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CEFNDIR - Y CYNLLUN DIGARTREFEDD DENG MLYNEDD 
 
Mae'r Cynllun Deng Mlynedd hwn yn nodi rhai egwyddorion sylfaenol ynglŷn â'r cyfeiriad 
cyffredinol y bydd angen i ddatblygu a chyflenwi gwasanaethau digartrefedd ei gymryd 
er mwyn gwireddu'r amcan o leihau digartrefedd i'r eithaf erbyn 2019.  

Pan na ellir rhwystro digartrefedd, mae arnom eisiau lleihau trawma'r profiad o 
ddigartrefedd trwy ymatebion cyflym a phriodol gan wasanaethau a all ddarparu atebion 
addas a chynaliadwy.  

Dyma'r nodau strategol sy'n sail i'r Cynllun hwn: 
 Rhwystro digartrefedd lle bynnag y bo modd 
 Gweithio ar draws ffiniau sefydliadau a pholisïau  
 Gwneud y cwsmer yn ganolbwynt i gyflenwi gwasanaethau 
 Sicrhau mynediad cyfartal at wasanaethau i fynd i'r afael ag allgáu cymdeithasol 
 Gwneud y defnydd gorau o adnoddau 
 
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.  
 
Mae'r Cynllun hwn yn disodli'r ddwy Strategaeth Ddigartrefedd Genedlaethol flaenorol, 
sef rhai 2002-2005 a 2005-2008, ac yn adeiladu ar y cynnydd a wnaed o ran lleihau 
digartrefedd. Bydd yn darparu gweledigaeth fwy hirdymor ar gyfer dyfodol y 
gwasanaethau digartrefedd, gan gryfhau'r canolbwyntio ar atal ac ehangu mynediad at 
wasanaethau i bawb yn unol â'i anghenion. 
 
Mae copi o Gynllun Digartrefedd Deng Mlynedd Cymru ar gael naill ai trwy wefan 
Llywodraeth Cynulliad Cymru neu trwy gysylltu â'r Gyfarwyddiaeth Dai ar 01685 729202. 
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ASESIAD EFFAITH CYCHWYNNOL  

 
CRYNODEB O'R CANLYNIADAU  
 
Gwnaed Asesiad Effaith Cychwynnol ym mis Mehefin 2008. Mae'r tabl canlynol yn tynnu 
sylw at ganlyniadau'r asesiad hwn.  
 

Maes  
 

Tystiolaeth Effaith debygol  

Oedran 
 

Cryf  Uchel 

Anabledd 
 

Boddhaol  Canolig 

Hunaniaeth o ran Rhywedd 
 

Cryf  Uchel 

Hil 
 

Boddhaol  Canolig 

Crefydd a Chred 
 

Dim Tystiolaeth Isel 

Hunaniaeth Rywiol  
 

Boddhaol  Canolig 

 
Gwelwyd y byddai'r Cynllun yn debygol o gael effaith ganolig i uchel ar y mwyafrif o 
feysydd cydraddoldeb, ac oherwydd hynny nodwyd y byddai angen asesiad effaith 
llawn. 
 
Mae'r tablau ar y tudalennau canlynol yn dangos y ffynonellau tystiolaeth a 
ddefnyddiwyd yn yr Asesiad Effaith Cychwynnol.  
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Oedran 

TYSTIOLAETH 

Cymdeithas Griffins -   
Rhaglen Gymrodoriaeth Ymchwil ar 
Ymweliad: Supporting People: 
Good News for Women 
Ex-Prisoners? (2004) 
 
Age Concern Yr Alban (2008) 
 
Live Choices: supporting older 
homeless people to engage in 
meaningful occupation in the 
community (Help the Aged 2006) 
 
Housing Choices and Aspirations of 
Older People (Yr Adran Cymunedau a 
Llywodraeth Leol, Chwefror 2008) 
 
Barnardos (gwefan 2008) 
 
Youth Homelessness Research 
(Epona 2007) 
 
Strategaeth Pobl Hŷn (LlCC 2003) 
 
Housing and Ageing Population 
(Cymunedau a Llywodraeth Leol – 
2007) 
 
 
 

x 
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Anabledd 

TYSTIOLAETH  

Freedom Passes, Disability 
Discrimination and Disabled Homeless 
People (Mai 2006) 

A Statistical Focus on Diversity 2005  
 
Disabled Women and Domestic 
Violence: Making the Links 
(Prifysgolion Bryste a Warwig) 
 
  

x 
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Hunaniaeth o ran Rhywedd 

TYSTIOLAETH 

A Statistical Focus on Men and 
Women in Wales 2007 
 
A Statistical Focus on Diversity 2005  
 
Briff, Ymddiriedolaeth Diwygio 
Carchardai, (Mawrth 2004) 
 
From Homeless to Home - The 
Accommodation Pathfinder for Female 
Offenders to Reduce Re-Offending in 
Wales (Y Gwasanaeth Rheoli 
Cenedlaethol i Droseddwyr – 2007) 
 
Home Office Crime Statistics for 
England and Wales (1999) 
 
Substance misuse in the older 
population (Postgraduate Medical 
Journal 2005) 
 
Arolwg Cyffredinol o Gartrefi 2005 
(Arolwg Ystadegau Cenedlaethol yr 
Ombwdsmon 2006) 
 
Homelessness – What’s Gender got to 
do with it? (Shelter 2002) 
 
 
 

x 
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Hil 

TYSTIOLAETH 

A Statistical Focus on Diversity 2005  
 
Causes of Homelessness in Ethnic 
Minority Communities (ODPM 2005) 
 
Cod Ymarfer Statudol y Comisiwn 
Cydraddoldeb Hiliol ar Gydraddoldeb 
Hiliol ym maes Tai (Cymru) 
 

Adroddiad 'Inside Outside' 
(Llywodraeth y DU 2003) 

