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Rhan 1 – Cyflwyniad, methodoleg a chyd-destun polisi/cyfreithiol 

1.1 Cyflwyniad a diben y ddogfen hon 

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn gofyn bod holl Gynghorau Cymru yn adolygu sut maent yn atal digartrefedd ac yn ymateb 

iddo. Mae disgwyl wedyn i unrhyw adolygiad lywio strategaeth a fydd yn fframio cyfeiriad gwasanaethau yn ystod y 

blynyddoedd sy’n dilyn. 

Mae’r ddogfen hon yn manylu ar ganfyddiadau adolygiad o’r gwasanaethau presennol yng Nghastell-nedd Port Talbot 

(CNPT). Yn ogystal â chanolbwyntio ar y gwasanaethau tai, mae hefyd yn archwilio’r cyd-destun polisi y maent yn bodoli 

ynddo, ac yn ystyried a yw’r ymateb i ddigartrefedd yn cydweddu â chyfeiriad strategol ehangach yr ardal.  

Nid diben y ddogfen hon yw argymell ffordd ymlaen. Nod y ddogfen hon yw cyflwyno’r dystiolaeth, trafod ac archwilio 

datblygiadau posibl, a chaniatáu i’r strategaeth y mae’n ei llywio gyflwyno argymhellion ynghylch cyfeiriad polisi. 

1.2 Methodoleg  

Comisiynwyd Ymgynghorydd Tai a Digartrefedd annibynnol, oedd â phrofiad helaeth o arena strategol digartrefedd ledled 

Cymru, i gynnal yr adolygiad, er mwyn sicrhau cymaint o wrthrychedd â phosibl. Nod yr adolygiad oedd sicrhau ystod eang 

o fewnbwn trwy siarad nid yn unig â’r rhai sy’n ymwneud ag asesu digartrefedd a’i reoli, ond hefyd â rhanddeiliaid sy’n 

gweithio mewn meysydd polisi eraill sy’n effeithio ar ddigartrefedd. Mae proses yr adolygiad wedi cynnwys: 

 defnyddio gwybodaeth sydd eisoes yn bodoli am ddigartrefedd, sydd ar gael trwy’r ystadegau a gasglwyd ar gyfer 

Llywodraeth Cymru (LlC);  

 archwilio’r cyd-destun polisi cenedlaethol mewn perthynas â digartrefedd;  

 archwilio’r cyd-destun polisi lleol ac ystyried sut gall digartrefedd gyd-fynd â hynny a’i adlewyrchu; 

 tynnu ar gyfarfod penodol Fforwm Darparwyr Cefnogi Pobl, y gwahoddwyd yr holl randdeiliaid amlasiantaeth 

allweddol iddo;  
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 cyfweld â chynrychiolwyr allweddol o’r holl feysydd gwasanaeth perthnasol – gan gynnwys tai/digartrefedd, 

gwasanaethau cymdeithasol (oedolion a phlant), comisiynu gofal cymdeithasol a thai, y bwrdd iechyd, y sector rhentu 

preifat, y tîm Cefnogi Pobl, y rhai sy’n gweithio ym maes Diogelwch Cymunedol, tîm rhanbarthol camddefnyddio 

sylweddau, yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), asiantaethau sy’n darparu cefnogaeth a darparwyr tai 

cymdeithasol; a  

 chynnal grŵp ffocws gyda phobl sydd â phrofiad o fod yn ddigartref.  

 

Dylanwadodd rhai agweddau ar y canfyddiadau ar sut datblygodd yr adolygiad. Amlygwyd materion/blaenoriaethau wrth 

i’r cyfweliadau gael eu cynnal, ac yn sgîl hynny roedd modd i’r adolygiad ganolbwyntio ar y meysydd hynny a’u hystyried yn 

fanylach. Mae angen i unrhyw strategaeth a ddatblygir, wrth i ni symud ymlaen, adlewyrchu’r blaenoriaethau a nodwyd. 

At ddibenion cyhoeddi’r ddogfen hon, fel sy’n ofynnol gan LlC, mae unrhyw ddata personol a/neu sensitif sy’n cyfeirio at 

berson neu asiantaeth benodol wedi cael ei dynnu allan, fel y mae unrhyw sylwadau personol/goddrychol.  

Yn yr adran sy’n dilyn rydym yn archwilio cyfeiriad polisi digartrefedd, a’r dyletswyddau newydd arwyddocaol a gyflwynwyd 

gan y Ddeddf.  

