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Trosolwg 
Mae’r ddogfen hon yn crynhoi’r ymgynghoriad ar fersiwn ddrafft ‘Rhoi terfyn ar 
ddigartrefedd yng Nghymru: Cynllun gweithredu lefel uchel – 2021-2026’, yr 
ymatebion a roddwyd i gwestiynau’r ymgynghoriad a’r camau y mae Llywodraeth 
Cymru yn bwriadu eu cymryd o ganlyniad i’r adborth a gafwyd.  

 

Y camau y mae angen eu cymryd  
Er gwybodaeth yn unig y mae’r ddogfen hon. 

 

Rhagor o wybodaeth a dogfennau cysylltiedig 
Mae fersiynau o'r ddogfen hon mewn print bras, Braille ac mewn ieithoedd eraill ar 
gael ar gais. 

 

Manylion cyswllt 
I gael rhagor o wybodaeth: 

Yr Is-adran Polisi Tai 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 
Caerdydd 
CF10 3NQ 

E-bost: homelessnesspolicy@gov.wales 

 

Copïau ychwanegol 
Ar ffurf electronig yn unig y cyhoeddir y crynodeb hwn o’r ymatebion a’r copïau o holl 
ddogfennau’r ymgynghoriad, ac maent ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.  

Dolen i ddogfennaeth yr ymgynghoriad: https://llyw.cymru/rhoi-terfyn-ar-
ddigartrefedd-cynllun-gweithredu-lefel-uchel-2021-i-2026 

  

https://llyw.cymru/rhoi-terfyn-ar-ddigartrefedd-cynllun-gweithredu-lefel-uchel-2021-i-2026
https://llyw.cymru/rhoi-terfyn-ar-ddigartrefedd-cynllun-gweithredu-lefel-uchel-2021-i-2026
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Cyflwyniad 
 
Mae Rhoi Terfyn ar Ddigartrefedd yng Nghymru: Cynllun gweithredu lefel uchel [“y 
Cynllun Gweithredu”] yn adeiladu ar Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Rhoi 
Terfyn ar Ddigartrefedd ac adroddiadau ac argymhellion y Grŵp Gweithredu ar 
Ddigartrefedd. Mae’n gynllun gweithredu pob oed a ddatblygwyd i gynnig cyfeiriad 
polisi a chyfres o gamau gweithredu lefel uchel i drawsnewid gwasanaethau 
digartrefedd i ganolbwyntio ar atal ac ailgartrefu cyflym. Mae’r Cynllun Gweithredu yn 
canolbwyntio ar y camau allweddol y gellir eu cymryd dros y pum mlynedd nesaf i roi 
terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru.  
 
Mae’r Cynllun Gweithredu wedi’i rannu’n bedair pennod sy’n ymdrin â sut y gellir rhoi 
terfyn ar ddigartrefedd drwy bartneriaethau, gan sicrhau ei fod yn rhywbeth prin 
(wedi’i gysylltu â gwaith atal effeithiol), byrhoedlog (wedi’i gysylltu ag ailgartrefu 
cyflym) ac nad yw’n digwydd eto (wedi’i gysylltu â chymorth, argaeledd a chyflenwad 
effeithiol o dai a mynediad iddynt). Mae’r rhain yn themâu allweddol yn adroddiadau’r 
Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd.  
 
Rhannwyd fersiwn gynnar o’r ddogfen ag aelodau o Fwrdd Cynghori Cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru ar Ddigartrefedd a Chymorth Tai, er mwyn nodi newidiadau 
posibl i’r pedair pennod polisi a’r rhestr o gamau gweithredu. Bydd y Bwrdd Cynghori 
ei hun yn datblygu cynigion i fynd i’r afael â chamau gweithredu penodol yn 
adroddiadau’r Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd, felly dylai eu cydymdrechion i 
lywio’r Cynllun Gweithredu wneud gwahaniaeth mawr o ran helpu i roi terfyn ar 
ddigartrefedd yng Nghymru.  
 
Y Broses Ymgynghori  
 
Rhwng 4 Hydref a 12 Tachwedd 2021, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad 
ar fersiwn ddrafft o’r Cynllun Gweithredu.  Adlewyrchodd y cyfnod ymgynghori o 
chwe wythnos natur sefydlog y polisi a gynigiwyd gan y Cynllun Gweithredu, gyda 
nifer o’r elfennau wedi’u llywio gan adroddiadau diweddar y Grŵp Gweithredu ar 
Ddigartrefedd, a ddatblygwyd drwy waith ymgysylltu helaeth â phartneriaid yn y 
sector tai a digartrefedd yn ogystal â phobl â phrofiad personol o ddigartrefedd.  
 
