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Rhagair
Mae sancsiynau budd-daliadau yn gam wrth gefn hollbwysig yn y system nawdd cymdeithasol i geiswyr 
gwaith. Maent yn sicrhau, yn gyfnewid am y cymorth a ddarperir gan y wladwriaeth, fod hawlwyr 
yn atebol am wneud popeth y gallant i dderbyn y cymorth hwnnw a symud yn ôl i mewn i waith. 
Mae hon yn elfen allweddol o’r cydymrwymiad sy’n sail i effeithiolrwydd a thegwch y system nawdd 
cymdeithasol.

Fodd bynnag, mae hefyd yn glir bod hon yn system a all fynd o chwith, a phan fydd hynny’n digwydd, 
gall unigolion a theuluoedd ddioddef yn annheg. Yn hynny o beth, mae’n hawdd gweld pwysigrwydd 
cyfathrebu a deall. Ni waeth pa system nawdd cymdeithasol sydd ar waith, os caiff ei chyfleu yn 
wael, os na fydd hawlwyr yn deall y system na’u cyfrifoldebau, ac os na chânt eu grymuso i herio 
penderfyniadau y credant sy’n anghywir a cheisio iawndal, yna ni fydd yn cyflawni ei diben. Ni fydd yn 
deg nac yn effeithiol.

Diben fy Adolygiad oedd asesu a oedd y system gyfredol yn gweithredu fel y dylai. Er i mi weld nad oedd 
y system yn y bôn yn ddiffygiol, mae nifer o feysydd lle mae angen gwneud gwelliannau, yn enwedig i 
unigolion mwy agored i niwed.

O’r dechrau, rwyf am bwysleisio, er bod yr Adolygiad hwn yn tynnu sylw at feysydd yn y system nad 
ydynt yn gweithio mor effeithiol ag y gallent, nad yw hyn yn feirniadaeth ar staff y Ganolfan Byd Gwaith 
na gwneuthurwyr polisi. Tynnodd yr holl sgyrsiau a gafodd tîm yr Adolygiad â staff y Ganolfan Byd 
Gwaith sylw at eu hymrwymiad i geisio helpu hawlwyr yn ôl i’r gwaith a sicrhau bod y system nawdd 
cymdeithasol yn cael ei gweinyddu’n deg ac yn effeithiol. Roedd y gwneuthurwyr polisi y siaradodd y 
tîm â hwy hefyd yn rhannu’r cymhelliant hwn a buont o gymorth mawr i ddatgelu problemau a oedd yn 
bodoli eisoes a dod o hyd i atebion posibl.

Yn hyn o beth, rwy’n gobeithio bod argymhellion ar gyfer gwella, a amlinellir ym Mhenodau 4 a 5, yn 
cyfrannu at wella’r system sancsiynau budd-daliadau ym Mhrydain. Pe caent eu derbyn, byddent yn 
sicrhau bod yr Adran Gwaith a Phensiynau yn canolbwyntio ar sicrhau bod hawlwyr yn deall y system 
sancsiynau budd-daliadau yn llawn ac, yn arbennig, fod hawlwyr bob amser yn gwybod pryd y maent 
yn wynebu risg o sancsiwn a beth sydd angen iddynt ei wneud os na chredant y dylent fod yn wynebu 
risg o’r fath. I’r rhai a gaiff eu cosbi ac sydd angen y system taliadau caledi, gallai fy argymhellion wella 
mynediad a dibynadwyedd.

Fodd bynnag, mae hefyd yn glir na fyddant yn ateb i bopeth ac felly rwyf hefyd yn gobeithio y gall yr 
argymhellion hyn gyfrannu at welliannau ehangach yn y system nawdd cymdeithasol. Drwy gydol yr 
Adolygiad hwn, rwyf wedi bod yn ymwybodol mai dim ond tua thraean o’r ceiswyr gwaith hynny a gaiff 
eu cosbi neu sydd mewn perygl o gael eu cosbi a gwmpesir gan y cylch gwaith. Hyd yn oed i’r grwpiau 
hynny a ystyriais, roedd y cylch gwaith yn canolbwyntio’n dynn ar faterion pwysig cyfathrebu a deall. 
Fodd bynnag, mae nifer o’r argymhellion hefyd yn berthnasol i grwpiau eraill o hawlwyr a rhannau eraill 
o’r system sancsiynau.

Yn fwy cyffredinol, siaradais â llawer o bobl sydd â phryderon mwy o lawer am y system sancsiynau 
nad oedd yn rhan o gylch gwaith fy Adolygiad. Crynhoir nifer o’r rhain yn yr ymatebion i’r alwad am 
wybodaeth a gefais gan sefydliadau ac unigolion. Roedd eu safbwyntiau a’u pryderon yn eang eu 
cwmpas ac roedd llawer ar gael ar wefan Grŵp Gweithredu Tlodi Plant. Roedd pryderon allweddol yn 
cynnwys materion ynghylch effeithiolrwydd y system sancsiynau wrth wella symudiadau i mewn i 
waith, cymesuredd y lefelau cosbi cyfredol a chyflymder y newid dros y deng mlynedd diwethaf.



