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Mae'r papur tystiolaeth hwn yn cynnig yr wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y 
camau a gymerwyd ers y sesiwn dystiolaeth ddiwethaf ym mis Mawrth 2019. A 
hynny mewn perthynas â symud agenda Llywodraeth Cymru ymlaen i atal 
digartrefedd, yn enwedig o ran cysgu allan.  

Y Cyd-destun 

Er bod y pwyllgor hwn yn rhoi sylw i gysgu allan, mae'n bwysig cydnabod mai un 
agwedd ar broblem ehangach digartrefedd ydyw, serch mai honno yw'r agwedd 
fwyaf difrifol a gweladwy. Er mwyn sicrhau ein bod yn gweithio mewn ffordd strategol 
a holistaidd ar draws y system gyfan, mae Llywodraeth Cymru'n awyddus i symud i 
ffwrdd rhag rhannu gwahanol agweddau ar ddigartrefedd yn segmentau, ac inni 
sicrhau bod ein polisïau a'n hadnoddau yn mynd i'r afael â digartrefedd yn ei 
gyfanrwydd. 

Fel imi nodi yn fy llythyr i'r Pwyllgor ym mis Mehefin eleni, ein nod yw atal 
digartrefedd, ac os na ellir ei atal, yna rhaid sicrhau ei fod yn brin, yn para am gyfnod 
byr ac nad yw'n digwydd fwy nag unwaith. 

Mae'r Pwyllgor yn ymwybodol i Lywodraeth Cymru gyhoeddi cynllun 10 mlynedd ar 
ddigartrefedd yn 2009 i Gymru, ac mae'r cynllun hwnnw'n dod i ben eleni. Un o 
flaenoriaethau cynllun 2009 oedd rhoi dull ataliol ar waith, a gafodd ei gyflawni, i 
raddau helaeth, drwy gyflwyno Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, a'i rhoi ar waith. 

Mae'r ffaith bod Rhan 2 yn cael ei gweithredu gan awdurdodau lleol ledled Cymru 
wedi gwneud llawer i atal unigolion a theuluoedd rhag mynd yn ddigartref – dros 
23,000 o aelwydydd ers 2015. Fodd bynnag, er bod cyfraddau atal digartrefedd yn 
parhau i fod yn uchel, 68% yn 2018-19, rydym yn cydnabod bod llawer gormod o 
bobl o hyd nad yw digartrefedd wedi'i atal iddynt, ac y maent yn syrthio drwy'r rhwyd. 
Mae hefyd yn bwysig cydnabod bod y galwadau ar y rheini sydd mewn perygl o 
ddigartrefedd yn cynyddu hefyd – roedd dros 10,000 o aelwydydd wedi cael eu 
cyflwyno i awdurdodau lleol yn 2018-19, a nifer fwy hyd yn oed, sef dros11,000 y 
mae dyletswydd ar yr awdurdodau lleol i sicrhau llety iddynt gan eu bod eisoes yn 
ddigartref.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu'r cyllid yn sylweddol ers i'r ddeddfwriaeth i 
atal a lleihau digartrefedd gael ei chyflwyno. Yn ogystal â chyllid ychwanegol drwy'r 
Grant Cynnal Refeniw, rydym yn darparu dros £20m yn y flwyddyn ariannol hon yn 
unig yn benodol ar gyfer atal a lleihau digartrefedd, gan gynnwys cysgu allan. 

Rydym wedi bod yn bwrw golwg ffres dros ein ffordd o weithio ers gweithredu'r 
Ddeddf, ac yn sgil tystiolaeth a newidiadau ehangach o ran polisïau a'r cyd-destun. 
Mae llawer o waith sylweddol wedi'i wneud a'i ddechrau ers inni gyfarfod yn 
gynharach eleni. Mae'r gwaith hwnnw'n canolbwyntio ar fynd i'r afael â phob math o 
ddigartrefedd, ac mae'n datblygu ar y gwaith da a wnaed yn sgil gweithredu'r 
Ddeddf. Ond rydym yn cydnabod bod angen gwneud mwy ac i wneud pethau mewn 
ffordd wahanol os ydym am gyflawni ein nod o roi terfyn ar ddigartrefedd yn y pen 
draw.  

Dull gweithredu strategol 
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Wrth edrych ar ein dull polisi strategol o'r newydd, mae dull gweithredu Llywodraeth 
Cymru wedi'i seilio ar drafodaethau Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidog ar gyfer 
Digartrefedd, ynghyd â thrafodaethau trawslywodraethol a rhai'r Cabinet. Bydd y 
Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol yn gwneud datganiad llafar i'r Cynulliad 
Cenedlaethol ar 8 Hydref yn amlinellu ein dull polisi strategol ar gyfer atal 
digartrefedd a'n nod cyffredinol o wneud digartrefedd yn rhywbeth prin, sy'n para am 
gyfnod byr ac nad yw'n digwydd fwy nag unwaith. Bydd yn nodi'r dull system gyfan 
sydd ei angen ar draws y gwasanaethau cyhoeddus i fynd i'r afael â digartrefedd yn 
ei holl weddau; a bydd atal digartrefedd ac ailgartrefu'n gyflym yn ganolog iddo. Nid 
yw'r Gweinidog yn bwriadu cyhoeddi cynllun strategol hir. Yn lle hynny'n, bydd yn 
amlinellu egwyddorion polisi strategol eglur a fydd yn sail i'r holl bolisïau wrth fwrw 
ymlaen â'r gwaith hwn. Bydd y datganiad hwnnw am ein bwriad strategol yn cael ei 
ategu gan gynlluniau gweithredu blynyddol a fydd yn dangos y cynnydd yn haws, ac 
sy'n caniatáu gallu ymateb yn haws i'r dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg, gan gynnwys yr 
arferion gorau a'r newidiadau i'r cyd-destun ehangach yr ydym yn gweithio ynddo.  
 
