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29 Ionawr 2019 
 
Annwyl David,  
 
Deiseb P-05-864: Gwahardd y defnydd o 'Bensaernïaeth Elyniaethus' 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 17 Ionawr ynghylch y ddeiseb gan Pobl yn Erbyn Elw 
ynghylch y defnydd o 'bensaernïaeth elyniaethus' mewn datblygiadau sy'n atal pobl 
ddigartref rhag dod o hyd i loches.  
 
Ni ddylai'r problemau sydd gan bobl ddigartref gael eu cymhlethu gan gynlluniau 
datblygiadau newydd. Ym mis Rhagfyr, cyhoeddwyd Rhifyn 10 o Bolisi Cynllunio Cymru, 
sy'n rhoi lle canolog i'r syniad o greu lleoedd o fewn y polisi cynllunio cenedlaethol. Mae'n 
galw ar ddatblygwyr a'r awdurdodau cynllunio lleol i feddwl am les pobl wrth greu cynlluniau, 
ac yn ceisio, drwy'r system gynllunio, greu datblygiad sy'n teimlo'n ddiogel ac yn 
gynhwysfawr, ac i greu lleoedd y mae pobl eisiau bod ynddynt gan ddod i gysylltiad ag 
eraill.  
 
Er mai awdurdodau cynllunio lleol sydd i benderfynu ar geisiadau cynllunio ar gyfer datblygu 
eu hardaloedd yn unol â pholisïau eu cynlluniau datblygu lleol, dylid ystyried y Polisi Cynllunio 
Cenedlaethol yn y broses hon. Dylid ei defnyddio hefyd fel dogfen ganllaw wrth i awdurdodau 
lleol gynllunio ardaloedd newydd ar gyfer y cyhoedd. Fodd bynnag, mae modd i nifer o 
nodweddion 'pensaernïaeth elyniaethus' gael eu gosod wedi'r adeiladu, ac o bosibl heb fod 
angen unrhyw reolau cynllunio.  
 
Rydym yn gweithio i helpu pobl ddigartref sicrhau nad oes angen iddynt  chwilio am loches o 
fewn nac o amgylch adeiladau o gwbl. Mae mynd i'r afael â phob math o ddigartrefedd yn 
flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac rydym yn buddsoddi dros £30 miliwn yn ystod y flwyddyn 
ariannol hon a'r nesaf i helpu i fynd i'r afael â digartrefedd. Mae hyn yn cynnwys y cyllid 
ychwanegol sy'n cael ei roi i bob awdurdod lleol yng Nghymru i helpu iddynt gefnogi pobl sy'n 
cysgu allan yn ystod misoedd y gaeaf yn ogystal â'r cymorth refeniw ychwanegol i 
awdurdodau lleol i helpu i fodloni eu rhwymedigaethau statudol i atal digartrefedd a gwella eu 
harferion ar gyfer trawma yng Nghymru. 
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Mae'r ddeddfwriaeth a gyflwynwyd gennym o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn galw ar 
awdurdodau lleol i helpu pawb sy'n ddigartref, neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. Hyd 
at fis Medi 2018, roedd digartrefedd wedi ei osgoi mewn 19,600 o gartrefi o ganlyniad 
uniongyrchol i'r ffaith bod Awdurdodau Lleol wedi gweithredu'r Ddeddf. 
 
Rydym ni, ac awdurdodau lleol, yn ariannu prosiectau ledled Cymru i weithio gyda phobl 
ddigartref sy'n byw ar y strydoedd neu mewn lleoedd eraill nad oes bwriad darparu llety - 
megis parciau, ceir neu bebyll. Y nod yw helpu pobl sy'n cysgu allan oddi ar y strydoedd, a 
helpu iddynt aros oddi ar y strydoedd. Mae'r gwasanaethau yn cynnwys Timau Ymyrryd 
Cysgu Allan (RSIT), sy'n helpu'r rhai mwyaf bregus a di-obaith ar ein strydoedd drwy gynnig 
gofal allgymorth ar ffurf bwyd poeth, cyngor, cyfeirio a llwybrau allan o ddigartrefedd.  
 
Yn gywir,  

 
Julie James AC AC 
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