
 

Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor 

Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar ei Ymchwiliad i Dlodi ac 

Anghydraddoldeb 

 

Fel Llywodraeth, rydym wedi gwneud trechu tlodi’n flaenoriaeth allweddol trwy’r 
Rhaglen Lywodraethu, y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi a’r Strategaeth 
Tlodi Plant, a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Mae hefyd yn rhan annatod o’r gwaith yr 
ydym yn ei wneud ar draws pob Adran. Croesawaf Ymchwiliad y Pwyllgor i Dlodi, a 
hynny am ei fod yn gyfle i ddeall canfyddiadau am y ffordd yr ydym yn gweithredu yn 
hyn o beth ac i ystyried y meysydd lle gallwn wneud mwy.  
 
Mae’n rhaglenni allweddol wedi esgor ar ganlyniadau arwyddocaol. Mae’n dda gweld 
bod dros 3,500 o bobl wedi cael cymorth i gael swydd a thros 11,000 o blant wedi 
cael eu helpu i wella’u perfformiad academaidd trwy’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf 
yn 2014/15. Cafodd dros 32,000 o blant fudd o’n cynllun Dechrau’n Deg y llynedd a 
thrwy Teuluoedd yn Gyntaf, cafodd mwy na 2,700 o Gynlluniau Gweithredu Tîm o 
Amgylch y Teulu eu dirwyn i ben yn llwyddiannus. Rydym wedi cynyddu cyllid y 
Grant Amddifadedd Disgyblion yn sylweddol a helpodd y Rhaglen Cefnogi Pobl dros 
20,000 o unigolion i reoli eu harian a’u helpu i osgoi colli eu cartrefi, gan roi cymorth 
gwerthfawr arall sy’n gysylltiedig â thai i dros 60,000 o bobl. 
 
Er ein bod wedi dweud yn gyson y byddwn yn defnyddio pob ysgogydd sydd ar gael 
inni i drechu tlodi yng Nghymru, mae ein prif ffocws ar achosion sylfaenol tlodi. Y 
llynedd, cyhoeddon ni werthusiad o’’r ffordd yr ydym yn mynd ati i drechu tlodi plant. 
Dangosodd y gwerthusiad hwnnw’n benodol mai’r dull yr ydym yn ei ddefnyddio yw’r 
un cywir, yn enwedig yng ngoleuni ein ffocws ar wella canlyniadau ym mlynyddoedd 
cynnar bywyd plentyn, ar wella cyflawniad addysgol a lleihau niferoedd y bobl sydd 
heb waith. Bydd ein buddsoddiad cyson a pharhaus ym mhob un o’r meysydd hyn yn 
gwneud cyfraniad sylweddol at drechu achosion sylfaenol tlodi.   
 
Rwyf wedi cyhoeddi ymateb yn ddiweddar i Ddatganiad Llywodraeth y DU ar Dlodi 
Plant. Roedd yr ymateb hwnnw’n dwyn sylw at yr hanes sylweddol sydd gan 
Lywodraeth Cymru o fuddsoddi mewn ysgogiadau polisi er mwyn atal tlodi. Roedd 
hefyd yn mynegi ein siom bod Llywodraeth y DU wedi dewis rhoi’r gorau i’r targed o 
ddileu tlodi plant erbyn 2020. Mae Llywodraeth Cymru yn dal i fod yn ymrwymedig i’r 
uchelgais hwnnw. 
 
Rydym hefyd yn cydnabod ei bod yn bwysig cefnogi aelwydydd “yn syth”, a hynny yn 
anad dim oherwydd yr effeithiau parhaus y mae’r diwygiadau lles yn eu cael yng 
Nghymru a’u heffaith anghymesur ar aelwydydd incwm isel. Pwysleisiwyd hynny’n 
gryf yn yr ymgynghoriad diweddar ynghylch ein Strategaeth Tlodi Plant ddiwygiedig, 
lle dywedwyd wrthym ei bod yn hanfodol ein bod yn parhau i ganolbwyntio ar y 
blynyddoedd cynnar, addysg, sgiliau a chyflogaeth, ond bod angen inni hefyd chwilio 
am ffyrdd o gefnogi aelwydydd “yn syth”. 
 
