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6 Awst 2019 

Annwyl John, 

Diolch am eich llythyr ar ôl imi ymddangos gerbron y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 
Leol a Chymunedau. 

Undeb Cymdeithasol 

Gofynnwyd i Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru roi dadansoddiad o'r potensial i ddatganoli'r 
gwaith o weinyddu budd-daliadau lles.  Nid wyf am achub y blaen ar ei hystyriaethau drwy 
fynnu y dylai unrhyw fudd-daliadau penodol gael eu cynnwys o fewn cwmpas ei 
dadansoddiad neu eu hepgor ohono.  Mae'n bwysig cofio nad ydym yn gofyn am i'r system 
les gael ei datganoli ond yn hytrach ein bod yn ystyried a allai agweddau ar y gwaith o'i 
gweinyddu gael eu datganoli ac, wrth wneud hynny, a ellid sicrhau manteision i 
ddinasyddion Cymru.  Efallai y bydd ein ffocws ar weinyddu yn dylanwadu ar y dadleuon 
sy'n ymwneud ag undeb cymdeithasol.  Yn gyffredinol, mae'r cysyniad o undeb 
cymdeithasol yn aml yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio'r broses o gyfuno a rhannu adnoddau 
yn ôl yr angen. Yn 2014 argymhellodd Comisiwn Silk y dylai nawdd cymdeithasol barhau i 
gael ei gadw'n ôl i Lywodraeth y DU am ei fod yn rhan o undeb cymdeithasol y DU, ac am ei 
fod o'r farn bod y risgiau ariannol yn rhy fawr.    

Nid yr undeb cymdeithasol yw'r unig ffactor y dylid ei ystyried o reidrwydd wrth benderfynu a 
yw'n ddymunol datganoli'r system les. Mae'r risgiau ariannol hefyd yn bwysig, fel y nodwyd 
gan Silk.  Er enghraifft, gallai budd-daliadau sy'n gylchol eu natur beri risg ariannol fwy o 
lawer na'r rhai sy'n fwy rhagweladwy eu natur.  Mae'n rhaid i ni fabwysiadu ymagwedd 
bwyllog ofalus a dyma pam rydym o'r farn mai ystyried datganoli gweinyddu yw'r ffordd 
gywir ymlaen.   
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Diffiniad o Weinyddu 

 
Mae system les y DU yn seiliedig ar fframwaith deddfwriaethol cymhleth ac nid yw bob 
amser yn hawdd gwahaniaethu rhwng polisi lles a'r gwaith o'i weinyddu.  Mae agweddau ar 
y system bresennol y gellid ystyried eu bod yn rhai gweinyddol yn aml yn cael eu nodi 
mewn deddfwriaeth ac yn adlewyrchu dewisiadau pwrpasol y bwriedir iddynt gyflawni 
amcanion polisi penodol, er enghraifft y bwriad y bydd Credyd Cynhwysol yn adlewyrchu 
byd gwaith mor agos â phosibl.  O ganlyniad, mae'n debygol y bydd cryn dipyn o ddadlau 
ynglŷn â'r rhaniad rhwng polisi a gweinyddu.   Un o'r egwyddorion allweddol sy'n sail i'n 
hystyriaeth o ‘weinyddu datganoledig’ yw y dylai'r system les fod yn deg o ran y ffordd y 
mae'n trin pobl, ac y dylai fod wedi'i chynllunio mor syml â phosibl, gan hyrwyddo 
gweinyddu effeithlon a helpu dinasyddion i ddeall eu hawliau.  Rydym wedi gofyn i Ganolfan 
Polisi Cyhoeddus Cymru am ei barn ar y mater hwn. 
 
Cydberthnasau rhynglywodraethol  

 
Fel y gŵyr y Pwyllgor, comisiynwyd adolygiad ar y cyd o gydberthnasau rhynglywodraethol 
yng nghyfarfod llawn y Cyd-bwyllgor Gweinidogion ym mis Mawrth 2018.  Mae'r adolygiad 
yn gwerthuso'r systemau rhynglywodraethol presennol, gan gynnwys fforymau 
Gweinidogion, ac yn ystyried pa systemau newydd y gallai fod eu hangen yn y dyfodol.  Ein 
barn ni, a rennir gan Lywodraeth yr Alban, yw bod angen atgyfnerthu saernïaeth 
rynglywodraethol yn sylweddol fel mater o frys, gan gynnwys systemau diwygiedig sy'n 
ddigon cadarn i gynnal pwysau'r gwaith rhynglywodraethol sydd ei angen bellach, a phroses 
datrys anghydfod gryfach sy'n cynnwys elfen annibynnol ac yn sicrhau cydraddoldeb 
gwirioneddol o ran cyfranogiad. 
 
