
E148 homelessness plan W.indd   1 23/6/09   13:32:50✓ CertifiedPDF® Welsh Assembly Government
ISO-15930 PDF/X-1a:2001



E148 homelessness plan W.indd   2 23/6/09   13:32:50✓ CertifiedPDF® Welsh Assembly Government
ISO-15930 PDF/X-1a:2001



Rhagair 
 
Dangosodd ein hymrwymiad yn Cymru’n Un i gynhyrchu Cynllun Deng Mlynedd i 
fynd i'r afael â digartrefedd ein hymwybyddiaeth o'r angen i ymdrin ag un o'r 
problemau cymdeithasol mwyaf arwyddocaol yng Nghymru. Wrth i'r dirywiad 
economaidd roi mwy a mwy o straen ar unigolion, teuluoedd a gwasanaethau, rhaid 
inni gynnal y momentwm a sefydlwyd gennym wrth ymdrin â'r mater hwn a'i 
achosion. 
  
Cydnabyddwn a gwerthfawrogwn yr ymdrechion a wnaed mewn blynyddoedd 
diweddar i fynd i'r afael â'r broblem hon, ond credwn fod mwy y gellir ei wneud. Dyna 
pam yr ydym wedi gosod yr her i ni ein hunain o wireddu gweledigaeth o leihau 
digartrefedd a'i effaith. 
 
Un her allweddol wrth wireddu ein gweledigaeth yw sicrhau y gall pawb dderbyn y 
cymorth sy'n angenrheidiol iddynt i osgoi mynd yn ddigartref. Pan na ellir rhwystro 
digartrefedd, rhaid inni sicrhau bod y gofid, yr amddifadedd a'r anfantais y gall ei 
achosi yn cael ei leihau i'r eithaf. Er mwyn gwneud hynny, mae angen i wasanaethau 
fod yn hawdd eu cyrraedd, ar gael yn hwylus, rhaid eu cynllunio o amgylch 
anghenion y bobl sy'n eu defnyddio a rhaid iddynt fod yn ymatebol i'r anghenion 
hynny.  
 
Mae'r Cynllun Deng Mlynedd hwn yn deillio o gydweithredu ac ymgynghori helaeth 
ag unigolion a sefydliadau sy'n gweithio oddi mewn i'r amrediad o sectorau a 
meysydd gwasanaeth, ac ar eu traws, yn ogystal â defnyddwyr eu gwasanaethau. 
Rwy'n ddiolchgar i bawb sydd wedi cyfrannu at ddatblygu'r Cynllun hwn. Mae'r 
ymrwymiad a'r ymroddiad a welais yn y sawl sy'n dymuno gwneud gwahaniaeth wedi 
gwneud argraff fawr arnaf.  
 
Byddwn yn parhau â'r dull partneriaeth hwn, gan mai dim ond trwy gydweithio i 
adnabod ac i gynnal yr amrywiaeth o weithgareddau sy'n angenrheidiol y gallwn 
ymateb i'r her o wireddu'r weledigaeth a ddisgrifir yn y Cynllun hwn. Trwy wireddu 
ein gweledigaeth, byddwn yn gallu sicrhau bod pawb yn cael cyfle i fyw yn ei gartref 
addas a chynaliadwy ei hun, a bydd hynny'n gwella cyfleoedd bywyd ac yn cryfhau 
cymunedau holl bobl Cymru. 
 
Yr wyf felly wrth fy modd i gyhoeddi Cynllun Digartrefedd Deng Mlynedd Cymru, 
polisi sydd wedi ei ddatblygu ar gyfer pawb. 
 
 
 
 
 
 
Jocelyn Davies AC 
Y Dirprwy Weinidog dros Dai 
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Cyflwyniad 
 
Diben / Swyddogaeth y Cynllun 
 
Mae'r Cynllun Deng Mlynedd hwn yn nodi rhai egwyddorion sylfaenol ar gyfer 
datblygu a chyflenwi gwasanaethau digartrefedd. Dogfen weithio ydyw a bydd yn 
destun adolygu parhaus yng ngoleuni amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd. 
Wrth i hwn gael ei ysgrifennu, mae dirywiad yn yr economi byd-eang, ac mae'n 
debygol y bydd effaith y dirywiad hwnnw'n dal i gael ei deimlo dros y blynyddoedd 
nesaf. Bydd hynny'n creu heriau arbennig ac yn ei gwneud yn bwysicach fyth sicrhau 
bod ymatebion gwasanaethau i'r sawl sydd mewn perygl o fynd yn ddigartref, neu 
sydd eisoes yn ddigartref, mor effeithiol ag sy'n bosibl. 
 
Bydd cyfres o gynlluniau gweithredu mwy byrdymor, rhai manwl sydd wedi eu 
hamseru, yn ategu'r Cynllun Deng Mlynedd hwn. Datblygir y cynlluniau gweithredu ar 
sail cyd-gynhyrchu gan bartneriaid perthnasol, er mwyn annog derbyn, perchenogi 
ac ymwneud â chyflenwi ar draws Cymru. Cynllun i Gymru yw hwn, nid dim ond i 
Lywodraeth Cynulliad Cymru. Datblygir mecanweithiau ar gyfer monitro cynnydd a 
mesur llwyddiant yn ystod y broses hon o gynllunio gweithredu, a fydd yn cynnwys 
craffu ar Lywodraeth Cynulliad Cymru ac atebolrwydd iddi.  
 
Bydd y Strategaeth Dai Genedlaethol yn dynodi'r fframwaith a'r adnoddau a fydd yn 
pennu'r cyfeiriad polisi yn y dyfodol i wella ansawdd tai pobl yng Nghymru. Bydd hyn 
yn cynnwys gwybodaeth fanylach am sut y bwriadwn ymdrin â materion fel 
cyflenwad a mynediad at bob deiliadaeth o dai fforddiadwy, a fydd yn cael effaith ar 
ddigartrefedd. Bydd y strategaeth hon felly uwchben y Cynllun Digartrefedd hwn, ac 
yn cynnwys cyfeiriad ato.  
 
Gweledigaeth Gyffredinol  
 
Y newid y bwriedir i'r Cynllun hwn ei arwain yw canolbwyntio ein hymatebion ar 
achosion digartrefedd. Mae arnom eisiau cynnig atebion tai cynaliadwy i bawb a 
chreu gwasanaeth a fframwaith statudol a fydd yn cefnogi hynny. Ymhen deng 
mlynedd mae arnom eisiau gweld digartrefedd wedi'i leihau i'r eithaf. Gall rhwystro 
trwy adnabod ac ymyrraeth gynnar, yn ogystal â mynediad at wasanaethau i bawb, 
leihau digartrefedd fel mai dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd yn 
digwydd. Pan na ellir rhwystro digartrefedd, mae arnom eisiau lleihau trawma'r 
profiad o ddigartrefedd trwy ymatebion cyflym a phriodol gan wasanaethau.  
 
Mae'r nodau strategol sy'n sail i'r Cynllun hwn yn cwmpasu'r weledigaeth ehangach; 
dyma nhw: 
 

 rhwystro digartrefedd lle bynnag y bo modd; 
 gweithio ar draws ffiniau sefydliadau a pholisïau; 
 gwneud defnyddwyr gwasanaethau’n ganolbwynt i gyflenwi 

gwasanaethau; 
 sicrhau cynhwysiant cymdeithasol a mynediad cyfartal at wasanaethau; 
 gwneud y defnydd gorau o adnoddau.
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Nodau Strategol a Gweledigaeth Ehangach 
 
Rhwystro Digartrefedd Lle Bynnag Y Bo Modd 
 
Rhwystro digartrefedd ddylai fod yn bennaf nod i bob strategaeth ac i'r holl gynllunio 
gwasanaethau i fynd i'r afael â digartrefedd. Mae arnom eisiau sicrhau y gall pawb 
gyrraedd yr help sydd ei angen arnynt, pan fydd ei angen, er mwyn cael hyd i 
atebion addas i'w hanawsterau o ran tai ac achosion sylfaenol yr anawsterau hynny. 
Mae angen codi ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau sydd ar gael, sut a phryd y gellir 
cael at y rhain, yn ogystal â sut y gallant helpu i osgoi digartrefedd yn y dyfodol. 
 
Mae angen amrywiaeth o wasanaethau tai a gwasanaethau cysylltiedig sydd o 
ansawdd da, ac sy'n effeithiol, yn hawdd cael atynt ac yn cael eu hysbysebu'n eang. 
Mae angen i'r rhain gydweithio â'i gilydd, gan ganolbwyntio ar adnabod ac ymyrryd 
yn gynnar a rhoi gwybod am yr holl ddewisiadau sydd ar gael o ran tai. Mae hyn yn 
galw am ganolbwyntio'n galetach ar asesu anghenion pan fydd pobl yn gofyn i 
wasanaethau am gymorth â thai. Dylid defnyddio hyn yn sail i gynllunio personol 
gyda llwybr at sicrhau amgylchiadau sefydlog o ran tai ac ymdrin ag anghenion ac 
ymddygiad cysylltiedig. 
 
Gweithio Ar Draws Ffiniau Sefydliadau a Pholisïau 
 
Er mwyn inni gyflawni ein hamcanion, mae angen i holl staff gwasanaethau yn y 
sectorau statudol a phreifat ac yn y Trydydd Sector gydweithio â'i gilydd, a hynny ar 
lefelau cynllunio a chyflenwi gwasanaethau, o fewn ac ar draws meysydd 
gwasanaeth. Cynhwysir rhestr o feysydd polisi cysylltiedig yn Atodiad A. Mae pob un 
o'r meysydd polisi hyn yn gyd-ddibynnol ac yn cydelwa ar yr adnabod a'r ymyrryd 
cynnar a all rwystro'r materion gwaelodol rhag dirywio. Mae protocolau rhannu 
gwybodaeth a mecanweithiau atgyfeirio effeithiol yn hanfodol er mwyn sicrhau y gall 
pob un chwarae rhan a helpu'r lleill i gyflawni eu hamcanion.  
 
Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cymryd yr awenau gan osod cyfeiriad 
strategol hirdymor i wasanaethau, a fydd yn canolbwyntio ar ganlyniadau, a bydd yr 
un pryd yn hwyluso, annog a chynorthwyo dull partneriaeth o wireddu'r Cynllun 
Digartrefedd. Bydd hyn yn caniatáu cyfle i bartneriaid cyflenwi gymryd mwy o 
gyfrifoldeb dros ddiffinio'r ffordd o gyflawni ein hamcanion.  
 
Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gweithio gyda'i phartneriaid cyflenwi i sicrhau 
bod systemau, prosesau a mecanweithiau a ddefnyddir i gasglu gwybodaeth am 
angen a rheoli perfformiad yn ddefnyddiol ac yn gywir at ddibenion cynllunio. Bydd 
Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd yn annog datblygu a hyrwyddo arferion da, gan 
sicrhau bod systemau ar waith i alluogi dynodi a lledaenu'r rhai sy'n gweithio fel y 
gall pawb ddysgu oddi wrth ei gilydd.  
 
