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Crynodeb gweithredol
Gosodwyd dros 1,000,000 o sancsiynau’r llynedd - parhaodd 880,000 yn eu lle ar ôl apeliadau ac ailystyried. Dros 

gyfnod gosodir sancsiynau ar fwy nag un ym mhob pump o Geiswyr Swyddi. Mae hyn yn golygu y cafodd eu 

budd-daliadau eu hatal, fel arfer am un mis, ond am hyd at dair blynedd mewn nifer fach o achosion.

Mae sancsiynau’n fwy na dim ond atal budd-dal 

tra nad yw person yn cydymffurfio, cânt eu gosod 

am gyfnod sefydlog, gan yn ymarferol eu gwneud 

yn gosb fwriadol. Er nad yw pobl yn derbyn arian 

oherwydd sancsiwn, mae’n rhaid iddynt barhau 

i ufuddhau i’r cyfarwyddiadau manwl hyn - neu 

wynebu mwy o sancsiynau, sy’n aml yn hirach. 

Rydym yn gofidio fod system budd-daliadau y 

bwriedir iddi ddarparu ar gyfer yr anghenus a’r 

bregus yn cael ei defnyddio fel dull o orfodaeth a 

chydymffurfiaeth.

Mae sancsiynau yn system o gosbau a osodir 

ar y rhai nad ydynt wedi ufuddhau, yn llawn, i 

gyfarwyddiadau manwl yn ymwneud â chanfod 

gwaith. Cyflwynwyd y polisi hwn yn araf i’r 

system budd-daliadau ers canol y 1980au. Cyn 

hyn cafodd pobl nad oedd yn cyflawni amodau 

sylfaenol fel bod ar gael ar gyfer gwaith eu tynnu 

o’r gofrestr budd-daliadau. Fodd bynnag, yn 

wahanol i sancsiynau, ni fwriedid cosb - felly gallai 

person ail-wneud cais am fudd-dal pan ddaethent 

ar gael ar gyfer gwaith.

Yn aml nid yw’r cosbau sy’n gysylltiedig â sancsiynau yn ymddangos yn rhesymol na chymesur i’r 

“methiant” a ddigwyddodd. Pe gweithredid system debyg yn y gweithle - lle câi tâl ei dynnu ar unwaith 

am fis am fod yn hwyr i gyfarfod neu beidio cyflawni targed wythnosol - byddai’n rhesymol disgwyl y 

byddid yn gweithredu yn erbyn y cyflogwr.

Bydd gweithredu Credyd Cynhwysol yn ymestyn y system sancsiynau i lawer o bobl mewn gwaith. Ni 

chredwn y dylid ehangu’r system tra bod cwestiynau sylweddol yn dal i fod os yw’n effeithiol ac yn 

briodol.

Mae llawer iawn o dystiolaeth i ddangos fod sancsiynau’n effeithio’n drwm ar y rhai gyda’r bywydau 

mwyaf anodd. Dengys ymchwil ar gyfer yr adroddiad hwn:

• rhoddir sancsiynau ar dros 100 o bobl bob dydd yr asesir eu bod yn anffit i weithio oherwydd 

problemau iechyd meddwl

• effeithiodd sancsiynau ar tua 100,000 o blant yn 2013/14

• gosodwyd cyfanswm o dros 7,000,000 wythnos o sancsiynau ym mlwyddyn 2013-14; cynnydd o 

1-1,500,000 wythnos y flwyddyn yn ystod y degawd blaenorol.

Mae’r rhai a luniodd y system sancsiynau yn 

derbyn “byddai’n gyffredin i oedolyn iach arferol 

ddioddef peth gwaethygiad yn eu hiechyd” pe 

nad oedd gan y person unrhyw adnoddau eraill 

wrth gefn. Mae’r polisi yn golygu fod yn rhaid 

i lawer o bobl yn y sefyllfa yma aros am ddwy 

wythnos cyn derbyn unrhyw gymorth.

Mae sancsiynau’n cael effaith ariannol ar 

unigolion, ond mae costau personol cywilydd, 

digalonni a dinistrio hunanwerth yn llawer anos 

eu mesur. Mae hon yn system sy’n gadael llawer 

o bobl yn teimlo eu bod dan amheuaeth ac yn 

ddiwerth yn llwyr oherwydd nad oes ganddynt 

waith ar hyn o bryd.
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Mae system sancsiynau’r Deyrnas Unedig yn 

un o’r mwyaf llym yn y byd datblygedig. Mae’r 

dystiolaeth fod gan unrhyw system sancsiynau 

effeithiau buddiol yn yr hirdymor yn brin iawn. 

Fodd bynnag nid oes unrhyw dystiolaeth fod 

gan system mor hallt ag un y Deyrnas Unedig 

effeithiau buddiol.

Mae eglwysi yn bryderus fod gorfodi sancsiynau, 

yn y ffordd a brofir gan lawer ar hyn o bryd, yn 

tanseilio urddas dynol ac yn bygwth athroniaeth 

sylfaenol y wladwriaeth les y mae dinasyddion 

Prydain yn cyfrannu ati drwy drethiant. Mae 

egwyddorion Cristnogol sylfaenol sy’n codi 

cwestiynau am y system sancsiynau a weithredir 

heddiw.

C afodd dyn 40 oed o Glasgow 

sancsiynau am golli apwyntiad. Mae’n 

dad balch, wedi ysgaru, ac wedi gweithio 

am y rhan fwyaf o’i oes. Nid oes ganddo 

nawr unrhyw nwy na thrydan a chafodd 

ei orfodi i ddwyn bwyd o siopau. Roedd 

mewn dagrau oherwydd ei gywilydd, 

gwarth ac anobaith wrth ddweud ei stori.

Ffynhonnell: Comisiwn Gwirionedd Tlodi 

Credwn fod angen ailfeddwl ar sancsiynau fel 

mater o frys ac argymhellwn y dilynol:

• adolygiad llawn o effaith ac effeithiolrwydd y 

system sancsiynau ac amodau;

• diwygio’r system taliadau caledi i osgoi gorfodi 

newyn yn fwriadol;

• atal sancsiynau ar gyfer pobl gyda phlant neu 

bobl gydag afiechyd meddwl

• yn bwysicaf oll, mae angen newid diwylliant 

o un o orfodaeth a chosb i un o gymorth a 

chefnogaeth.

Daethom i’r casgliad ei bod yn galed iawn 

cyfiawnhau system sy’n taro galetaf ar y bobl 

sydd fwyaf o angen help a chefnogaeth. Beth 

bynnag eu hamgylchiadau neu eu hanghenion 

materol, mae gan bob person urddas dynol 

cynhenid a chawsant eu creu ar ddelw Duw. 

Mae’n ddyletswydd ar y gymuned Gristnogol i 

godi llais yn erbyn unrhyw system sy’n trin pobl 

mor annheg.

“R wy’n dioddef o ddyslecsia ac yn ei 

chael yn anodd iawn darllen rhai 

mathau o lythyrau a ffurflenni. Daeth 

hyn yn waeth byth pan gollais fy swydd 

yn ddiweddar. Pan gaf lythyrau gan yr 

Adran Gwaith a Phensiynau rwyf dan 

gymaint o bwysau fel y byddaf yn darllen 

yr amser apwyntiad yn anghywir ac yn cael 

sancsiynau fel canlyniad. Cyn gynted ag 

mae fy llythyr yn cyrraedd, mae fy meddwl 

yn mynd i banig am fwydo fy nheulu. Mae’r 

panic yn gwneud fy nyslecsia yn waeth.

“Nid oes neb y gallwch fynd i siarad hefo 

nhw yn y Ganolfan Gwaith y dyddiau yma. 

Mae’n rhaid i chi eu ffonio. Dyw hynny’n 

dda i ddim os nad oes gennych chi unrhyw 

gredyd ar eich ffôn. Mae straen hyn wedi 

achosi iselder i mi ac mae gen i’n awr bapur 

meddyg.”

Ffynhonnell: Comisiwn Gwirionedd Tlodi 
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Rhagair
Gan aelodau’r Comisiwn Gwirionedd Tlodi

Mae ein bywydau wedi dod yn flêr oherwydd sancsiynau a bygythiad cyson o sancsiynau. Bob dydd rydym 

yn byw mewn ofn o fod yn hwyr am apwyntiad, colli galwad ffôn, camddeall llythyr - a chael sancsiynau. 

O beidio cael unrhyw arian am fis, chwe mis, tair blynedd. Un peth yw colli eich arian. Ond mae’r hyn a 

wnaiff sancsiynau i’ch iechyd meddwl a’ch urddas yn rhywbeth arall.

Mae rhywbeth annynol yn y ffordd y caiff sancsiynau eu gweinyddu a’r effaith a gânt ar bobl. Mae’r 

bygythiad mor drwm. Mae fel cael eich gwasgu. Mae’n ymddangos nad ydyn ni’n cael ein hystyried fel 

bodau dynol mwyach. Rydych dan amheuaeth a chraffu drwy’r amser. Mae pobl yn cael eu gwthio i’r 

eithaf. Mae’r straen yn eu gwneud yn wael. Mae’n wirioneddol brifo’r esgyrn arnom. Ond gwrthodwn fod 

yn ddioddefwyr.

Roeddech chi’n arfer gallu mynd i’r Ganolfan Gwaith a siarad gyda rhywun. Esbonio wrthynt eich bod yn 

cael trafferth yn deall ffurflenni neu’n methu defnyddio cyfrifiadur neu’n poeni am rywbeth. Nawr cewch 

eich cyfarch gan giard diogelwch sy’n mynnu gwybod beth ydych eisiau, dangos ffôn i chi, a’ch bygwth 

gyda sancsiwn.

Sut mae sancsiynau i fod i’n helpu i gael gwaith? Allwch chi ddychmygu am eiliad sut beth yw e? Sut fydd 

methu twymo dw^ r a chael cawod yn eich helpu i gael swydd? Sut bydd methu eillio yn eich helpu i gael 

swydd? Sut fydd peidio bwyta yn eich helpu i gael swydd? Sut fydd methu cadw eich ffôn symudol yn eich 

helpu i gael swydd? Sut fydd peidio bod ag arian i brynu tocyn bws i fynd i gyfweliad yn eich helpu i gael 

swydd?

Sut fydd tynnu eich urddas yn eich helpu i gael swydd?

Gobeithiwn y bydd yr adroddiad yma yn eich herio pan fyddwch yn ei ddarllen. Gobeithiwn y byddwch yn 

ei rannu a’r wybodaeth sydd ynddo gydag eraill. Gadewch i ni ddechrau sgwrs. Rydym yn teimlo’n ddi-rym 

fel unigolion. Rydym angen i’r bobl sy’n darllen yr adroddiad i ymuno â ni i fynnu newid.

Marie McCormack

Darren Murray

Comisiynwyr Gwirionedd Tlodi

Mae’r Comisiwn Gwirionedd Tlodi yn gweithio gyda Faith in Community Scotland i ddod â rhai o wneuthurwyr 

penderfyniadau allweddol ynghyd â’r rhai sy’n byw ar dalcen caled tlodi. Mae’r Comisiwn yn credu mai dim ond 

pan fydd y rhai sy’n ei brofi drostynt eu hunain wrth galon y broses y caiff tlodi’n wirioneddol ei drin.
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Sut fyddech chi’n ymdopi?

Dychmygwch pe byddai eich incwm yn dod i 

ben yn sydyn yfory. Efallai y gallech ymdopi am 

dipyn, yn byw ar gynilion, defnyddio’r bwyd oedd 

gennych yng nghypyrddau’r gegin, efallai yn 

gwneud ychydig o newidiadau i’ch ffordd o fyw i 

arbed arian. Os oedd rhywun arall yn eich aelwyd 

yn ennill cyflog, efallai y gallech ymdopi ar eu 

hincwm nhw am gyfnod.