Mae Llywodraeth Cymru'n rhannu agwedd y Pwyllgor fod cyflawni'r nod o roi terfyn 
ar ddigartrefedd yn fater o frys. Oherwydd hynny roeddem wedi comisiynu grŵp 
gweithredu arbenigol ym mis Gorffennaf eleni i ystyried y camau y mae angen inni 
eu cymryd fel cenedl i greu polisïau newydd i gyflawni'r nod hwnnw.  
 
Fel sydd wedi'i amlinellu yn y datganiad ysgrifenedig i'r Cynulliad ym mis Mehefin 
2019, mae'r Grŵp Gweithredu yn un o grwpiau gorchwyl Llywodraeth Cymru, a fydd 
yn adrodd yn ôl i Weinidogion Cymru. Ond mae'n gweithio mewn ffordd annibynnol i 
ddatblygu argymhellion polisi ar gyfer y camau a'r datrysiadau y mae aelodau 
arbenigol y grŵp yn teimlo y mae eu hangen i ateb y cwestiynau canlynol: 
 
1. Pa fframwaith polisïau, dulliau gweithredu a chynlluniau sydd eu hangen er mwyn 
rhoi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru? (Beth y mae rhoi terfyn ar ddigartrefedd 
yn ei olygu yn ymarferol?) 

2. Pa gamau y gallwn ni eu cymryd ar unwaith i leihau cysgu allan rhwng nawr a 
gaeaf 2019/20, ac i roi terfyn ar gysgu allan yn gyfan gwbl? 

3. Sut y gallwn ni wneud ailgartrefu cyflym a pharhaol yn ganolog i'r ymgyrch i atal 
digartrefedd a rhoi terfyn arno? 

4. Sut y gallwn ni sicrhau bod partneriaethau a chynlluniau lleol cydlynol yn cael eu 
sefydlu i atal digartrefedd a rhoi terfyn arno ledled Cymru? 

Mae'r Grŵp Gweithredu'n cynnwys arbenigwyr o bob rhan o'r sector cyhoeddus a'r 
trydydd sector, ac fe gaiff ei gadeirio gan Jon Sparkes, Prif Weithredwr Crisis. Am y 
rheswm ein bod yn ystyried bod yr agenda hon yn fater o frys, gofynnwyd i'r grŵp 
weithio'n gyflym iawn dros gyfnod o 9 mis, gan gynhyrchu nifer o adroddiadau yn 
ystod y cyfnod hwnnw. Disgwylir i'r adroddiad cyntaf gael ei gyhoeddi ar ddechrau 
Hydref 2019, a bydd yn canolbwyntio ar gwestiwn 2; y camau sydd eu hangen yn y 
cyfnod byr i fynd i'r afael â chysgu allan dros y gaeaf hwn. Mae'n bosibl y bydd y 
grŵp yn argymell rhai mesurau cyfnod byr y bwriedir iddynt fod yn rhai cyfnod byr 
iawn yn unig, ac felly na fyddai'n fwriad iddynt barhau yn yr hirdymor. 
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Mae gwaith y Grŵp Gweithredu'n hanfodol fel sail i ddull polisi a chamau 
gweithredu'r dyfodol mewn perthynas ag atal digartrefedd. O ran mynd i'r afael â 
chysgu allan y gaeaf hwn, mae un agwedd ar drafodaeth y grŵp wedi bod yn 
ymwneud â gwaith allgymorth pendant. Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol bod 
Llywodraeth Cymru wedi comisiynu Cymorth Cymru i ddatblygu canllawiau arferion 
gorau ar waith allgymorth pendant. Er mwyn sicrhau bod gwaith y Grŵp Gweithredu 
yn gyson â'r canllawiau ar allgymorth pendant, mae'r canllawiau wedi'u rhannu â 
Chadeirydd y grŵp. Bydd y canllawiau'n cael eu mireinio ymhellach i sicrhau eu bod 
yn gyson â'r camau a gynigir gan y grŵp, cyn iddynt gael eu cyhoeddi yn Hydref 
2019.  
 