Mae cynllunio effeithiol ar gyfer digartrefedd yn hanfodol er mwyn sicrhau bod 
gwasanaethau yn lleihau risg digartrefedd i'r eithaf. Mae'n ofynnol i Awdurdodau 
Lleol ymgorffori'r cynllunio hwn yn eu strategaethau tai, a disgwylir i'w partneriaid  
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gydweithio â nhw i adnabod anghenion a chynllunio cyflenwi gwasanaethau. Mae 
angen i Awdurdodau Lleol a'u partneriaid gynllunio'n effeithiol i ateb anghenion 
unigolion ac aelwydydd sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Mae angen nodi 
tystiolaeth o hyn trwy ddogfennau cynllunio strategol lleol yn ymwneud â meysydd 
gwasanaeth perthnasol.  

Mae angen i ystod eang ac amrywiol o bartneriaid fod yn rhan o'r cynllunio lleol, o 
Fyrddau Iechyd Lleol, Timau Troseddau Ieuenctid a gwasanaethau cyflogaeth i 
ddarparwyr y Trydydd Sector a'r Sector Rhent Preifat. Mae cyfrifoldeb arbennig ar 
Gymdeithasau Tai, sy'n ddarparwyr pwysig o ran tai cymdeithasol ac amrywiaeth 
eang o wasanaethau cysylltiedig, i gydweithio ag Awdurdodau Lleol i ymdrin â 
digartrefedd. Trwy ddyrannu a rheoli tai, fel darparwyr llety dros dro, partneriaid 
mewn asiantaethau gosod tai cymdeithasol ac amrywiaeth o gyfleoedd eraill, mae 
gan Gymdeithasau Tai y gallu a'r cyfrifoldeb i chwarae rhan bwysig yn y gwaith o 
helpu Awdurdodau Lleol i rwystro a lliniaru digartrefedd. Mae angen i'r her hon fod yn 
un o'u nodau creiddiol. 
 
Gwneud Defnyddwyr Gwasanaethau yn Ganolbwynt i 
Gyflenwi Gwasanaethau 
 
Mae gan bobl ddigartref amrywiaeth o anghenion, nodweddion a phrofiadau ac felly 
ni fydd un polisi ar gyfer pawb yn ddigon. Mae angen i wasanaethau ymateb i 
amryfal anghenion y bobl sy'n eu defnyddio a chael eu cynllunio o'u hamgylch.  
 
Dylid darparu gwasanaethau cyn i argyfwng ddigwydd, i wrthweithio'r ffactorau sy'n 
golygu bod unigolion neu aelwydydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Eisoes mae 
peth ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r rhain, sy'n cynnwys: 
 
  tor-perthynas gamdriniol ac nad yw'n gamdriniol; 
  diffyg sicrwydd deiliadaeth ar gyfer gofalwyr ac eraill sy'n byw gyda 

chyfeillion neu berthnasau, yn ogystal â rhai tenantiaid yn y sector rhent 
preifat; 

  amodau tai gwael a/neu orlenwi; 
  caledi ariannol sy'n arwain at droi allan am ôl-ddyledion rhent neu 

adfeddiannu am ôl-ddyledion morgais; 
  diffyg gallu i gynnal eu llety, oherwydd materion fel salwch meddyliol neu 

gorfforol neu anabledd, camddefnyddio sylweddau ac ieuenctid neu 
henaint; 

  mynd i neu ryddhau o'r carchar, gofal, yr ysbyty neu'r lluoedd arfog. 
 
Mae angen datblygu amrywiaeth o dechnegau cyfathrebu ac ymgysylltu, sy'n sensitif 
i anghenion ieithyddol a diwylliannol defnyddwyr gwasanaethau, fel bod 
gwasanaethau yn hawdd cael atynt ac yn gynhwysol. Dylai gwasanaethau rymuso, 
gan ganiatáu dewis, hunanbenderfyniad, a rheolaeth i bawb, a chan ganiatáu i bobl 
ddigartref fod mor hunanddigonol ag y gallant fod a rhoi cymaint o gymorth ag sy'n 
bosibl iddynt i'w helpu eu hunain.  
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Mae angen galluogi defnyddwyr gwasanaethau i chwarae rhan trwy gyfrannu at 
gynllunio, dylunio a monitro gwasanaethau digartrefedd. Rhaid i wasanaethau annog 
a chynorthwyo defnyddwyr i gymryd rhan, gan ymgysylltu mewn ffordd ystyrlon â 
defnyddwyr eu gwasanaethau fel bod eu hanghenion wrth galon cyflenwi 
gwasanaethau a'u barn a'u profiadau yn llunio'r ffordd y caiff gwasanaethau eu 
cynllunio. 

Sicrhau Cynhwysiant Cymdeithasol a Mynediad Cyfartal at 
Wasanaethau 
 
Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru weledigaeth o Gymru a fydd yn lle teg a 
chyfiawn lle gall pawb fyw yn rhydd o dlodi, camwahaniaethu, ofn a chamdriniaeth. 
Byddwn yn gweithio gyda'r Un Corff Cydraddoldeb newydd i hyrwyddo cydraddoldeb 
ar draws ein holl bolisïau, gan gynnwys gwireddu'r Cynllun hwn. Un o themâu 
canolog y Cynllun yw hyrwyddo mynediad cyfartal at wasanaethau i bawb yn unol â'i 
anghenion, ac y dylai gwasanaethau gael eu cynllunio o amgylch anghenion pob 
grŵp a gallu darparu ar eu cyfer. Er hynny, wrth fwrw ymlaen â'r camau gweithredu 
angenrheidiol i weithredu'r Cynllun byddwn yn rhoi pwyslais arbennig ar adrannau o'r 
gymdeithas sy'n debygol o fod o dan anfantais oherwydd oedran, anabledd, rhyw, 
ailbennu rhywedd, hil, crefydd neu gred, a thueddfryd rhywiol.  
 
Mae'n gyfrifoldeb statudol ar awdurdodau cyhoeddus i fynd ati'n rhagweithiol i ddileu 
gwahaniaethu a hyrwyddo cydraddoldeb. Cynhaliwyd asesiad o'r effaith ar 
gydraddoldeb i sicrhau nad yw'r Cynllun hwn yn niweidio nac yn gwahaniaethu yn 
erbyn unrhyw grŵp cydraddoldeb ac i ystyried sut y gall y polisi helpu i ddatblygu 
cydraddoldeb ymhellach. Gall codi ymwybyddiaeth ymhlith y bobl sy'n defnyddio 
gwasanaethau, yn ogystal â'r bobl sy'n eu darparu, helpu cyrff cyhoeddus i ddeall eu 
hymrwymiadau a'i gwneud yn haws yr un pryd i'r bobl a wasanaethant sicrhau eu 
bod yn cael eu trin yn deg. 
 
Gwneud y Defnydd Gorau o Adnoddau 
 
Mae angen blaenoriaethu a thargedu, mewn ffordd gydgysylltiedig, yr holl adnoddau 
sydd ar gael yn y sectorau cyhoeddus a phreifat ac yn y Trydydd Sector, i ganiatáu'r 
effaith a'r effeithiolrwydd mwyaf wrth ymdrin â digartrefedd. Mae gan Awdurdodau 
Lleol ran i'w chwarae, ynghyd â'u partneriaid cyflenwi a Llywodraeth Cynulliad 
Cymru, wrth wneud y defnydd gorau o'r adnoddau sy'n bodoli. Rhaid inni fuddsoddi 
yn y gwasanaethau hynny a all ddangos eu heffeithiolrwydd o ran cyfrannu at 
gyflawni blaenoriaethau strategol. Bydd angen buddsoddi hefyd trwy fentrau gwario 
er mwyn arbed er mwyn aildargedu ein hadnoddau yn effeithiol. Bydd angen i 
Awdurdodau Lleol, ynghyd â'u partneriaid cyflenwi a Llywodraeth Cynulliad Cymru, 
ystyried faint o fuddsoddiad sydd ei angen i gyflawni'r gwasanaethau angenrheidiol. 
Gyda dim ond hyn a hyn o adnoddau, rhaid torri ar ddyblygu er mwyn sicrhau'r 
gyfatebiaeth strategol orau.  
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Rhoi Cyngor Ar Dai 
 
Er mwyn gwneud gwasanaethau tai a gwasanaethau cysylltiedig yn fwy buddiol ac 
effeithiol, mae angen iddynt ganolbwyntio ar helpu pobl i ymdrin ag achosion 
bygythiad o ddigartrefedd, a hynny cyn gynted ag y bo modd, yn hytrach na datrys 
digartrefedd wedi iddo ddigwydd. Mae rhwystro digartrefedd yn nerthu defnyddwyr 
gwasanaethau, gan roi mwy o ddewis iddynt fel y gallant wneud eu penderfyniadau 
eu hunain a chadw rheolaeth ar eu bywydau. 
 
Er mwyn rhwystro digartrefedd, mae'n hanfodol rhoi'r cyngor cywir ynglŷn â thai cyn 
i'r sefyllfa droi'n argyfwng. Pan roddir gwybodaeth glir i bobl ynghylch sut i osgoi 
digartrefedd a'r dewisiadau sydd ar gael iddynt, gallant gynllunio beth i'w wneud i 
gael hyd i gartref arall. Wrth roi cyngor, rhaid canolbwyntio'n bennaf ar rwystro.  
 
Mae fframwaith statudol i sicrhau bod cyngor ar gael i'r rhai sydd mewn perygl. Bydd 
Awdurdodau Lleol yn cyflawni'r dyletswyddau hyn yn y rhan fwyaf o achosion trwy eu 
gwasanaethau tai eu hunain.  
 
At hynny, mae rhwydwaith o wasanaethau cyngor ar dai annibynnol ym mhob ardal 
yng Nghymru a gaiff adnoddau trwy gyfuniad o gyllid oddi wrth y Comisiwn 
Gwasanaethau Cyfreithiol, Llywodraeth Cynulliad Cymru a/neu Awdurdodau Lleol. 
Mae gan y rhain ran i'w chwarae yn y gwaith o eiriol dros ddefnyddwyr 
gwasanaethau, gan ategu a herio'r ddarpariaeth statudol o wasanaethau.  
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Mae arnom eisiau gweld newid yn y ffordd y meddylir am wasanaethau, fel eu bod 
yn dod yn rhywle i fynd i gael cyngor a chymorth ag unrhyw fater yn ymwneud â thai, 
yn hytrach na dim ond rhywle i fynd pan fo perygl y bydd rhywun yn ddigartref ar 
fyrder, neu pan fo rhywun eisoes yn ddigartref. Mae arnom eisiau sicrhau bod 
fframwaith dewis ac asesiadau ar waith sy'n ystyried pob agwedd sy'n effeithio ar 
lety unigolion, y tu hwnt i'r angen am lety, neu'n ychwanegol at yr angen hwnnw, fel y 
gellir cael at wasanaethau addas a datblygu atebion cynaliadwy.  
 