Ond dychmygwch pe byddech wedi defnyddio’r 

holl opsiynau hynny; rydych yn oedolyn o 

oedran gwaith, byddai’n rhesymol i chi ddisgwyl 

y gallech droi at y system budd-daliadau i roi 

cymorth sylfaenol i chi. Ond nawr dychmygwch 

mai’r system budd-daliadau honno oedd wedi 

achosi eich amgylchiadau mewn gwirionedd. I 

ble fyddech chi’n troi wedyn? Ai dyma’r hyn y 

byddech yn ei ddisgwyl o system fudd-daliadau y 

cyfrannwn ein trethi ati i roi cymorth sylfaenol ar 

gyfer rhai nad oes ganddynt unrhyw ddull arall o 

incwm?

Neu dychmygwch fod y sefyllfa wedi ei gorfodi 

arnoch gan eich cyflogwr, a benderfynodd 

atal cyflog mis oherwydd eich bod yn hwyr 

am gyfarfod neu fethu cyflawni eich targedau 

perfformiad un wythnos. Byddai gennym reswm 

dros ddadlau fod ymddygiad o’r fath yn hollol 

afresymol a disgwyl gallu mynd at ryw fath o 

dribiwnlys neu ddeddfwriaeth hawliau gweithwyr 

i’n hamddiffyn. Os yw hyn yn wir am bobl mewn 

gwaith, oni ddylai’r un hawliau sylfaenol a 

mesurau diogelu gael eu hymestyn i bobl sydd 

allan o waith?

Yn 2014 cyd-gyhoeddodd Undeb Bedyddwyr 

Prydain Fawr, yr Eglwys Fethodistaidd a’r Eglwys 

Ddiwygiedig Unedig, ynghyd â Church Action 

on Poverty, adroddiad Faith in Foodbanks? 

Roedd hyn mewn ymateb i’r nifer cynyddol o 

fanciau bwyd yr oedd eglwysi lleol yn eu sefydlu 

i roi darpariaeth argyfwng ar gyfer rhai mewn 

angen. Ond cafodd hefyd ei ysgogi gan rai o’r 

cwestiynau a’r pryderon a fynegwyd gan y rhai 

oedd yn ymwneud â darparu’r gwasanaeth. 

Wrth i ni ymchwilio’r cynnydd sylweddol mewn 

atgyfeiriadau i fanciau bwyd, daeth yn amlwg 

yn fuan mai un o’r prif resymau pam fod angen 

i bobl droi atynt yw bod eu budd-daliadau wedi 

eu hatal oherwydd sancsiwn. Mae’r adroddiad 

yma’n anelu i ymchwilio pam a sut y gorfodir 

sancsiynau budd-daliadau ac i holi os yw hyn yn 

rhan rhesymol, teg ac effeithlon o’n system budd-

daliadau.

Ni fyddai neb yn dadlau ei bod yn rhesymol 

disgwyl i bobl gyflawni rhai meini prawf sylfaenol 

er mwyn bod yn gymwys am fudd-daliadau lles. 

Er enghraifft, i hawlio Lwfans Ceiswyr Gwaith 

(JSA), mae’n rhaid i berson fod yn ddi-waith, ar 

gael i weithio ac wrthi’n edrych am waith. Nid yw 

pobl nad ydynt yn cyflawni’r meini prawf yma’n 

gymwys i dderbyn budd-dal ac mae’n rhaid iddynt 

ail-ymgeisio. Mae’n iawn fod y system cyfiawnder 

troseddol yn delio gyda phobl sy’n dweud 

celwydd neu’n twyllo er mwyn derbyn budd-dal.

Mae’r system sancsiynau yn wahanol. Ni chaiff 

sancsiynau eu gorfodi oherwydd bod rhywun 

wedi gwneud hawliad twyllodrus, ond oherwydd 

eu bod wedi methu cyflawni un neu fwy o 

amodau a osodwyd arnynt. Bydd ymyriad 

sylweddol ar eu hincwm, gan eu gadael yn fregus, 

yn wynebu caledi difrifol ac yn methu prynu’r 

hanfodion mwyaf sylfaenol. Efallai y gall banciau 

bwyd gynnig help uniongyrchol a thymor byr, 

ond a ddylem ni gael system budd-daliadau 

sy’n fwriadol yn gwneud pobl yn ddibynnol ar 

ddarpariaeth wirfoddol? Sut y darperir ar gyfer eu 

hanghenion eraill? Pa gymorth sydd ar gael mewn 

lleoliadau lle nad oes mynediad i fanc bwyd neu 

gyfleusterau tebyg?

Cyflwyniad
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anelu i gynnig trosolwg o’r system sancsiynau ar 

gyfer rhai nad ydynt efallai yn gyfarwydd gyda 

hi. Mae’n holi’n gryf os yw hyn yn ymateb addas 

i hawliau ac urddas ein cyd fodau dynol sydd am 

ba bynnag reswm angen cymorth y system budd-

daliadau.

Fel Cristnogion credwn y caiff pawb ei garu, ei 

werthfawrogi a’i wneud ar ddelw Duw, ac o’r 

herwydd mae’n gyfrifoldeb arnom i herio unrhyw 

strwythur neu system sy’n tanseilio’r urddas dynol 

cynhenid hwn. Credwn fod rheswm da dros ofyn 

os yw sancsiynau budd-daliadau yn enghraifft o’r 

fath.

Disgwylir i bobl y caiff eu budd-daliadau eu hatal 

drwy sancsiynau ddal i chwilio am waith a mynd 

i Ganolfan Gwaith a mynychu apwyntiadau eraill 

er na fydd ganddynt yr arian i dalu am docynnau 

teithio, gwneud galwadau ffôn a phethau eraill 

yn gysylltiedig â chwilio am waith. Ac yn ystod y 

cyfnod yma bydd yn rhaid iddynt hefyd fwydo eu 

hunain a chadw’n gynnes.

Fe wnaeth y straeon a gafodd eu rhannu adael 

y rhai a’u clywodd gydag ymdeimlad dwfn o 

anghyfiawnder, ac fel canlyniad cynhaliodd y 

Cyd Dîm Materion Cyhoeddus ymchwil bellach 

ac ystyried yr hyn a ddadlennwyd. Canlyniad y 

gwaith hwnnw yw’r adroddiad yma ac mae’n 

Cafodd Peter* (20 oed) sancsiwn ddwywaith - unwaith am 4 wythnos ac unwaith am 13 wythnos 

- am fethu mynychu apwyntiadau gyda Groundforce (ei ddarparydd Rhaglen Waith). Ar y ddau 

achlysur nid oedd wedi derbyn llythyr yn dweud bod yn rhaid  iddo fynychu apwyntiad.

Arweiniodd y diffyg incwm at iddo ymddieithrio o’i deulu na allai fforddio ei gynnal. Aeth i aros 

gyda theulu ei gariad ond arweiniodd y pwysau ariannol at chwalfa arall a bu’n rhaid iddo symud 

i fyw i hostel. Roedd angen iddo hawlio taliadau caledi, taliadau tai ar ddisgresiwn a defnyddio 

banciau bwyd er mwyn byw

Rhoddodd Canolfan y Gyfraith Coventry gymorth gyda llythyrau ailystyried gorfodol a chafodd y 

penderfyniadau eu gwrthdroi, er na chafodd yr holl fudd-daliadau oedd yn ddyledus iddo eu had-

dalu.

* Nid ei enw go iawn

Ffynhonnell: Canolfan Gyfreithiol Coventry 

D ywedodd cyfranogydd fod y sancsiwn 

wedi effeithio ar ei pherthynas gyda’i 

phlant gan na allent ddeall pam na fedrai 

roi arian poced iddynt. 

    Ffynhonnell: Cyngor Ar Bopeth Coventry
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Pam fod Cristnogion yn pryderu am 
sancsiynau
Mae ein consyrn am y system sancsiynau bresennol ar fudd-
daliadau yn deillio o’n profiad a’n ffydd. Mae agweddau o’r 
system yn ymddangos yn anghyson gyda’r ddealltwriaeth 
Gristnogol o urddas cynhenid pob person fel ‘plant Duw’. 
Mae rhai elfennau hefyd yn anghydnaws gyda chanfyddiad 
beiblaidd o’r hyn yw “cymdeithas gyfiawn”.

Yn yr adran yma nodwn rai o’r egwyddorion a lywiodd ein 
meddwl, fel pobl o ffydd, am y system sancsiynau bresennol.

Duw cyfiawn
“Dysgwch wneud daioni. Ceisiwch 
farn, achubwch gam y gorthrymedig, 
amddiffynnwch yr amddifad a 
chymerwch blaid y weddw.” 
                                      Eseia 1:17  
   (Y Beibl Cymraeg Newydd)

Nid yn unig mae pob person yn 
gynhenid werthfawr i Dduw, mae’r 
Beibl yn aml yn siarad am gonsyrn 
Duw ein bod yn rhoi ystyriaeth 
neilltuol i anghenion a hawliau’r 
tlodion a’r gwannaf - “y weddw, yr 
amddifad a’r dieithryn”. Hwy oedd y 
bobl oedd leiaf galluog i amddiffyn 
eu hawliau eu hunain a cheisio 
cyfiawnder iddynt eu hunain.  
Rhybuddir y rhai gyda grym rhag 
camddefnyddio eu sefyllfa a methu 
diogelu hawliau’r gwannaf.

Tu ôl i greu’r wladwriaeth les roedd 
y weledigaeth o roi cefnogaeth i’r 
gwannaf a’r rhai mwyaf agored i 
niwed mewn cymdeithas.  Anelai 
sicrhau isafswm safon byw ac na 
chaniateid i neb syrthio dan hynny. 
Mae’n anodd gweld ei bod yn dal 
i gyflawni hyn os gellir gorfodi 
rhywun i fod heb incwm am gyfnod 
o bedair wythnos. Awgrymwn hefyd 
fod angen i’r system sancsiynau 
bresennol roi cydnabyddiaeth bellach 
i’w photensial i wahaniaethu yn 
erbyn y rhai na all gyflawni’r holl 
ofynion a roddir arnynt, yn neilltuol y 
rhai sy’n profi salwch meddyliol neu 
gorfforol neu ofynion bod yn ofalwr.

I system fod yn wirioneddol gyfiawn 
rhaid iddi beidio rhoi baich ar rai na 
allant ei gario.

Creu ar ddelw Duw
“Felly creodd Dduw ddyn ar ei ddelw ei hun: ar ddelw Duw y 
creodd ef; yn wryw ac yn fenyw y creodd hwy”.
                                                            Genesis 1:27  
          (Y Beibl Cymraeg Newydd)

Mae Cristnogion yn credu y caiff pob person, beth bynnag eu 
genedigaeth neu eu hamgylchiadau, eu gwneud ar ddelw Duw. 
Mae Duw felly’n gwerthfawrogi, coleddu a charu pawb yr un 
fath.

Dyna’r hyn sy’n diffinio ein hurddas dynol cynhenid a’n gwneud 
yn ofynnol i ni werthfawrogi a pharchu ein gilydd yn llawn. 
Cafodd ein system llesiant, a ysbrydolwyd gan yr Archesgob 
William Temple ac eraill, ei seilio ar y dybiaeth y dylid cadw’r 
urddas a’r parch yma ac y dylai pawb fedru datblygu i’w 
botensial llawn.

Credwn y dylai pob agwedd o’n system llesiant adlewyrchu 
ysbryd hyn fel y gall pawb heb waith fyw a chymryd rhan yn 
urddasol yn ein cymdeithas. Mae gan Gristnogion gyfrifoldeb 
dros godi llais a gofyn cwestiynau os credant y caiff yr 
egwyddorion hyn eu tanseilio. Credwn yr ymddengys fod 
agweddau o’r system sancsiynau bresennol wedi eu seilio ar 
gred gynhenid fod rhai yn llai o werth ac yn haeddu llai o 
urddas na bodau dynol eraill.