Cynllun Gweithredu ar Gysgu Allan  

 
Nododd Llywodraeth Cymru yn flaenorol ein bwriad i adolygu'r Cynllun Gweithredu 
ar Gysgu Allan fel ei fod yn adlewyrchu sylw'r gweithgarwch yn well a hefyd er mwyn 
sicrhau eglurder o ran amserlenni a phwy sy'n gyfrifol am gamau gweithredu. Caiff 
hynny ei gyflawni drwy waith y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd. Bydd adroddiad 
cyntaf y Grŵp, y disgwylir ei gyhoeddi ar ddechrau Hydref, yn canolbwyntio'n 
benodol ar y mesurau sydd eu hangen yn y cyfnod byr i gael effaith uniongyrchol ar 
gysgu allan. Yn y tymor hir, mae Llywodraeth Cymru'n dymuno symud i ffwrdd o 
gynlluniau a dulliau sy'n 'didoli' digartrefedd yn ôl math, oed neu ffactorau 
strwythurol, a chanolbwyntio ar bolisïau clir wedi'u seilio ar dystiolaeth sy'n cynnig 
cynllun unigol ar draws y system gyfan i roi terfyn ar ddigartrefedd.  

Mae dull strategol unigol tebyg hefyd wedi'i adlewyrchu yn y canllawiau newydd ar 
gyfer y Grant Cymorth Tai, yr ydym wedi bod wrthi'n eu datblygu ar y cyd drwy gydol 
y flwyddyn hon gyda rhanddeiliaid ar draws y sector. Fel imi nodi yn y papur 
tystiolaeth blaenorol ym mis Mawrth 2019, mae datblygu'r Grant Cymorth Tai yn 
cynnig cyfle inni sicrhau mwy o gysondeb o ran y Grant Cefnogi Pobl ac Atal 
Digartrefedd a chanllawiau i sicrhau'r defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau a 
gwasanaethau cydgysylltiedig. Mae'r gwaith hwn wedi bod yn datblygu'n gyflym yn 
ystod y flwyddyn, a chan gydweithio'n agos â rhanddeiliaid. Byddwn yn cynnal 
ymgynghoriad ar ganllawiau diwygiedig y Grant Cymorth Tai yn Hydref 2019.  
 
Bydd y canllawiau newydd yn amlinellu'r gofyniad am gynllun strategol unigol, sy'n 
cynnwys agweddau statudol ac anstatudol atal digartrefedd. Bydd hynny'n sicrhau 
bod safbwynt strategol unigol yn cael ei arddel mewn ardal awdurdod lleol, gan 
sicrhau mwy o eglurder a thryloywder ar y modd y mae'r cyllid yn cael ei ddefnyddio i 
gyflawni'r strategaeth leol.  
 
Er mwyn cefnogi'r gwaith o ddarparu'r Grant Cymorth Tai a sicrhau bod ysbryd Rhan 
2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn parhau i gael ei gweithredu'n effeithiol, rydym wedi 
edrych o'r newydd ar ein ffordd o weithio mewn perthynas â'r Cod Canllawiau a'r 
deunyddiau ategol ac wedi penderfynu cynnal adolygiad llawer mwy uchelgeisiol ac 
ehangach o'r ddogfen. 
  
Cafodd Cod Canllawiau'r Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Tai a Digartrefedd ei 
ddiweddaru ddiwethaf yn 2016. Ers hynny, nodwyd bod nifer o feysydd y gellid eu 
cryfhau yn y Cod Canllawiau. Bydd ymadawiad y Deyrnas Unedig (DU) o'r Undeb 
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Ewropeaidd (UE) hefyd yn cael effaith ar y canllawiau a ddarperir yn y Cod Canllawiau 
mewn perthynas â chymhwystra dinasyddion yr UE wrth ddyrannu tai.  
 
Mae hynny wedi cynnig cyfle i wneud y canlynol:  
 

- Adolygu diben pwrpasol, cynulleidfa a fformat y ddogfen;  
- Defnyddio dull wedi'i seilio ar dystiolaeth i lunio arferion gorau wrth roi'r Cod ar 

waith;  
- Meithrin cysylltiadau â rhanddeiliaid mewnol ac allanol er mwyn cael eu 

cyfraniad gwerthfawr at gynllunio'r ddogfen newydd;  
- Cryfhau bwriad y polisi ar atal digartrefedd;  
- Gwella'r cysondeb wrth weithredu'r Cod ar hyd a lled Cymru;  
- Darparu canllawiau sy'n haws eu defnyddio ar gyfer staff rheng flaen.  

 
Bydd dogfen y Cod Canllawiau newydd yn edrych yn wahanol iawn i'r ddogfen 
bresennol sydd mewn dwy ran. Mae gwaith eisoes ar y gweill i ailddatblygu'r Cod 
Canllawiau presennol fel ei bod yn ddogfen newydd, hawdd ei defnyddio, yn fwy 
seiliedig ar bolisïau, ac mewn pedair rhan: 
 
Rhan 1 – Polisi a chyfeiriad  
Rhan 2 – Y ddyletswydd statudol  
Rhan 3 – Darparu gwasanaeth o safon uchel 
Rhan 4 – Mesur effeithiolrwydd  
 
Bydd y Cod Canllawiau newydd yn amlinellu polisi Llywodraeth Cymru a'r safbwynt 
cyfreithiol yn glir ac yn blwmp ac yn blaen. Bydd hefyd yn cynnig canllawiau ymarferol 
i gefnogi staff rheng flaen wrth ddarparu gwasanaeth o safon i unigolion ledled Cymru; 
a'u cefnogi i gael y cymorth iawn cyn gynted ag y bo modd. Bydd y Cod Canllawiau 
newydd yn ceisio dwyn ynghyd agweddau statudol ac anstatudol yr agenda, wedi'u 
seilio ar set o egwyddorion ymarferol a rennir, a ffordd fwy cyson o weithio'n 
gydweithredol sy'n seiliedig ar bartneriaethau.  
 
