
       

      

 

16 Rhagfyr 2019 

Budd-daliadau yng Nghymru 

Annwyl Hannah,  

Diolch am eich llythyr dyddiedig 5 Rhagfyr, yn cynnwys ymateb Llywodraeth Cymru i'n 

hadroddiad ar ddatganoli budd-daliadau.  

Rydym yn deall bod angen i chi aros am adroddiad Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru cyn 

ymateb yn fanylach i rai o argymhellion y Pwyllgor. O ganlyniad, rydym wedi gohirio ein 

dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Ionawr er mwyn aros tan y bydd yr ymateb llawn wedi dod i 

law. Byddai'n ddefnyddiol pe gallech roi amserlen i ni o ran pryd y byddwch yn anfon yr 

ymateb wedi'i ddiweddaru.  

Nodwn eich bod yn dweud yn eich ymateb fod y Llywodraeth “eisoes wedi dechrau 

amlinellu rhai o egwyddorion craidd sy'n cynnwys tosturi, tegwch, urddas a dealltwriaeth, 

gyda'r nod o fabwysiadu dull mwy dyngar sy'n canolbwyntio ar y dinesydd”. A allwch 

egluro a yw hyn o fewn cyd-destun y setliad datganoli cyfredol, neu ddatganoli pellach? 

Credwn fod ein holl argymhellion yn cynnig camau cadarnhaol, pendant a allai helpu i 

gyflawni'r newid hwn.  

Hoffem hefyd dynnu sylw at rai cwestiynau sy'n codi yn sgil eich ymateb.  

Argymhelliad 1 

Rydych yn tynnu sylw at yr adolygiad trawslywodraethol parhaus o raglenni a 

gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd sy'n byw mewn tlodi. A allwch egluro a yw'r 
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adolygiad hwn yn cynnwys pawb sy'n byw mewn tlodi (er enghraifft cartrefi sengl)? Os na, 

sut y byddwch chi'n ystyried effeithiolrwydd rhaglenni a gwasanaethau i'r rhai sy'n byw 

mewn tlodi nad yw’r adolygiad yn eu cwmpasu? Pryd fydd yr adolygiad wedi'i gwblhau?  

Er ei fod yn llywio datblygiad system fudd-daliadau i Gymru o bosibl, nodwn nad yw’r 

adolygiad ynddo’i hun yn mynd i'r afael â'r hyn y mae'r argymhelliad hwn yn galw amdano. 

Byddwn yn parhau i fonitro cynnydd wrth weithredu'r argymhelliad hwn, a dderbyniwyd 

gan Lywodraeth Cymru.  

Argymhelliad 2 

Rydym yn croesawu'r wybodaeth a roddwyd, a'i bod eisoes ar gael i’r cyhoedd. Ar ôl 

clywed tystiolaeth gan randdeiliaid am sut y mae hi’n anodd olrhain gwariant ar fudd-

daliadau datganoledig, ac felly effeithiolrwydd penderfyniadau polisi, roeddem am i’r holl 

wybodaeth hon gael ei dwyn ynghyd mewn un man hawdd ei gyrraedd. A wnewch chi 

ystyried gwneud hyn?  

Argymhelliad 3 

Fel y nodwyd gennym yn ein hadroddiad, roedd hi’n aneglur ar wefan Llywodraeth Cymru 

y gellid defnyddio'r Gronfa Cymorth Dewisol i gwmpasu'r cyfnod aros o bum wythnos ar 

gyfer y taliad Credyd Cynhwysol cyntaf. Nid yw'r meini prawf a restrir ar y wefan, ar adeg 

ysgrifennu'r adroddiad, ac ar adeg ysgrifennu’r llythyr hwn (12 Rhagfyr), yn nodi y gellir 

defnyddio'r Gronfa Cymorth Dewisol i gefnogi pobl sy'n profi caledi o ganlyniad i'r pum 

wythnos o aros. Nid oes llwybr penodol i bobl gael mynediad at y gronfa hon os ydynt yn 

profi caledi o ganlyniad i'r pum wythnos o aros, ac rydym yn pryderu bod hynny’n rhwystr 

posibl. A fyddwch chi’n diwygio'r wefan ac unrhyw ganllawiau perthnasol i sicrhau ei bod 

yn amlwg i'r bobl y gallai fod angen iddynt ddefnyddio’r Gronfa Cymorth Dewisol a'r rheini 

sy'n darparu cyngor a chymorth iddynt?  

Argymhelliad 4 

A allwch chi roi gwybodaeth fwy penodol am sut yr ydych chi'n bwriadu ”parhau i 

hyrwyddo a chynyddu'r nifer sy'n hawlio budd-daliadau lles datganoledig a rhai nad ydynt 

wedi'u datganoli”? Heblaw am y Gronfa Cyngor Strategol, pa gamau y mae Llywodraeth 

Cymru yn eu cymryd i fynd i'r afael â hyn?  

Edrychaf ymlaen at eich ymateb.  

Yn gywir, 



 

 

John Griffiths 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 

 




