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Pwy ydyn ni  
Y Wallich ydyn ni, elusen ddigartrefedd fwyaf Cymru a darparwr 

gwasanaethau cymorth tai o bwys. Rydyn ni’n gweithio tuag 

at roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru, ac rydyn ni wedi 

ymrwymo i weithio gyda phartneriaid ar draws y sector cyhoeddus 

a’r trydydd sector i wireddu’r uchelgais hwn. 

Ein gwerthoedd 
Dyma nodweddion y Wallich:  

• Dewr. Rydyn ni’n sefyll dros yr hyn sy’n iawn, ac yn herio ein hunain a’n gilydd. 

Rydyn ni’n arloesi’n ddi-ofn drwy gyflwyno mentrau newydd. Mae gennym ni a 

defnyddwyr ein gwasanaeth y dewrder i sbarduno newid.

• Agwedd benderfynol. Wnawn ni ddim rhoi’r gorau iddi. Fe wnawn ni barhau i 

ymdrechu i wneud newidiadau mawr, nid yn unig i’n helusen, ond hefyd i’r bobl 

rydyn ni’n eu cefnogi. Wnawn ni ddim colli angerdd na ffocws, hyd yn oed pan 

fydd hynny’n anodd. 

• Gonest. Rydyn ni’n ddiffuant o ran ein bwriadau ac yn gweithio ar y rheng flaen 

gyda’r bobl sydd ein hangen ni. Rydyn ni’n cerdded ar hyd y llwybr ochr yn ochr â 

phobl, ac yn defnyddio profiadau cymheiriaid i lywio popeth a wnawn.

• Tosturiol. Bob amser – yn ddi-ffael. Dim ots sawl gwaith mae rhywun yn dod 

atom am help, byddwn yn gwrando, yn cydymdeimlo ac yn eu cyfarch yn garedig.  

• Cymuned. Mae pawb yn haeddu perthyn yn rhywle. Fel tîm, rydyn ni’n deulu ac 

yn cofleidio partneriaeth. Rydyn ni’n ymdrechu i gynnwys a derbyn y bobl mae 

digartrefedd yn effeithio arnynt.  
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Ein galwadau ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru 
Mae etholiadau Cymru 2021 yn digwydd ar adeg sy’n groesffordd i’n gwlad. Ar ôl 

blwyddyn anodd yn 2020, gyda phandemig byd-eang y coronafeirws wedi herio 

ein cymunedau yn fwy nag erioed o’r blaen, a’r anghydraddoldebau sydd eisoes 

yn bodoli wedi ehangu’n sylweddol, bydd Llywodraeth nesaf Cymru yn gyfrifol am 

adeiladu’n ôl yn gryfach nag o’r blaen. 

Mae dau beth amlwg wedi’n taro ni. Yn gyntaf, gan fod cynifer o bobl wedi treulio 

mwy o amser dan do nag erioed o’r blaen, mae’n bwysicach nag erioed cael rhywle 

diogel a chyfforddus i’w alw’n gartref. Yn ail, mae’r pandemig wedi dangos yn 

bendant bod tai o ansawdd da yn broblem gysylltiedig ag iechyd y cyhoedd. Roedd 

ymateb Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn llwyddiannus iawn; ym mis 

Ebrill 2020 darparwyd llety brys i 407 o unigolion a oedd wedi bod yn cysgu allan, ar 

sail iechyd y cyhoedd. Ond, yn yr un modd ag y mae’n beryglus cysgu allan yn ystod 

pandemig, mae’n beryglus ar bob adeg arall hefyd, ac nid yw’n rhywbeth y dylid ei 

oddef mewn cymdeithas fodern. 

Darllenwch ein galwadau i bob ymgeisydd a phob plaid sy’n gobeithio bod yn rhan o 

Lywodraeth nesaf Cymru. Gyda’i gilydd, mae’r rhain yn gyfle unigryw i roi archwiliad 

iechyd i ddigartrefedd. 