Gan gredu fel y gwnawn y caiff pawb ei wneud ar ddelw Duw, 
dylem ochel rhag barnu person oherwydd eu tlodi. Yn neilltuol 
dylem fod yn ymwybodol o’r effaith y gall sancsiwn ei gael 
ar ymdeimlad person o hunanwerth, urddas ac o berthyn i 
gymdeithas.
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Amddifadrwydd y gellir ei osgoi
“Gosododd Duw y corff wrth ei gilydd ... rhag 
bod ymraniad o fewn y corff, ac er mwyn i’r holl 
aelodau gymryd yr un gofal dros ei gilydd. Os 
bydd un aelod yn dioddef, y mae pob aelod yn 
cyd-ddioddef ...”
 1 Corinthiaid 12: 24-26 (Y Beibl Cymraeg Newydd)

Bwriedir i’r Eglwys fod yn enghraifft o fodel 
Duw ar gyfer cymdeithas. Ni chawsom ein 
creu fel unigolion ar wahân ond fel pobl yn 
byw mewn perthynas â’n gilydd. Mae’r Beibl 
yn llawn enghreifftiau o gonsyrn Duw y 
dylai cymdeithasau weithredu ar egwyddor 
rhyngddibyniaeth a dangos consyrn ymarferol ar 
gyfer rhai sy’n agored i niwed neu’n llai galluog.

Mae’r Jiwbilî Beiblaidd, er enghraifft, gyda’i 
ofyniad bob ychydig flynyddoedd fod dyledion yn 
cael eu canslo, caethweision yn cael eu rhyddhau 
a thir a brynwyd yn rhad yn cael ei ddychwelyd i’r 
perchennog gwreiddiol, yn rhagweld cymunedau 
y bydd gennym i gyd ran ynddynt a phawb yn 
mwynhau’r potensial i ffynnu. Mae’r Beibl yn 
cynnwys llawer o gyfarwyddiadau i drin y rhai 
mewn angen gyda chonsyrn arbennig - thema a 
adleisiwyd gan yr Iesu, fel y Jiwbilî ei hunan, yn ei 
weinidogaeth.

I Iesu, y gorchmynion mwyaf yn y Gyfraith oedd 
caru Duw a charu eich cymydog. Roedd yn glir 
fod y cyfreithiau hyn o’r Hen Destament yn 
weithredol i bawb. Roedd y Cristnogion cynnar yn 
cydnabod eu dibyniaeth ar ei gilydd, er enghraifft 
defnyddiodd Sant Paul y metaffor o’r corff i 
awgrymu ein bod i gyd yn wannach pan gaiff un 
ohonom ein niweidio (fel yr esbonnir yn yr adnod 
uchod).

Rydym yn bryderus fod y system sancsiynau’n cael 
effaith anghymesur ar y mwyaf agored i niwed yn 
ein plith. Mae hefyd yn tanseilio ysbryd ein system 
llesiant, lle mae pob aelod o gymdeithas yn cronni 
eu hadnoddau a rhannu eu risgiau o afiechyd ac 
anffawd. Credwn y dylai cymdeithas adlewyrchu’n 

gliriach ein cyd-ddibyniaeth ac, yn hytrach na 
gwneud bywyd yn anos ar gyfer rhai sydd eisoes 
mewn angen, ddangos consyrn arbennig y dylai 
pobl o’r fath gael eu galluogi i chwarae rhan 
lawnach mewn cymdeithas.

“Os cymeri fantell dy gymydog yn wystl, yr wyt 
i’w rhoi’n ôl iddo cyn machlud haul; oherwydd 
dyna’r unig orchudd sydd ganddo, a dyna’r wisg 
sydd am ei gorff, beth arall sydd ganddo i gysgu 
ynddo?”
           Exodus 22:26-27 (Y Beibl Cymraeg Newydd)

Mae’r Beibl yn credu fod llesiant dynol cynhenid 
yn hollbwysig yn nhrefn ein cymdeithas. Yn yr 
enghraifft uchod pe bai person yn cymryd mantell 
ei gymydog fel gwystl am fenthyciad, byddai hyn 
yn golygu na fyddai ganddynt unrhyw ffordd o 
gadw’n gynnes yn ystod y nos. Felly, hyd yn oed 
er mai’r benthycwr oedd perchennog cyfreithiol 
y fantell fel gwystl, roedd angen iddo neu iddi 
roi anghenion sylfaenol eu cymydog yn uwch 
na’u hawliau cyfreithiol eu hunain. Nid oedd yn 
dderbyniol i wneud rhywun yn ddiymgeledd: 
roedd llesiant y dyledwr yn bwysicach na’u 
hoblygiadau i’r benthycydd.

I lawer o bobl heddiw mae cael sancsiynau’n 
golygu bod yn ddiymgeledd, ac ymddengys i 
ni, fel cymdeithas, ein bod wedi gwrthdroi’r 
blaenoriaethau a amlinellir uchod a’u consyrn 
y dylai pawb cael eu trin yn gyfiawn a gydag 
urddas. Fel arfer y tlawd a’r mwyaf agored i 
niwed sy’n gorfod talu’r llogau uchaf pan maent 
mewn dyled i eraill, a gofynnwn os yw hyn yn 
deg neu’n gyfiawn. A yw eu trosedd yn erbyn y 
wladwriaeth, yn erbyn cymdeithas, mor ddifrifol 
fel ei bod yn haeddu anfantais ac amddifadrwydd 
bwriadol?

O’n profiad ni ac o’n ffydd, am resymau urddas 
dynol, cyfiawnder, cymuned ac osgoi tlodi, 
credwn fod angen ailfeddwl am y system 

sancsiynau.
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Beth yw sancsiwn?
I fod yn gymwys am fudd-daliadau diweithdra 

mae’n rhaid i chi fod yn ddi-waith, ar gael i 

weithio ac wrthi’n edrych am waith. Os nad ydych 

yn gymwys cewch eich gwahardd rhag budd-dal, 

ac mae’n rhaid i chi ail wneud cais pan ddeuwch 

yn gymwys eto.

Byddwch yn llofnodi Ymrwymiad Hawlydd pan 

wnewch gais am fudd-daliadau yn eich Canolfan 

Gwaith leol. Mae hyn yn nodi’r hyn sy’n ofynnol 

i chi wneud - fel arfer yn nhermau nifer y swyddi 

i wneud cais amdanynt, cyrsiau neu gyfarfodydd 

i’w mynychu - i dderbyn budd-dal. Mae’ch budd-

daliadau yn amodol ar gyflawni’r gofynion: mae 

amodau arnoch.

Os rhoddir sancsiwn ar eich budd-daliadau cânt 

eu hatal am gyfnod, mis fel arfer, ond o bosibl 

hyd at dair blynedd. Gosodir sancsiwn er, eich 

bod yn dal i fod yn gymwys am fudd-dal, nid 

ydych wedi cyflawni gofyniad yn eich Ymrwymiad 

Hawlydd.

Mae amodau yn effeithio ar bobl sy’n ddi-waith 

ac yn derbyn Lwfans Ceiswyr Gwaith (JSA). 

Mae hefyd yn effeithio ar bobl y cydnabyddir eu 

bod yn rhy wael i weithio ac yn derbyn Lwfans 

Cyflogaeth a Chymorth (ESA) ond y gobeithir y 

gallant ddychwelyd i weithio yn y tymor canol.

Gweinyddir y system sancsiynau gan yr Adran 

Gwaith a Phensiynau (DWP) sydd hefyd yn 

rhedeg y Canolfannau Gwaith lleol.

A r ôl iddo gael sancsiwn, roedd dyn 

yn byw ar tua £70 y bythefnos mewn 

taliadau caledi. Roedd yn talu £20 am 

nwy, £20 am drydan a £10 am ddw^ r, gan 

adael £20 iddo ar gyfer popeth arall am y 

bythefnos 

    Ffynhonnell: Cyngor Ar Bopeth Coventry

R oedd y sancsiwn wedi codi braw a 

phryder ar fenyw. Mae wedi dioddef o 

straen a phryder a bu’n rhaid iddi weld ei 

meddyg oherwydd problemau’n cysgu. Mae 

ganddi hanes o iselder a bu’r sancsiwn yn 

sbardun.

Ffynhonnell: Comisiwn Gwirionedd Tlodi

“R oeddwn ar ESA (Lwfans Cyflogaeth a Chymorth) ac fe wnaethon nhw fy ngalw i fynd am 

archwiliad meddygol gyda ATOS. Wedyn cefais lythyr un diwrnod cyn fy mod i fod i gael fy 

nhalu i ddweud mod i wedi cael sancsiwn am chwe wythnos. Pan ffoniais i holi dywedwyd wrthyf 

eu bod wedi ffonio i esbonio mod i’n cael fy nhynnu oddi ar ESA a fy rhoi ar JSA (Lwfans Ceiswyr 

Gwaith) a fy ngwahodd i’r cyfarfod. Doeddwn i ddim wedi ateb y galwad ffôn yma gan nad 

oeddwn yn gwybod mai’r DWP oedd yno ac mae gen i ofn ateb rhifau nad ydw i’n eu hadnabod ar 

fy ffôn gan eu bod nhw’n aml iawn gan gasglwyr dyledion. Ni wnaethant ddweud lle y gallwn fynd 

i gael help. Roeddwn yn teimlo mor ddig, ansicr, negyddol, isel ac wedi fy nhrechu. Roeddwn yn 

teimlo fel cael cysur mewn cyffuriau a diod.”

Dyn sengl 53 oed, Glasgow

Ffynhonnell: Comisiwn Gwirionedd Tlodi
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Sancsiynau mewn ffigurau*

Atgyfeiriadau am sancsiynau:

1,800,000  
atgyfeiriad am sancsiwn i Benderfynwr bob 

blwyddyn. Mae’r Penderfynwr wedyn yn barnu os 

dylid gosod sancsiwn.

500,000 
atgyfeiriad am “sancsiwn lefel canolog” bob 

blwyddyn yn arwain at ohirio budd-dal cyn y 

gwneir dyfarniad.

500,000 
atgyfeiriad yn cael eu canslo bob blwyddyn 

oherwydd bod yr atgyfeiriad yn ganlyniad 

camgymeriad biwrocratig.

 
 
 
 
 

Nifer sancsiynau:

1,000,000  
sancsiwn wedi eu gorfodi y llynedd.

880,000 
sancsiwn wedi parhau ar ôl apelio ac ailystyried.

22% 
ceiswyr swydd yn derbyn sancsiwn ar ryw amser.

Nifer o bobl a allai fod yn agored i 
sancsiwn:

1,300,000 
yn derbyn JSA neu ESA ac felly “dan amodau” neu 

efallai mewn risg o sancsiwn ar hyn o bryd.

200,000 
o bobl newydd - yn bennaf hawlwyr newydd - yn 

cael eu gosod dan amodau bob mis. Mae nifer 

tebyg yn gadael bob mis wrth iddynt ganfod 

gwaith neu ddod oddi ar fudd-daliadau am 

resymau eraill.

*Datganiad ystadegol DWP: https://www.gov.uk/government/statistics/jobseekers-allowance-and-employment-and-support-allowance-sanctions-
decisions-made-to-june-2014. Caiff niferoedd wedi eu talgrynnu eu defnyddio fel strwythur cronfa ddata’r DWP gan ei gwneud yn anodd rhoi 
pwysau ar rifau unigol - mae tueddiadau hirdymor yn fwy dibynadwy. I gael sylwadau’n esbonio’r rhifau hyn gweler http://www.cpag.org.uk/
david-webster a http://www.cap.org.uk/sites/default/files/uploads/CPAG-14-22-Santions-Statws-Briefing-D-Webster-Nov-02014_0.pdf
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Pam Ailfeddwl am Sancsiynau? 
Y prif gyfiawnhad dros sancsiynau yw y bwriedir 

iddynt wella ymddygiad pobl wrth edrych am 

waith. Fodd bynnag ychydig o dystiolaeth sydd 

fod system sancsiynau’r Deyrnas Unedig wedi 

gwneud unrhyw gyfraniad cadarnhaol i helpu 

pobl i ganfod gwaith. Mae pobl sydd yn cael eu 

hunain yn ddiwaith fel arfer yn cael swydd o fewn 

ychydig fisoedd. Fel hyn y bu bob amser. Nid yw 

cyflwyno sancsiynau mwy difrifol wedi effeithio 

ar hyn1. 