Adolygiad annibynnol o weithredu sancsiynau Lwfans Ceisio Gwaith a ddilyswyd  
gan Ddeddf Ceiswyr Gwaith 2013

3

Mae nifer o’r materion hyn yn codi cwestiynau heriol ynghylch sut mae rhannau o’r system gyfredol yn 
gweithredu ac a allai diwygiadau yn y dyfodol wneud y system yn fwy tryloyw a chefnogol i hawlwyr, 
gan ei gwneud yn fwy tebygol ar yr un pryd o ganfod gwaith i fwy o bobl a lleihau gwariant ar fudd-
daliadau. Yn dilyn yr Adolygiad hwn, anogaf yr Adran i barhau i ystyried sut y gellir mynd i’r afael â’r 
materion hyn a sut y gallai diwygiadau pellach helpu mwy o bobl i symud yn gynt i swyddi parhaol. 
Ochr yn ochr â’r argymhellion ffurfiol a nodir ym mhenodau 4 a 5 o’r Adolygiad hwn, gwnaf nifer o 
awgrymiadau ar gyfer diwygiadau mwy cyffredinol a thymor hwy sydd, gobeithio, yn feysydd y bydd yr 
Adran yn eu hystyried fel opsiynau yn y dyfodol.

Tra’n ystyried yr opsiynau hyn, mae hefyd yn hanfodol bod gan yr Adran y dystiolaeth orau sydd ar gael 
ac felly rwyf hefyd yn gobeithio y bydd yr Adran yn parhau i fuddsoddi, yn y gwaith o fesur dealltwriaeth 
hawlwyr drwy ymchwil ansoddol a meintiol, a chynnal a gwerthuso cynlluniau peilot o ddulliau newydd 
yn llawn. Drwy wneud hynny, bydd gan ddiwygiadau yn y dyfodol fwy o gyfle i sicrhau bod hawlwyr 
budd-daliadau yn symud yn gynt i mewn i waith ac i ffwrdd o gymorth y wladwriaeth.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i bob un o’r sefydliadau ac unigolion a gyfrannodd at yr Adolygiad hwn. Rwyf 
hefyd yn ddiolchgar am y cymorth gwerthfawr a gefais gan yr Adran a’r dull agored a fabwysiadwyd 
ganddynt wrth i mi gynnal yr Adolygiad hwn. Dylid diolch yn arbennig i Lewis Childs a Claire Henderson. 
Wrth gwrs, fy safbwyntiau, fy marn a’m hargymhellion i yn unig yw’r rhai a nodir yn yr Adolygiad hwn, 
ac nid eu rhai hwy, fy nghyflogwr, ‘Which?’ na’r Pwyllgor Cynghori ar Nawdd Cymdeithasol.

Matthew Oakley
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Crynodeb gweithredol
Yr Adolygiad
Mae’r Adolygiad hwn yn ystyried sancsiynau budd-daliadau ar gyfer hawlwyr Lwfans Ceisio Gwaith 
(JSA) sydd wedi cael eu cosbi ar ôl cael eu cyfeirio at gynllun dychwelyd i’r gwaith gorfodol. Ei nod oedd 
asesu a gwneud argymhellion ynghylch sut y mae’r broses o sancsiynau budd-daliadau yn gweithredu 
yn yr amgylchiadau hyn, ac i ba raddau y mae hawlwyr yn deall y system. Yn benodol, gofynnwyd iddo 
ganolbwyntio ar eglurder y wybodaeth a roddir i hawlwyr JSA ynghylch:

•  Canlyniadau methu â chymryd rhan mewn cynlluniau dychwelyd i’r gwaith gorfodol; 
•  Ar ôl cael sancsiwn, y rheswm dros y sancsiwn a phrosesau darparu rheswm da, apelio ynghylch 

penderfyniad a gwneud cais am galedi.

Yn ogystal ag ystyried data cyhoeddedig gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP, yr Adran) ac adolygu 
ymchwil bresennol, cynhaliodd tîm yr Adolygiad ymarfer ymgynghori helaeth a galwad am wybodaeth. 
Roedd hyn yn cynnwys siarad â hawlwyr, staff o bob rhan o’r Adran ac o ddarparwyr cynlluniau 
dychwelyd i’r gwaith a chynrychiolwyr o nifer fawr o sefydliadau sy’n cynrychioli ac yn cefnogi hawlwyr.

Y system sancsiynau gyfredol
Mae systemau cyfredol amodoldeb budd-daliadau a sancsiynau ym Mhrydain wedi datblygu yn sgil 
diwygiadau a wnaed rhwng canol y 1980au a heddiw. Fodd bynnag, gosodwyd gofynion ar dderbyn 
budd-daliadau ers dechrau’r 20fed ganrif ac argymhellir a chanfyddir systemau tebyg i’r rhai a geir ym 
Mhrydain yn y rhan fwyaf o’r byd datblygedig. Cefnogir bodolaeth amodoldeb budd-daliadau a system 
sancsiynau hefyd bron yn gyson ar draws y sbectrwm gwleidyddol ym Mhrydain.

Mae gan y system sancsiynau, fel y mae’n gymwys i hawlwyr JSA heddiw, nifer o nodweddion allweddol:

•  Esbonnir amodau derbyn budd-daliadau i hawlwyr JSA drwy gyfuniad o gyfarfodydd â chynghorwyr 
a llythyrau.

•  Os bydd hawlydd yn methu â chydymffurfio â gofyniad gorfodol (er enghraifft, drwy golli apwyntiad 
gorfodol mewn Canolfan Byd Gwaith neu drwy fethu, pan fo’n ofynnol, â chymryd rhan mewn 
cynllun dychwelyd i’r gwaith), caiff y methiant hwn ei gyfeirio at wneuthurwr penderfyniadau.