Rydym yn diweddaru’n dull o weithredu yn hyn o beth er mwyn sicrhau ein bod yn 
canolbwyntio’n ddi-ildio ar achosion sylfaenol tlodi. Mae holl Adrannau’r Llywodraeth 
wedi bod yn cydweithio i ganfod ffyrdd o wneud mwy byth i roi’r dechrau gorau posibl 
mewn bywyd i blant, i helpu pobl i sicrhau swydd a gwella eu hiechyd a’u llesiant.    



 
 

 
Ceir ymatebion isod i bob un o’r argymhellion yr ydych wedi’u gwneud. 

 
 
Argymhelliad 1: Argymhellwn fod Llywodraeth Cymru yn sefydlu Cynghrair 
Lleihau Tlodi Cymru, a fydd yn cynnwys Gweinidogion a swyddogion (gan 
gynnwys llywodraeth leol), ynghyd â’r trydydd sector, a’r sectorau preifat ac 
academaidd. Dylai hefyd gynnwys cynrychiolwyr pobl sy’n byw mewn tlodi. 
Dylai’r grŵp hwn fod yn sail i ddatblygu polisïau arloesol, gweithredu a 
chraffu’n barhaus ar lefelau tlodi yng Nghymru. 

 
Ymateb: Gwrthod 

 
Rwy’n gwrthod yr argymhelliad hwn. Rwy’n cydnabod bod modelau megis y 
Cynghrair Lleihau Tlodi yn darparu gwasanaeth gwerthfawr. Fodd bynnag, rwy’n 
cynnal amrywiaeth o gyfarfodydd gydag ystod o randdeiliaid ac rwy’n fodlon ar lefel 
yr ymgysylltiad a’r mewnbwn a ddarperir gan y cyfarfodydd hyn. Nid oes bwriad 
gennyf i sefydlu unrhyw grwpiau pellach y tu hwnt i’r rheini sydd gennym yn barod.  
 
Rwy’n cwrdd â’r holl sectorau a rhanddeiliaid y cyfeirir atynt yn yr argymhelliad trwy’r 
rhwydwaith o Hyrwyddwyr Gwrthdlodi yr Awdurdodau Lleol, y Grŵp Cynghori Allanol 
ar Drechu Tlodi, y Rhwydwaith Dileu Tlodi Plant a chyfarfodydd rheolaidd gyda’r 
Trydydd Sector. Rydym hefyd yn darparu £1.8 miliwn dros dair blynedd ar gyfer 
Plant yng Nghymru i greu strwythurau cyfranogi cenedlaethol i sicrhau bod lleisiau a 
barn plant a phobl ifanc, gan gynnwys y rheini sy’n ddifreintiedig, yn cael eu clywed 
er mwyn iddynt lywio a dylanwadu ar ddeddfwriaeth, polisi a rhaglenni Llywodraeth 
Cymru. 
 
Yn ddiweddar hefyd rwyf wedi sefydlu Grŵp Ymarferwyr, sy’n cynnwys darparwyr 
gwasanaethau a defnyddwyr gwasanaethau, am fy mod yn awyddus tu hwnt i ddeall 
materion ‘ar lawr gwlad’. Rwyf eisoes wedi cael trafodaethau defnyddiol gyda’r grŵp 
hwn sydd, o fwriad, yn un bach. Byddwn yn pryderu y gallai Cynghrair anochel o 
fawr o randdeiliaid atal a gwanhau barn defnyddwyr gwasanaethau. Rwy’n credu 
bod fforwm mwy anffurfiol yn fecanwaith gwell ar gyfer y sgyrsiau hyn. 
 
 
Argymhelliad 2: Argymhellwn fod y Gweinidog yn adrodd yn ôl i’r Pwyllgor am 
y camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru o ganlyniad i Astudiaeth ‘Lle 
Dwfn’, Tredegar. 
 