 

Beth bynnag y canlyniadau y gall system fod neu 

ddim yn eu cyflawni, ni ellir byth gyfiawnhau hyn 

ar draul materion sylfaenol cyfiawnder ac urddas 

dynol.

Mae sancsiynau’n aml yn 
anghymesur i’r camgymeriadau y 
maent yn eu cosbi

“Mae Audrey’n mynd i’r Ganolfan Byd 

Gwaith bob dydd Iau am 10am i lofnodi 

datganiad. Mae’n methu mynd i lofnodi 

ar 25.10.12. Mae’n mynd i lofnodi ar 

1.11.12 ar ei hamser arferol gan ddweud 

iddi anghofio’r wythnos ddiwethaf gan 

iddi gymysgu  dyddiadau. Ar 6.11.12 

dywedodd y Penderfynwr fod Audrey wedi 

methu cymryd rhan mewn cyfweliad heb 

unrhyw reswm da fel y trefnwyd i lofnodi 

datganiad. Dyma fethiant cyntaf Audrey. 

Gorfodir sancsiwn 4 wythnos.”

Ffynhonnell: Memo Hyfforddiant  

DWP DMG 37/12

Daw’r stori yma o’r memo a roddwyd i 

Ganolfannau Gwaith a Phenderfynwyr yn 

esbonio’r system sancsiynau newydd i’r bobl sy’n 

ei gweinyddu. Ynddo “fe gymysgodd Audrey 

ei dyddiadau” ac, er mai dyma’r tro cyntaf iddi 

wneud camgymeriad o’r fath - mae’n colli ei 

budd-daliadau am fis. Ni chafodd rybudd, ni 

roddwyd ail gyfle iddi. Er mai dim ond am saith 

diwrnod yr oedd wedi torri ei chytundeb, collodd 

ei hincwm am fis.

Pan mae pobl yn clywed straeon arswydus 

am sancsiynau budd-daliadau cânt yn aml eu 

temtio i gredu fod yn rhaid eu bod yn seiliedig 

ar gamgymeriadau ac nad dyma sut y bwriedir 

i’r system weithio. Fodd bynnag, mae cosbi mân 

gamgymeriadau’n llym iawn yn greiddiol i’r 

system sancsiynau. Ni fyddai ein cymdeithas yn 

goddef system lle byddai pobl mewn cyflogaeth 

yn cael eu trin mor llym - sut y gall hi fod yn 

rhesymol ei orfodi ar rai heb waith?

Gallai fod cyfiawnhad mewn rhai amgylchiadau 

am atal budd-dal am y cyfnod y bernir fod 

person wedi methu cyflawni meini prawf ond 

drwy ymestyn tu hwnt i’r cyfnod hwnnw, gall y 

sancsiwn ddod yn ffordd o gosbi bwriadol. Mae 

llurgunio taliadau budd-daliadau fel ffordd o 

orfodaeth yn mynd yn groes i egwyddor sylfaenol 

ein system lles.

Caiff person nad yw’n derbyn budd-dal oherwydd 

sancsiwn ei drin fel unrhyw hawlydd arall ym 

mhob ffordd arall. Mae’n rhaid iddynt barhau i 

ufuddhau i’w Hymrwymiad Hawlydd a mynychu’r 

Ganolfan Gwaith neu byddant yn derbyn 

sancsiynau pellach cynyddol hir. Bydd yn rhaid i 

berson a gafodd sancsiwn chwilio am swydd neu 

fynychu apwyntiadau neu gyfweliadau heb fod 

ag unrhyw arian i dalu am fynediad i’r rhyngrwyd, 

galwadau ffôn, cludiant ac weithiau fwyd.

Er y gall rhai ddadlau bod dileu rhai budd-

daliadau yn briodol, nid yw’n ymddangos yn 

rhesymol na theg i wadu eu hincwm i rywun 

oherwydd methiant i gydymffurfio’n llawn 

gyda gofynion. Mae’n bwysig cofio na chaiff 

sancsiynau eu gweithredu pan ddaeth unigolyn yn 

anghymwys am eu budd-dal. Ymhellach, disgwylir 
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iddynt barhau i gydymffurfio gyda gofynion y 

system budd-daliadau ar hyd y cyfnod.

Mae llysoedd ynadon yng Nghymru a Lloegr, a 

llysoedd Siryf yn yr Alban, yn cosbi anonestrwydd 

ac ymosodiadau ar bobl eraill. Y ddirwy uchaf 

y gallant ei rhoi yw £10,000. Mae’r system 

sancsiynau ar y llaw arall yn cosbi amrywiaeth 

o fân dorri rheolau yn aml mewn ymddygiad 

ceisio am swydd. Mae Penderfynwr y DWP yn 

defnyddio safon is o dystiolaeth ac nid yw’n 

cwrdd â’r person a gyhuddir - nad oes ganddynt 

hawl i unrhyw gynrychiolaeth gyfreithiol. Er hyn 

gall y Penderfynwr ddileu budd-daliadau am hyd 

at dair blynedd yn gyfwerth ag uchafswm cosb 

o £11,300. Mae ynad yn sicrhau y caiff dirwyon 

eu talu mewn rhandaliadau fel y gall person 

gyflawni eu hanghenion sylfaenol. Nid oes gan 

y system sancsiynau - sy’n delio gyda llawer o 

bobl sy’n byw o’r llaw i’r genau - unrhyw fesurau 

diogelu o’r fath. 

Gosod sancsiynau ar bobl y 
cydnabyddir eu bod yn rhy wael i 
weithio

Caiff pobl sy’n derbyn budd-dal ESA salwch ac 

anabledd eu rhannu’n ddau grw^ p. Caiff tua 

hanner miliwn o bobl y bernir ar hyn o bryd eu 

bod yn “anffit am waith” gan eu meddyg teulu, 

contractwyr y llywodraeth Atos (sy’n newid ei enw 

i Maximus) a’r DWP yn y “Grw^ p Gweithgaredd 

Cysylltiedig â Gwaith” ar hyn o bryd. Mae hyn yn 

golygu y disgwylir iddynt fynychu cyfarfodydd, 

cyrsiau neu leoliadau gwaith i wynebu sancsiynau. 

Dengys y dadansoddiad ar gyfer yr adroddiad 

yma, a ddangosir ar dudalennau 14 a 15, fod 

o leiaf gant o bobl sy’n derbyn ESA gan fod 

ganddynt salwch meddwl serch hynny yn cael 

sancsiwn bob dydd. Mae hyn fel arfer oherwydd 

eu bod yn hwyr neu ddim yn troi fyny am 

gyfarfodydd gyda chontractwr rhaglen waith.

Taliadau caledi ddim yn atal caledi

Caiff y system sancsiynau yn aml ei hamddiffyn 

gyda’r honiad fod system o daliadau caledi “wedi 

ennill ei phlwyf”. Ond mae amodau sylweddol ar 

hyn sy’n golygu fod llawer o bobl yn dal i wynebu 

caledi. Yn gyntaf mae prawf modd anodd. Mae’n 

rhaid i hawlwyr ofyn i ffrindiau a pherthnasau am 

arian cyn cael eu hystyried am daliad caledi.

Os yw person yn derbyn y Credyd Cynhwysol 

newydd ac yn cael sancsiwn disgwylir iddynt 

“ystyried” cymorth elusennol fel banciau bwyd, 

cyn gwneud cais am daliad caledi3, 4. Dan y system 

newydd yma mae taliadau’n dod yn fenthyciadau. 

Rhaid eu had-dalu allan o incwm budd-daliadau5 

ac mae’r rheolau ad-dalu yma’n golygu y bydd 

angen i’r rhan fwyaf o bobl  fyw ar ddim ond 

60% o’r hyn eisoes yn fudd-daliadau isel nes yr 

ad-delir y benthyciad.

Hyd yn oed os gall yr hawlydd ddangos na allant 

fforddio bwyd oherwydd sancsiynau, ni fyddant 

yn dod yn gymwys am daliad caledi am ddwy 

wythnos arall er mwyn “peidio tanseilio effaith 

ataliol sancsiynau”6. Unwaith y maent yn gymwys 

i wneud cais mae’n debyg o gymryd dwy wythnos 

arall cyn y bydd y taliad yn cyrraedd mewn 

gwirionedd, er bod yr Adran Gwaith a Phensiynau 

sy’n gweinyddu’r system wedi dweud eu bod yn 

bwriadu gostwng y rhan yma o’r oedi.7   

Ni fydd yn rhaid i bobl yr ystyrir eu bod yn agored 

i niwed - ee rhai gyda phlant dibynnol neu gyflwr 

meddygol hirdymor cymhwysol - orfod aros am 

ddwy wythnos cyn derbyn taliad caledi. Fodd 

bynnag os oes gan y ceisiwr swydd gyflwr iechyd 

meddwl hirdymor ni fyddent yn gymwys am 

daliad caledi ar unwaith.8  
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100 o bobl salwch 
gydag iechyd 
meddwl difrifol yn 
derbyn sancsiwn 
bob dydd 
Cododd canolfannau cyngor a banciau bwyd 

bryderon gyda ni y gall fod problem neilltuol 

i bobl sy’n dioddef gyda phroblemau iechyd 

meddwl. Dengys ymchwil a gynhaliwyd ar 

gyfer yr adroddiad yma bod mwy na 100 o 

bobl y diwrnod sy’n derbyn budd-daliadau 

oherwydd eu bod yn anffit i’r gwaith 

oherwydd problemau iechyd meddwl yn 

cael sancsiwn ar eu budd-dal [i].

Graff 1: Mae’r llinell las yn dangos y gyfran o’r boblogaeth 
ESA y caiff eu prif amod cymhwysol ei dosbarthu fel cyflyrau 
“meddwl ac ymddygiad. Mae’r llinell goch yn dangos y 
gyfran o sancsiynau a roddir i’r rhai gyda chyflwr meddwl ac 
ymddygiad. Dengys y pellter cynyddol rhwng y llinellau hyn 
y rhoddir sancsiynau yn gynyddol anghymesur ar rai gyda 
phroblemau iechyd meddwl.
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Graff 2: Yn dangos y nifer sancsiynau a roddir yn ôl mis. Mae’r holl grwpiau yn gweld cynnydd mawr yn y 
sancsiynau a weithredir gyda’r data diweddaraf yn dangos 4500 sancsiwn a roddwyd i rai gyda phroblem meddwl 
ac ymddygiad.
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Mae ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth yn dangos 

ym Mawrth 2014 - y mis diwethaf y mae data 

ar gael - bod 4,500 o bobl y barnwyd eu bod 

yn anffit i weithio oherwydd problemau iechyd 

meddwl hirdymor serch hynny wedi colli eu 

budd-dal salwch ac anabledd. Ymhellach dengys 

y data wrth i’r system sancsiynau gael ei thynhau 

yr effeithiwyd yn anghymesur ar rai gyda 

phroblemau iechyd meddwl.