1.3 Y cyfeiriad polisi cenedlaethol o ran digartrefedd 

Ers blynyddoedd lawer, y pwyslais yng Nghymru wrth ymateb i ddigartrefedd fu canolbwyntio ar sut mae ei atal. Mae’r 

ffocws hwn wedi cael ei gymeradwyo gan LlC a’i fabwysiadu gan Gynghorau ac asiantaethau eraill.   

Mae’r dull gweithredu hwn o ran polisi wedi arwain at ddatblygu a sefydlu gwasanaethau i helpu pobl mor gynnar â phosibl 

mewn perthynas ag unrhyw angen tai sydd ganddynt, ac i weithio gyda nhw i gael hyd i ateb, lle bynnag y bo hynny’n bosibl, 

cyn i’r sefyllfa droi’n argyfwng.  
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Yn 2015, rhoddwyd Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 ar waith i adlewyrchu’r pwyslais hwn ar ataliaeth. Cyflwynodd y 

Ddeddf sawl dyletswydd newydd, ac er mwyn eu cyflawni, anogwyd Cynghorau i wneud gwell defnydd o wasanaethau a 

sefydlwyd eisoes. Un o brif nodau pendant yr adolygiad hwn oedd pennu a yw’r gwasanaethau priodol yn eu lle yn CNPT, ac 

a ydynt yn cyflawni’r dyletswyddau a gyflwynwyd.  

Wedi i’r Ddeddf gael ei chyflwyno, cynhaliwyd adolygiad yn ddiweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC), er mwyn canfod 

a oedd atal digartrefedd wedi’i wreiddio yn niwylliant Cynghorau yng Nghymru.  

Mae’r canfyddiadau’n awgrymu bod gan Gynghorau gryn bellter i’w deithio o hyd, ac adroddir eu bod “yn parhau i 

ganolbwyntio ar reoli sefyllfa pobl sydd mewn argyfwng, yn hytrach nag atal hynny rhag digwydd”(i). Mae canfyddiadau’r 

adroddiad wedi llywio’r adolygiad hwn mewn perthynas â’r gwasanaethau a gyflwynir yn CNPT.  

Fodd bynnag, nid dim ond ym maes digartrefedd y gwelir ataliaeth fel elfen allweddol. Mae holl bolisi a deddfwriaeth Iechyd, 

Gofal Cymdeithasol a Llesiant LlC yn amlygu’r angen am ddull gweithredu mwy cadarn a helaeth o ran ataliaeth. Mae 

potensial aruthrol i ddatblygu synergedd yng nghyswllt y polisïau cenedlaethol hyn a’u ffocws ar weithgaredd ataliaeth, er 

mwyn optimeiddio effeithiolrwydd gwasanaethau digartrefedd.  

Roedd angen i’r adolygiad fyfyrio ar hyn ac ystyried sut gall asiantaethau weithio’n well mewn partneriaeth; nid dim ond er 

mwyn atal digartrefedd, ond er mwyn atal amrywiaeth o ffactorau sy’n cael effaith ar lesiant unigolion. Mae’r holl 

dystiolaeth yn awgrymu mai, po fwyaf y gweithiwn mewn partneriaeth i wella hyn, lleiaf tebygol yw hi y bydd 

unigolyn/aelwyd yn wynebu argyfwng tai ac yn wynebu digartrefedd.  

 
(i)  Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth Cymru Awst 2017 Swyddfa Archwilio Cymru 
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Roedd yr adolygiad yn cadw mewn cof gorff sylweddol o ymchwil ddiweddar, arweiniol ar draws y byd, sy’n awgrymu bod 

angen i ni ymdrin â digartrefedd mewn ffordd amgen. Mae dulliau fel ‘Tai yn Gyntaf’, sydd o blaid opsiynau tai parhaol ar 

gyfer pobl ddigartref, gyda’r gefnogaeth yn cael ei darparu yno, yn hytrach na’r dull gweithredu ‘hosteli’ byr dymor, yn 

darparu tystiolaeth gynyddol o ganlyniadau mwy effeithiol wrth fynd i’r afael â digartrefedd hirdymor. Mae’r diagram isod, 

a ddatblygwyd yng Nghanada yn wreiddiol (ii), yn crynhoi’n syml sut gallai gwasanaethau symud ymlaen.   

 

(ii) Homeless Hub Canada (http://homelesshub.ca) 

http://homelesshub.ca/
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Mae’r diagram yn awgrymu bod comisiynwyr, yn draddodiadol, wedi canolbwyntio adnoddau ar ddarparu’r ‘ymateb brys’ 

sy’n cefnogi aelwydydd yn wyneb argyfwng tai: yr awgrym yw y gallem ni, trwy roi ffocws newydd i adnoddau a’u targedu’n 

fwy at ataliaeth a chefnogaeth tymor hir, i’r rhai sydd angen hynny, osgoi gwario a threulio amser yn darparu’r ymateb brys. 