Cyhoeddwyd y Cynllun Gweithredu drafft a’r ddogfen ymgynghori ar-lein yn 
Gymraeg ac yn Saesneg. Hysbyswyd partneriaid mewn awdurdodau lleol, 
sefydliadau yn y Trydydd Sector a grwpiau perthnasol eraill am yr ymgynghoriad pan 
ddechreuodd.  
 
Nod yr ymgynghoriad oedd nodi a oedd y Cynllun Gweithredu yn cynrychioli dull teg 
a chytbwys drwy’r dull polisi arfaethedig ac yn y camau gweithredu eu hunain. 
Gofynnwyd cyfanswm o wyth cwestiwn a chafwyd 51 o ymatebion yn ystod y cyfnod 
ymgynghori. Cafwyd pump ymateb arall ar ôl i’r ymgynghoriad gau, ac mae’r rhain 
wedi’u hadlewyrchu yn yr adroddiad hwn. Cyflwynwyd yr ymatebion gan y sector 
cyhoeddus, y Trydydd Sector, sefydliadau cynrychioliadol ac ymatebwyr unigol. Yn 
achos saith o’r ymatebion, rhoddwyd yr ymateb heb enw’r unigolyn neu’r sefydliad, 



5 
 

neu gofynnodd yr ymatebydd am i’w ymateb gael ei drin yn ddienw (ceir rhestr lawn 
o’r ymatebwyr yn Atodiad A).  Ymatebion rhannol, a oedd yn ateb rhai o’r cwestiynau 
ond nid pob un ohonynt, neu arsylwadau mwy cyffredinol ar y Cynllun Gweithredu a 
gafwyd gan rai ymatebwyr.   
 
Mae’r Adroddiad hwn yn crynhoi’r ymatebion hynny o dan y cwestiwn mwyaf priodol.  

 
Crynodeb o'r ymatebion 

 
Cwestiwn 01: Mae'r Cynllun Gweithredu wedi'i rannu'n bedwar maes ffocws 
allweddol (Partneriaethau, Prin, Byrhoedlog a Ddim yn Digwydd Eto). Ydych chi'n 
cytuno mai dyma'r meysydd ffocws / themâu cywir i'r cynllun ganolbwyntio arnynt?  
[Ydw, Nac ydw, Yn rhannol]  
 
 Nifer % 
Ydw  25 45 
Nac ydw  3 5 
Yn rhannol  18 32 
Ni chafwyd 
ymateb  

8 14 

 
Esboniwch pam rydych o'r farn mai dyma'r meysydd ffocws / themâu cywir neu a 
ydych o'r farn bod angen dull gweithredu gwahanol. 
 
Yn gyffredinol, roedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr yn teimlo bod y themâu a’r 
meysydd ffocws cywir wedi’u datblygu ar gyfer y Cynllun Gweithredu. Nodwyd y 
materion allweddol canlynol yn yr ymatebion:  
 
Roedd bron pob un o’r ymatebion yn cydnabod ac yn cefnogi’r pwyslais yn y Cynllun 
Gweithredu ar weithio'n effeithiol mewn partneriaeth a’r gred y dylai’r cyfrifoldeb i roi 
terfyn ar ddigartrefedd ymestyn y tu hwnt i adrannau tai awdurdodau lleol.  
 
Nodwyd bod sicrhau bod partneriaid allweddol o wasanaethau cyhoeddus eraill yn 
cyfrannu at nodau’r Cynllun Gweithredu yn her hanesyddol ac allweddol y dylid 
mynd i’r afael â hi. Nododd nifer o ymatebion y dylid ystyried gweithio mewn 
partneriaeth ochr yn ochr â’r pwysau a wynebir gan ddarparwyr gwasanaethau sy'n 
cefnogi niferoedd digynsail o bobl ddigartref ar hyn o bryd. Ystyriwyd yn gyffredinol 
mai Llywodraeth Cymru ddylai fod yn gyfrifol am sicrhau’r ymrwymiad angenrheidiol, 
ac roedd yr awgrymiadau o ran sut y gellid cyflawni hyn yn amrywio o waith 
ymgysylltu mwy gweithredol, i newidiadau deddfwriaethol, i ragnodi dyletswyddau 
penodol ar gyfer partneriaid cyflawni perthnasol i atal/rhoi terfyn ar ddigartrefedd.  
 