Mae arnom eisiau gweld agwedd ragweithiol at ddarparu tai a'r holl wasanaethau 
cyngor cysylltiedig fel y gall pawb gael at y cyngor y mae arnynt ei angen, pan fydd 
ei angen arnynt. Bydd angen i hyn gynnwys trefniadau cynllunio ar y cyd rhwng 
Awdurdodau Lleol, y Comisiwn Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraeth Cynulliad 
Cymru, i gyflenwi darpariaeth fwy effeithlon a chydgysylltiedig.  
 
Dylai gwasanaethau cynghori fod yn gonglfaen i strategaethau rhwystro digartrefedd, 
a dylent weithio mewn ffordd gysylltiedig i ymdrin â'r amryfal faterion sy'n effeithio ar 
ddigartrefedd. Mae angen i wasanaethau cyngor ar dai ganolbwyntio ar y dewisiadau 
o ran tai sydd ar gael i ddefnyddwyr y gwasanaethau yng nghyd-destun y farchnad 
dai leol.  
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Datblygu'r Sector Rhent Preifat  
 
Mae'r sector rhent preifat (SRhP) yn darparu cyfran arwyddocaol a chynyddol o 
gyfanswm y stoc rhent yng Nghymru. Mae'n 11% o gyfanswm y farchnad dai ac yn 
48% o'r farchnad rhent. O gofio'r cyfyngiadau ar faint y stoc rhent cymdeithasol ac ar 
y buddsoddiad ynddo, mae'n elfen hanfodol o'r ddarpariaeth o dai ar gyfer pobl a 
allai fel arall fod yn ddigartref.  
 
Yn aml, mae pobl agored i niwed y mae angen tai arnynt yn amheus ynghylch rhentu 
llety yn y sector preifat oherwydd pryderon am fforddiadwyedd, diffyg diogelwch 
hirdymor, a chyflwr gwael peth llety yn y sector rhent preifat. Gall pobl agored i niwed 
hefyd ei chael yn anodd cael mynediad i'r sector oherwydd bod gan rai landlordiaid a 
benthycwyr bryderon ynglŷn â’r risgiau sy’n gysylltiedig â gosod eiddo i bobl agored i 
niwed a phobl ddigartref ac i bobl sy'n hawlio budd-dal tai. 
 
Mae llawer o landlordiaid yn y sector preifat yn tybio bod ymyriadau'r llywodraeth 
wedi ffafrio'r tenant yn erbyn eu buddiannau hwy gan mai ar orfodi safonau y bu'r 
pwyslais. Mae'n hanfodol i'r dybiaeth hon newid ac er y bydd safonau'n dal i gael eu 
gorfodi'n drylwyr, rhaid gallu creu partneriaethau â landlordiaid i leihau’r risgiau sy’n 
gysylltiedig â rhoi cartref i bobl agored i niwed, pobl y gall llawer o landlordiaid o 
safon ddod i allu eu rheoli.  
 
Mae gan y SRhP ran hanfodol i'w chwarae yn y gwaith o ymdrin â digartrefedd. Caiff 
llawer o bobl a fyddai fel arall yn ddigartref gymorth i ddefnyddio'r sector trwy 
gyfrwng gwasanaethau cyngor a gwasanaethau tai sy’n cynnig dewisiadau, gan 
Awdurdodau Lleol a'r Trydydd Sector. Mae'r SRhP hefyd yn darparu adnawdd 
hanfodol ar gyfer gosod pobl mewn llety dros dro pan fo dyletswydd statudol yn 
ddyledus. Bydd Awdurdodau Lleol a phartneriaid yn defnyddio amrywiaeth o fentrau 
ac offer i agor llwybr mynediad i'r sector i bobl agored i niwed.  
 
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru eisoes yn gweithio i hyrwyddo safonau arferion 
da yn y sector. Bydd y Strategaeth Dai Genedlaethol yn pennu'r fframwaith polisi 
ehangach i'r SRhP dros y blynyddoedd sydd i ddod. Yr her ar gyfer polisi'r dyfodol 
yw gwella mynediad at lety gweddus yn y SRhP, sy'n fforddiadwy a chynaliadwy i 
bobl agored i niwed. 
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Cydnabyddwn y rhan hanfodol y bydd y SRhP yn parhau i'w chwarae yn y gwaith o 
ddiwallu anghenion pobl a fyddai fel arall yn ddigartref, fel rhan o farchnad dai sy'n 
cynnig dewisiadau i bawb. Mae arnom eisiau gweld SRhP cryf sy'n tyfu, ac sy'n 
cynnwys amrywiaeth o lety sydd ar gael ym mhob ardal i bobl ddigartref. Mae angen 
i wasanaethau cyngor ddarparu gwybodaeth gynnar a chynhwysfawr ar sut i gael at 
lety addas yn y sector. Mae arnom hefyd eisiau gweld gwasanaethau tai a 
gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai yn cefnogi ac yn helpu aelwydydd digartref 
agored i niwed i gael at y SRhP a rheoli a chynnal eu tenantiaeth yn llwyddiannus. 
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Mae arnom eisiau gweld Awdurdodau Lleol yn dadansoddi ac yn ymwneud yn 
drefnus ac yn strategol â'r SRhP yn eu hardal fel rhan o'u gwaith i fynd i'r afael â 
digartrefedd. Dylai hyn gynnwys defnyddio amrywiaeth o drefniadau cynghori a 
buddsoddi, i sicrhau bod landlordiaid yn cael y gefnogaeth a'r anogaeth sydd eu 
hangen arnynt i ddeall pobl agored i niwed yn well - pobl y gellid eu hystyried fel arall 
yn rhai uchel-risg - a gwella eu gallu i osod iddynt.  
 
Rydym yn dymuno lleihau'r achosion o bobl yn colli eu cartrefi yn y SRhP oherwydd 
troi allan anghyfreithlon, diffyg cyngor a chymorth, yr angen am gyfryngu, a diffyg 
cymorth i landlordiaid i reoli'r risgiau cysylltiedig â gosod tai i bobl agored i niwed. 
Mae gan wasanaethau budd-dal tai ran allweddol i'w chwarae ac mae angen eu 
darparu'n effeithiol fel y gellir setlo hawliadau tenantiaid a thalu taliadau yn gyflym a 
chywir, ac fel bod landlordiaid yn derbyn eu hincwm rhent yn brydlon. Mae angen i 
wasanaethau budd-dal tai gydweithio'n agos â sefydliadau sy'n darparu 
gwasanaethau i bobl agored i niwed i sicrhau bod y gweithredu lleol ar y Lwfans Tai 
Lleol yn caniatáu amddiffyniad priodol. 
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Gwella Cyfleoedd Mewn Bywyd - Sgiliau a Chyflogaeth 
 
Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru nod strategol yn Cymru’n Un o weithio tuag at 
gyflogaeth lawn, sy'n cynnwys ymrwymiad i roi strategaeth farchnad lafur ar waith 
gyda'r nod hirdymor o gyflogaeth lawn ar raddfa o 80%. Mae'r hinsawdd economaidd 
bresennol yn arbennig o heriol o safbwynt cyrraedd y nod hwn, felly mae hi'n 
bwysicach nag erioed cynyddu'r cyfleoedd i bobl agored i niwed hyfforddi a chael 
gwaith. 
 
Mae digartrefedd yn tanseilio gallu pobl i gael neu gynnal gwaith cyflogedig, neu i 
ddatblygu eu sgiliau trwy gael at gyfleoedd addysg a hyfforddiant. Mae digartrefedd 
felly yn effeithio ar eu gallu i wella eu cyfleoedd mewn bywyd. Ar y llaw arall, mae 
ymwneud â hyfforddiant a chyflogaeth yn creu'r sylfaen ar gyfer tenantiaethau 
sefydlog, sylfaen y gall pobl ei ddefnyddio i geisio gwireddu eu dyheadau a'u 
haddewid.  
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Un elfen greiddiol yn ein gweledigaeth i Gymru yw cynnal economi gref a mentrus 
gyda chyflogaeth lawn. Er mwyn gweithio tuag at gyflawni hyn, mae angen dull 
cydgysylltiedig, a datblygu mecanweithiau cyllido sy'n cefnogi hyfforddiant 
paratoadol mewn sgiliau gwaith a sgiliau cysylltiedig i bobl agored i niwed, gan 
gynnwys y rhai y mae digartrefedd yn eu bygwth, fel y gallant fanteisio ar gyfleoedd i 
hyfforddi a chael gwaith a chynyddu eu gallu i weithio. 
 
Mae gan wasanaethau digartrefedd a gwasanaethau tai eraill ran bwysig i'w chwarae 
yn y gwaith o roi arweiniad i bobl ynglŷn â'r ffordd y gallant ddefnyddio'r 
gwasanaethau hyn. Mae arnom eisiau gweld pawb sy'n ddi-waith ac yn cael cymorth 
a chefnogaeth gwasanaethau digartrefedd yn cael cynnig cyngor sylfaenol ac yn 
cael eu cyfeirio at wasanaethau a all eu helpu i wella eu sgiliau gwaith a chael mwy 
o gyfleoedd. Mae angen i drefniadau cynllunio lleol sicrhau bod gwasanaethau tai a 
gwasanaethau cysylltiedig yn cael eu cysylltu â gwasanaethau hyfforddiant a 
chyflogaeth, gan gydnabod yr angen am agwedd gyfannol er mwyn torri cylchoedd 
digartrefedd. 
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Cynyddu Cynhwysiant Ariannol i'r Eithaf 
 
Bydd pobl nad oes ganddynt y gallu ariannol i wneud dewisiadau gwybodus am 
bethau sy'n effeithio ar eu bywydau bob dydd yn aml yn eu cael eu hunain heb 
fynediad at gyngor ariannol dibynadwy, cyfrifon banc na chredyd fforddiadwy. Mae'r 
allgáu ariannol hwn yn un o brif achosion tlodi ac amddifadedd yn y Deyrnas Unedig, 
ac mae cysylltiadau cryf rhyngddo â sgiliau sylfaenol gwael ac anfantais 
gymdeithasol. Mae allgáu ariannol yn effeithio ar allu pobl i reoli eu hincwm a'u 
gwariant. Gall effeithio ar eu gallu i gael llety neu gadw llety, gan fod caledi ariannol 
yn effeithio ar eu gallu i dalu’r rhent neu’r morgais, yn ogystal â chostau eraill sy’n 
gysylltiedig â chynnal a chadw llety, gan gynnwys costau tanwydd. Mae felly'n cael 
effaith uniongyrchol ar allu pobl i rwystro digartrefedd neu ymdrin â digartrefedd neu 
fygythiad digartrefedd.  
 