Mae gan bawb hawl dynol i 
gartref 

Mae pawb sy’n wynebu 
digartrefedd yn flaenoriaeth i ni 

Mae ailgartrefu’n gyflym yn 
hanfodol er mwyn rhoi diwedd 
ar ddigartrefedd 
Comisiynu atebol sy’n 
seiliedig ar dystiolaeth

Rhaid i’r wladwriaeth roi diwedd 
ar ryddhau pobl i ddigartrefedd 

Ein pobl yw ein hasedau pwysicaf 

Rhaid i’r polisi camddefnyddio 
sylweddau gynnwys lleihau niwed 



    Credwn mai dull 
seiliedig ar hawliau dynol 
yw’r ffordd orau bosibl 
o sicrhau bod pawb yng 
Nghymru yn cael yr 
urddas sylfaenol o gael lle 
diogel i’w alw’n gartref ”
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Mae gan bawb hawl dynol i gartref 
Rydyn ni’n cefnogi’r galwadau gan Tai Pawb, CIH Cymru, Shelter Cymru ac 
eraill, i Lywodraeth nesaf Cymru ymgorffori’r hawl i dai digonol yn llawn yng 
nghyfraith Cymru. 

Er bod y dyletswyddau presennol ar awdurdodau lleol i liniaru digartrefedd i’w 

croesawu, credwn mai dull seiliedig ar hawliau dynol yw’r ffordd orau bosibl o 

sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael yr urddas sylfaenol o gael lle diogel i’w 

alw’n gartref. 

Mae tai o ansawdd da yn rhan hanfodol o fyw bywyd hapus ac iach. Gwyddom 

fod peidio â chael llety addas a sefydlog nid yn unig yn arwain at iechyd corfforol 

a meddyliol gwaeth, ond hefyd at ganlyniadau addysgol gwaeth ymysg plant, 

rhwystrau sy’n atal pobl rhag cael gwaith a mynediad at wasanaethau lleol. 

Hefyd, mae ymchwil wedi dangos bod digartrefedd, i raddau anghymesur, 

yn fwy tebygol o ddigwydd i bobl sydd wedi cael profiadau niweidiol yn ystod 

plentyndod, neu sydd wedi profi rhyw fath o drawma yn eu gorffennol. Mae 

dull seiliedig ar hawliau dynol yn hanfodol er mwyn 

cydnabod anghenion cymhleth yr unigolion hyn, a allai 

fod ag anghenion cymorth gan wasanaethau iechyd 

meddwl, camddefnyddio sylweddau neu gyfiawnder 

troseddol, yn ogystal â chymorth tai. Dim ond drwy 

waith amlasiantaeth effeithiol y gellir rhoi sylw llawn i’r 

anghenion hyn. 
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Mae pawb sy’n wynebu digartrefedd yn 
flaenoriaeth i ni

Credwn fod pob aelod o’n cymdeithas yr haeddu ein cefnogaeth gymaint â’i 
gilydd. 

Er mwyn cyflawni’r gred hon, mae’n rhaid i Lywodraeth nesaf Cymru ddileu’r 

rhwystrau afresymol sy’n atal pobl rhag cael gafael ar gymorth digartrefedd, fel y 

meini prawf ‘angen blaenoriaethol’, yr angen am gysylltiad lleol wedi’i ddogfennu, 

dyfarniad o ‘fwriad’, ac yn benodol yr amod mewnfudo sy’n rhoi caniatâd i aros ond 

‘Dim Hawl i Arian Cyhoeddus’ (NRPR). 

Nodwn adolygiad diweddar y Llywodraeth o angen blaenoriaethol, ac ailddatganwn 

ein cred fod y dystiolaeth o’r Alban a mannau eraill yn glir. Drwy ddiddymu’r profion 

angen blaenoriaethol, bydd llai o unigolion yn gweld eu hunain yn syrthio drwy’r 

bylchau yn y gwasanaethau a ddarperir ar hyn o bryd. 