 
Adroddiad Pat Niner ‘Anghenion Llety 
Sipsiwn-Teithwyr yng Nghymru' (2005) 
 
  

x 
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Crefydd a Chred 

TYSTIOLAETH 
 
  

 
x 
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Tueddfryd Rhywiol 

TYSTIOLAETH 

A stock take of current policy and 
practice relating to lesbian, gay, 
bisexual and transgender (LGBT) 
people at local authority level in 
Scotland that provides a baseline for 
the policy and practice of local 
authority in relation to sexual 
orientation and gender identity. 
(Gweithrediaeth yr Alban 2006) 
 
The Housing Needs of Gay, Lesbian 
and Bisexual People in Wales 
(Stonewall Cymru a Thriongl Cymru 
2006) 
 
'Hidden in Plain Sight: Homelessness 
amongst Lesbian and Gay Youth' - Y 
Ganolfan Genedlaethol ar gyfer 
Ymchwil Gymdeithasol, Stonewall 
Housing (2001) 
  

x 
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CANLYNIAD YMGYNGHORI - Y CYNLLUN DIGARTREFEDD DENG 
MLYNEDD 
 
Mae'r Cynllun wedi ei seilio ar ymgynghori eang ag amrediad o randdeiliaid, ar draws 
meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, diogelwch cymunedol a thai, ar y lefelau cynllunio 
a chyflenwi gwasanaethau, a chyda defnyddwyr eu gwasanaethau.  
 
Cafodd Llywodraeth Cynulliad Cymru gymorth i benderfynu pa elfennau yr oedd angen 
eu cynnwys yn y Cynllun Digartrefedd gan banel allanol o arbenigwyr, sef Gweithgor y 
Strategaeth Ddigartrefedd, y mae ei aelodau'n cynrychioli darparwyr statudol, preifat a 
thrydydd sector ar draws y meysydd iechyd, gofal cymdeithasol, diogelwch cymunedol a 
thai. 
 
Cynhaliodd Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd Borth mewnol i Bolisïau a oedd yn 
caniatáu cyfle i swyddogion ar draws meysydd polisi roi sylwadau ar y Cynllun. Roedd 
hynny'n cynnwys swyddogion o'r uned Cynhwysiant. 
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad eang gan anfon gwahoddiadau electronig at swyddogion o 
amrywiaeth o wasanaethau, ynghyd â chais ar iddynt gynnal digwyddiad ymgynghori 
rhyngweithiol â'u staff ac â defnyddwyr gwasanaethau ar ein rhan. Bu'r dull hwn yn 
hynod lwyddiannus, gyda thros 82 o sefydliadau yn cyflwyno ymateb, lawer ohonynt ar 
ran eu staff a defnyddwyr eu gwasanaethau. Cyhoeddwyd canlyniadau'r ymgynghoriad 
hwn mewn adroddiad a osodwyd ar wefan Llywodraeth Cynulliad Cymru ym mis 
Gorffennaf 2009. 
 
Yn yr adroddiad hwn nodwyd y sylwadau canlynol yn ymwneud â chydraddoldeb. 
Ymatebodd yr adroddiad hefyd i'r sylwadau hyn, a thynnir sylw at ddiwygiadau i'r 
Cynllun yn sgil y rhain â phrint trwm. Mae'r paragraffau canlynol, o dan y penawdau 
‘sylwadau’ ac ‘ymatebion’, yn ddyfyniadau uniongyrchol o'r adroddiad ar yr 
ymgynghoriad, a luniwyd cyn yr Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb.  
 

SYLWADAU  

Mynegwyd pryder ynglŷn â'r diffyg cyfeiriadau penodol at rai grwpiau difreintiedig fel 
Sipsiwn/Teithwyr, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig a phobl Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol.  

Cafwyd ceisiadau am gyfeiriadau at yr angen i wasanaethau allu darparu ar gyfer 
anghenion penodol lleiafrifoedd ethnig - anghenion diwylliannol ac ieithyddol ac 
anghenion llythrennedd, ac at yr angen am ymatebion penodol ddiwylliannol a 
diwylliannol ymwybodol gan wasanaethau. Gofynnwyd hefyd am gyfeiriadau at faterion 
penodol i'r grwpiau hyn, fel troseddau er anrhydedd, troseddau casineb, priodasau dan 
orfod, masnachu mewn pobl.  

Teimlai rhai y dylid crybwyll Sipsiwn a Theithwyr yn arbennig oherwydd eu hanghenion 
diwylliannol ac ieithyddol arbennig a'r angen am ymateb arbennig gan wasanaethau. 
Roedd hyn yn cynnwys yr hawl i fyw bywyd crwydrol, nad yw'n cyd-fynd â byw mewn 
cymdeithas brif ffrwd. Roedd angen hefyd am ymatebion arbennig gan wasanaethau i 
ymdrin â hyn - yn fwyaf arbennig, darparu safleoedd a gymeradwywyd fel y gellid diwallu 
anghenion llety - ac roedd dyletswyddau wedi eu gosod ar awdurdodau lleol i asesu a 
chynllunio i ddiwallu'r anghenion hyn.  
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Roedd ar rai eisiau gweld cyfeiriad at yr angen am wasanaethau penodol i'r ddau ryw, 
yn enwedig i bobl sydd wedi profi cam-drin domestig.  

Nodwyd hefyd nad oedd sôn penodol am anghenion pobl hŷn na phobl ag anableddau. 

  

 

 

YMATEB 

Mae gan Lywodraeth Cynulliad Cymru Fframwaith Polisi Cynhwysol sy'n gosod 
cydraddoldeb yn y brif ffrwd. 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.  

Diwygiwyd y neges ynglŷn â mynediad cyfartal at wasanaethau yn y Cyflwyniad i'r 
Cynllun. 

