
Tudalen | 1  
 

  

 

 

Strategaeth Digartrefedd 

Cyngor Castell-nedd Port 

Talbot 2018-22 
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Port Talbot yn briodol, yn fforddiadwy ac o safon mewn 

cymunedau cynaliadwy, gan gynnig dewisiadau a 
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RHAGAIR 

Mae'n bleser gennym rannu Strategaeth Digartrefedd y cyngor â chi ar gyfer 

cyfnod 2018 i 2022. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r holl sefydliadau ac 

unigolion sydd wedi bod yn rhan o'r adolygiad o sut mae'r cyngor yn atal 

digartrefedd ac yn ymateb iddo ar hyn o bryd, a oedd wedi llywio'r ddogfen hon. 

Hoffem ddiolch yn enwedig i'r sawl a oedd yn rhan o'r gwaith sydd wedi 

defnyddio'r gwasanaethau digartrefedd eu hunain.  

Mae'r strategaeth yn amlinellu'r prif broblemau yng Nghastell-nedd Port Talbot 

mewn modd syml ac mae'n nodi'r blaenoriaethau i'w gweithredu er mwyn mynd 

i'r afael â'r problemau hynny.  

 

Yng Nghastell-nedd Port Talbot, mae gennym bartneriaeth ddigartrefedd 

amlasiantaeth gynhyrchiol a gweithredol ac mae atal a lliniaru digartrefedd yn 

rhan sylfaenol o ymdrech gydweithredol barhaus aelodau'r bartneriaeth. Fel 

cyngor, rydym yn benderfynol y byddwn yn parhau i weithio mor effeithiol â 

phosib gyda'r holl bartneriaid hyn ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a 

gwirfoddol er mwyn mwyafu cyfleoedd i gyflwyno'r strategaeth hon. 

  
Y Cynghorydd Peter D. Richards 
Aelod y Cabinet dros Wasanaethau 
Cymdeithasol i Oedolion ac Iechyd 

Angela Thomas 
Pennaeth y Gwasanaethau i Oedolion 
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BETH YW EIN GWELEDIGAETH? 

Llunio CNPT yw Cynllun Corfforaethol Cyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae'n 

nodi'r hyn rydym am ei wneud i helpu'r fwrdeistref sirol i fod yn lle gwell i bobl 

fyw, dysgu a gweithio a magu eu teuluoedd.  

Gweledigaeth y cyngor yw creu Castell-nedd Port Talbot lle mae gan bawb gyfle 

cyfartal i fod yn iachach, yn hapusach, yn fwy diogel ac yn ffyniannus.1 

Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy weithio mewn partneriaeth ag asiantaethau 

eraill megis gofal cymdeithasol, iechyd, addysg, y trydydd sector, landlordiaid 

cymdeithasol cofrestredig, sefydliadau cymunedol, sefydliadau crefyddol a'r 

sector preifat.  

Drwy weithio mewn partneriaeth, byddwn yn canolbwyntio ar atal digartrefedd 

drwy sicrhau bod pobl yn derbyn ymyriadau amserol sy'n seiliedig ar dystiolaeth 

ac y gellir eu cefnogi i fyw mewn llety cynaliadwy tymor hir.  

I'r perwyl hwn, bydd gwaith y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, 

Iechyd a Thai yn cynnwys yr amcanion lles canlynol a nodir yn ein Cynllun 

Corfforaethol ar gyfer 2018-2022: 

 Gwella lles plant a phobl ifanc 

"Mae ein holl blant a'n pobl ifanc yn cael y dechrau 

gorau mewn bywyd, fel y gallant fod y gorau y gallant 

fod." 

 Gwella lles yr holl oedolion sy'n byw yn y fwrdeistref sirol 

“Mae pawb yn cymryd rhan lawn mewn bywyd cymunedol - yn  

gymdeithasol ac yn economaidd 

 

                                                           
1 Cynllun Integredig Sengl CBS CNPT 2013-2023 
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 Datblygu'r economi a'r amgylchedd lleol fel y gellir gwella lles pobl 

“Bydd holl fwrdeistref sirol gyfan Castell-nedd Port 

Talbot yn lle bywiog ac iach i fyw, gweithio a threulio 

amser hamdden” 

 

Mae gan y strategaeth digartrefedd rôl i'w chwarae wrth gyflawni'r amcanion 

trosgynnol hyn, ond y ddau gyntaf yw'r rhai mwyaf perthnasol.  

