
 

 

 

 

 

Ymgynghoriad ar flaenoriaethau ar gyfer Pwyllgor 

Llywodraeth Leol a Thai'r Chweched Senedd 
  

SSP 32 
Ymgynghoriad ar flaenoriaethau'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ar gyfer y Chweched Senedd 
Consultation on the Local Government and Housing Committee's priorities for the Sixth Senedd 
Ymateb gan: The Wallich 
Response from: The Wallich 

https://thewallich.com/
mailto:communications@thewallich.net
https://twitter.com/TheWallich
https://www.facebook.com/TheWallichWales/
https://www.instagram.com/homelessinwales/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/the-wallich/
https://www.youtube.com/channel/UCszkXySLvhhicVjTLFD72sQ


 

       

 

Ynglŷn â’r Wallich 

Mae’r Wallich am greu Cymru lle mae pobl yn gweithio gyda’i gilydd i roi gobaith, 

cymorth a datrysiadau i roi diwedd ar ddigartrefedd. 

Fel elusen fwyaf Cymru sy’n mynd i’r afael â digartrefedd a chysgu allan, mae’r 

Wallich yn gweithio’n ôl tri amcan craidd: cael pobl oddi ar y strydoedd; cadw pobl 

oddi ar y strydoedd; a chreu cyfleoedd i bobl. 

Gan redeg 70 o brosiectau amrywiol, mewn 18 awdurdod lleol, mae’r Wallich yn 

gweithio â mwy na 9,000 o bobl ddigartref ac agored i niwed bob blwyddyn yng 

Nghymru. 
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1. Rydym yn awyddus iawn nad yw'r ffocws clodwiw ar ddigartrefedd yn ystod 

tymor diwethaf y Senedd yn cael ei golli yn ystod tymor newydd y Senedd. Er 

i ni weld rhai llwyddiannau anhygoel yn hyn o beth yn ystod y pandemig, 

diolch i'r cyllid argyfwng oedd ar gael a'r polisi 'Cynnwys Pawb', rydym yn 

pryderu'n fawr y gallwn lithro'n ôl o'r llwyddiannau hyn oni bai ein bod yn 

parhau i ganolbwyntio ar roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru am byth. 

 

2. Mae ein pryderon penodol yn deillio o'r ffaith bod prinder opsiynau tai 

parhaol addas o hyd ar gyfer pobl sy'n ddigartref. Mae'r ffigurau misol a 

ryddhawyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod mwy o bobl yn cael eu 

rhoi mewn llety dros dro bob mis nag sy'n cael eu hailgartrefu'n 

llwyddiannus. Ym mis Mehefin 2021, roedd 6,452 o bobl mewn llety dros 

dro. Mae hyn yn rhoi pwysau enfawr, nid yn unig ar y rhai sy'n aros i gael eu 

hadsefydlu, ond hefyd ar y staff sy'n parhau i roi cymorth i'r unigolion hyn, y 

mae nifer ohonynt ag anghenion cymhleth gan gynnwys iechyd meddwl, 

camddefnyddio sylweddau, neu drawma yn y gorffennol. 

 

3. Wrth i amodau mewn llety dros dro gorlawn ddod yn fwyfwy anodd, rydym 

yn debygol o weld mwy o bobl yn dewis cysgu ar y strydoedd yn lle hynny. 

Yn wir, rydym eisoes yn gweld hyn: Mae ffigurau ar gyfer mis Mehefin yn 

awgrymu bod 106 o unigolion yn cysgu ar y strydoedd ledled Cymru, ac o 

ystyried yr heriau i gasglu ystadegau dibynadwy ar gyfer hyn, rydym yn poeni 

y gellid bod wedi tanamcangyfrif y niferoedd hyd yn oed. Er enghraifft, er 

bod data Llywodraeth Cymru yn dangos bod Caerdydd, Casnewydd ac 

Abertawe wedi nodi bod 9, 24 a 5 o unigolion yn cysgu ar y strydoedd ym 

mis Mehefin 2021, roedd ein timau Allgymorth Grymusol yn y tair dinas yma 

wedi cynorthwyo 66, 55 ac 81 o unigolion yn y drefn honno yn ystod yr un 

mis. 