•  Bydd y gwneuthurwr penderfyniadau yn barnu a yw sancsiwn yn briodol, yn seiliedig ar y 
dystiolaeth sydd ar gael. Bydd gan hawlwyr y cyfle i esbonio pam na wnaethant gydymffurfio â’r 
gofynion (rhoi “rheswm da”).

•  Anfonir llythyr at yr hawlydd i’w hysbysu am y penderfyniad. Os bydd yn anghytuno gall ofyn i’r 
penderfyniad gael ei ailystyried ac, os bydd yn dal i anghytuno, gall apelio yn erbyn y penderfyniad. 
Bydd taliadau caledi ar gael iddo hefyd os gall ddangos ei fod yn wynebu risg o galedi ariannol.

•  Ar gyfer hawlwyr JSA, mae sancsiynau yn arwain at ddileu eu dyfarniad JSA yn llwyr am gyfnod 
penodol o amser. Bydd y cyfnodau hyn yn amrywio yn dibynnu ar y rheswm dros y sancsiwn.
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Sancsiynau a gwmpesir gan yr Adolygiad hwn
Mae’r mwyafrif helaeth o’r sancsiynau a gwmpesir gan gylch gwaith yr Adolygiad hwn ar y lefel isaf o 
sancsiynau. Yn 20131 gwnaed tua 1,015,000 o atgyfeiriadau at wneuthurwyr penderfyniadau ar gyfer 
sancsiynau posibl i hawlwyr JSA ar gynlluniau dychwelyd i’r gwaith gorfodol. Daeth tua 917,000 (90%) o’r 
rhain o’r Rhaglen Waith. Nid yw arian yr hawlydd wedi cael ei atal ar yr adeg hon.

O blith yr atgyfeiriadau hyn, cadarnhawyd 291,000 (28.7%) fel “sancsiwn wedi’i osod” (canfod nad oedd 
yr hawlydd wedi cydymffurfio â’r gofynion yr oedd wedi cytuno iddynt). Yng ngweddill yr achosion, y 
penderfyniad oedd: peidio â gosod sancsiwn (24.0%); wedi eu gohirio (6.7%); wedi eu canslo (40.6%).2 Yn 
gyffredinol, mae hynny’n golygu na chafodd 71.3% o’r rheini a atgyfeiriwyd ar gyfer penderfyniad o ran 
sancsiwn eu hatal.

Roedd penderfyniad i osod sancsiwn ar ôl atgyfeirio o gynlluniau dychwelyd i’r gwaith gorfodol yn cyfrif 
am 33.4% o’r holl benderfyniadau JSA i osod sancsiwn yn ystod y flwyddyn hyd at fis Rhagfyr 2013. Mae 
hyn wedi cynyddu o 23% o bob penderfyniad o’r fath yn ystod y flwyddyn hyd at fis Rhagfyr 2012.

O blith y penderfyniadau hynny i osod sancsiwn, caiff cyfran sylweddol eu hadolygu wedyn ar gais yr 
hawlydd. Mae’r gyfran yn amrywio fesul rhaglen. Ar gyfer y Rhaglen Waith yn 2013, adolygwyd 33% o’r 
penderfyniadau croes cychwynnol. O blith y penderfyniadau hynny a adolygir, yn dibynnu ar y rhaglen, 
caiff y penderfyniad i osod sancsiwn ei wrthod mewn 43% i 53% ohonynt.

Mae hyn yn golygu, er y gwneir nifer fawr o atgyfeiriadau sancsiynau, dim ond nifer gymharol fach o 
hawlwyr a gaiff eu cosbi mewn gwirionedd. Yn 2013, ar gyfer y Rhaglen Waith, unwaith y cyfrifir ar gyfer 
adolygiadau ac apeliadau, dim ond 28.7% o atgyfeiriadau sancsiynau sy’n arwain at benderfyniad i osod 
sancsiwn yn y pen draw.

O gofio’r costau sy’n gysylltiedig â chynnal y system o wneud penderfyniadau, ailystyried, apelio a 
chaledi, mae’r anghyfartalwch rhwng y rhai a gaiff eu hatgyfeirio ar gyfer sancsiwn a’r rhai a gaiff 
sancsiwn mewn gwirionedd yn arwain at gost sylweddol i’r Wladwriaeth.

Pam bod cyfathrebu’n bwysig
Mae pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol ynghylch systemau amodoldeb a sancsiynau wedi hen sefydlu 
mewn llenyddiaeth ryngwladol, ac mewn adolygiadau blaenorol yn y wlad hon. Tynnwyd sylw at 
hyn yn benodol yn Adolygiad Gregg ac Adolygiad Litchfield yn ddiweddar, ac mae’n thema gyson 
mewn adroddiadau gan y Pwyllgor Cynghori ar Nawdd Cymdeithasol a’r Pwyllgor Dethol ar Waith a 
Phensiynau.

Yn ei Adolygiad yn 2008, dadleuodd Gregg y dylai system sancsiynau budd-daliadau effeithiol wneud y 
canlynol:

•  Cynyddu cydymffurfiaeth â gofynion y farchnad lafur, gan fynychu cyfarfodydd â chynghorwyr yn 
arbennig;

•  Bod yn glir ac yn hawdd ei deall;
•  Bod yn deg, yn amserol, ac yn gyson yn y ffordd y caiff ei gorfodi; 
•  Bod yn gymesur a pheidio â chreu gormod o galedi.