Os ydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i atal pobl rhag dod yn ddigartref, bydd 

lles plant, pobl ifanc ac oedolion yn cael ei wella. Yn ychwanegol, bydd gan bobl 

y gefnogaeth y mae ei hangen arnynt er mwyn cyfrannu at yr economi leol. 

YR HYN RYDYM AM EI GYFLAWNI? 

Yng ngwanwyn 2018, comisiynodd y cyngor adolygiad annibynnol o sut mae'n 

ymateb i bobl sy'n wynebu digartrefedd er mwyn i ni weld sut gallwn adeiladu 

ar ein harfer presennol a datblygu ffyrdd newydd o weithio. Roedd yr adolygiad 

hwn yn cynnwys gweithio'n agos gydag amrywiaeth o randdeiliaid er mwyn nodi 

cyfleoedd ar gyfer gwella.  

Mae'r strategaeth hon yn nodi sut rydym yn bwriadu gweithredu ar 

ganlyniadau'r adolygiad fel ein bod yn y sefyllfa orau i ddiwallu anghenion y 

rheiny sy'n ddigartref, neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, dros y pedair 

blynedd nesaf a thu hwnt.  

Nod y cyngor yw gweithredu ymagwedd a fydd yn atal digartrefedd lle bynnag y 

bo modd ac yn cefnogi'r person yn effeithiol pan fydd yn digwydd.  Bydd cynllun 

gweithredu manwl, wedi'i lunio ar y cyd â'r holl randdeiliaid, yn cael ei greu a'i 

weithredu yn dilyn cyhoeddi fersiwn derfynol y strategaeth.    
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Er mwyn cyflawni ein nod, mae'r cyngor yn bwriadu canolbwyntio ar: 

1. Ddatblygu gwaith partneriaeth effeithiol a rhagweithiol gydag 

asiantaethau, gan gynnwys sefydliadau cymunedol, fel y gellir nodi'r 

problemau'n gynnar ac y gellir cael mynediad at gefnogaeth mor gyflym a 

hawdd â phosib. 

2. Archwilio cyfleoedd i weithredu ymagwedd amlasiantaeth fel bod y rheiny 

sydd wedi bod yn ddigartref fwy nag unwaith ac mae ganddynt anghenion 

lluosog a/neu gymhleth yn cael eu cefnogi i fyw yn eu cartrefi eu hunain. 

Cyflawnir hyn drwy gyflwyno cefnogaeth arbenigol, ddwys, unigol a 

phenodol: dyma ffordd o weithio y cyfeirir ati'n aml fel y model 'Tai'n 

Gyntaf'. 

3. Adolygu ein modelau gwasanaeth presennol ar gyfer llety dros dro ac 

archwilio datblygu ymagwedd 'dros dro i barhaol' er mwyn osgoi'r angen 

i aelwydydd symud mor aml. 

4. Datblygu cynlluniau/strategaethau tai penodol sy'n canolbwyntio ar y 

bobl hynny sy'n wynebu'r perygl mwyaf o brofi digartrefedd, er enghraifft, 

llety ar gyfer pobl sengl dan 35 oed a chyn-filwyr. 

5. Ystyried defnyddio cyllidebau wedi'u cyfuno lle gallai hyn fod o fudd - un 

enghraifft lle rydym yn teimlo y gallai hyn fod o fudd yw wrth gomisiynu 

llety ar gyfer pobl rhwng 18 a 25 oed sydd wedi gadael gofal a phobl ifanc 

sy'n 16/17 oed. 

6. Cryfhau ein cysylltiadau ag asiantaethau megis y Ganolfan Byd Gwaith, er 

mwyn archwilio effaith diwygiad lles cenedlaethol ehangach i helpu i 

lywio cynllunio. 