Diwygiwyd yr Adran ar Gynllunio hefyd i dynnu sylw at yr angen i sicrhau yr 
ystyrir anghenion pob grŵp wrth gynllunio a chyflenwi gwasanaethau yn lleol, ac 
y caiff effaith y cynllunio a’r cyflenwi ar gydraddoldeb ei hasesu. 

Gwneir Asesiad o Effaith y Cynllun ar Gydraddoldeb pan fydd y fersiwn terfynol o'r drafft 
bron yn barod. Bydd hyn yn cynnwys ystyried a yw anghenion penodol unrhyw grŵp 
lleiafrifol yn teilyngu sylw penodol a gallai hynny arwain at gynnig rhagor o ddiwygiadau. 
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ASESIAD MANWL  
 

Cynhaliwyd Asesiad Llawn gan: 

Erica Barrett, Polisi Digartrefedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Cadeirydd)  

Madhulata Patel, Tai Pawb 

Brattan Stephen, Triongl Cymru, Gwalia 

Rhyan Berrigan, Anabledd Cymru 

Andrea Nicholas-Jones, Pobl Hŷn, Llywodraeth Cynulliad Cymru 

 

Gwahoddwyd y canlynol i gyfrannu hefyd: 

Carol Mooney, Uned Cynhwysiant, Llywodraeth Cynulliad Cymru  

Geraldine Buckley, Polisi Cynhwysol, Llywodraeth Cynulliad Cymru  

 

Dyddiad ac amser: 27 Mai 2009, 2:00pm  

 

Lleoliad: Swyddfeydd Llywodraeth Cynulliad Cymru, Parc Cathays 2, Caerdydd. 

 

HYRWYDDO CYDRADDOLDEB 

Mae mynediad cyfartal i bawb at wasanaethau yn unol â'i anghenion yn un o themâu 
canolog y Cynllun Digartrefedd. Mae cydraddoldeb felly yn allweddol i’r ddogfen gyfan, 
gan ddilyn ymlaen o gyfeiriadau yn yr adran sy'n nodi mai cyd-destun cyffredinol y 
Cynllun yw sicrhau bod gwasanaethau yn hygyrch i bawb. Cytunai'r Panel fod y dull hwn 
yn briodol er mwyn sicrhau bod y Cynllun yn cyflawni'r amcan o hyrwyddo cydraddoldeb, 
er bod angen rhai diwygiadau yn yr adrannau ‘Nodau Strategol a Gweledigaeth 
Ehangach’ a ‘Rhwystro Digartrefedd oherwydd Cam-drin Domestig’. Atodir yr adrannau 
hynny, gyda llinellau trwy frawddegau a ddilëwyd a brawddegau newydd wedi'u 
tanlinellu, fel Atodiadau A a B.  

 
ADNABOD EFFEITHIAU GWAHANIAETHOL  
 
Diben y Cynllun Digartrefedd yw pennu rhai egwyddorion sylfaenol yn ymwneud â 
datblygu a chyflenwi gwasanaethau digartrefedd dros y deng mlynedd nesaf. Ni nodwyd 
unrhyw effeithiau negyddol i'r polisi. Nodwyd bod effeithiau negyddol mewn perthynas â 
mynediad at y gwasanaethau y mae'r polisi'n ceisio eu llywio, ac â darparu'r 
gwasanaethau hynny.  
 
Mae'r tudalennau canlynol yn nodi'r effeithiau negyddol neu'r anfanteision a all ddeillio 
o'r diffygion presennol mewn darparu gwasanaethau o ran y gwahanol feysydd 
cydraddoldeb, ynghyd â phethau y gellid eu gwneud i fynd i'r afael â'r rhain.  
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EFFAITH WAHANIAETHOL - YN TORRI AR DRAWS MWY NAG UN MAES 
CYDRADDOLDEB 

Nid yw pobl yn ffitio'n daclus i mewn i un maes cydraddoldeb, a phan fo pobl yn rhan o 
fwy nag un maes cydraddoldeb, gall yr anfanteision a'r gwahaniaethu a brofant fod yn 
fwy cymhleth. Unigolion ydym i gyd ac mae angen i bob unigolyn allu cael at y 
gwasanaethau y mae arno neu arni eu hangen i ateb ei anghenion unigol, a dylai pawb 
gael ei drin ag urddas a pharch. Nid yw hynny bob amser yn digwydd gyda'r 
ddarpariaeth bresennol o wasanaethau. 

Mae angen gwneud mwy i godi ymwybyddiaeth o hawliau pobl ac addysgu darparwyr 
gwasanaethau sydd yn y rheng flaen.  

Mae rhwystro sefyllfaoedd rhag dirywio'n ddigartrefedd trwy ymyrryd yn fuan yn bwysig i 
bob grŵp, ac mae hynny’n galw am wasanaethau hygyrch ac ymatebol. 

Mae gwasanaethau yn methu â sicrhau bod y ddarpariaeth yn un brif ffrwd fel y gallant 
ddarparu ar gyfer anghenion pob maes cydraddoldeb. O ganlyniad mae grwpiau'n troi'n 
getos, ac mae hynny peri mwy o anfanteision iddynt. Mae angen i wasanaethau fod yn 
fwy hygyrch a gallu darparu ar gyfer pobl sydd ag anghenion cymhleth. 

Yn aml, nid yw gwasanaethau’n ymateb yn ddigon da i bobl y gellid ystyried eu bod yn 
perthyn i un neu ragor o feysydd cydraddoldeb. Maent yn methu â darparu’n ddigonol ar 
gyfer anghenion pobl sydd o dan anfantais oherwydd eu hoedran, anabledd, rhywedd, 
hil, crefydd, tueddfryd rhywiol, a bod yn sensitif i'r anghenion hynny.  

Gweithredu  

Un o flaenoriaethau allweddol y Cynllun Digartrefedd yw sicrhau y gall pawb gael at y 
gwasanaethau y mae arno neu arni eu hangen, yn unol â'i anghenion, er mwyn ei helpu 
i ymdrin â'i anghenion o ran tai a'r anawsterau sylfaenol.  

