
 
Rhif: 46021 

 

 

 

Llywodraeth Cymru 
Ymgynghoriad – crynodeb o'r ymatebion 
 

 

Mesurau digartrefedd dros dro ar ôl y pandemig 
 

 

 

 

Medi 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Saesneg.  

This document is also available in English. 

 

  © Crown Copyright 



2 
 

Trosolwg 
Mae’r ddogfen hon yn crynhoi’r ymgynghoriad ar y mesurau digartrefedd dros dro ar 
ôl y pandemig arfaethedig, 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: HomelessnessConsultation2022@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: Mesurau digartrefedd dros dro ar ôl y pandemig | 
LLYW.CYMRU 

  

https://llyw.cymru/mesurau-digartrefedd-dros-dro-ar-ol-y-pandemig
https://llyw.cymru/mesurau-digartrefedd-dros-dro-ar-ol-y-pandemig
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Cyflwyniad 
 
Diben yr ymgynghoriad hwn oedd casglu barn am dri gorchymyn statudol o dan Ran 
2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014: 

- Gorchymyn Personau Digartref (Angen Blaenoriaethol) (Cymru) (Diwygio) 
2022 – sy’n ceisio barn ar y cynnig i ychwanegu ‘person sy’n cysgu allan’ fel yr 
11eg categori o Angen Blaenoriaethol o dan Adran 70 o’r Ddeddf; 

- Rheoliadau Digartrefedd (Bwriadoldeb) (Categorïau Penodedig) (Cymru) 
(Diwygio) 2022 – sy’n ceisio barn ar y diwygiad canlyniadol i Reoliadau 
Digartrefedd (Bwriadoldeb) (Categorïau Penodedig) (Cymru) 2015 i gynnwys 
‘Cysgu Allan’ fel yr 11eg categori; a 

- Gorchymyn Digartrefedd (Addasrwydd Llety) (Cymru) (Diwygio) 2022 – sy’n 
ceisio barn ar ddau newid:  

o Ychwanegu is-gategori at Erthygl 6 o Orchymyn Digartrefedd 
(Addasrwydd Llety) (Cymru) 2015 pan fo gallu Awdurdod i ddarparu llety 
wedi’i gyfyngu o ganlyniad i bwysau Covid-19, yn ddarostyngedig i 
derfyn amser o 31 Mawrth 2023; a 

o Chynnwys argyfwng iechyd y cyhoedd yn benodol yn y rhestr o 
ddigwyddiadau argyfwng o dan Erthygl 6a. 

 
Y Broses Ymgynghori  
 
Rhwng 9 Mai ac 20 Mehefin 2022, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar y 
mesurau digartrefedd dros dro arfaethedig. Roedd y cyfnod ymgynghori chwe wythnos 
yn adlewyrchu'r angen brys am drefniadau cyfreithiol dros dro i gau'r bwlch rhwng y 
nodyn cyfarwyddyd statudol a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2020 a chyflwyno 
deddfwriaeth sylfaenol newydd er mwyn parhau â'r dull sy'n sicrhau ‘nad oes neb yn 
cael eu gadael allan’. At hynny, bydd angen i'r Is-orchmynion ddilyn y weithdrefn 
gadarnhaol ddrafft drwy'r Senedd a fydd yn cymryd sawl mis. 
 
Cyhoeddwyd y mesurau dros dro arfaethedig 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, a chafodd dau 
ddigwyddiad ymgynghori rhithwir eu cynnal ym mis Mai a mis Mehefin ar y newidiadau 
arfaethedig, a gynigiodd gyfle arall iddynt roi eu hadborth.  
 
Gofynnwyd chwe chwestiwn i gyd, a chyflwynwyd 51 o ymatebion yn ystod y cyfnod 
ymgynghori; cafwyd 5 ymateb pellach ar ôl i'r ymgynghoriad ddod i ben 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 25 o’r ymatebion, rhoddwyd yr ymateb heb enw’r unigolyn neu’r sefydliad, 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 mesurau arfaethedig a 
gafwyd gan rai ymatebwyr. 
 

https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/deddfwriaeth/is-ddeddfwriaeth/
https://senedd.cymru/busnes-y-senedd/deddfwriaeth/is-ddeddfwriaeth/
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Mae’r Adroddiad hwn yn crynhoi’r ymatebion hynny o dan y cwestiwn mwyaf priodol. 
 