Mae amrywiaeth o wasanaethau ariannol a gwasanaethau cyngor ar ddyled ar 
draws Cymru. Fe'u darperir gan arbenigwyr a chan ddarparwyr gwasanaethau 
cyffredinol yn y sectorau statudol a phreifat ac yn y Trydydd Sector, a'u hariannu 
trwy Lywodraeth y Cynulliad a Llywodraeth y DU, y Comisiwn Gwasanaethau 
Cyfreithiol a chyllid preifat. Nid yw llawer o aelwydydd sydd mewn anawsterau yn 
defnyddio'r gwasanaethau hyn nac yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt i rwystro 
neu ymdrin â digartrefedd. Wynebwn her i sicrhau bod llwybr i bawb at gyngor 
ariannol i'w galluogi i gadw eu llety. 
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Mae arnom eisiau trefniadau cynllunio ar draws sectorau i hyrwyddo arferion da o 
ran datblygu a chyflenwi amrywiaeth o wasanaethau ariannol a gwasanaethau 
cyngor ar ddyled, i sicrhau bod gan y sawl sy'n ddigartref, neu dan fygythiad 
digartrefedd, y galluoedd ariannol angenrheidiol i wneud dewisiadau gwybodus 
ynglŷn â'u bywydau dyddiol. Er mwyn helpu i sicrhau hyn bydd Llywodraeth 
Cynulliad Cymru, gan gydweithio â rhanddeiliaid allweddol, yn datblygu a chyflwyno 
Strategaeth Cynhwysiant Ariannol i Gymru, a fydd yn canolbwyntio ar bum thema 
greiddiol gan gynnwys mynediad at wasanaethau ariannol prif ffrwd; 
gallu/‘llythrennedd’ ariannol; cyngor ariannol a chyngor ar ddyled sy'n hygyrch; 
cynyddu incwm a chredyd a benthyciadau fforddiadwy.  
 
Mae arnom eisiau gweld sefydliadau tai yn chwarae rhan allweddol wrth gydweithio 
â gwasanaethau cynghori, Undebau Credyd ac eraill i hyrwyddo cynhwysiant 
ariannol a diogelwch eu tenantiaid ynghyd â pherchenogion cartrefi a all fod mewn 
perygl, gan gynnwys lleihau tlodi tanwydd sy’n cyfrannu at ddigartrefedd. Bwriadwn 
hefyd wireddu'r ymrwymiad yn Cymru’n Un i’w gwneud yn haws cael credyd 
fforddiadwy ar draws ardaloedd pob Awdurdod Lleol, gyda chysylltiadau agosach 
rhwng landlordiaid cymdeithasol ac Undebau Credyd. 
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Lleihau Adfeddiannu oherwydd Ôl-ddyledion Morgais  
 
Mae'r hinsawdd economaidd presennol a chynnydd cyson mewn adfeddiannu 
oherwydd ôl-ddyledion morgais wedi gwneud hwn yn faes i ymdrin ag ef fel un o brif 
achosion posibl digartrefedd. Mae dadreoli ariannol a mwy o forgeisi eilaidd 
('sub-prime') wedi tynnu aelwydydd bregus yn ariannol i mewn. Mae llawer o 
fenthycwyr morgeisi eilaidd wedi annog pobl i fenthyca mwy nag y gallant eu fforddio 
ac maent yn gyflym a phenderfynol iawn wrth weithredu i adfeddiannu eiddo pan 
fydd pobl yn methu ag anrhydeddu eu taliadau. Nid yw cynlluniau yswiriant yn 
amddiffyn pob benthyciwr rhag cyfnodau o anawsterau ariannol ac ni allant bob 
amser arbed aelwydydd rhag adfeddiannu.  
 
Mae cynlluniau achub morgeisi ar waith ar hyn o bryd ar draws rhannau o Gymru 
gan rai Cymdeithasau Tai. Gall y rhain fod ar ffurf rhannu perchenogaeth, sy'n 
lleihau swm taliadau morgais i'r cyd-berchenogion, neu brynu'r eiddo'n gyfan gwbl 
gyda'r cyn berchennog yn dod yn denant sicr ac yn gallu aros yn ei gartref cyhyd ag 
y myn. Mae nifer o gwmnïau preifat hefyd sy'n cynnig cynlluniau gwerthu a lesio'n ôl. 
Rydym yn bryderus pan fo’r rhain yn golygu bod yn rhaid i berchenogion cartrefi 
werthu'r eiddo am gryn dipyn yn llai na gwerth y farchnad a phan fo’r sicrwydd 
deiliadaeth a gynigiant yn fregus. 
 
Yn 2008 cyflwynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ei Chynllun Achub Morgeisi i 
ddarparu ffordd ychwanegol o helpu’r perchenogion cartrefi sydd â’r anghenion 
mwyaf. Dyma un o brif elfenannau Cynllun Gweithredu Achub Morgeisi Llywodraeth 
Cynulliad Cymru i fynd i’r afael â’r broblem hon ar draws y wlad. 
 

Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Mae arnom eisiau gweld rhagor yn cael ei wneud i leihau nifer yr aelwydydd sy'n 
mynd yn ddigartref o ganlyniad i adfeddiannu oherwydd ôl-ddyledion morgais. Mae 
arnom eisiau gweld addysg yn parhau i gael ei ddefnyddio fel modd i roi galluoedd 
ariannol i bobl, yn ogystal â chynyddu ymwybyddiaeth o'r gwasanaethau cyngor 
sydd ar gael i bobl sydd ag anawsterau morgais.  
 
Mae arnom eisiau gweld cyngor a chymorth cynhwysfawr ar gael i bob defnyddiwr 
cyn prynu, sy'n rhoi ystyriaeth i fforddiadwyedd a goblygiadau newid amgylchiadau, 
yn ogystal â gwell cyfathrebu rhwng y sawl sy'n rhoi ac yn cael benthyciadau pan fo 
anawsterau. Mae arnom hefyd eisiau gweld gwell rheoleiddio a gorfodi, er mwyn 
sicrhau nad yw llysoedd yn cymeradwyo gweithredu i feddiannu nes bod y sawl sy'n 
rhoi benthyg wedi archwilio pob dewis arall i rwystro cymryd meddiant. Mae arnom 
eisiau archwilio hefyd, gyda'r Awdurdod Gwasanaethau Ariannol, bosibilrwydd 
rheoleiddio ar gyfer y cynlluniau gwerthu a lesio'n ôl preifat.  
 
Mae arnom eisiau gweld datblygu protocol rhwng Benthycwyr ac Awdurdodau lleol a 
fyddai'n golygu bod yn rhaid i'r sawl sy'n rhoi benthyg (â chaniatâd perthnasol gan yr 
aelwyd) roi gwybod i dimau rhwystro digartrefedd Awdurdodau Lleol perthnasol fel y 
gellid cymryd camau i helpu aelwydydd. Rydym hefyd yn dymuno cynyddu 
datblygiad/niferoedd cynlluniau achub morgeisi fel y rhai a weithredir gan 
Gymdeithasau Tai ar draws Cymru. 
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Gwella Iechyd a Lles  
 
Gwyddom yn dda am y cysylltiadau rhwng iechyd gwael a digartrefedd. Bydd plant, 
pobl ifanc ac oedolion digartref yn profi iechyd corfforol ac iechyd meddwl gwael ac 
mae'n anodd iddynt gael at wasanaethau iechyd. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru 
yn cydnabod y materion hyn a'i nod yw mynd i'r afael â hwy trwy well cydweithio 
mewn partneriaeth. Ar hyn o bryd mae cydweithio annigonol neu amrywiol yn 
llesteirio cyflenwi gwasanaethau yn effeithiol. At hynny, gall y rhwystrau strwythurol 
sy'n llesteirio mynediad at wasanaethau iechyd gynnwys gwahaniaethu yn erbyn 
pobl ddigartref. Mae pobl ddigartref sy'n dioddef salwch meddwl, sy'n camddefnyddio 
sylweddau, neu'r ddau, yn cael anawsterau arbennig wrth gyrchu'r gwasanaethau 
iechyd y mae eu hangen arnynt. 
 
Mae iechyd gwael yn achosi digartrefedd ac yn ganlyniad iddo. Heb lety sefydlog 
mae'n hynod o anodd trin pobl a sicrhau gofal di-dor. Mae penderfynyddion 
cymdeithasol eraill yn cynnwys diffyg annibyniaeth, tlodi, allgáu cymdeithasol, 
diweithdra a chyrhaeddiad addysgol gwael.  
 
Mae Gweithio Gyda'n Gilydd i Leihau Niwed - Strategaeth Camddefnyddio 
Sylweddau Cymru 2008-2018 yn cydnabod bod gan wasanaethau tai a 
gwasanaethau rhwystro digartrefedd ran hanfodol i’w chwarae yn y gwaith o helpu 
camddefnyddwyr sylweddau i gael y llety y mae arnynt ei angen. Rhaid gweld tai fel 
elfen greiddiol yn y gwasanaethau cofleidiol hyn a’i hadlewyrchu mewn 
mecanweithiau cynllunio.  
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni 
 
Mae arnom eisiau newid mewn diwylliant fel bod mynediad at ofal iechyd da a 
thenantiaethau cynaliadwy yn cael eu hystyried yr un mor bwysig â'i gilydd ac yn 
gyd-ddibynnol, gyda'r naill yn cael effaith gadarnhaol ar y llall, ac ymdrin â 
phenderfynyddion ehangach iechyd yr un pryd. Mae arnom eisiau gweld darparu 
llety byrdymor yn cael ei ystyried yn gyfle i drin achosion sylfaenol digartrefedd.  
 
Mae arnom eisiau gweld beth sy'n gweithio, ac yna ei ledaenu, trwy ddatblygu a 
gweithredu amrywiaeth o safonau gofal iechyd, fel bod pawb sy'n ddigartref neu'n 
byw mewn llety dros dro yn gallu cael at wasanaethau gofal iechyd da sydd wedi eu 
teilwrio i ddiwallu eu hanghenion unigol. Mae angen i ni ehangu mentrau arferion da i 
ffurfio rhwydwaith cynhwysfawr o wasanaethau hygyrch ar draws Cymru. Byddwn yn 
hyrwyddo gweithio mewn partneriaeth, o fewn ac ar draws asiantaethau, ar lefel 
cynllunio strategol a chyflenwi gwasanaethau, gan feithrin cysylltiadau i wella 
dealltwriaeth a datblygu protocolau ar y cyd, cyllidebau aliniedig a chanlyniadau a 
rennir. 
 
Mae arnom eisiau i blant a phobl ifanc gael eu hystyried yn grŵp blaenoriaeth, lle 
mae ymyriadau cynnar yn fwy tebygol o lwyddo cyn i dai ansefydlog a/neu cyn i 
batrymau sy'n niweidio iechyd fynd yn ffordd o fyw. Mae arnom yn ogystal eisiau 
gweld blaenoriaeth yn cael ei rhoi i rwystro digartrefedd ymhlith pobl sydd â 
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phroblemau corfforol, problemau iechyd meddwl neu broblemau camddefnyddio 
sylweddau, gan eu galluogi i gael at y llety a'r gwasanaethau priodol y mae arnynt eu 
hangen. Mae angen hefyd inni sicrhau bod safonau tai yn hyrwyddo iechyd a lles.
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Cynnal Tenantiaethau 
 
Mae helpu pobl i gynnal eu tenantiaethau yn un o'r prif ffyrdd o leihau digartrefedd. 
Mae cyfrifoldeb arbennig ar landlordiaid cymdeithasol a darparwyr cymorth i sicrhau 
y gall tenantiaid agored i niwed gadw eu tenantiaethau. 