1 Daw pob ystadegyn yn yr adroddiad hwn o ystadegau cyhoeddedig ac maent yn ymwneud â’r cyfnod rhwng mis Ionawr 2013 a mis Rhag-
fyr 2013 oni nodir fel arall.

2 Noder yn achos “wedi eu gohirio” fod yr hawlydd wedi gadael y budd-dal rhwng adeg atgyfeirio sancsiwn a gwneud penderfyniad, a daw’r 
categori “wedi eu canslo” o nifer o amgylchiadau. Er enghraifft, ni ddarparwyd digon o dystiolaeth gyda’r atgyfeiriad; neu roedd yr hawlydd 
wedi dechrau cyflogaeth cyn i’r atgyfeiriad o gynllun gorfodol gael ei wneud.
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Mae’r Adolygiad hwn yn cefnogi’r pedair egwyddor eang hyn ac yn ychwanegu pumed, sef ei bod yn 
bwysig bod gan hawlwyr a gaiff sancsiwn yr hawl i apelio mewn ffordd hygyrch a dealladwy iawn, a 
chael iawndal o bosibl, os credant iddynt gael eu trin yn annheg a chaiff penderfyniadau wedyn eu 
gwrthdroi o’u plaid hwy.

O fewn y pum egwyddor hyn mae’n amlwg bod cyfathrebu’n chwarae rhan bwysig. Mae hyn yn wir i 
hawlwyr ac i’r Adran.

Tynnwyd sylw at y casgliadau hyn hefyd gan nifer fawr o ymatebwyr i’r alwad am wybodaeth ar gyfer 
yr Adolygiad hwn. Yn gyffredinol, tynnodd yr ymatebion hyn sylw at y ffaith y byddai’r system yn cosbi 
rhai hawlwyr mewn ffordd anghyfiawn ac y câi ei hystyried yn annheg pe bai sancsiynau yn deillio o 
ddealltwriaeth wael o’r system yn hytrach nag o ganlyniad i anwybyddu’r gofynion a osodir arnynt yn 
fwriadol. Ar ran yr Adran, datgelodd yr ymatebion, os yw cyfathrebu yn aneffeithiol a’r ddealltwriaeth yn 
wael, y bydd ystod eang o dystiolaeth yn dangos bod cydymffurfiaeth â’r system yn is ac, yn gyffredinol, 
y bydd y system yn llai effeithiol o ran symud hawlwyr o fudd-daliadau i waith.

Fodd bynnag, er bod pwysigrwydd cyfathrebu effeithiol wedi hen sefydlu, mae nifer fawr o adroddiadau 
ac adolygiadau wedi tynnu sylw at broblemau a oedd yn bodoli gynt yn y system.

Er clod iddi, mae’r Adran wedi ceisio mynd i’r afael â llawer o’r materion a godwyd mewn adroddiadau 
blaenorol. Er enghraifft, yn ddiweddar aeth ati o’r newydd i ganolbwyntio ar sicrhau cysondeb yn 
ei dulliau cyfathrebu â hawlwyr. Bydd cyflwyno system ailystyried orfodol ac ymrwymo i sicrhau 
yr ymatebir i apeliadau o fewn terfyn amser penodol yn gwella’r system. Mae’r Adran hefyd wedi 
ymgynghori yn ddiweddar ar sut y gallai wella ei dull o ddarparu gwybodaeth a llythyrau mewn 
fformatau amgen. Ynghyd â’r meysydd penodol hyn, mae diwygiadau ehangach ar waith hefyd o 
ganlyniad i gyflwyno Credyd Cynhwysol ac Ymrwymiad yr Hawlydd, a thrwy newidiadau yn y modd y 
mae’r Ganolfan Byd Gwaith yn gweithredu. Dylai hyn oll arwain at welliannau sylweddol o ran eglurder.

Yr her
Mae’r rhain i gyd yn gamau cadarnhaol ac mae’n galonogol bod yr Adran yn cymryd yr her cyfathrebu 
o ddifrif. Roedd y tîm Adolygu hefyd yn ymwybodol iawn o faint yr her y mae’r Adran yn ei hwynebu 
wrth ymdrin yn effeithiol â thua pum miliwn o hawliadau budd-daliadau a 22 o filiynau o gwsmeriaid y 
flwyddyn.

Ar gyfer yr hawlwyr hynny sy’n rhan o gylch gwaith yr Adolygiad hwn, mae cael dealltwriaeth dda yn 
debygol o fod hyd yn oed yn fwy heriol. Mae amcangyfrifon diweddar gan un o ddarparwyr o bwys 
y Rhaglen Waith yn awgrymu bod gan un o bob tri chwsmer newydd broblemau iechyd, problemau 
iechyd meddwl neu anabledd dysgu. Yn hyn o beth, mae staff yn y Ganolfan Byd Gwaith, ymgynghorwyr 
darparwyr cynlluniau dychwelyd i’r gwaith a gwneuthurwyr polisi yn wynebu tasg annymunol wrth 
geisio sicrhau bod cyfathrebu clir yn arwain at sefyllfa lle mae’r hawlydd yn deall popeth.