Crynodeb o'r ymatebion 

 
Cwestiwn 01: Ydych chi’n cytuno â pholisi Llywodraeth Cymru i sicrhau ‘nad oes 
neb yn cael eu gadael allan’?  
[Ydw, Nac ydw, Ni chafwyd ymateb]  
 
 Nifer yr 

ymatebion 
% 

Ydw  49 88% 
Nac ydw  6 10% 
Ni chafwyd 
ymateb  

1 2% 

 
 
Roedd y mwyafrif helaeth o'r ymatebwyr yn cytuno â pholisi Llywodraeth Cymru i 
sicrhau ‘nad oes neb yn cael eu gadael allan’. Nodwyd y materion allweddol canlynol 
yn yr ymatebion: 
 
Roedd sawl ymateb yn cydnabod ac yn cefnogi llwyddiant y polisi drwy gydol y 
pandemig er mwyn cadw pobl yn ddiogel rhag Covid-19. Cwestiynodd nifer bach o'r 
ymatebwyr p'un a oedd yn bolisi swyddogol gan Lywodraeth Cymru, hynny yw a 
ymgynghorwyd arno ac a oes dogfennaeth i'w ategu. 
 
Nodwyd bod anawsterau ymarferol o ran symud pobl allan o lety dros dro ac i gartrefi 
sefydlog yn her allweddol y mae angen mynd i'r afael â hi. Tynnodd un ymatebydd 
sylw at yr angen i ystyried y pwysau cystadleuol ar awdurdodau lleol a achoswyd gan 
yr ymateb i Wcráin, y Ddeddf Rhentu Cartrefi ac Ailgartrefu Cyflym. Yn gysylltiedig â 
hyn roedd sylwadau a wnaed gan rai ymatebwyr ynghylch y pwysau ar lety dros dro, 
a nododd un ymatebydd fod dibynnu ar lety gwely a brecwast yn fater allweddol.  
 
Cyfeiriodd nifer bach o ymatebion at fater gweithio mewn partneriaeth a'r angen i 
gyfrifoldebau gael eu rhannu rhwng adrannau tai ac asiantaethau allweddol eraill. 
Hefyd, cyfeiriodd rhai ymatebwyr at y pwysau ar staff awdurdodau lleol a'r angen i 
fuddsoddi yn eu llesiant.  
 
Nododd un ymatebydd y risg bosibl y gallai'r dull beri i unigolion wneud eu hunain yn 
ddigartref yn fwriadol fel llwybr tarw i ddod o hyd i gartref. Gwnaed sylwadau am yr 
angen i barhau i ganolbwyntio ar ymyrryd yn gynnar ac atal hefyd. 
 
Cyfeiriodd dau ymatebydd at yr angen am eglurhad ynghylch unigolion nad ydynt yn 
gallu cael gafael ar arian cyhoeddus ac mae'r dull hwn yn gweithio iddynt. Tynnwyd 
sylw at y risg o golli pobl sy'n profi ‘digartrefedd cudd’ hefyd. 
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Cwestiwn 02: 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? 
[Ydw, Nac ydw, Ni chafwyd ymateb]  
 
 Nifer yr 

ymatebion 
% 

Ydw  43 77% 
Nac ydw  12 21% 
Ni chafwyd 
ymateb 

1 2% 

 
Roedd y mwyafrif helaeth o'r ymatebwyr yn cytuno y byddai 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. Tynnwyd sylw at y materion 
canlynol hefyd. 
 
Daeth nifer bach o themâu cyson i'r amlwg a oedd yn canolbwyntio ar y dyhead i weld 
yr Angen Blaenoriaethol yn dod i ben yn gyfan gwbl; cytundeb y dylai pobl sy'n cysgu 
allan fod mewn Angen Blaenoriaethol; a'r angen i ganllawiau clir iawn gael eu cyhoeddi 
ochr yn ochr â'r newid hwn. Roedd y rhai a wnaeth sylwadau yn teimlo bod canllawiau 
yn arbennig o angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y 22 o awdurdodau lleol yn rhoi'r 
newidiadau ar waith yn gyson a bod materion ynghylch bwriadoldeb, dyletswyddau 
rhyddhau a natur agored i niwed yn cael eu hegluro.  
 