Ymateb: Derbyn 
 

Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Tan yn ddiweddar, roedd yr Athro Dave 
Adamson, sef un o awduron yr adroddiad, wedi’i benodi’n aelod o’r Grŵp Cynghori 
Allanol ar Drechu Tlodi. Mae’r Grŵp wedi gwneud argymhellion ffurfiol mewn nifer o 
feysydd polisi, gan gynnwys tlodi mewn gwaith a rôl yr economi. Gwnaethant hefyd 
drafod yr Astudiaeth Lle Dwfn yn benodol a chyflwyno argymhellion i Lywodraeth 
Cymru. 
 



 
 

Cefais gyfarfod gydag awduron yr Astudiaeth, yr Athro Adamson a’r Dr Mark Lang, 
ym mis Mawrth i drafod y canfyddiadau. Mae fy swyddogion mewn cysylltiad â hwy 
ac maent wrthi’n trefnu cyfarfod i drafod camau gweithredu ymarferol a realistig y 
gall Llywodraeth Cymru eu cymryd o ganlyniad i’r Astudiaeth hon. 
 
Byddaf yn adrodd yn ôl wrth y Pwyllgor mewn mwy o fanylder ar yr Astudiaeth Lle 
Dwfn yn dilyn y trafodaethau mwy manwl y mae swyddogion yn bwrw ymlaen â hwy. 
 
 
Argymhelliad 3: Argymhellwn fod Llywodraeth Cymru yn mabwysiadu diffiniad 
clir o dlodi. Awgrymwn fod y diffiniad yn seiliedig ar fesur a yw adnoddau 
person yn ddigonol i ddiwallu ei anghenion dynol sylfaenol, ac i gael safon 
byw derbyniol sy’n ei alluogi i gymryd rhan mewn cymdeithas. 
 
Ymateb: Derbyn  
 

Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Mae gan Lywodraeth Cymru eisoes ddiffiniad clir 
o dlodi yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor. Mae’r diffiniad hwnnw yn ei le ers i’r 
Strategaeth Tlodi Plant flaenorol gael ei chyhoeddi yn 2011. Roedd y Strategaeth 
Tlodi Plant ddiwygiedig a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn ailddatgan ein diffiniad 
ehangach o dlodi fel “cyflwr tymor hir o beidio â bod ag adnoddau digonol i fforddio 
bwyd, amodau byw neu amwynderau rhesymol neu gymryd rhan mewn 
gweithgareddau (megis mynediad at gymdogaeth a mannau agored deniadol) y mae 
eraill mewn cymdeithas yn eu derbyn fel mater o drefn”. Mae’r mesur sy’n seiliedig ar 
incwm cymharol yn dal i fod yn ddefnyddiol ochr yn ochr â hyn gan fod incwm yn 
amlwg yn elfen bwysig o’r diffiniad ehangach.   
 
Argymhelliad 4: Rydyn ni’n argymell bod Llywodraeth Cymru yn gwneud 
ymrwymiad yn ei strategaeth trechu tlodi i sicrhau bod gan bob person yng 
Nghymru fwyd, lloches a chynhesrwydd. Dylai hyn gynnwys dadansoddiadau 
manwl a thargedau ar gyfer tlodi bwyd, tlodi tanwydd a digartrefedd. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Rwy’n cytuno bod cyfrifoldeb ar 
Lywodraeth Cymru i wneud popeth yn ei gallu i sicrhau bod anghenion sylfaenol pobl 
yn cael eu diwallu, ac mae hon yn un o’n hegwyddorion sylfaenol fel Llywodraeth, a 
hynny er gwaethaf y ffaith bod ffactorau pwysig sydd y tu hwnt i reolaeth Llywodraeth 
Cymru yn dylanwadu ar yr anghenion hynny. 
 
Er nad oes cynlluniau i ddiwygio’r Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi yn y 
dyfodol agos, cyhoeddais Strategaeth Tlodi Plant ddiwygiedig ym mis Mawrth a’r 
Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun Gweithredu ddechrau mis Gorffennaf. Nodir yn y 
ddwy ddogfen bod tlodi a thai yn flaenoriaethau. 
 
Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddiffinio tlodi bwyd a sefydlu dangosyddion i helpu i 
fesur y mater amlweddog hwn. Mae gan Lywodraeth Cymru dargedau o ran tlodi 
tanwydd, a ninnau wedi ymrwymo i ddileu tlodi tanwydd, i’r graddau y mae hynny’n 
rhesymol ymarferol, ym mhob aelwyd erbyn 2018. Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 



 
 

hefyd wedi gosod dyletswydd gryfach o lawer ar Awdurdodau Lleol i atal 
digartrefedd. 
 
Argymhelliad 5: Argymhellwn fod y Gweinidog yn comisiynu ymchwil sy’n 
gwella’n sylweddol ansawdd, cwmpas a graddau’r data am dlodi yng Nghymru. 
Dylai’r ymchwil hon sefydlu pa grwpiau o bobl yng Nghymru sy’n debygol o 
fod yn byw’n anghymesur mewn tlodi, a nodi’r gyfres o ymyriadau sy’n 
gweithio orau i wahanol bobl, yn seiliedig ar dystiolaeth yn hytrach na si. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Rwy’n cydnabod bod data’n 
gwella ein dealltwriaeth o dlodi yng Nghymru, ac yn dylanwadu’n uniongyrchol ar y 
penderfyniadau polisi yr ydym yn eu gwneud wedyn. Rwy’n awyddus i ystyried 
cyfleoedd i wella faint o wybodaeth, ac ansawdd yr wybodaeth, sydd ar gael inni, o 
fewn terfynau’r hyn sy’n bosibl yn ymarferol ac yn ariannol. 
 
Mae swyddogion yn bwriadu cynnal dadansoddiad pellach o’r dangosyddion sy’n sail 
i Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Bydd hynny’n rhoi data ar lefel ardaloedd 
bychain am fathau gwahanol o amddifadedd ymhlith plant a phobl ifanc, a bydd  
data’n cael eu cyhoeddi hefyd ar gyfer ardaloedd daearyddol mwy, gan gynnwys 
Awdurdodau Lleol. 
 
Cafodd cwestiynau am amddifadedd sylweddol eu cynnwys am y tro cyntaf yn 
Arolwg Cenedlaethol Cymru 2014-15, a byddant yn rhoi gwell dealltwriaeth am natur 
amddifadedd yng Nghymru, yr hyn y mae’n ei olygu i deuluoedd a sut y gallwn 
dargedu cymorth yn well. 
 
Mewn partneriaeth â Chanolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru, mae swyddogion 
hefyd yn ymchwilio i ddichonoldeb defnyddio’r arfer o gysylltu data er mwyn datblygu 
mesurau unigol o amddifadedd lluosog. Byddai hynny’n rhoi dealltwriaeth am y math 
o bobl sy’n profi amddifadedd lluosog, heb y costau sylweddol a fyddai’n gysylltedig 
ag arolwg. 
 
Mae’r Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, mewn partneriaeth â’r 
Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru, wedi ariannu pedwar prosiect fel rhan o’r 
Ganolfan What Works for Tackling Poverty. Bydd hynny’n rhoi gwybodaeth bwysig 
inni am nodweddion newidiol y rhai sy’n byw mewn tlodi, gan gynnwys y nodweddion 
a’r ffactorau risg sy’n gysylltiedig â thlodi mewn gwaith. Rwyf wedi comisiynu darn 
penodol o waith gan y Sefydliad Polisi Cyhoeddus i Gymru ar “yr hyn sy’n gweithio” o 
ran mynd i’r afael â thlodi gwledig. 
 
Mae’r Strategaeth Tlodi Plant hefyd yn cynnwys ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i 
gynnal dadansoddiad pellach o’r hyn y bydd angen ei wneud i newid y prif ffigurau 
tlodi yng Nghymru. 
 
