeithiau.	Mae	angen	

i	ni	ddatblygu	dealltwriaeth	o	ddyfnder	ac	ehangder	tlodi	ym	Mhrydain	sy’n	cyd-fynd	â’r	dystiolaeth	sydd	

ar	gael.	Yr	un	mor	bwysig,	mae	angen	i	ni	gyfateb	iaith	trafodaeth	gyhoeddus	gyda	realaeth	bywydau	

pobl.	Mae’n	dasg	y	mae’n	rhaid	i	ni	fynd	ati	yn	wylaidd;	un	sydd	â’r	profiad	o	fyw	mewn	tlodi	yn	ganolog	

iddi,	ac	un	sydd	ag	ymrwymiad	i’r	gwirionedd	-	pa	bynnag	mor	anghysurus	yw’r	gwirionedd	hwnnw	i	ni.	

Gofynnwn	i	chi	ymuno	â	ni	yn	yr	her.

Myth 6
‘Nhw’ achosodd y 
diffyg

Mae’r	gyfran	o’n	biliau	

treth	a	wariwyd	ar	les	

wedi	parhau’n	sefydlog	

dros	y	20	mlynedd	

diwethaf.	Mae’n	hurt	

dadlau,	fel	y	gwnaeth	

rhai,	mai	cynnydd	mewn	

gwario	ar	les	sy’n	gyfrifol	

am	y	diffyg	presennol.	

Mae	dyled	gyhoeddus	yn	

broblem	ond	pam	beio’r	

tlotaf	am	hynny?

Myth 3
Dydyn ‘nhw’ ddim yn dlawd mewn gwirionedd - petaen nhw ond yn trin eu harian yn iawn

Mae	bron	60%	o	boblogaeth	Prydain	yn	cytuno	y	gallai’r	tlodion	ymdopi	pe	byddent	yn	trin	eu	harian	yn	iawn.	

Mae	profiad	byw	ar	incwm	isel	yn	un	o	frwydr	barhaus	i	reoli	adnoddau	cyfyngedig,	gyda	digwyddiadau	bach	yn	

cael	canlyniadau	difrifol.	Dengys	ystadegau	fod	y	tlotaf	yn	gwario	eu	harian	yn	ofalus,	gan	gyfyngu	eu	hunain	i’r	

hanfodion.	Sut	y	daethom	ni	i	gredu	mai	bod	yn	afradlon	sy’n	achosi	tlodi?

Myth 4
Maen ‘nhw’ yn pluo eu nyth

Mae	dros	80%	o	boblogaeth	Prydain	yn	credu	fod	“nifer	fawr	yn	hawlio	budd-daliadau	

ar	gam”.	Mae	twyll	budd-daliadau	wedi	gostwng	i	lefelau	isel	iawn	-	y	math	o	lefelau	

na	all	y	system	dreth	ond	breuddwydio	amdanynt.	Caiff	llai	na	0.9%	o’r	gyllideb	nawdd	

cymdeithasol	ei	cholli	oherwydd	twyll.	Y	ffaith	yw	pe	bai	pawb	yn	hawlio	ac	yn	derbyn	

y	swm	cywir,	y	byddai’r	system	nawdd	cymdeithasol	yn	costio	tua	£18	biliwn	yn	fwy.	

Felly	sut	y	daethom	ni	i	weld	hawlwyr	nawdd	cymdeithasol	fel scroungers twyllodrus?

Myth 5
Maen ‘nhw’ yn cael bywyd hawdd

Mae	dros	hanner	y	cyhoedd	ym	Mhrydain	yn	credu	fod	budd-daliadau’n	rhy	uchel	ac	

mae	eglwyswyr	a	chapelwyr	yn	tueddu	i	gytuno.	Mae	gweinidogion	y	Llywodraeth	yn	

siarad	am	deuluoedd	yn	dewis	bod	ar	fudd-daliadau	fel	ffordd	o	fyw.	Eto	gwyddom	

nad	yw	budd-daliadau	yn	cyrraedd	isafswm	safonau	incwm.	Maent	wedi	haneru	mewn	

gwerth	o	gymharu	gydag	incymau	cyfartalog	dros	y	30	mlynedd	ddiwethaf.	Gwyddom	

mai	pobl	sy’n	wael	a’r	di-waith	yw’r	bobl	sy’n	lleiaf	bodlon	a	hapus	gyda	bywyd.	Pam	y	

daethom	i	gredu	y	byddai	nifer	fawr	o	deuluoedd	yn	dewis	hyn	fel	ffordd	o	fyw?
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Arferai	Neil	fod	yn	yrrwr	lori	a	deithiai	i	bob	rhan	

o	Ewrop.	Bu’n	rhaid	iddo	roi’r	gorau	i’w	waith	

oherwydd	salwch.	Mae’n	derbyn	budd-daliadau	

anabledd	ac	mae	ganddo	gar,	a	byddai’n	gaeth	

i’r	tŷ	hebddo.	Mae	Neil	yn	byw	mewn	cartref	dwy	

ystafell	wely	ac	mae	mewn	perygl	o	golli	ei	gartref	

oherwydd	diwygiadau	budd-dal.	Mae’n	weithgar	

yn	ei	gymdeithas	gymunedol	leol,	ond	byddai’n	

gorfod	symud	allan	o’r	ardal	pe’i	gorfodid	i	adael	

ei	dŷ.	Mae’n	teimlo’n	anobeithiol,	ofnus	ac	ansicr	

o’r	dyfodol.	Mae	hefyd	yn	glir	iawn	faint	y	teimla	

fod	ei	sefyllfa	yn	ei	fychanu	ac	yn	ei	stigmateiddio:

“Dwi	ddim	yn	gallu	gweithio	erbyn	hyn.	Roeddwn	

yn	ddyn	balch,	ac	wedi	gweithio	ar	hyd	fy	oes,	

ond	allaf	i	ddim	fforddio’r	moethusrwydd	hynny	

mwyach.	Mae	newidiadau	budd-dal	yn	gostwng	

fy	ngallu	i	fwyta’n	iawn.	Alla’i	ddim	fforddio	

cadw’r	oergell	ymlaen	drwy’r	amser,	ac	alla’i	ddim	

fforddio	gwresogi	fy	nghartref	drwy’r	amser.

“Dwi	ddim	yn	gallu	talu	amdanaf	fy	hun	os	af	allan	

gyda	fy	nheulu	neu	fy	ffrindiau.	Dwi’n	teimlo	nad	

yw	fy	mhlant	a	fy	ffrindiau’n	fy	mharchu	bellach	

oherwydd	nad	oes	gen	i	ddim.	Dwi’n	teimlo	fel	

methiant.	Dwi	ddim	yn	teimlo	fel	person	erbyn	hyn.

“Dwi’n	ceisio	edrych	ar	bethau	cadarnhaol	mewn	

bywyd,	fel	helpu	(pan	allaf)	yn	fy	nghanolfan	

gymunedol	leol,	darparu	prydau	bwyd	i’r	henoed	

a’r	bregus	-	mae	hyn	yn	rhoi	ychydig	oriau	i	mi	

edrych	ymlaen	atyn	nhw.

“Mae	mor	rhwystredig	bod	heb	unrhyw	arian	pan	

mae’r	holl	hysbysebion	teledu	yn	dweud	‘prynwch	

hyn’	neu	‘prynwch	y	llall’	neu	‘mwynhewch	

eich	gwyliau’,	oherwydd	mod	i’n	dlawd	-	un	o’r	

miliynau	dirifedi	yn	y	wlad	yma.	Y	peth	gwaetha	

yw	mod	i’n	gwybod	y	bydd	pethau’n	mynd	yn	

llawer	gwaeth	ac	na	fydd	beth	yn	gwella.”

Astudiaeth	achos	gan	Church	Action	on	Poverty		

www.church-poverty.org.uk

A yw’r stori yma’n swnio’n gyfarwydd i chi?

Rydym yn byw mewn cymdeithas sydd ar chwâl. 

Wrth i deuluoedd sy’n gweithio’n galed ymdrechu 

gwneud eu gorau glas dros eu plant, mae is-

ddosbarth anystywallt sy’n creu nifer anghymesur 

o broblemau cymdeithasol ac yn ddraen parhaus 

ar adnoddau’r genedl. Drwy fyw ar fudd-daliadau 

am genedlaethau, mae’r grŵp yma wedi datblygu 

diwylliant o ddibyniaeth a bod heb waith lle mae 

drygau fel camddefnyddio sylweddau’n ffynnu. 

Drwy ddiogi neu anonestrwydd, mae gwneud 

cyfraniad teg i gymdeithas wedi dod yn syniad 

dieithr.

Neu	dyna’r	hyn	y	credech	yw’r	gwir	a	gaiff	ei	

dderbyn	am	dlodi	ym	Mhrydain	o	ddarllen	ein	

papurau	newydd,	gwrando	ar	ein	trafodaethau	

gwleidyddol	cenedlaethol	a	chymryd	rhan	mewn	

sgyrsiau	bob	dydd.	Mae’r	myth	cyfleus	yma	

ymhell	o	brofiadau	dyddiol	13	miliwn	o	bobl,	yn	

cynnwys	3.6	miliwn	o	blant,	sy’n	byw	mewn	tlodi	

ym	Mhrydain.	Ar	gyfer	y	rhai	sy’n	byw’r	tu	allan	

i’r	grŵp	yma,	faint	bynnag	o	bwysau	a	all	fod	

arnynt,	gall	fod	yn	gysur	credu	fod	tlodi’n	bennaf	

yn	effeithio	ar	y	rhai	sy’n	ei	haeddu.1

Gellir	mesur	tlodi	mewn	llawer	o	ffyrdd.	Mae	

mynegeion	lefelau	incwm	ac	amddifadedd	yn	

dweud	rhan	bwysig	o’r	stori.	Yn	2010	dywedodd	

yr	Eglwys	Fethodistaidd	bod	y	rhai	sy’n	byw	mewn	

tlodi	yn	dal	i	ddioddef	canlyniadau	yn	nhermau	

iechyd,	cyfleoedd	bywyd	a	chyfleoedd	ar	gyfer	eu	

plant.	Yn	fyr,	mae	diffyg	adnoddau’n	atal	llawer	

rhag	gwireddu’r	potensial	a	roddodd	Duw	iddynt.	

Ac	yng	ngeiriau	rhai	pobl	sy’n	byw	mewn	tlodi:	

“mae	tlodi’n	golygu	peidio	bod	â	dewis,	os	ydych	

chi’n	lwcus	fe	allwch	chi	fforddio’r	pethau	rhataf	

...tlodi	yw	cael	bowlen	ar	ôl	bowlen	o	gawl	a	

chwpaneidiau	o	de,	pan	mai’r	hyn	rydych	eisiau	

yw	pryd	go	iawn	o	fwyd	...	mae	bod	yn	dlawd	yn	

golygu	cael	eich	diystyru.”

Cyflwyniad
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6.1

Mae	stori	gysurus	sy’n	clustnodi	bai	ar	y	rhai	sy’n	

byw	mewn	tlodi	wedi	dod	yn	rhwydd	ei	chredu	

oherwydd	ei	bod	mor	gyffredin	ac	yn	cael	ei	

hailadrodd	mor	aml.	Eto	mae	perygl	mewn	cysur.	

Nid	pobl	ddiog,	ddi-waith	a	didoreth	yn	ôl	y	gred	

gyffredin	yw’r	teulu	nodweddiadol	sy’n	byw	

mewn	tlodi	ym	Mhrydain.	Yn	fwy	nodweddiadol	

yw	person	mewn	gwaith	cyflog	isel,	neu	berson	a	

gollodd	ei	swydd	yn	ddiweddar	ac	sy’n	edrych	am	

swydd	arall	ar	gyflog	isel.	Yn	fwy	nodweddiadol	

yw	rhywun	sy’n	byw’n	ddarbodus	ac	yn	cynilo	

i	wneud	yn	siŵr	y	gall	eu	teulu	ymdopi	hyd	

ddiwedd	yr	wythnos.

Mae	stori	gysurus	tlodi	yn	galluogi	mwyafrif	y	

bobl	i	fyw’n	yn	gysurus	a	diogel,	i	raddau	helaeth	

heb	fod	yn	ymwybodol	o’r	anawsterau	sy’n	

wynebu	llawer	o	bobl	eraill.	Mae’n	glastwreiddio	

ein	hymateb	i	bobl	sy’n	cael	trafferthion	-	

nid	gyda	chyflawni	troseddau	ac	ymddygiad	

gwrthgymdeithasol,	ond	i	dalu	am	hanfodion	

bwydo	teulu,	dilladu	plant	ar	eu	prifiant	a	

chynhesu	cartrefi.	Mae’r	mythau	cysurus	am	dlodi	

yn	ein	galluogi	i	gredu	fod	pobl	mewn	tlodi	yn	

haeddu	eu	tlodi,	ac	nad	yw’n	fai	nac	yn	broblem	i	

ni.	

Mae’r	sgwrs	am	dlodi	wedi	canolbwyntio	ar	dwyll,	

caethiwed	a	diwylliant	o	hawl.	Y	goblygiad	yw	

os	ewch	i’r	afael	â’r	diffygion	hyn,	yna’ch	bod	yn	

mynd	i’r	afael	â	thlodi.	Mae	hefyd	yn	awgrymu	y	

medrir	wynebu	tlodi	heb	effeithio	ar	fywyd	neb	

arall	-	heblaw	efallai	ostwng	faint	o	dreth	a	dalwn.	

Mae	gwleidyddion	a	rhannau	o’r	cyfryngau	wedi	

atgyfnerthu’r	gred	yma	ac	wedi	dweud	yr	hyn	

y	dymunwn	ei	glywed.	Mae’r	mythau	hyn	wedi	

tynnu	sylw	o	realaeth	toriadau	mewn	gwariant	

fydd	yn	parhau	i	gael	effaith	ddramatig	ar	safonau	

byw’r	bobl	fwyaf	bregus	yn	ein	gwlad.

Mae	bob	amser	yn	bosibl	canfod	enghreifftiau	

o	ymddygiad	da	neu	wael	gan	unigolion,	yn	

cynnwys	gan	bobl	sy’n	byw	mewn	tlodi.	Mae	

hefyd	yn	bosibl	defnyddio	stori	o’r	enghraifft	hon	

i	gyfiawnhau	barn.	Fodd	bynnag,	ni	ddylem	geisio	

deall	grŵp	mawr	o	bobl	ar	sail	un	stori,	yn	hytrach	

nag	ar	ystod	eang	o	dystiolaeth.

Nod	yr	adroddiad	hwn	a	gynhyrchwyd	gan	Undeb	

Bedyddwyr	Prydain	Fawr,	Eglwys	yr	Alban,	yr	

Eglwys	Fethodistaidd	a’r	Eglwys	Ddiwygiedig	

Unedig	yw	datgelu’r	gwirionedd	am	rai	o’r	

mythau	am	y	tlodion	a	bod	mor	onest	ag	y	gallwn	

am	dlodi	ym	Mhrydain.

