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Annwyl John 

Adolygiad Digartrefedd: drws agored i newid cadarnhaol 

Mae Deddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019 yn rhoi’r pŵer imi 
ymgymryd ag ymchwiliad ar fy liwt fy hun, gan ymchwilio i fater y tu hwnt i’w effaith ar 
unigolyn a heb orfod aros am gŵyn.  Mae’n falch gennyf rannu â chi fy adroddiad 
cyntaf i ymchwiliad a gynhaliwyd ar fy liwt fy hun “Adolygiad Digartrefedd: drws 
agored i newid cadarnhaol”, a gyhoeddwyd ar 6 Hydref 2021, sy’n canolbwyntio ar 
weinyddu’r broses asesu ac adolygu digartrefedd gan awdurdodau lleol yng 
Nghymru.    

Mae’r sawl sy’n wynebu digartrefedd ymhlith y bobl fwyaf agored i niwed yn y 
gymdeithas. Mae'n hanfodol bod ganddynt lais a bod eu profiad byw yn siapio’r 
broses barhaus o wella’r gwasanaethau cyhoeddus y mae ganddynt hawl iddynt. 
Canolbwyntiodd yr ymchwiliad ar dri gwasanaeth digartrefedd awdurdod lleol 
Ombwdsmon, a chanfuwyd oedi annerbyniol yn y broses adolygu, prosesau 
annigonol, cyfathrebu gwael a phobl sy’n agored i niwed yn cael cynnig llety 
anaddas, fel materion o bryder difrifol. 

Mae heriau cynyddu digartrefedd wedi cael eu cydnabod yn eang gan gyrff yng 
Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Cymru a sefydliadau’r trydydd sector. Gyda 
chynnydd cyson yn y galw am lety ar gyfer y sawl a ystyrir yn ddigartref ac o ran 
blaenoriaethu, mae gan awdurdodau lleol rôl hanfodol wrth atal digartrefedd ynghyd â 
chefnogi pobl sydd wedi cael eu hunain yn ddigartref. 
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Mae’r adroddiad yn cynnwys sawl argymhelliad ar gyfer y tri awdurdod lleol yr 
ymchwiliwyd iddynt ac mae’n tynnu sylw at agweddau ar arfer da o ran asesiadau 
digartrefedd.  Mae’n gwahodd yr 19 awdurdod lleol arall yng Nghymru i ystyried y 
cyfleodd dysgu ehangach ar gyfer gwella sy’n deillio o’r adroddiad ac ystyried unrhyw 
bwyntiau dysgu o'r argymhellion a fyddai'n gwella eu darpariaeth gwasanaeth.   

Gofynnais hefyd i Lywodraeth Cymru ystyried sawl agwedd ar ddeddfwriaeth, 
canllawiau a dogfennaeth tai a digartrefedd, ynghyd â’r broses apelio ar ôl yr 
adolygiad, a chyfleoedd i wella a safoni'r gwasanaeth digartrefedd ledled Cymru. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallai’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai'r Senedd nodi'r 
adroddiad a'i ganfyddiadau. Hoffwn hefyd gynnig mynychu cyfarfod yn y dyfodol, pe 
bai'r Pwyllgor yn dymuno trafod tystiolaeth ac argymhellion yr adroddiad ymhellach. 

Yn gywir 

Nick Bennett 
Ombwdsmon 
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