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Mae’r papur tystiolaeth hwn yn diweddaru’r Pwyllgor ar weithredu’r Cynllun 
Gweithredu Cysgu Allan, y camau a gymerwyd o ganlyniad i’r argymhellion yn 
adroddiad y Pwyllgor a diweddariad ar Dai yn Gyntaf yng Nghymru. 

Cyd-destun 

Cafodd y cyfrif blynyddol o gysgu allan ar gyfer 2018 ei gyhoeddi fis Chwefror 2019 
ac mae i’w weld drwy ddilyn y ddolen ganlynol: 
https://gov.wales/statistics-and-research/national-rough-sleeping-
count/?skip=1&lang=cy  

Er ei fod yn dangos bod y ciplun un noson yn llawer is nag yn 2017, mae’r ffigurau’n 
amrywiol ar draws awdurdodau ac mae’r amcangyfrif 2 wythnos mewn gwirionedd 
ychydig yn uwch na’r llynedd. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £30m yn ychwanegol ar gyfer 2018-19 a 
2019-20 i helpu i fynd i’r afael ag ac i atal digartrefedd, gan gynnwys cysgu allan. 
Mae hyn wedi golygu bod nifer o gynlluniau arloesol ledled Cymru wedi cael help, a 
bydd yr hyn a ddysgir yn sgil y rhain yn helpu i ffurfio polisi ac yn y diwedd gobeithir y 
bydd yn cael effaith ar ddigartrefedd yn gyffredinol, ac ar lefelau cysgu allan yn 
benodol. Mae’n rhy gynnar i ddisgwyl gweld effaith y buddsoddiad a’r prosiectau 
unigol yn cael eu hadlewyrchu fel newidiadau sylweddol i’r data cysgu allan. 

Cynllun Gweithredu Cysgu Allan 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Chynllun Gweithredu Cysgu Allan dwy flynedd 
ym mis Chwefror 2018. Mae’r cynllun yn disgrifio ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 
leihau ac, yn y pen draw, i roi diwedd ar yr angen i gysgu allan yng Nghymru. Mae’n 
cynnwys ystod o fesurau penodol i’w cymryd i gyflawni’r nod hwn. Mae’r cynllun yn 
cael ei ategu gan ymrwymiad clir i ddull ataliol, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn 
mewn dulliau polisi a deddfwriaethol i fynd i’r afael â digartrefedd.  

Er mwyn helpu i atgyfeirio unigolion sy’n cysgu allan at wasanaethau, ac i helpu i 
godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o’r ffordd orau o helpu unigolyn sy’n cysgu allan, 
darparwyd cyllid ar gyfer ymchwil hyrwyddo i Streetlink, a gychwynnodd ym mis 
Ebrill 2018. Roedd yr ymgyrch yn cynnwys defnyddio radio, cyfryngau cymdeithasol 
a phosteri cyhoeddus. Mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen i gynllunio ymgyrch arall a 
fydd yn cychwyn yn fuan. Mae gwaith yn parhau gyda Homeless Link a’r 
Weinyddiaeth Dai, Cymunedau a Llywodraeth Leol (GDCLlL), i wneud gwelliannau i 
swyddogaeth swyddfa gefn y system sy’n ategu Streetlink er mwyn ei gwneud yn 
haws i Awdurdodau Lleol i roi adborth ar atgyfeiriadau. Mae Llywodraeth Leol wedi 
cychwyn adolygiad o’r gwasanaeth Streetlink, ac rydym wedi bod yn gysylltiedig â’r 
gwaith i sicrhau mwy o bwyslais ar y defnyddwyr. 