7. Edrych ar sut y gallwn ddefnyddio technoleg gwybodaeth i helpu pobl ac 

asiantaethau i gael mynediad yn gyflym at y gefnogaeth, yr wybodaeth a'r 

cyngor y mae eu hangen arnynt, ac i'r comisiynwyr gael gwybodaeth well 

er mwyn llywio cynllunio. 
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8. Mewn ymateb i'n Strategaeth Digartrefedd, adolygu'r trefniadau monitro 

presennol ar gyfer gwasanaethau cefnogi tai a ariennir gan Grant y 

Rhaglen Cefnogi Pobl fel y gall y cyngor ddeall ac asesu sut mae'r 

gwasanaethau rydym yn eu darparu'n cyflwyno nodau'r strategaeth hon.   

 

 

 

Rydym yn cynnig symud y ffocws o ymatebion brys a chyflawni ein 

dyletswyddau o ran digartrefedd i aelwydydd mewn argyfwng drwy 

archwilio'r canlynol: 

 

1. Mwy o gefnogaeth sy'n canolbwyntio ar y gymuned er mwyn atal 

digartrefedd cyn iddo ddod yn argyfwng. 

 

2. Cefnogaeth ac opsiynau llety sy'n seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer pobl 

ag anghenion cymhleth sydd wedi bod yn ddigartref fwy nag unwaith 

ac mae angen amrywiaeth o wasanaethau arnynt. 

 

3. Helpu pobl i gael llety parhaol a lleihau'r angen am lety dros dro. 
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BETH SY'N LLYWIO EIN FFORDD O FEDDWL? 

Mae amrywiaeth eang o ddeddfau ac arweiniadau cenedlaethol sy'n dylanwadu 

ar gynllunio a chyflwyno gwasanaethau digartrefedd, gan gynnwys: 

  

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

        

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn dylanwadu'n sylweddol ar y ffordd y mae 

awdurdodau lleol yn cefnogi'r bobl hynny sy'n cael eu bygwth â digartrefedd, 

neu sydd eisoes yn ddigartref. Er mwyn ymateb i'r ddeddfwriaeth hon, mae'r 

cyngor wedi newid ei ymagwedd er mwyn canolbwyntio ar atal digartrefedd. 

  

Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 

2014 

Mae'r ddeddf yn cyfnerthu 

deddfau presennol ac mae'n 

pwysleisio ar atal a sicrhau bod 

gan bobl ddewis a rheolaeth 

Gwasanaethau Cymdeithasol 

Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith 

Gweithredu 2011 

Agenda Llywodraeth Cymru ar 

gyfer comisiynu a chydweithio 

rhanbarthol wrth ddarparu 

gwasanaethau 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol (Cymru) 2015 

Gwella lles cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a 

diwylliannol Cymru 

Deddf Tai (Cymru) 2014 

Mae ffocws cadarn ar atal 

digartrefedd sy'n gosod 

dyletswyddau cyfreithiol newydd 

ar awdurdodau lleol 

Cynllun Corfforaethol CBS 

Castell-nedd Port Talbot 2018-

2022 

Mae'n nodi ein hamcanion a'n 

blaenoriaethau lles 

Asesiad o Anghenion Poblogaeth 

Bae'r Gorllewin  

Mae'n ystyried y galw am 

wasanaethau ar hyn o bryd a'r 

galw a ragwelir yn y dyfodol  
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Nod y strategaeth hon yw cryfhau ein harfer presennol fel ein bod yn 

canolbwyntio ar ddatblygu ymatebion ataliol yn barhaus a'u bod wrth wraidd 

ein cymunedau a'n llety a'n cefnogaeth arbenigol ar gyfer y bobl hynny y mae 

ganddynt anghenion cymhleth a hanes o fod yn ddigartref fwy nag unwaith. 

Drwy wneud hyn, y gobaith yw y byddwn yn lleihau nifer y bobl sydd mewn 

argyfwng ac mae angen ymatebion brys arnynt.  

BETH RYDYM YN EI WYBOD AM DDIGARTREFEDD YNG NGHASTELL-NEDD 

PORT TALBOT? 

 Mae nifer yr aelwydydd y canfuwyd eu bod yn ddigartref y mae 

dyletswydd ar y cyngor i'w helpu i ddod o hyd i lety wedi cynyddu 21% ers 

2015-16. (537 o aelwydydd dros 2015-16, yn cynyddu i 652 o aelwydydd 

yn 2017-18).  

 Mae hyn wedi arwain at fwy o bwysau ar yr adnoddau a ddarperir er 

mwyn bodloni dyletswyddau'r cyngor. 