Y rheswm mwyaf cyffredin dros gael sancsiwn 

yw bod person wedi bod yn hwyr neu heb fynd 

i apwyntiad Rhaglen Waith. I rai gall symptomau 

eu salwch fod yn flinder eithafol, diffyg 

cymhelliant neu anallu i wynebu sefyllfaoedd 

cymdeithasol. Nid yw felly’n syndod i bobl yn 

profi’r symptomau hyn ei chael yn anodd iawn 

mynychu apwyntiadau’r Rhaglen Waith. Mae’n 

ffaith drist fod y Rhaglen Waith yn parhau i 

gyflenwi llawer mwy o sancsiynau nag a wnaiff o 

swyddi. Nid yw gosod sancsiynau ar bobl o’r fath 

yn ymateb pwyllog i gamymddwyn bwriadol.  

Yn ymarferol mae cosbi person am symptom 

salwch, yn gyfystyr â rhoi sancsiwn am fod yn 

gloff i rywun a dorrodd ei goes.

Dim ond at unigolion y mae eu problemau iechyd 

meddwl yn golygu eu bod yn gymwys am fudd-

dal salwch a ardystiwyd gan eu meddyg, ATOS 

contractwr sector preifat y DWP, yn ogystal â’r 

DWP y mae’r data a gasglwyd drwy geisiadau 

Rhyddid Gwybodaeth yn cyfeirio. Mae pobl 

gyda chyflyrau iechyd meddwl yn debyg o brofi 

afiechyd meddwl, ond nid ydynt wedi eu cynnwys 

yn y ffigurau hyn. Mae gan geiswyr swydd 

bron ddwywaith y gyfradd o broblemau iechyd 

meddwl ag sydd gan y boblogaeth yn gyffredinol, 

gyda bron chwarter â symptomau o iselder neu 

bryder ar unrhyw bwynt. Nid yw data’r DWP yn 

ein galluogi i benderfynu os yw’r grwpiau hyn yn 

cael sancsiynau anghymesur er bod damcaniaeth, 

yn ogystal â phrofiad ymarferwyr, yn awgrymu 

fod hyn yn debygol iawn.[ii]  

[i] Mae data amrwd llawn a chyfrifiaddau ar gael ar ffurf Excel ar gyfer lawrlwytho a dadansoddi pellach www.methodist.org.uk/news-and-events/
rethink-sanctions
[ii] Iechyd, iechyd meddwl a llesiant ymysg hawlwyr diweddar JSA (DWP 2012)
www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/193392/rrep810.pdf
Mae’r astudiaeth yma’n rhoi’r ffigurau diweddaraf sy’n cydfynd yn fras gyda’r corff llenyddiaeth.
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Mae’r system sancsiynau yn 
fwriadol yn niweidiol i iechyd

Gall hyn ymddengys fel cyhuddiad ofnadwy, ond 

mae canllawiau’r Adran Gwaith a Phensiynau ar 

gyfer asesu os oes gan rywun gyflwr meddygol 

hirdymor yn derbyn ei bod yn “gyffredin” i iechyd 

hawlydd waethygu tra’u bod dan sancsiwn, os nad 

oes ganddynt unrhyw adnoddau eraill wrth gefn. 

Mae’n dweud “Byddai’n gyffredin i oedolyn iach 

arferol waethygu rhywfaint pe byddent heb (1) 

eitemau hanfodol, megis bwyd, dillad, gwres a 

llety neu ddigon o arian i brynu eitemau hanfodol 

am gyfnod o ddwy wythnos...”9. Mae canllawiau’r 

DWP yn ailadrodd y disgwylir i’r sancsiynau y 

mae’n eu gweinyddu i achosi gwaethygiad yn 

iechyd oedolion iach arferol.

Mae hyn yn tanseilio egwyddor sylfaenol y system 

lles. Yn union oherwydd y difrod y mae tlodi yn ei 

achosi i les pobl y mae’r wladwriaeth les yn bodoli. 

Byddem yn dadlau y dylai unrhyw gymdeithas 

ddynol bryderu’n ddirfawr am system statudol sy’n 

fwriadol yn achosi niwed i fod dynol arall. Mae 

y  dylai cymdeithas ddynol wneud darpariaethau 

ar gyfer y gwannaf a’r mwyaf agored i niwed yn 

ganolog i’n dealltwriaeth Gristnogol o gyfiawnder 

cymdeithasol. Mae’n ein dychryn i ddarganfod 

system lles sy’n fwriadol yn mynd ati i ddefnyddio 

bregusrwydd person arall er mwyn sicrhau 

rheolaeth a chydymffurfiaeth.

Caiff chwech mewn deg sancsiwn 
eu gwrthdroi os cânt eu herio

Mae sancsiynau’n achosi ymyriad ariannol 

sylweddol i hawlwyr. Yn aml yr unigolion sy’n 

derbyn taliadau budd-dal yw’r rhai sydd â lleiaf 

abl i ymdopi gyda cholled gyflym mewn incwm. 

Dyma’r unigolion sy’n ei chael yn anoddaf cael 

credyd ar hyn o bryd a all yn rhwydd ddod yn 

ysglyfaeth i fenthycwyr diegwyddor. Mae’n 

rhaid cydnabod y gall sancsiynau a gaiff eu 

gweithredu’n anghywir ac yn ddiweddarach eu 

gwrthdroi gael effeithiau catastroffig ar y rhai 

sy’n eu derbyn.

Mae’n achos o gonsyrn gwirioneddol, pan gânt 

eu herio, y caiff nifer sylweddol o sancsiynau - 

chwech allan o ddeg - eu gwrthdroi. Fodd bynnag 

mae’r broses apêl yn cymryd mor hir hyd yn oed 

os yw’n llwyddiannus nad oes ganddi unrhyw 

obaith o osgoi’r argyfwng ariannol uniongyrchol a 

achosir gan sancsiwn.

Cydnabuwyd eisoes y gall sancsiynau achosi 

argyfwng ar unwaith a gwaethygiad bwriadol 

mewn iechyd a lles. Mae unigolyn sy’n wynebu 

amgylchiadau o’r fath yn debygol o’i gwneud yn 

flaenoriaeth i drin eu hanghenion uniongyrchol, 

fel bod eu gallu i gyflwyno apêl eisoes wedi ei 

leihau. Mae cyfyngiadau amser, gan olygu fel 

arfer na fellir cyflwyno apêl unwaith y mae’r 

argyfwng wedi cilio.

Fan leiaf oll, o gofio am effaith enfawr 

sancsiwn, ymddengys fod oblygiad moesol i 

wneud mynediad i apêl annibynnol yn gyflym 

ac yn syml. Eto y gwirionedd yw y cyflwynwyd 

proses gynyddol gymhleth gyda rhwystrau a 

chyfyngiadau sylweddol10.

Mae newidiadau polisi diweddar 
wedi cynyddu effaith sancsiynau

Dechreuodd cyflwyno Lwfans Ceiswyr Gwaith yn 

1996 y defnydd eang o sancsiynau yn y Deyrnas 

Unedig. Fodd bynnag mae eu heffaith a’r 

problemau a achosir ganddynt wedi cynyddu yn 

y 3 blynedd ddiwethaf. I raddau helaeth mae hyn 

oherwydd dau newid mawr mewn polisi.

Yn gyntaf, cyflwynwyd deddfwriaeth i gynyddu 

cyfnod sancsiynau’n sylweddol. Cynyddodd y 

sancsiwn mwyaf cyffredin - am un methiant i 

fynychu apwyntiad - bedair gwaith drosodd mewn 
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difrifoldeb o golli budd-dal am un wythnos i golli 

budd-daliadau am bedair wythnos. Cynyddodd y 

gosb am golli ail apwyntiad 6 gwaith drosodd o 2 

wythnos i 13 wythnos. Cynyddwyd uchafswm colli 

budd-daliadau 6 gwaith drosodd o 26 wythnos i 

156 wythnos neu 3 blynedd11.

Yr ail newid oedd i’r nifer o sancsiynau gynyddu’n 

fawr, yn bennaf oherwydd gorfodi’r rheoliadau 

presennol mewn ffordd llawer mwy egniol12. 

Mae’r ddau newid yma - cynnydd yn hyd 

sancsiynau a chynnydd yn nifer y sancsiynau 

- wedi arwain at fwy o effaith sancsiynau, a 

ddangosir gan y graffiau hyn. Mae’r graff cyntaf 

islaw’n dangos y cynnydd mawr yma yn y nifer o 

sancsiynau. Mae’r ail graff yn dangos “mynegai 

difrifoldeb”: nifer yr wythnosau o fudd-daliadau 

nas talwyd oherwydd sancsiynau, sy’n cyfuno 

effaith cyfnod cynyddol sancsiynau a’r cynnydd yn 

nifer sancsiynau.

Ychydig flynyddoedd yn ôl, dim ond ychydig o 

arbenigwyr llesiant a’r rhai yr effeithiwyd arnynt 

yn uniongyrchol a wyddai am sancsiynau budd-

dal. Mae’r mynegai difrifoldeb yn awgrymu pam 

fod cynifer mwy o bobl, yn cynnwys y rhai mewn 

banciau bwyd a gaiff eu rhedeg gan eglwysi, wedi 

dod yn bryderus am effaith sancsiynau.

Gall sancsiynau roi cymhelliant i 
dargedau uwchben llesiant dynol

Er honiadau cyson am arferion rhai swyddfeydd 

unigol13 ymddengys yn annhebygol iawn fod 

targed canolog ar gyfer sancsiynau. Fodd 

bynnag mae llawer o dargedau’r Adran Gwaith a 

Phensiynau wedi eu seilio ar all-lif budd-daliadau 

- y gyfradd y mae pobl yn gadael y rhestr budd-

daliadau. Mae mwy o sancsiynau’n debygol o 

annog pobl i adael budd-daliadau ac felly’n 

cyfrannu’n uniongyrchol at gyflawni targedau 

all-lif.

Cyfanswm treigl blynyddol sancsiynau ESA a JSA

Webster (2014) www.cpag.org.uk/sites/default/fiiles/uploads/CPAG-14-11-Sanctions-Stats-Briefing-D-Webster_Nov-2014.0.pdf
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Mae rhai sancsiynau (a elwir yn sancsiynau lefel 

canolog) yn gymorth wrth gyflawni targedau 

all-lif yn uniongyrchol. Cyn y gweithredir sancsiwn 

canolog mae’r person yn gyntaf yn cael ei 

ddatgymhwyso o fudd-daliadau a’i symud o’r 

gofrestr budd-daliadau. Gall y person ail-wneud 

cais am fudd-dal cyn y caiff y cyfnod sancsiynau 

ei osod yn swyddogol. Oherwydd bod cam cyntaf 

y broses gymhleth braidd hon yn tynnu pobl o’r 

rhestr budd-daliadau, mae’n cynyddu’r all-lif 

budd-daliadau y mae’r DWP yn eu targedu14.  

Bu cynnydd o 57% yn y sancsiynau lefel canolog 

yma dros y tair blynedd ddiwethaf.

 

Mae adroddiadau cyson fod staff Canolfannau 

Gwaith yn teimlo dan bwysau i gynyddu nifer 

y sancsiynau a roddant16, 17.  Siaradodd un 

o awduron yr adroddiad yma gyda nifer o 

gynghorwyr Canolfannau Gwaith oedd yn ei 

chael yn anodd cysoni eu ffydd Gristnogol gyda’r 

hyn y gofynnid iddynt ei wneud yn y Ganolfan 

Gwaith. Teimlai’r cynghorwyr, hyd yn oed wrth 

ddilyn y rheolau gydag integriti, y gofynnid 

iddynt weinyddu sancsiynau i bobl a fyddai’n cael 

eu niweidio a heb wneud dim oedd yn haeddu 

cosb mor ddifrifol. Mae hefyd rai adroddiadau 

ar gynghorwyr yn paratoi hawlwyr i fethu er 

mwyn cadw eu cyfradd sancsiynau18.  Mae hyn yn 

ddiwylliant lle mae ceiswyr swydd yn llai tebygol 

o geisio’r help a’r cyngor maent ei angen ac yn llai 

tebygol o geisio’r help a’r gefnogaeth maent ei 

angen ac y mae ganddynt hawl iddo.
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Ar bwy mae’r sancsiynau yn effeithio 
arnynt?
Mae sancsiynau’n effeithio ar y rhai 
sydd â’r bywydau caletaf eisoes

Nod y system sancsiynau yw gorfodi 

cydymffurfiaeth. Dengys ymchwil ryngwladol19 ac 

yn y Deyrnas Unedig fod pobl a gaiff sancsiynau 

yn aml yn methu cydymffurfio yn hytrach na bod 

yn amharod i gydymffurfio gyda amodau. Mae 

cyfrifoldebau gofalu neu hyd yn oed anawsterau 

syml gyda chludiant yn rhwystro cydymffurfiaeth 

lawn a di-ildio20. Yn aml gall un camgymeriad neu 

anffawd bychan arwain at sancsiwn, gan y caiff 

Canolfannau Gwaith eu hannog i atgyfeirio am 

sancsiwn “y tro cyntaf bob tro”21. 