Gobeithiwn	y	bydd	yr	adroddiad	yma	yn	helpu	

pobl	i	bwyso	rhagfarn	ac	anecdot	yn	erbyn	

tystiolaeth.	Gobeithiwn	y	bydd	hefyd	yn	helpu	

i	herio’r	mythau	sy’n	galluogi’r	mwyafrif	i	fyw	

gyda’r	dybiaeth	gysurus	fod	tlodi	a	chyfoeth	yn	

bethau	haeddiannol.	Yn	lle	hynny,	gobeithiwn	y	

bydd	yn	gwneud	i	ni	edrych	ar	realaeth	bywyd	i’n	

holl	gymdogion.	Mae’n	rhaid	i	ddealltwriaeth	o’r	

gwirionedd	fod	yn	gam	cyntaf	cyfiawnder.

understanding	of	the	truth.
Niferoedd	sylfaenol	
tlodi	a	llesiant	yn	y	
Deyrnas	Unedig76 £37.0

£19.1

£22.7

£31.2

£85.0

5.1

1.7

Niferoedd	mewn	
Tlodi	(miliynau)

Mewn	gwaith

Allan	o	waith

Pensiynwyr

Di-waith

Teuluoedd	gyda	phlant

Teuluoedd	incwm	isel

£	Biliwn

£5.2

Budd-dal	tai

Budd-daliadau	Anabledd	
a	Gofalwyr

Pensiynwyr
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Gelwir	arnom	i	ddweud	y	

gwir.	Y	gwir	yw	bod	Duw	yn	

gwerthfawrogi,	anrhydeddu	a	

charu	pob	bod	dynol,	beth	bynnag	

yw	eu	cyfoeth	bydol.	Y	gwir	yw	

y	cawn	ein	i	gyd	ein	creu	i	fod	yn	

rhyngddibynnol	ar	ein	gilydd.	Ac	

mae	gennym	gyfrifoldeb	i	ddweud	

y	gwirioneddau	yma	hyd	yn	oed	os	

ydynt	yn	anghysurus	neu	pan	nad	

oes	croeso	iddynt.

Dweud y gwirionedd am dlodi
Pan	ddywedodd	Iesu	y	byddai’r	tlodion	gyda	ni	bob	amser,		ni	

ychwanegodd	“felly	popeth	yn	iawn”.	Defnyddiwyd	y	dyfyniad	

o’r	Beibl	dros	y	canrifoedd	i	gyfiawnhau	derbyn	anghyfiawnder	

tlodi	a	hunanfoddhad	yn	wyneb	y	tlawd,	ond	mae	mewn	

gwirionedd	yn	her	gan	nad	yw	ein	cyfrifoldeb	fel	unigolion,	ac	

fel	cymdeithas,	i’r	rhai	mwyaf	bregus	byth	yn	diflannu.

Ysgrifennodd	Rheinold	Niebuhr	am	yr	angen	i	gysuro’r	

cystuddiedig	a	chystuddio’r	cysurus.	Mae	hyn	yn	amlwg	

yng	nghyfarfyddiadau	Iesu	gyda	phobl	ar	y	cyrion:	y	tlotaf,	

y	bregus,	yr	alltudion.	Ei	ymateb	yw	cysuro’r	rhai	sydd	ar	y	

cyrion,	ond	hefyd	i	herio’r	‘gwirionedd’	cyffredin.

Mae	Iesu’n	clywed	llais	Bartimeus,	cardotyn	dall	sy’n	eistedd	

wrth	ymyl	y	ffordd,	gyda’r	dyrfa	o’i	amgylch	yn	ei	anwybyddu.	

Mae	Iesu’n	gwrthod	cerdded	heibio,	ac	yn	ymateb	i’w	alwad	

drwy	ei	iachau.	Mae	Iesu’n	rhannu	bwyd	a	diod	gydag	

alltudion,	pechaduriaid	a	chasglwyr	trethi.	Pan	ofynnwyd	

iddo	gondemnio	menyw	a	ddaliwyd	mewn	godineb,	mae’n	

ymateb	drwy	herio’r	rhai	sydd	heb	bechod	i	fwrw’r	garreg	

gyntaf.	Mae’n	gwrthod	gwrando	ar	y	lleisiau	uchaf	neu’r	

stori	fwyaf	cyffredin,	ac	yn	lle	hynny	mae’n	gweld,	clywed	a	

chwrdd	gyda’r	rhai	sydd	wedi	eu	hallgau.	Ac	ar	yr	un	pryd	

mae’n	rhoi	her	finiog	i	bawb,	yn	cynnwys	rhai	gyda’r	grym	

mewn	sefyllfa,	fod	angen	iddynt	newid.	Caiff	y	dyn	cyfoethog	

ei	herio	i	benderfynu	beth	i’w	wneud	gyda	baich	ei	olud,	ac	

nid	yw’r	Phariseaid	sy’n	gwerthfawrogi	traddodiad	yn	fwy	na	

gorchymyn	Duw	mewn	unrhyw	amheuaeth	am	her	Iesu	i’w	

sefyllfa	rymus	o	hunanfodlonrwydd.

Mae	Cristnogion	heddiw,	fel	drwy’r	

cenedlaethau,	wedi	ymateb	i	

enghraifft	Iesu.	Cafodd	llawer	o	

lochesi,	banciau	bwyd	a	phrosiectau	

cymunedol	eu	sefydlu	gan	eglwysi	

neu	bobl	a	ysbrydolwyd	gan	

eu	ffydd.	Efallai,	fodd	bynnag,	

nad	ydym	cystal	am	“gystwyo’r	

cysurus”;	am	ddweud	y	gwir	am	

anghyfiawnder,	neu	gydnabod	pan	

fyddwn	yn	parhau	mythau	cyfleus.

Mae’r	Beibl	yn	glir	yn	ei	rybuddion	

am	anghyfiawnder.	Mae’r	proffwyd	

Micha	yn	rhybuddio	y	bydd	

cymdeithas	yn	methu	pan	fo	pobl	

freintiedig	yn	gorthrymu’r	rhai	ar	

y	gwaelod.	Yn	yr	un	modd	mae’r	

proffwyd	Eseia	yn	rhybuddio	

na	all	fod	cyfiawnder	mewn	

cymdeithas	os	nad	oes	gwirionedd.	

“Gwthir	barn	o’r	neilltu,	ac	y	

mae	cyfiawnder	yn	cadw	draw,	

oherwydd	y	cwympodd	gwirionedd	

ar	faes	y	dref.”	Eseia	59:14	Beth	

yw’r	gwirioneddau	y	gelwir	arnom	

i’w	cydnabod	a’u	datgan	am	ein	

cymdeithas	heddiw?

Os	yw’n	cymdeithas	yn	camliwio’r	rhai	sydd	ar	y	cyrion	gan	

eu	beio	hwy	am	eu	tlodi	ac	anwybyddu’r	anghyfiawnderau	

enfawr,	yna	rydym	oll	yn	rhwym	o	fethu.	Byddwn	yn	

gweld	mwy	o	dlodi,	mwy	o	ddioddefaint	wrth	i	blant	

gael	eu	hamgylchynu	gan	amgylchiadau	sy’n	niweidiol	i’r	

corff,	y	meddwl	a’r	enaid.	Byddwn	yn	gweld	cymdeithas	

anghynaliadwy	ac	ar	chwâl,	lle	mae’r	rhai	gyda	grym	neu	

fraint	yn	fwriadol	ddall	i’r	rhai	heb	ddim.
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Mae	adroddiad	‘Troubled	Families	and	

Troubled	Statistics’	yn	dechrau	gydag	

astudiaeth	achos	yn	dangos	sut	y	cafodd	

ffeithiau	a	thystiolaeth	eu	plygu	i	ddiwallu	

anghenion	gwneuthurwyr	polisi.	Daeth	

enw	da’r	teuluoedd	dan	fwyaf	o	anfantais	

mewn	cymdeithas	yn	ddifrod	ystlysol	yn	y	

rhuthr	i	amddiffyn	polisi	newydd.	Efallai	

na	ddylem	gael	ein	synnu	gan	hyn	ond	

dylem	fod	o	leiaf	yn	gresynu	ato.

Sefydlwyd rhaglen ‘Teuluoedd Cythryblus’ 

(Troubled Families) yn 2011 i helpu rhai o’r 

teuluoedd mwyaf difreintiedig yn Lloegr. 

Gobeithir y bydd nod o ymyriad wedi’i 

dargedu, gwell cydlynu ar wasanaethau 

cyhoeddus a defnyddio adnoddau i 

helpu’r difreintiedig yn cael effaith 

fuddiol. Fodd bynnag mae’r cyhoeddiad 

a’r sylw yn y wasg yn astudiaeth achos 

wrth gamliwio’r tlotaf. Cafodd y 

dystiolaeth a ddefnyddiwyd i gefnogi’r 

honiadau am y teuluoedd ei llurgunio i 

ffitio syniadau oedd yn bodoli eisoes, gan 

eu stigmateiddio’n fawr yn y broses.

Wrth	siarad	ym	mis	Tachwedd	20112,	dywedodd	

David	Cameron,	Prif	Weinidog	Llywodraeth	y	

Deyrnas	Unedig:	

.... heddiw, rwyf eisiau siarad am deuluoedd 

cythryblus. Gadewch i mi fod yn glir am yr hyn rwy’n 

ei olygu gyda’r ymadrodd yma. Gallai biwrocratiaid 

eu galw yn ‘deuluoedd gydag anfanteision lluosog’. 

Gallai rhai yn y wasg eu galw yn ‘gymdogion o 

uffern’. Beth bynnag yr ydych yn eu galw, rwy’n 

credu ein bod i gyd wedi gwybod ers blynyddoedd 

fod nifer cymharol fach o deuluoedd yn ffynhonnell 

cyfran fawr o broblemau mewn cymdeithas ...

 

.... Bod yn gaeth i gyffuriau. Camddefnyddio 

alcohol. Troseddu. Diwylliant o ymyriad a diffyg 

cyfrifoldeb sy’n rhaeadru drwy genedlaethau. 

Rydym bob amser wedi gwybod fod y teuluoedd 

yma’n costio cyfanswm rhyfeddol o arian ond 

mae’r gwir ffigurau gennym erbyn hyn. Y llynedd 

amcangyfrifir i’r wladwriaeth wario £9 biliwn ar 

ddim ond 120,000 o deuluoedd. Mae hynny tua 

£75,000 y flwyddyn ar gyfer pob un o’r teuluoedd.

 

Nawr mae rhai sy’n dweud ‘ydi, mae hyn yn 

ofnadwy, ond mae’r diwylliant ‘Shameless’ yma’n 

ffaith o fywyd modern ym Mhrydain a does dim 

y gallwn ei wneud’. Hwy yw’r un bobl sy’n credu 

y bydd tlodi a methiant, fel trethi a marwolaeth, 

gyda ni bob amser. Nid wyf yn credu fod pobl wedi 

eu rhag-raglennu i fethu oherwydd yr ardaloedd y 

maent yn dod ohonynt ..

teuluoedd Cythryblus ac ystadegau 
Cythryblus:  
Astudiaeth achos mewn camddarlunio’r rhai mwyaf bregus
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Mae	araith	David	Cameron,	a	llawer	o	gyhoeddiadau	gan	Lywodraeth	y	Deyrnas	Unedig	ers	hynny,	wedi	

cysylltu’r	teuluoedd	hyn	gyda	throseddau,	camddefnyddio	cyffuriau,	bod	yn	anghyfrifol	ac	ymddygiad	

gwrthgymdeithasol.	Cawsant	eu	galw	yn	“gymdogion	o	uffern”	a’u	beio	am	“ddiwylliant	Shameless”.	

Eto	i	gael	eu	cyfrif	yn	y	120,000,	roedd	yn	rhaid	i	deulu	ddangos	5	o’r	7	nodwedd	ganlynol:

•		 dim	rhiant	yn	y	teulu	mewn	gwaith

•		 teulu	yn	byw	mewn	cartref	gorlawn

•		 dim	cymwysterau	gan	unrhyw	riant

•		 mam	gyda	phroblemau	iechyd	meddwl

•		 o	leiaf	un	rhiant	gyda	salwch	cyfyngol	hirsefydlog,	anabledd	neu	lesgedd

•		 teulu	ag	incwm	isel	(dan	60%	o	ganolrif	incwm)

•		 teulu’n	methu	fforddio	nifer	o	eitemau	bwyd	a	dillad.

Er	i’r	Prif	Weinidog	David	Cameron	sôn	am	ymyriad	a	bod	yn	anghyfrifol	yn	ei	araith,	nid	oes	mesur	o	

natur	droseddol	yn	y	categorïau	hyn.	Mewn	gwirionedd	nid	oedd	gan	o	leiaf	90%	o’r	plant	yn	y	grŵp	hwn	

hanes	o	ymddygiad	troseddol	neu	wrthgymdeithasol3.	Nid	oes	ychwaith	fesur	ar	gyfer	camddefnyddio	

cyffuriau,	neu	os	oeddent	yn	ffynhonnell	cyfran	fawr	o	broblemau	cymdeithas.	Y	nodwedd	fwyaf	a	

rannwyd	ymhlith	y	teuluoedd	a	ddynodwyd	oedd	bod	gan	y	fam	broblemau	iechyd	meddwl.	Drwy	ei	

fesurau	ei	hun,	nid	yw	teuluoedd	cythryblus	David	Cameron	y	“cymdogion	o	uffern”	y	mae’n	eu	disgrifio,	

ond	yn	hytrach	yn	“gymdogion	mewn	angen”.

Nid oes 120,000 o  

‘Deuluoedd Cythryblus’ 

Mewn	gwirionedd,	ni	wyddom	faint	o	

deuluoedd	o’r	fath	sydd	ar	hyn	o	bryd.	

Daeth	y	ffigur	o	120,000	yn	wreiddiol	

o	ddadansoddiad	eilaidd	o	ddata	a	

gasglwyd	yn	2004,	ac	a	gyhoeddwyd	

gyntaf	yn	2007	gan	Swyddfa’r	Cabinet4.	

Mae’r	lwfans	gwall	yn	yr	astudiaeth	

yn	fawr	-	tua	phlws	neu	finws	200,000.	

Mae	hyn	yn	golygu	y	gallai	David	

Cameron	fod	yn	siarad	am	unrhyw	nifer	

o	‘deuluoedd	cythryblus’	rhwng	ychydig	

iawn	o	deuluoedd	a	thros	300,000.	

Mae’r	adroddiadau	diweddarach	am	y	

polisi	yn	nhermau	120,000	o	deuluoedd	

go	iawn	yn	wallus	yn	ystadegol	ac	yn	

gamarweiniol	iawn.

teuluoedd gyda thrafferthion, nid teuluoedd yn achosi trafferthion

Nid yw’r teuluoedd hyn yn 

costio £9 biliwn 

Yn	ogystal	â	bod	nifer	y	teuluoedd	yn	

anhysbys,	mae’r	amcangyfrif	ariannol	

yn	seiliedig	ar	astudiaeth	gan	yr	Adran	

Addysg	o	set	wahanol	o	46,000	o	

deuluoedd	a	ddynodwyd	gan	feini 

prawf gwahanol	i	120,000	o	deuluoedd	

David	Cameron5.	Mae’r	ffigur	o	£9	

biliwn	hefyd	yn	cynnwys	costau	iechyd,	

addysg	a	lles	a	fyddai’n	arferol	i	unrhyw	

deulu.
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Cyhoeddwyd	adroddiad	Listening to Troubled 

Families	ym	mis	Gorffennaf	2012	yn	cynnwys	16	

astudiaeth	achos	o’r	“mathau	o	deuluoedd	a	gaiff	

eu	targedu”	gan	yr	Uned	Teuluoedd	Cythryblus.	

Mae’n	cydnabod	nad	oedd	yr	astudiaethau	achos	yn	

gynrychioladol	ond	yn	awgrymu	ei	fod	yn	fan	da	i	

ddechrau	bod	yn	sylfaen	i’n	syniadau	a’u	datblygiad	

polisi.	Dangoswyd	yn	ddiweddarach7	na	ddaeth	yr	

astudiaethau	achos	o	ymchwil	fel	y’i	deellir	fel	arfer	

ond	o	broses	newydd	a	alwyd	yn	‘ddadansoddiad	

ffon	dipio’	gan	yr	Adran	Cymunedau	a	Llywodraeth	

Leol.	O’r	herwydd	nid	oedd	angen	iddi	gyrraedd	

y	safonau	moesegol,	ystadegol	na	methodolegol	

a	ddisgwylid	o	ymchwil	gweddus.	Wrth	gyhoeddi	

data	mor	sensitif,	mae	diffyg	cymeradwyaeth	

foesegol	yn	achos	o	gonsyrn	neilltuol	gan	y	cafodd	

llawer	o	nodweddion	neilltuol,	y	gellid	efallai	eu	

hadnabod,	eu	datgelu	yn	y	straeon,	gan	gyflwyno	

ofn	gwirioneddol	y	gellid	bod	wedi	peryglu	

anhysbysedd	y	cyfweleion.