Cafodd adroddiad Shelter Cymru ‘Yn Gaeth ar y Stryd’, a gydgomisiynwyd gan 
Awdurdodau Lleol Caerdydd, Abertawe a Wrecsam ac a ariannwyd drwy gyllid atal 
digartrefedd, ei gyhoeddi fis Gorffennaf 2018. Roedd yn amlygu nifer o themâu 
rheolaidd ym mhrofiadau pobl sy’n cysgu allan gan gynnwys pa mor anodd y gall fod 
i weithio’ch ffordd drwy systemau, y lefel uchel o anghenion cymorth a thrawma, 
anawsterau penodol i rai sy’n ceisio adsefydlu ar ôl cyfnodau mewn sefydliadau, 
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ymdeimlad bod agweddau proffesiynol yn aml yn dangos diffyg ymddiried a’u bod yn 
gallu bod yn sinigaidd. Ers hynny rydym wedi darparu rhagor o gyllid i Ddinas a Sir 
Abertawe i weithio â Shelter Cymru ar ymchwil ddilynol, a fydd yn canolbwyntio ar 
hynt unigolion sy’n cysgu allan yn lleol. Disgwylir y bydd y gwaith wedi’i gwblhau ym 
mis Mawrth 2019. 
 
Roedd ‘Yn Gaeth ar y Stryd’, fel yn achos gweithiau ymchwil eraill, yn pwysleisio 
pwysigrwydd mabwysiadu dull sy’n seiliedig ar drawma, a hybu diwylliant sy’n 
ymdrechu i ddefnyddio ysbryd ataliol ac i beidio â dilyn llythyren y ddeddf yn unig. 
Rydym wedi buddsoddi mewn hyfforddiant i sicrhau bod gan weithwyr proffesiynol tai 
yr wybodaeth a’r modd i weithredu mewn dull sy’n seiliedig ar drawma. Mae 
hyfforddiant Atal - ACE – seiliedig ar Drawma - Digartrefedd (PATH), a ariannwyd 
gan Lywodraeth Cymru ac sydd wedi’i ddyfeisio a’i gyflwyno gan Gymorth Cymru 
wedi’i gyflwyno eisoes i dros 1,000 o weithwyr tai proffesiynol a darparwyr cymorth 
trydydd sector a thai, cymdeithasau tai ac adrannau tai Awdurdodau Lleol, timau 
digartrefedd a Chefnogi Pobl. Mae eu hadborth positif yn cael ei gadarnhau gan y 
gwerthusiad sydd wedi arwain at y penderfyniad i fuddsoddi rhagor eleni. Mae’r ail 
becyn o hyfforddiant PATH yn cael ei gyflwyno ar hyn o bryd a bydd yn cyrraedd 900 
o unigolion eraill.  
 
Rydym hefyd wedi comisiynu hyfforddiant ychwanegol, sy’n cael ei gyflwyno gan 
Shelter Cymru a’r Rhwydwaith Digartrefedd, ar gyfer staff rheng flaen i’w helpu i 
gyflawni eu dyletswyddau o dan y ddeddfwriaeth. Yr hyn sy’n bwysig yw bod yr 
hyfforddiant hwn yn rhoi pwyslais ar ddatblygu dulliau sy’n ymgorffori ysbryd a 
llythyren y ddeddfwriaeth. 
 
Mae datblygiad y Grant Cymorth Tai’n gyfle i alinio Cefnogi Pobl a’r Grant Atal 
Digartrefedd yn well ac i roi arweiniad i sicrhau’r defnydd mwyaf effeithiol o 
adnoddau ac i gydgysylltu gwasanaethau.  
 
Mae Cyngor Caerdydd wedi cael arian i ddatblygu gwasanaeth mentora gan 
gymheiriaid i helpu unigolion sy’n cysgu allan. Bydd yr hyn a ddysgir yn sgil y dull a 
fabwysiadwyd yng Nghaerdydd yn cael ei rannu drwy’r Rhwydwaith Digartrefedd i 
helpu i gyflwyno mentora gan gymheiriaid ar raddfa ehangach ledled Cymru. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu datblygiad papur cyfarwyddyd ar allgymorth 
cadarnhaol sy’n cael ei ddatblygu gan Gymorth Cymru. Rydym yn disgwyl cael eu  
drafft ym mis Mawrth. Bydd y papur hwn yn dangos beth sy’n gwneud allgymorth 
cadarnhaol yn effeithiol a beth yw’r elfennau allweddol ar gyfer darparu gwasanaeth 
allgymorth cadarnhaol. Mae’r dull yn rhoi pwyslais ar gymorth amlddisgyblaethol sy’n 
gyson a bwriadus gyda’r prif nod o roi diwedd ar ddigartrefedd. Mae hefyd yn cael ei 
dreialu ar hyn o bryd gan Awdurdod Lleol Wrecsam gyda chymorth ariannol gan 
Lywodraeth Cymru. 
 