Mae peth o’r data sydd ar gael inni’n cael eu casglu ar lefel Llywodraeth y DU, megis 
y prif amcangyfrifon o lefelau tlodi yng Nghymru a ddarperir gan y data ynghylch 
Cartrefi Islaw’r Incwm Cyfartalog (HBAI). Gwyddom o’r data hyn fod rhai aelwydydd 
mewn mwy o berygl o fyw mewn tlodi. Gwyddom o’r data hwy, ar lefel y DU, fod rhai 



 
 

mathau o aelwydydd yn fwy tebygol o fod mewn tlodi. Mae hyn yn cynnwys y rheini y 
mae gan eu haelodau rai nodweddion gwarchodedig o dan ddeddfwriaeth 
Cydraddoldeb, megis anableddau a rhai grwpiau ethnig. Mae’n hynod debygol bod y 
canfyddiadau hyn ar lefel y DU yn wir ar lefel Cymru hefyd. 
 
 
Argymhelliad 6: Argymhellwn fod Llywodraeth Cymru, fel rhan o strategaeth 
datblygu economaidd glir, yn egluro sut y mae’r strategaeth hon yn cyd-fynd 
â’i pholisïau a’i hymyriadau ar gyfer trechu tlodi. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
 
Mae’r blaenoriaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u datgan yn glir ar gyfer 
datblygu economaidd yn amlinellu gweledigaeth strategol gref.  
 
Rwy’n cydweithio’n agos â Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac 
mae hi’n awyddus i sicrhau bod trechu tlodi’n rhan annatod o waith datblygu 
economaidd ei hadran. Rydym wedi gosod swyddi, twf a threchu tlodi wrth graidd ein 
Rhaglen Lywodraethu ac mae cysylltiad clir rhwng yr agendâu hynny. Rydym yn 
ymrwymedig i gamau gweithredu sy’n cynorthwyo busnesau i greu swyddi a thwf 
economaidd cynaliadwy.  
 
Er mwyn pwysleisio ein hymrwymiad i gysylltu polisi economaidd a pholisi trechu 
tlodi, pan gyhoeddais ein Strategaeth Tlodi Plant ddiwygiedig ym mis Mawrth, 
cynhwysais amcan strategol newydd i “greu economi a marchnad lafur gref sy’n 
cefnogi’r agenda trechu tlodi ac yn lleihau tlodi mewn gwaith yng Nghymru”. 
 
Rwyf wedi cyfarfod yn ddiweddar â Chyngor Adnewyddu’r Economi a Chymdeithas y 
Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig. Rwy’n bwriadu cydweithio’n agos â busnesau i weld 
sut orau y gallwn gynorthwyo pobl o deuluoedd incwm isel i ddod o hyd i swydd 
gynaliadwy. 
 
 
Argymhelliad 7: Argymhellwn fod Llywodraeth Cymru yn defnyddio ei 
dylanwad ar y rhan honno o’r farchnad lafur lle mae’r sgiliau’n isel (yn enwedig 
y sectorau gofal, manwerthu a lletygarwch), drwy brosesau caffael ac amodau 
ar arian grant, er mwyn gwella ansawdd bywyd pobl sy’n dioddef tlodi mewn 
gwaith. Mae angen gwneud hyn ar y cyd â’r sector preifat drwy wella’r 
ymwneud â’r sector. 
 
Ymateb: Derbyn 
  
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn. Fel Llywodraeth, rydym yn ymrwymedig i 
ddefnyddio’r cyllid sydd ar gael inni trwy brosesau caffael a grantiau i sicrhau’r budd 
mwyaf posibl i economi Cymru yn gyffredinol ac yn benodol, i’r bobl hynny sy’n byw 
mewn tlodi. 
 
Mae offer caffael megis yr Asesiad Risg Cynaliadwy a Manteision Cymunedol wedi’u 
sefydlu er mwyn eu gwneud yn ofynnol i brynwyr ystyried holl effeithiau 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol eu hymarfer caffael.  



 
 

 
Mae’r Asesiad Risg Cynaliadwy yn annog prynwyr i ystyried y posibiliadau o ran 
pennu cyflog byw yn eu contract ac i feddwl am faterion eraill sy’n gysylltiedig â 
chyflogaeth, megis y potensial i gyflogeion cyflenwyr gael eu hecsbloetio. Er na ellir 
ei gwneud yn orfodol talu cyflog ar lefel benodol trwy gaffael cyhoeddus, mae’r 
Asesiad Risg Cynaliadwy yn golygu bod modd ystyried cynnwys cyflog byw ym 
mhob contract.  
 