 Mae nifer yr aelwydydd mewn llety dros dro hefyd wedi cynyddu. 

 Mae'r cynnydd hwn wedi arwain at lawer mwy o ddefnydd o lety gwely a 

brecwast ar gyfer pobl sengl. 

 Mae'r problemau y mae pobl sengl ag anghenion cymhleth yn eu 

hwynebu wedi arwain at fwy o alw ar wasanaethau: nid llety'n unig, ond 

amrywiaeth o wasanaethau eraill gan gynnwys y gwasanaethau 

cyfiawnder troseddol, camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl a 

gwasanaethau iechyd eraill. 

 Mae'r tîm Diogelwch Cymunedol wedi datblygu'r Pwyllgor Asesu Risg 

Amlasiantaeth ar gyfer Pobl Ddiamddiffyn ar y Stryd, wedi'i gadeirio gan 

Heddlu De Cymru, sy'n dod ag asiantaethau at ei gilydd i drafod atebion 

posib. 
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 Mae cyfran fawr o'r achosion a drafodir naill ai'n ymwneud â bod yn 

ddigartref ar y stryd neu bobl sydd mewn sefyllfa fregus o safbwynt llety. 

 Mae'r cyngor yn defnyddio cyfran fawr o'i gyllideb Cefnogi Pobl i ddarparu 

gwasanaethau sy'n cefnogi pobl yn eu cartrefi gyda'r nod o'u hatal rhag 

bod yn ddigartref. 

 Mae nifer y bobl sy'n ddigartref yn y fwrdeistref sirol yn dod o gyfran fach 

o wardiau'r cyngor yn bennaf, fel a ganlyn: 

 

● Cyfeiriadau hysbys diwethaf 

yr aelwydydd a roddodd wybod 

i'r cyngor eu bod yn ddigartref 

neu mewn perygl o fod yn 

ddigartref yn ystod 2017/18. 
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BETH RYDYM AM EI WNEUD? 

Rydym yn gyngor uchelgeisiol ac mae llawer rydym am ei gyflawni er mwyn 

sicrhau bod y rheiny sy'n cael eu bygwth â digartrefedd neu sydd eisoes yn 

ddigartref yn cael y gefnogaeth a'r llety cywir ar yr amser cywir, a bod y rheiny 

â'r anghenion mwyaf cymhleth yn cael eu cefnogi i sicrhau llety tymor hir. 

Mae'r adran ganlynol yn amlinellu'r meysydd blaenoriaeth rydym yn bwriadu eu 

rhoi ar waith dros y pedair blynedd nesaf a thu hwnt. Y blaenoriaethau hyn fydd 

ffocws cynllun gweithredu manwl a gaiff ei ddatblygu dros y misoedd i ddod.  

Blaenoriaeth Un: Ymyrryd ac Atal Cynnar 

Cryfhau ymagweddau at atal ac ymyrryd yn gynnar  

 

Byddwn yn gweithio gydag asiantaethau eraill a'n cymunedau lleol i sicrhau ein 

bod yn gallu nodi problemau ar gam cynnar. Drwy weithio mewn partneriaeth 

ag asiantaethau eraill, byddwn yn sicrhau bod y rheiny sydd mewn perygl o fod 

yn ddigartref yn cael y gefnogaeth gywir ar yr amser cywir ac yn y lle cywir.  

Beth yw'r sefyllfa bresennol? 

Mae gennym nifer o wasanaethau gwahanol i gefnogi'r rheiny sydd mewn perygl 

o brofi digartrefedd neu sy'n ddigartref. Rydym wrthi'n adolygu'r gwasanaethau 

hyn i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael, gan 

gynnwys cymunedau lleol. Byddwn yn parhau i adeiladu ar ein gwaith presennol 

i weithredu ymyriadau mwy ataliol, a fydd yn arwain at leihad yn nifer y bobl y 

mae angen llety brys am gyfnod byr arnynt.  
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Ble rydym ni'n mynd? 

Byddwn yn edrych ar sut gallwn weithio gyda'n cymunedau lleol i helpu i atal 

digartrefedd a sicrhau bod y gwasanaethau rydym yn eu darparu yn cyflwyno'r 

canlyniadau cywir. Byddwn hefyd yn edrych ar sut mae pobl yn cael mynediad 

at y gwasanaethau hyn ar hyn o bryd ac yn archwilio'r posibiliadau ar gyfer 

symud mwy o adnoddau o ymyriadau brys i ataliaeth. 

