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Annwyl Julie  

Fel y gwyddoch, mae craffu ar y cynnydd o ran dileu cysgu ar y stryd wedi bod yn 
flaenoriaeth i’n Pwyllgor drwy gydol tymor y Senedd hon ac rydym wedi cyhoeddi 
sawl adroddiad ar y mater pwysig hwn. Wrth inni agosáu at ddiwedd y tymor hwn, 
hoffem edrych eto ar yr argymhellion a wnaed gennym ni ac eraill i asesu’r 
cynnydd sydd wedi’i wneud.  Yn benodol, yn sgil y mesurau a roddwyd ar waith o 
ganlyniad i argyfwng Covid 19 a sut y gall y mesurau hyn arwain at welliannau yn y 
tymor hir. Felly byddem yn ddiolchgar am ddiweddariad ysgrifenedig gennych ar 
gamau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru i leihau nifer y rhai sy’n cysgu ar y 
stryd, gan gynnwys y materion penodol a amlinellir isod. 

Roedd y Pwyllgor yn gefnogol i’r camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru ac 
asiantaethau eraill ar ddechrau’r pandemig i roi pobl sy’n cysgu ar y stryd ac eraill 
sydd angen cartref mewn llety dros dro. A allwch chi amlinellu pa gynnydd a 
wnaed o ran cael pobl i lety cynaliadwy tymor hwy? Byddai’n ddefnyddiol gwybod 
faint sydd wedi sicrhau llety parhaol a faint sy’n parhau i gael eu cartrefu dros dro. 
Er gwaetha’r camau a gymerwyd, fel y gwnaethoch gydnabod yn eich datganiad 
ysgrifenedig ar 23 Tachwedd 2020, bu cynnydd yn nifer y rhai sy’n cysgu ar y stryd 
wrth i’r mesurau cyfyngiadau symud gael eu llacio. Sut mae Llywodraeth Cymru 
yn gweithio gydag awdurdodau lleol a’r sector tai i atal pobl sy’n cysgu ar y stryd 
rhag dychwelyd i’r strydoedd? Byddai hefyd yn ddefnyddiol gwybod a oedd y bobl 
sy’n cysgu ar y stryd nawr yn gwneud hynny cyn y pandemig neu a ydynt yn 
newydd i gysgu ar y stryd o ganlyniad i’r mesurau cyfyngiadau symud.  

Wrth i Gymru ddechrau cyfnod arall o gyfyngiadau symud ym mis Rhagfyr 2020, 
pa gamau a gymerwyd i ddarparu llety i bobl sy’n cysgu ar y stryd yn ystod y 
cyfnod hwn? Mae pwysau’r gaeaf yn naturiol yn cynyddu’r angen am lety yn ystod 
y misoedd oerach; pa fesurau sydd wedi’u rhoi ar waith yn ystod gaeaf 2020/21 i 
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sicrhau bod darpariaeth ar gael yn lle’r llochesi nos arferol? Pa mor llwyddiannus 
yw’r trefniadau hyn wrth ddiwallu angen pobl sy’n cysgu ar y stryd? 

Fe wnaethoch chi bwysleisio yn eich datganiad ym mis Tachwedd “na ddylai 
unrhyw un, gan gynnwys y rhai nad oes ganddynt hawl i gyllid cyhoeddus, gael eu 
gadael heb lety brys priodol neu gymorth yn ystod y pandemig”. Pa mor effeithiol 
fu’r mesurau wrth sicrhau hyn? Fe wnaethoch gyfeirio yn eich datganiad at 
awdurdodau lleol yn gallu cael gafael ar gyllid ychwanegol i gefnogi’r dull hwn; a 
allwch chi amlinellu pa drefniadau tymor hwy a fydd yn cael eu rhoi ar waith i 
sicrhau cefnogaeth ddigonol, ac a ydych chi wedi cael trafodaethau â Llywodraeth 
y DU ar hyn? 

Mae’r Pwyllgor yn croesawu mesurau dros dro a roddwyd ar waith i estyn 
cyfnodau hysbysu ac i gyfyngu ar achosion o droi allan yn ystod y pandemig. Fodd 
bynnag, wrth i gyfyngiadau symud barhau, mae eu heffaith economaidd a’r 
cyfyngiadau coronafeirws ehangach yn golygu ei bod yn debygol y bydd 
niferoedd cynyddol o bobl yn gweld gostyngiad yn incwm eu cartrefi neu ddod yn 
ddi-waith. Gallai hyn arwain at gynnydd mewn ôl-ddyledion rhent. Sut mae 
Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau nad yw pobl sy’n rhentu yn y sector 
cyhoeddus a’r sector preifat yn colli eu cartrefi o ganlyniad i’r pandemig pan 
ddaw'r mesurau presennol i ben? Er gwaetha’r mesurau a gymerwyd i amddiffyn 
tenantiaid, o ran y sector preifat yn benodol, a ydych chi’n ymwybodol o achosion 
o denantiaid yn cael eu troi allan yn anghyfreithlon gan landlordiaid nad ydynt yn 
cadw at y rheoliadau? Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cynnal â 
sefydliadau’r trydydd sector sy’n gweithio ym maes tai, awdurdodau lleol neu’r 
comisiynwyr heddlu a throseddu i asesu graddau arferion anghyfreithlon o’r fath a 
sut y gellir cefnogi’r tenantiaid hynny? O ystyried y gallai achosion o droi allan yn 
anghyfreithlon arwain at ddigartrefedd, i ba raddau y gallai fod rôl i Rhentu Doeth 
Cymru wrth gymryd camau gorfodi yn erbyn landlordiaid sy'n cyflawni troi allan yn 
anghyfreithlon? Yn ddiweddar, cododd Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid 
Preswyl bryderon ynghylch lefelau isel o weithgarwch gorfodi gan Rhentu Doeth 
Cymru. Sut ydych chi'n ymateb i'r feirniadaeth hon ac a oes gan Rhentu Doeth 
Cymru’r capasiti i gynyddu gweithgarwch gorfodi yn y maes hwn? 