Nododd nifer o ymatebion y pryder y gallai rhai pobl gamddefnyddio'r system a dewis 
cysgu allan er mwyn cael llety dros dro neu dai cymdeithasol. Yn gysylltiedig â hyn, 
codwyd y cwestiwn ynghylch sut mae profi bod unigolyn yn cysgu allan. 
 
Codwyd nifer o bwyntiau mewn perthynas â'r pwysau y byddai'r newidiadau yn ei roi 
ar wasanaethau a'r diffyg adnoddau i'w rhoi ar waith. Cyfeiriodd un ymatebydd at y 
nifer sylweddol o lwythi achos mae staff yn eu hwynebu ar hyn o bryd a'r ffaith y gall y 
newidiadau hyn arwain at fwy o gyflwyniadau a phwysau ar lety dros dro, gan adael 
llai o amser i ganolbwyntio ar atal. Un awgrym oedd ehangu timau awdurdodau lleol 
fel y gallant ganolbwyntio ar y rhai sy'n gadael gofal, y rhai sy'n gadael y carchar a 
grwpiau eraill sy'n agored i niwed. Awgrym arall oedd caniatáu i lochesi nos gael eu 
defnyddio. 
 
Cafwyd rhai cwestiynau mewn perthynas â statws pobl na allant gael gafael ar arian 
cyhoeddus, oherwydd yn aml bydd y rhain yn gorfod cysgu allan, ac a fyddent yn cael 
eu hystyried yn y categori Angen Blaenoriaethol hefyd.  
 
Roedd sawl ymatebydd am i bobl sy'n wynebu risg o gysgu allan gael eu cynnwys yn 
yr 11eg categori hefyd ac awgrymodd un arall y dylid ychwanegu categori newydd ar 
gyfer pobl dan 35 oed. Cyfeiriwyd hefyd at y rheini sydd ag anifeiliaid anwes ac sy'n 
wynebu heriau wrth chwilio am lety addas. 
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Cwestiwn 03: 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. 
[Ydw, Nac ydw, Ni chafwyd ymateb]  
 
 
 Nifer % 
Ydw  35 62.5% 
Nac ydw  19 34% 
Ni chafwyd 
ymateb 

2 3.5% 

 
Cyfeiriodd yr ymatebion i'r cwestiwn hwn at ddwy brif agwedd: pwy y dylai'r diffiniad ei 
gwmpasu a sut y dylai hyn weithio yn ymarferol.  
 
O'r rhai a atebodd ‘ydw’ i'r cwestiwn hwn, awgrymwyd ychydig o newidiadau i'r diffiniad 
a ymddangosodd yn gymharol gyson yn yr ymatebion. Roedd y rhain yn cynnwys yr 
angen i ddiffinio ystyr ‘gorsafoedd neu “bashes”’, eglurder o ran a oedd nifer penodol 
o nosweithiau ‘allan’ yn ofynnol a'r angen i sicrhau nad oedd y diffiniad yn dibynnu ar 
berson yn cysgu'n llythrennol neu fod yn agos at setlo am y nos.  
 
O'r rhai a atebodd ‘nac ydw,’ roedd nifer bach yn bryderus bod y diffiniad ond yn addas 
ar gyfer cyfrif un noson ac felly nad yw'n addas at y diben yn y cyd-destun hwn.  
 
Cyfeiriodd ymatebion yn gyson at bobl sy'n cysgu ar soffa ffrindiau a ph'un a ddylid eu 
cynnwys mewn deddfwriaeth, mewn canllawiau neu ddim o gwbl. Dadleuodd 12 
ymatebydd (7 a atebodd ‘nac ydw’ a 5 a atebodd ‘ydw’ i'r cwestiwn) y dylai'r rhai sy'n 
cysgu ar soffa ffrindiau gael eu cynnwys yn yr 11eg categori o angen blaenoriaethol. 
Mae rhesymau dros hyn yn cynnwys: y pryder y byddai peidio â gwneud hyn yn annog 
rhai unigolion i gysgu allan er mwyn cael cymorth, anghysondebau posibl rhwng 
dulliau gweithredu awdurdodau lleol a'r perygl, gan fod hyn yn agwedd fwy ‘cudd’ ar 
ddigartrefedd, y gallai demograffeg benodol (megis menywod) lithro drwy'r rhwyd.  
 