Mae dulliau gweithredu Tai yn Gyntaf, sydd â phwyslais ar ataliaeth a chefnogaeth hirdymor, wedi cael eu datblygu ar draws 

Gogledd America ac Ewrop, ac maent bellach yn cael eu cefnogi gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig. 

Gan fod cymaint o dystiolaeth ryngwladol yn awgrymu y gallai dull gweithredu gwahanol fod yn fwy effeithiol, bu’r adolygiad 

yn rhoi sylw i’r hyn y gellid ei ddysgu mewn perthynas â gwasanaethau yn CNPT, a sut gallen nhw symud i ffwrdd o’r dull 

gweithredu mwy traddodiadol, o bosib.  

Mae Rhan 1 o’r ddogfen hon yn canolbwyntio ar sut mae gwasanaethau tai yn cyflawni dyletswyddau digartrefedd ar hyn o 

bryd. Yna mae Rhan 2 o’r ddogfen yn edrych ar y sefyllfa ehangach er mwyn rhoi sylw i’r cyd-destun polisi lleol a sut mae 

rhanddeiliaid eraill yn ymwneud ag atal a rheoli digartrefedd. Yna mae Rhan 3 o’r ddogfen yn cyfuno’r ddwy elfen hon er 

mwyn ystyried opsiynau y gellid eu harchwilio fel rhan o’r Strategaeth Ddigartrefedd.  

1.4 Y Dyletswyddau a gyflwynwyd gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 

Daeth Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 â dyletswyddau newydd i rym ar gyfer Cynghorau. Cyn hynny, roedd dyletswyddau 

cyfreithiol Cynghorau yn canolbwyntio ar yr aelwydydd hynny oedd wedi’u gwneud yn ddigartref, ac yna dim ond os oeddent 

yn bodloni nifer o ‘brofion’ i bennu a oedd ganddynt hawl gyfreithiol i gael cymorth. 

Mae’r Ddeddf newydd wedi newid hyn. Mae’r disgwyliadau cyfreithiol ar Gynghorau wedi ehangu’n sylweddol. Ers y Ddeddf, 

mae dyletswydd ar Gynghorau nawr i gynorthwyo pob aelwyd sy’n wynebu digartrefedd, p’un a ydynt yn ‘ffitio’ i’r categorïau 

angen blaenoriaeth neu beidio. Mae’r rhannau canlynol o’r Ddeddf yn cyfeirio at y gwahanol gyfrifoldebau sydd gan 

Gynghorau yn awr; h.y.: 
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 Adran 60 – dyletswydd i ddarparu cyngor a gwybodaeth hygyrch, di-dâl am ddigartrefedd ac atal digartrefedd. Dylai’r 

gwasanaeth hwn fod ar gael i bawb sy’n troi at yr awdurdod, p’un a oes ganddynt gysylltiad lleol neu beidio; 

 Adran 62 – dyletswydd i asesu pob aelwyd sy’n troi at yr awdurdod gyda phroblem tai er mwyn pennu a ydynt yn 

ddigartref neu dan fygythiad o fod yn ddigartref; 

 Adran 66 – ar ôl asesu’r aelwyd a chanfod bod bygythiad o fod yn ddigartref, dyletswydd i gynorthwyo’r aelwyd honno 

i geisio atal digartrefedd trwy gymryd pob ‘cam rhesymol’;  

 Adran 68 – dyletswydd i ddarparu llety dros dro i aelwydydd y mae gan y Cyngor reswm i gredu eu bod yn ddigartref, 

ac a allai fod yn flaenoriaeth o ran angen; 

 Adran 73 – ar ôl asesu’r aelwyd a chanfod eu bod yn ddigartref, dyletswydd i gynorthwyo’r aelwyd i liniaru eu sefyllfa 

o ran digartrefedd; ac  

 Adran 75 – unwaith mae’r ddyletswydd o dan adran 73 wedi dod i ben, os yw’r aelwyd yn ddigartref, os oes ganddi 

gysylltiad lleol ac mae’n perthyn i un o’r grwpiau angen blaenoriaeth; (h.y. mae’n cynnwys plant, yn 16-17 oed, yn 

dioddef o salwch meddwl neu ag anableddau dysgu, yn ffoi rhag cam-drin yn y cartref, yn ymadawr gofal 18-21 oed, 

wedi gadael y lluoedd arfog yn ddiweddar), mae dyletswydd ar yr awdurdod i sicrhau llety ar gyfer yr aelwyd.  