Mater arall sydd o bwys i denantiaid yw’r newid ar y gweill i’r cyfnod hysbysu am 
droi allan “heb fai” pan ddaw’r mesurau dros dro sy’n ymestyn y cyfnod i chwe mis 
i ben ym mis Mawrth. Yna bydd y cyfnod hysbysu yn mynd yn ôl i ddau fis cyn i’r 
darpariaethau yn y Bil Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) ddod i rym a phan fydd 
Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 yn cychwyn. A ydych chi wedi ystyried a allai 
fod angen ymestyn yr estyniad dros dro nes i’r darpariaethau yn y Bil ddod i rym? 

Fe gofiwch inni argymell yn ein hadroddiad Byw ar y Strydoedd yn 2018 y dylid 
dileu angen blaenoriaethol. Ar y pryd, cafodd hyn ei dderbyn mewn egwyddor cyn 
yr adolygiad annibynnol o angen blaenoriaethol a gomisiynwyd gan Lywodraeth 
Cymru, a gyhoeddwyd wedi hynny ym mis Hydref 2020. A allwch chi amlinellu i ni 



 

eich ymateb i’r adolygiad annibynnol a’r camau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu 
cymryd yn sgil ei chasgliadau. 

Gan fod y Grŵp Gweithredu Digartrefedd bellach wedi cyhoeddi ei adroddiad 
terfynol, byddem yn ddiolchgar am ddiweddariad ynghylch sut y bydd 
Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â’r holl argymhellion a wnaed gan y grŵp yn 
y tri adroddiad ganddynt. Fe wnaethoch nodi yn eich datganiad ym mis 
Tachwedd bod yr holl argymhellion yn yr adroddiadau hynny wedi'u derbyn 
mewn egwyddor, felly a allwch chi roi'r wybodaeth ddiweddaraf am sut y bydd yr 
argymhellion yn cael eu gweithredu a'r amserlen ar gyfer gwneud hynny. Byddai 
hefyd yn ddefnyddiol pe gallech ddarparu amserlen ar gyfer cyhoeddi cynllun 
gweithredu Llywodraeth Cymru i ddod â digartrefedd i ben.  

Wrth ymateb i’n hadroddiad dilynol ar gysgu ar y stryd, a oedd yn canolbwyntio ar 
wasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau, gwnaethoch gyfeirio 
at y grŵp at wraidd y mater a sefydlwyd i archwilio'r rhwystrau i ymateb yn fwy 
effeithiol i faterion iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau sy'n cyd-
ddigwydd ac ymgymryd â chi i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am waith y grŵp. 
Byddem yn ddiolchgar am y wybodaeth ddiweddaraf am hyn a sut mae unrhyw 
argymhellion yn cael eu hystyried. 

Mae’r heriau sydd wedi codi o ganlyniad i’r pandemig byd-eang wedi dangos 
pwysigrwydd cartref diogel a pha mor gyflym y gellir sicrhau gwelliannau pan geir 
ffocws ac adnoddau pwrpasol. Fodd bynnag, dim ond am gyfnod byr y cafodd 
mesurau o’r fath eu gweithredu, felly mae’n bwysig peidio â cholli’r cynnydd da a 
wnaed. Bydd natur dros dro y mesurau a’r cyllid a roddwyd ar waith yn achosi 
ansicrwydd ynghylch eu cynaliadwyedd. Er bod cyllideb ddrafft Llywodraeth 
Cymru ar gyfer 2021-22 yn cynnwys £4 miliwn ychwanegol i’r Grant Atal 
Digartrefedd i gynnal y ddarpariaeth frys o lety, fel rydych chi’n cydnabod yn eich 
papur ar y gyllideb ddrafft, bydd y dyraniad hwn ond yn ddigonol i ddiwallu’r 
angen a ragwelir am gyfnod byr yn unig yn ystod 2021-22. Wrth symud ymlaen, 
bydd hefyd yn bwysig dysgu o’r mesurau sydd wedi’u rhoi ar waith; sut ydych chi’n 
bwriadu sicrhau bod enillion a wneir o ganlyniad i fesurau’r pandemig yn cael eu 
cynnal yn y tymor hwy, gan gynnwys yr adnoddau ariannol a’r isadeiledd sydd eu 
hangen a sut y gellir defnyddio’r gwersi a ddysgwyd i wella’r ddarpariaeth?  

Rydym yn croesawu cyflwyno benthyciadau arbed tenantiaeth a'u cyfraniad at 
atal digartrefedd. Faint o fenthyciadau a roddwyd, a faint o arian sy’n parhau i fod 
ar gael? A fydd unrhyw arian ychwanegol ar gael i helpu tenantiaid neu 
landlordiaid sydd wedi dioddef yn ariannol o ganlyniad i'r pandemig? 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych.  

Yn gywir,  
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu yn Saesneg / We welcome 
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