O ran yr Adolygiad ar wahân o Alluogrwydd yr Undeb Llywodraeth y DU, a gomisiynwyd 
gan Lywodraeth y DU ac a gynhaliwyd gan yr Arglwydd Dunlop, rydych yn cyfeirio ato, 
rydym o'r farn y gallai ystyried a yw Whitehall yn gweithio mewn ffordd sy'n parchu ac yn 
cefnogi datganoli, helpu i gyflawni'r adolygiad o gydberthnasau rhynglywodraethol sy'n 
parhau i fynd rhagddo, a helpu i roi hwb newydd i'r adolygiad hwnnw, y mae ei angen arno 
yn ddiau.  Fodd bynnag, collwyd cyfle pwysig drwy beidio ag ymgysylltu â Llywodraeth 
Cymru a Llywodraeth yr Alban cyn cyhoeddi'r adolygiad, am y byddai hyn wedi dangos mwy 
o barch at y setliad datganoli ac wedi'i gwneud yn bosibl i'r cylch gorchwyl gael ei lunio gyda 
mantais ein mewnbwn. Nodwn fod cylch gorchwyl yr adolygiad (sydd ar gael yn 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_d
ata/file/814759/ToRs_for_independent_review.pdf) yn hepgor yn benodol ystyriaeth o 
bwerau a chyfrifoldebau datganoledig.  
 
Mae'n bwysig cofio y dylai holl adrannau Llywodraeth y DU ymwneud â'r gweinyddiaethau 
datganoledig ar sail yr egwyddorion y cytunwyd arnynt yn y Memorandwm Cyd-
ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig, sef egwyddorion 
a adlewyrchir yn y concordat y cytunodd Llywodraeth Cymru arno yn ddiweddar â'r Adran 
Gwaith a Phensiynau (sydd ar gael yn  
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https://llyw.cymru/concordat-rhwng-adran-gwaith-phensiynau-llywodraeth-y-du-ar-
llywodraeth-cymru 
 
 
Ymgorffori barn pobl â phrofiadau go iawn yn y prosesau o lunio, gweithredu a 
gwerthuso polisi 

 
Mae deall ac adlewyrchu barn y rhai y mae polisïau yn effeithio'n uniongyrchol arnynt yn 
hanfodol i'r 5 ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015.  Er 
enghraifft, wrth lunio a datblygu ein Cynnig Gofal Plant drwy ymgysylltu â rhieni, 
awdurdodau lleol a darparwyr gofal plant.  
    
Mae'r enghraifft rydych yn cyfeirio ati, sef y Gronfa Cymorth Dewisol (CCD), yn un dda. 
Mae'r meini prawf ar gyfer CCD wedi'u haddasu er mwyn sicrhau bod y gronfa yn 
adlewyrchu amgylchiadau a phrofiadau go iawn defnyddwyr gwasanaethau am ei bod yn 
cael ei chefnogi gan rwydwaith o bartneriaid sy'n cyflwyno ceisiadau ar ran eu cleientiaid. 
Daw'r partneriaid hyn o fwy na 300 o sefydliadau rheng flaen ledled Cymru, gan gynnwys 
sefydliadau trais domestig ac elusennau ym maes digartrefedd. Nhw sydd yn y sefyllfa orau 
i helpu i lywio'r gronfa, o gofio eu harbenigedd mewn cefnogi grwpiau sy'n fwy agored i 
niwed, a'r wybodaeth sydd ganddynt am eu cleientiaid a'r pwysau y maent yn eu hwynebu 
bob dydd. Er enghraifft, daeth yn amlwg inni, ar sail tystiolaeth defnyddwyr gwasanaethau 
ar y cam gwneud cais a phartneriaid, fod bylchau ac oedi o ran talu budd-daliadau lles yn 
achosi caledi, felly gwnaethom gynnwys hyn fel maen prawf cymhwysedd ar gyfer cael 
taliadau brys. Hefyd, gwnaethom ddiwygio'r meini prawf er mwyn galluogi unigolion sydd 
wedi cael eu cosbi i wneud cais, o ystyried y caledi hwn. Yn yr un modd, er mwyn goresgyn 
problem y cyfnod sylweddol o amser y mae'n rhaid i hawlwyr newydd Credyd Cynhwysol 
aros i gael eu taliad cyntaf, rydym yn caniatáu i bartneriaid gadarnhau bod cais am Gredyd 
Cynhwysol wedi'i wneud, gan alluogi unigolion i wneud cais i'r Gronfa Cymorth Dewisol, am 
fod cymhwysedd, cyn hynny, yn seiliedig ar b'un a oedd yr unigolyn yn cael budd-daliadau 
ai peidio. At hynny, daethom yn ymwybodol o'r ffaith bod unigolion sy'n gadael carchardai, 
cartrefi gofal a hosteli i bobl ddigartref yn ei chael hi'n anodd ymdopi, heb fawr ddim eiddo 
os o gwbl. Felly, gwnaethom ymateb drwy gynyddu gwerth y taliad arian parod brys i'r 
grwpiau hyn, er mwyn helpu i'w hailsefydlu.  
 
Yn gywir,  
 

 
Hannah Blythyn AC/AM 
Y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol  
Deputy Minister for Housing and Local Government 
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