
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod 5 Tachwedd 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Bobby Feeley / Phil Gilroy 

Awdur yr Adroddiad Ann Lloyd/Abbe Harvey 

Teitl Digartrefedd - Effeithiau COVID 19 a Chynlluniau Adferiad, 

Strategaeth Ddigartrefedd a Chyfrifiad Rhai sy’n Cysgu ar y 

Stryd 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Effeithiau COVID 19 ar ddigartrefedd, gan gynnwys canllawiau Llywodraeth Cymru 

a’n cynlluniau adferiad; y diwygiadau o fewn y Strategaeth Ddigartrefedd; a 

methodoleg cyfrifiad y rhai sy’n cysgu ar y stryd. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1. Rhoi diweddariad i Aelodau ar gynnydd y Cynllun Gweithredu Digartrefedd Strategol 

a ddiweddarwyd a gweithrediad cynllun digartrefedd tri cham Llywodraeth Cymru ac i 

hysbysu Aelodau ynghylch y fethodoleg ar gyfer cynnal y cyfrifiad blynyddol o’r rhai 

sy'n cysgu ar y stryd. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod Craffu yn sicrhau eu hunain bod Tîm Atal Digartrefedd Sir Ddinbych yn gweithio i 

gynllun tri cham Llywodraeth Cymru, ‘Canllawiau Cynllunio ar gyfer Digartrefedd a 

Gwasanaethau Cymorth yn ymwneud â Thai'. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Mae canllawiau cynllunio Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ar 3 Mehefin 2020, yn 

gosod y meysydd blaenoriaeth a'r egwyddorion allweddol y dylai awdurdodau lleol eu 

hystyried a’u mabwysiadu fel rhan o’u cynllunio strategol a gweithredol ar gyfer mynd 

i'r afael â digartrefedd, symud pobl ymlaen o lety brys a datblygu cymorth yn ôl yr 



 
 

angen o ran tai a llety â chymorth. Roedd angen i bob awdurdod lleol gyflwyno 

cynllun 3 cam o Orffennaf 2020 at Ebrill 2022. 

4.2. Bu i Lywodraeth Cymru ddyrannu’r symiau canlynol i gefnogi’r cynlluniau’n 

genedlaethol: 

Cam Teitl Terfynau 
Amser 

Swm a 
ddyrannwyd 
gan LlC 

Swm a 
ddyrannwyd i 
CSDd 

Cam 1 Rheoli Argyfwng Mawrth 20- 
Awst 20 

£10 miliwn 
+ £30 miliwn 

 

Cam 2  Ymateb Cam 2 Gor 20 – 
Mawrth 21 

£40 miliwn £2,287,637 

Cam 3 Symud i ‘normal 
newydd’ 

Ion 21 – 
Mawrth 22 

Anhysbys  

4.3. Cam 1 - Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau newydd ar gyfer darparu llety i 

rai sy’n cysgu ar y stryd a phobl ddiamddiffyn eraill yn ystod a thu hwnt i’r Pandemig 

Covid-19 cyfredol fel rhan o'r Cam Rheoli Argyfwng. 

4.4. Golygodd hyn bod 96 o aelwydydd ychwanegol wedi cael Llety brys (Mawrth 20 – 

Awst 20) ble nad oedd gan yr Awdurdod Lleol ddyletswydd i’w lletya yn flaenorol. 

Rydym wedi gallu hawlio unrhyw gostau ychwanegol i gefnogi aelwydydd digartref o 

ganlyniad uniongyrchol i COVID 19 gan Lywodraeth Cymru o’r dyraniadau Cam 1. 

4.5. Cam 2 - mae’r canllawiau diweddaraf yn cynghori y bydd gan Awdurdodau Lleol 

ddyletswydd barhaus i'r aelwydydd hyn i sicrhau llety parhaol. Mae ein Hymateb Cam 

2 yn Atodiad 1. 

4.6. Ar hyn o bryd rydym yn lletya 167 o aelwydydd mewn llety brys (gwely a brecwast, 

Parciau Carafanau); 87 mewn llety ar brydles (llety dros dro mwy hir dymor); a 125 o 

aelwydydd mewn llety â chymorth (yn cael cymorth ychwanegol ar gyfer anghenion 

cymhleth megis iechyd meddwl a thrais domestig). 

4.7. Yn dilyn atal yr Un Llwybr Mynediad at Dai, gan weithio gyda Thai Cymunedol Sir 

Ddinbych a’r Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig rydym wedi gallu lletya 49 

aelwyd o lety brys i dai cymdeithasol ac mae’r gwaith hwn yn parhau. 

4.8. Gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy rydym yn ceisio 

33 uned o lety yn y sector rhentu preifat yn Sir Ddinbych fel rhan o Gynllun Prydlesu 

Rhentu Preifat Llywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen beilot yn darparu cyllid i ddod a 

llety i fyny i'r safon angenrheidiol, darparu cefnogaeth barhaus i aelwydydd i gynnal 



 
 

eu tenantiaeth ac yn sicrhau’r landlord y bydd yr eiddo yn cael ei ddychwelyd yn yr 

un cyflwr ar ddiwedd y cyfnod o 5 mlynedd. 