Ers y sesiwn dystiolaeth ddiwethaf ym mis Mawrth 2019, mae swyddogion wedi 
dechrau gweithio gyda rhanddeiliaid, gan gasglu tystiolaeth am 'yr hyn sy'n gweithio' 
a chael barn am yr hyn sydd angen ei newid ac enghreifftiau o arferion da. Sefydlwyd 
gweithgor bach allanol sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Shelter Cymru, Cymdeithas 
Llywodraeth Leol Cymru, Rhwydweithiau Tai Awdurdodau Llol, Cymorth Cymru, Tai 
Pawb a Cartrefi Cymunedol Cymru.  
 
Gan ein bod ni bellach yn cynnal adolygiad gwraidd a brig o'r Cod Canllawiau, mae 

amserlen yr ymgynghoriad wedi symud i fis Mawrth 2020, er mwyn gallu cynnal y darn 

o waith sylweddol hwn. Mae'r gwaith hwn hefyd yn cynnwys adolygiad o arferion 

gorau, er mwyn sicrhau bod canllawiau'n cynnig cymorth ymarferol i weithwyr rheng 

flaen ac nad ydynt yn pwysleisio'r Cod Canllawiau yn unig. Mae canllawiau ar 

gysylltiadau lleol a llety interim, a oedd i fod cael eu cyhoeddi ym mis Gorffennaf eleni, 

bellach wedi'u gohirio i sicrhau eu bod yn gyson â'r ffordd newydd hon o weithio. Yn y 

cyfamser, mae swyddogion wedi ysgrifennu at bob awdurdod lleol i bwysleisio'r 

disgwyliadau sydd wedi'u pennu yn y Cod Canllawiau mewn perthynas â'r elfennau 
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hynny o'r ddeddfwriaeth, gan gefnogi'r hyfforddiant gloywi a gynhaliwyd ddiwedd y 

llynedd.  

 

Dechreuwyd adolygu angen blaenoriaethol ym mis Mehefin 2019, ac mae'r gwaith ar 
y trywydd iawn i gyflawni adroddiad terfynol ar ddechrau'r flwyddyn nesaf. Fel y 
nodwyd yn y llythyr i'r Pwyllgor ym mis Mehefin 2019, dyfarnwyd y contract ar gyfer 
yr adolygiad i Brifysgol Caerdydd yn dilyn proses caffael agored. Mae ei gwaith 
ymchwil wedi cynnwys meithrin cysylltiadau ag amrywiaeth o randdeiliaid ym mhob 
rhan o Gymru. Bydd yr adroddiad yn cynnig asesiad annibynnol o oblygiadau 
gwneud newidiadau i angen blaenoriaethol. Mae'n hanfodol ein bod yn deall y 
canlyniadau bwriadol ac anfwriadol, cyn pennu a oes angen gwneud newidiadau.  
 
Mewn perthynas â data, mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn adroddiad drafft yn 
ddiweddar sy'n edrych ar ddichonoldeb data'r unigolyn a'r defnydd o'r data hynny 
mewn perthynas â digartrefedd statudol – disgwylir i'r adroddiad terfynol gael ei 
gyhoeddi cyn hir. Bydd yr adroddiad hwnnw'n helpu i fod yn sail i drafodaethau 
ehangach ar sut i wella data ar ddigartrefedd, boed yn statudol neu yn anstatudol, er 
mwyn llywio gwaith datblygu polisïau a darparu gwasanaethau.  
 
Fel rhan o hynny, rydym yn parhau i gefnogi peilot Wallich o'r Rhwydwaith 
Gwybodaeth Digartref ar y Stryd (SHIN), sydd eisoes ar y gweill a chaiff ei 
werthuso'n hwyrach yn y flwyddyn. Fel y nodwyd yn flaenorol, o ystyried bod data 
personol sensitif yn cael eu cynnwys, mae'n hanfodol ein bod ni'n cael hyn yn iawn 
ac yn rhoi'r trefniadau cyfreithiol a llywodraethu ar waith ar gyfer y prosiect hwn os 
ydym am sicrhau ei fod yn cael ei gyflwyno mewn modd llwyddiannus ar draws 
Cymru.  

Rydym hefyd yn parhau i gydweithio â'r Ganolfan ar gyfer Effaith Digartrefedd, a'r 
gwaith y maent yn ei wneud i wella sylfaen y dystiolaeth ar yr hyn sy'n gweithio 
mewn perthynas ag atal digartrefedd.  
 