Mae arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru wedi cael ei ddefnyddio yng 
Nghaerdydd a Chasnewydd i wella mynediad at lety argyfwng diogel ac i wella 
trefniadau symud ymlaen. Mae peth o’r arian wedi cael ei ddefnyddio i greu 
amgylchedd mwy diogel yn yr Huggard ac i gynyddu maint y tîm cymorth yn y 
lloches nos. Yng Nghasnewydd, defnyddiwyd arian i roi cymorth rhagweithiol i bobl 
sy’n cysgu allan i symud i lety cynaliadwy.  



 
Pan fydd unigolion digartref yn cytuno, gall cysylltiad lleol fod yn gyfrwng effeithiol i 
helpu i ddatrys problemau tai. Mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i ddatblygu 
canllaw i hybu arferion da yn y defnydd o gysylltiadau lleol ac yr ydym yn disgwyl ei 
gyhoeddi ar ôl y Pasg. Bydd hyn yn ategu gwaith sy’n cael ei wneud gan y 
Rhwydwaith Digartrefedd i lunio protocol trosglwyddo ag Awdurdodau Lleol.  
 
Bu Llywodraeth Cymru’n gweithio â’r Rhwydwaith Digartrefedd yn gynnar yn 2018 i 
sicrhau bod gan bob Awdurdod Lleol gynlluniau tywydd garw ar waith a bod y 
cynlluniau’n cynnwys pob agwedd ar dywydd garw. Ers hynny mae Rough Sleepers 
Cymru wedi adolygu’r cynlluniau ac mae adroddiad sy’n nodi arferion gorau ac sy’n 
argymell camau i’w cymryd mewn rhai meysydd wedi cael ei lunio. Maent ar hyn o 
bryd yn sicrhau cytundeb yr holl bartneriaid dan sylw cyn ei gyhoeddi. 
 
Cafodd strategaethau digartrefedd statudol cyntaf yr Awdurdodau Lleol eu cyhoeddi 
fis Rhagfyr 2018. Mae swyddogion ar hyn o bryd yn adolygu’r strategaethau a 
byddant yn cynnig adborth drwy rwydweithiau ac i awdurdodau unigol i helpu i 
ledaenu arferion gorau.  
 
Rydym wedi ymrwymo o hyd i ddiweddaru’r cod ymarfer i sicrhau ei fod yn eglur o 
ran gweithredu’r ddeddfwriaeth yn effeithiol, gan gynnwys cysylltiad lleol ac 
anghenion blaenoriaethol. Bydd hefyd yn rhoi sylw i newidiadau angenrheidiol i 
ddyraniadau a chymhwysedd a bydd yn gyfle i adlewyrchu’r arferion gorau un gan 
gynnwys yr hyn a ddangosir yn y dull Cam wrth Gam. Ni ellir cwblhau’r gwaith hwn 
nes bydd ansicrwydd ynglŷn â pholisi mewnfudo a rheoliadau cymhwysedd sy’n 
deillio o ganlyniadau’r negodiadau ar ymadael â’r UE wedi’u datrys. Yn y cyfamser, 
mae datblygiad canllaw ar wahân a phenodol ar gysylltiad lleol yn mynd ymlaen ac 
mae’r hyfforddiant a gomisiynwyd drwy Shelter Cymru yn cynnig cymorth ymarferol i 
wella ymarfer rheng flaen. 
 