Cydnabu’r rhan fwyaf o’r ymatebwyr fod gwaith ataliol yn hanfodol i lwyddiant y 
Cynllun Gweithredu. Awgrymodd rhai ymatebwyr ddisgrifiadau gwahanol o fodelau 
atal i ategu neu ddisodli’r rhai a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu. Awgrymiadau 
cyffredinol oedd rhai ohonynt, ond roedd rhai eraill yn canolbwyntio’n benodol ar 
anghenion grwpiau neu unigolion penodol y gall digartrefedd effeithio arnynt, er 
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enghraifft pobl ifanc, dioddefwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol, pobl sy’n gadael sefydliadau gwladwriaethol, ffoaduriaid neu geiswyr 
lloches.  
 
Nid oedd nifer o ymatebwyr, yn benodol awdurdodau lleol, yn teimlo bod y thema 
‘Prin’ yn y Cynllun Gweithredu yn cynrychioli gwaith ataliol yn effeithiol neu’n 
ddigonol, ac roeddent o’r farn y dylid cynnwys adran ar wahân neu fwy penodol ar 
atal. Heb fod yn berthnasol i’r ymatebion hyn, roedd nifer o ymatebion yn cynnwys 
sylwadau y dylai fod cysylltiad mwy penodol rhwng pedair thema’r Cynllun 
Gweithredu a’r camau gweithredu er mwyn dangos eu cyfraniad at gyflawni’r nodau 
hynny.  
 
Roedd agweddau ar thema ‘Byrhoedlog’ y Cynllun Gweithredu, yn ymwneud ag 
ailgartrefu pobl sy’n wynebu risg o ddigartrefedd yn gyflym yn peri pryder i rai 
ymatebwyr, yn benodol awdurdodau lleol. Tynnwyd sylw at yr uchelgais a’r heriau a 
fyddai’n gysylltiedig â phontio i’r dull ailgartrefu cyflym o fewn yr amserlen 
arfaethedig, yn benodol yr effaith ar fathau presennol o lety dros dro/â chymorth, yn 
ogystal â chynnig tai parhaol i bobl ag anghenion cymhleth. Nodwyd hyn yng nghyd-
destun y pwysau a wynebwyd i ddarparu gwasanaethau ers dechrau’r pandemig ac i 
ddatblygu’r cyflenwad o dai addas yn yr ardaloedd cywir gyda’r cymorth cywir. 
Roedd risgiau eraill yn nodi'r posibilrwydd y gallai ailgartrefu cyflym arwain at 
unigolion yn eu gwneud eu hunain yn ddigartref yn fwriadol fel llwybr tarw i ddod o 
hyd i gartref, a allai arwain at wrthdaro â’r rhai a oedd yn dilyn y llwybrau 
confensiynol. Er gwaethaf rhai amheuon ynghylch cyflawni, roedd cefnogaeth 
gyffredinol i ailgartrefu cyflym a’r buddiannau amlwg a all ddeillio o hynny, ochr yn 
ochr ag opsiynau eraill i ddarparu cartrefi addas ac ymgysylltu â phartneriaid 
allweddol, er enghraifft landlordiaid yn y sector rhentu preifat.  
 
Ychydig o sylwadau a wnaed yn ymwneud â’r thema ‘Ddim yn Digwydd Eto’ yn y 
Cynllun Gweithredu, ac roedd rhain yn ymwneud yn bennaf â her adeiladu digon o 
gartrefi addas i ddiwallu anghenion pobl sy’n wynebu risg o ddigartrefedd neu'n profi 
digartrefedd.  

 
Cwestiwn 02: A yw'r camau gweithredu yn y Cynllun Gweithredu yn adlewyrchu'r 
camau lefel uchel mwyaf effeithiol a fydd yn galluogi Llywodraeth Cymru a'i 
phartneriaid i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru? [Ydynt, Nac ydynt, Yn 
rhannol]  
 
 Nifer % 
Ydynt  14 25 
Nac ydynt  3 5 
Yn rhannol  30 54 
Ni chafwyd 
ymateb 

7 13 

 
Sut y gellir eu gwella? 
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Roedd y mwyafrif helaeth o’r ymatebion yn cytuno neu’n cytuno’n rhannol fod y 
camau gweithredu yn adlewyrchu’r camau lefel uchel mwyaf effeithiol. Tynnwyd sylw 
at y materion canlynol hefyd. 
 