Mae gan y Rhaglen Cefnogi Pobl ran hanfodol i'w chwarae yn y gwaith o atal 
digartrefedd cychwynnol ac ailadroddus trwy ddarparu gwasanaethau a all helpu 
aelwydydd neu unigolion sy'n agored i niwed ymdrin â'u hanghenion o ran llety a 
chymorth. Cynllunnir y gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai hyn yn benodol i 
weddu i anghenion pobl agored i niwed er mwyn iddynt allu ennill a chadw'r sgiliau 
a/neu'r hyder angenrheidiol i gael a chadw llety.  
 
Mae'n darparu model o gomisiynu ar sail asesiadau o anghenion a monitro ac 
adolygu gwasanaethau, a all gynorthwyo cynllunio ar gyfer digartrefedd a chael ei 
gynnwys yn y cynllunio hwnnw. Mae hefyd yn annog gweithio'n agosach mewn 
partneriaeth ar draws meysydd tai, iechyd, gofal cymdeithasol a diogelwch 
cymunedol. 
 
Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn nodi ei blaenoriaethau ar gyfer datblygu'r 
Rhaglen Cefnogi Pobl dros y pum mlynedd nesaf trwy Cefnogi Pobl - Strategaeth 
Cymorth Cysylltiedig â Thai. Bydd rhwystro digartrefedd yn parhau'n nod sylfaenol.  
 
Dylai rhwystro digartrefedd fod yn amcan canolog hefyd i reolwyr tai cymdeithasol. 
Mae tenantiaethau cymdeithasol yn cynnig cyfle i helpu pobl i ddianc o gylch o 
anniogelwch os gall y landlord eu helpu i ysgwyddo cyfrifoldebau eu tenantiaeth a'u 
helpu i gysylltu â gwasanaethau eraill er mwyn gwella'r cyfleoedd sydd ganddynt 
mewn bywyd. Gall dyrannu tai cymdeithasol a rheoli amodau tenantiaeth gael cryn 
effaith ar ddigartrefedd hirdymor ymhlith pobl agored i niwed. 
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Mae arnom eisiau sicrhau y bydd unigolion ac aelwydydd y mae perygl iddynt fynd 
yn ddigartref, neu sydd eisoes yn ddigartref, oherwydd eu bod yn agored i niwed, yn 
gallu cael at y gwasanaethau y mae arnynt eu hangen, yn ôl eu hangen, i'w helpu i 
allu byw'n annibynnol yn eu cartref eu hunain. Mae arnom hefyd eisiau gweld 
datblygu mesurau perfformiad sy'n adlewyrchu pwysigrwydd rhwystro digartrefedd 
ac yn asesu ansawdd y gwasanaeth trwy'r canlyniadau a gaiff defnyddwyr y 
gwasanaethau. 
 
Mae arnom eisiau gweld datblygu a chyflenwi amrywiaeth eang o wasanaethau 
cymorth cysylltiedig â thai. Hoffem eu gweld yn arloesi wrth ddefnyddio cyllid Cefnogi 
Pobl i gyflenwi gwasanaethau hyblyg a all ddarparu ar gyfer yr amrywiaeth o 
anghenion gwahanol o ran llety a chymorth sydd gan aelwydydd agored i niwed. 
Dylai’r rhain gael eu darparu ar draws amrywiaeth o ddeiliadaethau. 
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Dylai rhwystro digartrefedd fod yn nod pendant i reolwyr tai cymdeithasol. Wrth 
ddyrannu tai cymdeithasol mae angen sicrhau cydbwysedd rhwng diwallu anghenion 
pobl ddigartref a phobl eraill sydd ag angen dybryd am dai. Wedi i denantiaethau 
gael eu dyrannu, mae arnom eisiau i reolwyr helpu tenantiaid i fynd i'r afael ag 
unrhyw ffactorau risg sy'n effeithio ar eu tenantiaeth ac ymgysylltu â gwasanaethau 
priodol, fel mai dim ond pan fydd popeth arall wedi methu y bydd adfeddiannu'n 
digwydd. 
 
Mae arnom eisiau gweld cydweithio da mewn partneriaeth ar sail dealltwriaeth glir o 
gyfrifoldebau'r naill ochr a'r llall er mwyn sicrhau y datblygir perthynas briodol rhwng 
y Rhaglen Cefnogi Pobl a darparwyr gwasanaethau statudol ym meysydd iechyd, 
gofal cymdeithasol a diogelwch cymunedol. 
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Ymdrin â Chysgu Allan  
 
Cafwyd bod cysgu allan yn un o'r agweddau anoddaf ar ddigartrefedd i'w fesur ac i 
ymdrin ag ef, ac mae'n her arbennig wrth gynllunio gwasanaethau. I rai, mae 
dechrau cyfnod o gysgu allan yn ddechrau llwybr llithrig ar i lawr, yn aml yn 
gysylltiedig â diweithdra, camddefnyddio sylweddau ac afiechyd corfforol a meddyliol 
a ddwyseir oherwydd ei bod yn anodd iddynt gael at wasanaethau. Yn aml, mae'r 
drefn yn creu rhwystrau i bobl sy'n cysgu allan, o ran cael at dai yn y brif ffrwd, 
gwasanaethau iechyd a gwasanaethau eraill, yn ogystal â chyfleoedd i gael gwaith. 
Dros amser gall pobl sy'n cysgu allan fynd yn gaeth i'w ffordd o fyw, a bydd hynny'n 
tanseilio eu gallu i fanteisio ar wasanaethau.  
 
Mae gwasanaethau allgymorth a gwasanaethau eraill i bobl sy'n cysgu allan wedi 
cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf, ond tameidiog yw'r ddarpariaeth o loches nos 
a llety mynediad agored arall, ac yn aml nid yw ar gael i bobl sy'n chwilio am gymorth 
brys oherwydd nad oes digon ohono.  
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Credwn na ddylai neb orfod cysgu allan. Mae arnom eisiau gweld amrywiaeth o 
wasanaethau cydgysylltiedig, allgymorth, galw i mewn a gwasanaethau seiliedig ar 
lety'n cael eu darparu gan ddarparwyr gwasanaethau tai, gofal iechyd, cyflogaeth a 
gwasanaethau cymorth. Mae angen i'r rhain ganolbwyntio ar yr unigolyn, bod ar gael 
yn eang, bod yn hygyrch a chael eu targedu at anghenion pobl sy'n bobl sy'n cysgu 
allan. Mae angen i'r gwasanaethau ganolbwyntio ar uchelgais, amgylchiadau ac 
addewid pob defnyddiwr gwasanaethau unigol. Mae angen iddynt ddarparu agwedd 
gyfannol tuag at ymdrin ag anghenion ymarferol ac emosiynol, corfforol a seicolegol, 
cymdeithasol ac ymddygiadol pobl sy'n cysgu allan.  
 
Mae angen i wasanaethau gydweithio'n benodol i rwystro cysgu allan, yn ogystal ag 
annog adsefydlu pobl sy'n cysgu allan, eu helpu i gymhathu unwaith eto â 
chymdeithas, gwireddu eu dyheadau a dod yn aelodau gwerthfawr o'r gymuned. 
Mae arnom eisiau gweld datblygu gwell systemau ar gyfer monitro a mesur hyd a 
lled cysgu allan, a mesur canlyniadau gwasanaethau a'n llwyddiant ni i ddileu'r 
angen i gysgu allan. 
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Gofalu am Gyn-Filwyr 
 
Bydd pobl yn y Lluoedd Arfog yn treulio llawer o'u bywyd gwaith mewn llety dros dro 
sy'n eiddo i'r lluoedd arfog, a gall fod yn anodd iddynt greu neu gadw cartref i 
ddychwelyd iddo pan fyddant yn gadael y lluoedd. Rydym wedi cydnabod hyn trwy 
ymestyn deddfwriaeth ar ddigartrefedd i gynnwys Cyn-filwyr o dan y Gorchymyn 
Angen Blaenoriaethol Personau Digartref. Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am bolisi ar 
gyfer cyn aelodau o'r lluoedd arfog, ac mae ganddi Strategaeth Cyn-filwyr i wella 
adsefydlu. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cydweithio â'r Weinyddiaeth 
Amddiffyn, sefydliadau yn y Trydydd Sector a sefydliadau digartrefedd eraill i annog 
gwell cysylltu wrth gyflenwi gwasanaethau a sicrhau y rhoddir gwybodaeth glir i gyn 
aelodau o'r lluoedd arfog sydd mewn perygl o fynd yn ddigartref.  
 
Mae'r llwybrau tuag at ddigartrefedd a brofir gan Gyn-filwyr yn amrywiol. Dyma'r 
pedwar grŵp a ddynodwyd: y rhai sy'n fregus oherwydd yr hyn a ddigwyddodd yn eu 
plentyndod neu yn ystod blynyddoedd glasoed; y rhai a gafodd anawsterau yn y 
Lluoedd Arfog, fel cychwyn problemau ag alcohol neu broblemau iechyd meddwl; y 
rhai a gafodd yrfa lwyddiannus yn y Lluoedd Arfog, ond y bu dychwelyd i fyw fel 
sifiliad yn anodd iawn iddynt; a'r pedwerydd grŵp a gafodd yrfa dda yn y Lluoedd 
Arfog ond a wynebodd broblemau yn ddiweddarach mewn bywyd nad oeddent yn 
gysylltiedig â'r yrfa honno. Profiad y grŵp olaf hwn oedd y mwyaf cyffredin, a 
soniwyd amdano gan draean y cyn-filwyr yr effeithiwyd arnynt. 
 
Mae'n amlwg bod cefndir milwrol yn dylanwadu ar brofiad Cyn-filwyr o ddigartrefedd. 
Maent yn llai parod i geisio neu dderbyn cymorth oherwydd eu tuedd i roi gormod o 
bwys ar y cywilydd a deimlant ynghylch eu sefyllfa, sy'n rhwystr posibl iddynt fynd at 
y gwasanaethau cyhoeddus priodol. Mae’n amlwg bod angen sicrhau bod Cyn-filwyr 
a'u teuluoedd yn cael llwybr cyflym at amrediad llawn o wasanaethau cyhoeddus ac 
yn cael yr asesiad a'r cymorth mwyaf priodol i ddiwallu eu hanghenion. 
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni 
 
Mae arnom eisiau helpu i gydgysylltu a chyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o safon 
uchel i gydnabod y gwasanaeth y mae ein Cyn-filwyr wedi ei roi i'n gwlad. Rhaid i 
hyn gynnwys sicrhau y caiff Cyn-filwyr eu hannog i ddefnyddio'r gwasanaethau cywir 
i'w helpu i gael llety, a bod y gwasanaethau hyn yn gydgysylltiedig. 
 