Dengys tystiolaeth o’r Deyrnas Unedig mai’r bobl 

gyda’r bywydau mwyaf anodd yw’r rhai sydd 

debycaf o dderbyn sancsiwn. Mae adroddiadau 

hefyd yn nodi effeithiau niweidiol sancsiynau 

ar y rhai mwyaf agored i niwed - pobl ifanc heb 

fod mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant22, 

rhai sy’n gadael gofal23, pobl ddigartref24, pobl 

gyda phroblemau iechyd corfforol a meddyliol 

hirdymor25, rhieni sengl26, y rhai’n profi trais 

domestig27 ac eraill. Mae adroddiadau niferus 

gan Cyngor Ar Bopeth a gwasanaethau cynghori 

eraill yn sôn am achosion tebyg ac mai’r bobl yr 

effeithir waethaf yw’r rhai sydd lleiaf galluog 

o neidio drwy’r cylchau28. Mae’n wrthnysig ei 

gwneud yn anodd i bobl agored i niwed i gael 

cefnogaeth a gynlluniwyd i helpu pobl.29, 30 

Gweler tudalennau 14 a 15.

Sancsiynau a Phlant 

Dengys ceisiadau dan y Ddeddf Rhyddid 

Gwybodaeth a gasglwyd ar gyfer yr adroddiad 

hwn yr effeithiodd sancsiynau ar tua 100,000 o 

blant yn byw ym Mhrydain Fawr y llynedd, gyda 

6,500 o’r plant yr effeithiwyd arnynt yn byw yn yr 

Alban. Mae’n bwysig sylweddoli fod sancsiynau’n 

gostwng incwm yr holl deulu a bod effaith 

andwyol ar blant - na ellir eu dal yn gyfrifol am 

gydymffurfiaeth eu rhieni31. 

Stigma, sancsiynau ac amheuaeth

Os yw sancsiynau’n taro waethaf ar y rhai sydd 

eisoes â’r bywydau mwyaf anodd, yna mae angen 

i ni gymryd yn neilltuol o ddifrifol honiadau fod y 

system budd-daliadau yn gyffredinol, a’r system 

sancsiynau yn neilltuol, yn stigmateiddio rhai y 

cynlluniwyd y system i’w diogelu. Mae rhai pobl 

yn disgrifio profi “diwylliant o ddirmyg”32, tra 

dengys ymchwil mai’r peth sy’n achosi mwyaf o 

stigma am fyw mewn tlodi oedd rhyngweithio 

gyda sefydliadau statudol, yn neilltuol y system 

budd-daliadau.

Y peth cyntaf mae’n rhaid i berson di-waith ei 

wneud yw llofnodi Ymrwymiad Hawlydd. Dim 

ond tair tudalen o hyd yw dogfen enghreifftiol 

yr Adran Gwaith a Phensiynau ond mae’n 

cynnwys naw bygythiad o sancsiynau yn ogystal 

ag un bygythiad o ddirwy cosb sefydlog ac un 

o garchariad.34  Mae’r ddogfen yn 961 gair o 

hyd; defnyddir 503 o’r geiriau hyn i esbonio 

bygythiadau.35 Mae’r ymrwymiad yn unochrog 

ac nid yw’n cynnwys unrhyw ymrwymiadau i 

gefnogi’r hawlydd ac nid oes ychwaith unrhyw 

ganlyniadau i’r Adran Gwaith a Phensiynau hyd yn 

oed os yw’n methu talu budd-daliadau ar amser.

Mae’r Ymrwymiad Hawlydd yn gosod tôn y 

berthynas fel un lle tybir fod angen bygwth yr 

hawlydd i ymddwyn yn gyfrifol. Telir budd-dal 

oherwydd bod pobl yn wael neu’n ddi-waith. Nid 

yw’r naill na’r llall o’r rhain yn fethiant moesol. 

Nid yw’r naill na’r llall ohonynt yn rheswm dros 

dybio fod angen i berson gael eu bygwth. Mae 

mwyafrif pobl ddi-waith yn cael gwaith o fewn 
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ychydig fisoedd ac fel hyn y bu p’un ai oedd 

sancsiynau’n bodoli ai peidio. Fel cymdeithas 

sylweddolwn nad yw defnyddio bygythiad yn 

gyson yn ffordd dda o gymell pobl36 ac ni fyddid 

yn goddef hynny yn y gweithle. Felly pam y 

gweithredir hynny i bobl sy’n cael amser caled?

Ym mhob rhan o’r adroddiad hwn ein thema 

gyson yw y gwnaed pawb ohonom ar ddelw 

Duw a’n bod yn haeddu cael ein trin gydag 

urddas a pharch. Ein consyrn yw na roddir yr 

urddas hwn i lawer sydd angen cefnogaeth y 

system budd-daliadau. Mae ein ffydd yn galw 

arnom i herio unrhyw system sy’n awtomatig 

yn trin pobl gydag amheuaeth a bygythiadau 

- system a all hyd yn oed annog dirmyg. Mae’r 

system sancsiynau yn ei gwneud yn orfodol i 

staff Canolfannau Gwaith, faint bynnag y gallant 

ddymuno helpu pobl sydd mewn trafferthion, 

i weinyddu polisïau sydd weithiau’n llym ac yn 

andwyol.

Bu Sarah* yn gweithio fel cydlynydd prosiect elusennol nes iddi golli ei swydd ddiwedd Gorffennaf 

2013 oherwydd toriadau cyllid. Roedd ei gw^ r oedd hefyd yn gweithio yn y sector elusennau wedi 

colli ei swydd flwyddyn yn ôl, hefyd oherwydd toriadau cyllid. Gofynnwyd iddi wneud cais am wyth 

swydd yr wythnos, ond roedd bob amser yn gwneud cais am fwy gan ei bod yn awyddus i fynd yn 

ôl i’r gwaith.

Un wythnos methodd orffen ei chwiliad swydd ar y cyfrifiadur oherwydd bod gweithwyr yn trwsio 

to ei chartref ac roedd yn rhaid iddi aros adref. Yn lle hynny edrychodd am swyddi mewn llyfryn. 

Cysylltodd â’r ganolfan gwaith i esbonio, a gofyn os oedd angen unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r 

llyfryn gan iddi gael negeseuon e-bost gan ddarpar gyflogwyr a hyd yn oed wedi mynychu 

cyfweliadau. Fe wnaethant ddweud nad oedd angen unrhyw beth ganddi.

Pan aeth Sarah i gasglu ei harian dywedwyd wrthi iddi gael sancsiwn. Fodd bynnag, ni dderbyniodd 

lythyr yn dweud iddi gael sancsiwn felly methodd wneud cais am gyllid ar ddisgresiwn i helpu ei 

chynnal hi a’i theulu.

Apeliodd Sarah yn llwyddiannus yn erbyn y penderfyniad, er ei bod yn dweud fod staff y Ganolfan 

Byd Gwaith wedi ceisio ei gwrthannog rhag gwneud hynny sawl tro.

“Fel arfer rwy’n berson eithaf hyderus, ond maen nhw’n eich gwasgu. Roedd y profiad yn y 

Ganolfan Byd Gwaith mor ofnadwy fel y byddai’n well gen i lwgu na mynd yn ôl yno. Fe ddylent 

hyfforddi pobl yn y ganolfan gwaith yn iawn i’n trin fel pobl ... Mae’r holl agwedd fod pobl yn 

scroungers yn ofnadwy, does yna ddim parch o gwbl.”

* Nid ei henw cywir

Ffynhonnell: Gweithredu’r Eglwys ar Dlodi
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A yw sancsiynau’n cael pobl i waith?
Mae’r system sancsiynau’n dod ar gost sylweddol. 

Mae costau gweinyddol ac, yn bwysig, mae costau 

yn nhermau mwy o galedi ar gyfer hawlwyr budd-

dal. Y bwriad yw gwella canlyniadau cyflogaeth 

ar gyfer rhai sy’n hawlio budd-dal ond nid oes 

unrhyw dystiolaeth ar hyn o bryd fod system 

sancsiynau’r Deyrnas Unedig yn cyflawni hyn.

Llai o bobl gymwys yn gwneud cais 
am fudd-daliadau

Mae dros filiwn o bobl yn ddi-waith ac yn edrych 

am waith ond heb fod yn hawlio budd-dal. Mae 

hyn yn gyfran anarferol o uchel yn ôl safonau 

rhyngwladol a chynyddodd yn sylweddol ers canol 

y 1990au.38 Mae hyn yn cyd-daro gyda chaledu 

polisi lles, yn cynnwys ymestyn sancsiynau.

Mae systemau sancsiynau’n gostwng nifer y bobl 

sy’n gwneud cais am fudd-daliadau. Mae profiad 

pobl o’r broses, a ddangosir gan y pryderon y 

soniwyd amdanynt yn yr adrannau blaenorol, 

yn annymunol. Mae’r set cynyddol gymhleth o 

amodau’n gwneud i lawer o bobl benderfynu, 

yn hytrach na bod o gymorth i ganfod gwaith, y 

byddai’n ymyriad.39

Mwy o bobl yn gadael budd-
daliadau - ond nid i weithio

Dengys data diweddar y Deyrnas Unedig am bob 

100 o sancsiynau a orfodir, y bydd 42 o bobl yn 

gadael budd-daliadau ond mai dim ond 7 aiff i 

waith. Nid oes darlun clir o sut mae’r 35 arall sy’n 

gadael budd-daliadau yn ymdopi.40 Fodd bynnag, 

mae’n glir fod llawer yn symud ymhellach byth 

rhag dod o hyd i waith. Dywedodd elusennau na 

fydd nifer fawr o bobl sydd hefyd eisiau ac angen 

cefnogaeth i gael mynd yn ôl i waith yn ystyried 

cysylltu â Chanolfan Gwaith. Mae hyn oherwydd 

ei gysylltiad gyda chydymffurfiaeth a chosb yn 

hytrach na chefnogaeth a chymorth.41

Mae hefyd dystiolaeth bwysig nad yw’r rhai 

sy’n teimlo dan bwysau oherwydd bygythiad 

sancsiynau i gael swydd yn gyflym iawn yn 

gwneud cystal â rhai a gaiff fwy o hyblygrwydd. 

Mae’n awgrymu fod pobl yn cael swyddi ar gyflog 

is sy’n llai tebygol o gael eu cynnal, a’u bod yn 

fwy tebygol o’u cael eu hunain yn ôl ar fudd-

daliadau na rhai a gaiff fwy o amser i ddod o hyd 

i’r swydd iawn.42

Nid yw cynyddu difrifoldeb 
sancsiynau yn eu gwneud yn fwy 
effeithlon

Mae gwreiddiau diwygiadau diweddar i system 

sancsiynau’r Deyrnas Unedig yn adroddiad 

Gregg 2008.43 Mae’r adroddiad yma’n argymell 

graddfa bum pwynt o sancsiynau, yn dechrau 

gyda rhybudd ac yn cynyddu at uchafswm o golli 

budd-daliadau am fis. Cydnabuwyd hefyd fod 

colli budd-dal o’r fath yn fater difrifol ac na ddylai 

ond digwydd ar ôl i’r hawlydd gael mynediad i 

gynrychiolydd i’w helpu i gyflwyno eu hachos. 