Nifer cymharol fach o themâu neu faterion cyffredin neu gyson a ddaeth i’r amlwg yn 
yr ymatebion i awgrymu unrhyw gonsensws clir. Teimlai rhai ymatebwyr y gellid 
gwella trefn y camau gweithredu a’r cysylltiad rhyngddynt, ac mae hyn yn ailadrodd 
pwynt tebyg a wnaed mewn ymatebion i gwestiwn 1. Cydnabu’r ymatebwyr, gan mai 
cynllun gweithredu lefel uchel ydyw, y bydd y penodolrwydd a’r manylder yn datblygu 
yn sgil gwaith dilynol.  Serch hynny, roedd eraill o'r farn y dylid rhoi mwy o fanylion.  
 
Nododd nifer o ymatebion arwyddocâd newidiadau deddfwriaethol a all effeithio ar 
bolisi  arferion digartrefedd. Teimlai’r rhai a wnaeth sylwadau fod hyn yn gam 
angenrheidiol, a chafwyd amrywiaeth o safbwyntiau ynghylch agweddau y dylid eu 
cynnwys mewn unrhyw ddiwygiadau i’r gyfraith gyfredol, er enghraifft dulliau 
gweithredu seiliedig ar hawliau, cadw neu ddileu dyletswyddau angen 
blaenoriaethol, y polisi dyraniadau a chymhwyso dyletswyddau at grwpiau penodol, 
megis landlordiaid yn y sector rhentu preifat a’r rhai sy’n ddigartref yn uniongyrchol.  
 
Nododd rhai ymatebion fod amseru’r ddeddfwriaeth yn hanfodol hefyd o ran rhoi 
camau gweithredu eraill ar waith, ac ystyriwyd ei bod hi’n anoddach cynllunio’n 
effeithiol heb wybod beth fydd y fframwaith cyfreithiol terfynol ar gyfer gwasanaethau 
digartrefedd.  
 
Gwelwyd cefnogaeth i’r camau gweithredu yn ymwneud ag ailgartrefu cyflym, yn 
ogystal â phryderon yn eu cylch, ac awgrymodd nifer o awdurdodau lleol y dylid 
defnyddio’r dull gweithredu hwn yn hyblyg er mwyn cydnabod ei gyfyngiadau i bobl â 
lefelau gwahanol o angen a mynegwyd pryderon y gallai’r disgwyliadau ar gyfer 
ailgartrefu cyflym fod yn rhy uchelgeisiol. Teimlwyd bod angen cynnal mathau 
amgen o dai, nid mathau parhaol o reidrwydd, yn arbennig tan fod nifer digon mawr 
o gartrefi ar gael.  
 
Nododd nifer o’r ymatebion y dylid cyfeirio at safbwyntiau pobl â phrofiadau personol 
o ddigartrefedd yn fwy penodol. Roedd hyn yn gysylltiedig â grwpiau allweddol eraill, 
yn enwedig pobl ifanc, dioddefwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a 
thrais rhywiol, pobl sy’n gadael sefydliadau neu’r rhai na allant droi at arian 
cyhoeddus.  Ystyriwyd bod y gydnabyddiaeth yn y Cynllun Gweithredu i ddulliau 
gweithredu seiliedig ar drawma a phrofiadau niweidiol yn ystod plentyndod yn 
ddefnyddiol i ddiwallu anghenion grwpiau allweddol a’r rhai sy’n ddigartref yn fwy 
cyffredinol.   
 
 
 
Cwestiwn 03: A yw'r Cynllun Gweithredu yn cyd-fynd â meysydd polisi ac arferion 
perthnasol eraill? [Ydy, Nac ydy, Yn rhannol]  
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 Nifer % 
Ydy  11 20 
Nac ydy  5 9 
Yn rhannol  29 52 
Ni chafwyd 
ymateb 

9 16 

 
Esboniwch pam ei fod yn cyd-fynd yn dda neu nodwch sut y gellid ei wella. 
 
Roedd yr ymatebion yn fwy cryno ar gyfer y cwestiwn hwn, ac roedd y mwyafrif yn 
cytuno neu’n cytuno'n rhannol ei fod yn cyd-fynd yn effeithiol â meysydd polisi ac 
arferion allweddol.  
 