Mae’r polisi Manteision Cymunedol yn hybu’r defnydd o gaffael fel ysgogydd i 
sicrhau manteision, gan gynnwys creu swyddi, addysg a hyfforddiant. Mae pwyslais 
arbennig ar grwpiau difreintiedig a’r rheini sydd bellaf o’r farchnad lafur.  
 
Mae’r dull hwn yn cael ei gyflawni trwy raglenni allweddol arwyddocaol yng Nghymru 
megis Ysgolion yr 21ain Ganrif, Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, Safon Ansawdd 
Tai Cymru, prosiectau cyfalaf ym maes Iechyd, cynlluniau ffyrdd megis deuoli’r A465 
a phrosiectau eraill yn y Cynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. 
 
Bydd Datganiad Polisi Caffael Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i gyrff cyhoeddus 
benodi Hyrwyddwr Manteision Cymunedol, i ystyried y dull Manteision Cymunedol 
ym mhob ymarfer caffael yn y sector cyhoeddus, a defnyddio’r Offeryn Mesur 
Manteision Cymunedol ar gyfer pob contract dros £1m. Mae Gweinidog Cyllid a 
Busnes y Llywodraeth wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen, a fydd yn cryfhau’r 
modd y cyflawnir Manteision Cymunedol. 
 
Er ein bod yn awyddus i weld y polisïau hyn yn dwyn budd i bobl sy’n byw mewn 
tlodi mewn gwaith, rydym hefyd yn defnyddio’r ysgogiadau hyn i ddwyn budd i’r 
rheini sydd bellaf o’r farchnad lafur. 
 
 
Argymhelliad 8: Mae’r rhan fwyaf ohonom yn argymell fod Llywodraeth Cymru 
yn pwyso am ddatganoli’r Rhaglen Waith, fel bod helpu pobl i gael gwaith yn 
seiliedig ar wybodaeth leol ac yn canolbwyntio ar bobl sydd bellaf o’r farchnad 
lafur. Dylai hyn gynnig atebion wedi’u teilwra ar gyfer gwahanol grwpiau o 
bobl, yn enwedig menywod a phobl anabl.  
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor  

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir bod gan Gymru ei hagenda datganoli ei 
hun, yn seiliedig ar adroddiadau Silk. Ceir consensws trawsbleidiol mai adroddiadau 
Silk ddylai fod y sail i gamau y mae dirfawr eu hangen er mwyn diwygio ein setliad. 
 
Rydym yn cydnabod bod manteision i ddatganoli rhaglenni cyflogaeth i Gymru gan y 
byddai hynny’n gyfle i sicrhau gwell darpariaeth o ran sgiliau i gynorthwyo pobl  
ddi-waith i ddod o hyd i swydd gynaliadwy.   
 
Ers ei chyflwyno yn 2011, nid yw pobl sy’n cymryd rhan yn y Rhaglen Waith (ac yn yr 
un modd, Dewis Gwaith) wedi gallu manteisio ar gymorth a ariennir gan Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop na Llywodraeth Cymru, a hynny oherwydd nad oes modd 
dangos gwerth ychwanegol o fewn y Rhaglen Waith. 
 



 
 

Fodd bynnag, mae ystyried y potensial i ddatganoli’r cyfan neu ran o’r system 
gyflogaeth, gan gynnwys y Rhaglen Waith, yn fater cymhleth gan fod cyswllt 
cynhenid rhyngddi a’r system budd-daliadau. Bydd rheoliadau budd-daliadau yn dal i 
fod yn gyfrifoldeb i Lywodraeth y DU, gan gynnwys yr agweddau ar y rhaglen sy’n 
ymwneud ag amodoldeb a sancsiynu. 
 