 

4. Gyda hyn oll mewn golwg, gofynnwn i'r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

barhau ganolbwyntio ar ddigartrefedd a chysgu ar y stryd, a pharhau i herio 

Llywodraeth Cymru a phartneriaid lleol ar eu rhaglenni yn y maes hwn. 
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5. Cyn etholiadau'r Senedd eleni, cyhoeddwyd ein maniffesto sy’n amlinellu ein 

blaenoriaethau ar gyfer y pum mlynedd nesaf, a'n prif ofynion i Lywodraeth 

nesaf Cymru. Credwn fod llawer o'r syniadau hyn yn berthnasol i'r gwaith y 

gobeithiwn y bydd y pwyllgor hwn yn ei wneud i graffu ar waith y 

Llywodraeth. 

 

6. Yn gyntaf, credwn fod gan bawb hawl ddynol i gartref diogel, a chefnogwn yr 

ymgyrch dan arweiniad Shelter Cymru, Tai Pawb a CIH Cymru i'r hawl hon 

gael ei hymgorffori yng nghyfraith Cymru. Credwn fod deunaw mis olaf y 

pandemig coronafeirws wedi dangos mwy nag erioed o'r blaen bwysigrwydd 

llety sefydlog, a byddwn yn parhau i bwyso ar Lywodraeth Cymru a'r holl 

bartneriaid i fabwysiadu dull gweithredu trawsadrannol yn seiliedig ar 

hawliau dynol. 

 

7. Yn ail, credwn y dylai pawb sy'n wynebu digartrefedd fod yn flaenoriaeth ar 

gyfer cymorth, ac y dylid dileu cysyniadau biwrocrataidd megis angen 

blaenoriaethol, cysylltiad lleol, a dyfarniad o ‘fwriad’. Mae nifer fawr o 

resymau pam na fyddai rhywun sy'n ceisio cymorth yn bodloni'r holl feini 

prawf presennol ar gyfer cymorth, ond nid ydym yn credu bod unrhyw un o'r 

rhain yn rhesymau y gellir eu cyfiawnhau i droi rhywun i ffwrdd. Er mwyn 

rhoi terfyn ar ddigartrefedd am byth, rhaid inni ymgysylltu â phobl fel y 

maent, ble bynnag a sut bynnag y maent yn cysylltu â gwasanaethau. 

 

8. Cafwyd enghreifftiau rhagorol o'r dull hwn drwy gydol y pandemig, gan fod 

sefyllfa iechyd y cyhoedd yn flaenoriaeth o gymharu â phryderon eraill mwy 

mympwyol. Rhaid caniatáu i hyn barhau, a deallwn fod Llywodraeth newydd 

Cymru yn cydymdeimlo â'r amcan hwn. Rhaid i'r pwyllgor hwn barhau i 

sicrhau bod y Llywodraeth yn cadw at ei haddewidion. 

 

9. Yn drydydd, rydym yn dal i alw am barhau i gyflwyno'r model ailgartrefu 

cyflym, yn hytrach na'r hen fodel blaenoriaethu cymorth ar ffurf haenau. 

Mae llawer o waith rhagorol eisoes wedi’i wneud ynglŷn â hyn, ac rydym ni 
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yn y Wallich ar y trywydd iawn i drawsnewid ein gwasanaethau. Hoffem i'r 

pwyllgor hwn gefnogi'r newid diwylliannol hwn y mae mawr ei angen fel y 

nodwyd gan y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd, a'n helpu i sicrhau bod 

gan yr holl bartneriaid ar draws Llywodraeth Cymru a'r 22 Awdurdod Lleol 

ddull cyson ar gyfer y model a’u bod yn deall yr hyn sydd ei angen i wneud 

hyn yn llwyddiant. 

 

10. Rydym eisoes yn gweld canlyniadau cadarnhaol gyda'n prosiectau ailgartrefu 

cyflym, a byddem yn fwy na pharod i aelodau'r pwyllgor ymweld ag un o'n 

prosiectau a gweld sut yr ydym yn helpu pobl i newid eu bywydau er gwell. 