Ymhlith y meysydd i’w gwella a nodwyd roedd cyfeiriadau mwy penodol at Ddeddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, polisïau ar gyfer pobl â nodweddion 
gwarchodedig, dioddefwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais 
rhywiol a gwasanaethau iechyd.   Serch hynny, awgrymodd rhai ymatebion fod 
ystyriaeth ddigonol wedi’i rhoi i Ddeddf 2015 a pholisïau ar gyfer pobl ifanc.  
 
Cwestiwn 04: Rydym wedi datblygu nifer o gamau gweithredu a cherrig milltir 
allweddol. Ydych chi o'r farn mai dyma'r rhai cywir? [Ydw, Nac ydw, Yn rhannol] 
 
 Nifer % 
Ydw  14 25 
Nac ydw  2 4 
Yn rhannol  28 50 
Ni chafwyd 
ymateb 

8 14 

Arall1 2 4 
 
Roedd y rhan fwyaf o’r rhai a atebodd y cwestiwn hwn o’r farn mai’r camau 
gweithredu a’r cerrig milltir oedd y rhai cywir neu rannol gywir. Lluniwyd cwestiwn 4 i 
annog ymatebion deuaidd. Fodd bynnag, rhoddodd 11 o ymatebion naratif pellach. 
Ymhlith y naratif hwn mynegwyd pryder am allu gwasanaethau i gyflawni yn erbyn y 
Cynllun Gweithredu yn sgil y pwysau presennol a chyflymder y newidiadau 
arfaethedig. Tynnodd rhai o’r ymatebion sylw at yr anawsterau a achoswyd gan y 
pandemig yn gyffredinol, yr oeddent yn teimlo y gellid bod wedi eu mynegi yn 
gliriach. Roedd y meysydd eraill i’w gwella a nodwyd yn canolbwyntio ar gryfhau’r 
cyfeiriadau at rolau a chyfrifoldebau partneriaid y disgwylir iddynt gyflawni yn erbyn y 
Cynllun Gweithredu. Nodwyd mater arall yn ymwneud â’r gallu i reoli’r cyflenwad o 
dai addas drwy adeiladu a phryder bod rhai landlordiaid yn y sector rhentu preifat yn 
gwerthu mwy o’u heiddo.  
 
                                                           
1Nid atebodd dau o’r ymatebion y cwestiwn hwn yn uniongyrchol. Tynnodd y cyntaf sylw at bryderon 
ynghylch y camau gweithredu, ond nid yw’n glir p’un a ystyrir mai dyma’r camau gweithredu cywir ai 
peidio. Nododd yr ail ymateb mai’r camau gweithredu oedd y rhai cywir a’r rhai rhannol gywir.  
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Cwestiwn 05: Ydych chi o'r farn bod unrhyw feysydd gweithredu allweddol na chânt 
eu cwmpasu gan y camau gweithredu lefel uchel? Os felly, pa rai? 
 
Teimlai’r rhan fwyaf o’r ymatebwyr fod y camau gweithredu lefel uchel yn cwmpasu’r 
meysydd gweithredu allweddol. Yn ogystal â sylwadau cyffredinol, cafwyd 
cyfeiriadau penodol at rai camau gweithredu lle teimlai’r ymatebwyr y gellid eu 
cryfhau a’u gwella.  
 
Cyfeiriodd nifer o ymatebwyr at yr amserlenni uchelgeisiol a heriol, a phwysleisiwyd 
yr angen iddynt fod yn gyflawnadwy. Ochr yn ochr â’r sylwadau am amserlenni, 
tynnwyd sylw at y pwysau presennol, a diffyg gallu ac adnoddau yn y gwahanol 
sectorau, a allai gael effaith andwyol ar y gallu i gyflawni'r meysydd gweithredu 
allweddol. Awgrymwyd y gellid cynnwys rhagor o fanylion yn y Cynllun Gweithredu 
ynghylch yr adnoddau penodol sydd eu hangen i gyflawni’r meysydd gweithredu 
allweddol.  
 
Mynegodd nifer o ymatebwyr, yn enwedig awdurdodau lleol, yr angen am 
hyblygrwydd mewn perthynas â chyllid, yn ogystal â chyllid tymor hwy gan 
Lywodraeth Cymru a fyddai’n helpu prosesau comisiynu awdurdodau lleol.  
 