Mae	cynnwys	yr	adroddiad	yn	ddigalon	ac	

mae’n	glir	fod	llawer	o	deuluoedd	ym	Mhrydain	

sydd	angen	cymorth	sylweddol.	Ond	mae	

hefyd	yn	glir	iawn	fod	yr	astudiaethau	achos	

yn	anghynrychioladol	iawn	o’r	teuluoedd	yn	

nata	gwreiddiol	2004.	Er	enghraifft,	roedd	gan	

y	teuluoedd	a	ddynodwyd	i	ddechrau	ddau	o	

blant	ar	gyfartaledd.	Roedd	gan	y	teuluoedd	yn	

yr	astudiaethau	achos	bedwar	i	bump	o	blant	

ar	gyfartaledd.	Yn	2011	roedd	130	o	deuluoedd	

gyda	10	o	blant	ym	Mhrydain	gyfan	ar	fudd-

daliadau	allan	o	waith	a	dim	ond	10	teulu		ar	

fudd-daliadau	o’r	fath	oedd	â	12	o	blant.	Eto	

mae	un	o	bob	math	teulu	yn	ymddangos	yn	

adroddiad	Listening to Troubled Families8.	Mae	

hyn	yn	hynod	o	annhebygol	yn	defnyddio	unrhyw	

dechneg	samplo	barchus.

Y	goblygiad	clir	yw	y	cafodd	y	teuluoedd	yn	yr	

adroddiad	eu	dewis	i	ddweud	stori	debyg	i	un	y	

Prif	Weinidog.	Y	canlyniad	oedd	ailadrodd	stori	

anghyfiawn	o	fywydau	didoreth.	Mae’r	awdur	

yn	disgrifio	problemau	teuluoedd	gyda	gormod	

o	blant	heb	sôn	am	natur	anghynrychioladol	

y	meintiau	teuluoedd	yn	yr	adroddiad,	ac	

mae’n	resyn	ei	fod	yn	cynnwys	datganiadau	

am	amlder	trais	a	llosgach	yn	nheuluoedd	yr	

astudiaethau	achos,	gan	awgrymu’n	anghywir	

fod	digwyddiadau	o’r	fath	felly’n	gyffredin	yn	y	

“120,000”	o	deuluoedd.

Roedd	y	sylw	dilynol	yn	y	wasg	bron	yn	unffurf	

gamarweiniol.	Fersiwn	The Sun	ar	yr	adroddiad	

oedd	“Child Abuse Rife in Hell Families - report 

exposes 120,000 worst households”.	Y	dyfyniad	

a	ddefnyddiwyd	amlaf	o’r	adroddiad	oedd	“The 

prevalence of child sexual and physical abuse 

[and sometimes child rape9] was striking and 

shocking”10.	Mae	cwynion	gan	y	wefan	“FullFact” 

wedi	arwain	at	i	Gomisiwn	Cwynion	y	Wasg	ofyn	i	

nifer	o	bapurau	newydd	gyhoeddi	cywiriadau	i’w	

hadroddiad11.

Yr	hyn	sy’n	aros	yn	glir	yw	nad	yw	adoddiad	

“Listening to Troubled Families”	yn	rhoi	dim	

mwy	o	dystiolaeth	sylweddol	ar	gyfer	diwylliant	

“Shameless”	na’r	ystadegau	a	nodwyd	yn	

araith	y	Prif	Weinidog	wyth	mis	yn	gynharach.	

Rhoddodd	y	sylw	eang	a	roddwyd	yn	y	wasg	

ynghyd	ag	ystadegau’r	Prif	Weinidog	reswm	

pellach	i’r	cyhoedd	dros	gredu	fod	120,000	o	

deuluoedd	gwirioneddol,	camweithredol	a	

gwrthgymdeithasol	iawn,	sy’n	achosi	llawer	iawn	

o	niwed	ac	yn	costio	£9	biliwn	i’r	pwrs	cyhoeddus.	

Ni	chafodd	unrhyw	dystiolaeth	ddifrifol	erioed	ei	

chynnig	i	gefnogi	hyn.

ystadegau gwael ac wedyn ‘dadansoddiad ffon dipio”
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Mae	llawer	o	deuluoedd	ym	Mhrydain	sydd	angen	

help.	Mae’r	Uned	Teuluoedd	Cythryblus	yn	casglu	

adnoddau	gyda’r	nod	o	gydlynu	gwaith	llawer	

o	sefydliadau	gwladol,	preifat	ac	elusennol	sy’n	

cynnig	help	i	deuluoedd.	Mae	hwn	yn	fwriad	

ardderchog	a	groesewir	gan	lawer	o	arbenigwyr	y	

tu	mewn	a’r	tu	allan	i’r	llywodraeth.

Ond	pam,	pan	gyhoeddwyd	y	polisi	yma,	y	cafodd	

teuluoedd	onest	gydag	anfanteision	lluosog	

eu	camliwio	mor	wael?	Pam	y	cafodd	bod	yn	

anghyfrifol,	troseddu	ac	anfantais	economaidd	eu	

cyflwyno	fel	nodweddion	a	gaiff	eu	rhannu	gan	un	

set	o	bobl?	Ac	yn	ddiweddarach	pan	feirniadwyd	

y	polisi,	pam	y	cafodd	120,000	o	deuluoedd	

difreintiedig	eu	lliwio	fel	bod	yn	ddioddefwyr	

neu	gyflawnwyr	llosgach,	heb	unrhyw	dystiolaeth	

gadarn?	Pam	ei	bod	hi’n	dderbyniol	i	lurgunio’r	

ffeithiau	er	mwyn	cefnogi’r	hyn	a	ddywedodd	y	Prif	

Weinidog	“a	fu’n	hysbys	i	ni	gyd	ers	peth	amser”	

-	fod	teuluoedd	difreintiedig	hefyd	yn	deuluoedd	

camweithredol?

I	lawer,	mae	120,000	o	deuluoedd	yn	nifer	cysurus	

o	bobl	i	fod	mewn	tlodi	‘go	iawn’.	Mae’n	ddigon	

mawr	i	esbonio	symptomau	tlodi	o’n	hamgylch	

mewn	modd	arwynebol;	yn	ddigon	bach	fel	y	

caiff	y	broblem	ei	chyfyngu	ac	nad	oes	angen	

ymdrech	anghyfleus	o	fawr	i’w	thrin.	Mae’r	nifer	

yn	ei	gwneud	yn	bosibl	cywasgu	a	symleiddio’r	

ddealltwriaeth	o	dlodi	-	mae’n	annog	y	syniad	fod	

ymddygiad	gwael	a	thlodi	yn	gyfystyr.	Mae	hefyd	

yn	gelwydd.

Cafodd	y	mythau	o	amgylch	y	‘Teuluoedd	

Cythryblus’	eu	cynnwys	mewn	nifer	dirifedi	o	

ddatganiadau	a	pholisïau’r	llywodraeth,	yn	cynnwys	

y	strategaeth	Cyfiawnder	Cymdeithasol12.	Yr	un	

mor	bwysig,	maent	wedi	dechrau	ar	drafodaeth	

gyhoeddus	am	achosion	ac	effeithiau	tlodi	ym	

Mhrydain.	Y	cyfan	a	wnaiff	hyn	yw	llygru’r	

drafodaeth	drwy	roi	‘tystiolaeth’	gelwyddog	

neu	sydd	wedi	ei	cham-ystumio	i’r	rhai	sy’n	

dymuno	priodoli	tlodi	i	nifer	fechan	o	deuluoedd	

camweithredol,	a’r	rhai	sy’n	dymuno	credu	fod	y	

teuluoedd	hyn	yn	rhan	o	“ddiwylliant	Shameless”.

Y	cyfan	a	wnaiff	camliwio	teuluoedd	difreintiedig	

fel	yr	hyn	a	ddisgrifiodd	un	papur	cenedlaethol	

fel	“Britain’s worst scumbags”13	fydd	gwneud	eu	

bywydau	anodd	yn	anos	byth	yn	ogystal	â	gwneud	

gwaith	da’r	Uned	Teuluoedd	Cythryblus	yn	anos.

Gwneud i’r dystiolaeth ffitio: “yr hyn a fu’n hysbys i ni gyd ers peth amser”

Mae	stori	‘Troubled	Families’	yn	astudiaeth	achos	o	gamddefnyddio	ymchwil	

ddechreuol	ardderchog	ar	gyfer	dibenion	gwleidyddol.	Dangosodd	yr	

astudiaeth	wreiddiol	fod	nifer	fawr	o	deuluoedd	difreintiedig	iawn	a’r	rhan	

fwyaf	yn	dlawd,	oedd	angen	help.	Camddefnyddiwyd	y	ffaith	hon	i	ddweud	

stori	bod	120,000	o	deuluoedd	camweithredol,	gwrthgymdeithasol	yn	costio	

ffortiwn	i’r	genedl;	stori	sy’n	gwneud	bodolaeth	tlodi’n	llawer	mwy	derbyniol	

i’r	rhai	na	effeithiwyd	arnynt.

Mae	hefyd	lawer	o	fythau	eraill	am	dlodi	a	bywydau’r	tlotaf.	Mae	pob	un	yn	

ein	galluogi	i	deimlo’n	well	am	fyw	mewn	cymdeithas	lle	mae	cynifer	o	bobl	

yn	crafu	byw,	yn	hytrach	na	ffynnu.	Mae	rhoi’r	bai	ar	dlodi	ar	ymddygiad	

gwael	y	tlotaf	yn	ein	hannog	i	dderbyn	diffyg	cydraddoldeb	a’r	niwed	a	wnaiff	

i’n	cymdeithas,	ac	yn	cuddio	natur	gymhleth	tlodi	yn	ein	cenedl.	Heb	wynebu	

realaeth	tlodi	ni	ddeuwn	byth	yn	agos	at	fynd	i’r	afael	ag	ef	a	galluogi’r	rhai	

sydd	wedi	eu	dal	yn	y	fagl	i	ddechrau	cyflawni	eu	potensial.

Mythau Cyfleus  

am y tlawd
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Mae’r	canfyddiad	fod	y	rhan	fwyaf	o	bobl	mewn	

tlodi	oherwydd	diogi	yn	gwrthddweud	y	ffeithiau	

mwyaf	sylfaenol.	Mae	mwyafrif	y	teuluoedd	sy’n	

byw	mewn	tlodi	yn	gwneud	hynny	er	eu	bod	

mewn	cyflogaeth.	Heb	gyfrif	pensiynwyr,	mae	6.1	

miliwn	o	bobl	mewn	teuluoedd	mewn	gwaith	yn	

byw	mewn	tlodi	o	gymharu	â	5.1	miliwn	o	bobl	

mewn	tlodi	o	aelwydydd	di-waith.

Caiff	pen	isaf	marchnad	lafur	Prydain	ei	nodweddu	

gan	nifer	fawr	o	bobl	(1.4	miliwn)	sy’n	gweithio	llai	

o	oriau	nag	a	ddymunent,	a	nifer	fawr	o	bobl	yn	

symud	o	swydd	cyflog	isel	ansicr	gydag	ychydig	iawn	

o	hawliau	cyflogaeth	i	ddiweithdra	ac	yn	ôl	eto.

Yn	y	20	mlynedd	ddiwethaf,	mae’r	gyfran	o	

bensiynwyr	sy’n	byw	mewn	tlodi	wedi	mwy	

na	haneru:	yn	1991	hwy	oedd	y	grŵp	oedran	

oedd	debycaf	o	brofi	tlodi.	Nawr	mae	16%	o	

bensiynwyr	yn	byw	mewn	tlodi,	sy’n	golygu	mai	

hwy	yw’r	grŵp	oedran	sy’n	lleiaf	tebygol	o	brofi	

tlodi.	Croesewir	y	gostyngiad	hwn	yn	y	gyfradd	

tlodi	pensiynwyr,	a	gyflawnwyd	i	raddau	helaeth	

oherwydd	cynnydd	sylweddol	mewn	gwariant	lles	

ar	y	grŵp	oedran	hwnnw.

“Dim ond ar yr hen neu rai nad ydynt yn gweithio y mae tlodi’n effeithio”

Bu	atgyfodiad	yn	y	syniad	fod	gan	lawer	o	dlodion	Prydain	‘ddiwylliant	o	ddiweithdra’,	gan	awgrymu	fod	

bod	heb	waith	yn	gyflwr	meddwl,	ynghyd	â	chyflwr	newydd	a	elwir	yn	‘ddibyniaeth	lles’,	gan	bortreadu	

hawlwyr	budd-daliadau	fel	plentyn	tragwyddol	sy’n	dal	i	gymryd	gan	y	wladwriaeth	riant.

Mae	gan	y	syniad	o	ddiwylliant	diweithdra	nodweddion	yr	hen	ragfarn	fod	tlodion	yn	dlawd	oherwydd	

eu	bod	yn	ddiog.	Yn	1753	dywedodd	John	Wesley,	“So wickedly, devilishly false is that common objection, 

‘They are poor, only because they are idle.”		Dengys	hanes	fod	Wesley’n	gywir	bryd	hynny,	ac	mae’r	

dystiolaeth	yn	awgrymu	fod	Wesley’n	gywir	nawr.

Myth 1: Maen ‘nhw’ yn ddiog a dydyn nhw 

 ddim eisiau gweithio
Dywedodd	Amanda*,	“Fe	wnaeth	fy	ngŵr	weithio	am	lawer	o	flynyddoedd	pan	oedd	ein	dau	blentyn	

yn	ifanc.	Roeddwn	innau’n	gweithio’n	rhan-amser.	Yn	1998,	cefais	fy	nharo’n	wael	gyda	chyflwr	calon	

hirdymor	oedd	yn	bygwth	fy	mywyd.	Cafodd	fy	ngŵr	chwalfa	nerfau	oherwydd	y	pwysau.	Mae’n	dal	

i	ddioddef	o	iselder	a	phryder	hyd	heddiw.	Mae	hyn	yn	cael	effaith	fawr	ar	ansawdd	ei	fywyd	a’i	allu	i	

weithio	-	mae	ei	gyflwr	yn	amrywio	o	ddydd	i	ddydd.

“Ar	hyn	o	bryd,	heblaw	am	fod	yn	ofalwr	i	fy	ngŵr,	rwyf	wedi	hyfforddi	a	chymhwyso	fel	cwnselydd	ac	

rwy’n	gweithio’n	wirfoddol	ar	hyn	o	bryd	gydag	elusen	iechyd	meddwl	leol.	Rwyf	hefyd	yn	gyfaill	i	berson	

gyda	phroblemau	iechyd	meddwl,	o	fewn	yr	un	darparydd	gwasanaeth.	Rwyf	hefyd	wedi	gwneud	cais	i	

wirfoddoli	mewn	banc	bwyd	lleol.	Fy	mhwynt	yw	fy	mod	yn	credu	fy	mod	yn	‘rhoi’n	ôl’	i	gymdeithas.	Dwi	

ddim	yn	aros	yn	fy	ngwely	tan	2pm	ac	yn	eisteddian	o	gwmpas	yn	fy	mhyjamas	yn	edrych	ar	Jeremy	Kyle	

fel	mae’r	cyfryngau’n	ei	bortreadu.”

* Dim ei henw iawn. Astudiaeth achos gan yr Ymgyrch yn erbyn Treth Ystafelloedd Gwely

www.facebook.com/#!/groups/antibedroomtax/
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Mae’r	nifer	o	bobl	sy’n	hawlio	budd-daliadau	allan-o-waith	neu	anabledd	

wedi	gostwng	yn	gyson	ers	canol	y	1990au,	tra	bod	difrifoldeb	cyflwr	yr	

hawlwyr	wedi	cynyddu.	Gall	y	cyhuddiad	y	defnyddiwyd	budd-daliadau	

analluedd	i	guddio	pobl	y	byddai’n	fyw	cywir	eu	disgrifio	fel	bod	yn	ddi-

waith	fod	wedi	bod	â	pheth	dilysrwydd	yn	dilyn	dad-ddiwydiannoli	y	

1980au.	Fodd	bynnag,	nid	y	di-waith	cudd	yw	hawlwyr	heddiw.