Blaenoriaeth Dau: Gweithredu ymagwedd amlasiantaeth 

Cefnogaeth a dargedir ar gyfer y rheiny â'r anghenion mwyaf cymhleth er 

mwyn atal cyfnodau eraill o ddigartrefedd 

 

Rydym yn ymwybodol bod gan rai pobl amrywiaeth cymhleth o anghenion ac 

efallai fod angen help arnynt wrth gynnal llety am gyfnod hir mewn modd 

cynaliadwy. Mae'r model Tai'n Gyntaf yn ceisio darparu llety parhaol a 

chefnogaeth arbenigol wedi'i thargedu ar gyfer pobl. Nod y model hwn yw 

lleihau'r angen am lety brys, dros dro, ac atal pobl rhag bod yn ddigartref fwy 

nag unwaith.  

Beth yw'r sefyllfa bresennol? 

Ar hyn o bryd mae gennym nifer uchel o bobl mewn llety dros dro a darpariaeth 

llety a brecwast. Hefyd, mae gan nifer sylweddol o bobl yng Nghastell-nedd Port 

Talbot anghenion cymhleth a hanes o fod yn ddigartref fwy nag unwaith. Mae 

angen amrywiaeth o wasanaethau ar y bobl hyn. 

Ble rydym ni'n mynd?  

Byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid cymdeithas tai sy'n rhoi'r model Tai'n 

Gyntaf ar waith ac yn eu helpu i ddefnyddio arbenigedd amrywiaeth o 

sefydliadau partner allweddol, megis y Bwrdd Iechyd Lleol.  
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Blaenoriaeth Tri: Adolygu modelau gwasanaeth ar gyfer llety dros dro 

Helpu pobl i gael mynediad i lety parhaol  

 

Byddwn yn cynnal adolygiad o'n cynnig o lety dros dro ac yn archwilio'r 

posibilrwydd o weithredu model 'dros dro i barhaol'.  

Beth yw'r sefyllfa bresennol? 

Mae galw mawr am lety dros dro ac felly mae'n rhaid i ni ddefnyddio llety gwely 

a brecwast. Mae rhai pobl yn gadael llety dros dro heb fod yn gallu cynnal llety 

tymor hwy, ac felly maent yn dychwelyd i lety dros dro. 

Ble rydym ni'n mynd? 

Rydym am helpu pobl sy'n gadael llety dros dro i gynnal tenantiaeth tymor hir a 

lleihau'r nifer sy'n cael eu bygwth yn aml â digartrefedd neu sy'n ddigartref. Er 

mwyn gwneud hyn, byddwn yn archwilio sut gallwn weithio gyda landlordiaid i 

roi model ar waith a all gynnig opsiynau mwy parhaol i'r rheiny mewn llety dros 

dro. 

Blaenoriaeth Pedwar: Datblygu cynlluniau/strategaethau tai penodol 

Canolbwyntio ar helpu pobl sy'n wynebu'r perygl mwyaf o brofi digartrefedd 

 

Mae angen adolygu'r amrywiaeth o opsiynau llety ar gyfer ein grwpiau o 

gleientiaid sy'n wynebu'r perygl mwyaf, gan gynnwys pobl sengl dan 35 oed a 

grwpiau angen blaenoriaeth eraill. 

Ble rydym ni? 

Rydym yn ymwybodol bod angen i ni edrych ar sut mae newidiadau ehangach, 

megis diwygio lles, yn dylanwadu ar ein cynllunio ac yn llywio datblygiad 

opsiynau a gwasanaethau llety. 
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Ble rydym ni'n mynd? 

Bydd datblygu cynlluniau tai penodol yn ein helpu i ddeall anghenion tai ein 

cymunedau lleol yn well ac yn ein helpu i fynd i'r afael â hwy. Bydd y cynlluniau 

hyn yn pennu sut rydym yn bwriadu ymateb i'n heriau presennol ac yn y dyfodol 

er mwyn sicrhau bod gan ein preswylwyr lleol amrywiaeth o fodelau tai addas a 

fforddiadwy.  