Mynegwyd sylwadau a phryderon cyffredinol ynghylch y farchnad dai bresennol, y 
cynnydd mewn costau cyfleustodau, a materion yn ymwneud â'r system les megis 
cyfraddau Credyd Cynhwysol a’r Lwfans Tai Lleol. Roedd materion yn ymwneud â 
fforddiadwyedd, yn enwedig yn y sector rhentu preifat, hefyd yn thema gyffredin 
mewn nifer o ymatebion, ac awgrymwyd y gellid rhoi mwy o sylw i’r holl faterion hyn, 
yn ogystal ag effeithiau ehangach tlodi, yn y meysydd gweithredu allweddol. Er 
mwyn cryfhau rôl y sector rhentu preifat mewn gwaith atal digartrefedd, awgrymwyd 
hefyd y gellid rhoi canllawiau a chymorth i landlordiaid yn y sector rhentu preifat.  
 
Awgrymodd nifer o ymatebwyr y dylai Llywodraeth Cymru nodi sut y bydd yn sicrhau 
bod partneriaid allweddol a rhanddeiliaid yn cyfrannu’n llawn at gyflawni nodau’r 
Cynllun Gweithredu. Teimlai rhai y byddai’n fuddiol cael rhagor o eglurder neu gam 
gweithredu ar wahân yn canolbwyntio ar weithio mewn partneriaeth er mwyn dangos 
a phwysleisio pwysigrwydd hynny a sicrhau atebolrwydd.  
 
Er y croesawyd y ffocws yn y Cynllun Gweithredu ar bobl ddigartref unigol, nodwyd 
bod angen sicrhau bod mathau eraill o gartrefi a gefnogir gan awdurdodau lleol yn 
cael eu hadlewyrchu’n ddigonol yn y cynllun gweithredu hefyd. Yn ogystal â hyn, 
pwysleisiwyd yr angen i sicrhau ffocws digonol ar grwpiau penodol, megis pobl ifanc, 
dioddefwyr trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a’r rheini ag 
anghenion cymhleth. O ran y rheini â’r anghenion mwyaf cymhleth, mynegwyd rhai 
pryderon ynghylch cefnogi pobl na allant gadw llety hyd yn oed gyda dull y model Tai 
yn Gyntaf.  
 
Croesawyd y pwyslais ar ddata ar ddigartrefedd, ond nodwyd bod angen sicrhau bod 
trefniadau monitro digonol yn cael eu rhoi ar waith, yn enwedig ar gyfer y rheini â 
nodweddion gwarchodedig.  Cafwyd sylwadau hefyd ynghylch yr angen i ystyried 
anghenion tai pobl anabl, gan gynnwys y rhai ag anableddau dysgu; hefyd cyfeiriwyd 
at bobl ag anifeiliaid anwes sy’n ei chael hi’n anodd dod o hyd i lety addas.  
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Cwestiwn 06: Hoffem wybod eich barn am yr effeithiau y byddai'r Cynllun 
Gweithredu ar Roi Terfyn ar Ddigartrefedd yn eu cael ar y Gymraeg, yn benodol ar 
gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol 
na'r Saesneg. 
  
Beth fyddai'r effeithiau, yn eich barn chi? Sut y gellid cynyddu effeithiau cadarnhaol, 
neu leihau effeithiau negyddol?  
 
Nododd y mwyafrif o’r ymatebwyr a atebodd y cwestiwn hwn fod gwasanaethau naill 
ai’n cael eu darparu’n ddwyieithog neu fod anghenion pobl sy’n dymuno cyfathrebu 
yn Gymraeg yn cael eu cydnabod. Teimlai rhai ymatebwyr nad oedd y Cynllun 
Gweithredu yn cynnwys digon o fanylion am y mater hwn. Nodwyd yr angen i’r holl 
ddeunyddiau gael eu cynhyrchu’n ddwyieithog drwyddi draw hefyd. Teimlai llawer o’r 
rhai a atebodd y cwestiwn hwn y byddai cynhyrchu’r holl ddeunyddiau’n ddwyieithog 
yn lleihau’r pwysau ar gartrefi a oedd yn teimlo’n llai cyfforddus yn cyfathrebu yn 
Saesneg.  
 
Teimlai nifer o ymatebwyr y byddai sefydlu dewis iaith o’r cychwyn a darparu 
gwasanaethau yn yr iaith honno yn meithrin ymddiriedaeth yr unigolyn ac yn cael 
effaith gadarnhaol arno.  
 