Dylid hefyd ddileu’r gofyniad presennol i awdurdodau lleol ganfod a oes gan unigolyn 

sy’n ceisio cymorth digartrefedd gysylltiad lleol, ac a ddaeth yn ddigartref yn 

‘fwriadol’ ai peidio. Yn aml, mae rhesymau da iawn pam y gallai rhywun adael cartref 

yn fwriadol a symud i ardal newydd; er enghraifft, efallai fod yr unigolyn yn dianc rhag 

ffrindiau neu deulu caotig, neu’n gadael amodau byw anniogel. 

Er ein bod yn cydnabod nad yw’r cyfrifoldeb dros gyfreithiau mewnfudo wedi’i 

ddatganoli i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd, credwn fod y camau a gymerwyd yn 

ystod pandemig y coronafeirws i gartrefu pob unigolyn ar sail iechyd cyhoeddus, 

beth bynnag fo’i statws NRPR, yn profi bod Cymru’n gallu cymryd camau cadarnhaol 

i gefnogi’r rheini nad ydynt yn gymwys i gael arian cyhoeddus pan fyddant yn wynebu 

caledi fel digartrefedd. 

A dweud y gwir, credwn fod digartrefedd ynddo’i hun yn her sy’n 

ymwneud ag iechyd y cyhoedd, a dyna pam rydyn ni o’r farn bod yn 

rhaid i’r dull gweithredu trawsadrannol llwyddiannus ym maes iechyd 

y cyhoedd, ar gyfer digartrefedd a chysgu ar y stryd yn benodol, 

barhau ar ôl y pandemig. 

Drwy ailystyried y polisïau hyn, bydd Llywodraeth Cymru yn 

dangos mai ei blaenoriaeth yw pawb y mae angen cymorth arnynt. 
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    Credwn mai 
Ailgartrefu Cyflym 
ddylai’r prif fodel fod 
ar gyfer mynd i’r afael 
â digartrefedd yng 
Nghymru ”
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Mae ailgartrefu’n gyflym yn hanfodol er 
mwyn rhoi diwedd ar ddigartrefedd 

Credwn mai Ailgartrefu Cyflym ddylai’r prif fodel fod ar 
gyfer mynd i’r afael â digartrefedd yng Nghymru, fel yr 
argymhellwyd gan y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd. 

Mewn rhai ffyrdd tebyg i’r model Tai yn Gyntaf, byddai’r dull 

Ailgartrefu Cyflym yn golygu mai darparu llety diogel, priodol a 

chynaliadwy ddylai’r flaenoriaeth gyntaf fod ar gyfer pob achos 

newydd o ddigartrefedd a gyflwynir. Dim ond ar ôl sicrhau tai y gall gweithwyr 

cymorth ac asiantaethau eraill fynd ati’n fwy effeithiol i ddelio â’r materion sylfaenol 

mwy cymhleth y tu ôl i achosion unigol, boed y rheini’n ymwneud ag iechyd 

meddwl, camddefnyddio alcohol neu sylweddau, neu ryw drawma arall. 

Er mwyn i’r broses Ailgartrefu Cyflym fod yn effeithiol, mae angen i bob awdurdod 

lleol weithio i sicrhau bod tai fforddiadwy ar gael a bod digon o amrywiaeth o dai, 

p’un a ydyn nhw’n dai cyngor dan berchnogaeth uniongyrchol, yn gymdeithasau tai, 

neu’n dai rhent preifat fforddiadwy wedi’u rheoleiddio’n dda. Rhaid i awdurdodau 

lleol hefyd ystyried y dystiolaeth sy’n dangos y bydd amrywiaeth o opsiynau llety 

gwasgaredig gyda chefnogaeth bwrpasol yn fwy effeithiol na chrynhoi cleientiaid 

mewn lleoliadau unigol (fel ‘hosteli torfol’). Rhaid rhoi blaenoriaeth i ddatblygu tai 

fforddiadwy dros ddatblygu mwy ar eiddo neilltuedig o safon uchel a llety myfyrwyr 

premiwm nad ydynt yn diwallu anghenion tai presennol cymunedau Cymru. 

