
Ni ddylai unrhyw un gael ei ystyried 
fel troseddwr am fod yn ddigartref 
neu’n amddifad. Ond mae’r Ddeddf 
Crwydradaeth (1824) yn gwneud 
cysgu ar y stryd neu fegera yn drosedd 
yng Nghymru a Lloegr. Mae Crisis, 
Centrepoint, St Mungo’s, Homeless 
Link, Shelter Cymru, Cymorth Cymru a’r 
Wallich yn galw am ddiddymu’r Ddeddf 
Crwydradaeth.

Mae’r Ddeddf Crwydradaeth yn dal i 
gael ei defnyddio hyd heddiw, ac mae 
posib arestio unrhyw un sy’n sy’n cael 
ei weld yn byw ar y stryd neu’n begera. 
Mae’r ffigurau’n dynodi bod y Ddeddf 
Crwydradaeth yn cael ei defnyddio gan 
fwyafrif helaeth yr heddluoedd ledled 
Cymru a Lloegr.

Pam mae hyn yn bwysig?

Nid yw’r Ddeddf Crwydradaeth yn gwneud 
unrhyw beth i ddatrys yr hyn sydd wrth wraidd 
digartrefedd. A dweud y gwir, mae’n llawer mwy 
tebygol o wthio rhywun ymhellach oddi wrth y 
gwasanaethau hanfodol sy’n eu helpu i symud 
oddi ar y stryd.

“Pan glywais i amdanyn nhw … arestio 
pobl am grwydradaeth neu beth bynnag, 
fe wnes i ddysgu cysgu mor bell o ganol 
y ddinas â phosib.… Roedd rhai o’r llefydd 
rydw i wedi cysgu ynddyn nhw’n ofnadwy. 
Ond o leiaf roeddwn i’n gwybod na 
fyddai’r heddlu’n dod a fy arestio i.… Fe 
wnes i gysgu o dan bontydd a phob math.” 

Person yn cysgu ar y stryd yn Leeds



Nid yw’r heddlu angen y Ddeddf Crwydradaeth 
i fynd i’r afael â throseddau gwirioneddol. Nid 
yw Deddf Crwydradaeth yn cynnwys unrhyw 
bwerau nad oes gan yr heddlu eisoes drwy 
ddeddfwriaeth fodern. 

Bydd Llywodraeth y DU yn adolygu’r Ddeddf 
Crwydradaeth yn fuan – felly nawr yw’r amser i 
gyflwyno’r achos dros ei diddymu. Hyd nes caiff 
y Ddeddf ei diddymu, bydd pobl agored i niwed 
yn parhau i gael eu gwthio ymhellach fyth oddi 
wrth gefnogaeth. Dyma pam rydym yn galw ar 
Lywodraeth y DU i #ScraptheAct unwaith ac  
am byth.

Cefnogir yr ymgyrch hon gan: 

 

Cardota a/ 
neu gysgu ar 
 y stryd

Pobl yn cael eu 
harestio o dan y 
Ddeddf Crwydradaeth

Fel arfer yn cael 
dirwy a chofnod 
troseddol

Dirwy yn 
y fan a’r lle 
neu anfon 
pobl i’r Llys 
Ynadon

Ymddiried llai 
yn yr heddlu 
a llai parod 
i ymgysylltu 
â gweithwyr 
cymorth

Y sefyllfa bresennol o dan y Ddeddf 
Crwydradaeth

Beth mae ei angen arnom ni er mwyn helpu 
pobl i beidio â bod yn ddigartref

Beth allaf i ei wneud?

1. Ewch i www.crisis.org.uk/ScrapTheAct  
i ymuno â’r ymgyrch i gael gwybod sut i  
gymryd rhan

2. Gofyn i’ch sefydliad gofrestru fel cefnogwr yr 
ymgyrch a chefnogi’r ymgyrch yn gyhoeddus, 
neu ddangos eich cefnogaeth ar gyfryngau 
cymdeithasol: #ScraptheAct

3. Os ydych chi, neu rywun rydych yn ei adnabod, 
wedi cael profiad personol o’r Ddeddf 
Crwydradaeth, byddem wrth ein bodd yn 
clywed gennych chi. Llenwwch ein harolwg yn 
www.crisis.org.uk/ScrapTheAct neu gysylltu: 
campaigns@crisis.org.uk
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Mynediad at dai ar unwaith, yn ogystal 
â chymorth yng nghyswllt iechyd 
meddwl a bod yn gaeth i gyffuriau neu 
alcohol, a gwasanaethau hyfforddiant  
a chyflogaeth.

Cyfeirio pobl sy’n cysgu ar y stryd at 
weithwyr cymorth ac opsiynau tai er 
mwyn cynnal asesiad cynhwysfawr 
o’u hanghenion.

Llety parhaol gyda chymorth cyfannol 
parhaol i gynnal tenantiaeth.

Cysylltu heddluoedd â thimau 
allgymorth ac estyn allan i bobl 
sy’n cysgu ar y stryd er mwyn rhoi 
cymorth iddynt.1
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