 

Yn Rhan 2, mae’r adroddiad hwn yn archwilio’r holl gamau/ddyletswyddau hyn sy’n rhan o’r ddeddf, ac yn ystyried, trwy’r 

adborth a gafodd, sut mae’r Cyngor yn cyflawni ar hyn o bryd ym mhob un o’r cyfnodau hyn. 
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Rhan 2 – Sut mae Castell-nedd Port Talbot yn ymateb i’r dyletswyddau digartrefedd yn Neddf Tai (Cymru) 2014? 

Mae’r adran ganlynol yn adrodd ar sut mae’r Cyngor yn cyflawni’r dyletswyddau tai ar hyn o bryd. Mae’n ystyried tystiolaeth 

a gasglwyd trwy’r ystadegau cenedlaethol, trwy gyfarfodydd gyda staff sy’n cyflawni’r dyletwsyddau, ac o gyfarfodydd 

ehangach/trafodaethau gydag asiantaethau eraill.  

2.1  Adran 60 – Y ddyletswydd i ddarparu cyngor a gwybodaeth hygyrch, di-dâl am dai 

Wrth ystyried effeithiolrwydd cyflawni’r ddyletswydd hon, bu’r adolygiad yn gyntaf yn archwilio gwybodaeth ar wefan y 

Cyngor.  

Mae’r wefan yn dangos y rhif ffôn cyswllt mewn lle amlwg ar frig y safle; mae dolen i Ap Shelter Cymru; ac mae’r safle’n 

caniatáu i’r unigolyn glicio ar wasanaethau eraill cysylltiedig â thai.  

Mae’r Cyngor hefyd yn darparu cyngor a gwybodaeth mewn ffyrdd eraill. Mae’n defnyddio ei bartneriaid gwirfoddol trwy 

ddarparu gwybodaeth am y gwasanaeth tai a’r ddeddfwriaeth yn eu swyddfeydd i aelwydydd gael mynediad iddi.  

Hefyd mae Shelter Cymru yn darparu gwasanaeth sy’n rhoi cyngor a chefnogaeth i bob aelwyd. Ar adeg yr adolygiad, roedd 

gweithiwr achosion CNPT wedi ymadael yn ddiweddar, ac roedd un arall i’w benodi yn ei le. Roedd y staff Opsiynau Tai yn 

gadarnhaol iawn am y berthynas roedden nhw wedi’i datblygu gyda’r gweithiwr achosion blaenorol, a’r bartneriaeth a 

sefydlwyd ganddynt. 

2.2 Y Cyswllt Cyntaf 

Pan fydd rhywun am gysylltu â’r Cyngor i gael cyngor ar dai, gallan nhw ffonio, anfon e-bost i fewnflwch cyffredinol, neu 

fynd i un o swyddfeydd y Cyngor.  

Mae system ddyletswydd ar waith, a bydd yr achos yn derbyn sylw gan y swyddog sydd ar ddyletswydd. Lle bynnag y bo 

modd, y swyddog hwn fydd wedyn yn rheoli’r achos nes ceir hyd i ateb/nes bod y dyletswyddau wedi cael eu cyflawni.  
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Yn y fan hon rhoddir cyngor tai i bawb sy’n dod at y Cyngor, hyd yn oed pan na fydd angen gwneud dim arall. Mae pecyn 

cyngor wedi cael ei ddatblygu, ac fe’i rhoddir i bawb sydd ei angen, yn ogystal â bod ar gael yn yr asiantaethau sydd mewn 

cymunedau lleol. 

Mewn perthynas â symud ymlaen a chyflawni dyletswyddau Adran 60 yn effeithiol, mae trafodaethau’n dangos bod:  

 yr awdurdod yn cydnabod yr angen am ailddylunio’r wefan a’i gwneud yn ‘haws ei defnyddio’; a’i fod 

 yn gallu gweld manteision archwilio system TG a fyddai’n caniatáu i aelwydydd amlinellu eu hanghenion tai a gwneud 

cais am gymorth ar-lein. 

 

2.3  Adran 62 – Y ddyletswydd i gyflawni asesiad 

Mae dyletswydd ar y Cyngor i asesu pob aelwyd a allai fod yn profi digartrefedd, neu a allai fod o dan fygythiad o hynny, heb 

ystyried unrhyw feini prawf fel a ydynt yn debygol o fod mewn angen blaenoriaeth neu a oes ganddynt gysylltiad lleol.  

Cynhaliodd yr awdurdod 1,772 o asesiadau yn ystod 2017-18. O’r aelwydydd hyn a aseswyd, cafwyd bod 1,397 naill ai’n 

ddigartref neu’n wynebu bygythiad o fod yn ddigartref o fewn 56 diwrnod, ac nad oedd y 375 arall yn ddigartref nac yn 

wynebu bygythiad o hynny.  