Rhaid i’r cynnig estynedig o brosiectau Tai yn Gyntaf fod ar gael i’r unigolion 

hynny sydd ag anghenion mwy cymhleth, a dylai barhau i gynnal yr egwyddorion a 

nodwyd gan y Rhwydwaith Tai yn Gyntaf. Yn benodol, rhaid i’r unigolion gael dewis a 

rheolaeth dros eu tai, a chael cefnogaeth ddiamod heb gyfyngiad amser. 

Dylid ystyried ailgartrefu cyflym fel ymyriad iechyd cyhoeddus hanfodol, gan mai 

dyma’r ffordd orau o atal y bygythiadau tymor hir i iechyd a achosir gan gyfnodau 

hir o ddigartrefedd, yn enwedig cysgu ar y stryd. 



    Credwn fod staff 
sy’n gweithio gyda’r bobl 
sy’n profi digartrefedd 
yn haeddu mwy o 
gydnabyddiaeth ariannol 
a phroffesiynol. ”
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Ein pobl yw ein hasedau pwysicaf 
Credwn fod staff sy’n gweithio gyda’r bobl sy’n profi digartrefedd yn haeddu 
mwy o gydnabyddiaeth ariannol a phroffesiynol. 

Mae’r broses gomisiynu bresennol yn annog ras i’r gwaelod o ran pris. Mae’n 

golygu y gall darparwyr fel Y Wallich, sy’n ceisio darparu gwasanaethau cymorth 

proffesiynol o ansawdd uchel, ei chael yn anodd denu a chadw staff prosiect gan 

geisio rhedeg y mudiad am gost ddigon isel i ennill tendrau. 

Mae darparu cymorth o safon i’n cleientiaid yn sicr yn waith caled, oherwydd mae 

gofyn i staff feddu ar wybodaeth a sgiliau uwch ym maes tai, yn ogystal â’r maes 

gofal sy’n seiliedig ar drawma, a hyd yn oed sut i ymateb i argyfyngau iechyd. Er eu 

bod yn teimlo fel gweithiwr cymdeithasol, therapydd neu barafeddyg hyd yn oed, 

anaml iawn y mae’r staff yn ysgwyddo cyfrifoldebau o’r fath, sy’n golygu bod staff 

cymorth yn teimlo’n ddigalon ac nad yw eu gwerth yn cael ei gydnabod. 

Er bod canllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru ar gyfer comisiynu gwasanaethau 

drwy’r Grant Cymorth Tai  yn gryf ac yn cynnwys manylebau seiliedig ar dystiolaeth 

o’r mathau o wasanaethau sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn wrth fynd i’r afael 

â digartrefedd, hoffem weld hyn yn mynd gam ymhellach. Rydyn ni’n galw am 

gydnabod statws proffesiynol staff cymorth, efallai drwy hyfforddiant achrededig a 

chymwysterau gan y Sefydliad Tai Siartredig (CIH). 

Gellid sicrhau chwarae teg hefyd drwy egluro cymarebau staff-i-gleient rhesymol 

ar gyfer gwahanol fathau o waith cefnogi er mwyn sicrhau cynnydd mewn cyllid yn 

unol â niferoedd uwch o atgyfeiriadau, gan gadw telerau cyflogaeth teg a galluogi 

pob darparwr gwasanaeth i dalu’r cyflog byw go iawn i’w holl staff. 

Hoffem weld digartrefedd a chymorth tai yn cael cydnabyddiaeth genedlaethol fel 

galwedigaeth wirioneddol ac fel rhywbeth sy’n haeddu parch 

a thâl cyfartal â gweithwyr iechyd a gofal rheng flaen eraill, 

sydd hefyd wedi cyfrannu cymaint tuag at gadw pobl yn 

ddiogel yn ystod pandemig y coronafeirws. 