Datblygir cyfres o gynlluniau gweithredu, ar y cyd ag asiantau cyflenwi, er mwyn 
blaenoriaethu'r gweithgareddau a gynhelir i gyflawni amcanion y Cynllun Digartrefedd.  

Bydd sicrhau mynediad cyfartal at wasanaethau yn ystyriaeth allweddol wrth ddatblygu'r 
cynlluniau gweithredu hyn ar draws pob un o feysydd y Cynllun Digartrefedd. Bydd y 
Cynlluniau Gweithredu hyn hefyd yn destun Asesiadau o'r Effaith ar Gydraddoldeb. 

Mae codi ymwybyddiaeth yn un arall o themâu allweddol y Cynllun Digartrefedd. Ystyrir 
sut i wneud hynny yn ystod y broses o gynllunio gweithredu. 

Bydd y Cynllun Digartrefedd yn atgyfnerthu'r ddyletswydd statudol i sicrhau bod effaith 
cyflenwi gwasanaethau'n lleol ar gydraddoldeb yn cael ei hasesu. Trwy asesu effaith eu 
gwasanaethau ar gydraddoldeb, bydd partneriaid cyflenwi gwasanaethau'n lleol yn gallu 
adnabod unrhyw drafferthion a fo gan bobl o grwpiau difreintiedig o ran cael at eu 
gwasanaeth neu eu derbyn, a byddant yn gallu cymryd camau i sicrhau hyrwyddo 
cydraddoldeb a lliniaru effeithiau negyddol. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod 
gwasanaethau'n sensitif i anghenion grwpiau sydd o dan anfantais ac yn gallu darparu 
ar eu cyfer. 

Mae angen i systemau a ddatblygir i fonitro gwasanaethau gynnwys casglu a 
dadansoddi data yn ymwneud â phob un o'r meysydd cydraddoldeb er mwyn canfod 
unrhyw faterion posibl sy'n creu anfantais i rai grwpiau o safbwynt cael at wasanaethau.  
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EFFAITH WAHANIAETHOL - IEUENCTID 

Mae risg arbennig i bobl ifanc 16 i 25 oed brofi digartrefedd wrth iddynt symud tuag at 
fyw'n annibynnol.  

Mae diffyg profiad o fyw ynghyd â rhwystrau o fewn y system yn ei gwneud yn anos 
iddynt gael at wasanaethau. Nid ydynt yn gwybod pa gymorth sydd ar gael na sut i gael 
at y cymorth hwnnw, ac yn aml nid oes unrhyw gefnogaeth ganddynt i oresgyn hyn. 
Mae'n aml yn fwy anodd iddynt fforddio llety yn y sector rhent preifat - os ydynt ar fudd-
daliadau dim ond rhent un ystafell a gânt, ac os ydynt yn gyflogedig mae eu diffyg 
profiad yn aml yn denu incwm is. Gall eu diffyg profiad a'u diffyg sgiliau bywyd ei 
gwneud yn anodd iddynt reoli a chadw eu llety'n llwyddiannus. Gallant brofi rhagfarn yn 
eu herbyn gan rai landlordiaid oherwydd y gellir eu hystyried yn denantiaid uchel-risg.  

Nid yw Pobl Ifanc wedi eu cynnwys yn y Mesur Cydraddoldeb ac felly mae'n bwysicach 
fyth sicrhau nad ydynt yn profi anfantais o ganlyniad i ddatblygiadau polisi a chyflenwi 
gwasanaethau.  

Gweithredu 

Neilltuir adran yn y Cynllun Digartrefedd i Bobl Ifanc oherwydd y cydnabyddir yr angen i 
ymdrin ag anghenion arbennig y grŵp oedran hwn er mwyn cyrraedd ein nod o leihau 
digartrefedd i'r eithaf. Bydd ieuenctid hefyd yn un o themâu'r cynllunio gweithredu ar 
gyfer y Cynllun Digartrefedd Deng Mlynedd. 

 

EFFAITH WAHANIAETHOL - HENAINT 

Gall Pobl Hŷn brofi digartrefedd am lawer o'r un rhesymau â phobl o unrhyw oedran 
arall. Mae pobl y mae cysgu allan yn ffordd o fyw iddynt yn mynd yn hŷn. Efallai na fydd 
llety'n addas bellach oherwydd dirywiad mewn iechyd a/neu ar ôl rhyddhau o'r ysbyty. 
Gall pobl hŷn hefyd fod yn destun cam-drin emosiynol a/neu ariannol yn y cartref neu 
gallant fynd trwy dor perthynas. Mae pobl hŷn hefyd ymhlith y digartref cudd, tra byddant 
yn cael llety dros dro gan gyfeillion neu berthnasau.  

Mae llawer o'r trafferthion y mae grwpiau difreintiedig eraill yn eu profi hefyd yn wir yn 
achos pobl hŷn. Wrth iddynt fynd yn hŷn, gall yr anfanteision hyn gymhlethu.  

Mae amrywiaeth o ddewisiadau o ran tai ar gael i bobl hŷn, a rhai ohonynt, fel Tai 
Gwarchod, yn gynlluniau arbennig ar gyfer pobl dros 55 oed. Er hynny ni fydd pob 
person hŷn yn gymwys ar gyfer y cynlluniau hyn, nac yn eu cael yn briodol i'w 
hanghenion. Mae rhai landlordiaid hefyd yn ystyried pobl hŷn yn denantiaid deniadol. Er 
hynny, yn aml nid yw'r llety a geir yn ateb anghenion yr unigolyn. Er enghraifft, efallai y 
rhoddir pobl hŷn sydd wedi gorfod gadael cartref oherwydd cam-drin domestig mewn 
lleoliadau sy'n darparu ar gyfer eu hanghenion fel pobl hŷn, ond efallai na fyddant yn 
gallu ymdrin â'u hanghenion fel pobl sydd wedi profi cam-drin domestig.   