Er mwyn cynnal yr asesiadau hyn, mae’r awdurdod yn cyflogi tîm o staff ‘Opsiynau Tai’. Mae’r staff hyn nid yn unig yn 

cyflawni’r asesiad, ond yna’n cefnogi pob aelwyd er mwyn atal neu ddatrys eu problem tai. Maent hefyd yn cyflogi staff i 

reoli a chefnogi llety dros dro, fel bod modd iddyn nhw gyflawni eu dyletswyddau yng nghyswllt darparu llety dros dro.  

Er mwyn cyflawni’r holl ddyletswyddau hyn yn uniongyrchol, mae’r awdurdod yn cyflogi’r staff canlynol ar hyn o bryd: 

 

 



ADOLYGIAD DIGARTREFEDD CASTELL-NEDD PORT TALBOT 2018 
 

10 
 

 1 Rheolwr Opsiynau Tai cyfwerth ag amser llawn (CALl); 

 11 Swyddog CALl Opsiynau Tai (sy’n cynnal asesiadau ac yn cefnogi aelwydydd  i ddiwallu’r angen tai a nodwyd / atal 

digartrefedd);  

 13 swyddog CALl sy’n gweithio mewn amrywiaeth o rolau yng nghyswllt rheoli llety dros dro a chefnogi aelwydydd 

sy’n aros yno;  

 1 swyddog CALl i gyrchu cefnogaeth a rheoli’r ‘porth cefnogaeth’; a 

 3 swyddog CALl i weithredu’r asiantaeth gosodiadau cymdeithasol er mwyn cael hyd i opsiynau yn y sector rhentu 

preifat a chefnogi landlordiaid gyda’r tenantiaethau a sicrhawyd.  

Yn ogystal â’r tîm hwn o staff (a gyflogir yn uniongyrchol), mae’r awdurdod yn gweithio mewn partneriaeth agos ag 

asiantaethau gwirfoddol sydd â gwybodaeth arbenigol i gefnogi’r tîm i atal a rheoli digartrefedd. Mae pedair asiantaeth, a 

ariannir gan Grant Atal Digartrefedd LlC, wedi’u lleoli gyda’r Tîm Opsiynau Tai, ac er nad ydynt yn cyflawni gofynion y 

ddeddfwriaeth yn uniongyrchol, maent yn cefnogi’r tîm i wneud hynny trwy ddarparu’r canlynol:   

 gwasanaethau cyfryngu rhwng pobl ifanc a’u rhieni/gofalwyr er mwyn iddyn nhw fedru aros gartref; 

 cefnogaeth a chyngor arbenigol i’r rhai sy’n cael trafferthion salwch meddwl; 

 cyllid a chefnogaeth ar ffurf bond i bobl ifanc, i’w helpu i sicrhau llety fforddiadwy preifat ar rent; ac allgymorth 

pendant ar gyfer y rhai ag anghenion cymhleth/sy’n cysgu allan, gan ddarparu cysylltiadau â’r tîm opsiynau tai.   

Mae’r gwasanaeth yn ymateb yn effeithiol i ddisgwyliadau o ran asesu aelwydydd ac yna cyflawni’r dyletswyddau. Mae 

dadansoddiad manylach o’r ymateb i bob dyletswydd arwyddocaol yn dilyn:  

2.4 Adran 66 – Y ddyletswydd i gymryd camau rhesymol i atal digartrefedd 

Yn dilyn ymlaen o’r asesiad hwn, gwneir penderfyniad yn dibynnu ar sefyllfa’r aelwyd. Os ceir eu bod yn wynebu bygythiad 

o ddigartrefedd o fewn 56 diwrnod, mae dyletswydd ar yr awdurdod lleol i gynorthwyo’r aelwyd i geisio atal hynny.  
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Mae’r tabl canlynol yn nodi nifer yr aelwydydd y cafwyd eu bod yn wynebu bygythiad o ddigartrefedd, ers i’r ddeddf 

newydd gael ei chyflwyno, a’r nifer lle cymerwyd camau llwyddiannus i atal hynny:  

 2015-16 2016-17 2017-18 

Nifer yr aelwydydd y cafwyd eu bod yn wynebu bygythiad digartrefedd 384 360 351 

Nifer y rhain lle llwyddwyd i atal digartrefedd 201 195 195 

% yr aelwydydd a ataliwyd yn y cam hwn 52% 55% 56% 

% gyfartalog ledled Cymru a ataliwyd yn y cam hwn 65% 62% I’w 
chadarnhau 

 

Petai’r gyfradd 8.5% o ostyngiad bob dwy flynedd a welwyd rhwng 2015-16 a 2017-18 yn parhau ar hyd oes y strategaeth, 

byddai nifer yr aelwydydd y gwelid eu bod o dan fygythiad digartrefedd yn 2021-22 yn 294 (h.y. gostyngiad cronnol o 23% 

ers 2015-16. Fodd bynnag, bydd y cyfuniad o ddatblygiadau negyddol pellach posibl, megis gwaith parhaus i estyn credyd 

cynhwysol, ac mewn cyferbyniad â hynny, gweithrediad llwyddiannus Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Ddigartrefedd, yn 

sicr o gael effaith ar y dilyniant hwn. 