Mynegodd rhai ymatebwyr bryder ynghylch cyfleoedd hyfforddi i staff ddysgu 
Cymraeg neu wella eu sgiliau Cymraeg, a bod y gallu i gynnig gwasanaeth 
dwyieithog yn dibynnu ar sicrhau bod pob aelod o’r staff yn meddu ar ryw lefel o 
sgiliau Cymraeg.  
 
Tynnodd rhai ymatebwyr sylw at y cysylltiad rhwng fforddiadwyedd tai a chynnal 
cymunedau lle mae’r Gymraeg o bosibl yn cael ei siarad yn fwy cyffredin fel iaith 
gyntaf.  
 
Cwestiwn 07: Esboniwch hefyd sut, yn eich barn chi, y gallai'r cynllun arfaethedig 
gael ei lunio neu ei newid er mwyn sicrhau effeithiau cadarnhaol neu effeithiau 
cadarnhaol cynyddol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio â thrin y 
Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, ac atal unrhyw effeithiau andwyol ar gyfleoedd 
i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r 
Saesneg. 
 
Nid awgrymodd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr unrhyw newidiadau i’r Cynllun 
Gweithredu, ond gwnaethant nodi heriau a wynebir ar hyn o bryd mewn perthynas â 
recriwtio staff addas sy’n meddu ar sgiliau Cymraeg priodol a sicrhau bod y 
Gymraeg bob amser ar gael ac yn cael ei thrin yn gyfartal â’r Saesneg.    
 
Cwestiwn 08: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych 
unrhyw faterion cysylltiedig nad ydym wedi ymdrin â hwy yn benodol, defnyddiwch y 
lle hwn i'w nodi: 
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Tynnodd rhai ymatebion sylw at bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth i roi terfyn 
ar ddigartrefedd ac y dylai hyn fod yn flaenoriaeth i bob gwasanaeth cyhoeddus. Er 
ei fod yn fater heb ei ddatganoli, tynnodd rhai ymatebion sylw at gyfyngiadau’r 
system les a’r penderfyniad i gael gwared ar y cynnydd o £20 i'r Credyd Cynhwysol, 
a fydd yn effeithio ar y rhai sy’n wynebu risg o ddigartrefedd neu’r rhai sydd eisoes 
yn ddigartref. Nododd rhai ymatebion y gall y system gynllunio gyfyngu ar y gallu i 
adeiladu cartrefi newydd, ond nododd ymatebwyr eraill y bydd ymrwymiad y Rhaglen 
Lywodraethu i adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol newydd i’w rhentu yn helpu i 
reoli’r broses o bontio i ailgartrefu cyflym.  
  
Teimlai’r ymatebwyr hefyd fod angen i’r Cynllun Gweithredu fod yn fwy penodol a 
rhagnodol wrth bennu amcanion. Yn gysylltiedig â hyn roedd y farn nad oedd 
anghenion grwpiau penodol, yn arbennig pobl ifanc a dioddefwyr trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yn cael eu cydnabod yn ddigonol. O 
ran y grŵp olaf, cafwyd dadleuon am bwysigrwydd cynnal darpariaeth frys, megis 
llochesi, y teimlai rhai y gallai’r ffocws ar ailgartrefu cyflym ei thanseilio. Mynegwyd 
pryderon am allu awdurdodau lleol i barhau i reoli’r galw am wasanaethau yn unol â’r 
hyn a gynigiwyd yn y Cynllun Gweithredu.  
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Camau nesaf Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad hwn ac yn benodol i’r rheini sydd wedi cyflwyno ymateb. Gan mai 
dogfen grynhoi ydyw, ni fydd yr holl faterion a amlinellwyd yn yr ymatebion wedi’u 
hadlewyrchu’n llawn, ond cafodd pob ymateb ei ystyried yn ofalus.  Dylid nodi nad 
yw'r ffaith na chrybwyllir materion neu awgrymiadau yn golygu eu bod wedi’u 
diystyru. Mae natur lefel uchel y Cynllun Gweithredu yn cyfyngu ar yr hyn y gellir ei 
adlewyrchu’n ystyrlon. Felly, bydd llawer o faterion yn parhau’n berthnasol i’r rhaglen 
waith ehangach sydd â’r nod o roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru.  
 
O ganlyniad i’r adborth a gafwyd, rydym wedi gwneud y newidiadau canlynol i’r 
Cynllun Gweithredu.  
 