Datblygiadau Ehangach  

 
Mae digartrefedd yn broblem i'r gwasanaethau cyhoeddus, ac rydym yn gweithio ar 
draws y Llywodraeth i fwrw ymlaen â chamau i fynd i'r afael â'r hyn sydd wrth wraidd 
iddo. Yn y bôn, mae digartrefedd yn cael ei achosi gan dlodi neu ddiffyg incwm 
sefydlog a digonol. Nid ydym o reidrwydd yn gallu ysgogi newid mewn perthynas â 
rhai o'r ffactorau economaidd sy'n cael effaith, fel diwygio lles. Fodd bynnag, mae 
gennym y gallu i ganolbwyntio ein hymdrechion a'n hadnoddau ar fynd i'r afael â 
phrinder tai fforddiadwy ac addas, gan sicrhau bod pobl yn gallu cael y cymorth sydd 
ei angen arnynt, a chan sicrhau bod ein gwasanaethau yn canolbwyntio ar yr 
unigolyn ac yn seiliedig ar gydberthynas. Rydym yn gweithio i sicrhau ein bod yn 
canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r hyn sydd wrth wraidd digartrefedd; ar atebion 
hirdymor sy'n rhoi aelwydydd yn y cartrefi iawn, gan gynnwys y cymorth iawn i 
sicrhau eu bod yn llwyddo. Ond, gwyddom na all hynny amharu ar roi cymorth i'r 
rheini sydd mewn argyfwng neu'n agos at fod mewn argyfwng ar hyn o bryd. 
 
Ar 9 Gorffennaf, ymatebodd Llywodraeth Cymru i'r adroddiad ar yr Adolygiad o 
Gyflenwad Tai Fforddiadwy Annibynnol. Derbyniwyd neu dderbyniwyd mewn 
egwyddor, pob argymhelliad, ac eithrio mewn perthynas â dyfodol Cymorth i Brynu. 



6 
 

Mae argymhellion yr adolygiad yn cynnig cyfle inni adlewyrchu ar agweddau gorau 
ein polisïau ac ymarferion presennol ac ar y meysydd hynny lle y gall ac y dylai 
newidiadau gael eu gwneud i sicrhau ein bod yn cael y gwerth gorau am arian o'n 
buddsoddiad mewn tai, ac yn sicrhau ein bod yn cefnogi llawer mwy o bobl yng 
Nghymru i gael y cartref fforddiadwy sydd ei angen arnynt.  
 
Gwyddom fod heriau parhaus wrth geisio darparu'r nifer o gartrefi sydd ei hangen i 
ddiwallu'r angen presennol ac yn y dyfodol. Ond, rydym yn cymryd camau allweddol 
yma yng Nghymru i ddarparu cartrefi ar gyfer y farchnad agored a chartrefi 
fforddiadwy. Darparu tai cymdeithasol yw ein prif flaenoriaeth, ac rydym wedi 
ymrwymo i adeiladu'r rheini ar y raddfa a'r cyflymdra iawn. Gall tai cymdeithasol nid 
yn unig ddarparu cartrefi o ansawdd da, ond maent hefyd yn sicrhau'r cymorth sydd 
ei angen er mwyn i bobl allu cynnal eu tenantiaethau a ffynnu.  
 
Mae'r Sector Rhentu Preifat hefyd yn ffactor bwysig wrth sicrhau bod cyflenwad tai 
digonol. Mae Llywodraeth Cymru yn cydweithio'n agos â rhanddeiliaid allanol i 
ddatblygu cynllun a fydd yn sicrhau bod eiddo yn y sector rhentu preifat ar gael, drwy 
Awdurdodau Lleol, i'r rheini sy'n ei chael hi'n anodd i ddod o hyd i dai fforddiadwy. 
Mae'r cynllun yn anelu at sicrhau bod tai o ansawdd da yn y sector rhentu preifat ar 
gael am renti fforddiadwy, gan gynnwys y fantais o gymorth i denantiaid gan 
landlordiaid cymdeithasol. Yn y lle cyntaf, rydym yn bwriadu lansio rhaglen fraenaru 
cyn hir i ddarparu tystiolaeth gadarn er mwyn cyflwyno'r cynllun yn genedlaethol. 
 
I sicrhau diogelwch deiliadaethau yn y sectorau preifat a rhentu cymdeithasol, rydym 
wedi ymgynghori'n ddiweddar ar gynigion i ehangu'r cyfnod hysbysu byrraf a ganiateir 
o dan adran 173 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 drwy ddiwygio'r Ddeddf 
honno cyn iddi gael ei gweithredu. 

Mae'r ymgynghoriad yn cynnig treblu'r cyfnod hysbysu y mae'n rhaid i landlord ei roi 
pan fydd yn ceisio rhoi terfyn ar feddiannaeth safonol os bydd tor contract, sef o ddau 
fis i chwe mis. Byddai hynny'n berthnasol yn yr achosion hynny lle nad oes rhaid i 
landlord roi rheswm dros derfynu'r contract. Yn ogystal, roedd yr ymgynghoriad wedi 
cynnig cyfyngu'r mater o roi hysbysiad o'r fath tan chwe mis ar ôl y dyddiad meddiannu 
a nodwyd yn y contract. Ar hyn o bryd, pedwar mis yw'r hyn a nodir yn y Ddeddf. 