Blaenoriaeth Pump: Cyllidebau cyfun 

Gwneud y gorau o'n hadnoddau ariannol 

 

Gall cyllidebau cyfun ein helpu i gael gwell gwerth am arian a symleiddio 

prosesau ar gyfer cael mynediad at gefnogaeth. Yn enwedig, gellir ystyried y 

defnydd o gyllideb gyfun er mwyn cynnig atebion llety a chefnogaeth i bobl 

rhwng 18 a 25 oed sy'n gadael gofal a phobl ifanc rhwng 16 a 17 oed sy'n cael eu 

bygwth â digartrefedd neu sy'n ddigartref.    

Ble rydym ni? 

Er bod gweithio partneriaeth da rhwng y gwasanaethau cymdeithasol i blant a 

phobl ifanc a'n tîm opsiynau tai, mae pob tîm yn comisiynu ymatebion i bobl 

ifanc sy'n gadael gofal ag anghenion llety ar wahân ar hyn o bryd.   

Ble rydym ni'n mynd? 

Rydym am archwilio'r posibilrwydd o weithredu cyllideb gyfun a'r manteision 

posib ar gyfer gwasanaethau a ddarperir i bobl ifanc rhwng 18 a 25 oed sy'n 

gadael gofal a phobl ifanc rhwng 16 a 17 oed sy'n cael eu bygwth â digartrefedd 

neu sy'n ddigartref.  
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Blaenoriaeth Chwech: Gweithio mewn Partneriaeth 

Cryfhau ein cysylltiadau ag asiantaethau partner ymhellach er mwyn ddeall 

anghenion a galwadau'n well 

 

Mae cryn newid wedi bod yn genedlaethol, gan gynnwys diwygio lles yn 

ddiweddar, ac mae angen i ni weithio'n agos gyda sefydliadau eraill megis y 

Ganolfan Byd Gwaith er mwyn helpu i lywio'r modd rydym yn cynllunio, yn 

comisiynu ac yn cyflwyno cefnogaeth. 

Ble rydym ni? 

Mae posibilrwydd o hyd i adeiladu ar ein gwaith partneriaeth presennol gydag 

asiantaethau ymhellach i'n helpu i ddatblygu ymatebion cadarn ar gyfer y rheiny 

sy'n cael eu bygwth â digartrefedd neu'r rheiny sy'n profi digartrefedd.   

Ble rydym ni'n mynd? 

Byddwn yn ymdrechu i gryfhau ein trefniadau presennol ar gyfer gweithio mewn 

partneriaeth â'r asiantaethau hynny a all helpu i gefnogi ein cynllunio. 

 

Blaenoriaeth Saith: Technoleg Gwybodaeth (TG)   

 Ehangu'r defnydd o dechnoleg gwybodaeth  

 

Gall defnydd cynyddol a gwell o TG helpu i sicrhau bod gan bobl ac asiantaethau 

fynediad cyflym at y gefnogaeth, yr wybodaeth a'r cyngor cywir. Hefyd, mae 

systemau gwell yn cefnogi comisiynwyr wrth gasglu data er mwyn llywio 

cynllunio.  
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Beth yw'r sefyllfa bresennol? 

Rydym yn cydnabod pwysigrwydd data cywir er mwyn sicrhau bod y 

comisiynwyr yn gallu deall anghenion y rheiny sy'n cael mynediad at 

wasanaethau digartrefedd yn well. Bydd systemau digidol cadarn hefyd yn helpu 

i symleiddio prosesau ac yn helpu i ddarparu mynediad amserol at wybodaeth a 

chyngor cywir i bobl. 

Ble rydym ni'n mynd? 

Byddwn yn adolygu ein systemau digidol a'n prosesau adrodd presennol ac yn 

ystyried opsiynau ar gyfer gwella. Byddwn hefyd yn archwilio sut y gellir 

defnyddio TG i helpu i gyflwyno gwybodaeth, cyngor a chymorth.  