Er gwaethaf maint yr her hon, canfu’r Adolygiad, ar gyfer y mwyafrif o hawlwyr mewn cynlluniau 
dychwelyd i’r gwaith gorfodol, fod y system sancsiynau yn gweithredu’n ddigonol. Er y gallant fod yn 
rhai o’r hawlwyr JSA mwyaf anodd eu cyrraedd a mwyaf agored i niwed, oherwydd natur y rhaglenni a’r 
prosesau atgyfeirio dan sylw, mae atgyfeiriadau a sancsiynau yn dal i ddigwydd mewn lleiafrif bach o 
achosion. Rhwng cyflwyno’r Rhaglen Waith ym mis Mehefin 2011 a diwedd mis Rhagfyr 2013, roedd 18% 
(225,000) o unigolion wedi cael un neu fwy o benderfyniadau i osod sancsiwn am fethu â chymryd rhan 
yn y Rhaglen Waith.
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Awgryma hyn fod y mwyafrif o hawlwyr yn bodloni’r rhwymedigaethau a osodir arnynt a’u bod yn 
meddu ar ddealltwriaeth ddigonol o’r system gyffredinol. Yn fras, nid system sydd “ wedi torri” yn ei 
hanfod yw hon ac, ar y cyfan, adlewyrchwyd y casgliad hwn hefyd yn y trafodaethau a gafodd tîm yr 
Adolygiad â hawlwyr, ymgynghorwyr a sefydliadau sy’n cynrychioli ac yn cefnogi hawlwyr.

Fodd bynnag, nid yw hynny’n golygu na ellir gwella’r system neu na fydd y gyfres gyfredol o 
ddiwygiadau a gwelliannau yn cyflawni’r her. Mae gwerthusiad diweddar o’r Ganolfan Byd Gwaith yn 
tynnu sylw at rai problemau allweddol ynghylch deall y system sancsiynau. Amlinellodd y gwerthusiad, 
er i 28% o hawlwyr ddweud bod eu budd-dal wedi cael ei atal neu ei leihau, fod y data gweinyddol yn 
dangos mai dim ond 11% oedd wedi cael sancsiwn mewn gwirionedd. I’r gwrthwyneb, dim ond hanner y 
rheini y cofnodwyd mewn data gweinyddol eu bod wedi cael sancsiwn, a gadarnhaodd yn yr arolwg bod 
eu budd-dal wedi cael ei atal neu ei leihau.3  Amlinellodd yr un adroddiad mai dim ond 23% o hawlwyr a 
ddywedodd fod eu budd-dal wedi cael ei atal neu ei leihau a ddywedodd eu bod wedi cael gwybod am 
daliadau caledi.

Mae’r rhain yn themâu hefyd a ganfu’r Adolygiad hwn. Yn arbennig canfu nad oedd rhai hawlwyr yn 
deall y gofynion a osodir arnynt yn ddigon manwl na’r prosesau sy’n ymwneud â sancsiynau. Gwelwyd 
bod hyn yn arbennig o wir ar gyfer rhai o’r grwpiau mwy agored i niwed a hawlwyr sydd â rhwystrau 
penodol i waith. Er mwyn i’r gyfundrefn sancsiynau a’r system nawdd cymdeithasol ehangach fod yn 
deg ac yn effeithiol, mae’n hanfodol ymdrin â’r materion hyn.

Caiff y themâu cyffredinol a amlygir yn yr Adolygiad eu crynhoi isod, cyn rhestru prif argymhellion yr 
Adolygiad. Mae rhagor o fanylion ym mhrif gorff yr Adolygiad.

Meysydd lle y gellid gwella cyfathrebu
Llythyrau
Mae cyfathrebu ysgrifenedig clir drwy lythyrau yn hanfodol, o gofio amlder a sail gyfreithiol y dull 
cyfathrebu hwn â hawlwyr. Fodd bynnag, canfuwyd bod llythyrau, ar y cyfan, yn gymhleth ac yn anodd 
eu deall. Yn rhannol o ganlyniad i’r gofynion cyfreithiol y mae’n rhaid i’r Adran eu cyflawni pan fydd yn 
ysgrifennu at hawlwyr, y pryderon cyson ynghylch llythyrau oedd hyn:

•  Roeddent yn rhy hir a deddfol o ran eu naws a’u cynnwys;
•  Nid oedd digon o esboniadau personol am y rheswm dros atgyfeiriadau ar gyfer sancsiynau;
•  Nid oeddent bob amser yn glir ynghylch y posibilrwydd o apelio neu wneud cais am daliadau caledi 

neu’r broses sy’n gysylltiedig â hyn; 
•  Roeddent yn arbennig o anodd i’r hawlwyr mwyaf agored i niwed eu deall - a oedd yn golygu mai’r 

bobl yr oedd angen y system galedi arnynt fwyaf o bosibl oedd y rhai lleiaf tebygol o allu cael gafael 
arni.

Er mwyn mynd i’r afael â’r materion hyn, mae angen i’r Adran adolygu cynnwys ac arddull ei lythyrau at 
hawlwyr, a gweithio i sicrhau bod gwybodaeth glir am y system sancsiynau ar gael yn hawdd mewn un 
lle i hawlwyr a’u cynrychiolwyr. Dylid talu sylw penodol hefyd i helpu’r hawlwyr mwyaf agored i niwed i 
ymgyfarwyddo â’r system a chael gafael ar wasanaethau cymorth.