At ei gilydd, effaith y ddau gynnig allweddol hynny fyddai bod deiliaid contractau yn 
mwynhau 12 mis, yn lle chwe mis o ddiogelwch deiliadaeth yn y lle cyntaf, os nad 
ydynt yn torri telerau eu contract. 

Rhyw dros 10,000 aelwydydd sy'n cael eu hystyried i fod mewn perygl o ddigartrefedd 
ac yn ceisio cael cymorth o dan Ddeddf Tai (Cymru) 20141. Maent yn nodi mai colli 
llety rhent yw'r prif rheswm am wneud hynny2. O ganlyniad i hynny, bernir y bydd y 
newid hwn yn gwneud cyfraniad pwysig at atal digartrefedd. Y rheswm am hynny yw 
y bydd gan awdurdodau lleol a'u partneriaid darparu fwy o amser i asesu a chynnig 
cymorth a allai fod angen ei roi i ddod o hyd i lety arall i unigolyn neu i weithio gyda'r 
landlord i weld beth y gellir ei wneud i gadw'r denantiaeth.  

                                                             
1 https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-07/digartrefedd-ebrill-2018-i-mawrth-
2019-246.pdf 
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Cafodd y cynigion hyn eu hamlinellu mewn Datganiad Llafar ar 17 Medi ac mewn llythyr 
dilynol i bob Aelod o'r Cynulliad, yn nodi rhinweddau'r ffordd hon o weithio a manteision 
rhoi'r Ddeddf Rhentu Cartref ar waith cyn diwedd Tymor y Cynulliad.  

Ar draws y Llywodraeth  

Yn ehangach ar draws Llywodraeth Cymru, fel rhan o weithgarwch ymyrryd yn 
gynnar a dulliau ataliol, rydym wedi bod yn cydweithio'n agos â chyfarwyddiaeth y 
gwasanaethau cymdeithasol, gan ein bod yn gwybod bod nifer uchel anghymesur o 
bobl ifanc sy'n gadael y system gofal yn diweddu i fod yn ddigartref. Rydym wedi 
sefydlu cyd-grŵp tai a gwasanaethau cymdeithasol, sy'n cynnwys rhanddeiliaid o'r 
ddau sector ac sydd â'r dasg o wella'r llwybr o'r system gofal i fyw'n annibynnol. 
Bydd y grŵp yn nodi'r cymorth ychwanegol a/neu'r ddarpariaeth a allai fod angen er 
mwyn sicrhau'r llwybrau gwell a'r dewis o lety sydd eu hangen ar blant sy'n derbyn 
gofal a phobl ifanc sy'n gadael gofal. 
 
Mae cyllid ychwanegol eleni wedi galluogi bod gwaith drwy'r Grant Cymorth 
Ieuenctid yn cefnogi gweithgarwch ymyrryd yn gynnar a dulliau ataliol drwy 
wasanaethau addysg ac ieuenctid. Mae hynny hefyd yn cysylltu â'r cyllid ychwanegol 
ym maes gwaith ieuenctid ar gyfer iechyd meddwl a llesiant o dan y Grant Cymorth 
Ieuenctid, a'r cyllid ychwanegol sy'n cefnogi ffordd o ymdrin a llesiant ar lefel yr ysgol 
gyfan – mae’r rhain i gyd yn anelu at gefnogi pobl ifanc i arwain bywydau iach a 
llewyrchus ac maent yn cefnogi ffordd o weithio at atal digartrefedd ar draws y 
system gyfan.  
 
Rydym hefyd yn cydnabod y berthynas gymhleth rhwng anghenion camddefnyddio 
sylweddau, iechyd meddwl a thai. I gefnogi ein ffordd o weithio ar draws y 
Llywodraeth, rydym wedi cytuno ar gamau yr ydym yn eu rhannu yng Nghynllun 
Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2019 i 2022, a Chynllun Cyflawni Law yn Llaw 
at Iechyd Meddwl 2019 i 2022 - mae'r ddau gynllun wedi bod yn destun 
ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod yr haf. Mae'r ddau gynllun yn nodi camau sy'n 
rhoi blaenoriaeth i dai a'r angen i gefnogi unigolion sydd ag anghenion cymhleth 
a/neu sy'n cyd-ddigwydd. Yn ychwanegol, mae cyllid penodol ar gael yn 2019-20 a 
2020-2021 i gefnogi'r flaenoriaeth hon. Yn arbennig, o ran datblygu'r cymorth 
ymhellach ar gyfer Tai yn Gyntaf, ac rydym yn gweithio ar draws Llywodraeth Cymru 
i ddatblygu'r cynlluniau cyflawni terfynol ymhellach.  
  