Gweithredu 

Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn datblygu Strategaeth Dai ar gyfer Pobl Hŷn a fydd 
yn ceisio mynd i'r afael ag anghenion tai y genhedlaeth hŷn. Rhoddir ystyriaeth benodol 
hefyd i bobl hŷn yn ystod y broses o gynllunio gweithredu. 

Mae gwell mynediad at wasanaethau i bobl sydd â phroblemau iechyd meddyliol a/neu 
gorfforol, gan gynnwys pobl sy'n cael eu rhyddhau o'r ysbyty, hefyd yn cael sylw yn y 
Safonau Iechyd a Digartrefedd a gyhoeddwyd yn ddiweddar.  
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Mae Age Concern wedi cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar, One Voice, Shaping our 
Ageing Society, sy'n ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol. 
 
 
EFFAITH WAHANIAETHOL – ANABLEDD  

Mae'r model cymdeithasol o anabledd yn awgrymu mai rhwystrau systemig, agweddau 
negyddol ac allgáu gan gymdeithas (yn fwriadol neu'n ddiarwybod) yw'r ffactorau sy'n 
diffinio yn y pen draw pwy sy'n anabl a phwy sydd heb fod yn anabl mewn cymdeithas 
arbennig. Mae'n cydnabod er bod gan rai pobl amrywiadau corfforol, synhwyraidd, 
deallusol neu seicolegol, a all weithiau gyfyngu ar swyddogaethau unigol neu amharu 
arnynt, nad oes yn rhaid i'r rhain arwain at anabledd, oni fo cymdeithas yn methu ag 
ystyried a chynnwys pobl beth bynnag fo eu gwahaniaethau unigol. Nid yw'r model yn 
gwadu bod rhai gwahaniaethau unigol yn arwain at gyfyngiadau neu amhariadau unigol, 
ond dywed nad y rhain yw'r rheswm y caiff unigolion eu heithrio.  

Mae llawer o bobl sydd â phroblem iechyd meddwl, anabledd dysgu neu gorfforol, nam 
ar y synhwyrau, neu gyfuniad o'r rhain, yn ei chael yn anodd cael llety addas ar gyfer eu 
hanghenion.  

Yn aml gellir darparu ar gyfer anghenion llety pobl anabl, neu bobl y mae eu gallu 
corfforol yn dirywio, trwy wneud addasiadau rhesymol i wneud eu cartrefi'n addas ar 
gyfer eu hanghenion. Byddai hyn yn ganlyniad gwell na gorfod gadael eu cartref eu 
hunain, neu fethu â dychwelyd iddo, oherwydd nad yw bellach yn addas ar gyfer eu 
hanghenion.  

Mae gan awdurdodau lleol restri o eiddo hygyrch a all helpu i sicrhau bod pobl anabl yn 
gallu cael llety sy'n ateb eu hanghenion. 

Bydd y cysyniad o gartrefi am oes, sef codi tai newydd hygyrch y gellir eu haddasu i 
ateb anghenion wrth iddynt newid, yn helpu i sicrhau bod mwy o eiddo yn hygyrch i bobl 
ag anableddau.  

Mae angen ystyried yr anawsterau a gaiff pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl o ran 
cael at wasanaethau. 

Mae anawsterau pobl sydd â mwy nag un anabledd ac yn ceisio defnyddio 
gwasanaethau yn fwy cymhleth. Un enghraifft fyddai rhywun sy'n fyddar ac yn ddall.   

Gweithredu 

Mae cael at wybodaeth yn fater pwysig. Mae angen darparu gwybodaeth mewn 
gwahanol fathau o ddiwyg, gan gynnwys Braille, tapiau sain, darparu gwasanaeth 
dehongli Iaith Arwyddion Prydain, a gwybodaeth mewn Saesneg clir i bobl sy'n cael 
anawsterau deall oherwydd anabledd dysgu. 

Os ydym am sicrhau mynediad cyfartal at wasanaethau, mae angen mwy o 
ymwybyddiaeth, a hynny ar ran y rhai sy'n darparu gwasanaethau a'r rhai y mae angen 
y gwasanaethau arnynt. Gall hynny helpu cyrff cyhoeddus i ddeall eu hymrwymiadau a’i 
gwneud yn haws yr un pryd i'r bobl y maent yn eu gwasanaethu sicrhau eu bod yn cael 
eu trin yn deg.  

Bydd y Strategaeth Dai Genedlaethol a chynlluniau gweithredu sy'n deillio ohoni yn 
ceisio ymdrin â materion sy'n ymwneud â chyflenwi llety a mynediad at lety i bob grŵp. 
Bydd hyn hefyd yn destun Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb. 
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Mae gwell mynediad at wasanaethau i bobl sydd â phroblemau iechyd meddyliol a/neu 
gorfforol, gan gynnwys pobl sy'n cael eu rhyddhau o'r ysbyty, hefyd yn cael sylw yn y 
Safonau Iechyd a Digartrefedd a gyhoeddwyd yn ddiweddar.  

Mae'r Cynllun Digartrefedd yn tynnu sylw at yr angen i ddefnyddio amrywiaeth o 
dechnegau cyfathrebu wrth ddarparu gwasanaethau a gwybodaeth ynglŷn â 
gwasanaethau, fel y gallant fod ar gael yn eang ac yn rhwydd. Ystyrir sut i wneud hyn yn 
ystod y broses o gynllunio gweithredu. 

Rhaid i bob gwasanaeth gydymffurfio â'r Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd a 
sicrhau bod gwasanaethau yn hygyrch i bobl sydd â phroblem iechyd meddwl, anabledd 
dysgu neu gorfforol, nam ar y synhwyrau, neu gyfuniad o'r rhain. 