Rydym wedi comisiynu asesiad annibynnol o beth fyddai goblygiadau gwneud 
newidiadau i angen blaenoriaethol. Mae’n hanfodol ein bod yn deall y canlyniadau’n 
llawn, y rhai bwriadol ac anfwriadol, cyn penderfynu a oes angen newidiadau. Mae 
proses dendro agored wedi’i chynnal ac mae swyddogion yn y broses o asesu 
ceisiadau. Rhagwelir y bydd tîm adolygu yn barod erbyn Ebrill 2019, ac mae disgwyl 
y cyhoeddir yr adroddiad terfynol yn ystod Ebrill 2020.  
 
Mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi prosiect Rhwydwaith Gwybodaeth Digartrefedd ar 
y Stryd (SHIN). Gan fod y prosiect yn cynnwys nifer o bartneriaid a gwybodaeth 
bersonol sensitif iawn, rydym ar hyn o bryd yn gweithio â SHIN i sicrhau bod yr holl 
brotocolau data a chytundebau cyfreithiol cywir yn cael eu dilyn. Ochr yn ochr â hyn 
rydym hefyd yn cefnogi prosiect ategol i edrych ar yr ymarferoldeb a’r defnydd o 
ddata unigol ar ddigartrefedd statudol, sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Caerdydd. 
 
Yn ogystal â’r gwaith â SHIN a Phrifysgol Caerdydd, mae gwaith yn cael ei wneud 
hefyd i adolygu a gwella’r ymarferiad casglu data blynyddol. O ganlyniad darparwyd 
eglurhad pellach o ‘ddarpariaeth mynediad uniongyrchol’ i oleuo cyfrif 2018, a all fod 
wedi gwneud i rai Awdurdodau Lleol ddehongli’r diffiniad o welyau argyfwng mewn 
ffordd ychydig yn wahanol. Ar gyfer ymarferiad Tachwedd 2018, gofynnwyd i 
Awdurdodau Lleol hefyd i gofnodi manylion am unrhyw fath arall o ddarpariaeth 



argyfwng a oedd yn benodol ar gyfer (pobl mewn perygl o) cysgu allan nad oedd 
wedi eu cofnodi o dan ofod gwelyau argyfwng am nad oeddent yn ddarpariaeth 
mynediad uniongyrchol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi parhau i gydweithio’n glos â’r Ymgyrch End Youth 
Homelessness a phartneriaid eraill. Rydym yn cydnabod bod mynd i’r afael ag 
anghenion penodol pobl ifanc sy’n ddigartref yn gofyn am ymagwedd unedig gan 
wasanaethau ieuenctid, gwasanaethau cymdeithasol, addysg, iechyd meddwl, 
camddefnyddio sylweddau, cyfiawnder ieuenctid a gwasanaethau eraill ac mae wedi 
cyhoeddi cyfres o fesurau traws lywodraethol i adlewyrchu hyn. Mae’r pecyn yn 
cynnwys £4.8 miliwn ar gyfer Cronfa Arloesi i ddatblygu tai addas ac opsiynau 
cymorth ar gyfer pobl ifanc.   
 
I hybu ymagwedd gydweithredol ar lefel strategol, cafodd Grŵp Gorchwyl a Gorffen y 
Gweinidogion ar Ddigartrefedd ei sefydlu yn 2018. Mae’r grŵp yn cynnwys uwch 
gynrychiolwyr traws sector a thraws portffolio, sy’n cynnwys asiantaethau iechyd, 
gwasanaethau cymdeithasol a chyfiawnder troseddol, i sicrhau eu bod yn gweithio 
mewn partneriaeth i gyflawni nodau’r agenda atal digartrefedd. Gwaith y Grŵp yw 
rhoi cyngor, her a gwybodaeth arbenigol sy’n ymwneud yn benodol â Thai yn Gyntaf 
a Digartrefedd Ieuenctid, a fydd yn helpu i oleuo’r broses i ddatblygu a gweithredu’r 
meysydd polisi hyn. 
 
