
 

Mesurau digartrefedd dros dro ar ôl y pandemig 

Consultation Questions – https://gov.wales/post-pandemic-interim-homelessness-measures-html  

 

Cwestiwn 1: Ydych chi’n cytuno â pholisi Llywodraeth Cymru i sicrhau ‘nad oes neb yn cael eu gadael 

allan’? 

Ydym, mae The Wallich yn gefnogol i ddull gweithredu neb yn cael eu gadael allan o safbwynt 

digartrefedd a gyflwynwyd yn ystod y pandemig. Rydyn ni’n credu iddo fod yn llwyddiant ysgubol, diolch 

i waith caled a chydweithrediad Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol a darparwyr gwasanaethau 

trydydd sector. Mae’n debygol i’r polisi achub nifer o fywydau, oherwydd nid yn unig fod nifer o bobl a 

oedd yn wynebu digartrefedd wedi cael eu cysylltu â gwasanaethau cymorth am y tro cyntaf, fe wnaeth 

nifer y bobl a oedd yn cysgu allan leihau’n aruthrol, a diolch i’r drefn ychydig iawn o achosion o’r 

coronafeirws a gafwyd ymysg y gymuned hon. 

Mae llwyddiant y polisi, wrth gwrs, wedi creu heriau newydd. Yn bennaf, mae’r niferoedd uchel o bobl 

sy’n treulio amser mewn llety dros dro yn fwy nag sy’n ddelfrydol, gyda rhy ychydig o gyfleoedd i symud 

ymlaen i gartrefi parhaol. Dengys yr ystadegau swyddogol diweddaraf, ym Mawrth 2022, roedd yna 

7,779 mewn llety dros dro ar draws Cymru, a gyda niferoedd y cyflwyniadau newydd fel rheol yn uwch 

na nifer y rhai sy’n symud ymlaen yn llwyddiannus, mae’r ffigur hwn yn debygol o dyfu. Nes inni wneud 

cynnydd i glirio’r ôl-groniad hwn, bydd yn anodd iawn trawsnewid yn llwyddiannus o lety dros dro i ail-

gartrefu cyflym. 

Rydym yn edrych ymlaen i ddarllen cynlluniau trawsnewid ail-gartrefu cyflym awdurdodau lleol pan gânt 

eu cwblhau yn ddiweddarach eleni, ond tan hynny, rhaid i’r polisi neb yn cael eu gadael allan barhau er 

gwaethaf yr heriau y mae hyn yn ei greu i staff a defnyddwyr gwasanaethau. Fwyfwy, cyflenwad o dai 

fforddiadwy, priodol yn y pendraw yw’r ffordd orau o sicrhau y gellir symud pobl allan o lety dros dro ac 

i gartrefi parhaol cyn gynted â phosibl. 

 

Cwestiwn 2: Ydych chi’n cytuno bod ychwanegu ‘person sy’n cysgu allan’ fel yr 11eg categori o Angen 

Blaenoriaethol yn ein galluogi i barhau gyda’n polisi i sicrhau ‘nad oes neb yn cael eu gadael allan’? Os 

nad ydych, sut arall y gellid cyflawni hyn? 

https://gov.wales/post-pandemic-interim-homelessness-measures-html


Na, dydyn ni ddim yn cytuno bod creu categori newydd dan y gyfundrefn Angen Blaenoriaethol yn 

briodol, am y rheswm syml nad ydym yn cefnogi system Angen Blaenoriaethol i benderfynu pwy sy’n 

gymwys neu’n anghymwys am gefnogaeth. Yn ystod y pandemig, golygai’r polisi neb yn cael eu gadael 

allan ein bod i bob pwrpas yn cael gwared ar brofion Angen Blaenoriaethol o blaid dull gweithredu yn 

ymwneud ag iechyd y cyhoedd, fod pawb sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref yn haeddu 

cefnogaeth. 