Mae angen gwell mynediad at Wasanaethau Therapi Iechyd Meddwl Cymunedol i 
Gyn-filwyr, a fydd nid yn unig yn ymdrin â phroblemau ymarferol ac emosiynol 
digartrefedd, ond hefyd yn mynd ati mewn ffordd gyfannol i ymdrin ag anghenion 
corfforol, cymdeithasol, seicolegol ac ymddygiadol Cyn-filwyr sy'n eu cael eu hunain 
yn ddigartref. 
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Lleihau Digartrefedd Ieuenctid a Chynorthwyo'r Sawl sy'n 
Ymadael â Gofal  
 
Mae pobl ifanc sy'n dechrau byw’n annibynnol yn wynebu heriau o bob math. Maent 
yn arbennig o agored i niwed ar yr adeg hon ac mae gan lwyddiant y pontio 
oblygiadau enfawr iddynt hwy ac i gymdeithas. Mae pobl sy'n ymadael â gofal, y 
mae ar Awdurdodau Lleol gyfrifoldeb rhiantu corfforaethol tuag atynt, o dan anfantais 
arbennig oherwydd eu profiadau yn ifanc ac oherwydd diffyg cymorth gan rieni.  
 
Mae cael hyd i lety a'i gadw yn un o'r agweddau anoddaf ar y pontio i annibyniaeth. 
Yn anffodus mae llawer o bobl ifanc yn gadael cartref eu plentyndod mewn ffordd 
nas cynlluniwyd. Efallai na fydd ganddynt gefnogaeth teulu na lle i ddychwelyd iddo 
mewn argyfwng. Mae pobl ifanc yn rhan arwyddocaol o'r boblogaeth ddigartref, ac 
mae llawer rhagor ar ymylon digartrefedd mewn amgylchiadau ansicr. Oni fydd yr 
amgylchiadau hyn yn gwella, gallant yn fuan fod mewn perygl wrth iddynt ei chael yn 
anos cadw gwaith neu aros mewn hyfforddiant, cadw'n iach, ac wrth iddynt fynd yn 
fwy agored i gamddefnyddio sylweddau a phroblemau eraill, gan gynnwys salwch 
meddwl. 
 
Gall fod yn anodd i bobl ifanc sicrhau llety rhent preifat, gan y gellir tybio eu bod yn 
fwy o risg na thenantiaid hŷn. Maent yn debygol o fod ag incwm is, llai o gyfalaf, ac 
ystyrir bod eu ffordd o fyw yn llai sefydlog. Maent yr un pryd yn llai tebygol o wybod 
sut mae'r farchnad dai yn gweithio ac i ble i fynd i gael cyngor, ac mae ganddynt lai o 
sgiliau bywyd i gynnal tenantiaeth.  
 
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gosod pwyslais ar ddatblygu ein pobl ifanc yn 
‘Cymru’n Un’. Mae ein strategaethau i feithrin sgiliau ein pobl ifanc ac i ymdrin â 
mater pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant yn adlewyrchu'r 
flaenoriaeth hon. Rhoddir blaenoriaeth uchel i ymdrin â digartrefedd ieuenctid trwy’r 
cynllun grant digartrefedd, diwygiadau i ddeddfwriaeth a chanllawiau. Mae'r 
ddeddfwriaeth bresennol yn rhoi amddiffyniad statudol i lawer o bobl ifanc agored i 
niwed, yn arbennig i bobl sy'n ymadael â gofal, er nad yw hynny'n golygu y gallant 
gael hyd i'r tai y mae arnynt eu heisiau nac y gallant gadw'r tai hynny. Yr her i Gymru 
yw cyflwyno fframwaith cryfach a mwy cydgysylltiedig o bolisïau a gwasanaethau i 
ymdrin ag anghenion pob person ifanc agored i niwed, gan gynnwys y rhai y mae 
perygl iddynt fynd yn ddigartref, cyn gynted ag y bo modd.  
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Mae arnom eisiau gweld cynllunio ar gyfer digartrefedd yn rhoi pwyslais canolog ar 
bobl ifanc, ac yn ei gynnwys yn y Cynllun Plant a Phobl Ifanc ac mewn trefniadau 
cynllunio lleol eraill. Mae angen i'r gwasanaethau cymdeithasol ac i'r sectorau 
iechyd, ieuenctid a thai fod yn rhan o'r trefniadau hyn, ac felly hefyd bobl ifanc, y 
mae'n rhaid ystyried eu barn hwythau ynglŷn â sut y dylid cyflenwi gwasanaethau.  
 



20 

Mae arnom eisiau gweld cydweithio trefnus, gan gynnwys sefydliadau statudol a 
Thrydydd sector yn y sectorau addysg, ieuenctid, iechyd, gofal cymdeithasol a 
sectorau eraill, er mwyn cydnabod bod hwn yn gyfrifoldeb sy'n torri ar draws 
meysydd polisi ac asiantaethau. Disgwyliwn i bobl ifanc ddigartref gael eu hasesu o 
dan y deddfau Tai ac o dan y Ddeddf Plant, o dan y dyletswyddau tuag at bobl 
ddigartref ac fel ‘plant mewn angen’. Mae angen i awdurdodau fod yn fwy trylwyr a 
chyson wrth wneud y gwaith hwn. 
 
Rhaid i Awdurdodau Lleol fynd ati'n fwy rhagweithiol i ysgwyddo eu cyfrifoldeb 
rhianta corfforaethol tuag at blant sy'n derbyn gofal, gan gynnwys eu helpu i baratoi 
ar gyfer byw'n annibynnol a'u helpu i sicrhau llety. 
 
Mae arnom eisiau gweld gwasanaethau tai a gwasanaethau cysylltiedig yn cael eu 
cynllunio fel eu bod yn hygyrch i bobl ifanc ac fel eu bod yn canolbwyntio'n adeiladol 
ar ddiwallu eu hanghenion. Mewn rhai achosion mae hynny'n golygu meithrin eu 
gallu i gadw eu tenantiaethau a chael hyd i'w hatebion eu hunain i broblemau tai, ac 
mewn achosion eraill mae'n golygu eu helpu i aros gartref mewn amgylchedd 
cefnogol, er enghraifft gyda'u teuluoedd. Mae angen rhoi sylw arbennig i ymwneud â 
phobl ifanc agored i niwed sy'n anodd eu cyrraedd.  
 
Mae rhwystro digartrefedd a mynd i’r afael â’i achosion sylfaenol yn allweddol i 
hyrwyddo sefydlogrwydd ym mywydau pobl ifanc a'u helpu i adeiladu eu dyfodol. 
Mae arnom eisiau gweld gwaith atal yn dechrau cyn gynted ag y bo modd, gan 
gynnwys gwaith addysg gyda phob person ifanc i'w helpu i ddeall risgiau 
digartrefedd a sut y gellir eu hosgoi.  
 
Pan fo atal digartrefedd yn aneffeithiol, mae arnom eisiau gweld pobl ifanc yn cael 
atebion sy'n addas i'w hoedran ac yn darparu amgylchedd diogel i'w galluogi i 
ymwneud â gweithgareddau adeiladol yn ogystal â chyfleoedd i gael hyfforddiant 
mewn sgiliau bywyd a hyfforddiant galwedigaethol. Yn aml bydd ar bobl iau a mwy 
agored i niwed angen cymorth â thai, fel y dangosir yn ein strategaeth Cefnogi Pobl 
– Strategaeth Cymorth sy’n Gysylltiedig â Thai, er mwyn iddynt gyflawni'r amcanion 
hyn.  
 
Mae arnom eisiau gweld pob person ifanc agored i niwed yn cael ei helpu trwy 
gyfrwng proses o gynllunio llwybr i'w helpu i baratoi i fyw'n annibynnol a chael hyd i 
lety addas a chymorth. Pan fo pobl ifanc yn cael trafferthion i gadw eu llety, dylai 
gwasanaethau tai a chymdeithasol gydweithio’n rhagweithiol i rwystro tor 
tenantiaeth, neu pan fo tenantiaeth yn chwalu i'w helpu i gael hyd i lety arall a 
chymorth pellach i adsefydlu.  
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Cyfiawnder Troseddol – Torri'r Cylch 
 
Mae'r rhan fwyaf o bobl yn sylweddoli bod carcharorion a phlant a phobl ifanc sy’n 
troseddu mewn perygl arbennig o fod yn ddigartref pan gânt eu rhyddhau o'r carchar. 
Mewn blynyddoedd diweddar mae pobl sy'n gadael y carchar yng Nghymru wedi 
profi gwelliant yn yr ymyriadau a gânt mewn perthynas â thai. Mae ymyriadau cynnar 
yn mynd i’r afael â materion yn ymwneud â budd-dal tai, ôl-ddyledion rhent, a 
chynnal neu ddiweddu tenantiaethau, sy’n rhwystro digartrefedd. Er hynny, mae 
enghreifftiau lawer o hyd o anghysondebau y mae angen ymdrin â hwy. Mae 
ymchwil wedi dangos bod cysylltiadau clir rhwng diffyg llety addas, sefydlog a'r risg o 
aildroseddu. Mae plant a phobl ifanc sy’n troseddu yn arbennig o agored i niwed ac 
mae angen cynllunio gwasanaethau mewn ffordd gydgysylltiedig er mwyn eu 
cynorthwyo i bontio i annibyniaeth.  
 
Prif fuddsoddiad Llywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn ymdrin â'r materion hyn yw 
Cyswllt Carchardai Cymru (PLC), a sefydlwyd ym mis Ebrill 2004 i ddarparu 
gwasanaethau cydgysylltiedig i bob Awdurdod Lleol yng Nghymru. Nodau'r 
gwasanaeth yw cynnig cymorth i garcharorion sy'n rhagweld y byddant yn ddigartref 
pan gânt eu rhyddhau o'r carchar. Mae'r gwasanaeth hwn ar hyn o bryd yn cael ei 
adolygu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Pan fydd yr adolygiad wedi ei gwblhau 
dylai ddangos sut y gellir cyfateb yr adnoddau yn fwy priodol â'r gwasanaethau. 
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Mae arnom eisiau gweld gwell gwaith amlasiantaeth i sicrhau comisiynu priodol ar 
wasanaethau. Bydd hyn yn sicrhau y caiff modelau gwasanaeth priodol eu dynodi, 
eu datblygu a'u cyflenwi i ateb anghenion carcharorion o ran tai a chymorth. Mae 
arnom eisiau gweld amrywiaeth o wasanaethau asesu, cyngor, cymorth ac 
ymyrraeth gynnar ar gael yn gyson ac yn eang ledled Cymru. Rhaid iddynt fod ar 
gael ym mhob cam, gan gynnwys cyn mynd i'r carchar, pan gaiff person ei dderbyn 
i'r carchar, cyn ei ryddhau a phan ddaw allan trwy glwyd y carchar, yn ogystal ag yn 
ystod yr ail-gymhathu yn y gymuned, gan fynd i’r afael â’r materion sy’n arwain at 
ddigartrefedd.  
 
Mae arnom eisiau gweld pob darparwr llety (statudol, preifat a Thrydydd sector) yn 
rhoi'r ystyriaeth ddyledus i'r effaith y gall llety ei chael ar y tebygolrwydd y gall person 
fynd yn ddigartref a/neu aildroseddu. Dylent anelu at sicrhau bod y llety a ddarperir i 
bobl sy'n gadael y carchar yn addas o ran lleoliad a pha mor fforddiadwy ydyw, fel y 
gallant setlo i ffordd gadarnhaol o fyw yn rhydd o weithgaredd troseddol. Mae arnom 
eisiau gweld y sector rhent preifat yn gwneud mwy o ran rhoi llety i bobl ddigartref 
sy'n gadael y carchar, gyda mwy o gymorth ar gael fel bod y sector hwn yn ateb mwy 
ymarferol o ran tai i bobl sy'n gadael y carchar.  
 