Ar lefel ymarferol mae polisi digartrefedd yn cael ei ddatblygu fwyfwy ar lefel draws 
lywodraethol. Yn ogystal â’r ymagwedd sy’n cael ei mabwysiadu gan Ddigartrefedd 
Ieuenctid lle bydd buddsoddiad sylweddol drwy wasanaethau addysg ac ieuenctid, 
rydym hefyd yn cydweithio’n glos ag iechyd a gofal cymdeithasol i integreiddio polisi 
ac ymarfer. 
 
Enghraifft ragorol o ymarfer arloesol, cydweithredol ac sy’n canolbwyntio ar yr 
unigolyn yw Hwb Gofal Cymunedol Wrecsam. Mae’r model arloesol hwn, sydd wedi 
cael cyllid gan Lywodraeth Cymru, yn mabwysiadu dull sy’n canolbwyntio’n gyfan 
gwbl ar yr unigolyn i oresgyn rhai o’r rhwystrau rhag darparu gwasanaethau ategol. 
Mae’r holl bartneriaid allweddol wedi’u cydleoli am un diwrnod yr wythnos, sydd 
wedi’i neilltuo i helpu’r digartref ac unigolion sy’n cysgu allan yn unig, Mae hwn yn 
fodel darparu gwasanaethau rydym yn ei hyrwyddo ymhlith Awdurdodau Lleol a 
Byrddau Iechyd Lleol wrth ddylunio gwasanaethau ar gyfer y grŵp hwn sy’n arbennig 
o agored i niwed.  
 
Er enghraifft, mae’r lefel uchel o achosion o gamddefnyddio sylweddau ymhlith rhai 
sy’n cysgu allan yn ddigon hysbys. Gan adeiladu ar y cynnydd a wnaethpwyd yn sgil 
Cynllun Cyflawni Camddefnyddio Sylweddau 2016-18 rydym yn awr yn gweithio ar 
lefel draws lywodraethol i ddiweddaru’r Fframwaith Cymorth a Thriniaeth ar gyfer 
Pobl â Phroblemau Llety ac sy’n Camddefnyddio Sylweddau.  
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn datblygu cynllun cyflawni newydd ‘Law yn Llaw at 
Iechyd Meddwl’ ac mae’n gweithio ar draws portffolios i sicrhau ei fod yn rhoi sylw 
digonol i anghenion rhai sy’n ddigartref neu sy’n cysgu allan. 
 
Mae Llywodraeth Cymri’n dal i chwilio am ffyrdd o ganfod, rhannu a hyrwyddo 
arferion gorau; er enghraifft drwy ein gwaith â Rough Sleepers Cymru a phartneriaid 



eraill a thrwy ein cefnogaeth i symposiwm digartrefedd Cymorth Cymru ym mis 
Tachwedd 2018, a oedd yn canolbwyntio ar gysgu allan ac a oedd yn gweithredu fel 
fforwm i rannu arferion gorau.  
 
Bywyd ar y Strydoedd 
 
Mae llawer o’r argymhellion a gafwyd yn ‘Life on the Streets’ yn cyd-fynd â’r camau 
sy’n cael eu cymryd o dan y Cynllun Gweithredu Cysgu Allan. Mae’r adran hon o’r 
papur yn ymdrechu i ddisgrifio camau i weithredu ar yr argymhellion hynny lle nad 
yw cynnydd wedi’i ddisgrifio eisoes uchod. 
 
O ran argymhelliad 4 y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 
gan dderbyn canfyddiadau Adroddiad Glyndwr rydym wedi cynyddu’r cyllid sydd ar 
gael i brosiectau Prison Link Cymru yn y Gogledd a’r De. Mae’r gwaith hwn yn 
canolbwyntio’n bennaf ar gadw llety tra bydd rhywun yn y carchar. Hefyd, mae 
cymorth i rai sy’n gadael carchar yn elfen allweddol o’r hyfforddiant diweddaru 
Cymru gyfan sy’n cael ei ddarparu i swyddogion digartrefedd rheng flaen. Rydym 
hefyd wedi cael trafodaethau rheolaidd â’r Weinyddiaeth Gyfiawnder a Gwasanaeth 
Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS). Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i 
gydariannu cyfres o swyddi Cydlynwyr Llwybr Llety i godi ymwybyddiaeth o, ac i 
sefydlu’r Llwybr Cenedlaethol ymhellach. Bydd y Weinyddiaeth Gyfiawnder a 
HMPPS hefyd yn aelodau allweddol o’r Grŵp Gorchwyl a Gorffen newydd yr ydym 
yn ei sefydlu i edrych ar ffyrdd eraill o hwyluso’r newid o garchar yn ôl i’r gymuned. 
 