Bu	llawer	iawn	o	feirniadu	ar	yr	Asesiad	Gallu	am	Waith,	a	ddefnyddiwyd	

gan	yr	Adran	Gwaith	a	Phensiynau	(DWP)	i	benderfynu	os	yw	person	

yn	ffit	i	weithio,	yn	cynnwys	gan	y	Gymdeithas	Feddygol	Brydeinig15,	

ac	arweiniodd	at	gyfradd	hynod	o	uchel	o	apeliadau	llwyddiannus16.	

Yn	Glasgow	caiff	y	Ganolfan	Asesu	ei	hadnabod	yn	lleol	fel	‘Lourdes’	

oherwydd	bod	cynifer	yn	mynd	i	mewn	iddi’n	wael	ond	yn	dod	allan	wedi’i	

disgrifio’n	‘ffit	i	weithio’.	Eto,	fel	y	dengys	y	penawdau	a	argreffir	yma,	

cafodd	y	canlyniadau	gwallus	hyn	eu	hadrodd	yn	anghywir	sy’n	hyrwyddo	

myth	diogi	ymhellach.	

Mae’r	Asesiad	Gallu	i	Weithio’n	defnyddio	system	sgorio	i	benderfynu	os	

yw	pobl	yn	gymwys	am	y	Lwfans	Cyflogaeth	a	Chymorth,	budd-dal	anallu.	

Caiff	pobl	eu	rhoi	mewn	un	o	dri	chategori	yn	dibynnu	ar	eu	sgôr	ar	ôl	

cyfres	o	gwestiynau.	I	gael	eu	rhoi	yn	un	ai’r	Grŵp	Cefnogaeth	neu’r	Grŵp	

Gweithgaredd	Cysylltiedig	â	Gwaith,	ac	felly’n	gymwys	am	y	Lwfans	Cyflogaeth	

a	Chymorth,	mae’n	rhaid	i	berson	ddangos	fod	eu	gallu	i	weithio	wedi’i		

gyfyngu	gan	eu	cyflwr	corfforol	neu	feddyliol,	a	bod	y	cyfyngiad	o’r	fath	fel	nad	

yw’n	rhesymol	i’w	gwneud	yn	ofynnol	i’r	hawlydd	weithio17.	Mae	adrannau	o’r	

wasg	yn	rheolaidd	wedi	disgrifio	pobl	yn	y	Gweithgaredd	Cysylltiedig	â	Gwaith	

fel	bod	yn	“ffit	i	weithio”	yn	eu	hadroddiadau	ar	y	mater.

“there really are 

far, far too many 

people sponging 

off the taxpayer 

now with their fake 

or exaggerated 

disabilities”
James	Delingpole,	Daily 

Telegraph,	26	Ionawr	2012

“Eight out of ten 

claiming benefits 

[analluedd] are fit to 

work”14 
Daily Mail,	24	Ionawr	201214

Mae	goblygiadau	pennawd	y	Daily	Mail	yn	glir	-	mae	llawer	o	hawliadau	

budd-dal	anabledd	yn	dwyllodrus.	Rhag	ofn	nad	oedd	hynny’n	amlwg,	

mae’r	erthygl	yn	cynnwys	llun	dyn	yn	codi	pwysau	trwm	er	yn	hawlio	am	

arthritis.	Dangosodd	adroddiad	gan	yr	Adran	Gwaith	a	Phensiynau	mai	

dim	ond	10%	o	bobl	aeth	yn	ôl	i’w	hen	swyddi	ar	ôl	eu	cael	yn	hollol	“ffit	i	

weithio”,	a	dim	ond	18%	ddaeth	o	hyd	i	swydd	arall16.	Mae’n	wirioneddol	

yn	farchnad	swydd	ddigroeso	ar	gyfer	pobl	sy’n	gadael	budd-daliadau,	yn	

arbennig	budd-daliadau	anabledd.
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“About 1.4 million 

people spent almost 

ten years on out-of-

work benefits under 

the last government”
Iain	Duncan	Smith, New 

Statesman18,	11	Mehefin	2011

‘Mae pobl  

ddi-waith yn 

dewis aros ar 

fudd-daliadau’
Y	cyfnod	cyfartalog	a	

dreuliwyd	ar	Lwfans	

Chwilio	am	Waith	yw	13	

wythnos22

Caiff	y	myth	nad	yw	pobl	eisiau	gweithio	yn	aml	ei	gefnogi	gan	yr	honiad	

y	bu	llawer	ohonynt	yn	ddi-waith	am	flynyddoedd.	Mae	sylw	Iain	Duncan	

Smith	(chwith)	yn	cael	ei	ddyfynnu	dro	ar	ôl	tro	i	hybu’r	syniad	o	ddiwylliant	

o	fod	heb	waith.	Er	enghraifft,	yng	nghyhoeddiad	Swyddfa’r	Cabinet State 

of the nation report: poverty, worklessness and welfare dependency,	fe’i	

cyflwynir	fel	y	ffaith	allweddol	i	ddangos	fod	y	system	budd-daliadau’n	

annog	pobl	i	beidio	gweithio19.	Eto,	yn	y	cyd-destun	hwnnw	mae’r	rhif	a’i	

ddefnydd	dilynol	yn	gamarweiniol	tu	hwnt.

Gan	ddefnyddio	ffigurau	eraill	a	gynhyrchwyd	gan	yr	Adran	Gwaith	a	

Phensiynau	yr	un	pryd,	mae’n	glir	mai	dim	ond	0.1%	o	hawlwyr	budd-

dal	dros	ddegawd	sy’n	ddi-waith.	Mae’r	gweddill	yn	ofalwyr	(2.2%),	

rhieni	unigol	plant	ifanc	ar	gymhorthdal	incwm	(6.5%)	a	rhai	ar	fudd-dal	

analluedd	(90.5%)20.	Er	bod	y	ddogfen	dadansoddi	a	ddefnyddir	i	wneud	yr	

hawliad	1.4	miliwn	yn	dweud	nid	yw’r	ffigur	yn	unig	yn	adlewyrchu	nifer	y	

diwaith,	mae	hefyd	yn	methu	rhoi	dadansoddiad	o	hawlwyr21.	Oherwydd		

hyn,	mae’n	gyffredin	cam-ddeall	-	a	chamddefnyddio	-	y	ffigur	yma	fel	y	

nifer	y	bobl	mewn	diweithdra	hirdymor.	Er	y	byddai	dod	o	hyd	i	swydd	

addas	yn	trawsnewid	bywydau	llawer	o’r	bobl	hyn,	roedd	y	rheswm	pam	

nad	oeddent	yn	gweithio	oherwydd	anabledd	a	gâi	ei	ddeall	ac	a	brofwyd.	

Nid	dibyniaeth	ar	fudd-daliadau	oedd	yr	anabledd	hwnnw.

Yn	syndod,	yn	ôl	ystadegau’r	llywodraeth	ei	hun,	derbyniodd	mwy	o	bobl	

fudd-daliadau	oherwydd	salwch	terfynol	ac	eto	oroesi	am	ddegawd,	nag	a	

fu’n	ddi-waith	am	ddegawd.

Mae	diweithdra	yn	y	Deyrnas	Unedig	fel	arfer	yn	fyr	ond	yn	fynych.	Dyma’r	

hyn	a	elwir	y	“cylch	cyflog	isel/dim	cyflog”	gyda	phobl	yn	symud	rhwng	

cyflogaeth	ansicr	ar	gyflog	isel	a	budd-daliadau,	tueddiad	a	gynyddodd	

yn	ystod	y	1990au	a’r	2000au.	Mae	parodrwydd	pobl	i	ail-ymuno	dro	ar	ôl	

tro	â	marchnad	lafur	wrthwynebus	am	wobrau	cyfyngedig	yn	dystiolaeth,	

nid	o	ddiwylliant	o	fod	heb	waith	neu	ddibyniaeth	ar	fudd-daliadau,	ond	

penderfyniad	i	gael	incwm	gweddus,	ac	i	wneud	hynny	drwy	waith.

Maent	yn	gwneud	hyn	yn	wyneb	datgymhellion	sylweddol.	Mae	prinder	

cyflogaeth	ar	draws	y	Deyrnas	Unedig.	Yn	ychwanegol,	mae	rhan	fwyaf	y	

swyddi	sydd	ar	gael	i	bobl	ifanc	neu	rhai	heb	fawr	o	sgiliau	neu	gymwysterau	

yn	aml	yn	‘hyblyg’.	Ar	gyfer	pobl	ar	gyflog	isel,	mae	hyn	yn	golygu	oriau	

amrywiol,	shifftiau	hwyr,	ychydig	iawn	o	ddiogeliad	a	bod	ar	fympwy’r	

cyflogwr,	gan	ei	gwneud	yn	anodd	ymdopi	gyda	chyfrifoldebau	teulu	a	

gofalu.	Ac	er	bod	pobl	bron	yn	ddieithriad	yn	well	eu	byd	yn	ariannol	mewn	

gwaith,	gall	yr	oedi	a’r	ansicrwydd	wrth	symud	yn	ôl	ac	ymlaen	rhwng	

gwahanol	fudd-daliadau	wneud	y	newidiadau	hyn	yn	beryglus	a	chostus.	

Dylai	cyflwyno	Credyd	Cynhwysol	wneud	rhai	o’r	prosesau	yn	symlach	maes	

o	law,	ond	mae	newid	rheolau	yn	yr	elfennau	credyd	treth	wedi	golygu	fod	

pobl	sy’n	gweithio	nifer	fechan	o	oriau	yn	sylweddol	waeth	eu	byd.
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Efallai	mai	“tair	cenhedlaeth	nad	ydynt	erioed	wedi	gweithio”	yw’r	datganiad	

camarweiniol	hynaf	a	mwyaf	cyffredin	yn	hyrwyddo	myth	diwylliant	o	fod	heb	

waith	yn	y	Deyrnas	Unedig	heddiw.	Mae’n	parhau’n	rhan	o’r	iaith	gyffredin	

yn	y	drafodaeth	am	dlodi	yn	y	Deyrnas	Unedig.	Mae’r	cyfeiriad	mor	anghywir	

ag	yw	o	gyffredin,	ac	eto	mae	gwefannau	eglwysig23,	datganiadau	gan	yr	

heddlu24	ac	adroddiadau	llywodraeth	leol25	i	gyd	yn	cyfeirio	at	y	ffenomen	

yma,	yn	amlwg	yn	ddiffuant.

Mae’n	achos	mwy	o	bryder	pan	fo	gweinidogion	neu	arbenigwyr	y	llywodraeth	

yn	defnyddio’r	math	yma	o	iaith	i	gyfeirio	at	y	rhai	y	mae	eu	polisïau	yn	

effeithio	mwyaf	arnynt.	Mae	cynghorwyr28,	gweinidogion	yn	yr	Adran	Gwaith	

a	Phensiynau,	a	hyd	yn	oed	yr	Ysgrifennydd	Gwladol,	Iain	Duncan	Smith27	wedi	

ailadrodd	yr	honiad	yma.	Aeth	y	Gweinidog	Gwladol	Chris	Grayling	hyd	yn	

oed	ymhellach	a	siarad	am	bedair	cenhedlaeth	o	fod	heb	waith28.	Eto	nid	oes	

tystiolaeth	gredadwy	bod	teuluoedd	o’r	fath	yn	bodoli.

Dywed	yr	Adran	Gwaith	a	Phensiynau	nad	yw’n	casglu	data	perthnasol	ar	y	

mater29.	Mae	tystiolaeth	arall30	yn	awgrymu	bod	llai	na	0.1%	o’r	20	miliwn	o	

aelwydydd	oedran	gwaith	â	dwy	genhedlaeth	na	fu	erioed	â	swydd	barhaol.	Mae	

nifer	teuluoedd	o’r	fath,	os	oes	unrhyw	rai’n	bodoli,	mor	fach	fel	nad	oes	unrhyw	

arolwg	wedi	medru	canfod	y	tair	cenhedlaeth	o	fod	heb	waith	y	sonnir	amdanynt	

mor	aml.	Yn	bwysig,	er	ymdrechion	caled,	methodd	ymchwilwyr	â	chanfod	

unrhyw	deuluoedd	lle	nad	oedd	tair	cenhedlaeth	erioed	wedi	gweithio.

Mae’r	term	“cenedlaethau	o	fod	heb	waith”	yn	fwriadol	yn	awgrymu	diogi,	ac	yn	

awgrymu	teulu	cyfan	yn	treulio	eu	holl	amser	o	flaen	y	teledu.	Mae’n	bwysig	nodi	

y	bydd	yr	ystadegau	ar	gyfer	rhai	nad	ydynt	“erioed	wedi	gweithio”	yn	cynnwys	

pobl	na	all	weithio	oherwydd	anabledd	neu	ofalu	am	aelod	o’r	teulu,	ac	y	caiff	

unrhyw	waith	dros	dro	neu	dymhorol	ei	anwybyddu	yn	ystadegau’r	llywodraeth.

Mae’r	ychydig	hynny	yn	y	categori	“dwy	genhedlaeth	o	fod	heb	waith”	yn	

tueddu	i	fyw	mewn	ardaloedd	o	ddiweithdra	uchel	ac	fel	arfer	mae’r	person	

ieuengaf	o	oedran	gwaith	newydd	ymuno	â’r	farchnad	waith,	felly	ni	fu’n	ddi-

waith	am	hir.

Er	enghraifft,	byddai	teulu’n	cael	ei	gyfrif	fel	dwy	genhedlaeth	o	fod	heb	

waith	pe	bai	gan	un	rhiant	anabledd	difrifol,	y	rhiant	arall	yn	ofalwr	hirdymor	

mewn	cyflogaeth	dros	dro	a	phlentyn	newydd	gael	ei	ben-blwydd	yn	16	ond	

heb	fod	â	lle	mewn	coleg.

Sonnir	yn	aml	am	y	myth	“tair	cenhedlaeth	o	fod	heb	waith”	wrth	

wrthgyferbynnu’r	enghraifft	dda	a	osodwyd	gan	riant	yn	mynd	allan	i	weithio	

o	gymharu	â’r	enghraifft	“wael”	o	riant	yn	aros	adref31.	Mae’n	awgrymu	y	

caiff	diffyg	cymhelliant	ei	etifeddu	oddi	wrth	rieni.	Fodd	bynnag,	dengys	

yr	ychydig	o	astudiaethau	sydd	ar	gael	fod	plant	y	rhai	a	fu	heb	waith	am	

dymor	hir	yn	gwerthfawrogi	gwaith,	gan	ddeall	ei	fanteision	ariannol	a	

chymdeithasol32.	Ymddengys	eu	bod	yn	dysgu’r	wers	gan	eu	rhieni	nad	ydynt	

eisiau	byw	bywyd	ar	fudd-daliadau.

“Behind the 

statistics lie 

households where 

three generations 

have never had a 

job”
(Tony	Blair,	Mehefin	1997,	

wrth	gynulleidfa	yn	stad	tai	

Aylesbury,	Llundain)
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Ar	y	llaw	arall,	caiff	tlodi	ei	drosglwyddo	drwy’r	cenedlaethau.	Mae	cyfoeth	

rhiant	yn	cael	mwy	o	effaith	ar	benderfynu	cyfoeth,	addysg	ac	iechyd	plentyn	

yn	y	dyfodol	yn	y	Deyrnas	Unedig	nag	mewn	unrhyw	genedl	ddatblygedig	

arall33.	Mae’r	cwestiwn	o	sut	y	caiff	anfantais	ei	drosglwyddo	lawr	

cenedlaethau	yn	bwysig	ac	yn	haeddu	ystyriaeth	ddifrifol,	ond	nid	yw	beio	

hynny	ar	etifeddu	diogi	yn	opsiwn	credadwy.

