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Annwyl John, 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau – Cais am ragor o 
wybodaeth  

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 21 Mehefin 2018 yn gofyn am ragor o wybodaeth mewn 
perthynas ag ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar gysgu ar y stryd. Rwyf 
wedi ateb pob un o’r cwestiynau ychwanegol isod. 

Argymhellion 1 a 2 

1. Pryd y caiff y fersiwn ddiweddaraf o’r Cod Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar
Ddyrannu Llety a Digartrefedd ei chyhoeddi?

Caiff y fersiwn ddiweddaraf o’r Cod Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety
a Digartrefedd ei chyhoeddi ar gyfer ymgynghori erbyn diwedd 2018.

2. Beth yw’r amserlenni ar gyfer datblygu a chyhoeddi canllawiau arfer gorau ar
gyfer cymhwyso dyletswyddau o dan adran 68 i ddarparu llety dros dro?

Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid
allweddol eraill yn ystod yr haf er mwyn llywio’r gwaith o ddatblygu canllawiau arfer
gorau, gyda’r bwriad o’u cyhoeddi yn yr hydref.

3. Beth yw’r amserlenni ar gyfer cynnal yr asesiad annibynnol sy’n ymwneud â
newid y ffordd yr ymdrinnir ag angen blaenoriaethol? Yn benodol, pryd y bydd
Llywodraeth Cymru mewn sefyllfa i wneud penderfyniad terfynol ar newidiadau
i’r ymagwedd bresennol?
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Bydd yr union amserlenni ar gyfer yr asesiad annibynnol yn cael eu pennu gan y 
broses gomisiynu, fodd bynnag rwy’n glir bod hwn yn waith blaenoriaethol y mae 
angen ei gwblhau cyn gynted â phosibl. Dim ond ar ôl inni ddeall yr holl oblygiadau, 
bwriadol ac anfwriadol, yn llawn y byddwn mewn sefyllfa i wneud penderfyniad ar 
newidiadau i’r ymagwedd bresennol.  

 
Argymhelliad 7  

 
4. Pryd y bydd y canllawiau arfer gorau ar gyfer cysylltiad lleol ar gael? 

 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid 
allweddol eraill yn ystod yr haf i lywio’r gwaith o ddatblygu canllawiau arfer gorau, 
gyda’r bwriad o’u cyhoeddi yn yr hydref.  

 
Argymhelliad 10  
 

5. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwrthod yr argymhelliad hwn ar y sail bod 
opsiynau talu hyblyg eisoes ar gael i hawlwyr yng Nghymru. Ymddengys o’r 
dystiolaeth a gawsom yn ystod ein hymchwiliad nad yw sefydliadau sy’n 
ymwneud yn uniongyrchol â darparu gwasanaethau digartrefedd o reidrwydd 
yn ymwybodol o’r opsiynau talu hyn.  
 
Hoffem gael rhagor o fanylion am yr opsiynau hyn, gan gynnwys manylion pob 
opsiwn sydd ar gael, a ydynt ar gael i bob hawlydd yng Nghymru, a sut y gellir 
cael mynediad atynt. Yn ogystal, hoffem ichi gadarnhau a fyddwch yn 
ymrwymo i godi ymwybyddiaeth o’r opsiynau talu hyblyg sydd ar gael gyda’r 
sector tai a digartrefedd a chyda gwasanaethau cynghori ariannol y trydydd 
sector fel blaenoriaeth? 

 
Gwrthododd Llywodraeth Cymru yr argymhelliad hwn ar y sail nad ydym yn cefnogi 
datganoli budd-daliadau lles na’r broses o’u gweinyddu i Gymru.  Fel mater o 
egwyddor, dylai fod gan bob un ohonom hawl gyfartal i’n gwladwriaeth les. Dylid 
bodloni anghenion dinasyddion yn y DU, lle bynnag y maent yn byw. 
 