Mae Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid ar draws y sector wedi mynegi eu cefnogaeth i roi pen ar Angen 

Blaenoriaethol yng Nghymru, ond cafwyd safbwyntiau gwahanol ar sut orau i wneud hyn: a ddylid 

ychwanegu categorïau newydd yn raddol nes bod y flaenoriaeth yn cael ei hehangu yn effeithiol i 

gynnwys pawb sy’n cyflwyno ei hun fel rhywun digartref, ynteu dilyn dull ‘clec fawr’, gan ddileu’r prawf 

Angen Blaenoriaethol yn gyfan gwbl. Tra bod gennym gydymdeimlad at y dull cyntaf, cynyddol, drwyddi 

draw rydym yn teimlo y byddai’r dull ‘clec fawr’ yn gweithio ac ystyried mai dyma sut bu gwasanaethau 

yn rhedeg dros y ddwy flynedd diwethaf. Mae’n ymddangos yn hurt ailgyflwyno Angen Blaenoriaethol, 

dim ond i’w sgrapio unwaith eto i bob pwrpas yn y dyfodol agos. 

Rydyn ni’n cytuno â’r egwyddor gyffredinol bod yn rhaid i bobl sy’n cysgu allan gael eu cefnogi drwy 

gyfrwng gwasanaethau digartrefedd ystyriol o drawma, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ond byddem 

yn bryderus pe byddai gwasanaethau yn dod yn or waharddol, er enghraifft gan fynnu prawf bod 

unigolyn wedi cysgu allan am nifer benodol o nosweithiau er mwyn bod yn gymwys am gefnogaeth. 

Gwelsom achosion o wasanaethau lleol sy’n gobeithio cefnogi ‘dim ond pobl y dilyswyd eu bod yn cysgu 

allan’, sy’n berygl o fethu’r pwynt ehangach; fe allai llawer o unigolion fod â ffordd o fyw ar y stryd er 

bod ganddynt gynnig o le i aros dros nos, ond eu bod, am amrywiol resymau, yn amharod i aros yno.  Fe 

all lletyau dros dro fod yn amgylcheddau anhrefnus y mae’n well gan rai cleientiaid eu hosgoi o bosibl. Er 

hynny, mae unrhyw un sy’n wynebu unrhyw fath o ddigartrefedd yn haeddu cefnogaeth. 

 

 

Cwestiwn 3: A ydych yn cytuno â'r diffiniad o 'berson sy'n cysgu allan' y bwriadwn ei ddefnyddio? Os nad 

ydych, rhowch reswm dros eich ateb. 

Mae’n ymddangos bod y diffiniad o ‘unigolyn sy’n cysgu allan’ yn cyd-fynd â’r diffiniad a ddefnyddiwyd 

yn flaenorol yn y Cyfrif Cenedlaethol blynyddol o Bobl sy'n Cysgu Allan sydd wedi gweithio’n dda yn 

flaenorol. Er ein bod yn deall pam y cyfeirir yn benodol at gysgu neu fynd i’r gwely, mae’n ymddangos 

braidd yn fympwyol i wahaniaethu rhwng rhywun ar y stryd nad yw o anghenraid yn cysgu, yn enwedig 

os caiff yr ail wedyn ei allgau o’r gwasanaethau.  

Sylwn nad yw pobl sydd mewn llety dros dro (h.y. hosteli neu lochesi) ac sy’n syrffio soffas yn cael eu 

cynnwys yn y diffiniad hwn. Fodd bynnag, yn ddiweddarach yn y cynnig, nodir y bydd arweiniad yn cael 

ei gyhoeddi yn datgan y disgwyliadau bod y rhai sydd ‘mewn perygl’ o gysgu allan yn cael eu cynnwys yn 

yr unfed gategori ar ddeg newydd hwn. Byddem yn dadlau bod unigolion sydd mewn llety dros dro ac 

sy’n syrffio soffas drwy ddiffiniad mewn perygl o gysgu allan, gan fod y trefniadau ansicr hynny yn gallu 

chwalu ac mae hynny’n aml yn digwydd, gan adael yr unigolyn heb ddim dewis ond cysgu ar y stryd. 

https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2020-02/national-rough-sleeper-count-november-2019-814.pdf


Ailadroddwn, er bod diffiniad ffurfiol o gysgu allan yn ddefnyddiol ar gyfer casglu data, dim ond rhan o’r 

darlun ydyw wrth asesu ffyrdd o fyw ar y stryd, ac felly ni ddylid ei ddefnyddio fel y meini prawf ar gyfer 

penderfynu a yw rhywun yn haeddu cael cefnogaeth tai ai peidio. 

