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01 Tachwedd 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr ar 4 Hydref yn gofyn i mi am fy marn ynghylch Deiseb P-06-1304 i 
adolygu’r polisi tai argyfwng dros dro sy’n effeithio ar ein cymunedau cyn bod y Pwyllgor yn 
ystyried y ddeiseb yn ffurfiol.  

Diolch i’r pandemig, cawsom ddarlun llawer manylach o wir faint digartrefedd ym mhob rhan 
o’r wlad.   Er i’r ymateb argyfwng olygu bod rhai unigolion wedi dod i gysylltiad am y tro 
cyntaf â gwasanaethau, datgelwyd lefel o angen cudd nad oedd y system tai, iechyd a 
chymorth yn mynd i’r afael ag ef fel arfer a dangoswyd hefyd bod angen ymateb tymor byr a 
thymor hwy i’r angen hwnnw.  

O ddechrau’r pandemig, agwedd Llywodraeth Cymru oedd na ddylai neb oedd yn profi 
digartrefedd ‘gael eu gadael allan’ a bod angen darparu arweiniad a chyllid yn benodol i 
gefnogi hynny. Rwy’n falch iawn o’n hymateb ni yma yng Nghymru – mae tros 25,200 o bobl 
wedi cael llety dros dro ers Mawrth 2020 ac wedi cael y cymorth cynhwysfawr sydd ei 
angen arnynt i’w cadw’n ddiogel. Mae’r ymateb cynhwysol hwn yn dal yn ei le heddiw a 
does dim dwywaith ei fod wedi achub bywydau.  

Dylai’r Pwyllgor nodi bod y Senedd wedi ystyried y polisi hwn yn ddiweddar. Ar 18 Hydref, 
yn dilyn dadl fer yn y Cyfarfod Llawn, pasiodd y Senedd reoliadau i greu 11eg categori o 
Angen Blaenoriaethol i’r rheini sy’n ‘ddigartref ac ar y stryd’ i sicrhau bod yr ymagwedd ‘neb 
yn cael eu gadael allan’ yn parhau cyn yr eir ati i ddiwygio’r ddeddfwriaeth.  Roedd hynny’n 
dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion. I weld crynodeb o’r ymatebion, cliciwch yma:  
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Mae’r pandemig wedi rhoi cyfle i ni weddnewid y gwasanaethau i’r digartref a dechrau 
gweithio mewn ffordd wirioneddol gynhwysol i sicrhau nad oes neb heb gartref, ac rydym 
wedi ymrwymo i symud o’r ddibyniaeth ar lety dros dro i system sy’n seiliedig ar atal 
digartrefedd ac ailgartrefu’n gyflym – fel a ddisgrifir yn y Rhaglen Lywodraethu a’n Cynllun 
Gweithredu Rhoi Diwedd ar Ddigartrefedd.  I’r perwyl hwn, rydym yn ymrwymo i ddarparu 
20,000 o gartrefi carbon isel newydd ar rent yn y sector cymdeithasol. Rydyn ni’n buddsoddi 
dros £197m yn y gwasanaethau Cymorth Tai ac Atal Digartrefedd eleni a £310m, mwy nag 
erioed, mewn Tai Cymdeithasol. Ein nod yw adeiladu tai cymdeithasol gwell yng Nghymru, 
adeiladu mwy ohonyn nhw a’u hadeiladu’n gyflymach – i sicrhau eu bod yn ateb gofyn y 
dyfodol.  

Yn y tymor byr, yr un pryd â chynyddu’r cyflenwad o gartrefi tymor hwy, mae’n hollbwysig 
ein bod yn cadw pobl a theuluoedd sy’n profi digartrefedd yn ddiogel trwy ddarparu cartrefi 
dros dro addas fel nad oes gofyn i neb gysgu allan yng Nghymru. Oherwydd y pwysau ar y 
gwasanaethau tai a digartrefedd, mae awdurdodau lleol yn defnyddio amrywiaeth o lety 
dros dro, gan gynnwys gwestai a llety gwely a brecwast, i sicrhau nad yw pobl yn cael eu 
gorfodi i gysgu allan. Rydyn ni’n helpu awdurdodau lleol i roi’r gorau i’r math hwn o lety ac 
wedi neilltuo £65m yn ychwanegol eleni ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf ar gyfer Llety Dros Dro i 
gynyddu’r opsiynau sydd ar gael.  

Rwy’n siŵr y gwnewch chi gytuno â mi na allwn fynd yn ôl i sut oedd hi, bod angen i ni 
adeiladu ar y cynnydd sydd wedi’i wneud a chyda’n gilydd, bod cyfle i ni roi diwedd ar 
ddigartrefedd yng Nghymru. Rwy’n benderfynol o fanteisio ar y cyfle hwnnw.  

Yn gywir, 

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 