3 DWP, (2013), Evaluation of the Jobcentre Plus Offer.
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Problem arall, y tynnwyd sylw ati gan lawer o ymatebwyr, oedd y gallai llythyrau gael eu gadael heb 
eu hagor neu heb eu darllen gan hawlwyr. Er y derbynnir fod yn rhaid rhoi cyfrifoldeb ar hawlwyr, dylai 
gwneud mwy yn y maes hwn gael ei ystyried gan yr Adran yn gyfle i wella’r dull ymgysylltu â’r system a 
chefnogi hawlwyr i ddychwelyd i’r gwaith. Mae hyn yn arbennig o wir os yw cyfathrebu drwy lythyrau yn 
debygol o fod yn aneffeithiol (e.e. os yw hawlydd mewn llety dros dro). Yn fwy cyffredinol, dylai’r Adran 
hefyd ystyried gweithio ar ei strategaeth gyfathrebu er mwyn sicrhau ei bod yn ymgysylltu â phob 
hawlydd drwy ei sianel gyfathrebu o ddewis.

Gofynion cydamodoldeb 
Yn ogystal â phroblemau penodol o ran cyfathrebu ysgrifenedig, datgelodd tîm yr Adolygiad bryder mwy 
cyffredinol hefyd, sef bod gan rai hawlwyr ddealltwriaeth wael o’r hyn y mae’n rhaid iddynt ei wneud i 
gyflawni eu cyfrifoldebau gyda’r Ganolfan Byd Gwaith os ydynt yn rhan o gynllun gorfodol. Roedd hyn 
yn broblem benodol i’r Rhaglen Waith, lle gallai hawlwyr gael eu cosbi am beidio â bodloni amodau 
hawliad wrth ymgymryd â gweithgarwch a argymhellwyd gan gynghorydd eu Rhaglen Waith. Er mwyn 
gwella’r sefyllfa hon dylai’r Adran ystyried sut y gallai pawb dan sylw ddeall y cyfrifoldebau sydd gan 
yr hawlydd yn well pan fydd yn rhan o gynllun gorfodol. Yn y tymor hwy, dylai’r Adran ystyried a allai’r 
model cyfredol o ofynion deuol y Ganolfan Byd Gwaith a darparwyr gael ei addasu yng nghyd-destun 
datblygu’r Rhaglen Waith i wella dealltwriaeth hawlwyr. Dylai hyn hefyd ystyried treialu ffurfiau amgen 
ar gyfathrebu a sancsiynau ar gyfer grŵp bach o hawlwyr.

Meysydd lle y gallai prosesau gwell helpu hawlwyr i 
ddeall
Cyfeirio at ddarparwr a rheswm da
Caiff cyfran uchel iawn o atgyfeiriadau ar gyfer sancsiynau o gynlluniau dychwelyd i’r gwaith gorfodol 
eu canslo wedyn neu bernir nad ydynt yn anffafriol. Mae’n bosibl bod hyn i’w briodoli i raddau helaeth 
i’r ffaith na all darparwyr cynlluniau gorfodol wneud penderfyniadau cyfreithiol ynghylch rheswm da. 
Golyga hyn fod yn rhaid iddynt gyfeirio pob hawlydd nad yw’n mynd i gyfweliad gorfodol at wneuthurwr 
penderfyniadau, hyd yn oes os yw’r hawlydd wedi rhoi’r hyn a fyddai fel arfer yn cyfrif fel rheswm da yn 
y Ganolfan Byd Gwaith iddynt. Mae’r sefyllfa hon yn creu dryswch am nad yw’r hawlydd yn deall pam 
mae’n cael ei gyfeirio at wneuthurwr penderfyniadau ar gyfer sancsiwn.

Er mwyn mynd i’r afael â hyn, dylai’r Adran sicrhau y gall darparwyr, mewn rhai amgylchiadau, dderbyn 
rheswm da.

At hynny, clywodd tîm yr adolygiad bryderon gan wneuthurwyr penderfyniadau a chynghorwyr y 
Ganolfan Byd Gwaith nad yw hawlwyr yn deall y broses rheswm da neu nad ydynt yn sylweddoli pa 
mor bwysig ydyw. Gan ei bod yn rhaid sicrhau y gall hawlwyr roi rheswm da, mae’n amlwg bod hyn yn 
peri pryder. Gall problemau yn y maes hwn hefyd olygu y bydd yr Adran yn wynebu proses ddrud gan y 
bydd hawlwyr yn apelio yn erbyn penderfyniadau wedyn ac yn rhoi rheswm da y gallent fod wedi’i roi yn 
gynharach.

Problem arall sy’n gysylltiedig â hyn yw’r ffaith y gall hawlwyr fod yn anwybodol o ble mae atgyfeiriadau 
ar gyfer sancsiynau wedi dod a chyda phwy y dylent siarad amdanynt. O ganlyniad, gall pryderon ac 
ymholiadau hawlwyr gael eu trosglwyddo “o bared i bost” heb fawr ddim gobaith o’u datrys.
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Nodwyd bod hyn i’w briodoli’n bennaf i’r ffaith nad oedd digon o wybodaeth yn cael ei rhannu. Er 
enghraifft, cadarnhaodd ymgynghorwyr mai prin iawn yw’r wybodaeth ar systemau’r Ganolfan Byd 
Gwaith am atgyfeiriadau ar gyfer sancsiynau gan ddarparwyr. Golygai hyn, pan fyddai hawlwyr yn dod i 
holi ynglŷn â sancsiwn, fod yn rhaid i gynghorwyr dreulio cryn dipyn o amser yn rheolaidd yn mynd ar ôl 
gwneuthurwyr penderfyniadau a darparwyr i gael esboniadau.

