
 

 

 

Dyddiad | Date: 23 Ebrill 2019 

Pwnc | Subject: Ymchwiliad i gysgu ar y stryd – sesiwn dystiolaeth ddilynol ar 21 Mawrth 

Annwyl Weinidog,   

Hoffai’r Pwyllgor ddiolch i chi a’ch swyddogion am ddod i’n cyfarfod ar 21 Mawrth 2019 i 

roi rhagor o dystiolaeth ar gynnydd Llywodraeth Cymru wrth fynd i’r afael â chysgu ar y 

stryd. 

Mae’r Pwyllgor yn croesawu eich ymrwymiad clir mewn tystiolaeth ysgrifenedig i “leihau 

ac, yn y pen draw, i roi diwedd ar yr angen i gysgu allan yng Nghymru”.  

Mae gan y Pwyllgor ddau brif bryder. Yn gyntaf, nad yw Llywodraeth Cymru wedi dangos 

ymdeimlad digonol o frys wrth weithredu’r newidiadau ymarferol sydd eu hangen i fynd 

i’r afael â chysgu ar y stryd a digartrefedd yng Nghymru. Yn ail, mae ganddo bryder nad 

yw Llywodraeth Cymru wedi llwyddo i gyflwyno targedau diriaethol, mesuradwy.  

Rydym yn cydnabod bod Cynllun Gweithredu Cysgu Allan wedi cynnwys ymrwymiad 

canmoladwy i “leihau nifer yr unigolion sy’n cysgu allan a dileu’r angen i bobl wneud 

hynny". Fodd bynnag, dros hanner ffordd drwy’r cyfnod gweithredu ac, yn ôl Shelter, nid 

oes llawer o dystiolaeth bod y camau gweithredu wedi cael effaith sylweddol ar nifer y 

bobl sy’n cysgu ar y stryd yng Nghymru. Er y gwnaed rhywfaint o gynnydd, mae’r 

Pwyllgor yn teimlo nad yw cyflymder y newid yn ddigonol. 

Fel i chi ddweud yn eich tystiolaeth lafar, ni fu effaith uniongyrchol ar nifer y bobl 

ddigartref oherwydd bod y cynllun gweithredu dwy flynedd ar gysgu ar y stryd yn 

canolbwyntio ar ddarparu hyfforddiant i staff rheng flaen. Gan gydnabod pwysigrwydd 

hyfforddiant o’r fath, a gwybod bod y cynllun wedi bod ar waith ers blwyddyn bron, mae 

rhywfaint o bryder gan y Pwyllgor nad yw wedi arwain at leihau nifer y bobl ddigartref. 

Julie James AC 

Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 

Llywodraeth Cymru 

https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/cynllun-gweithredu-cysgu-allan.pdf


 

 

Nid yw rhai darnau o ymchwil a chanllawiau wedi’u cwblhau eto. Mae eich papur yn 

dweud y bu oedi wrth gyhoeddi’r cod canllawiau diwygiedig ar gyfer awdurdodau lleol ar 

y Cynllun Gweithredu Cysgu Allan oherwydd “ansicrwydd ynglŷn â pholisi mewnfudo a 

rheoliadau cymhwysedd sy’n deillio o ganlyniadau’r negodiadau ar ymadael â’r UE”. Mae’r 

Pwyllgor yn gwerthfawrogi eich ymrwymiad i ddiweddaru rhannau o’r canllawiau nad yw 

Brexit yn effeithio arnynt, ond hoffai gael rhagor o eglurder ynghylch sut y mae 

Llywodraeth Cymru yn bwriadu diweddaru’r canllawiau ac o fewn pa amserlen. 

Mae pryder gan y Pwyllgor hefyd am y diffyg targedau mesuradwy, sy’n fater a godwyd 

gan elusennau a sefydliadau digartrefedd mewn tystiolaeth i’r ymchwiliad. Mynegodd 

Shelter bryderon bod diffyg camau gweithredu diriaethol gan y Cynllun Gweithredu Cysgu 

Allan ac mae pryder gan y Wallich oherwydd y diffyg eglurder ynghylch a yw’r camau yn y 

cynllun gweithredu wedi’u cwblhau. 