 
 
EFFAITH WAHANIAETHOL – RHYWEDD 

Roedd rhai o'r ymatebwyr i'r ymgynghoriad yn teimlo y dylai'r Cynllun adlewyrchu 
gwahanol anghenion gwrywod, benywod neu bobl drawsrywiol, yn enwedig mewn 
perthynas â cham-drin domestig.  

Mae angen gwasanaethau sensitif i rywedd a all ateb anghenion pob rhyw.  

Mae angen i wasanaethau sensitif i rywedd gynnwys ymwybyddiaeth o anghenion 
diwylliannol lleiafrifoedd ethnig, a sensitifrwydd iddynt, mewn achosion lle gall 
anwybodaeth yn eu cylch fod â chanlyniadau niweidiol.  

Mae troseddau er anrhydedd ac amhriodolrwydd darparu gwasanaethau gan wrywod 
pan fo angen cyfathrebu'n uniongyrchol â menywod o rai grwpiau ethnig lleiafrifol yn 
enghreifftiau o faterion y mae angen i ddarparwyr gwasanaethau fod yn ymwybodol 
ohonynt ac yn sensitif iddynt.   

Gweithredu 

Mae'r Cynllun Digartrefedd yn cynnwys cyfeiriad at yr angen i wasanaethau cam-drin 
domestig gael eu teilwra i ateb anghenion pob rhyw. 

Bydd angen i bartneriaid cyflenwi lleol sicrhau bod eu gwasanaethau'n sensitif i 
anghenion pob rhyw ac yn gallu darparu ar eu cyfer. Ystyrir hyn wrth weithredu'r Cynllun 
Digartrefedd. 

  
 
EFFAITH WAHANIAETHOL – HIL  

Gwahaniaethir yn erbyn rhai pobl oherwydd bod eu hymddangosiad yn wahanol. 

Roedd llawer o'r ymatebwyr i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Digartrefedd Deng Mlynedd 
yn meddwl bod rhai grwpiau ethnig lleiafrifol yn teilyngu cyfeirio'n arbennig atynt 
oherwydd eu hanghenion diwylliannol ac ieithyddol a'r anawsterau yr oedd y rhain yn eu 
hachosi o safbwynt cael at y cymorth y mae arnynt ei angen. Cyfeiriwyd yn arbennig at 
Sipsiwn-Teithwyr a Sikhiaid.  

At hynny, mae ffoaduriaid mewn rhai ardaloedd gwasgaru wedi dweud iddynt brofi 
ymosodiadau hiliol mewn achosion lle nad oedd darparwyr gwasanaethau llety yn 
sensitif i densiynau hysbys yn y gymuned dderbyn. 

Mae'r mewnlifiad o weithwyr mudol yn cael effaith ar ddigartrefedd oherwydd y galw 
uwch am lety rhent yn y sector preifat. Mae gweithwyr mudol hefyd yn agored i 
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ddigartrefedd oherwydd nad oes ganddynt hawl i unrhyw gymorth o'r pwrs cyhoeddus os 
collant eu swyddi a'u cartrefi. Bydd rhai o oblygiadau polisïau Llywodraeth Cynulliad 
Cymru yn cael effaith ar anghenion gweithwyr mudol, fel gwthio safonau llety yn y sector 
rhent preifat i fyny. 

Gweithredu  

Mae angen i wasanaethau sy'n rhoi cyngor ynglŷn â dewisiadau o ran tai fod yn sensitif i 
anghenion pobl o wahanol hil. Mae angen chwalu rhai o'r mythau a'r stereoteipiau sy'n 
ymwneud â gwerthoedd a chredoau gwahanol hiliau, er enghraifft y myth bod pobl o rai 
hiliau'n fwy tebygol o fod â gwerthoedd teuluol cryfach a gofalu am eu cenedlaethau 
hŷn. Mae pobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol yn mynd yn ddigartref am yr un rhesymau â 
phobl o unrhyw gefndir.  

Er bod Llywodraeth Cynulliad Cymru'n cydnabod bod tlodi eithafol oherwydd nad oes 
gan rai pobl hawl i arian cyhoeddus yn fater o bwys, nid oes ganddi bwerau i ddatblygu 
polisi yn y maes hwn ac mae'n rhaid iddi ddilyn y polisi a ddatblygwyd gan Lywodraeth y 
Deyrnas Unedig. 

Bydd angen i bartneriaid cyflenwi lleol sicrhau bod eu gwasanaethau'n sensitif i 
anghenion pob hil ac yn gallu darparu ar eu cyfer. Ystyrir hyn wrth weithredu'r Cynllun 
Digartrefedd. 

 
 
EFFAITH WAHANIAETHOL – CREFYDD A CHRED  

Mae diffyg data sylfaenol cyffredinol y gellir eu defnyddio i wneud casgliadau ynglŷn ag 
effaith digartrefedd ar bobl o wahanol grefyddau a chredoau.  

Mae Housemark yn gwneud peth gwaith ym maes troseddau casineb, a bydd y gwaith 
hwn yn ffynhonnell wybodaeth ddefnyddiol ynghylch sut y mae tai a digartrefedd yn 
effeithio ar grefydd. Bydd angen ystyried canlyniadau hynny yn ystod yr adolygiad o'r 
Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb. 

Gall crefydd achosi digartrefedd pan fo pobl yn gadael llety nad ydynt yn teimlo ei fod yn 
parchu eu credoau crefyddol. Mae hyn yn arbennig o wir pan fo llety'n cynnwys 
cyfleusterau cegin a rennir.  

Gallai gwrthdaro ddigwydd rhwng gwahanol grwpiau crefyddol pe na bai gwasanaethau 
llety'n sensitif i'w hanghenion a phe na byddent yn ystyried posibiliadau gwrthdaro wrth 
osod pobl mewn llety. Mae rhai Moslemiaid wedi nodi cynnydd yn y gwahaniaethu yn eu 
herbyn o ganlyniad i ymosodiadau terfysgol diweddar.  