Nododd un ymatebydd y dylai'r rheini nad oes ganddynt allwedd i'w drws ffrynt eu 
hunain gael eu hystyried yn ddigartref.  
 
Cytunodd nifer llai o ymatebwyr â'r dull a awgrymwyd o gynnwys y rhai sy'n wynebu 
risg o gysgu allan (gan gynnwys y rhai sy'n cysgu ar soffa ffrindiau) mewn canllawiau. 
Roedd y rhesymau a roddwyd dros hyn yn cynnwys y pwysau y byddai gwneud fel 
arall yn ei gael ar adnoddau a mwy o ryddid i awdurdodau lleol gadw mewn cysylltiad 
â phobl sy'n cysgu ar soffa ffrindiau a phenderfynu a oes angen llety arnynt.  
 
Dadleuodd rhai, gan anghofio am y diffiniadau, y dylai timau allgymorth gael y rhyddid 
i ddefnyddio eu gwybodaeth leol er mwyn nodi pwy sy'n wynebu risg yn eu hardal. 
Gofynnodd rhai eraill am ganllawiau clir iawn ar y broses ddilysu. Cyfeiriwyd at 
ganllawiau hefyd mewn perthynas â'r rhai sy'n cael eu gwahardd o lety dros dro o 
ganlyniad i gamymddwyn.  
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Cododd ambell ymatebydd bwynt ynghylch sipsiwn/teithwyr a sut mae'r diffiniad yn 
diwallu eu hanghenion. 
 
Yn olaf, cafwyd un awgrym y dylai'r rhai sy'n wynebu risg o gysgu allan yn y 24-48 awr 
nesaf gael eu cynnwys yn y categori angen blaenoriaethol.  
 
 
Cwestiwn 04: 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. 
[Ydw, Nac ydw, Yn rhannol, Ni chafwyd ymateb]  
 
 Nifer % 
Ydw  44 79% 
Nac ydw  6 11% 
Yn rhannol  3 5% 
Ni chafwyd 
ymateb  

3 5% 

 
Yn gyffredinol, cafwyd cefnogaeth sylweddol gan yr ymatebwyr yn cytuno â'r cynnig i 
gynnwys eithriad i Erthygl 6 a fyddai'n caniatáu i lety gwely a brecwast a hosteli barhau 
i gael eu defnyddio. 
 
Roedd yr ymatebwyr yn cytuno'n gyffredinol y dylid lleihau a chyfyngu ar y defnydd o 
lety gwely a brecwast ond ei fod yn ddull angenrheidiol o ystyried yr amgylchiadau 
presennol gyda'r pandemig, adfer o'r pandemig, yr argyfwng costau byw, nifer mawr 
o landlordiaid sector rhentu preifat, cynnydd yn nifer yr ail gartrefi a chyfranogaeth 
mewn rhaglenni adsefydlu pobl o Wcráin, Affganistan a Syria. 
 
Fodd bynnag, mynegwyd pryder y bydd yr eithriad yn lleihau'r ffocws mawr ei angen 
ar ailflaenoriaethu gweithgarwch atal er enghraifft, yn ogystal â phryderon ynghylch a 
oedd pobl yn cael digon o'r cymorth priodol pan fyddant mewn llety dros dro. 
 
Roedd nifer bach o ymatebwyr yn anghytuno â’r syniad bod angen eithriad, gan 
ddadlau na ddylid cael unrhyw leoliadau newydd mewn llety gwely a brecwast gydag 
atebion amgen mewn llety dros dro, tra bo gwaith yn cael ei flaenoriaethu i symud pobl 
allan o lety gwely a brecwast. 
 
Nodwyd bod angen eglurhad ac arweiniad mewn perthynas â'r diffiniad o ‘argyfwng 
iechyd cyhoeddus’ hefyd, ac awgrymodd un ymatebydd na ddylai gael ei bennu gan 
Lywodraeth Cymru ac, yn hytrach, y dylai fod yn ddarostyngedig i ddiwygiad drwy 
weithdrefn gadarnhaol y Senedd bob tro mae’r angen yn codi.  Hefyd, awgrymodd 
ymatebydd arall pan fydd Llywodraeth Cymru yn cadarnhau ‘argyfwng iechyd 
cyhoeddus’, y byddai angen sicrhau bod cyllid ychwanegol ar gael. 
 