Yn ogystal â diffyg targedau mesuradwy a chanlyniadau, nid oes ganddo’r uchelgais i 

bennu targed cyffredinol i roi terfyn ar gysgu ar y stryd yng Nghymru. Dywedodd Crisis y 

dylai’r cynllun gynnwys dyddiad targed cyffredinol ynghylch pryd yr hoffai Llywodraeth 

Cymru weld terfyn ar gysgu ar y stryd.  

Mewn tystiolaeth lafar, gwnaethoch ddweud na allech ymrwymo i ddileu digartrefedd 

erbyn dyddiad penodol. Fodd bynnag, byddai’r Pwyllgor yn croesawu datganiad ar nod 

terfynol Llywodraeth Cymru. Yn ei Strategaeth Cysgu ar y Stryd, gwnaeth Llywodraeth y 

DU ymrwymiad i haneru cysgu ar y stryd erbyn 2022 ac i’w ddileu erbyn 2027, a hoffai’r 

Pwyllgor i Lywodraeth Cymru wneud ymrwymiad tebyg. 

O ystyried y pwyslais a roddir ar ddiwygio’r categorïau angen blaenoriaethol yn ystod 

ymchwiliad gwreiddiol y Pwyllgor, neu eu dileu’n llwyr, rydym yn siomedig oherwydd y 

cynnydd araf wrth ddatblygu sail dystiolaethol ar gyfer trafod y materion. Byddem yn 

ddiolchgar pe gallech roi eglurder o ran pam na ddisgwylir cyhoeddi goblygiadau newid 

angen blaenoriaethol tan fis Ebrill 2020, sydd ar ôl i’r Cynllun Gweithredu Cysgu Allan 

dwy flynedd ddod i ben.  

Er gwaethaf ymdrechion i leihau nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd, mae amcangyfrif 2 

wythnos cyfrif cenedlaethol blynyddol o gysgu allan 2018 yn dangos cynnydd o bron 

1 y cant yn nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd ers 2017 ac, yn fwy pryderus, gynnydd o 11 

y cant ers 2016.   

https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2019-02/cyfrif-cenedlaethol-o-gysgu-allan-tachwedd-2018_1.pdf


 

 

Fodd bynnag, ciplun yn unig yw’r ystadegau hyn o gysgu ar y stryd ac nid ydynt yn rhoi 

darlun llawn o’r sefyllfa ar draws y wlad dros gyfnod hwy o amser. Mae’r oedi wrth 

weithredu’n llawn brosiect Rhwydwaith Gwybodaeth Digartrefedd ar y Stryd (SHIN) yn 

golygu bod diffyg data manwl ynghylch cysgu ar y stryd drwy’r flwyddyn ar draws Cymru. 

Dywedodd y Gweinidog blaenorol wrth y Pwyllgor ym mis Chwefror 2018 fod y 

Llywodraeth yn gobeithio y byddai prosiect SHIN yn cael ei weithredu o fewn 12 i 18 mis.  

Mae’r Pwyllgor yn deall yr angen i sicrhau bod y prosiect hwn yn fodd effeithiol o gasglu 

data, ond mae’n teimlo ei bod yn hanfodol bod y prosiect yn cael ei gyflwyno ar draws 

Cymru cyn gynted â phosibl i goladu data cadarn ac i lywio gwaith datblygu polisi. Mae’r 

Pwyllgor yn siomedig bod cyflwyno adnodd mor bwysig wedi’i ohirio a hoffai eglurder 

ynghylch pam mae’r materion rydych wedi tynnu sylw atynt wedi achosi oedi o’r fath pan 

nododd y Gweinidog blaenorol y disgwyliwyd rhywfaint o ddata erbyn hyn.  Er bod y 

Pwyllgor yn deall bod problemau ynghylch nifer y partneriaid dan sylw a sensitifrwydd 

gwybodaeth bersonol, byddai hefyd yn ddefnyddiol pe gallech roi arwydd cliriach o ran yr 

amserlen ar gyfer cyflwyno prosiect SHIN. 

Er i chi gredu bod tua 65 y cant o aelwydydd sy’n cael eu bygwth â digartrefedd yn cael 

eu hachub rhagddo, rydych yn dweud y bu cynnydd yn nifer y rhai sy’n wynebu bygythiad 

digartrefedd, yr ydych wedi’i briodoli i ffactorau amrywiol megis credyd cynhwysol a 

mesurau cyni. Mae hyn yn fater o bryder difrifol i ni. Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar am 

ragor o fanylion o ran y camau y gall Llywodraeth Cymru eu cymryd i liniaru’r ffactorau 

hyn. 