Gall crefydd effeithio ar hygyrchedd gwasanaethau. Yn aml nid yw gwasanaethau yn 
sensitif i arferion crefyddol, a all fod yn bwysicach i bobl wrth iddynt fynd yn hŷn.  

Gweithredu  

Mae angen goddefgarwch crefyddol i ganiatáu ar gyfer amrywiaeth. Mae angen i 
wasanaethau fod yn sensitif i anghenion pawb sydd â chredoau crefyddol. Mae angen 
ymdrin â stereoteipiau a chwalu mythau. Mae angen ymwybyddiaeth gryfach o 
sensitifrwydd crefyddol er mwyn gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bawb. 

Mae angen gwella'r casglu gwybodaeth a'r dadansoddi ar ddata monitro ar gyfer pob un 
o'r meysydd cydraddoldeb. Ac mae angen ymgorffori hyn yn unrhyw systemau a 
ddatblygir ar gyfer monitro darparu gwasanaethau. 
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EFFAITH WAHANIAETHOL – TUEDDFRYD RHYWIOL 

Cadarnheir hanesion am broblemau wrth ddefnyddio gwasanaethau oherwydd 
gwahaniaethu neu ddiffyg ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud â rhywioldeb gan 
ymchwil a gynhaliwyd gan Stonewall Cymru a Thriongl Cymru (Grŵp Gwalia) ynglŷn â 
phrofiadau pobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol wrth geisio defnyddio 
gwasanaethau tai. Ceir tystiolaeth bellach i ategu hyn gan waith a gwblhawyd gan Linell 
Gymorth â Thai Cymru Gyfan ar gyfer Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a 
Thrawsrywiol, llinell a reolir gan Gwalia sy'n parhau i dderbyn galwadau ffôn oddi wrth 
bobl lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol sydd mewn sefyllfa argyfyngus o ran tai.  

Gall lefel y gwahaniaethu, y bwlio a'r troseddau casineb a brofir gan bobl lesbiaidd, hoyw 
a deurywiol fod yn un o achosion sylfaenol digartrefedd. Gall hefyd achosi digartrefedd 
pan fo'n peri gwrthdaro rhwng teuluoedd a ffrindiau.  

Nid yw gwasanaethau'n sensitif tuag at anghenion pobl lesbiaidd, hoyw neu ddeurywiol 
nac wedi eu sefydlu i ddarparu ar eu cyfer. Pan fydd pobl yn gofyn i awdurdodau lleol 
neu ddarparwyr eraill gwasanaethau cysylltiedig â thai am gymorth gyda digartrefedd, 
gofynnir iddynt ddweud pam y maent yn mynd i fod yn ddigartref. Os mai tueddfryd 
rhywiol yw achos y digartrefedd, mae hyn yn golygu gorfod datgelu rhywbeth amdanynt 
eu hunain y maent yn dymuno ei gadw'n breifat oddi wrth ddieithriaid llwyr. Gall hyn fod 
yn rhwystr enfawr i ddefnyddio gwasanaethau, ac ymateb rhai darparwyr gwasanaethau 
yw gwrthod mynediad at wasanaethau, fel gwasanaethau penodol i rywedd, oherwydd 
tueddfryd rhywiol. Pan fo pobl yn amharod i ddatgelu tueddfryd rhywiol, mae'n anodd i 
ddarparwyr gwasanaethau allu darganfod yn gywir beth yw anghenion defnyddwyr 
gwasanaethau a llunio ymateb y gwasanaeth i allu darparu ar gyfer yr anghenion hynny. 

Gweithredu 

Mae diffyg dealltwriaeth neu gydnabyddiaeth gyffredinol o'r materion sy'n ymwneud ag 
anghenion a hawliau llety cyplau o'r un rhyw, fel hawliau tenantiaeth. Mae angen ymdrin 
â hyn.  

Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru, trwy ei Chynllun Digartrefedd, yn hyrwyddo datblygu 
a chyflenwi gwasanaethau sy'n sensitif i anghenion pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol ac 
sy’n gallu darparu ar eu cyfer. 
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CYNLLUN GWEITHREDU 

Un o flaenoriaethau allweddol y Cynllun Digartrefedd yw sicrhau y gall pawb gael at y 
gwasanaethau y mae arno neu arni eu hangen, yn unol â'i anghenion, er mwyn ei helpu 
i ymdrin â'i anghenion o ran tai a'r anawsterau sylfaenol.  

Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gweithio gyda'i phartneriaid cyflenwi wrth i'r 
Cynllun Digartrefedd Deng Mlynedd gael ei weithredu, i hyrwyddo datblygu a chyflenwi 
gwasanaethau sy'n sensitif i anghenion pob grŵp a all fod o dan anfantais oherwydd 
oedran, anabledd, rhywedd, trawsrywioldeb, hil, crefydd neu gred neu dueddfryd rhywiol 
ac sy’n gallu darparu ar gyfer yr anghenion hynny.  

Bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gweithio gyda'i phartneriaid cyflenwi i ddatblygu 
systemau i gasglu gwybodaeth a dadansoddi data monitro yn ymwneud â phob un o'r 
meysydd cydraddoldeb, fel rhan o'i systemau monitro gwasanaethau, er mwyn adnabod 
unrhyw faterion posibl sy'n peri bod rhai grwpiau o dan anfantais o ran cael at 
wasanaethau.  

Mae'r Cynllun Digartrefedd yn cynnwys cyfeiriad at y ddyletswydd statudol a osodir ar 
wasanaethau cyhoeddus i gynnal asesiadau o effaith eu gwasanaethau ar 
gydraddoldeb. Bydd Cyfarwyddiaeth Dai Llywodraeth Cynulliad Cymru yn annog 
darparwyr gwasanaethau a ariennir trwy ei rhaglenni grant digartrefedd a chefnogi pobl i 
gynnal asesiadau o effaith eu gwasanaethau ar gydraddoldeb. At hynny, caiff ffurflenni 
cais ar gyfer ceisiadau newydd am brosiectau a ariennir trwy raglenni grant digartrefedd 
a chefnogi pobl eu diwygio i gynnwys cwestiwn ar sut y bydd y prosiect yn effeithio ar 
gydraddoldeb.  