Awgrymodd ymatebydd arall y dylai ‘argyfwng iechyd cyhoeddus’ hefyd gynnwys 
trychineb ‘ddyngarol’ a fyddai’n cwmpasu pethau megis yr argyfwng parhaus yn 
Wcráin. 
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Roedd llawer o'r sylwadau a gasglwyd o dan Gwestiwn 4 yn gorgyffwrdd â Chwestiwn 
5 ac felly maent wedi cael eu coladu o dan yr adran honno o'r ymateb. 
 
 
Cwestiwn 05: 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? 
[Ydw, Nac ydw, Yn rhannol]  
 
 Nifer % 
Ydw  16 28% 
Nac ydw  28 50% 
Yn rhannol  6 11% 
Ni chafwyd 
ymateb  

6 11% 

 
Er bod hanner yr ymatebwyr yn anghytuno â 31/03/23 fel dyddiad addas i eithriad 
Covid-19 ddod i ben, cafodd rhai dyddiadau amgen pendant eu hawgrymu. 
 
Mynegwyd pryderon sylweddol mewn perthynas â'r pwysau parhaus a wynebir gan 
wasanaethau digartrefedd o ganlyniad i faterion megis yr argyfwng costau byw, 
anfforddiadwyedd yn y sector rhentu preifat, yr argyfwng yn Wcráin ac oedi parhaus 
wrth gwblhau adeiladau newydd – y mae pob un ohonynt yn debygol o gyfrannu at 
hyd yn oed mwy o alw am lety gwely a brecwast yn y dyfodol. Cyfeiriwyd at y straen 
ychwanegol roedd hyn eisoes yn ei roi ar staff rheng flaen fel rheswm pam yr ystyrid 
bod 31 Mawrth 2023 yn ddyddiad anghyraeddadwy ar gyfer symud pobl allan o lety 
gwely a brecwast. Rhannwyd ofnau hefyd y gallai anelu at ddyddiad o'r fath olygu bod 
yn rhaid i bobl adael llety gwely a brecwast a gorfod cysgu allan o ganlyniad i hynny.  
 
Awgrymodd nifer o ymatebwyr y gellid defnyddio'r dyddiad arfaethedig gwreiddiol, sef 
31 Mawrth 2023, fel dyddiad targed ar gyfer symud unrhyw blant dan 16 oed allan o 
lety gwely a brecwast.  
 
O ran opsiynau amgen i lety gwely a brecwast, mynegodd sawl ymatebydd bryderon 
o ran a oedd digon o lety sefydlog ar gyfer y rhai sydd mewn llety gwely a brecwast ar 
hyn o bryd. Nododd rhai hefyd mai ateb hirdymor oedd y cyllid gan Lywodraeth Cymru 
i gynyddu'r cyflenwad o lety a bod gormod o gyfyngiadau o ran sut y gellir ei 
ddefnyddio. 
 
Dywedodd llawer fod angen cynnal trafodaeth â'r sector cyfan yn ogystal â datblygu 
cynllun clir, a gaiff ei arwain gan Lywodraeth Cymru a'i gydgynhyrchu â chydweithwyr 
mewn awdurdodau lleol ac yn y trydydd sector, sy'n nodi'n glir sut y bwriedir bodloni'r 
terfyn amser arfaethedig yn ymarferol. 
 
Gwnaeth llawer o'r ymatebwyr gydnabod gwaith caled ac ymroddiad staff yn y sector 
tai a'r sector digartrefedd yn ystod y pandemig o ystyried y cynnydd sylweddol yn y 
galw am wasanaethau, ond gan ddeall na all eithriad bara am byth a bod llawer o bobl 
eisoes wedi bod mewn llety gwely a brecwast yn rhy hir.   
 
Awgrymodd sawl ymatebydd y dylai'r dyddiad fod yn gydnaws â Chynlluniau Pontio 
Ailgartrefu Cyflym awdurdodau lleol er mwyn atal pobl rhag meddwl am y byrdymor yn 
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unig. Awgrymodd un ymatebydd fod y cynnig yn gwrth-ddweud ailgartrefu cyflym gan 
y bydd angen adeiladu mwy o lety dros dro yn lle llety gwely a brecwast (yn hytrach 
na llai, fel mae'r dull ailgartrefu cyflym yn ei argymell).   
 