Mae’r	syniad	o	“genedlaethau	o	fod	heb	waith”	yn	apelio	gan	ei	fod	yn	

sefydlu	tlodi	etifeddedig	yn	gadarn	ym	methiant	y	teulu,	ond	nid	yw’n	

adlewyrchu	realaeth.

Diwylliant o fod heb waith?

Daeth	syniadau	o	“ddiwylliant	o	fod	heb	waith”	

yn	boblogaidd	ddiwedd	y	1990au	a	buont	yn	

rhan	brif	ffrwd	o	drafodaeth	gyhoeddus	o	

ganol	y	2000au	ymlaen.	Eto	fel	y	datblygwyd	

y	syniad,	roedd	y	niferoedd	yn	awgrymu	fod	

pobl	yn	ymgysylltu’n	gynyddol	gyda’r	gweithle.	

Gostyngodd	nifer	y	bobl	yn	derbyn	budd-daliadau	

allan-o-waith	am	ddegawd	hyd	argyfwng	

bancio	2007.	Bu	gostyngiad	sylweddol	mewn	

diweithdra	hirdymor	(dros	12	mis)	ers	1994	

ynghyd	â	gostyngiad	yn	nifer	y	bobl	yn	derbyn	

budd-daliadau	analluedd	a	rhieni	unigol	yn	

hawlio	cymhorthdal	incwm.	Ar	yr	un	pryd,	i’r	

rhai	ar	gyflog	isel,	roedd	y	gweithle	wedi	dod	

yn	lle	mwy	ansicr	a	chyflogau	wedi	gostwng	o	

gymharu	â	gweddill	y	boblogaeth,	eto	roedd	

nifer	cynyddol	o	bobl	yn	parhau	i	ymgysylltu	

ag	ef.		Mae’r	dystiolaeth	yn	fwy	addas	ar	gyfer	

dweud	stori	am	ddatblygu	mwy	o	foeseg	gwaith	

gynyddol	ym	Mhrydain,	pobl	yn	gweithio	er	tâl	

is,	ond	ychydig	sy’n	dewis	dweud	y	stori	honno.	

Er	tystiolaeth	i’r	gwrthwyneb,	mae	mwyafrif	y	

cyhoedd	ym	Mhrydain	yn	credu	fod	y	system	les	

wedi	creu	diwylliant	o	fod	heb	waith	a	dibyniaeth	

sy’n	aml	yn	rhedeg	drwy	deuluoedd	cyfan34.	Gall	y	

gred	hon	ddeillio	o	wybod	am,	neu’n	fwy	tebygol	

o	glywed	am,	straeon	unigol.	Pan	fo’r	llywodraeth	

ac	adrannau	o’r	cyfryngau	yn	camddefnyddio	

cymaint	ar	dystiolaeth,	ai	yw’n	rhyfeddod	y	credir	

bod	y	straeon	unigol	hyn	yn	gynrychioladol	o	

adrannau	cyfain	o	gymdeithas?	Mae’r	syniad	

o	“ddiwylliant	o	fod	heb	waith”	yn	llesteirio	

datblygu	polisïau	effeithlon	i	helpu’r	rhai	na	all	

weithio.	Yr	un	mor	bwysig,	mae’n	plannu	stigma	

rhwng	y	rhai	sydd	angen	cefnogaeth	a	gweddill	

eu	cymunedau.
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Mae	tua	100,000	o	bobl,	neu	4%	o’r	

rhai	sy’n	hawlio’r	prif	fudd-daliadau	

allan-o-waith,	yn	gwneud	hynny	

oherwydd	camddefnyddio	alcohol	neu	

gyffuriau.	Mae’r	rhain	yn	broblemau	

sylweddol	ond	nid	hwy	mewn	unrhyw	

fodd	yw	prif	achos	biliau	lles	neu	

dlodi38.	Camddefnyddio	cyffuriau	yw’r	

stori	gyntaf	yn	rhagair	y	gweinidog	i	

Social Justice Strategy	Llywodraeth	y	

Deyrnas	Unedig.	O	gofio	fod	mwyafrif	

y	bobl	mewn	tlodi	hefyd	mewn	

gwaith,	yna	gellid	dadlau	y	dylai	tlodi	

mewn-gwaith	gael	lle	blaenllaw	mewn	

unrhyw	strategaeth.

“The house of children whose parents are addicted to crack 

cocaine. Dad has passed out on the mattress in his own 

vomit; mum is crouched over a table preparing her fix. What 

you don’t see is the child hidden in the corner crying.”	35

Daw’r	darn	yna	o	dudalen	gyntaf Social Justice	Strategy 

Llywodraeth	y	Deyrnas	Unedig,	yn	defnyddio	dyfyniad	gan	

blant	y	mae	camddefnyddio	cyffuriau	wedi	effeithio	arnynt.	

Mae’r	Strategaeth	wedyn	yn	cyfeirio’n	syth	at	120,000	o	

deuluoedd	cythryblus,	er	nad	oedd	unrhyw	dystiolaeth	o	

gysylltiad	rhwng	cyffuriau	a’r	teuluoedd	hynny.

Myth 2: Maen ‘nhw’ yn gaeth i ddiod a chyffuriau

Mae’r	syniad	fod	dibyniaeth	ar	ddiod	a	chyffuriau	yn	

bwysig	wrth	hybu	tlodi	yn	un	grymus.	Pan	ofynnwyd	

iddynt	ddynodi	achosion	posibl	o	dlodi	plant	o	15	opsiwn,	

dewisodd	pobl	“Mae	eu	rhieni’n	dioddef	o	alcoholiaeth,	

camddefnyddio	neu	ddibyniaeth	ar	gyffuriau”	fel	yr	ail	

opsiwn	uchaf	ar	ôl	“Nid	yw	eu	rhieni	eisiau	gweithio36”.	

Mae	eglwyswyr	a	chapelwyr	yn	rhannu’r	un	farn37.

Mae’r	syniad	y	caiff	tlodi	ei	achosi	gan	ddibyniaeth	ar	ddiod	

a	chyffuriau	yn	un	grymus	oherwydd,	yn	yr	un	modd	â	llawer	

o’r	straeon	gorau,	mae	elfen	o	wirionedd	ynddo.	Gall	y	

ddibyniaeth	yma	ddifetha	bywydau	ac	fel	llawer	o	afiechydon	

(a	phenderfyniadau	gwael)	mae	canlyniadau	camddefnyddio	

cyffuriau	yn	aml	yn	llawer	gwaeth	ar	gyfer	y	rhai	mewn	tlodi.	

Ond	myth	mai	problemau	i’r	tlotaf	yn	unig	yw	hyn,	neu	fod	

cyfran	sylweddol	o’r	tlotaf	yn	dlawd	oherwydd	eu	dibyniaeth.

Yn	Lloegr,	dangosodd	6.4%	o	oedolion	ryw	fath	o	

ddibyniaeth	ar	alcohol	gyda	0.5%	yn	dangos	lefelau	

canolig	neu	ddifrifol	o	ddibyniaeth.	Methodd	ymchwil	

genedlaethol	ddangos	cydberthynas	rhwng	unrhyw	

raddfa	o	ddibyniaeth	ar	alcohol	a	lefelau	incwm39.	Er	

hynny	mae	Llywodraeth	y	Deyrnas	Unedig	yn	cynnig	

defnyddio	dibyniaeth	rhiant	ar	alcohol	fel	dangosydd	o	

dlodi	plant.	Mae	camddefnyddio	alcohol	gan	rieni	yn	aml	

yn	sicr	yn	achos	difrifol	iawn	o	esgeulustod	plentyndod,	

a	dylid	mynd	i’r	afael	ag	ef	am	y	rheswm	hwn.	Ond	nid	

yw’n	fesur	o	dlodi	ac	ni	ddylid	ei	ddefnyddio	felly.

Mae	defnyddio	cyffuriau	

anghyfreithlon	(yn	arbennig	

gyffuriau	Dosbarth	A)	yn	llawer	

prinnach	na	defnydd	alcohol	a	

hefyd	wedi	ei	ledaenu’n	hynod	o	

gyfartal	drwy’r	sbectrwm	incwm.	

Mae	dibyniaeth	ar	gyffuriau	yn	fwy	

cyffredin	ymysg	pobl	gydag	incwm	is,	

ond	hyd	yn	oed	wedyn	mae	mwyafrif	

y	bobl	sy’n	ddibynnol	ar	gyffuriau	yn	

byw	uwchben	y	llinell	tlodi.	40

Heddiw	mae	eglwysi’n	parhau	i	geisio	

cael	gwared	â’r	llu	o	broblemau	

personol	a	chymdeithasol	a	achosir	gan	

alcohol	a	chyffuriau.	Gwnânt	hynny	er	

budd	cymdeithas	yn	gyffredinol	a	bydd	

y	rhai	yr	effeithir	arnynt	yn	dod	o	bob	

rhan	o	gymdeithas.	Gall	dibyniaeth	ar	

ddiod	a	chyffuriau	ddinistrio	teuluoedd	

a	chymunedau,	ond	ni	ddylid	eu	

camgymryd	am	bethau	sy’n	effeithio’n	

bennaf	ar	y	rhai	sy’n	byw	mewn	tlodi,	ac	

nid	yw’n	realistig	chwaith	eu	disgrifio	fel	

prif	achos	y	tlodi	a	brofir	gan	13	miliwn	

o	bobl	yn	y	Deyrnas	Unedig	heddiw.
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Myth 3: ‘Dydyn nhw ddim yn dlawd mewn gwirionedd  
 - petaen nhw ond yn trin eu harian yn iawn’

Mae	Kibria*	yn	fam	sengl	yn	ei	30au	cynnar.	Yn	wreiddiol	o	India,	mae’n	byw	yn	Rhydychen	gyda’i	thair	merch.	

Mae’r	pedair	ohonynt	yn	byw	mewn	fflat	dwy	ystafell	wely.	Mae	ei	merch	hynaf	yn	14	ac	mae	ganddi	efeilliaid	

13	oed.

Mae’n	gweithio	21	awr	yr	wythnos	fel	glanhawraig.	Fel	canlyniad,	nid	oes	ganddi	hawl	i	gael	prydau	ysgol	am	

ddim	i’w	phlant,	er	y	byddai	hynny’n	help	sylweddol	iddi.	Gofynnodd	i’r	ysgol	os	medrai	eu	cael,	ond	yr	ateb	

oedd	na.	‘Roeddwn	eisiau	i’r	plant	eu	cael	[prydau	ysgol	am	ddim]	fel	y	gallent	gael	mwy	-	nid	dim	ond	bara.

“Mae	bywyd	dydd	i	ddydd	yn	anodd	iawn.	Mae’n	ymdrech	cael	y	wisg	ysgol	mae’r	plant	eu	hangen	oherwydd	

eu	bod	yn	tyfu	mor	gyflym.	Alla’i	ddim	mynd	allan	i	siopa	i	brynu	unrhyw	beth	rwyf	ei	angen.	Mae	bwyd,	biliau,	

hanfodion	-	mae	popeth	mor	ddrud	nawr,	yn	galetach	nag	erioed	o’r	blaen.

“Rwyf	wedi	gorfod	gostwng	faint	o	gig	yr	ydym	yn	ei	fwyta	o	gymharu	gyda’r	llynedd	[2011].	Dim	ond	cawl	a	

llysiau	y	gallwn	fforddio	eu	bwyta’r	rhan	fwyaf	o	ddyddiau.

“Dwi	eisiau	medru	rhoi	mwy	na	dim	ond	yr	hanfodion	i	fy	mhlant	ond	alla’i	ddim	fforddio	hynny.	Does	dim	arian	

i	fynd	allan	o’r	ddinas	gan	ei	fod	yn	rhy	ddrud,	neu	i	fynd	i	fwyty.	Does	dim	byd	ychwanegol.”

*Dim ei henw cywir

Astudiaeth achos gan Gymdeithas y Plant www.childrenssociety.org.uk

Cyflwynodd	Alec	Shelbrooke	AC	

fil	aelodau	preifat	ar	18	Rhagfyr	

2012.	Cynnig	Mr	Shelbrooke	

oedd	y	dylid	talu	pob	budd-dal	

i	deuluoedd	oedran	gwaith	yn	

defnyddio	cerdyn		electronig	

a	fyddai’n	atal	hawlwyr	rhag	

gwario	eu	harian	ar	eitemau	heb	

fod	yn	hanfodol	megis	cyffuriau,	

sigaréts,	alcohol	neu	deledu	Sky.	

Er	ei	bod	yn	annhebygol	y	daw’r	

bil	yn	gyfraith,	cafodd	ei	seilio	ar	

gred	gyffredin	na	all	teuluoedd	

mewn	tlodi	fforddio	hanfodion	

bywyd	oherwydd	eu	bod	yn	

gwastraffu	eu	harian.

Mewn arolwg credai 59% o bobl y gallai “pobl dlawd 

ymdopi pe byddent yn trin eu harian yn gall.”41 

Fel	mae’r	arolwg	yn	awgrymu,	mae	hon	yn	gred	gyffredin	ac	un	

a	gaiff	hefyd	ei	mynegi	mewn	eglwysi.	Yn	aml	prynu	un	peth	

moethus	neu	rywbeth	y	gallai	rhai	ei	ystyried	yn	ddiangen	yw’r	

cyfan	sydd	ei	angen	i	barhau’r	myth	yma.	Mae	profiad	pobl	sy’n	

gweithio	gyda	theuluoedd	mewn	tlodi	a	dadansoddiad	manwl	o	

arferion	gwario	yn	gwrthbrofi’r	syniad.

Mae	Achub	y	Plant,	yn	ei	adroddiad	diweddar	It shouldn’t happen 

here,	yn	mynegi	edmygedd	fod	rhieni	ar	incwm	isel	yn	aml	yn	

fedrus,	o	reidrwydd,	wrth	ymdopi	ar	gyllideb	dyn	a	diogelu	eu	

plant	rhag	effeithiau	gwaethaf	tlodi.	Hyd	yn	oed	gyda	chyllidebu	

da,	canfuwyd	yn	ddiweddar	mewn	un	gymuned	fod	ymhell	dros	

hanner	(61%)	rhieni	mewn	tlodi	yn	dweud	eu	bod	wedi	cwtogi	ar	

fwyd,	a	dywedodd	dros	chwarter	(26%)	eu	bod	wedi	mynd	heb	

brydau	bwyd	yn	y	flwyddyn	ddiwethaf42.	Mae’n	dweud	cyfrolau	

fod	hyn	yn	digwydd	wrth	i	daliadau	lles	ostwng	a	phris	hanfodion	

megis	bwyd	ac	ynni	godi’n	sylweddol	gynt	na	chwyddiant43.
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Mae’r	Swyddfa	Ystadegau	Gwladol	yn	cynhyrchu	

cyfres	flynyddol	o	ddata	ar	sut	mae	poblogaeth	

y	Deyrnas	Unedig	yn	gwario	ei	harian,	ac	yn	

dadansoddi’r	wybodaeth	yn	ôl	grŵp	incwm.	Efallai	na	

fydd	yn	syndod	fod	y	tlotaf	yn	gwario	llai	ym	mhob	

maes	gwariant	-	yn	llai	na’r	cyfartalog	a	hefyd	yn	llai	

na’r	cyfoethocaf.	Mae	hyn	yn	cynnwys	gwariant	ar	

alcohol,	tybaco	a	gamblo.	Mae	gwariant	a	defnydd	

alcohol	yn	cynyddu	llawer	wrth	godi’r	raddfa	incwm.	

Dengys	y	data	diweddaraf	y	GIG44	fod	defnydd,	yn	

cynnwys	lefelau	niweidiol	o	ddefnydd,	yn	cynyddu	yn	

ôl	grŵp	economaidd	gymdeithasol	a	gydag	incwm.	