Mae cyflwyno’r ddyletswydd hon yn adlewyrchu’r pwysigrwydd mae LlC bellach yn ei roi ar atal digartrefedd. Fel y 

trafodwyd, y disgwyl yw bod pob aelwyd yn cael cymorth yn y cam hwn, heb ystyried ‘angen blaenoriaeth’.  

Mewn perthynas â chanran yr aelwydydd sy’n cael eu hatal rhag bod yn ddigartref yn y cam hwn, mae’r awdurdod yn syrthio 

o dan y cyfartaledd cenedlaethol, ond nid yn arwyddocaol.  

Mae LlC yn disgwyl i’r awdurdod lleol fedru darparu tystiolaeth o’r ‘camau rhesymol’ a gymerwyd ganddo i atal digartrefedd 

gyda’r aelwydydd hyn.  
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Mae’r tabl canlynol yn manylu ar % genedlaethol a % leol y cam allweddol a gymerwyd mewn achosion ataliaeth yn ystod 

2016-17: 

 

Cam allweddol a gymerwyd i atal digartrefedd a 

chaniatáu i aelwyd aros yn eu cartref eu hunain yn ystod 

2016-17 

% achosion ataliaeth CNPT % yr achosion ataliaeth 

cenedlaethol 

Cyfryngu / Cymodi  0% 17% 

Taliadau ariannol 13% 11% 

Dyled a Chyngor Ariannol 8% 7% 

Datrys ôl-ddyledion rhent neu gostau gwasanaeth  5% 18% 

Datrys problemau budd-dal Tai/Lles 5% 9% 

Mesurau i atal cam-drin domestig 3% 4% 

Cyd-drafod yn y sector rhentu preifat 4% 18% 

Cyngor ynghylch morgais ac ati 0% 2% 

Darparu cymorth arall neu gefnogaeth arbenigol 62% 14% 

Y ffigurau eraill defnyddiol i’w hystyried, a gasglwyd yng nghyswllt Adran 66, yw’r rhesymau pam y cafwyd bod aelwyd mewn 

perygl o fod yn ddigartref. Mae’r tabl canlynol yn amlygu’r rhesymau yn CNPT ac yn cymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol: 
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Rheswm pam y cafwyd bod aelwyd yn wynebu bygythiad 

digartrefedd (a66) 

% achosion CNPT 2016-17 % achosion cenedlaethol 

2016-17 

Rhieni’n amharod i roi llety bellach 10% 14% 

Perthnasau eraill yn amharod i roi llety bellach 8% 9% 

Perthynas yn chwalu (trais) 18% (8%) 12% (5%) 

Trais arall / aflonyddu 2% 1% 

Ôl-ddyledion morgais 0% 1% 

Ôl-ddyledion rhent 10% 10% 

Colli llety ar rent 7% 36% 

Gadael y carchar 0% 2% 

Gadael gofal/sefydliad 2% 3% 

Methu fforddio’r eiddo 8% 4% 

Eiddo anaddas 8% 4% 

Arall (gan gynnwys bod yn ddigartref mewn argyfwng, dychwelyd o 

dramor, cysgu allan neu mewn hostel) 

27% 4% 

 100% 100% 
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Fel mae’r tabl yn dangos, mae’r rhesymau sy’n arwain at fygythiad o ddigartrefedd yn CNPT yn gyffredinol debyg o ran eu 

cyfraddau i’r rhai cenedlaethol. Serch hynny, mae angen tynnu sylw at rai meysydd.  

O’r ffigurau, ymddengys bod cyfradd llawer is na’r cyfartaledd cenedlaethol o bobl yn dioddef bygythiad digartrefedd 

oherwydd y gallent golli llety ar rent yn CNPT. 

Y ffigur arall i’w amlygu yw’r gyfradd gymharol uchel o aelwydydd y ceir eu bod o dan fygythiad digartrefedd am resymau 

‘eraill’.  