Rhoddir ystyriaeth i’r angen ac i ymarferoldeb trefniadau cyllido amgen fel y nodwyd 
yn argymhelliad 6 yng nghyd-destun ystyriaethau ehangach ynglŷn â dyfodol angen 
blaenoriaethol o gofio’r berthynas rhwng angen blaenoriaethol a chysylltiad lleol. 
Mae datblygiad y Grant Cymorth Tai hefyd yn gyfle unigryw i ddatblygu ffrwd cyllido  
newydd i helpu i roi pwyslais strategol clir ar atal a mynd i’r afael â digartrefedd. 
Mae’r trefniadau grant sengl yn gwarchod y lefel sylweddol o gyllid rydym wedi 
ymrwymo iddo ac mae’n galluogi ymatebion hyblyg ac arloesol i gael eu datblygu i 
roi sylw i’r materion amlweddog sy’n achosi digartrefedd. 
 
Fel y nodwyd mewn ymateb i argymhelliad 11 o Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau, mae Llywodraeth Cymru wedi adolygu data ar 
nifer y dyraniadau i aelwydydd digartref gan landlordiaid cymdeithasol. Rydym hefyd 
wedi comisiynu ymchwil i feddiant a throi allan, a disgwylir adroddiad ar hyn ym mis 
Mai 2019. Bydd yr adroddiad hwn yn sail i’n gwaith sy’n cael ei wneud ag 
Arweinyddiaeth Tai Cymru i sefydlu a rhannu ymarfer gorau wrth ddarparu 
gwasanaethau cymorth. Gellir wedyn targedu’r gwasanaethau hyn at yr aelwydydd 
mwyaf bregus, gan eu galluogi i aros yn eu llety.  
 
Yn ychwanegol at argymhelliad 12 yn Adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, 
Llywodraeth Leol a Chymunedau daw’n fwyfwy amlwg bod Awdurdodau Lleol yn 
cyflawni eu dyletswyddau o dan ran 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 drwy ddod o hyd i 
lety yn y sector rhentu preifat (PRS). Cafodd dros 3,200 o achosion eu trosglwyddo 
i’r PRS drwy gymorth a gafwyd o dan y Ddeddf yn 2017-18. Mae Llywodraeth 
Cymru’n cydnabod pwysigrwydd cynyddu mynediad i’r sector hwn.   
 



Rydym wedi ymgysylltu â landlordiaid a rhanddeiliaid i ddod o hyd i ffactorau a all 
atal pobl agored i niwed yn fwyaf penodol rhag gwneud hynny. Mae’r rhain yn 
cynnwys pryderon y gallai cyflwyno Credyd Cynhwysol gynyddu’r tebygrwydd o ôl-
ddyledion rhent yn ogystal ag amodau morgeisi ac yswiriant cyfyngol a allai ei 
gwneud yn anodd i rentu o gwbl i denantiaid ar fudd-daliadau sy’n gysylltiedig â thai. 
Awgrymwyd hefyd fod y cymorth mae awdurdodau lleol ac eraill yn ei roi i denantiaid 
yn gallu bod yn anghyson. Mae swyddogion wedi bod mewn cysylltiad â UK Finance 
i edrych ar y materion sy’n gysylltiedig ag amodau morgeisi ac mae gwaith yn cael ei 
wneud i ddatblygu ffordd newydd bosibl o gael mynediad at eiddo PRS ar gyfer 
aelwydydd agored i niwed.  
 