Yn	bwysig,	mae	hefyd	yn	dangos	y	caiff	llai	o	alcohol	

ei	yfed	gan	y	di-waith	na’r	rhai	mewn	gwaith.

Dengys	y	data	diweddaraf	(2010/011),	er	bod	y	

degfed	uchaf	o	deuluoedd	yn	ennill	dros	wyth	

gwaith	cymaint	â’r	degfed	isaf,	nad	yw’r	cyfoethocaf	

ond	yn	gwario	tua	phum	gwaith	a	hanner	mwy	

na’r	tlotaf,	i	raddau	helaeth	oherwydd	y	gall	pobl	

gyfoethocach	gynilo	tra	na	all	y	rhai	ar	incwm	isel	

wneud	hynny	fel	arfer.	Mae’r	tlotaf	yn	gwario	cyfran	

llawer	uwch	o’u	cyllideb	ar	eitemau	hanfodol	megis	

gwresogi	ac	ynni,	bwydydd	sylfaenol,	a	bysus	fel	

y	ffurf	rataf	o	drafnidiaeth.	Y	meysydd	lle	mae’r	

tlotaf	yn	gwario	cyfran	llawer	is	na’r	cyfartalog	yw	

hamdden,	diwylliant,	bwyta	allan	a	mynd	allan	am	

ddiod.	Er	enghraifft	bydd	y	degfed	cyfoethocaf	

o	aelwydydd	yn	gwario	deg	gwaith	ar	hugain	yn	

fwy	na’r	degfed	tlotaf	ar	fynd	allan	i’r	sinema.	Mae	

gwyliau	a	dulliau	drutach	o	drafnidiaeth	megis	

prynu	ceir	neu	deithio	ar	drên	ac	awyr	bron	yn	hollol	

absennol	o	gyllidebau’r	rhai	lleiaf	cyfoethog.

Caiff	y	ddelwedd	ystrydebol45	o	berson	ar	

fudd-daliadau’n	edrych	ar	deledu	lloeren	

ar	deledu	sgrin	wastad	ddrud	ei	thanseilio	

ymhellach	fyth	gan	y	ffigurau.	Mae’r	

cyfartalog	a	werir	ar	y	teledu	a’r	rhyngrwyd	

ar	gyfer	y	degfed	lleiaf	cyfoethog	o	

deuluoedd	yn	sylweddol	is	na	chost	y	pecyn	

teledu	tanysgrifio	mwyaf	sylfaenol	a	prin	

ddigon	i	dalu	am	drwydded	deledu	yw	

hynny.

Wrth	gwrs	mae’n	amhosibl	dweud	fod	pawb	

ar	incwm	isel	yn	gwario	eu	harian	yn	ddoeth.	

Byddai’n	wirion	meddwl	fod	unrhyw	un	o’r	

grwpiau	incwm	yn	ymddwyn	mewn	dull	

unffurf	na	hollol	gyfrifol.	Fodd	bynnag,	mae	

teuluoedd	tlotach,	o	reidrwydd,	yn	tueddu	

i	ddod	yn	dda	am	drin	eu	harian46.	Mae’r	

data’n	rhoi	digon	o	wybodaeth	i	ddweud	

bod	pobl	mewn	tlodi,	ar	y	cyfan,	yn	gwario	

eu	harian	yn	weddol	ddoeth.	Gallwn	hefyd	

ddweud	yn	hyderus	nad	arferion	gwario	

gwael	a	ffyrdd	o	fyw	afradlon	yw’r	rheswm	

pam	fod	llawer	yn	ei	chael	yn	anodd	

fforddio	hanfodion	bywyd.
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“We estimate that £5 billion is being  

lost this way [drwy dwyll budd-daliadau] 

each year.”49

Canghellor	y	Trysorlys,	Tŷ’r	Cyffredin,	20	Hydref	2012

Er	yr	hyn	a	ddywedodd	y	Canghellor	George	Osborne	

yn	Nhŷ’r	Cyffredin,	y	ffigur	cywir	ar	gyfer	twyll	budd-

daliadau	ar	y	pryd	oedd	£1.6	biliwn50.	Cafwyd	y	ffigur	

£5	biliwn	drwy	gyfuno’r	ffigur	twyll	gyda’r	ffigur	am	

gamgymeriadau	a	wnaed	gan	y	llywodraeth	yn	ogystal	â	

hawlwyr.

Dengys	y	ffigurau	diweddaraf	(2011/12)	ar	gyfer	twyll	

nawdd	cymdeithasol	ar	draws	y	system	budd-daliadau	a	

chredydau	treth	ffigur	o	£1.9	biliwn,	sy’n	llai	na’r	swm	

a	dan-dalwyd	i	hawlwyr	oherwydd	camgymeriadau,	

gan	roi	cyfradd	hanesyddol	isel	ar	gyfer	twyll	o	0.9%53.	

Mae’r	amcangyfrif	o’r	gyfradd	twyll	ar	gyfer	trethiant54	

tua	phedair	i	saith	gwaith	uwch.	Os	ydych	yn	edrych	am	

dwyll,	mae	ffurflen	treth	yn	lle	llawer	gwell	i	edrych	na	

chyfriflen	budd-daliadau.

Myth 4: Maen ‘nhw’ yn pluo eu nyth eu hunain

Cafodd	Melanie	ei	phlentyn	cyntaf,	Max,	bron	flwyddyn	yn	ôl.	Nid	yw	symud	i	fod	yn	fam	wedi	bod	mor	

rhwydd	ag	y	gobeithiai	-	yn	arbennig	yn	ariannol.	Gallodd	canolfan	leol	Gweithredu	dros	Blant	roi	cefnogaeth	

iddi	drwy’r	misoedd	cynnar	hynny.

“Mae’n	gryn	naid	mynd	o	weithio	i	ddim	ond	derbyn	Budd-dal	Plant.	Rydych	chi’n	gorfod	trefnu	eich	arian	o	

hyd.	Ac	mae	gen	i’r	un	bach,	felly	rwy’n	ceisio	mynd	i	nofio	a	gwneud	pethau	felly	gydag	ef.	Mae	fy	mhartner	

yn	hunangyflogedig	ac	yn	gweithio’n	llawn-amser.	Rwy’n	talu	am	hanner	popeth	ond	yn	bennaf	rydyn	ni’n	

dibynnu	ar	ei	incwm	ef	ar	hyn	o	bryd.	Mae’n	dechrau	mynd	braidd	yn	anodd.	Mae’n	gobeithio	ennill	ychydig	

yn	fwy	o	arian,	felly	gobeithio	y	gall	dalu’r	dyledion	yn	fuan	iawn.	Mae	ar	y	cardiau	[credyd]	ar	hyn	o	bryd.

“Rydym	wedi	gwneud	cais	am	le	ychydig	yn	fwy	gan	ein	bod	mewn	fflat	un	llofft,	ac	mae	Max	yn	saith	mis	

oed;	rydym	angen	llofft	arall.	Byddai’n	ddefnyddiol	cael	ein	codi	i	fand	uwch	ond	dydyn	nhw	ddim	fel	petaent	

yn	meddwl	ei	bod	yn	fater	o	frys	...	rwy’n	gallu	ymdopi	gyda’r	arian	ond	wn	i	ddim	am	ba	mor	hir.	Rwy’n	

gobeithio	y	bydd	yn	cynyddu	pan	fyddaf	yn	mynd	yn	ôl	i	weithio.”

Dychwelodd	Melanie	i	weithio’n	ddiweddar	ac	mae	popeth	yn	mynd	yn	dda	iddi	hi,	Max	a’i	phartner.

Astudiaeth achos gan Gweithredu dros Blant www.actionforchildren.org.uk

“the fake disabled are 

crippling our economy” 
James	Delingpole,	Daily Telegraph,	

26	Ionawr	2012

Un	o’r	mythau	mwyaf	am	dlodi	yw	bod	

hawlwyr	budd-daliadau	yn	dwyllodrus	

ac	yn	cael	symiau	mawr	o	arian	drwy	

dwyll.	Dros	y	15	mlynedd	ddiwethaf,	

mae	rhwng	80%	a	90%	yn	cytuno’n	

gyson	gyda’r	datganiad	“Mae	nifer	fawr	

yn	cael	budd-daliadau	drwy	dwyll”47.	

Y	gwir	yw	mai	cyfran	gymharol	fach	

-	0.9%	o’r	gyllideb	llesiant	sy’n	dwyll	

budd-daliadau,	tra	bod	y	llywodraeth	

yn	amcangyfrif	fod	twyll	treth	rhwng	

4%	a	6%	o	incwm	treth48.
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‘Rwy’n adnabod rhywun sy’n twyllo gyda budd-daliadau’ 

Os	credwch	eich	bod	yn	adnabod	rhywun	sy’n	hawlio	budd-dal	drwy	dwyll,	efallai	eich	bod	yn	gywir	ond	

mae’n	werth	meddwl	eto.	Mewn	arolwg,	dim	ond	un	mewn	pump	o	bobl	anabl	a	ddywedodd	fod	eu	

hanabledd	fel	arfer	yn	“amlwg	i	unrhyw	un	pan	welant	fi	yn	y	stryd”.	Dywedodd	bron	ddwywaith	cymaint	

fod	pobl	fel	arfer	“dim	ond	yn	gwybod	am	fy	anabledd	os	byddaf	yn	dweud	wrthynt”.	Mae	llawer	o	bobl	

yn	breifat	iawn	am	y	ffaith	eu	bod	yn	hawlio	budd-daliadau	ac	yn	dymuno	cadw’r	rhesymau	dros	hawlio	

yn	gyfrinachol.	Mae	stigma	cynyddol	am	fudd-daliadau	wedi	cynyddu’r	tueddiad	yma55-56.

Mae’n	drawiadol	mai	anaml	iawn	y	mae	pobl	yn	gywir	pan	deimlant	fod	yn	rhaid	iddynt	ddweud	wrth	

yr	awdurdodau	am	dwyll	budd-daliadau.	Mae’r	llinell	arbennig	ar	dwyll	budd-daliadau’n	derbyn	dros	

chwarter	miliwn	o	alwadau’r	flwyddyn.	Credir	mai	dim	ond	un	mewn	pump	o’r	galwadau	sydd	â	digon	o	

sail	i	gael	eu	hymchwilio,	a		dim	ond	mewn	llai	na	un	mewn	deg	o’r	rhai	yr	ymchwilir	y	canfyddir	twyll.	Yn	

2009/10,	roedd	74	allan	o	75	o	bobl	yn	anghywir	wrth	gredu	fod	eu	cymydog	yn	cael	budd-dal	drwy	dwyll,	
57	a	chynhaliwyd	ymchwiliadau	drud	ar	ddegau	o	filoedd	o	hawlwyr	diffuant	gan	weithiau	ymyrryd	yn	

ddiangen	yn	eu	bywydau.

Mae’r	myth	fod	twyll	budd-daliadau	yn	gyffredin	yn	un	poblogaidd,	a	gaiff	ei	borthi	gan	gamddefnydd	

ystadegau,	ysgrifenwyr	penawdau	diog,	a	diffyg	gwybodaeth	am	amgylchiadau	unigol.	Pe	byddai	pob	

budd-dal	yn	cael	ei	dalu’n	hollol	gywir	a	heb	unrhyw	dwyll,	byddai’r	system	lles	mewn	gwirionedd	yn	

costio	llawer	mwy.	Mae	cost	camgymeriadau	yn	y	system	budd-daliadau	sy’n	arwain	at	i	bobl	gael	eu	tan-

dalu	yn	fwy	na’r	bil	am	dwyll.	Ond	yn	bwysicach,	mae’r	swm	o	fudd-daliadau	na	chaiff	ei	hawlio	dros	ddeg	

gwaith	y	swm	a	gollir	mewn	twyll58.
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Symudodd	Alex	o	gartref	ei	ofalwr	maeth	ychydig	flynyddoedd	yn	ôl.	Yn	

yr	un	modd	â	llawer	o	bobl	ifanc	o’i	oedran,	mae’n	ceisio	sefyll	ar	ei	ddwy	

droed	ei	hun.

Er	gwaethaf	ei	ymdrechion	gorau,	yn	cynnwys	gwirfoddoli	a	dilyn	cyrsiau,	

mae	Alex	wedi	methu	canfod	gwaith.	Mae	gan	Alex	ddyspracsia	ac	

Oediad	Datblygu	Hollgynhwysol.

Yn	hytrach	na	theimlo’n	gysurus	o	fewn	y	system	budd-daliadau,	mae	

Alex	yn	cael	trafferth	i	ymdopi	gyda’r	panig	wythnosol	o	orfod	hawlio	

budd-dal.	Yn	gynharach	eleni,	dechreuodd	gostyngiad	yn	ei	Lwfans	

Byw	i’r	Anabl	effaith	domino	ar	ei	fudd-daliadau	eraill	a	bu’n	rhaid	iddo	

symud	o’i	fflat	un	ystafell	wely	i	fedsit.	“Rwy’n	mynd	i	banig	bob	dwy	

wythnos	rhag	ofn	nag	wyf	wedi	gwneud	rhywbeth	yn	gywir	ar	y	ffurflen	

Lwfans	Ceisio	Gwaith.

“Mae’n	ofnadwy.	Ychydig	o	arian	sydd	gen	i,	ond	pe	bydden	nhw’n	torri	

fy	arian	am,	dywedwch,	ddwy	wythnos	fyddwn	i	ddim	yn	gwybod	beth	

i’w	wneud.	Bydd	cryn	nifer	o	newidiadau	gyda	fy	arian	eleni,	sydd	wedi	

achosi	cryn	bryder.	Pryder	mawr	mewn	gwirionedd.	Mae	ychydig	yn	

gymhleth,	ond	oherwydd	fy	mod	mwy	neu	lai	yn	gallu	byw	ar	fy	mhen	fy	

hun,		maen	nhw	wedi	torri	fy	Lwfans	Byw	i’r	Anabl.

Er	yr	ansefydlogrwydd	ym	mywyd	Alex,	mae’n	teimlo	fod	ei	hyder	yn	

cynyddu	ac	mae’n	dweud	ei	fod	yn	‘gallu	delio’n	well	pan	aiff	rhywbeth	

o	chwith’.	Fodd	bynnag,	ei	nod	yn	y	pen	draw	yw	cael	swydd	sefydlog,	

nid	yn	unig	yn	cynnig	posibilrwydd	incwm	sefydlog,	ond	y	gwahaniaeth	

rhwng	ymdopi	a	pheidio.

Astudiaeth achos gan Gweithredu dros Blant www.actionforchildren.org.uk

Myth 5: Maen ‘nhw’ yn cael bywyd hawdd ar fudd-daliadau

“Let’s face the tough truth – that many people 
on the doorstep at the last election, felt that 
too often we were for shirkers not workers.” 
Liam	Byrne	AS,	Llefarydd	Gwaith	a	Phensiynau’r	Blaid	

Lafur,	26	Medi	2011

“But fairness is also about being fair to the 
person who leaves home every morning to 
go out to work and sees their neighbour still 
asleep, living a life on benefits” 

Y	Canghellor	George	Osborne,	Datganiad	Hydref	2012

Y	thema	sy’n	rhedeg	drwy’r	sylwadau	hyn	a	llawer	o	rai	eraill,	yw	bod	bywyd	ar	fudd-daliadau	yn	fywyd	da	

-	hyd	yn	oed	yn	fywyd	breintiedig.	Dyma	fywyd	mythegol	rhywun	ar	fudd-daliadau;	un	lle	gallwch	fwynhau	

aros	yn	eich	gwely	drwy’r	dydd,	cael	eich	talu	am	wneud	beth	bynnag	a	fynnwch	a	chael	cynifer	o	blant	ag	

y	dymunwch	heb	boeni	am	y	gost.	Mae’r	drafodaeth	am	‘ddod	â	thegwch’	wedi	porthi’r	myth	o	fraint.	Fodd	

bynnag,	nid	oes	ganddo	sylfaen	gadarn	yn	realaeth	bywydau	teuluoedd	a	gefnogir	gan	y	system	lesiant.