Mae gan y Pwyllgor bryderon sylweddol ynghylch llety brys. Dywedodd y Wallich fod nifer 

o bobl yn dal i gysgu ar y stryd mewn mannau lle mae llety brys ar gael. Rydym yn deall 

bod y rhesymau am hyn yn gymhleth: ar un llaw, dywedwyd wrthym nad yw pobl am aros 

yno oherwydd eu bod yn ofni bod defnyddwyr yn cymryd cyffuriau ond, ar y llaw arall, 

dywedwyd wrthym na all rhai pobl ddefnyddio llety brys oherwydd na allant barhau i 

gymryd cyffuriau mewn llety brys. Mae’r Pwyllgor yn teimlo bod diffyg cynnydd ystyrlon 

gan Lywodraeth Cymru sy’n golygu nad yw nifer fawr o welyau mewn llety brys yn cael eu 

defnyddio. 

Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r egwyddor y mae Tai yn Gyntaf yn seiliedig arni, lle y dylai 

pobl ddigartref gael eu symud yn gyflym i lety parhaus ac yna y dylent gael cymorth i 

ddiwallu eu hanghenion cefnogaeth. Fodd bynnag, mae pryder gan y Pwyllgor nad yw 

Llywodraeth Cymru wedi pennu dyddiad targed clir ar gyfer cyflwyno prosiect Tai yn 



 

 

Gyntaf ar draws Cymru, a argymhellir gan Shelter Cymru a Crisis. Er bod y Pwyllgor yn 

deall bod y broses hon yn ddwys ac yn ddrud, a phwysigrwydd ei chyflwyno i’r bobl gywir 

yn y lle cywir, mae’n gresynu’r cyflymder annigonol wrth ei gweithredu.  

Yn dilyn cyfres o gynlluniau peilot ar draws Cymru, mae’r Pwyllgor yn nodi sefydlu cronfa 

arloesol 18 mis Tai yn Gyntaf. Er i chi gadarnhau y caiff y gwerthusiadau eu defnyddio i 

gyfrifo costau a buddion gweithredu Tai yn Gyntaf ar draws Cymru, ni wnaethoch roi 

dyddiad i’r gwaith hwn gael ei gwblhau. Mae’r Pwyllgor yn cydnabod pwysigrwydd sefydlu 

sail dystiolaeth gadarn ar gyfer prosiectau o’r fath, ond mae angen gweithredu’n 

gyflymach ar y mater hwn gyda therfyn amser cliriach ar gyfer cyflwyno prosiect Tai yn 

Gyntaf, yn hytrach na rhagor o gynlluniau peilot.  

Hefyd, mae pryder gan y Pwyllgor nad yw Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r canllawiau 

arfer da eto ynghylch gweithredu cysylltiad lleol, y nodwyd ei fod yn faes pwysig yn ein 

hadroddiad flwyddyn yn ôl. Dywedwyd wrthym y disgwylir cyhoeddi hyn ar ôl y Pasg a 

hoffem weld y canllawiau hyn cyn gynted ag y byddant ar gael.   

Mae’r Pwyllgor yn croesawu’r £30 miliwn o gyllid ychwanegol dros 2018-19 a 2019-20 er 

mwyn mynd i’r afael â digartrefedd a’i atal. Mewn tystiolaeth ysgrifenedig, rydych yn 

dweud ei bod yn rhy gynnar i ddisgwyl i hyn arwain at newidiadau sylweddol yn y data ar 

bobl sy’n cysgu ar y stryd. Fodd bynnag, mae’r Pwyllgor yn teimlo y gallai’r Llywodraeth 

ddarparu llyw cliriach ar y nodau sydd ganddi ar gyfer newid nifer y bobl sy’n cysgu ar y 

stryd drwy bennu targedau mesuradwy o fewn amserlenni penodol.   

Mewn tystiolaeth, gwnaethoch gyfeirio at hwb gofal cymunedol Wrecsam fel enghraifft o 

arfer da. Rydych yn dweud bod y model darparu gwasanaeth hwn yn cael ei hyrwyddo i 

awdurdodau cyhoeddus a byrddau iechyd lleol, ond hoffai’r Pwyllgor weld mwy o 

wybodaeth am sut y mae hyn yn cael ei hyrwyddo.  

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb maes o law.   

Yn gywir 

 

John Griffiths AC 



 

 

Cadeirydd 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 