Fel y nodwyd yn fy ymateb gwreiddiol, mae Llywodraeth Cymru yn dymuno gweld 
pob un o hawlwyr y Credyd Cynhwysol yn cael cynnig dewis gwybodus ynglŷn â sut 
y caiff eu Credyd Cynhwysol ei dalu iddynt drwy opsiynau talu hyblyg.  Byddai’r 
opsiynau hyn yn sicrhau bod taliadau’n cael eu gwneud yn amlach na dim ond 
unwaith y mis, bod costau tai yn cael eu talu’n uniongyrchol i’r landlord a bod 
taliadau’n cael eu rhannu ar gyfer y rhai sy’n dymuno hynny.  
 
O ran unigolion a chyplau sy’n hawlio’r Credyd Cynhwysol yng Nghymru, Lloegr a’r 
Alban, mae gan yr Adran Gwaith a Phensiynau sawl ffordd o gefnogi’r hawlwyr sydd 
fwyaf agored i niwed gyda’r broses Trefniadau Talu Amgen. Gall y Trefniadau Talu 
Amgen hyn olygu: 
 

 Talu elfen Costau Tai y Credyd Cynhwysol yn uniongyrchol i’r landlord; 

 Talu’r Credyd Cynhwysol yn amlach nag unwaith y mis; a 

 Threfniadau taliadau Credyd Cynhwysol a rennir ar gyfer cyplau. 
 
Ar ddechrau proses hawlio Credyd Cynhwysol, mae’n rhaid i bawb gael cyfweliad 
cychwynnol wyneb yn wyneb gyda’u hanogwr Canolfan Byd Gwaith.  Yn y cyfarfod 
cychwynnol hwn lle caiff manylion unrhyw gais am Gredyd Cynhwysol eu gwirio, 
megis gwybodaeth rhentu, bydd mecanwaith ar waith i alluogi’r Anogwr Gwaith i 



ddechrau trafodaeth gyda’r hawlydd/hawlwyr ynglŷn â sut y caiff Credyd Cynhwysol 
ei dalu, neu a oes angen rhoi Trefniadau Talu Amgen ar waith.  Er enghraifft, 
gofynnir i’r hawlydd a oedd ei Fudd-dal Tai yn cael ei dalu’n uniongyrchol i’r landlord 
o’r blaen, neu a oes gan yr hawlydd ôl-ddyledion rhent sy’n cyfateb i ddau fis o’i rent.  
Os bydd yr hawlydd yn ateb ‘oedd/oes’ i’r naill gwestiwn neu’r llall yna bydd yr 
Anogwr Gwaith yn ei gyfeirio at Drefniant Talu Amgen.  Byddai hyn fel arfer yn 
golygu bod elfen costau tai y Credyd Cynhwysol yn cael ei thalu’n uniongyrchol i’r 
landlord.   

 
Mae adegau eraill pan fydd sgwrs rhwng yr Anogwr Gwaith a’r hawlydd yn gallu bod 
yn sbardun i drafodaeth am Drefniadau Talu Amgen, er enghraifft: 
 

 pan fydd hawlydd yn gofyn am daliad ymlaen llaw ac wedi gofyn am gymorth 
gyda Chymorth Cyllidebu Personol; 

 os oes newid yn amgylchiadau’r hawlydd lle maent wedi llwyddo i sicrhau 
tenantiaeth ar ôl bod yn ddigartref; 

 os yw’r cwsmer yn dioddef o unrhyw salwch meddwl neu’n cael anhawster i 
reoli cyllideb (efallai drwy ofyn am Dalebau Banc Bwyd); 

 mewn rhai amgylchiadau bydd y landlord yn gwneud cais yn awtomatig am 
‘daliad a reolir’ o’r elfen costau tai yn uniongyrchol iddynt hwy os ydynt yn 
ymwybodol bod gan yr hawlydd hanes o ôl-ddyledion rhent NEU i atal unrhyw 
ôl-ddyledion rhent rhag digwydd; 

 
Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi esbonio nad dyma’r unig fath o sgwrs a all 
fod yn sbardun i drafodaeth am Drefniadau Talu Amgen gyda’r hawlydd, gall hyn 
ddigwydd ar unrhyw adeg yn ystod ‘cais’ unigolyn/cwpl am Gredyd Cynhwysol. 
 