Blaenoriaeth Wyth:  

Monitro gwasanaethau a ariennir gan Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl 

Sicrhau bod ein gwaith comisiynu o ran Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl yn ein 

helpu i gyflwyno ein strategaeth 

 

Er mwyn sicrhau ein bod yn cyflwyno ein strategaeth yn llwyddiannus, byddwn 

yn diweddaru ein trefniadau monitro presennol ar gyfer Grant y Rhaglen Cefnogi 

Pobl fel y gallwn ddeall sut mae'r gwasanaethau rydym yn eu comisiynu'n 

bodloni nodau ein strategaeth.  

Beth yw'r sefyllfa bresennol? 

Mae gennym drefniadau monitro cadarn ar waith er mwyn deall effaith y 

gwasanaethau rydym yn eu comisiynu. Bydd angen i'r offerynnau hyn gael eu 

hadnewyddu er mwyn adlewyrchu gweithredu ein strategaeth. 
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Ble rydym ni'n mynd? 

Datblygir a gweithredir safonau monitro newydd fel y gallwn ddeall sut mae'r 

gwasanaethau rydym yn eu comisiynu'n ein helpu i gyflawni ein hamcanion. 

RHOI AR WAITH A MONITRO  

Mae'r ddogfen hon yn cyflwyno strategaeth tymor canolig a fydd yn cael ei rhoi 

ar waith dros y pedair blynedd nesaf. Byddwn yn gweithio gyda'n rhanddeiliaid 

i ddatblygu cynllun gweithredu manwl sy'n nodi sut y byddwn yn cyflawni ein 

blaenoriaethau. Bydd y cynllun gweithredu hwn yn cynnwys arweinwyr atebol a 

sut gallwn ddarparu tystiolaeth i ddangos a yw'r amcan wedi'i gyflawni.  

Bydd cynnydd yn erbyn y cynllun gweithredu hwn yn cael ei adrodd yn flynyddol 

gan Bwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles. 

CASGLIAD  

Yn aml, mae anghenion y bobl sy'n cael eu bygwth â digartrefedd neu'r bobl sy'n 

profi digartrefedd yn gymhleth ac yn lluosog ac, o ganlyniad, ein nod yw cryfhau 

gweithio mewn partneriaeth er mwyn helpu i atal a lleihau digartrefedd.  

I wneud hyn, byddwn yn archwilio modelau ac ymagweddau newydd fel y gallwn 

symud y ffocws o reoli argyfyngau tuag at ffyrdd o weithio sy'n cefnogi ataliaeth 

a chynaladwyedd llety tymor hir.  

Bwriad y ddogfen hon yw bod yn ddatganiad agored er mwyn i'n preswylwyr a'n 

darparwyr gwasanaeth ddeall ein bwriad a'n huchelgeisiau. Bydd rhoi'r 

strategaeth hon ar waith yn caniatáu i'n rhanddeiliaid, gan gynnwys y rheiny sy'n 

defnyddio'r gwasanaethau neu sydd wedi'u defnyddio i ddylanwadu ar ein 

datblygiadau ar gyfer y dyfodol a chyfrannu atynt.  

Bydd ein strategaeth yn ddogfen fyw a chaiff ei hadolygu'n rheolaidd er mwyn 

sicrhau ei bod yn dal i fod yn addas at y diben ac yn canolbwyntio ar anghenion 

newidiol pobl yng Nghastell-nedd Port Talbot.  
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CYFEIRIADAU  

Deddf Tai (Cymru) 2014 

http://llyw.cymru/topics/housing-and-regeneration/legislation/housing-

act/?lang=cy  

 Cynllun Corfforaethol CBS Castell-nedd Port Talbot 2017-2022 

https://www.npt.gov.uk/15847  

Cynllun Busnes Strategol CBS Castell-nedd Port Talbot 2017-2022 ar gyfer y 

Gwasanaethau Plant ac Oedolion 

https://democracy.npt.gov.uk/documents/s34372/People%20Directorate%20S

trategic%20Business%20Plan%202018-2019%203.pdf  

Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu 2011 

https://gov.wales/topics/health/publications/socialcare/guidance1/services/?s

kip=1&lang=cy  

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 

https://gov.wales/topics/health/socialcare/act/?skip=1&lang=cy  

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

http://gov.wales/topics/people-and-communities/people/future-generations-

act/?skip=1&lang=cy  

Asesiad o Anghenion Poblogaeth Bae'r Gorllewin 2016-2017 

http://www.westernbaypopulationassessment.org/cy/home-welsh/  
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