Awgrymodd nifer o ymatebwyr gan y Ganolfan Byd Gwaith a darparwyr y gallai system TG fwy cyson 
(neu system TG ar y cyd) helpu’r sefyllfa.  Fodd bynnag, er y dylai’r Adran yn bendant ystyried yr opsiwn 
hwn, oherwydd y costau a’r ystyriaethau ymarferol sy’n gysylltiedig â rhannu data mae’n debygol na 
fydd yn cymryd camau ar unwaith yn y maes hwn. Yn y byrdymor, dylai’r Adran weithio gyda darparwyr 
er mwyn sicrhau na chaiff gwallau gweinyddol eu gwneud wrth gyfeirio pobl ar gyfer sancsiynau, a bod 
ymgynghorwyr y Ganolfan Byd Gwaith yn gwybod pryd a pham mae atgyfeiriadau ar gyfer sancsiynau 
wedi’u gwneud o gynlluniau gorfodol.  Drwy wneud hynny byddai’n sicrhau y gellid gwneud gwell 
defnydd o adnoddau, sy’n cael eu gwastraffu ar hyn o bryd mewn proses ddiangen o gyfeirio hawlwyr a 
gwneud penderfyniadau, er mwyn helpu hawlwyr yn ôl i’r gwaith.

Hysbysu hawlwyr o benderfyniadau
Dylid mabwysiadu dull gweithredu tebyg hefyd er mwyn sicrhau bod hawlwyr yn gwybod pryd mae 
penderfyniad wedi’i wneud. Mynegodd sawl ymatebydd bryderon ynghylch y ffaith mai’r tro cyntaf y 
deuai hawlwyr i wybod am benderfyniadau anffafriol oedd pan fyddent yn ceisio cael eu taliad budd-
dal allan o beiriant arian ond na allent wneud hynny. Dylai’r Adran weithio i sicrhau, fel egwyddor 
gyffredinol, fod hawlwyr yn cael eu hysbysu’n glir y cânt eu cosbi cyn yr effeithir ar eu budd-daliadau. 
Yn ogystal â rhoi eglurder i hawlwyr, y mae ei fawr angen, byddai mynd i’r afael â hyn hefyd yn cysylltu 
gostyngiadau mewn budd-daliadau yn fwy penodol â’r ymddygiad a’u hysgogodd.

Crynodeb o argymhellion
Nodir yr 17 o argymhellion a wneir yn yr Adolygiad hwn isod. Mae rhai yn gymharol hawdd i’r Adran 
eu gweithredu. Fodd bynnag, bydd eraill yn fwy anodd. Gallai nifer ohonynt ei gwneud yn ofynnol i 
gyflwyno deddfwriaeth neu newid contractau darparwyr. Os felly, dylai’r Adran eu datblygu fel mae 
busnes y Senedd a chyfraith gytundebol yn ei ganiatáu.

Gwella llythyrau
•  Dylid adolygu pob llythyr a anfonir at hawlwyr (gan gynnwys y rhai ar y cam cyfeirio, y cam rheswm 

da a’r cam hysbysiad o benderfyniad yn y broses sancsiynau) er mwyn gwella dealltwriaeth 
hawlwyr. Dylai roi disgrifiad personoledig o’r union fater y mae’r atgyfeiriad ar gyfer sancsiwn neu’r 
penderfyniad yn ymwneud ag ef a chynnwys gwybodaeth glir am y broses ailystyried, apeliadau a 
chaledi.

•  Dylai’r Adran weithio gydag arbenigwyr ym maes cyfathrebu a deall ymddygiad er mwyn profi 
a allai amrywio arddull a chynnwys llythyrau gynyddu nifer yr hawlwyr sy’n agor y llythyrau a 
anfonwyd atynt ac yn ymateb iddynt.

•  Dylai’r Adran weithio gydag Awdurdodau Lleol er mwyn sicrhau bod eu dull o ddarparu Budd-dal 
Tai ar gyfer hawlwyr y gosodwyd sancsiwn arnynt yn fwy cydgysylltiedig. Yn y byrdymor, dylai pob 
llythyr a gohebiaeth sy’n hysbysu hawlwyr bod sancsiwn wedi’i osod arnynt gynghori hawlwyr sydd 
eisoes yn cael Budd-dal Tai i gysylltu â’u Hawdurdod Lleol ynghylch eu hawliad.
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Gwelliannau cyfathrebu ehangach
•  Dylai’r Adran sicrhau bod canllaw hawdd ei ddeall ar sancsiynau budd-daliadau sy’n cynnwys 

gwybodaeth a dolenni i fanylion y broses ailystyried, apeliadau a thaliadau caledi ar gael ar ffurf 
copi caled ac ar-lein drwy wefan gov.uk.

•  Dylai’r Adran a darparwyr gydweithio â rhanddeiliaid ac eiriolwyr ar gyfer grwpiau ag anghenion 
cymorth cyfathrebu er mwyn datblygu dull o nodi hawlwyr y gallai fod angen cymorth trydydd parti 
arnynt i ddeall llythyrau a anfonir atynt tra eu bod ar gynlluniau gorfodol ac ymgysylltu â hwy.