    Credwn fod pawb 
yn gyfrifol am roi diwedd 
ar ddigartrefedd, ac 
mae angen i bob corff 
cyhoeddus fod yn atebol 
am wireddu’r amcan hwn.”
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Comisiynu atebol sy’n seiliedig ar dystiolaeth 
Credwn fod pawb yn gyfrifol am roi diwedd ar ddigartrefedd, ac mae angen i bob 
corff cyhoeddus fod yn atebol am wireddu’r amcan hwn. 

Roedd y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd yn argymell 

sefydlu fframwaith canlyniadau cenedlaethol y gallai 

Llywodraeth Cymru a chomisiynwyr awdurdodau lleol ei 

ddefnyddio i ddeall lle mae cynnydd yn cael ei wneud. Credwn 

fod hyn yn hanfodol er mwyn gallu mesur effaith ymyriadau 

polisi. 

Rydyn ni wedi bod yn poeni o’r blaen bod nifer o awgrymiadau 

cadarnhaol – er enghraifft, defnyddio modelau gofal sy’n 

seiliedig ar drawma, cyd-gynhyrchu gwasanaethau’n uniongyrchol â chleientiaid, 

neu gyflogi gweithwyr cymorth sydd â phrofiadau uniongyrchol – yn cael eu 

crybwyll mewn canllawiau swyddogol a manylebau comisiynwyr, ond does dim 

ffordd o sicrhau eu bod yn cael eu rhoi ar waith yn ymarferol. Ar hyn o bryd, nid 

oes gofyniad ffurfiol i awdurdodau lleol ymgynghori â darparwyr neu ddefnyddwyr 

gwasanaethau eu hunain cyn gwneud penderfyniadau mawr am wasanaethau. 

Byddai fframwaith canlyniadau digartrefedd cenedlaethol yn gwella hyder yn y 

broses gomisiynu. 

Dylid hefyd ystyried y fframwaith canlyniadau digartrefedd cenedlaethol hwn 

ochr yn ochr â’r fframwaith mwy sefydledig ar gyfer monitro canlyniadau iechyd 

cenedlaethol, gan fod cyswllt anorfod rhwng y ddau. Yn y pen draw, byddem yn 

disgwyl gweld gostyngiad ystyrlon mewn digartrefedd a chysgu allan yn arwain at 

well canlyniadau ar draws sawl maes polisi cyhoeddus allweddol. 

Rhaid annog comisiynwyr i ddatblygu asesiadau effaith cadarn ar gyfer eu cynigion, 

a rhaid i hyn gynnwys cael sgyrsiau diffuant ag arbenigwyr yn y sector, yn ogystal 

â chleientiaid presennol a’r rheini sydd â phrofiad go iawn. Dylid hefyd ystyried y 

cyfrifoldeb dros fonitro’r fframwaith cenedlaethol a dwyn cyrff cyhoeddus i gyfrif. 

Gallai’r swyddogaeth hon gael ei harfer gan aelodau o’r Senedd, neu gan gorff 

annibynnol fel yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus neu Archwilio Cymru. 



    Credwn fod yn 
rhaid i ni gefnogi pobl 
fel maen nhw, nid fel 
y byddem yn dymuno 
iddyn nhw fod. ”



14

Rhaid i’r polisi camddefnyddio sylweddau 
gynnwys lleihau niwed 

Credwn fod yn rhaid i ni gefnogi pobl fel maen nhw, nid fel y byddem yn dymuno 
iddyn nhw fod. 

Mae gan y Wallich ymrwymiad hirsefydlog i’r egwyddor o leihau niwed, yn enwedig 

o ran camddefnyddio sylweddau neu ymddygiad niweidiol arall. Hoffem weld 

Llywodraeth nesaf Cymru a chyrff cyhoeddus eraill yn defnyddio dull cefnogi sy’n 

canolbwyntio ar leihau niwed, fel elfen allweddol o ailadeiladu gwasanaethau yn 

dilyn pandemig y coronafeirws. 