Rydym wedi cefnogi ‘Drysau Agored’, prosiect sydd wedi ennill gwobrau sy’n cael ei 
reoli mewn partneriaeth â Thai Pawb a’r Gymdeithas Landlordiaid Preswyl sy’n 
grymuso landlordiaid a thenantiaid i leihau achosion o anghydraddoldeb a 
gwahaniaethu yn y sector. Mae deunyddiau sy’n cael eu cynhyrchu gan y prosiect, 
fel canllawiau neu gymorth i helpu i fyw’n annibynnol, yn cael eu lletya ar wefan 
Rentu Doeth Cymru ac mae’r gwaith wedi bod yn sail i hyfforddiant gorfodol ar 
gydraddoldeb ac amrywiaeth ar gyfer landlordiaid trwyddedig ac asiantau. 
 
Rydym hefyd wedi cyflwyno’r Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd Etc.) (Cymru) i’r Cynulliad. 
Mae’r Bil yn cydnabod bod perygl i PRS nad yw’n gweithredu’n effeithiol gynyddu 
lefelau digartrefedd drwy gau allan yn ariannol rai na allant fforddio i fanteisio ar y 
farchnad rhentu preifat, oherwydd costau uchel. Mae’n ymdrechu i ddatrys hyn drwy 
wahardd ystod o ffioedd sydd ar hyn o bryd yn cael eu codi ar denantiaid. 
 
Yn dilyn y penderfyniad i greu Grant Cymorth Tai a phenderfyniad Llywodraeth y DU 
i beidio â datganoli cyllid ar gyfer llety cymorth tymor byr, mae gennym y 
sefydlogrwydd cyllido roedd y Pwyllgor am ei weld drwy argymhelliad 27. Mae 
Llywodraeth Cymru’n cydweithio â rhanddeiliaid i ddatblygu’r grant newydd sy’n gyfle 
unigryw i symleiddio ein prosesau ac i sicrhau bod cyllid yn hwyluso cynllunio 
strategol ar y lefel leol. 
 
Mae adnoddau digonol fel y nodir yn argymhelliad 29 yn hanfodol ac mae 
Llywodraeth Cymru’n cyflenwi’r cyllid ychwanegol sydd ei angen i gael effaith 
wirioneddol. Mae’r gyllideb ar gyfer y Grant Cymorth Tai yn 2019-20 yn £126.763m, 
sy’n cynnwys Cefnogi Pobl, Atal Digartrefedd a gorfodi Rhentu Doeth Cymru. Mae 
hyn yn ychwanegol at y £5.9 miliwn a ddefnyddir i gynorthwyo prosiectau atal 
digartrefedd sy’n cael eu hariannu’n ganolog a’r £10m a ddyrannwyd ar gyfer 
digartrefedd ieuenctid. 
 
Tai yn Gyntaf  
 
Mae adborth gan brosiectau Tai yn Gyntaf a ddechreuodd ddiwedd 2017-18 yn 
dangos bod llawer yn gweithredu rhai o egwyddorion Tai yn Gyntaf, ond nid pob un.   
Er eu bod o ran natur yn rhai tymor byr, mae’r prosiectau wedi dangos peth 
llwyddiant wrth gael pobl i mewn i lety ac maent yn cadarnhau’r farn bod lle i Dai yn 
Gyntaf ac i brosiectau sy’n cael eu harwain gan dai neu brosiectau ailgartrefu cyflym. 

 
Mae’r adborth hefyd yn awgrymu nad yw Awdurdodau Lleol yn llawn sylweddoli 
maint yr her o roi prosiect Tai yn Gyntaf ar waith, un sy’n cyflawni’r set gyflawn o 



egwyddorion. Un prosiect a oedd yn amlwg yn cyflawni’r holl egwyddorion Tai yn 
Gyntaf oedd prosiect a oedd yn cael ei redeg gan Fyddin yr Iachawdwriaeth yng 
Nghaerdydd, sydd bellach wedi cael ei ymgorffori yn y prosiect Cardiff Trailblazer. 