• Ychwanegu rhagair Gweinidogol, yn darparu gweledigaeth strategol ac yn rhoi 

sylw i nifer o bryderon a materion a godwyd yn yr ymatebion i’r ymgynghoriad. 
• Er mwyn gwella eglurder y Cynllun Gweithredu a mynd i’r afael â phryderon am 

berthnasedd y pedair thema allweddol a’r camau gweithredu eu hunain, mae’r 
rhestr o gamau gweithredu wedi’i diwygio er mwyn eu cysylltu’n uniongyrchol â’r 
themâu allweddol. Yn benodol, tynnu sylw at rôl atal i sicrhau bod digartrefedd yn 
rhywbeth prin.  

• Mae diffiniadau wedi’u cynnwys er mwyn cyfleu ystyr digartrefedd a’r hyn y bydd 
rhoi terfyn ar ddigartrefedd yn ei olygu yng Nghymru yn gliriach.   

o Yn gysylltiedig â hyn, gwnaed newidiadau i’r penawdau ‘Prin’, ‘Byrhoedlog’ 
a ‘Ddim yn Digwydd Eto’ er mwyn cyfleu eu hystyr.  

• Mae rhagor o fanylion wedi’u hychwanegu at adran agoriadol y Cynllun 
Gweithredu er mwyn  adlewyrchu effaith pandemig y coronafeirws a'i effaith ar 
wasanaethau digartrefedd yng Nghymru yn well.  

• Gwnaed newidiadau i gam gweithredu 1 er mwyn cryfhau’r ymrwymiad i 
ailgartrefu cyflym a chadarnhau ymrwymiad parhaus Tai yn Gyntaf a’i hyrwyddo.  

• Gwnaed newidiadau i gam gweithredu 5 er mwyn atgyfnerthu’r angen i ddarparu 
cymorth parhaus i gryfhau’r gweithlu.  

• Datblygwyd cam gweithredu newydd i gydnabod yr angen i gynnwys pobl â 
phrofiad personol o ddigartrefedd mewn materion sy’n effeithio arnynt.  

• Estynnwyd cam gweithredu 13 er mwyn adlewyrchu sut y gall cyfathrebu helpu i 
leihau stigma a gwella dealltwriaeth o achosion digartrefedd a ffyrdd o’i ddatrys.   

• Ychwanegwyd rhagor o fanylion at y rhestr o gamau gweithredu er mwyn 
adlewyrchu’r adnoddau a ddarperir i’w cyflawni.  

 
Disgwylir i’r Cynllun Gweithredu gael ei gyhoeddi ar 30 Tachwedd 2021, ar yr un 
pryd â Datganiad Llafar gan Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd.  
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Atodiad 1 – Rhestr o'r rhai a ymatebodd i'r ymgynghoriad 
 

Anabledd Dysgu Cymru 
Barnardo’s Cymru 
Byddin yr Iachawdwriaeth 
Canolfan Cydweithredol Cymru 
Canolfan Effaith Digartrefedd 
Cartrefi Cymunedol Cymru 
Cartrefi Dinas Casnewydd 
Crisis 
Cwrdd Crynwyr Caerdydd  
Cyngor Abertawe 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf 
Cyngor Caerdydd 
Cyngor Conwy 
Cyngor Sir Casnewydd 
Cyngor Sir Gâr 
Cyngor Sir Penfro 
Cyngor Sir Powys 
Cyngor Sir y Fflint 
Cyngor Torfaen 
Cyngor Wrecsam 
Cymdeithas Cynghorau Trefi a 
Chymdeithasau Mwyaf Gogledd 
Cymru 
Cymdeithas Genedlaethol y 
Landlordiaid Preswyl 

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
Cymorth Cymru 
Cymorth i Ferched Cymru 
End Youth Homelessness Cymru 
Grŵp Pobl Cyf 
Hafan Cymru 
Jayne Neal 
Llamau 
Matthew Savage 
Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru 
Platfform 
Prifysgol Caerdydd 
RSPCA Cymru 
Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel 
Cymru 
Safeagent 
Shelter Cymru 
Su Burke 
Swyddfa Archwilio Cymru 
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth 
Tai Clwyd Alyn Cyfyngedig 
Tai Ffres 
Tai Pawb 
The Wallich 
Wiser Wireless Wales 
Y Rhwydwaith Cymorth Tai 
Y Sefydliad Tai Siartredig  
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