Disgwylid y byddai llai na 1000 o sancsiynau 

un-mis o’r fath y llynedd. Y llynedd bu 880,000 

sancsiwn o un mis neu lai. Nid oes gan neb 

fynediad i gynrychiolydd, ac mae’r uchafswm cosb 

yn 36 mis.

Cyhoeddodd yr OECD44 adroddiad yn ddiweddar 

yn cymharu systemau sancsiynau mewn gwledydd 

datblygedig. Dosbarthodd fel “difrifol” unrhyw 

system a osodai sancsiynau am 14 wythnos neu 

fwy am fethiant fwy nag unwaith i gymryd 

swydd. Mae’r uchafswm cost yn y Deyrnas Unedig 

fwy na deg gwaith mwy na hynny.

Mae’n demtasiwn meddwl os yw sancsiwn 

un wythnos yn rhwystro pobl rhag colli eu 

hapwyntiadau yna bydd sancsiwn pedair 

wythnos bedair gwaith gymaint o rwystr. Nid oes 

unrhyw dystiolaeth i gefnogi hyn. Er enghraifft 
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dangosodd dadansoddiad o’r Ddêl Newydd i Bobl 

Ifanc ar ddechrau’r 2000au fod sancsiynau hirach 

yn achosi hawlwyr i ddieithrio ac yn llai tebygol o 

dderbyn help.45 

Defnyddiodd efallai’r astudiaeth fwyaf 
dylanwadol yn dangos y cafodd sancsiynau 
effaith gadarnhaol ar symud pobl i waith ddata 
a gasglwyd yn yr Iseldiroedd yn y 1990au.46 Y prif 
sancsiwn a ddefnyddiwyd oedd cosb o ddim ond 
20% o werth budd-dal person am un neu ddau 
fis. Mae hyn yn wahanol iawn i system y Deyrnas 
Unedig lle caiff yr holl fudd-dal ei ddileu ac o 
bosibl am gyfnod llawer hirach. Nid oes unrhyw 
ymchwil erioed wedi dangos canlyniadau swydd 
cadarnhaol i system sancsiynau sydd mor ddifrifol 
ag un y Deyrnas Unedig, ac nid oes unrhyw 
astudiaeth wedi edrych ar gost lawn system 
sancsiynau, yn arbennig y gost yn nhermau 
cynnydd mewn caledi dynol.

A allai sancsiynau gael pobl i waith?

O’r Deyrnas Unedig mae peth tystiolaeth 

anecdotaidd gan ddarparwyr y Rhaglen Waith y 

gall sancsiynau fod yn ddefnyddiol yn achlysurol 

wrth weithio gyda phobl na fedrir fel arall eu 

darbwyllo i gydweithredu. Ond cyfran fach 

iawn yw’r bobl hynny o’r rhai sy’n edrych am 

waith, ac nid yw’n cyfiawnhau system sy’n 

ymestyn bygythiad sancsiynau i dros 200,000 o 

bobl newydd bob mis, ac sy’n gosod 1,000,000 

sancsiwn y flwyddyn.

Mae cwestiwn sylfaenol yn ganolog i’n pryderon. 

Beth yw nod y system sancsiynau? Os mai ei 

nod yn syml yw gostwng y nifer sy’n hawlio 

Lwfans Ceiswyr Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth a 

Chymorth, yna gellid dadlau ei fod yn gweithio’n 

dda iawn. Os mai dyna’r nod, pam y byddai ein 

cymdeithas yn dewis cael unrhyw fudd-daliadau 

o gwbl i’r di-waith? Os ydym eisiau poblogaeth 

sy’n cymryd rhan yn y farchnad lafur, yn gwneud 

swyddi sy’n eu bodloni, yn gynaliadwy ac yn 

economaidd hyfyw, ymddengys fod y system 

yn gwneud mwy o ddrwg nag o les. Os mai’n 

nod yw hefyd osgoi caledi, yna mae tystiolaeth 

ddigamsyniol fod system sancsiynau’r Deyrnas 

Unedig mewn gwirionedd yn achosi niwed.

A nfonodd y Ganolfan Gwaith lythyr i 

Josh* (19 oed) am apwyntiad yr oedd 

angen iddo fynd iddi, ond anfonwyd y 

llythyr i’r cyfeiriad anghywir, er bod Josh 

wedi dweud wrthynt ei fod wedi symud.

Ffoniodd cynghorydd Josh ef a dweud 

wrtho y cafodd sancsiwn am chwe 

mis oherwydd iddo golli’r apwyntiad. 

Esboniodd Josh nad oedd wedi derbyn 

y llythyr a’i fod wedi rhoi ei gyfeiriad 

newydd gyda digon o rybudd. Esboniodd 

ei gynghorydd y gallai apelio yn erbyn y 

penderfyniad ac y gallai fod yn gymwys 

am daliad caledi. Fe wnaeth apelio ond 

nid oedd yn llwyddiannus ac ni chafodd 

ychwaith daliad caledi.

Nid oedd gan Josh unrhyw deulu y gallai 

droi atynt am help. Defnyddiodd fanc bwyd 

mewn eglwys leol ond ni allai dalu unrhyw 

filiau oedd yn achosi dadleuon rhyngddo 

ef a’r ffrind yr oedd yn byw gydag ef, a 

ofynnodd iddo symud allan.

 

                   * Nid ei enw iawn

Ffynhonnell: Thrive Teeside
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Camddeall y system sancsiynau
Caiff y drafodaeth am sancsiynau yn aml ei 

llesteirio oherwydd bod y pwnc yn ymddangos yn 

gymhleth ac mae llawer o gamsyniadau am beth 

yw sancsiynau a’r hyn y bwriedir iddynt ei atal. 

Islaw mae pedair enghraifft gyffredin:

Camddealltwriaeth Un:  
Bu sancsiynau bob amser
“Bu sancsiynau yn rhan o’n system nawdd 

cymdeithasol ers ei sefydlu”

Rachel Reeves AS,  

Ysgrifennodd Gwladol Cysgodol (2014)47 

Mae sancsiynau yn gosb yn parhau am gyfnod 

penodol a orfodir ar bobl nad ydynt wedi 

ymddwyn yn ôl cyfarwyddyd y Ganolfan Gwaith. 

Cyflwynwyd yr ymarfer gyntaf ar gyfer grwpiau o 

bobl ddi-waith hirdymor yn 198648, ar gyfer pob 

ceisiwr swydd yn 199649, ar gyfer rhieni unigol yn 

derbyn Cymhorthdal Incwm yn 2001 ac ar gyfer 

rhai pobl wael ac anabl yn 2008.50  Yr hyn a fu bob 

amser yn wir oedd y medrid tynnu pobl nad oedd 

yn cyflawni amodau sylfaenol iawn fel bod ar gael 

y gwaith o’r gofrestr budd-daliadau. Fodd bynnag, 

yn wahanol i sancsiynau, ni fwriedid cosb - felly 

roedd person yn gallu ail-wneud cais am fudd-dal 

cyn gynted â’u bod yn dod ar gael i weithio.

Camddealltwriaeth Dau:  
Sancsiynau’n cosbi twyll
“Beth fyddech chi’n ddweud, er enghraifft, wrth 

grw^ p o bobl sy’n gweithio yn yr economi ddu ond 

ar yr un pryd yn hawlio budd-daliadau, megis 

Lwfans Ceiswyr Gwaith? Onid ydych chi’n credu y 

dylent efallai gael sancsiwn?”

Graham Evans AS yn ymchwiliad Pwyllgor  

Dethol Ty^’r Cyffredin 

i Sancsiynau Budd-dal (2015)51 

Mae twyll fel y disgrifiwyd gan Mr Evans AS 

yn cael ei gosbi drwy’r llysoedd, ac nid drwy 

sancsiynau. Y methiant a gosbir gan y sancsiwn yw 

peidio ufuddhau swyddogion Canolfan Gwaith 

neu’r Rhaglen Waith. Mae gwneud twyll yn 

gyfystyr gyda sancsiynau yn parhau’r myth fod 

pobl a gaiff sancsiynau yn anonest ac yn twyllo’r 

system.

Camddealltwriaeth Tri:  
Dim ond am wneud rhywbeth 
yn anghywir yn fwriadol y cewch 
sancsiwn
“Mae’r bobl sy’n cael sancsiynau yn gwrthod 

cymorth yn fwriadol heb unrhyw reswm da”

Esther McVey AS, Gweinidog Cyflogaeth (2013)52 

Caiff pobl a gaiff sancsiynau eu portreadu 

mewn llawer o’r dogfennau polisi a datganiadau 

cyhoeddus am sancsiynau fel bod yn “fwriadol” 

wedi cymryd cam gweithredu y dylid ei gosbi. 

Cadarnhaodd ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth53 

i’r Adran Gwaith a Phensiynau nad oes unrhyw 

ofyniad yn y gyfraith nac mewn rheoliadau i gam 

gweithredu fod un ai’n fwriadol neu esgeulus 

i haeddu sancsiwn. Mae llawer o dystiolaeth i 

ddweud y caiff cyfran helaeth ac efallai fwyafrif 

y sancsiynau eu rhoi am gamau gweithredu na 

fedrid eu hosgoi neu sy’n anfwriadol.

Camddealltwriaeth Pedwar:  
Dim ond nifer fach o bobl a gaiff 
sancsiynau
“Y realaeth y bod sancsiynau’n rhan 

angenrheidiol o’r system budd-daliadau ond mai 

dim ond os metho popeth arall mewn lleiafrif 

bach iawn o achosion lle nad yw’r rheolau’n cadw 

at y rheolau y cânt eu defnyddio”

Llefarydd Adran Gwaith a Phensiynau (2015)54 

Mae’n anodd cysoni’r ymadrodd “lleiafrif bach” 

gyda’r ffaith i 18% o bawb a dderbyniodd Lwfans 

Ceiswyr Swydd eleni gael sancsiwn. Gan edrych 

yn ôl dros y 5 mlynedd diwethaf mae’r nifer 

hwnnw’n codi i 22%.55
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Y dyfodol:   
sancsiynau ar bobl mewn gwaith?
Nid ein llais ni yw’r unig un i fynegi pryderon 

am sancsiynau. Mae’n glir iawn fod nifer fawr 

o gymdeithas sifil yn pryderu’n gynyddol am 

eu heffaith. Ar yr union amser y mae angen i ni 

aros ac ailfeddwl am sancsiynau, caiff y system ei 

hymestyn i grw^ p hollol newydd o bobl. 

Ar hyn o bryd dim ond y rhai sydd allan o waith 

neu’n gweithio ychydig iawn o oriau sy’n derbyn 

budd-daliadau sydd dan fygythiad sancsiynau. 

Mae hyn yn cynnwys tua 500,000 o bobl sy’n 

derbyn budd-dal salwch ac anabledd Lwfans 

Cyflogaeth a Chymorth ac a roddwyd yn y 

“Grw^ p Gweithgaredd Cysylltiedig â Gwaith” a 

thua 900,000 o bobl sy’n derbyn Lwfans Ceiswyr 

Gwaith.

Mae ehangu sylweddol mewn sancsiynau ac 

amodau ar fin digwydd. Ym mis Ebrill eleni bydd 

y cynllun peilot cyntaf o amodau ar gyfer pobl 

mewn gwaith sydd angen cefnogaeth y system 

budd-daliadau yn dechrau. Dros yr ychydig 

flynyddoedd nesaf caiff Credyd Cynhwysfawr ei 

ymestyn fydd yn cyfuno chwe budd-dal yn un. 