 
Gan adeiladu ar y cynlluniau peilot cynnar, rydym yn awr wedi sefydlu cronfa 
Trailblazer Tai yn Gyntaf. Y syniad yw y bydd cam peilot newydd ar gyfer Tai yn 
Gyntaf dros gyfnod o 18 mis o leiaf yn ein galluogi i gael sail dystiolaeth gadarn o 
brosiectau a fydd yn cyflawni holl egwyddorion Tai yn Gyntaf. Bydd y dull Trailblazer 
hefyd yn creu cyfleoedd i roi prawf ar ffyrdd newydd o weithio mewn partneriaeth â 
gwasanaethau eraill fel iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau i helpu i’w 
cyflwyno’n ehangach yn y dyfodol.  
 
Erbyn diwedd Chwefror, roedd pedwar prosiect Trailblazer wedi’u cymeradwyo a 
fydd yn golygu bod Tai yn Gyntaf yn gweithredu yn ardal pum Awdurdod Lleol 
(Caerdydd, Conwy a Sir Ddinbych, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf). 

 
Mae’r prosiectau arloesol hyn yn ychwanegol at brosiectau sy’n cael eu datblygu 
(neu sy’n cael eu rhedeg eisoes) yn fewnol gan Awdurdodau Lleol Abertawe, 
Gwynedd, Pen-y-bont ar Ogwr a Cheredigion. Hefyd, mae’r Wallich wedi bod yn 
rhedeg prosiect uchel ei barch yn Ynys Môn ers 2014, ac mae’r Wallich yn 
cydweithio’n glos â’r Rhwydwaith Tai yn Gyntaf a’r Awdurdod Lleol i sicrhau bod y 
prosiect hwn yn cyflawni holl egwyddorion Tai yn Gyntaf. 
 
Gyda chymorth Llywodraeth Cymru, mae Cymorth Cymru wedi sefydlu Rhwydwaith 
Tai yn Gyntaf, sy’n cael ei gadeirio gan Crisis. Mae Cadeirydd y Rhwydwaith yn 
aelod o Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidogion ar Ddigartrefedd, i sicrhau bod eu 
gwaith yn cyfrannu at y Grŵp Gorchwyl a Gorffen, ac yn cael ei oruchwylio ganddo. 
 
Er mwyn hyrwyddo teyrngarwch i’r model, mae’r Rhwydwaith wedi datblygu rhestr 
wirio hunan asesu cofrestru deg pwynt sy’n rhan o broses ymgeisio Trailblazer Tai 

yn Gyntaf. Mae’r ffurflen gofrestru’n cynnwys yr egwyddorion allweddol ac mae’n 
cynnwys templed sgorio i asesu teyrngarwch y prosiect i fodel Tai yn Gyntaf model. 

 
Mae manyleb yn y broses o gael ei llunio i werthuso Tai yn Gyntaf yng Nghymru. 

Bydd y gwerthusiad yn cynnwys prosiectau sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth 
Cymru, gan gynnwys y prosiectau cyntaf i gael eu hysgogi gan dai, a’r rhai sy’n cael 
eu datblygu’n annibynnol. Bydd yn rhoi pwyslais ar ganfod y gwelliannau sydd wedi’i 
gwneud i lety’r client, iechyd a llesiant yn ogystal â’r effaith o ran y galw am 
wasanaethau eraill. Mae’r amserlen bresennol yn amcangyfrif y bydd y prosiect yn 
cychwyn yn 2019 gyda golwg ar adrodd canfyddiadau cynnar yn 2020. 
 
Fel rhan o werthusiad cafodd adolygiad bwrdd gwaith o dystiolaeth ryngwladol 
bresennol a fyddai’n cymharu modelau “crynhoi” a “gwasgaredig” ei gynnal; fodd 
bynnag, rydym yn teimlo y byddai’r model gwasgaredig yn diwallu anghenion pobl 
sy’n cysgu allan yng Nghymru’n well. 
 
 
 
 
  