Beth mae hyn yn ei olygu’n ymarferol yw gweithio gyda’r heddlu, y gwasanaeth 

prawf a thimau diogelwch cymunedol i reoli camddefnyddio sylweddau, a’r 

niwed i gymdeithas sy’n gysylltiedig â hynny, mewn modd sensitif. Ni ddylem 

ruthro i wneud pobl y mae angen cymorth arnynt i sobri yn droseddwyr. Yn yr un 

modd â digartrefedd fel mater ehangach, rydyn ni’n gryf o blaid dull sy’n ymdrin 

â chamddefnyddio sylweddau fel mater sy’n ymwneud ag iechyd y cyhoedd, yn 

hytrach na phroblem i’w datrys gan y system cyfiawnder troseddol. 

Hoffem weld Canolfannau Lleihau Niwed Uwch yn cael 

eu treialu yng Nghymru, i ddarparu lle diogel a glân i bobl 

ddefnyddio sylweddau dan oruchwyliaeth, cyfnewid 

nodwyddau sydd wedi’u defnyddio ac offer arall, a chael 

cyngor a chefnogaeth. Mae tystiolaeth ryngwladol yn 

awgrymu y gallai hyn leihau’r risg o orddos a feirysau a 

gludir yn y gwaed i raddau helaeth, yn ogystal â lleihau 

nifer y marwolaethau cysylltiedig â chyffuriau y gellir eu 

hosgoi. Galwn ar Lywodraeth nesaf Cymru i weithio’n agos gyda’r Comisiynwyr 

Heddlu a Throseddu sydd newydd gael eu hethol, yn ogystal â Llywodraeth y DU, i 

ystyried sut y gellid treialu hyn yng Nghymru. 
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Rhaid i’r wladwriaeth roi diwedd ar ryddhau 
pobl i ddigartrefedd 

Credwn na ddylid rhyddhau unrhyw un o sefydliadau’r wladwriaeth i 
ddigartrefedd. 

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n gweld llawer gormod o bobl yn 

cael eu rhyddhau o garchardai heb gartref i ddychwelyd 

iddo. Yn yr un modd ag y mae gan awdurdod lleol 

ddyletswydd i gynorthwyo pawb sydd mewn perygl o 

fod yn ddigartref, credwn y dylai fod yn ddyletswydd ar 

Wasanaeth Carchardai a Phrawf EM (HMPPS) i sicrhau nad 

yw’r bobl sy’n gadael ei ofal yn cael eu rhyddhau i ddigartrefedd. 

Yn ogystal â bod mewn mwy o berygl o broblemau iechyd corfforol a meddyliol, 

mae unigolion sy’n cael eu rhyddhau o’r carchar heb gartref i ddychwelyd iddo 

hefyd yn fwy tebygol o aildroseddu, sy’n rhoi mwy a mwy o bwysau ar garchardai 

a gwasanaethau prawf sydd eisoes dan bwysau. Er bod gennym ni yn y Wallich 

berthynas waith gadarnhaol â Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM yn barod, 

hoffem weld y gwaith sy’n cael ei wneud ar draws asiantaethau yng nghyswllt 

materion fel tai ac iechyd yn dod yn fwy strategol, dan arweiniad Llywodraeth 

Cymru a Llywodraeth y DU. 

Er ein bod yn cydnabod nad yw cyfiawnder yn gyfrifoldeb sydd wedi’i ddatganoli 

i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd, mae tai a digartrefedd wedi’u datganoli, yn yr 

un modd â diogelu iechyd y cyhoedd. Rydyn ni’n galw ar Lywodraeth nesaf Cymru i 

weithio’n rhagweithiol gyda Gwasanaeth Carchardai a Phrawf EM a Gweinyddiaeth 

Cyfiawnder y DU i fynd i’r afael â’r mater hwn sy’n gyfrifol am lawer o ddigartrefedd 

yng Nghymru. 
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