 

 

Cwestiwn 4: Ydych chi'n cytuno y dylid ychwanegu pwysau a achosir gan Covid-19 fel eithriad newydd o 

dan Erthygl 6 o Orchymyn Addasrwydd 2015. Os nad ydych, rhowch reswm dros eich ateb. 

Rydym yn cytuno â’r Gorchymyn Addasrwydd nad yw llety gwely a brecwast (GaB) yn addas, naill ai fel 

llety dros dro nac fel llety â chymorth tymor hwy i bobl sy’n ddigartref.  Er ein bod yn cyfaddef bod 

defnyddio gwelyau GaB yn ystod y pandemig wedi caniatáu inni gael cymaint yn fwy o bobl i lety, pobl y 

byddent fel arall wedi bod mewn perygl o gysgu allan ac mewn mwy o berygl o ddal a lledaenu 

coronafeirws. Yn sylfaenol, fodd bynnag, buom yn gweithio’n galed dros nifer o flynyddoedd i symud 

oddi wrth ddewisiadau llety math GaB, ac nid yw hyn yn rhywbeth rydym eisiau dychwelyd ato. 

Er nad oes gennym farn benodol ynglŷn â sut dylid geirio’r ddeddfwriaeth, byddem yn argymell yn gryf 

na ddylid lleoli dim mwy o bobl o’r newydd mewn sefydliadau GaB, ac y dylai gwasanaethau weithio’n 

galed i symud ymlaen yr unigolion a’r teuluoedd hynny a fu mewn GaB ers yn gynnar yn y pandemig. 

Byddai moratoriwm o’r fath yn golygu y bydd defnyddio GaB yn cael ei ddileu’r raddol unwaith eto.  

Fodd bynnag, ni fydd neb mewn perygl o gael ei droi allan i’r strydoedd ar ddyddiad pendant. Un o’r 

ystyriaethau allweddol gyda’r math hwn o lety yw’r diffyg cefnogaeth gofleidiol ar gyfer pryderon iechyd 

meddwl neu gamddefnyddio sylweddol, felly mae’n bosibl y bydd ar gomisiynwyr a darparwyr eisiau 

hoelio’u sylw ar yr anghenion hynny y gallent fod wedi mynd heb gael sylw yn rhy hir. 

Yn hytrach na lleoli rhagor o bobl mewn sefydliadau GaB, efallai yr hoffai awdurdodau lleol gopïo 

prosiectau llwyddiannus fel Tŷ Tom Jones yn Abertawe, sy’n wasanaeth partneriaeth newydd a 

sefydlwyd, fel mesur brys mewn llai na 6 wythnos, ym mis Mai 2020 gan The Wallich, Cyngor Abertawe, 

Goleudy a Grŵp Pobl. Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu llety â chymorth llawn ochr yn ochr â gwaith 

ail-gartrefu cyflym, dwys, i helpu cleientiaid ag unrhyw anawsterau sydd ganddynt, ac yn holl bwysig, 

trefnu iddynt fynd i gartref parhaol newydd mor gyflym â phosibl. Mae’r prosiect wedi cael rhai 

canlyniadau cadarnhaol iawn ers ei sefydlu, a chredwn y gallai’r model hwn hefyd weithio mewn 

mannau eraill yng Nghymru. 

Tra ein bod yn gweithio at raddol roi’r gorau i ddefnyddio sefydliadau GaB i bobl ddigartref, hoffem weld 

archwiliadau mwy trylwyr o’r eiddo hyn i sicrhau eu bod yn ddiogel ac yn cyrraedd safonau derbyniol. 

Rydym yn awyddus iawn i sicrhau nad yw iechyd neb yn dirywio oherwydd amodau byw anniogel neu 

aflan, tra maent yn aros i gael eu hail-gartrefu. Hoffem weld asesiad o effaith yn cael ei gynnal o nifer y 

bobl sydd mewn llety GaB ar hyn o bryd ar draws pob awdurdod lleol, gan asesu’r risg o breswyliadau 

hirdymor yn ogystal â’r risg o droi allan, a deall pa fesurau lliniaru sydd ar waith. 

 

 

Cwestiwn 5: Ydych chi'n cytuno â'r terfyn amser o 31 Mawrth 2023 i fynd i'r afael â'r pwysau llety dros 

dro a achosir gan eithriad Covid-19? 