Fel y trafodwyd yn y sesiwn dystiolaeth ddiwethaf ym mis Mawrth 2019, blaenoriaeth 
allweddol i Lywodraeth Cymru fynd i'r afael â chysgu allan yw sicrhau proses bontio 
effeithiol o'r carchar yn ôl i'r gymuned. Mae gennym amcan clir i sicrhau nad oes 
unrhyw un yn cael ei ryddhau o fannau diogel yn mynd i fod yn ddigartref. Arwydd 
clir o ymrwymiad Llywodraeth Cymru a Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei 
Mawrhydi (HMPPS) o ran bwrw ymlaen â'r gwaith hwn ar y cyd, yw'r ffaith bod 
gennym bellach secondai o HMPPS yn gweithio i'r Tîm Atal Digartrefedd. Rydym 
wedi datblygu fframwaith strategol a chynllun gweithredu cysylltiedig ar y cyd, sy'n 
amlinellu'r ffordd strategol a chydweithredol o weithio yr ydym yn ei dilyn i fynd i'r 
afael â digartrefedd a'i atal ar gyfer pob troseddwr yng Nghymru.  

Mae bwrdd newydd wedi'i sefydlu a fydd yn goruchwylio'r rhaglen, ac uwch 
swyddogion yn Llywodraeth Cymru ac yn HMPPS sy'n gyfrifol ar y cyd am y rhaglen 
ac am ei chyflawni. Mae'r prif feysydd gwaith sydd ar y gweill yn cynnwys bwrw 

http://record.assembly.wales/Plenary/5842#C219012
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ymlaen ag argymhellion Adroddiad Glyndwr a dechrau adolygiad o brosesau'r llwybr 
presennol, a gwaith i oresgyn y rhwystrau sy'n atal ei weithredu'n llwyddiannus. Yn 
ogystal, mae gwaith yn cael ei wneud ar y cyd â rhanddeiliaid i wella arferion a 
chanlyniadau ailsefydlu ar gyfer troseddwyr sy'n cael eu rhyddhau o Garchar Ei 
Mawrhydi Brynbuga. Rydym wedi darparu cyllid ychwanegol ar gyfer prosiect Tai yn 
Gyntaf, sy'n cael ei arwain gan Gyngor Caerdydd ac sy'n ymwneud ag amrywiaeth o 
bartneriaid sy'n targedu'r rheini sy'n gadael Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd. Bydd 
hynny'n ariannu unigolyn o'r Tîm Dewisiadau Tai i allu gweithio yn y carchar, er 
mwyn nodi a chynnig cymorth o ran tai i unigolion cyn iddynt gael eu rhyddhau. Mae 
ein cyllid Tai yn Gyntaf hefyd wedi galluogi cynnal prosiect yn Rhondda Cynon Taf, 
sy'n targedu'r rheini sy'n gadael Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd a Charchar Ei 
Mawrhydi Eastwood Park, ac mae'r cohort cychwynnol wedi'i nodi. 

Ailgartrefu'n gyflym – Tai yn Gyntaf  
 

Er ein bod wedi gwneud camau breision wrth sefydlu Tai yn Gyntaf ym mhob rhan o 
Gymru, rydym yn glir mai'r unig ffordd y gall fod yn wirioneddol effeithiol yw fel rhan o 
ffordd o weithio ehangach sy'n ymwneud ag ailgartrefu'n gyflym. Mae hynny'n gofyn 
am newid o ran polisïau a'r gwasanaethau a ddarperir dros amser gan symud 
adnoddau a sylw rhaglenni o'r cysyniad o ymyrryd mewn argyfwng i ymyrryd yn 
gynnar ac ailgartrefu'n gyflym. Bydd y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd yn cynnig 
cyngor ar sut y gallem wneud y newid hwnnw. Bwriedir i Tai yn Gyntaf fod ar gael i 
unigolion sydd â'r anghenion mwyaf cymhleth, ac mae'r dystiolaeth yn dangos ei bod 
yn hanfodol peidio â rhuthro ei roi ar waith. Daw canlyniadau llwyddiannus yn sgil 
cymryd yr amser i gydweithio ag unigolion a sicrhau bod y cymorth a'r dewis llety 
iawn ar gael i ddiwallu eu hanghenion. Trwy ein rhaglen Tai yn Gyntaf, rydym yn 
buddsoddi bron £1.6m eleni yn unig mewn prosiectau sy'n cael eu gweithredu ledled 
Cymru. Bydd hynny'n helpu dros 100 o bobl sydd â hanes o gysgu allan i ddod o hyd 
i lety sefydlog a'i gadw. 
 
Ar hyn o bryd, mae saith o ardaloedd Awdurdodau Lleol yn cael eu cynnwys yn y 
rhaglen (Ynys Môn, Caerdydd, Conwy a Sir Ddinbych, Merthyr Tudful, Casnewydd a 
Rhondda Cynon Taf), gan gynnwys y prosiect arbennig sydd ar waith yng 
Nghaerdydd ar gyfer dynion sy'n gadael Carchar Ei Mawrhydi Caerdydd a menywod 
sy'n gadael Carchar Ei Mawrhydi Eastwood Park.  
 