Rwyf wedi ysgrifennu sawl gwaith at Weinidogion yr Adran Gwaith a Phensiynau yn 
gofyn iddynt roi mwy o ystyriaeth i gynnig y dewisiadau ‘talu’ hyn yn rhagweithiol ar 
sail mwy gwybodus i hawlwyr yng Nghymru, ac fe’i cynghorwyd bod y broses ar gyfer 
Trefniadau Talu Amgen yn ei lle at y diben hwn.  Fodd bynnag, yn anecdotaidd, 
mae’n ymddangos bod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn anghyson o ran y modd 
mae’n gweithredu’r Trefniadau Talu Amgen ar draws Cymru.  
 
Yn ychwanegol at fy ymateb blaenorol, rydym bellach wedi sefydlu Bwrdd ar y Cyd 
gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau, sy’n edrych ar faterion gweithredu’r Credyd 
Cynhwysol.  Gallaf gadarnhau y bydd y Bwrdd hwn fel blaenoriaeth yn edrych ar beth 
arall y gellir ei wneud i wella ymwybyddiaeth a’r cyfathrebu ynglŷn ag argaeledd 
Trefniadau Talu Amgen, yn arbennig i landlordiaid, gwasanaethau cynghori a 
sefydliadau’r trydydd sector, sy’n cefnogi pobl sy’n agored i niwed, gan gynnwys y 
sector tai a digartrefedd. 

 
Argymhelliad 11 
 

6. Pryd y bydd canllawiau arfer gorau yn cael eu cyflwyno ar sut y caiff 
aelwydydd sy’n agored i niwed eu cartrefu a’u cefnogi er mwyn iddynt allu 
cynnal eu llety?  
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid 
allweddol eraill yn ystod yr haf i lywio’r broses o ddatblygu canllawiau arfer gorau, 
gyda’r bwriad o’u cyhoeddi yn yr hydref.  

 
 
 
 



 
Argymhelliad 12 
 

7. Beth yw’r amserlenni ar gyfer asesu sut y mae cyllid trosiannol a ddyrennir i 
awdurdodau lleol wedi cael ei ddefnyddio i wella mynediad pobl ddigartref i’r 
sector rhentu preifat? 

 
Bydd yr asesiad yn cael ei gynnal yn yr Hydref er mwyn llywio ein cynlluniau 
hirdymor i wneud y mwyaf o effaith y sector rhentu preifat yng Nghymru. 

 
Argymhelliad 14 
 

8. Beth yw’r amserlenni ar gyfer adolygu’r trefniadau symud ymlaen presennol? 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu ag awdurdodau lleol a rhanddeiliaid 
allweddol eraill yn ystod yr haf i adolygu’r trefniadau symud ymlaen presennol, gyda’r 
bwriad o nodi a hybu arfer gorau. 

 
Argymhelliad 27  
 

9. A fydd canfyddiadau’r Cynlluniau Braenaru Cyllid Hyblyg ar gael cyn cylch 
nesaf y gyllideb?  

 
Mae gennym ddull cynhwysfawr o werthuso’r Grant Ymyrraeth Gynnar, Atal a Chymorth 
arfaethedig.  Yn ogystal â gwerthusiad annibynnol ffurfiol gan Wavehill, bydd amrywiaeth 
o ffynonellau tystiolaeth eraill yn cael eu hystyried, gan gynnwys gwybodaeth gan 
Gymdeithas Trysoryddion Cymru.   
 
Mae’r gwerthusiad annibynnol wedi’i strwythuro yn y fath fodd fel y bydd yn darparu 
tystiolaeth barhaus i lywio ein hasesiad o’r gwaith o’i roi ar waith. Mae ein dull sy’n 
seiliedig ar ymchwil gweithredol yn golygu ein bod yn cynnal trafodaethau rheolaidd 
gyda’r gwerthuswyr a disgwylir iddynt gyflwyno eu hadroddiad ar y canfyddiadau cyntaf 
ym mis Medi.   
 

 
Rwy’n ddiolchgar am ddiddordeb a gwaith parhaus y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 
Leol a Chymunedau mewn perthynas â’r maes gwaith hanfodol hwn. 
 

Yn gywir 
 

 
 
 
Rebecca  Evans AC/AM 
Y Gweinidog Tai ac Adfywio  
Minister for Housing and Regeneration   