Ynghyd â’r rhai sydd allan o waith, bydd amodau 

a sancsiynau ar rai sy’n ennill dan lefel trothwy 

- a osodir fel arfer yn £11,30057, ac yn derbyn 

Credyd Cynhwysol. Mae’r Resolution Foundation 

yn amcangyfrif y bydd y mesur hwn yn gosod 

amodau ar 1,200,000 o bobl ychwanegol.58 

Ni chyhoeddwyd manylion sut y bydd hyn yn 

gweithredu hyd yma, fodd bynnag cadarnhawyd, 

am y tro cyntaf, y bydd sancsiynau ar Fudd-dal 

Tai59. Mae’r fframwaith cyfreithiol yn caniatau 

cyfarwyddo pobl i wneud pethau fel newid 

swyddi, mynychu hyfforddiant neu gynyddu 

oriau er mwyn ennill mwy na’r incwm trothwy. 

Gellir wedyn osod sancsiynau ar y rhai nad ydynt 

yn cydymffurfio gyda’r gofynion.

Mae hyn yn golygu y gall pobl sydd eisoes 

mewn gwaith, h.y. y ‘tlawd mewn gwaith’ gael 

sancsiynau os nad ydynt yn gweithio am fwy o 

oriau, dod o hyd i swyddi ychwanegol neu ddod 

o hyd i swyddi sy’n talu’n well.

Nid oes unrhyw wlad yn y byd wedi gorfodi 

system sancsiynau eang ar weithwyr cyflog isel 

neu ran-amser. Nid oes unrhyw dystiolaeth y 

bydd gwneud hynny yn cael effaith gadarnhaol 

naill ai ar unigolion na’r economi. Ymhellach, 

mae’r syniad y dylai incwm y bobl dlotaf mewn 

gwaith fod yn ddibynnol ar gydymffurfio gyda 

gofynion manwl gan Ganolfan Gwaith neu 

gontractwr preifat, neu y gall fod angen iddynt 

adael swydd lle maent yn ffynnu er mwyn 

cymryd swydd sy’n eu symud yn nes at y trothwy 

£13,500, yn bendant angen llawer iawn o graffu.

Nid yn unig mae hyn yn ehangu sancsiynau, mae 

hyn yn symud i dir newydd. Dyna pam fod y galw 

am ailfeddwl am sancsiynau’n dod yn gynyddol 

yn fater o frys.

“Roedd gennym nifer o gwsmeriaid 

oedd â sancsiynau yn cynnwys un 

dyn oedd wedi cael sancsiwn am fod yn 

hwyr i’w apwyntiad yn y ganolfan gwaith 

oherwydd bod y ciw mor hir fel y bu’n 

rhaid iddo tu hwnt i’w amser ei apwyntiad. 

Cafodd sancsiynau er iddo gyrraedd y 

ganolfan gwaith mewn da bryd.”

Ffynhonnell: Banc Bwyd Highbridge a 

Burnham on Sea
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Casgliad ac Argymhellion
Y sbardun ar gyfer yr adroddiad yma oedd 

straeon eglwysi a banciau bwyd a welai nifer 

cynyddol o bobl mewn caledi fel canlyniad i 

dderbyn sancsiynau ar eu budd-daliadau. Dengys 

y dystiolaeth y gwnaethom ei chasglu wedyn nad 

yw’r rhain yn enghreifftiau ar wahân a bod y 

problemau yn wir wedi cynyddu’n sylweddol iawn 

dros y tair blynedd ddiwethaf.

Er ei bod yn demtasiwn awgrymu fod hyn yn 

ganlyniad camweithredu’r system, mae caledi 

o’r fath yn digwydd hyd yn oed pan ddefnyddir 

y system yn union yn ôl y bwriad. Mae cynllun 

y system sancsiynau’n cynnwys y bygythiad a 

defnydd newyn fel offeryn polisi.

Mae’n annerbyniol cosbi unrhyw un fel “ei bod yn 

gyffredin i’w hiechyd i ddirywio”. Mae’r system 

cyfiawnder troseddol yn derbyn yr egwyddor 

yma. Ni chaniateir i ddirwyon na charcharu atal 

person rhag cyflawni eu hanghenion sylweddol. 

Nid oes mesurau diogelwch o’r fath yn y system 

sancsiynau.

Mae’r dystiolaeth hefyd yn awgrymu fod hon yn 

system sy’n anghymesur o hallt tuag at y rhai a 

all eisoes fod â’r bywydau mwyaf anodd. Dengys 

data newydd y gosodir sancsiynau ar dros gant 

o bobl y dydd a gafodd neu cydnabod fel bod 

yn anffit i’r gwaith oherwydd afiechyd meddwl. 

Effeithir yn anghymesur hefyd ar grwpiau eraill 

megis y corfforol wael, rhieni unigol, pobl 

ddigartref, ymadawyr gofal ac eraill. Dyma’r bobl 

y mae’r system budd-daliadau i fod i’w cefnogi 

- mae’n annerbyniol gwrthod eu hanghenion 

ar y sail eu bod wedi methu cadw at yr hyn a all 

fod iddynt hwy yn rheolau na fedrir eu cyflawni. 

Mae’n achosi mwy o bryder fyth fod sancsiynau’n 

effeithio ar 100,000 o blant, sy’n hollol ddi-fai.

Yn fyr mae hon yn system sy’n sylfaenol wedi 

torri. Mae’n amser i ailfeddwl am sancsiynau.

• Nid oes byth gyfiawnhad dros ddefnyddio 

newyn parhaus i gosbi pobl. Felly, fel mater 

o frys, dylid dileu’r cyfnod aros o ddwy 

wythnos cyn y gall “pobl heb fod yn fregus” 

dderbyn taliad caledi. Fel mae’r Adran Gwaith 

a Phensiynau ei hun yn cydnabod, mae’r rheol 

yma’n achosi dirywiad mewn iechyd, mae hyn 

yn ddigonol i haeddu gweithredu ar unwaith.

• Dylid cynnal adolygiad llawn ac annibynnol yn 

edrych ar dystiolaeth am unrhyw effeithiau 

cadarnhaol ar ganlyniadau cyflogaeth 

oherwydd y system sancsiynau, ynghyd 

â thystiolaeth o gostau dynol ac ariannol 

sancsiynau.

• Yn y cyfamser, dylid gohirio sancsiynau ar gyfer 

teuluoedd gyda phlant ac i bobl yn dioddef o 

afiechyd meddwl.

Mae’r ffocws di-baid ar amodau wedi arwain at 

i hawlwyr deimlo nad oes ymddiried ynddynt a’u 

bod dan amheuaeth yn syml oherwydd iddynt 

gael yr anlwc o beidio bod mewn gwaith ar hyn 

o bryd. Neges gyffredin yw bod hyn wedi newid 

y diwylliant mewn Canolfannau Gwaith, gan 

danseilio urddas dynol yr hawlwyr a’r swyddog. 

Fel Cristnogion mae hyn yn fater o gonsyrn 

neilltuol i ni gan ei fod yn groes i’n dealltwriaeth 

ni o werth dynol. Felly hoffem ategu un o brif 

argymhellion Pwyllgor Diwygio Lles Senedd yr 

Alban: y dylai fod newid sylweddol yn niwylliant y 

polisi o fod yn gosbol i fod yn gefnogol.”60 

Argymhellion
Mae’r system sancsiynau bresennol yn brifo’r rhai 

y mae’r system budd-daliadau i fod i’w helpu, yn 

aml drwy gosbi pobl am eu bregusrwydd neu eu 

hanlwc. Mae hefyd yn methu yn ei nod o gael 

pobl i waith, mewn gwirionedd mae’n cael yr 

effaith croes i lawer ohonynt.
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Atodiad 1

Y broses  
o gael  
sancsiwn

GOSOD Y RHEOLAU: YMRWYMIAD YR HAWLYDD

•  Mae angen i bawb sy’n hawlio Lwfans Ceiswyr Gwaith lofnodi 
Ymrwymiad Hawlydd

•  Mae’r Ymrwymiad yn rhestr fanwl o dasgau i’w gwneud bob wythnos  
er mwyn osgoi cael sancsiwn

•  Fel arfer mae’n nodi gweithgareddau fydd yn cymryd 35 awr yr wythnos
•  Gall hyn gynnwys: nifer ceisiadau am swydd, amser a dreulir ar-lein yn 

edrych am swyddi, ymholiadau dydd-i-ddydd, cyrsiau ychwanegol ac 
apwyntiadau llofnodi-ymlaen.

•  Mae cynifer â 30-40 o weithgareddau, gall methiant i gydymffurfio 
gydag unrhyw un ohonynt arwain at sancsiwn.

Mae’r ymrwymiad yn unochrog - ni wneir unrhyw ymrwymiadau penodol 
i’r hawlydd.

ATGYFEIRIAD AM SANCSIWN

•  Bydd diffyg cydymffurfiaeth gyda’r Ymrwymiad Hawlydd neu gyfarwyddiadau eraill gan y 
Ganolfan Gwaith yn arwain at atgyfeiriad

•  Mae gan swyddogion Canolfannau Gwaith beth disgresiwn ond mae ganddynt 
gyfarwyddyd i gyfeirio am sancsiwn “y tro cyntaf a phob tro” maent yn amau diffyg 
cydymffurfiaeth

•  Mae gan ddarparwyr y Rhaglen Waith hyd yn oed lai o hyblygrwydd ac mae’n rhaid iddynt 

atgyfeirio hyd yn oed pan wyddant am amgylchiadau eithriadol

Mewn tua thraean yr achosion caiff taliad y budd-dal ei ohirio ar y cam hwn*.

PENDERFYNWR YR ADRAN GWAITH A PHENSIYNAU’N GWNEUD DYFARNIAD

Yn edrych ar dystiolaeth, gall ofyn am fwy o dystiolaeth gan y naill barti neu’r llall os  
gwelant fod angen hynny ac mae 4 opsiwn am ganlyniad:

•  Penderfyniad yn erbyn - sancsiwn i’r person (y llynedd ESA 26%, JSA 46%)
•  Penderfyniad heb fod yn erbyn - dim sancsiwn (y llynedd ESA 28%, JSA 24%)
•  Canslo - roedd yr atgyfeiriad yn gamgymeriad biwrocrataidd (y llynedd  ESA 46%, JSA 25%)
•  Cadwyd - nid yw’r person yn hawlio budd-dal yn awr felly ni fedrir rhoi sancsiwn.

Y materion a ystyriwyd a yw’r person yn cydymffurfio gyda’r Ganolfan Gwaith ac os na, os 
oedd ganddynt “Reswm Da” dros beidio gwneud hynny. Ni ddiffinnir “Rheswm Da” ac nid 
yw penderfyniadau’n gosod cynsail, gan olygu y gellir diffinio camau gweithredu fel rheswm 
da un diwrnod, ond nid y llall. Mae’n glir o Ganllaw’r Penderfynwr y caiff yr ymadrodd ei 
ddehongli’n dyn iawn.

DILEU BUDD-DALIADAU

•  Ar ôl penderfyniad yn erbyn, caiff budd-daliadau eu hatal cyn gynted ag sy’n  
bosibl i “sicrhau fod hawlwyr yn gweld canlyniadau eu gweithredoedd neu ddiffyg 
gweithredu yng nghynt”.

•  Ychydig o amser y mae hyn yn ei roi i gynllunio am gyfnod heb incwm.
•  Dywedodd llawer mai’r tro cyntaf y gwyddent am sancsiwn oedd pan nad oedd modd i 

godi arian mewn peiriant twll yn y wal.

* Decision Makers Guide: Cyfrol 6 Pennod 35 Para 35099 ac Atodiad 6 
 www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/391572/dmgch35.pdf (Cyrchwyd 02 Ionawr 2015)
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