O ran y sefyllfa ar 30 Medi 2019, mae 27 o bobl mewn llety, tra bo 45 o bobl 
ychwanegol yn cael eu cefnogi gan brosiectau a nifer yn aros am gael llety priodol 
wedi'i neilltuo iddynt. 
 
Yn ychwanegol at y prosiectau hyn, mae awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Pen-y-
bont ar Ogwr, Ceredigion, Sir y Fflint, Gwynedd ac Abertawe hefyd yn cyflawni 
prosiectau sy'n defnyddio cymysgedd o'u cyllid ei hunain a chyllid tai Llywodraeth 
Cymru. At ei gilydd mae Tai yn Gyntaf yn cael ei gyflwyno mewn 13 o awdurdodau 
lleol ledled Cymru. 
 
O ganlyniad i'r diddordeb cynyddol yn rhaglen Tai yn Gyntaf, roedd Cymorth Cymru 
wedi sefydlu Rhwydwaith Tai yn Gyntaf yn 2017, sy'n cael ei gadeirio gan Crisis, i 
helpu i gyfrannu at ddatblygu polisi Tai yn Gyntaf yng Nghymru. Mae Cadeirydd y 
Rhwydwaith yn rhan o Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidog ar gyfer Digartrefedd, 
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er mwyn sicrhau bod gwaith y Rhwydwaith yn cael ei oruchwylio gan y Grŵp 
Gorchwyl a Gorffen, ac mae Crisis a Cymorth Cymru yn cael eu cynrychioli yn y 
Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd.  
 
Gan nad oes model parod penodol o raglen Tai yn Gyntaf, mae ystod eang o 
ddehongliadau posibl yn cael eu defnyddio. Er mwyn hyrwyddo bod yn gyson â'r 
model, roedd y Rhwydwaith, ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru wedi datblygu rhestr 
wirio cofrestru deg pwynt sy'n hunanasesiad, ac sy'n llunio rhan o broses ymgeisio 
Tai yn Gyntaf Llywodraeth Cymru. Mae'r ffurflen gofrestru'n cynnwys y prif 
egwyddorion a hefyd yn cynnwys templed sgorio i asesu pa mor gyson y mae'r 
prosiect â model Tai yn Gyntaf. Gan adeiladu ar y broses gofrestru, ac o ganlyniad i 
gyllid a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer rôl newydd cydgysylltydd Tai yn 
Gyntaf yn Cymorth Cymru, mae safon ansawdd yn cael ei datblygu er mwyn asesu 
cysondeb prosiectau ag egwyddorion Tai yn Gyntaf yng Nghymru. 

 
Mae manyleb wedi'i drafftio ar gyfer gwerthusiad annibynnol o Tai yn Gyntaf yng 
Nghymru. Bydd y gwerthusiad yn cynnwys prosiectau a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru, gan gynnwys y prosiectau cynnar a arweinir gan y maes tai, a'r rheini sy'n 
cael eu datblygu'n annibynnol. Bydd yn canolbwyntio ar bennu'r gwelliannau a 
wnaed i lety cleient, ac iechyd a llesiant, gan gynnwys yr effaith mewn perthynas â 
galwadau ar wasanaethau eraill. Mae'r amserlen bresennol yn amcangyfrif y bydd y 
prosiect yn cychwyn ar ddechrau 2020, ac yn gweithredu am y cyfnod y bydd cyllid 
Llywodraeth Cymru ar gael ar gyfer y prif raglen. 
 
O ganlyniad i gronfa arloesi pobl ifanc ddiweddar Llywodraeth Cymru, mae set 
ychwanegol o brosiectau Tai yn Gyntaf i Bobl Ifanc wedi'u hariannu hefyd i'w 
gweithredu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Ceredigion, Sir y Fflint, Merthyr Tudful, Powys, 
Rhondda Cynon Taf ac Abertawe. 
 
Mae'r Rhwydwaith wedi sefydlu is-grŵp, ac er ei fod yn fodel gwahanol iawn i Tai yn 
Gyntaf, bydd yr is-grŵp yn cefnogi datblygu'r ffordd o weithio, gan sicrhau hefyd fod 
gwahaniaeth pendant rhwng Tai yn Gyntaf a Tai yn Gyntaf i Bobl Ifanc. 
 
Ar y cyfan, rwy o'r farn nad ydym yn osgoi'r gwir am sefyllfa digartrefedd yng 
Nghymru. Rydym yn gwneud cynnydd sylweddol, ac yn bwysicach rydym yn meddwl 
yn holistaidd ac yn strategol am y ffordd yr ydym nid yn unig yn mynd i'r afael â 
chysgu allan, ond sut y gallwn fynd i'r afael â digartrefedd yn ei holl weddau hefyd. 
Rwy'n cydnabod yr angen i wneud pethau'n wahanol, a bydd penderfyniadau anodd 
i'w gwneud a ffyrdd newydd a dewr o fynd ati i fanteisio arnynt, ac rwy'n hynod falch 
bod y sector a'r rheini sydd â phrofiad byw ar y blaen ac yn ganolog i'n helpu ni i ail-
lunio ein polisi a'n hymarfer. 
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