Mae pryderon cyllidebol yn ystyriaeth allweddol i Lywodraeth Cymru mewn 
perthynas â datganoli rhaglenni cyflogaeth. Ar hyn o bryd, nid oes ymrwymiad 
hirdymor o ran y gyllideb cyflawni gysylltiedig y tu hwnt i’r pecyn cyllido cychwynnol a 
fyddai’n eistedd ochr yn ochr â’r trefniadau cyflawni datganoledig. Bydd yn rhaid wrth 
asesiad pellach o’r goblygiadau ariannol posibl i Gymru, yn enwedig mewn 
perthynas â sicrhau bod mwy o bobl sy’n profi rhwystrau mwy cymhleth i gyflogaeth 
yn cymryd rhan yn y rhaglen, a bydd angen hefyd asesu’r effaith gysylltiedig ar 
ddarparu digon o adnoddau i roi’r lefelau priodol o gymorth. 
 
 
Argymhelliad 9: Argymhellwn fod Llywodraeth Cymru yn rhoi blaenoriaeth i 
annog mwy i hawlio’u budd-daliadau, fel y Credyd Pensiwn a’r Gronfa Cymorth 
Dewisol yng Nghymru.  
 
Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 
 
Rwy’n derbyn yr argymhelliad hwn mewn egwyddor. Mae Llywodraeth Cymru yn trin 
achosion o beidio â hawlio budd-daliadau fel mater difrifol iawn. Fodd bynnag, mae’n 
bwysig nodi nad budd-dal mo’r Gronfa Cymorth Dewisol. Cronfa i’w defnyddio fel 
dewis olaf ydyw ac ni ellir ei thrin fel budd-dal. 
 
Mae’n hanfodol bod pobl sy’n byw mewn tlodi’n gallu cael gafael ar y cymorth y mae 
ganddynt yr hawl iddo, gan gynnwys cymorth i gael budd-daliadau a chymorth o’r 
cronfeydd eraill sydd ar gael. Mae Llywodraeth Cymru yn darparu llawer o gymorth 
yn y maes hwn. gan gynnwys darparu £2m y flwyddyn o 2014/15 ymlaen i gefnogi 
gwasanaethau cynghori am ddim. Y darparwyr gwasanaethau cynghori sy’n cael eu 
cefnogi ar hyn o bryd yw Cyngor ar Bopeth, Shelter Cymru, SNAP Cymru, Age 
Cymru a Tenovus. Maent yn rhoi cyngor annibynnol, rhad ac am ddim i bobl am eu 
hawliau ariannol, dyledion a materion sy’n gysylltiedig â thai a gwahaniaethu. Mae 
hynny’n cynnwys cymorth ymarferol lefel uchel i bobl fynd ar drywydd hawliadau a 
herio penderfyniadau. 
 
Hefyd, rydym yn darparu cyllid o £2.2m yn flynyddol ar gyfer Cyngor ar Bopeth 
Cymru i ddarparu’r prosiect Cyngor Da, Byw’n Well (BABL) sy’n ymgyrch gwrthdlodi i 
annog pobl i hawlio budd-daliadau. Mae’r Cynllun yn rhoi cymorth i bobl mewn 
perthynas â hawlio budd-daliadau ar gyfer iechyd, y Dreth Gyngor, Teuluoedd â 
Phlant ag anableddau a theuluoedd sy’n gweithio. Mae’r cyllid ar gyfer y gwasanaeth 
hwn wedi cael ei ymestyn tan fis Mawrth 2016. O fis Ebrill 2012 tan fis Mawrth 2015, 
fe helpodd y Cynllun bron i 60,000 o bobl i gael enillion wedi’u cadarnhau o fwy na 
£52m. Hefyd, rydym yn ariannu Age Cymru i roi cyngor ynghylch cynyddu incwm i’r 
eithaf i bobl hŷn a gofalwyr yng Nghymru.  
 
Rydym hefyd yn rhoi cymorth uniongyrchol yn ein hardaloedd mwyaf amddifadus. 
Mae’r prosiect Canlyniadau a Rennir Cymunedau yn Gyntaf gan Cyngor ar Bopeth 



 
 

yn darparu dull cenedlaethol o gydgysylltu’r modd y caiff gwasanaethau cynghori eu 
darparu mewn Clystyrau Cymunedau yn Gyntaf ledled Cymru. Caiff y rhain eu 
darparu gan y Canolfannau lleol, trwy Gytundeb Lefel Gwasanaeth gyda Cyngor ar 
Bopeth Cymru, i roi cymorth ar sail allgymorth i Glystyrau gyda chyngor ynghylch 
dyledion ac arian. Mae cyllid o £1.5m wedi cael ei neilltuo i Cyngor ar Bopeth Cymru 
ar gyfer y gwaith hwn yn 2015/16. 
 