Mae arnom eisiau gweld gwell gwasanaethau er mwyn helpu cyn-garcharorion i 
gadw eu llety ar ôl cael eu rhyddhau, ac er mwyn ymdrin â materion fel 
camddefnyddio cyffuriau ac alcohol a chael hyd i waith addas, fel bod llawer gwell 
adsefydlu yn y gymuned a llai o debygolrwydd o aildroseddu. Mae cydnabyddiaeth 
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gorfforaethol y bydd sicrhau hyn yn ymdrin yn gydlynol ag amcanion diogelwch 
cymunedol, adsefydlu troseddwyr a mynd i’r afael â digartrefedd, ac adlewyrchir 
hynny yn Strategaeth Lleihau Aildroseddu Cymru Gyfan.  
 
Trwy weithredu Strategaeth Lleihau Aildroseddu Cymru Gyfan gobeithiwn sicrhau 
cynllunio cydgysylltiedig ar wasanaethau fel y gall pob plentyn a pherson ifanc sy’n 
troseddu gael mynediad at lety addas a chynaliadwy, i hyrwyddo defnyddio dulliau ar 
wahân i gadwraeth a sicrhau adsefydlu effeithiol lle bo angen cadwraeth. 
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Rhwystro Digartrefedd Oherwydd Cam-drin Domestig  
 
Cydnabyddir bod cam-drin domestig yn un rheswm arwyddocaol dros ddigartrefedd. 
Gall gael effaith niweidiol ar iechyd a lles y teulu, ac mae’n ffactor pwysig mewn 
achosion amddiffyn plant. Yn achos plant yn arbennig, gellir cysylltu effeithiau byw 
gyda cham-drin domestig â chyflawniad addysgol gwael, allgáu cymdeithasol, 
troseddau ieuenctid, camddefnyddio sylweddau, problemau iechyd meddwl a 
digartrefedd.  
 
Disgrifiwyd gweledigaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Strategaeth Genedlaethol 
Cymru Gyfan: Mynd i'r Afael â Cham-drin yn y Cartref – Dull Cydasiantaethol o 
Weithredu, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2005. Mae'r egwyddorion sy'n ategu'r 
strategaeth yn cynnwys amddiffyn a chynorthwyo dioddefwyr, atebolrwydd y sawl 
sy'n cyflawni trosedd ac atal. Mae'r strategaeth yn darparu fframwaith pwysig ar 
gyfer datblygu gweithredu lleol ac mae’n pwysleisio'r angen am waith aml-
asiantaethau er mwyn rhannu gwybodaeth ac arferion gorau.  
 
Fel ffordd o rwystro digartrefedd, cydnabyddir yn eang bod cynlluniau sy'n gwneud 
eiddo yn fwy diogel yn ffordd briodol o wella diogelwch personol y dioddefwr a 
chefnogi'r rhai sy'n dymuno aros yn eu cartrefi. Pan nad yw'n ddiogel aros yn y 
cartref, mae llochesi i’w cael, neu'n cael eu datblygu, ym mhob Awdurdod Lleol ar 
draws Cymru, sy'n darparu llety mewn argyfwng a gwasanaethau cymorth i bobl 
sydd wedi profi cam-drin domestig. Gall gwasanaethau cymorth fel y bo'r angen 
hefyd helpu i ddiwallu anghenion pobl sydd wedi profi cam-drin domestig am dai a 
chymorth. 
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Mae arnom eisiau i bawb sy'n profi neu'n ofni cam-drin domestig gael mynediad at 
wasanaethau cyngor a chymorth eang sy'n eu galluogi i fyw yn eu cartrefi'n ddiogel 
ac yn ddi-ofn. Mae arnom eisiau i aros yn eu cartrefi eu hunain fod yn ddewis cyntaf i 
bobl sydd wedi profi cam-drin domestig. Pan fo angen, mae arnom eisiau datblygu 
pellach ar wasanaethau a all ei gwneud yn ddiogel iddynt wneud hynny. 
Cydnabyddwn yr angen hefyd i bawb sydd mewn perygl o ddioddef camdriniaeth allu 
cael llety argyfwng addas, i'w hamddiffyn rhag niwed a'u helpu i gamu ymlaen cyn 
gynted ag y bo modd i amgylchedd cartref mwy diogel.  
 
Mae arnom eisiau gweld gwell gwaith amlasiantaeth, protocolau rhannu gwybodaeth 
effeithiol, a hyfforddiant i staff digartrefedd rheng-flaen. Mae arnom hefyd eisiau 
gweld gwell mynediad at wasanaethau a all ddarparu ar gyfer anghenion 
camdrinwyr, plant a phobl ifanc, pobl ag anableddau, pobl o bob rhyw, pobl yng 
nghefn gwlad Cymru, pobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg, pobl o 
gymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig, yn ogystal â phobl y mae eu hanawsterau 
iechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau yn golygu bod angen llawer o 
gefnogaeth arnynt.  
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Tai i Geiswyr Lloches a Ffoaduriaid 
 
Gall ceiswyr lloches a ffoaduriaid, a all eisoes fod wedi cael rhai profiadau trawmatig, 
fod ag anawsterau arbennig mewn perthynas â thai, iechyd ac addysg oherwydd eu 
hieithoedd a'u diwylliannau gwahanol, sydd wedyn yn eu gwneud yn fwy agored i 
fynd yn ddigartref. Dim ond wedi iddynt gael statws ffoaduriaid y bydd ceiswyr 
lloches yn dod yn gymwys i gael cymorth digartrefedd a thai gan Awdurdodau Lleol. 
O dan ddeddfwriaeth bresennol y Deyrnas Unedig, nid yw ceiswyr lloches y 
gwrthodwyd eu cais ac eraill nad oes ganddynt hawl i arian cyhoeddus yn gymwys i 
gael cymorth digartrefedd ac mae lefelau amddifadedd ymhlith y grŵp hwn yn codi.  
 
Mae'r Gwasanaeth Cynnal Cenedlaethol i Geiswyr Lloches (NASS) yn darparu 
cymorth i geiswyr lloches ar ffurf llety i'r rhai sydd ar y rhaglen wasgaru, neu 
gynhaliaeth i eraill sydd wedi cael hyd i'w llety eu hunain. Wedi i geiswyr lloches gael 
penderfyniad cadarnhaol ar eu cais am loches a chael statws ffoadur, mae ganddynt 
28 diwrnod cyn gorfod gadael eu llety NASS. Cyngor Ffoaduriaid Cymru sy'n cynnal 
y Prosiect Tai i Ffoaduriaid. Ei nod yw rhwystro digartrefedd trwy ddarparu cyngor 
arbenigol ar dai a helpu a galluogi ffoaduriaid i ‘gamu ymlaen’ o lety NASS, i lety prif 
ffrwd, o fewn y terfyn amser o 28 diwrnod.  
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Mae arnom eisiau gweld pob ffoadur yn gallu cael cymorth a chyngor ar unwaith pan 
fo ei gais neu ei chais am loches wedi ei dderbyn. Mae angen seilio hyn ar waith 
partneriaeth agos a chyfathrebu rhwng y Gyfarwyddiaeth Gwaith Achos ar Loches 
(ACD), Asiantaeth Ffiniau'r DU a'r Trydydd Sector, yn arbennig Cyngor Ffoaduriaid 
Cymru. Mae angen i hyn sicrhau gwell cynllunio ar gyfer camu ymlaen i ffoaduriaid, 
yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o'r budd-daliadau lles sydd ar gael i ffoaduriaid a 
sut i gael at y rhain er mwyn osgoi oedi a all achosi caledi difrifol ac effeithio ar allu 
aelwyd i gynnal tenantiaeth. Cefnogir hyn trwy roi Strategaeth Cynnwys Ffoaduriaid 
Llywodraeth Cynulliad Cymru ar waith.  
 
Mae arnom eisiau gweld anghenion ffoaduriaid yn cael eu hystyried yn y broses o 
gynllunio'r Strategaeth Dai a Chefnogi Pobl. Bydd angen i hyn sicrhau bod 
asesiadau, cyngor a gwybodaeth am ddigartrefedd a sut i’w rwystro ar gael mewn 
amryw o ieithoedd. Mae arnom hefyd eisiau gweld datblygu systemau monitro a all 
roi mwy o wybodaeth a gwell dealltwriaeth o anghenion amrywiol ceiswyr 
lloches/ffoaduriaid ym mhob ardal. 
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Ymdrin â Digartrefedd yng Nghefn Gwlad 
 
Mae digartrefedd yn digwydd ym mhob ardal o Gymru, a'r un achosion sylfaenol sy'n 
gyfrifol ledled y wlad. Er hynny, mae nodweddion arbennig i ddigartrefedd gwledig 
sy'n gosod heriau arbennig i bobl ddigartref ac i ddarparwyr gwasanaethau. 
 
Yn aml mae'r broblem yn gudd, oherwydd y cywilydd a all fod ynghlwm â 
digartrefedd a’i achosion sylfaenol. Mae pobl yn debygol o fyw mewn lleoliadau sy'n 
bellach o wasanaethau a bydd yn fwy anodd iddynt gael atynt. Efallai y bydd llai o 
ddewisiadau o ran tai, ac ychydig o lety rhent cymdeithasol a phreifat fydd ar gael o 
bosibl yn y gymuned. Wrth feddwl am brynu tŷ, mae cymarebau fforddiadwyedd yn 
arbennig o anodd gan fod prisiau tai yn anghymesur o gymharu ag incwm. 
 
Mae'r materion hyn yn her i Awdurdodau Lleol a phartneriaid wrth ganfod faint o 
ddigartrefedd sydd mewn ardaloedd gwledig a darparu gwasanaethau hygyrch i bobl 
sy’n cael eu bygwth gan ddigartrefedd. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi 
cydnabod yr angen am fesurau arbennig i ymdrin â'r angen am dai mewn ardaloedd 
gwledig, fel cefnogi prosiectau digartrefedd hyblyg ar raddfa lai, a gwaith swyddogion 
galluogi gwledig, a chaiff hyn ei ymestyn yn ystod oes y Cynllun hwn.  
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Mae arnom eisiau i bawb mewn ardaloedd gwledig fod yn ymwybodol o risgiau 
digartrefedd a sut y gellid eu helpu i'w rwystro. Dylent allu cael cyngor am y 
dewisiadau o ran tai ynghyd â gwasanaethau digartrefedd yn gyflym pan fo perygl eu 
bod am golli eu cartref neu os byddant yn mynd yn ddigartref. Lle bo hynny'n briodol 
dylid defnyddio gwasanaethau generig cymunedol. Mae arnom eisiau gweld 
datblygu a chyflenwi modelau o wasanaethau tai a gwasanaethau cyngor a all 
ddiwallu anghenion cymunedau gwledig ac anghysbell. 
 