4.9. Cam 3 – Mae ein gweledigaeth ar gyfer symud i’r ‘normal newydd’ yn Atodiad 2. Ni fu 

unrhyw fynegiant o gyllid ychwanegol i gefnogi hyn. 

4.10. Mae’r Grant Cymorth Tai wedi cymryd lle’r Grant Cefnogi Pobl ac mae gwaith yn 

digwydd ar hyn o bryd i adolygu'r holl gontractau i sicrhau eu bod yn cefnogi 

gweledigaeth Llywodraeth Cymru yn llawn i atal a lliniaru digartrefedd.  

4.11. Mae’r Strategaeth Ddigartrefedd yn anelu i ddiweddu digartrefedd yn Sir Ddinbych ac 

wedi ei chyfuno gyda’r Strategaeth Dai sydd i’w chyhoeddi yn fuan yn 2021 a bydd 

hefyd yn cysylltu’r Cynllun Cam 2 a’r Cynllun Adfer ac Adnewyddu Digartrefedd sy’n 

cael ei ddatblygu yn Gynllun Gweithredu Digartrefedd Strategol sy'n adlewyrchu 

canllawiau Llywodraeth Cymru. 

4.12. Bellach mae agwedd gorfforaethol integredig llawn tuag at ddigartrefedd.  Mae’r 

Gwasanaethau Cymorth Cymunedol yn darparu cymorth i’r rhai sydd mewn perygl o 

fod yn ddigartref, tra bod gwasanaethau eraill megis Cwsmeriaid a Chymunedau, 

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a Chyllid yn gweithio gyda’r Gwasanaethau 

Cymorth Cymunedol, gyda chefnogaeth gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol ar gyfer 

Economi a’r Parth Cyhoeddus, mewn perthynas â’r adeiladau. 

4.13. Yn Nhachwedd 2019 cynhaliwyd y Cyfrifiad Cysgu ar y Stryd blynyddol ledled Cymru 

ac mae’r adroddiad llawn ynghlwm yn Atodiad 3. Yn Sir Ddinbych bu i ni ganfod 

cwpwl o Sir y Fflint yn cysgu ar y stryd ar noson y cyfrif, roeddent wedi bod yn 

defnyddio Tŷ Golau ac ni fu iddynt aros yn y sir. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Mae’r Cynllun Gweithredu Adfer ac Adnewyddu Digartrefedd yn cyfrannu at gefnogi 

Cynllun Corfforaethol Sir Ddinbych 2017-22 yn y meysydd canlynol: 

 Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n diwallu eu hanghenion 

 Mae’r Cyngor yn cefnogi pobl a chymunedau i gynyddu annibyniaeth a chadernid 

 Mae pobl iau eisiau byw a gweithio yma, ac mae ganddynt y sgiliau i wneud hynny 



 
 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Mae Sir Ddinbych wedi cael dyraniad dangosol o £618,000 i brynu a datblygu 8 uned 

o lety dros dro brys i deuluoedd fel rhan o’r Cynllunio Cam 2, ac mae trafodaethau yn 

parhau ynghylch cyllid i ddarparu llety mwy parhaol. 

6.2. Cafwyd cyllid refeniw o £157,091 i recriwtio 2 Swyddog Cefnogi Tai yn Gyntaf a 2 

Ymarferydd Cefnogi Digartrefedd am 6 mis.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Mae Asesiadau Effaith Lles eisoes wedi cael eu cwblhau a’u rhannu gyda’r 

Pwyllgorau Archwilio a'r Cabinet yn 2017 yn ystod datblygiad y Strategaeth a’r 

Cynllun. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Aeth y Cynllun Cam 2 i’r Briffio Cabinet ym Mehefin 2020, aeth y Cynllun Gweithredu 

Digartrefedd i’r Craffu Partneriaeth yng Ngorffennaf 2019 a’r Cynllun Gweithredu Tai 

a Digartrefedd Strategol ym Mawrth 2020. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Croesawir y Cynllun Gweithredu Atal Digartrefedd gan y bydd yn helpu i wella 

bywydau’r bobl hynny a effeithir ac sydd mewn perygl o ddigartrefedd. Croesawir yn 

arbennig yr arian gan Lywodraeth Cymru a nodir yn yr adroddiad hwn. Gobeithir y 

bydd y cynllun hefyd yn helpu i sefydlogi’r costau cynyddol o fewn y maes hwn. 

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i'w lleihau? 

10.1. Cyflenwad cyfyngedig iawn sydd o atebion tai fforddiadwy ar gyfer y mwyafrif o’r 167 

o aelwydydd digartref, mewn tai cymdeithasol a'r sector rhentu preifat. Bydd y cynllun 

Prydlesu PRS yn darparu hyd at 33 o denantiaethau ac os gallwn sicrhau’r Cyllid 

Cam 2 ychwanegol gan Lywodraeth Cymru byddwn hefyd yn gallu darparu rhwng 15 

– 20 tenantiaeth i bobl sengl. 



 
 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Adran 7.4.2 (b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau Archwilio o ran 

adolygu perfformiad y Cyngor mewn perthynas ag amcanion polisi a thargedau 

perfformiad a/neu feysydd gwasanaeth penodol. 