Didoreth neu ddidwyll?

Mae	mwyafrif	y	rhai	ar	

fudd-daliadau	allan-o-waith	

yn	wael	neu’n	anabl.	Yr	ail	

grŵp	mwyaf	yw’r	di-waith.	

Dengys	Mynegai	Llesiant	

newydd	y	llywodraeth,	ac	

eithrio’r	rhai	mewn	iechyd	

gwael,	mai’r	di-waith	

oedd	y	rhai	lleiaf	hapus	a	

lleiaf	bodlon	gyda	bywyd.	

Yn	gyffredinol	ychydig	o	

arwydd	allanol	a	roddai’r	

teuluoedd	hyn	o	fod	â	

bywyd	hawdd.
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Dewis llesiant fel ‘ffordd o fyw’

Ym	Mhrydain,	mae	llawer	o	bobl	yn	dechrau	

gyda	dewisiadau	cyfyngedig	ar	gael	iddynt.	

Ni	fyddai	pobl	gyda	dewis	gwirioneddol	yn	

chwennych	ffordd	o	fyw	ar	fudd-daliadau.	Yr	

her	yw	cynnig	llwybrau	realistig	i	bobl	i	greu	

ffordd	wahanol	o	fyw	i’w	hunain.

Mae’r	gred	fod	teuluoedd	yn	dewis	byw	ar	lesiant	fel	‘ffordd	o	fyw’	yn	gyffredin.	Mae’r	

‘ffordd	o	fyw’	a	gaiff	pobl	ar	lesiant	yn	un	gydag	incwm	isel	iawn,	ar	gyfartaledd	yn	llai	

hapus,	ac	un	gydag	iechyd	is	na’r	cyfartalog	iddynt	hwy	eu	plant.	Byddai’n	ymddangos	yn	

ddewis	rhyfedd	i’w	wneud.

Mae	ymhell	o	fod	yn	rhwydd	hawlio	budd-daliadau.	I	

hawlio	unrhyw	fudd-dal	mae’n	rhaid	i	deulu	brofi	eu	bod	

yn	gymwys	ac	mae’n	rhaid	iddynt	ddal	ati	i	brofi	hynny.	

Ddeng	mlynedd	ar	hugain	yn	ôl	roedd	yn	rhaid	i’r	di-

waith	‘seinio	ymlaen’.	Arferent	fynd	i	lofnodi	datganiad	

unwaith	bob	bythefnos	nad	oeddent	yn	gweithio	ar	hyn	

o	bryd	ond	eu	bod	yn	barod	i	weithio;	ychydig	arall	a	

ofynnwyd	i’r	rhan	fwyaf	ohonynt.	Mae’n	wahanol	iawn	

erbyn	heddiw.	Mae’n	rhaid	i’r	rhai	sy’n	hawlio’r	Credyd	

Cynhwysol	newydd	a’r	Lwfans	Ceisio	Gwaith	ddangos	eu	

bod	wedi	chwilio	am	waith,	wedi	bod	ar	gael	i	weithio,	

a	dilyn	cyrsiau	a	chyfweliadau	y	cred	eu	cynghorydd	

Canolfan	Gwaith	fyddai	o	help	iddynt.	Gofynnir	i’r	rhan	

fwyaf	o	hawlwyr	yr	asesir	fod	ganddynt	anabledd	digon	

difrifol	fel	na	allant	weithio	ar	unwaith	i	wneud	tasgau	

y	bwriedir	iddynt	eu	paratoi	am	waith,	a	bydd	angen	

iddynt	gael	asesiad	blynyddol	o	leiaf	o’u	cyflwr.

Os	nad	yw	hawlwyr	yn	cydymffurfio	gallant	gael	‘cosb’	

neu,	mewn	gwirionedd,	eu	dirwyo.	Er	enghraifft,	mae	

methiant	i	fynychu	apwyntiad	mewn	Canolfan	Gwaith	

yn	arwain	at	atal	budd-daliadau	am	fis.	Gall	methiant	

i	fynychu	tri	chyfweliad	arwain	at	ddeuddeg	mis	heb	

unrhyw	gefnogaeth	ariannol.	Gall	cosbau	ar	gyfer	

toriadau	mwy	difrifol	o’r	cytundeb	ceisio	gwaith	adael	

teulu	heb	unrhyw	gefnogaeth	am	dair	blynedd.

Gellir	gosod	y	dirwyon	hyn	ar	gyfer	mân	doriadau	ar	y	

cytundeb	ceisio	gwaith.	Nid	oes	angen	proses	farnwrol	

ar	eu	cyfer,	nid	yw	eu	herio	yn	gymwys	am	gymorth	

cyfreithiol,	a	gall	profiad	llawer	fod	yn	anghyfiawn	a	

mympwyol.	Mae	gan	nifer	o	sefydliadau	enghreifftiau	

o	bobl	yn	wael	yn	cael	eu	cosbi	oherwydd	eu	bod	yn	

wael	neu’n	mynychu	cyfweliad	am	swydd	yn	hytrach	na	

chyfweliad	yn	y	Ganolfan	Gwaith60.	Mae’r	nifer	o	gosbau	

wedi	cynyddu’n	fawr	ers	dechrau	2010,	ac	ymddengys	

mai	dyma’r	un	achos	mwyaf	o	bobl	angen	help	gan	

fanciau	bwyd61.

Gall	canfod	y	ffordd	drwy’r	system	llesiant	

fod	yn	ddryslyd	a	chodi	ofn.	Mae	llawer	o	

bobl	yn	teimlo	y	cynlluniwyd	y	proses	i’w	

dal.	Mae	adroddiad Spartacus62	yn	rhoi	

tystiolaeth	huawdl	o	brofiad	hawlio	budd-

daliadau	anabledd.	Mae	hawlwyr	yn	dweud	

mai’r	rhan	sy’n	achosi	mwyaf	o	stigma	o	fod	

ar	fudd-daliadau	yw’r	broses	y	mae’n	rhaid	

iddynt	fynd	drwyddi	dro	ar	ôl	tro	i	hawlio	eu	

budd-daliadau.	63

Nid	yw	hawlio	budd-daliadau	ac	aros	ar	

fudd-daliadau	yn	rhwydd.	Nid	yw	byw	dan	

y		bygythiad	y	gallai	un	camgymeriad	(neu	

gamgymeriad	tybiedig)	olygu	y	byddai’ch	

teulu’n	gorfod	mynd	heb	fwyd	yn	un	cysurus.	

Ar	gyfer	y	rhan	fwyaf	o	bobl,	mae	budd-

daliadau	yn	angenrheidiol	i	lenwi’r	bwlch	

yn	y	tymor	byr.	Ar	gyfer	y	rhan	fwyaf	sy’n	

aros	am	fudd-daliadau	yn	yr	hirdymor,	mae	

hynny	oherwydd	y’i	gorfodir	i	wneud	hynny	

oherwydd	salwch	neu	anabledd.	Byddai	

straeon	bywyd	amrywiol	gan	yr	ychydig	o	

hawlwyr	hirdymor	sydd	ar	ôl	-	ond	mae’n	

anodd	dychmygu	y	gellid	eu	nodweddu’n	

aml	fel	bod	yn	‘dewis	ffordd	o	fyw	ar	fudd-

daliadau’.
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Mae	llawer	yn	credu	fod	budd-

daliadau	yn	rhy	hael	ac	yn	annog	

pobl	i	beidio	gweithio.	Mae’r	rhai	

sy’n	credu	hyn	hefyd	yn	tueddu	

i	gredu	fod	eu	budd-daliadau	

yn	uwch	nag	ydynt	mewn	

gwirionedd.	Ar	gyfartaledd	

mae’r	cyhoedd	ym	Mhrydain	yn	

amcangyfrif	fod	lefelau	budd-dal	

tua	thraean	yn	uwch	nag	ydynt	

mewn	gwirionedd64.

‘Mae budd-daliadau yn hael’

‘Mae’n talu bod allan o waith a chael mwy o blant’

Ni	chafodd	lefelau	budd-daliadau	erioed	eu	gosod	gan	gyfeirio	at	

gost	byw65	ac	maent	wedi	haneru	o	gymharu	â’r	cyflog	cyfartalog	

ers	197966.	Mae	Sefydliad	Joseph	Rowntree	yn	amcangyfrif	

“safon	isafswm	incwm”	drwy	ofyn	i’r	cyhoedd	beth	a	gredant	

sy’n	hanfodol	er	mwyn	cael	safon	sylfaenol	o	fyw	ym	Mhrydain	

heddiw.	Dim	ond	40%	o’r	safon	isafswm	incwm	y	bydd	person	

sengl	di-waith	dros	25	yn	ei	dderbyn	a	bydd	cwpl	gyda	dau	o	

blant	yn	derbyn	60%	o’u	hanghenion.	Dim	ond	pensiynwyr	sy’n	

derbyn	yr	isafswm	safon	incwm	tra’n	dibynnu’n	llwyr	ar	fudd-

daliadau51.

Pan	nad	yw	teulu’n	gweithio,	mae	cael	mwy	o	blant	yn	gostwng	ei	safon	byw.	Mae	cwpl	allan-o-waith	

gydag	un	plentyn	yn	derbyn	£171	yr	wythnos	dan	yr	isafswm	safon	incwm,	sy’n	codi	i	£179	gyda	dau	o	

blant	a	£215	yr	wythnos	yn	brin	gyda	thri.	Ar	gyfer	rhiant	sengl,	mae’r	gostyngiad	yn	eu	safon	byw	hyd	yn	

oed	yn	amlycach.	Mae	rhiant	sengl	gydag	un	plentyn	£191	yn	is	na’r	safon	isafswm	incwm,	gan	godi	i	£230	

a	£271	gyda’u	hail	a	thrydydd	plentyn.	Mae	llawer	o	ffyrdd	o’i	fesur,	ond	mae’r	neges	yn	glir,	mae	bod	ar	

fudd-daliadau	a	chael	mwy	o	blant	yn	gwneud	teulu’n	dlotach.

Mae	teuluoedd	mawr	ar	fudd-daliadau	yn	brin.	Dim	ond	8%	o	deuluoedd	ar	fudd-daliadau	allan	o	waith	

sydd	â	thri	neu	fwy	o	blant.	Mae	tua	130	o	deuluoedd	gyda	10	o	blant	ar	y	prif	fudd-daliadau	allan	o	

waith	yn	yr	holl	wlad,	a	dim	ond	10	teulu	gyda	12	o	blant67.	Er	eu	bod	yn	cael	llawer	o	sylw	yn	y	cyfryngau	

ac	yn	yr	adroddiad	Speaking to Troubled Families	y	cyfeiriwyd	ato’n	gynharach,	mewn	gwirionedd	mae	

teuluoedd	mawr	iawn	ar	fudd-daliadau	yn	brin	iawn.

Mae	hefyd	yn	bwysig	nodi,	er	gwaethaf	llawer	o	rethreg,	nad	oes	tystiolaeth	ddifrifol	fod	budd-daliadau’n	

annog	pobl	i	gael	plant.	Ar	gyfartaledd	mae	gan	deuluoedd	ym	Mhrydain	1.8	o	blant,	beth	bynnag	yw	eu	

grŵp	economaidd-gymdeithasol68.
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y “Premiwm tlodi”

Mae	llawer	o	anfanteision	i	fod	ag	ychydig	

iawn	o	arian.	Nid	yr	adroddiad	yma	yw’r	

lle	i	fanylu	ar	iechyd	gwael	a	chanlyniadau	

addysg	a	chyflogaeth	y	teuluoedd	tlotaf	

nac	ychwaith	bwysigrwydd	gyfoeth	rhieni	

wrth	benderfynu	ar	ddyfodol	plentyn.	

Anfantais	uniongyrchol	ac	annisgwyl	yw’r	

hyn	a	elwir	yn	“Bremiwm	Tlodi”73	lle	mae	

nwyddau	a	gwasanaethau	-	yn	arbennig	

wasanaethau	ariannol	-	yn	costio	mwy	i’r	

tlawd.	Mae	benthycwyr	diwrnod	cyflog	

yn	aml	yn	codi	cannoedd	o	weithiau	yn	

fwy	mewn	llogau	na	banc	stryd	fawr.	Mae	

pobl	heb	gyfrifon	banc	sylfaenol	yn	talu	

mwy	am	gyfleustodau	ac	ni	allant	gael	y	

prisiau	sydd	ar	gael	i	bobl	gyfoethocach.	

Amcangyfrifir	fod	cost	ychwanegol	

“Premiwm	Tlodi”	ar	gyfer	teulu	incwm	isel	

nodweddiadol	tua	£1,280	y	flwyddyn74.	

Mae	byw	ar	fudd-dal	prin	yn	ddigon	caled	

heb	yr	anfanteision	ychwanegol	hyn.

Mae’r	myth	ei	fod	yn	fywyd	rhwydd	ar	

fudd-daliadau	yn	gwrthddweud	y	straeon	

a’r	ystadegau.	Nid	oes	tystiolaeth	dros	

yr	honiad	fod	llawer	yn	“dewis	bywyd	

ar	fudd-daliadau”	ac	ychydig	iawn	o	

hygrededd	sydd	ganddo.	Mae’r	honiad	fod	

gan	y	bobl	dlawd	iawn	ar	fudd-daliadau	

allan	o	waith	fantais	dros	eu	cymdogion	

mewn	swyddi	cyflog	isel	yn	achosi	

rhaniadau	cymdeithasol	ac	yn	ddi-sail.

‘Os nad ydych yn gweithio, bydd budd-dal 

tai yn golygu eich bod yn gallu byw mewn 

ty^ na all pobl mewn gwaith ei fforddio’

“How can it be fair that taxi drivers, nurses and 

teachers commute from places such as Hornchurch, 

Harrow and Hillingdon every day, while a family 

claiming housing benefit can elect to live in a house  

[yn Westminster] costing up to £104,000 a year to rent, 

at taxpayers’ expense?”69	

Datganiad ar Fudd-dal Tai  gan Arweinydd Cyngor Dinas 

Westminster, 29 Hydref 2010

Cafodd	y	teulu	sy’n	derbyn	£104,000	mewn	Budd-dal	

Tai	lawer	iawn	o	sylw	gan	y	wasg	a	gwleidyddion.	

Soniodd	y	Canghellor	am	yr	achos	yn	union	cyn	cyhoeddi	

uchafsymiau	newydd	Budd-dal	Teulu,	eto	roedd	y	teulu	

dan	sylw	yn	llythrennol	yn	un	mewn	miliwn.	Mae	tua	

phum	miliwn	yn	hawlio	Budd-dal	Tai;	tua	phum	teulu	

oedd	sydd	wedi	derbyn	dros	£100,000	y	flwyddyn	mewn	

Budd-dal	Tai.	70

Roedd	dyfarniad	cyfartalog	Budd-dal	Tai	ar	y	pryd	tua	

£85	yr	wythnos	a	derbyniodd	mwyafrif	y	teuluoedd	

lai	na	£4000	y	flwyddyn71.	Dim	ond	3%	o	deuluoedd	

dderbyniodd	fwy	na	£10,000	y	flwyddyn	mewn	

cefnogaeth,	a	0.04%	dderbyniodd	fwy	na	£30,000	y	

flwyddyn.	Roedd	y	sylw	amlwg	a	roddwyd	i	ddim	ond	un	

teulu	yn	celu’r	ffaith	mai	ychydig	o	help	gyda	budd-dal	

a	gaiff	y	rhai	ar	fudd-daliadau	a	bod	yn	rhaid	iddynt	yn	

aml	gael	incwm	arall	ar	ben	hynny	er	mwyn	talu’r	rhent.	