Mae angen i Awdurdodau Lleol ac asiantaethau eraill mewn ardaloedd gwledig 
weithio mewn partneriaeth, a lle bo hynny'n briodol ar draws ffiniau, i fesur hyd a lled 
a natur digartrefedd yn eu hardaloedd. Dylent hefyd rannu profiadau ac adnoddau er 
mwyn cyflenwi gwasanaethau a dewisiadau o ran tai sy'n hygyrch i bobl mewn 
ardaloedd gwledig. Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn eu helpu i gyflawni hyn ac 
i gael gwell dealltwriaeth o’r broblem. 
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Galluogi Pobl i Gamu Ymlaen  
 
Rhoddir llawer o bobl mewn llety â chymorth neu lety annibynnol dros dro i ymateb 
i'w hargyfwng tai ar y pryd. Yna byddant yn aml yn ei chael yn anodd cael gafael ar 
lety sy'n diwallu eu hanghenion mwy hirdymor. Tra byddant mewn llety dros dro gall 
unigolion ac aelwydydd ei chael yn anodd cael gwaith a gwasanaethau lleol hanfodol 
fel ysgolion a meddygon teulu. Gall hynny danseilio eu gallu i ymsefydlu a symud 
ymlaen â'u bywydau.  
 
Er mwyn cynyddu eu gallu i gadw'r llety hwnnw, mae'n bwysig i bobl allu cael gafael 
ar lety mwy hirdymor sy'n addas i'w hanghenion ar adeg briodol. Mae'n hanfodol 
hefyd i bobl gael y cymorth i adsefydlu sydd ei angen arnynt yn ystod y cyfnod camu 
ymlaen. 
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Ni ddylai neb aros mewn llety dros dro ansefydlog am gyfnodau hir dim ond 
oherwydd na allant gael gafael ar lety mwy hirdymor a mwy sefydlog.  
 
Mae arnom eisiau gweld y cynllunio strategol ar dai a digartrefedd yn ystyried yr 
angen am lety camu ymlaen, gyda chyfraniad gan bob darparwr tai a chymorth. Mae 
arnom eisiau gweld Awdurdodau Lleol yn arwain dull cydgysylltiedig o gynllunio 
camu ymlaen, gan fonitro cynnydd aelwydydd ac unigolion sy’n byw mewn llety dros 
dro fel y gall y rhai y mae arnynt angen llety mwy sefydlog fanteisio ar yr amrediad o 
ddewisiadau sydd ar gael o ran tai, a hynny cyn gynted ag y bo modd.  
 
Mae arnom eisiau gweld anghenion aelwydydd a fu'n ddigartref am gymorth yn cael 
sylw mewn trefniadau camu ymlaen, fel eu bod yn cael y cyfle gorau o allu cadw eu 
llety ac osgoi mynd yn ddigartref eto.  
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Gwella'r Fframwaith Statudol  
 
Mae'r fframwaith statudol yn gosod gofynion cyfreithiol ar Awdurdodau Lleol i sicrhau 
rhwyd ddiogelwch a safonau gofynnol o ran darparu gwasanaethau ar gyfer pobl 
ddigartref. Mae'n hanfodol sicrhau bod aelwydydd digartref agored i niwed yn cael eu 
gwarchod rhag niwed.  
 
Nid yw'r fframwaith statudol presennol yn caniatáu i bawb gael y lefel gwasanaeth y 
mae ei hangen arnynt i sicrhau y gellir diwallu eu hanghenion am dai. Gall lefel y 
gwasanaeth y bydd pobl ddigartref yn ei gael gael ei heffeithio anghysondeb wrth 
wneud penderfyniadau a dehongli deddfwriaeth a'i rhoi ar waith. Weithiau mae’r 
fframwaith deddfwriaethol yn ddylanwad mwy pwerus ar y gwasanaeth na’r awydd i 
ganolbwyntio ar y dinesydd. Cynghori yw'r lefel isaf o wasanaeth a gynigir, ac mae 
dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i sicrhau bod y rhai sy'n ateb y meini prawf yn cael 
llety sefydlog. 
 
Mae pwerau deddfu ar gyfer digartrefedd wedi'u datganoli'n rhannol i Lywodraeth 
Cynulliad Cymru, er bod deddfwriaeth sylfaenol yn aros gyda Llywodraeth y Deyrnas 
Unedig. Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn deall bod cyflawni eu dyletswyddau 
tuag at bobl ddigartref yn gosod cryn faich ar Awdurdodau Lleol. Ni ellid gwneud 
unrhyw newidiadau i’r fframwaith statudol hyd nes y byddai gwaith paratoi trwyadl, 
gan gynnwys asesiadau effaith ac ymgynghori llawn, wedi ei wneud.  
 
Beth rydym yn dymuno ei gyflawni  
 
Mae arnom eisiau gweld fframwaith statudol sy'n cefnogi'r weledigaeth o 
ddarpariaeth hollgynhwysol o wasanaethau. Mae angen ei lunio fel ei fod yn sicrhau 
bod pawb yn gallu cael at yr help sydd ei angen arnynt i sicrhau cartref sy'n ateb eu 
hanghenion ac yn darparu llwyfan iddynt allu gwireddu eu dyheadau. Dylid llunio 
gwasanaethau ar sail egwyddor gallu helpu pawb y mae angen tai arnynt i gael 
gafael ar lety sy'n briodol ar gyfer eu hanghenion, yn hytrach na'u llunio ar sail 
goblygiadau'r dyletswyddau a phrosesau'r fframwaith ei hun.  
 
Mae arnom eisiau i'r fframwaith statudol ganiatáu i Awdurdodau Lleol ddatblygu a 
chyflenwi gwasanaethau sydd ar gael i bawb yn ddiwahân, gan gynnig dewisiadau o 
ran tai wrth ymdrin â'r angen am dai a chymorth; bydd hwn yn ddull sy'n 
canolbwyntio ar anghenion unigol pob aelwyd, gyda phwyslais ar rwystro 
digartrefedd. Gyda hyn mewn golwg, byddwn yn cynnal adolygiad o'r prif feysydd 
mewn deddfwriaeth ar ddigartrefedd a'r dyletswyddau a osodir ar Awdurdodau Lleol, 
yn enwedig y dyletswyddau sy'n ymwneud ag angen blaenoriaethol, bwriadoldeb, 
cysylltiad lleol a chyflawni dyletswydd i'r sector rhent preifat. Wrth wneud hynny, 
byddwn yn ymgynghori'n eang ar gynigion penodol ynglŷn â diwygiadau i'r 
fframwaith statudol presennol. 
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Gwireddu'r Weledigaeth 
 
Casgliad 
 
Mae ymdrin â digartrefedd yn ein holl gymunedau yn ymrwymiad allweddol yn 
rhaglen lywodraethu Cymru’n Un. Mae'r Cynllun hwn yn canolbwyntio ar y meysydd 
allweddol i weithredu arnynt er mwyn lleihau digartrefedd dros y deng mlynedd 
nesaf. Trwy ddull gwirioneddol strategol, sy'n cyfuno holl adnoddau ac ymrwymiad 
partneriaid yng Nghymru, gallwn leihau digartrefedd a gwella profiad pobl sydd ag 
angen dybryd am dai. Golyga hynny nad datganiad o fwriad Llywodraeth Cynulliad 
Cymru yn unig yw'r Cynllun hwn, ond rhaglen i bob un ohonom. Er mwyn helpu i 
wireddu ein gweledigaeth, datblygir cyfres o gynlluniau gweithredu manwl ar y cyd â 
phob rhanddeiliad, gan gynnwys defnyddwyr gwasanaethau.  
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Atodiad A – Meysydd Polisi Cysylltiedig 
 
Bwriedir i'r rhestr hon danlinellu natur drawsbynciol a chyd-ddibynnol digartrefedd 
mewn perthynas â meysydd polisi eraill, lle bydd budd gwelliannau i wasanaethau'n 
cael ei deimlo ar draws meysydd polisi. Dros gyfnod Cynllun Digartrefedd Deng 
Mlynedd Cymru, bydd pob maes gwasanaeth, ar bob lefel o lywodraeth, yn 
cynhyrchu ei strategaethau a'i gynlluniau ei hun i ddarparu cyfeiriad strategol a 
chanllawiau ar gyfer cynllunio a chyflenwi gwasanaethau yn genedlaethol ac yn lleol. 
Efallai y bydd darllenwyr yn dymuno gwneud eu hymholiadau eu hunain i ganfod y 
blaenoriaethau ar gyfer datblygu a chyflenwi gwasanaethau ar draws meysydd polisi 
cysylltiedig, a gaiff eu tanlinellu yn y strategaethau a'r cynlluniau a ddatblygir ar gyfer 
y meysydd hyn.  
 
Iechyd 
 
Yn cynnwys: 
 

• problemau iechyd meddyliol a chorfforol a / neu anableddau; 
• salwch cronig; 
• camddefnyddio sylweddau. 

 
Gofal Cymdeithasol 
 
Yn cynnwys: 
 

• pobl hŷn; 
• problemau iechyd meddyliol a chorfforol a / neu anabledd; 
• anhwylderau'r sbectrwm awtistig; 
• salwch cronig; 
• plant a phobl ifanc. 

 
Diogelwch Cymunedol 
 
Yn cynnwys: 
 

• troseddwyr; 
• troseddwyr ifanc; 
• camddefnyddio sylweddau; 
• cam-drin domestig; 
• cydlyniant cymdeithasol; 
• sipsiwn-teithwyr; 
• gweithwyr mudol; 
• ceiswyr lloches a ffoaduriaid. 
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Plant a Phobl Ifanc  
 
Yn cynnwys: 
 

• troseddau ieuenctid; 
• addysg; 
• tlodi ymhlith plant. 

 
Sgiliau a Chyflogaeth  
 
Yn cynnwys: 
 

• addysg; 
• hyfforddiant; 
• dysgu gydol oes; 
• mentrau cymdeithasol; 
• trydydd sector; 
• y gymraeg; 
• hamdden a gweithgareddau hamdden. 

 
Adfywio 
 
Yn cynnwys: 
 

• cynllunio gofodol; 
• datblygu cynaliadwy; 
• datblygu cymunedol; 
• datblygu economaidd; 
• busnes; 
• datblygu gwledig; 
• cynllunio; 
• amgylchedd; 
• trafnidiaeth; 
• mentrau cymdeithasol; 
• y gymraeg. 

 
Cyfiawnder Cymdeithasol 
 
Yn cynnwys: 
 

• llywodraeth leol; 
• gwasanaethau cyhoeddus; 
• ymgysylltu â'r dinesydd; 
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• cynhwysiant ariannol; 
• cynhwysiant cymdeithasol; 
• cydlyniant cymdeithasol; 
• cydraddoldeb ac amrywiaeth; 
• sipsiwn-teithwyr; 
• gweithwyr mudol; 
• ceiswyr lloches a ffoaduriaid. 

 
Tai  
 
Yn cynnwys: 
 

• cymorth cysylltiedig â thai; 
• ymddygiad gwrthgymdeithasol; 
• cyfranogiad tenantiaid; 
• cartrefi gwag. 
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