Er ein bod yn deall na all yr eithriadau brys a ganiatawyd yn ystod y pandemig fod yn benagored os ydym 

am wneud cynnydd i symud i ail-gartrefu cyflym, ni fyddem yn cefnogi dyddiad pendant os yw’n syrthio 

cyn y gellir delio â’r pwysau a geir ar hyn o bryd ar lety dros dro. Er ein bod yn gobeithio ac yn disgwyl i’r 

niferoedd mewn llety dros dro syrthio o’r ffigur brig presennol o 7,779 cyn diwedd Mawrth 2023, nid 

ydym yn barod i beryglu bod pobl yn cael eu troi allan ar raddfa fawr, os na fydd hynny’n bosibl, 

oherwydd diffyg llety symud ymlaen priodol. 

Mae hwn, heb os, yn gydbwysedd anodd ei gynnal, gan na all y pwysau presennol ddod yn esgus i osgoi’r 

trawsnewid i ail-gartrefu cyflym. Ond ni ddylai neb fod dan unrhyw gamargraff y bydd hon yn dasg 

hawdd, yn enwedig ac ystyried y pwysau parhaus ar weithwyr cymorth i barhau â’u gwaith holl bwysig 

gyda’r 7,779 o bobl sydd mewn llety dros dro ar hyn o bryd. 

 

 

Cwestiwn 6: Pa effaith ydych chi’n ei rhagweld ar adnoddau (er enghraifft staffio)? A oes gennych 

dystiolaeth i gefnogi hyn? 

Mae setliadau diweddaraf Llywodraeth Cymru o safbwynt y Grant Cymorth Tai (HSG) wedi cynnwys 

codiadau sydd wir i’w croesawu i gyllidebau gwasanaethau digartrefedd lleol. Mae hyn wedi golygu ein 

bod wedi gallu cynyddu cyflogau staff yn unol â’r cyflog byw gwirioneddol, yn ogystal â lansio nifer o 

wasanaethau newydd ar draws Cymru. Er hynny, mae nifer yr atgyfeiriadau newydd a’r cleientiaid 

presennol yn dal i fod yn uchel iawn yn gyffredinol. Mae’n dipyn o her cynnal morâl y staff ar ôl dwy 

flynedd flinedig yn gweithio drwy’r pandemig. Fel sy’n wir mewn nifer o sectorau ar hyn o bryd, mae’n 

anodd recriwtio a chadw staff, ac rydyn ni’n gweithio’n galed i roi sylw i staff sydd wedi ymlâdd ac i 

feithrin gwytnwch ar draws y gweithlu. 

Er mwyn darparu’r gwasanaethau gorau, mae angen i’r cyllid gan gomisiynwyr fod yn hyblyg; gan 

gynnwys y capasiti i gynyddu lefelau ariannu wrth i nifer yr atgyfeiriadau godi, er mwyn cynnal 

cymarebau staff / cleientiaid diogel. Un esiampl amlwg lle mae hyn yn bwysig dros ben yw mewn timau 

cymorth symudol neu dimau ail-gartrefu brys newydd sy’n gweithio i atal digartrefedd rhag digwydd. Er 

mwyn bodloni heriau’r ymdrech cyffredinol a phenodol i atal digartrefedd, fel yr amlinellir yn adroddiad 

y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd, mae ar y gwasanaethau angen staff ac adnoddau priodol i 

fodloni’r galw heddiw ac i’r dyfodol. 

Awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am asesu lefelau’r galw am wasanaethau ac mae’n bwysig eu bod yn 

comisiynu gwasanaethau sy’n seiliedig ar dystiolaeth a gwybodaeth leol, yn hytrach nag ond yn dewis 

niferoedd mympwyol. Wrth gwrs bod hyn yn anodd, yn enwedig o safbwynt darogan tueddiadau i’r 

dyfodol, ond dyna pam ei bod yn holl bwysig monitro’r gwasanaethau a gyflwynir yn effeithiol ac yn 

barhaus. Mae cyfathrebu agored rhwng comisiynwyr a darparwyr yn holl bwysig. Gall data cywir am 

anghenion lleol wedyn gael ei ddychwelyd i Lywodraeth Cymru fel y elfen derfynol ar gyfer pennu 

dyraniadau cyllideb yr HSG. 

 