Roedd	hefyd	yn	cuddio’r	ffaith	na	all	teuluoedd	ar	fudd-

daliadau	ddewis	unrhyw	dŷ	‘ar	draul	trethdalwyr’	a’u	bod	

wedi	eu	cyfyngu	i	ddim	ond	fedru	fforddio’r	tai	gwaethaf	

mewn	ardal.

Yn	bwysig,	mae	Budd-dal	Tai	ar	gael	i	bobl	ar	incwm	isel	

beth	bynnag	yw	eu	statws	gwaith	a	chafodd	y	cynnydd	

diweddar	mewn	hawlwyr	Budd-dal	Tai	ei	borthi	gan	

gynnydd	yn	nifer	pobl	mewn	gwaith	sydd	angen	help	

gyda’u	rhent72.	Er	nad	oes	ffigurau	cynhwysfawr	ar	gael	ar	

gyfer	y	rhai	sy’n	derbyn	Budd-dal	Tai,	mae	o	leiaf	un	mewn	

pump	o’r	hawlwyr	mewn	gwaith,	o	leiaf	un	mewn	pump	

yn	ddi-waith	ac	o	leiaf	un	mewn	pump	yn	bensiynwyr.	

Mae	cost	uchel	tai’n	golygu	fod	ystod	eang	o	deuluoedd	

angen	help	i	dalu	eu	rhent.
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Dywedodd	Robert:	“Pan	gefais	fy	nhroi	allan	i	ddechrau,	pan	oeddwn	ar	fy	mhen	fy	hun,	roeddwn	

mor	unig.		Fe	fues	yn	sgwatio	am	gyfnod,	yna’n	byw	mewn	hostel	a	thrwy’r	hostel,	fe	es	at	Gweithredu	

dros	Blant.	Roeddent	yn	arfer	rhoi	pecynnau	bwyd	argyfwng	i	mi	...	rwy’n	ceisio	gwella	fy	hunan,	cael	

cymwysterau	i	gael	gwaith.”

Mae	gan	Robert	swydd	ran-amser	yn	Aldi	ac	yn	ennill	cyn	lleied	â	£440	y	mis.	Nid	yw’n	derbyn	unrhyw	

fudd-dal	na	chymorth	ariannol	ond	bu	yn	y	coleg	gan	weithio	shifftiau	min-nos	a	phenwythnos	ar	ôl	bod	

mewn	darlithoedd	a	hyfforddiant	yn	ystod	y	dydd.	Gorffennodd	Robert	ei	gwrs	Gwasanaethau	Iwnifform	

yn	llwyddiannus	yn	ddiweddar	ac	mae’n	awr	yn	canolbwyntio	ar	ei	ddyfodol.

“Mae’r	cymhwyster	gen	i	ac	mae’n	haws	gweithio	mwy	o	oriau	nawr.	Felly	mae	hi	ychydig	yn	haws	arnaf	o	

ran	arian.	Dyw	hi	ddim	yn	gysurus,	ond	mae’n	golygu	y	gallaf	fwyta’n	well.	Rwy’n	ceisio	gwirfoddoli	gyda	

Gofalwyr	Ifanc;	mae’n	wirioneddol	dda	iddyn	nhw	ac	mae’n	dda	i	fi	hefyd	achos	rwy’n	cael	teimlad	da	

ohono.	Rwy’n	rhoi’n	ôl	ychydig	o’r	hyn	a	gefais	i	gan	Gweithredu	dros	Blant.

“Dwi	ddim	eisiau	swnio’n	anghwrtais,	ond	dwi	ddim	cymaint	o	angen	pobl	erbyn	hyn.	Diben	cefnogaeth	

yw	eich	gwthio,	eich	rhoi	mewn	gêr	mewn	gwirionedd.	Rwy’n	gwneud	yn	dda,	rwy’n	annibynnol.”

Astudiaeth achos gan Gweithredu dros Blant www.actionforchildren.org.uk

Myth 6: ‘Nhw’ wnaeth achosi’r diffyg.

“...why	we	got	into	such	problem	

in	debt	and	the	deficit	was	that	in	

chasing	the	target	[Tlodi	Plant]	it	got	

more	and	more	difficult	and	more	and	

more	money	had	to	be	spent.”	

Iain Duncan Smith, Ysgrifennydd Gwaith a 

Phensiynau, rhaglen Today 14 Mehefin 2012

Byddai	honiad	Iain	Duncan	Smith	

yr	achoswyd	diffyg	y	wlad	gan	

ddymuniad	i	gyrraedd	y	targed	

ar	gyfer	gostwng	tlodi	plant	yn	

chwerthinllyd	pe	na	fyddai	wedi	ei	

wreiddio	mor	ddwfn	yn	ein	mythau	

am	dlodi.	Mae’r	gred	yr	achoswyd	y	

diffyg	oherwydd	gwariant	ar	lesiant	

(ac	felly	fod	yn	rhaid	gostwng	gwario	

ar	lesiant	er	mwyn	gostwng	y	diffyg)	

yn	bryderus	o	gyffredin.	Mae	beio’r	

tlawd,	nid	yn	unig	am	eu	tlodi	ond	

hefyd	am	gynildeb	y	genedl,	yn	

annheg	ac	yn	gelwyddog.
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Gwariant	ar	Fudd-daliadau	a	Chredyd	Treth	1979-2012

Yn	groes	i’r	myth	cyffredin,	ni	fu	cyfanswm	cost	lles	yn	

cynyddu	allan	o	reolaeth	am	flynyddoedd.	Mae’r	gyfran	o	

incwm	gwladol	a	wariwyd	ar	lesiant	wedi	parhau’n	hynod	

o	gyson	dros	y	ddau	ddegawd	diwethaf	(Graff	1).	Mae’n	

sicr	yn	wir	fod	gwariant	wedi	cynyddu	mewn	termau	

ariannol	a	hefyd	dermau	a	addaswyd	ar	gyfer	chwyddiant,	

%	Cynnyrch		
Mewnwladol		
Crynswth
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Bu	argyfwng	bancio	2007	yn	ddrud	

iawn	i’r	pwrs	cyhoeddus.	Arweiniodd	y	

dirwasgiad	dilynol	at	gynnydd	mewn	

diweithdra	a	chyfanswm	costau	llesiant,	

ond	fe	wnaeth	rhai	costau	eraill	ddiogelu	

aelodau	mwy	breintiedig	cymdeithas.

•		 Fe	wnaeth	y	rhaglen	Llacio	Meintiol	

gynyddu	cyfoeth	personol	pumed	ran	

teuluoedd	cyfoethocaf	Prydain	gan	

ddigon	i	dalu	am	Lwfans	Ceisio	Gwaith	

am	dros	ganrif.	76

•		 Roedd	y	cymorth	a	roddwyd	i	fanciau	

angen	swm	o	arian	gan	y	Llywodraeth	

a	fyddai	wedi	talu	am	Lwfans	Ceisio	

Gwaith	am	dros	150	mlynedd.	Gallai	

hefyd	dalu	costau	twyll	budd-dal	am	

fileniwm.

Heb	farnu	doethineb	na	rheidrwydd	

economaidd	y	costau	enfawr	hyn,	y	

maent	yn	tanlinellu’r	ffaith	nad	yw	

beio’r	tlotaf	mewn	cymdeithas	am	y	

diffyg	yn	dal	dŵr.	Mae	hefyd	yn	glir	i’r	

penderfyniadau	ariannol	a	ddiogelodd	

ac	mewn	rhai	achosion	a	gyfoethogodd	

aelodau	cyfoethog	cymdeithas	hefyd	

ddod	ar	draul	economaidd	sylweddol	i’r	

genedl	a’r	trethdalwyr.

ond	gellir	dweud	hyn	hefyd	am	holl	brif	gyllidebau’r	

llywodraeth	(heblaw	am	Amddiffyn,	a	ostyngodd	ar	ôl	

y	Rhyfel	Oer)	(Graff	2).	Mae	gwariant	y	Llywodraeth,	yn	

cynnwys	llesiant,	wedi	cynyddu’n	fras	i	gyfateb	gydag	

incwm	cenedlaethol	hyd	argyfwng	bancio	2007.

	

Mae	gwariant	ar	lesiant	yn	gylchol,	gan	godi	a	gostwng	

mewn	ymateb	i’r	sefyllfa	economaidd,	ac	mewn	

gwirionedd	arhosodd	y	gyfran	o	drethi	a	wariwyd	ar	

lesiant	(wedi’i	gyfartalu	dros	y	cylchoedd	economaidd	

ers	y	1980au)	yn	weddol	wastad.	Mae	rhai	gwleidyddion	

a	phapurau	newydd	wedi	rhoi’r	argraff	y	bu	cynnydd	

enfawr	mewn	gwariant	ar	lesiant	drwy	gymharu	

ffigurau	gwariant	o’r	uchafbwynt	yn	y	cylch	economaidd	

gyda	ffigurau	o’r	pwynt	isaf.	Mae	hefyd	yn	gyffredin	

mynegi	cynnydd	mewn	gwariant	lles	fel	hyn	a	hyn	o	

filiynau	o	bunnau	heb	roi	unrhyw	gyd-destun	am	sut	

mae’r	cynnydd	yn	cymharu	gyda	gwariant	blaenorol	

neu	wariant	arall	y	llywodraeth.	Yn	y	ffordd	yma	cawn	

ein	hannog	i	gredu	mai	gofalu	am	y	mwyaf	bregus	sydd	

wedi	achosi	problemau	ariannol	ein	cenedl.

Nid	yw	hyn	yn	golygu	mai	dyma’r	lefel	gywir	o	wariant.	

Byddai	rhai’n	dadlau	am	fwy	a	rhai	am	lai	ond	mae’n	

anonest	dadlau	fod	yn	rhaid	i	wariant	ostwng	oherwydd	

tueddiadau’r	gorffennol.	Pe	byddem	ni	fel	cenedl	yn	

penderfynu	talu	cyfran	lai	o’n	cyfoeth	i	helpu’r	henoed,	

y	gwael,	yr	anabl,	y	di-waith	a	rhai	ar	incwm	isel,	ni	

ddylem	ein	cysuro	ein	hunain	gyda’r	camargraff	mai’r	

cyfan	a	wnawn	yw	dychwelyd	i’r	gorffennol	diweddar.

Newid	yng	Ngwariant	y	Llywodraeth	1993-2012
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Fel	Cristnogion	gelwir	arnom	i	gael	presenoldeb	neilltuol	a	llawen	yn	y	byd.	Mae	ein	galwad	yn	ein	

harwain	i	edrych	am	y	gwirionedd,	ac	mae	hynny’n	golygu	wynebu	ein	dallineb	ein	hunain	yn	ogystal	

â		dal	eraill	i	gyfrif.	Teitl	yr	adroddiad	yma	yw	Y celwyddau a ddywedwn wrthym ein hunain: diweddu 

mythau cysurus am dlodi	oherwydd	ei	bod	yn	glir	ein	bod	yn	aml	yn	parhau’r	mythau	y	buom	yn	fodlon	

credu	ydynt	am	dlodi	ym	Mhrydain	heddiw.	Dangosodd	yr	adroddiad	sut	y	gellir	camddefnyddio	ystadegau	

i	gefnogi	stori	sy’n	gysurus	i’w	chlywed:	fod	y	tlawd	yn	grŵp	ar	wahân	o	bobl,	sydd	rywsut	yn	haeddu	bod	

yn	dlawd,	ac	felly’n	haeddu’r	amddifadedd	a’r	toriadau	y	maent	yn	gynyddol	yn	eu	hwynebu.

Bydd	bob	amser	yn	bosibl	canfod	enghreifftiau	o	ymddygiad	unigol	da	neu	wael,	yn	cynnwys	gan	bobl	sy’n	

byw	mewn	tlodi.	Bydd	hefyd	yn	bosibl	defnyddio	stori	o’r	fath	i	gyfiawnhau	barn.	Fodd	bynnag,	ni	ddylem	

geisio	deall	grŵp	mawr	o	bobl	ar	sail	un	stori.	Dylem	edrych	ar	y	dystiolaeth	a	phrofi	ein	rhagfarnau	a’n	

barn	yn	erbyn	hynny.	Ni	ddylem	byth	ganiatáu	plygu’r	dystiolaeth	i	ffitio	ein	rhagfarnau,	a	dylem	fod	yn	

ddig	iawn	pan	fo	eraill	yn	gwneud	hynny	ar	ein	rhan	-	hyd	yn	oed	os	ydym	yn	canfod	y	rhagfarnau	yn	

gysur.

Pe	byddai	tlodi	yn	y	Deyrnas	Unedig	wedi’i	achosi	gan	ddiffygion	a	diogi’r	tlawd,	yna	gallai	hynny	wneud	

i	ni	deimlo’n	fwy	cysurus.	Gallai	ein	greddf	ddyngarol	ein	hysgogi	i	gynnig	help,	ond	ni	fyddai	unrhyw	

anghyfiawnder	i	gael	ei	unioni.

Ond	y	gwir	yw	bod	tlodi	yn	anghyfiawnder	sy’n	gweiddi	am	gael	ei	gywiro	ac	na	ellir	ei	esbonio	fel	

problem	teuluoedd	unigol.	Gall	ymateb	mewn	modd	dyngarol	helpu	i	chwalu’r	rhwystrau	mewn	

cymdeithas	ac	mae’n	ddatrysiad	rhannol,	ond	mae	cyfrifoldeb	moesol	ar	bawb	ohonom	i	adeiladu	

cymdeithas	fwy	cyfiawn	ac	un	sy’n	dangos	mwy	o	gydymdeimlad.	Fel	Cristnogion	credwn	nad	yw’r	

creawdwr	gyda’i	gariad	anhraethol,	a	rennir	gennym	i	gyd,	yn	mynnu	dim	llai	gennym.

Gwnaeth	llawer	o’r	ffeithiau	ni	yn	anghysurus	wrth	ymchwilio’r	adroddiad	yma.	Roedd	darllen	llawer	o’r	

sylw	yn	y	wasg	a	diwygio	llesiant	yr	un	mor	anghysurus.	Gobeithiwn	fod	llawer	o	ddarllenwyr	yr	adroddiad	

yma	ychydig	yn	llai	cysurus	erbyn	ei	ddiwedd	nag	oeddent	pan	wnaethant	ddechrau,	ac	y	cafodd	rhai	

rhagfarnau	a	thybiaethau	eu	herio.	Yn	bennaf	oll	gobeithiwn	y	caiff	darllenwyr	eu	symbylu	i	geisio	deall	

gwirionedd	tlodi	fel	y’i	profir	ym	Mhrydain	heddiw.

Fel	dinasyddion	mae	gennym	hawl	a	dyletswydd	i	ddisgwyl	mwy	gan	ein	gwleidyddion	a’r	cyfryngau.	

Disgwyliwn	iddynt	beidio	parhau	mythau	nad	ydynt	yn	gredadwy	mwyach,	er	yn	gyfleus	ar	eu	cyfer	eu	

hunain.	Gofynnwn	iddynt	alluogi	gwir	arweinyddiaeth	a	bod	yn	barod	i	ddweud	pethau	a	all	fod	yn	

anghysurus,	hyd	yn	oed	yn	annymunol.

Mae	angen	i	ni	ddatblygu	dealltwriaeth	o	ddyfnder	a	lled	tlodi	ym	Mhrydain	sy’n	cyd-fynd	â’r	dystiolaeth	

sydd	ar	gael.	Yr	un	mor	bwysig	mae	angen	i	ni	gyfateb	iaith	trafodaeth	gyhoeddus	gyda	realaeth	bywydau	

pobl.	Mae’n	dasg	y	mae’n	rhaid	i	ni	fynd	ati’n	wylaidd,	un	sy’n	rhoi’r	profiad	o	fyw	mewn	tlodi	yn	ganolog	

iddi,	ac	yn	un	sydd	ag	ymrwymiad	i	eirwirdeb	-	pa	bynnag	mor	anghysurus	y	canfyddwn	y	gwirioneddau	

hynny.	Gwahoddwn	chi	i	ymuno	gyda	ni	yn	yr	her.

Casgliad
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