Mewn perthynas â’r cam hwn yn y ddeddfwriaeth, roedd y trafodaethau’n ymdrin â phwysigrwydd dau gam; y gronfa atal 

digartrefedd a’r defnydd o gefnogaeth (h.y. os gellir cynnig gwasanaeth cefnogi, mae’n bosibl y bydd y landlord yn tynnu’r 

hysbysiad a21 yn ôl os yw’n hyderus y bydd unrhyw anawsterau tenantiaeth yn derbyn sylw).  

Fodd bynnag, wynebwyd heriau yn y cam hwn. Yn aml gall realiti bod o dan fygythiad digartrefedd o fewn 56 diwrnod fod 

yn llai pendant. Er enghraifft, gall landlord gyflwyno hysbysiad, sy’n golygu bod yr aelwyd o dan fygythiad digartrefedd o 

fewn 56 diwrnod. Ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu y bydd yr aelwyd bob amser yn colli’r llety o fewn y cyfnod 

hwnnw (e.e. gall y landlord oedi, neu beidio byth â symud ymlaen i gymryd camau cyfreithiol i orfodi’r hysbysiad). Gall hyn 

olygu bod achosion yn parhau’n agored am gyfnodau hir.  

2.5 Adran 68 – Y ddyletswydd i ddarparu llety interim 

Os bydd y gwaith atal digartrefedd yn methu a’r aelwyd yn troi’n ddigartref, mae dyletswydd ar y Cyngor i ddarparu llety 

interim os oes ganddo ‘reswm i gredu’ y bydd yr aelwyd yn bodloni’r meini prawf angen blaenoriaeth.  

Ni fu’r ddarpariaeth gyfredol yn ddigonol o ran darparu tai i bawb o’r rhai y cafwyd eu bod yn gymwys o ran y ddyletswydd.  
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Ni welwyd bod y defnydd o lety dros dro (yn arbennig Gwely a Brecwast yn ardal Cyngor cymdogol) bob amser yn effeithiol, 

ac wrth wneud trefniadau amgen, mae’r Cyngor yn ymwybodol o’r angen am fyfyrio ar ei ddiben a sut bydd yn gweithio i 

osgoi aelwydydd rhag dychwelyd i’r un sefyllfa.  

Gan roi sylw i hyn, bydd darpariaeth hostel ychwanegol yn agor yn fuan, ac mae’r awdurdod hefyd yn trafod gydag eglwysi 

lleol a sefydliadau gwirfoddol, gyda golwg ar sefydlu darpariaeth lloches nos yn ystod misoedd y gaeaf.   

I grynhoi, y prif heriau y cyfeiriodd y tîm atynt yng nghyswllt tenantiaid oedd yn cael eu lletya dros dro oedd y canlynol; 

 diwygio lles ac yn arbennig credyd cynhwysol; 

 anhawster symud aelwydydd ymlaen, yn arbennig y rhai oedd yn wynebu anawsterau mwyfwy cymhleth; a’r 

 ffaith fod disgwyl yn aml i aelwydydd symud yn gyflym ar ôl i lety gael ei gynnig. 

 

2.6  Adran 73 – Y ddyletswydd i gymryd camau rhesymol i liniaru digartrefedd 

Mae’r ddyletswydd hon yn cael ei sbarduno pan na fydd modd atal digartrefedd bellach. Unwaith eto, mae pob aelwyd yn 

gymwys i dderbyn y cymorth hwn. Y disgwyl yw bod pob cam rhesymol yn cael ei gymryd i helpu i sicrhau llety addas sy’n 

debygol o barhau ar gael am chwe mis, heb ystyried angen blaenoriaeth na chysylltiad lleol yr aelwyd.  

Mae’r tabl canlynol yn dangos nifer yr aelwydydd y cafwyd eu bod yn ddigartref trwy’r broses asesu yn ystod y tair blynedd 

ariannol blaenorol, a’r gyfran lle lliniarwyd eu digartrefedd yn llwyddiannus: 

 2015-16 2016-17 2017-18 

Nifer yr aelwydydd y cafwyd eu bod yn ddigartref 537 426 652 

Nifer y rhain a liniarwyd yn llwyddiannus 246 180 275 
% yr aelwydydd a liniarwyd yn y cam hwn 46% 52% 42% 

% gyfartalog ledled Cymru a liniarwyd ar y cam hwn 45% 41% 41% 
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Gwelwyd gostyngiad o 21% yn nifer yr aelwydydd y cafwyd bod y ddyletswydd hon yn ddyledus iddynt yn CNPT yn ystod 2 

flynedd cyntaf y ddeddfwriaeth, ond yna cododd eto’n sylweddol yn ystod 2017-18. Mewn perthynas â chanran yr 

aelwydydd a liniarwyd yn y cam hwn, mae CNPT wedi parhau’n uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol, ac roedd y gwahaniaeth 

hwnnw’n eitha sylweddol yn 2016-17. 