Er mwyn i wasanaethau fod yn hygyrch, mae angen darparu gwybodaeth mewn 
gwhanol fathau o ddiwyg, gan gynnwys Braille, tapiau sain, darparu gwasanaeth 
dehongli Iaith Arwyddion Prydain, a gwybodaeth mewn Saesneg clir i bobl sy'n cael 
anawsterau deall oherwydd anabledd dysgu. Mae'r Cynllun Digartrefedd yn tynnu sylw 
at yr angen i ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau cyfathrebu wrth ddarparu 
gwasanaethau a gwybodaeth ynglŷn â gwasanaethau, fel y gallant fod ar gael yn eang 
ac yn rhwydd.  

Os ydym am sicrhau mynediad cyfartal at wasanaethau, mae angen mwy o 
ymwybyddiaeth, a hynny ar ran y rhai sy'n darparu gwasanaethau a'r rhai y mae angen 
y gwasanaethau arnynt. Gall hynny helpu cyrff cyhoeddus i ddeall eu hymrwymiadau a'i 
gwneud yn haws yr un pryd i'r bobl y maent yn eu gwasanaethu sicrhau eu bod yn cael 
eu trin yn deg. Mae angen mwy o ymwybyddiaeth o bob grŵp a all fod o dan anfantais 
oherwydd oedran, anabledd, rhywedd, trawsrywioldeb, hil, crefydd neu gred neu 
dueddfryd rhywiol, yn ogystal â sensitifrwydd tuag at y grwpiau hynny, fel y gellir gwneud 
gwasanaethau'n fwy hygyrch i bawb. Mae codi ymwybyddiaeth yn un arall o themâu 
allweddol y Cynllun Digartrefedd.  

Bydd y Safonau Iechyd a Digartrefedd a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn ceisio mynd i'r 
afael â materion yn ymwneud â gwella mynediad at wasanaethau gofal iechyd i bawb 
sy'n ddigartref, gan gynnwys pobl sydd â phroblemau iechyd meddyliol a/neu gorfforol a 
phobl sy'n cael eu rhyddhau o'r ysbyty. Rhaid i bob gwasanaeth gydymffurfio â'r Ddeddf 
Gwahaniaethu ar sail Anabledd a sicrhau bod gwasanaethau yn hygyrch i bobl sydd â 
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phroblem iechyd meddwl, anabledd dysgu neu gorfforol, nam ar y synhwyrau, neu 
gyfuniad o'r rhain.  

Bydd y Strategaeth Dai Genedlaethol a chynlluniau gweithredu sy'n deillio ohoni yn 
ceisio ymdrin â materion yn ymwneud â chyflenwi llety a mynediad at lety i bob grŵp. 
Bydd hyn hefyd yn destun Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb. 

Datblygir cyfres o gynlluniau gweithredu, ar y cyd ag asiantau cyflenwi, er mwyn 
blaenoriaethu'r gweithgareddau a gynhelir i wireddu amcanion y Cynllun Digartrefedd. 
Cynhelir rhaglen dreigl ddwy flynedd o gynllunio gweithredu, a fydd yn pwysleisio nifer 
fechan o gamau allweddol i'w cymryd i gydymffurfio â'r Cynllun Digartrefedd Deng 
Mlynedd, a bydd hon yn cychwyn yn ystod hydref 2009. Bydd manylu ynglŷn â sut i 
wireddu'r Cynllun Digartrefedd Deng Mlynedd, gan gynnwys y camau gweithredu yn yr 
Asesiad hwn o'r Effaith ar Gydraddoldeb, yn un o ystyriaethau allweddol y broses hon o 
gynllunio gweithredu. Bydd y Cynlluniau Gweithredu hyn hefyd yn destun Asesiadau o'r 
Effaith ar Gydraddoldeb.  

ADOLYGU 

Dyddiad adolygu: Mehefin 2010 
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Atodiad A - 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, preifat a gwirfoddol 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 cyd-elwa 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 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.  
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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 
iaith ac anghenion 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.  
 
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 
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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. Ein hagwedd yw bod yn rhaid i'r dull 
cydraddoldeb hwn fod yn rhan o brif ffrwd y Cynllun, yn hytrach na chael ei gyplysu fel 
ychwanegiad. 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 hil, crefydd, 
oedran, rhywioldeb, rhywedd ac anabledd oedran, anabledd, rhywedd, ailbennu 
rhywedd, hil, crefydd neu gred, a thueddfryd rhywiol.  
 
Mae'n statudol ofynnol i awdurdodau cyhoeddus fynd ati i weithio 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 y Cynulliad, ystyried faint o fuddsoddiad 
sydd ei angen i gyflawni'r gwasanaethau angenrheidiol. Gyda dim ond hyn a hyn o 
adnoddau, rhaid lleihau dyblygu er mwyn sicrhau'r gyfatebiaeth strategol orau.  
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ATODIAD B - 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 hefyd yn 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 a throseddau 
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 gydweithio rhwng 
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. Lle bo angen mae arnom eisiau i wasanaethau a all 
ei gwneud yn ddiogel iddynt wneud hynny gael eu datblygu ymhellach. 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 symud ymlaen cyn gynted ag y bo modd i 
amgylchedd cartref mwy diogel.  
 
Mae arnom eisiau gweld gwell gwaith amlasiantaeth, rhannu gwybodaeth effeithiol, 
ynghyd â 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, dynion, pobl o bob rhyw, pobl hŷn sy'n cael eu cam-drin 
yn gorfforol neu mewn ffyrdd eraill, 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  

 

 