 

11. Yn bedwerydd, hoffem barhau i dynnu sylw at bwysigrwydd gweithwyr 

cymorth digartrefedd fel grŵp o weithwyr proffesiynol sydd wedi mynd 

uwchlaw a thu hwnt i’w dyletswydd i gadw pobl yn ddiogel yn ystod y 

pandemig. Fel proffesiwn, mae hyn yn aml yn gallu cael ei ddiystyru o'i 

gymharu â gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol eraill ar y rheng flaen, ond 

byddwn yn parhau i ddathlu'r gwaith anhygoel y maent yn ei wneud, ac yn 

gofyn i chi ymuno â ni yn hynny. 

 

12. Yn benodol, rydym yn disgwyl i Lywodraeth Cymru wneud mwy i gydnabod y 

proffesiwn, er enghraifft drwy egluro cymarebau teg cleientiaid/staff yng 

ngallawiau'r Grant Cymorth Tai, a sicrhau y gall cyllid ar gyfer gwasanaethau 

gynyddu yn unol â chynnydd mewn atgyfeiriadau. 

 

13. Yn bumed, rydym yn galw ar y pwyllgor i sicrhau bod Llywodraeth Cymru ac 

awdurdodau lleol yn atebol am y gwasanaethau y maent yn eu comisiynu, yn 

enwedig i fynnu bod y gwasanaethau hyn yn ystyriol o gyflwr seicolegol, a'u 

bod yn cael eu cynhyrchu ar y cyd â phobl sydd â phrofiad personol o 

ddigartrefedd. Rydym yn gobeithio gweithio gyda'r Llywodraeth, ac aelodau 

o'r Senedd fel chi i sefydlu fframwaith canlyniadau digartrefedd 

trawsadrannol cadarn, y gallwn fesur llwyddiannau yn ei erbyn. 

Argymhellwyd hyn gan y  Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd, ac mae'n gam 
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hanfodol y mae'n rhaid i ni ei gymryd tuag at roi terfyn ar ddigartrefedd am 

byth. 

 

14. Yn chweched, gofynnwn i'r pwyllgor hwn, yn ogystal ag aelodau sy'n craffu 

ar bolisi iechyd y Llywodraeth, archwilio'r berthynas rhwng digartrefedd a 

chamddefnyddio sylweddau, ac ystyried sut y gallai dull cydgysylltiedig wella 

canlyniadau yn y ddau faes. Rydym ni yn y Wallich yn cefnogi dull o leihau 

niwed, a byddem yn gofyn i'r pwyllgor annog Llywodraeth Cymru i weithio'n 

agos gyda Llywodraeth y DU a Gwasanaethau'r Heddlu, i fynd ati i ddatblygu 

polisïau lleihau niwed ac archwilio sut y gellir cefnogi pobl â phroblemau 

camddefnyddio sylweddau yn hytrach na’u gwneud yn droseddwyr. 

 

15. Yn olaf, nodwn mai un o brif ffactorau digartrefedd a chysgu ar y stryd yng 

Nghymru yw bod unigolion yn cael eu rhyddhau o garchardai heb gartref 

addas i ddychwelyd iddo. Mae hwn yn faes cymhleth oherwydd cymysgedd 

o gyfrifoldebau datganoledig a chyfrifoldebau nad ydynt wedi'u datganoli, 

ond rydym yn annog Llywodraeth Cymru i weithio gyda HMPPS i ddatrys y 

materion hyn cyn gynted â phosibl, a byddem yn croesawu cefnogaeth y 

pwyllgor I’r perwyl hwn. 

 

16. Diolch am neilltuo amser i ystyried yr ymateb hwn, edrychwn ymlaen yn 

fawr at weithio gyda'r pwyllgor yn ystod y misoedd nesaf. Byddem, wrth 

gwrs, yn hapus i ddarparu gwybodaeth neu adnoddau ychwanegol, ac yn 

wir, i ateb cwestiynau'n uniongyrchol gan aelodau, pe bai hyn yn 

ddefnyddiol i chi. 

 

Medi 2021 
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