Yn ogystal â chynlluniau ariannu penodol ar gyfer gwasanaethau cynghori, mae nifer 
o raglenni eraill gan Lywodraeth Cymru hefyd yn cefnogi gwaith sy’n rhoi cyngor a 
chymorth i bobl yn y maes hwn. Er enghraifft, caiff cyngor ynghylch dyledion a lles a 
chymorth i reoli arian eu comisiynu’n lleol trwy raglenni megis Cefnogi Pobl, 
Teuluoedd yn Gyntaf a hefyd Cymunedau yn Gyntaf.  
 
Ochr yn ochr â’r cyllid uniongyrchol a ddarperir, rydym wedi sefydlu Rhwydwaith 
Cynghori Cenedlaethol i sicrhau bod strwythur yn bodoli sydd â chyfrifoldeb am fwrw 
golwg holistaidd ar yr angen am gyngor, a’r cyngor sy’n cael ei ddarparu, yng 
Nghymru.  
 
Argymhelliad 10: Argymhellwn fod y meini prawf cymhwyster ar gyfer y Gronfa 
Cymorth Dewisol yn cael eu llacio, er enghraifft drwy beidio â gofyn i bobl 
wneud cais am fenthyciad cyllidebu cyn gwneud cais am gymorth o'r Gronfa. 
Argymhellwn hefyd fod y dyraniad gwreiddiol o £10.2 miliwn ar gyfer y 
Gronfa yn cael ei adfer. 
 
Ymateb: Gwrthod 
 
Rwy’n gwrthod yr argymhelliad hwn. Cynllun sy’n ymateb i’r galw yw’r Gronfa 
Cymorth Dewisol, sy’n cefnogi’r bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru. Cronfa i’w 
defnyddio fel dewis olaf ydyw, sydd trwy ddiffiniad yn golygu y dylai’r holl ddulliau 
addas a phriodol o gael yr eitemau y mae eu hangen, neu gyllid ar gyfer eitemau, 
gael eu harchwilio cyn gwneud cais i’r Gronfa hon. Gofynnir felly i bob ymgeisydd 
fynd ati’n gyntaf i archwilio’r opsiwn i gael benthyciad cyllido gyda’r Adran Gwaith a 
Phensiynau. Mae hyn yn sicrhau bod yr arian yn cael ei ddarparu ar gyfer y rhai sydd 
fwyaf mewn angen ac yn cefnogi’r rhai sydd heb unrhyw le arall i droi am gymorth.  
 
Yn 2015/16 cafodd cyllid ei drosglwyddo o’r Gronfa Cymorth Dewisol i Wasanaethau 
Cynghori, sy’n cefnogi gwaith ataliol rheng-flaen trwy gynyddu capasiti darparwyr 
Gwasanaethau Cynghori Annibynnol. Fe wnaed hyn i helpu i ymdrin â’r pwysau 
gwirioneddol y mae’r sefydliadau hyn yn eu hwynebu, gyda’r twf yn y galw am y 
gwasanaethau hyn ar yr union adeg pan fo cyllid Cymorth Cyfreithiol a ffynonellau 
cymorth eraill yn cael eu torri.  
 
Mae cyllideb Grant y Gronfa Cymorth Dewisol ar gyfer 2015/16 yn £8.38m ac nid 
£7.2m (fel y nodir yn yr adroddiad) a byddwn yn adolygu’r gofynion yn hyn o beth yn 
gyson. Mae’r hyblygrwydd hwn i symud adnoddau i’r lle y mae eu hangen fwyaf 
unwaith eto’n adlewyrchu dull ymatebol a holistaidd Llywodraeth Cymru o drechu 
tlodi. 
 
Lesley Griffiths AC 
Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi 