Roedd un ymatebydd yn teimlo y gallai hawl i dai digonol helpu'r fframwaith polisi, y 
llwybr a chynnig eglurder dros gyfnod estynedig o amser i awdurdodau lleol, darparwyr 
tai a gwasanaethau digartrefedd. 
 
Un her allweddol a nodwyd gan nifer o ymatebwyr yw'r cynnydd yn nisgwyliadau pobl 
y bydd dyddiad gorffen i'r eithriad yn golygu bod llety amgen yn barod i unigolion 
symud i mewn iddo (ond fel y nodwyd ganddynt nid dyma'r achos ledled Cymru).  
 
Gofynnwyd cwestiynau hefyd ynghylch beth fydd yn digwydd os bydd awdurdod lleol 
yn torri'r rheolau ar ôl i'r dyddiad fynd heibio a pha gymorth a ddarperir i awdurdodau 
lleol sydd â nifer o gleientiaid sy'n gwrthod symud allan o lety gwely a brecwast. 
 
Er y cydnabuwyd bod pennu dyddiad gorffen ar gyfer yr eithriad bob amser yn debygol 
o arwain at ddadl a safbwyntiau croes, gwnaed argymhelliad i ymgymryd â thrafodaeth 
â'r sector cyfan ar y pwnc a cheisio dod i gytundeb o ran y ffordd ymlaen. 
 
 
 
Cwestiwn 06: Pa effaith ydych chi'n ei rhag-weld ar adnoddau (er enghraifft staffio)? 
A oes gennych dystiolaeth i gefnogi hyn? 
 
Roedd yr ymatebion yn canolbwyntio'n bennaf ar wasanaethau'n wynebu cryn 
bwysau, sy'n gysylltiedig â newidiadau ychwanegol i ymarfer o ganlyniad i'r pandemig, 
niferoedd annigonol o staff a diffyg tai fforddiadwy.  
 
Roedd y rhan fwyaf a atebodd y cwestiwn o'r farn bod y prif bwysau ar adnoddau yn 
ymwneud â staffio, yn enwedig llwythi achosion sy'n uwch na'r lefelau cyn y pandemig 
a'r effaith ddilynol ar lesiant staff. Nododd ymatebion fod staff yn teimlo dan straen 
gyda gormod o waith, a'r angen i staff ychwanegol gael eu recriwtio er mwyn cefnogi’r 
newidiadau arfaethedig. Nododd rhai ymatebwyr fod tystiolaeth ar gael i gefnogi hyn 
pe bai angen.  
 
Cyfeiriodd rhai ymatebion at yr anawsterau a achoswyd o ganlyniad i ddiffyg cyllid 
angenrheidiol a llety dros dro. Cyfeiriodd rhai eraill at yr angen i bartneriaid eraill 
chwarae mwy o ran yn yr ymateb i ddigartrefedd, yn enwedig y GIG, gwasanaethau 
iechyd meddwl a gwasanaethau camddefnyddio sylweddau.  
 
Nodwyd mater pellach mewn perthynas â'r capasiti i leihau'r ddibyniaeth ar lety gwely 
a brecwast o ganlyniad i'r pwysau y bydd y newidiadau mewn angen blaenoriaethol 
yn ei roi ar awdurdodau. Rhagwelwyd mai nifer uwch o gyflwyniadau fyddai canlyniad 
hyn.  
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Ymateb Llywodraeth Cymru 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn ddiolchgar i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad hwn ac yn benodol i’r rheini a gymerodd ran mewn digwyddiadau 
ymgynghori ac a gyflwynodd ymateb ysgrifenedig. 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 benodol y tri 
Gorchymyn Statudol 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 ac yn cael eu cwmpasu fel rhan o’r gwaith o 
ddatblygu deddfwriaeth sylfaenol newydd, a fydd yn dechrau yn hwyrach yn 2022.  
 