•  Ar ôl gwneud penderfyniadau ynghylch sancsiynau, dylai’r Adran ystyried sut y gellid nodi grwpiau 
sy’n agored i niwed a’u helpu i hawlio taliadau caledi a/neu ddefnyddio gwasanaethau cymorth a 
gynigir drwy’r Ganolfan Byd Gwaith a darparwyr dan gontract.

•  Fel yr argymhellir gan y Pwyllgor Cynghori ar Nawdd Cymdeithasol, dylai’r Adran sicrhau bod dewis 
ddulliau cyfathrebu hawlwyr yn cael eu cofnodi fel mater o drefn a bod gohebiaeth yn cael ei 
hanfon gan ddefnyddio’r dull y gofynnwyd amdano. Dylid rhannu’r wybodaeth hon â darparwyr 
cynlluniau gorfodol hefyd a dylid addasu canllawiau er mwyn sicrhau eu bod yn cyfathrebu â 
hawlwyr gan ddefnyddio’r dull y gofynnwyd amdano hefyd.

Gwella dealltwriaeth hawlwyr o ofynion amodoldeb
•  Dylai’r Adran weithio gyda darparwyr i adolygu gweithdrefnau er mwyn sicrhau bod gan hawlwyr 

ar gynlluniau dychwelyd i’r gwaith gorfodol ddealltwriaeth glir o’u cyfrifoldebau i’r darparwr a’r 
Ganolfan Byd Gwaith. Dylid rhannu Ymrwymiad yr Hawlydd â darparwyr y cynllun fel y gallant 
deilwra eu darpariaeth er mwyn sicrhau ei bod yn cyd-fynd â gofynion y Ganolfan Byd Gwaith ac 
unrhyw hawddfreiniau a nodwyd.

•  Lle mae hawlwyr yn cael eu cyfeirio at y Rhaglen Waith, dylai’r Adran brofi a ellid gwella 
dealltwriaeth a chydymffurfiaeth drwy drefnu bod ymgynghorwyr y Ganolfan Byd Gwaith a’r 
hawlydd yn cytuno ar Ymrwymiad yr Hawlydd, mewn ymgynghoriad â’r ymgynghorydd o’r 
darparwr.

•  Dylai’r Adran ystyried a ellid addasu’r model gofynion deuol presennol gan y Ganolfan Byd Gwaith a 
darparwyr er mwyn gwella dealltwriaeth hawlwyr.

•  Er mwyn profi cyfleoedd posibl i wella dealltwriaeth hawlwyr, dylai’r Adran weithio gyda darparwyr 
i dreialu dull gweithredu newydd gan ddefnyddio rhybuddion a sancsiynau anariannol yn dilyn 
methiant cyntaf i gydymffurfio ag amodoldeb ar y Rhaglen Waith.

Gwella cyfathrebu a dealltwriaeth o’r broses sancsiynau yn dilyn atgyfeiriad
•  Dylai’r Adran ddiwygio canllawiau a/neu ddeddfwriaeth alluogi fel y gall darparwyr cynlluniau 

dychwelyd i’r gwaith gorfodol, mewn rhai amgylchiadau, dderbyn rheswm da gan hawlwyr.
•  Dylai’r Adran ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr fonitro pob atgyfeiriad posibl ar gyfer sancsiwn gan 

ddefnyddio System ‘Provider Direct’ er mwyn sicrhau nad yw gwallau gweinyddol wedi arwain at 
gyfathrebu aneffeithiol.

•  Dylid diwygio canllawiau i ddarparwyr er mwyn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gymryd camau 
cymesur i geisio rheswm da gan hawlwyr. Dylai pob atgyfeiriad dilynol ar gyfer sancsiwn nodi’r 
ymdrechion y mae darparwr wedi’u gwneud er mwyn gwneud hyn a rhoi manylion cywir unrhyw 
reswm da a roddwyd.
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•  Dylai ymgynghorydd yr hawlydd o’r Ganolfan Byd Gwaith gael ei hysbysu’n awtomatig am unrhyw 
atgyfeiriadau ar gyfer sancsiynau o gynlluniau gorfodol. Yn dilyn hyn,  dylai ymgynghorwyr geisio 
esbonio, gan ddefnyddio dewis ddull cyfathrebu’r hawlydd neu yn ystod ei ymweliad cofrestru 
pythefnosol nesaf, fod atgyfeiriad ar gyfer penderfyniad ynghylch sancsiwn wedi’i wneud. Dylai hyn 
hefyd fod yn gyfle i’r hawlydd roi rheswm da.

•  Dylai’r Adran adeiladu ar y camau y mae wedi’u mabwysiadu ar gyfer y broses apeliadau a 
chyflwyno ymrwymiad i wneud penderfyniadau ynghylch atgyfeiriadau ar gyfer sancsiynau o fewn 
terfyn amser penodol. Dylai hyn gynnwys penderfyniadau cychwynnol ynghylch sancsiynau ac 
ailystyriaethau.

•  Dylai’r Adran ddiwygio gweithdrefnau a chanllawiau er mwyn sicrhau y cymerir camau cymesur i 
hysbysu pob hawlydd am benderfyniad ynghylch sancsiwn cyn yr atelir taliadau budd-dal. Unwaith 
eto, dylid defnyddio dewis ddull cyfathrebu hawlwyr er mwyn cyfleu’r neges hon.
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