Rhoddwyd sylw gofalus i’r ymatebion i’r ymgynghoriad wrth ddatblygu’r Rheoliadau 
drafft. Yng ngoleuni gwaith dadansoddi’r ymatebion i’r ymgynghoriad, ac er cysondeb 
ac eglurder, mae swyddogion yn cynnig dileu’r diffiniad o berson sy’n cysgu allan a 
ddefnyddiwyd yn yr ymgynghoriad, sy’n adlewyrchu’r diffiniad o gyfrif un noson, a 
chynnwys y diffiniad o ‘digartref ac ar y stryd’ sydd wedi ei gynnwys yn adran 71(2) o 
Ddeddf Tai (Cymru) 2014 sydd yno i helpu i ddiffinio rhywun sy’n hyglwyf, sef: 
 
 ystyr “digartref ac ar y stryd” (“street homeless”), mewn perthynas â pherson, 

yw nad oes llety ar gael i’r person ei feddiannu yn y Deyrnas Unedig neu yn 
rhywle arall, y mae’r person— 

a) â’r hawl i’w feddiannu yn rhinwedd buddiant ynddo neu yn rhinwedd 
 gorchymyn llys, 
b) â thrwydded ddatganedig neu oblygedig i’w feddiannu, neu 
c) yn ei feddiannu fel preswylfa yn rhinwedd unrhyw ddeddfiad neu reol 

gyfreithiol sy’n rhoi i’r person yr hawl i barhau i feddiannu neu’n cyfyngu 
ar hawl person arall i adennill meddiant; 
 

Roedd y dadleuon a wnaed yn erbyn y diffiniad o bersonau sy’n cysgu allan wedi llywio 
ein parodrwydd i fabwysiadu’r disgrifiad o ddigartref ac ar y stryd a ddarperir yn adran 
71(2) o Ddeddf 2014. Mae swyddogion hefyd yn cynnig bod yr un geiriad yn cael ei 
ddefnyddio i’w ychwanegu at y rhestr o gategorïau yn Erthygl 2 o Reoliadau 
Digartrefedd (Bwriadoldeb) (Categorïau Penodedig) (Cymru) 2015. 
 
Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn y dadleuon dros lunio canllawiau i 
ategu’r Rheoliadau drafft o ran esbonio termau allweddol, megis digartref ac ar y stryd, 
ac o ran mynd i’r afael a darparu gwasanaethau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
Caiff canllawiau eu datblygu pan gytunir ar y Rheoliadau drafft. 
 
Mewn perthynas â’r Gorchymyn Addasrwydd, gwneir diwygiadau i’r gwaith drafftio ar 
ôl cael adborth. Caiff rhagor o drafodaethau eu cynnal â rhanddeiliaid allweddol a 
byddwn yn gweithio i fynd i’r afael â phryderon ynghylch defnyddio 31 Mawrth 2023 
fel y dyddiad cau arfaethedig ar gyfer rhoi’r gorau i ddefnyddio llety gwely a brecwast. 
Byddwn yn mireinio’r gwaith hwn er mwyn rhoi blaenoriaeth i leoli plant mewn llety 
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anaddas a mynd i’r afael â hyn, ac i nodi cynigion i ddod â’r defnydd o lety dros dro 
anaddas i ben yn raddol ar gyfer pob aelwyd ddigartref. 
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Atodiad 1 – Rhestr o'r rhai a ymatebodd i'r ymgynghoriad 
 

Canolfan Effaith Digartrefedd 
Cartrefi Cymunedol Cymru 
Crisis 
Cwmni Buddiannau Cymunedol SAM 
Recovery Abertawe 
Cyngor Abertawe 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 
Ogwr 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda 
Cynon Taf 
Cyngor Caerdydd 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr 
Tudful 
Cyngor Sir Casnewydd 
Cyngor Sir Fynwy 
Cyngor Sir Gâr 
Cyngor Sir Ynys Môn 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
Cymdeithas Dai Sir Fynwy  
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
Cymorth Cymru 
Daliwch Sylw 
Digartref Cyf 
Hafod 
Ombwdsmon Gwasanaethau 
Cyhoeddus Cymru 
Robert Jones 
RSPCA Cymru 
Sefydliad Tai Siartredig Cymru 
Shelter Cymru 
Sied Dynion Bae Colwyn 
Tai Pawb 
The Wallich 
Y Rhwydwaith Cymorth Tai 
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