Petai’r gyfradd hon o gynnydd dwyflynyddol yn parhau ar hyd oes y strategaeth, byddai nifer yr aelwydydd y ceid eu bod o 

dan fygythiad digartrefedd yn 2021-22 yn 955 (h.y. cynnydd cronnol o 78% ers 2015-16). Fodd bynnag, bydd y cyfuniad o 

ddatblygiadau pellach a allai fod yn negyddol, megis parhau i estyn credyd cynhwysol, ac mewn cyferbyniad, gweithrediad 

llwyddiannus Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Ddigartrefedd, yn ddiamau yn cael effaith ar y dilyniant hwn.  

Mae hefyd yn ddiddorol myfyrio ar nifer yr aelwydydd lle cafwyd bod dyletswydd yn y cam hwn, o gymharu â’r cam ataliaeth, 

yn 2016-17. 

 CNPT Cymru 

Nifer yr aelwydydd lle cafwyd bod dyletswydd ‘ataliaeth’ a66 360 9210 
Nifer yr aelwydydd lle cafwyd bod dyletswydd ‘lliniaru’ a73 426 10844 

% yr aelwydydd a66 46% 46% 

% yr aelwydydd a73 54% 54% 
 

Dengys y tabl fod cyfran y ddwy ddyletswydd a dderbyniwyd yn cyfateb i gyfartaledd Cymru.  

Gofynnwyd i Gynghorau hefyd gasglu pa opsiwn tai gafodd ei sicrhau i liniaru digartrefedd yn y cam hwn. Mae’r tabl canlynol 

yn manylu ar % genedlaethol a % leol y math o lety y cafwyd hyd iddo i liniaru achosion o ddigartrefedd yn ystod 2016-17: 
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Y math o lety y cafwyd hyd iddo i liniaru digartrefedd yn ystod 2016-17 a’r  % yn CNPT  % yn 
genedlaethol 

Llety â chymorth heb fod yn hunangynhaliol 3% 12% 

Llety sector rhentu preifat (PRS) gyda chymhelliad i’r landlord 8% 16% 
PRS heb gymhelliad i’r landlord  27% 16% 

Llety gyda ffrindiau/dychwelyd adref 5% 9% 
Llety hunangynhaliol â chymorth 7% 10% 

Tai cymdeithasol (y Cyngor) 2% 17% 

Tai cymdeithasol (Cymdeithas Tai) 47% 17% 
Cynllun perchnogaeth gost isel ar gartref, datrysiad tai marchnad cost isel 0% 0% 

Cymorth neu gefnogaeth arall 1% 3% 
 

Mae’r tabl yn awgrymu bod yr awdurdod yn parhau i ddefnyddio tai cymdeithasol mewn cyfran uchel o’r achosion. Gan nad 

oes ganddo’i stoc ei hun, mae’n ddealladwy mai anaml iawn caiff tai’r awdurdod lleol eu defnyddio.  

Mae’n werth archwilio’r defnydd o dai â chymorth yn y cam hwn. Ymddengys bod y defnydd yn is nag yn genedlaethol, ond 

efallai bod hynny’n syml yn adlewyrchu diffyg yn y ddarpariaeth sydd ar gael.  

Cofnodir hefyd y rhesymau pam y cafwyd bod aelwyd yn ddigartref yn a73. Mae’r tabl canlynol yn amlygu’r rhesymau yn 

CNPT ac yn cymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol: 
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Rheswm pam y cafwyd bod aelwyd dan fygythiad digartrefedd (a66) % achosion CNPT 
2016-17 

% achosion 
cenedlaethol 

2016-17 
Rhieni’n amharod i roi llety bellach 14% 15% 

Perthnasau eraill yn amharod i roi llety bellach 14% 13% 

Perthynas yn chwalu (trais) 31% (14%) 21% (11%) 

Trais arall / aflonyddu 2% 2% 

Ôl-ddyledion morgais 0% 1% 

Ôl-ddyledion rhent 4% 3% 

Colli llety ar rent 3% 18% 

Gadael y carchar 11% 12% 

Gadael gofal/sefydliad 1% 3% 

Methu fforddio’r eiddo 1% 1% 

Eiddo anaddas 6% 3% 

Arall (gan gynnwys bod yn ddigartref mewn argyfwng, dychwelyd o dramor, 

cysgu allan neu mewn hostel) 

12% 7% 

 100% 100% 

Fel y dengys y tabl, mae cyfrannau’r rhesymau sy’n arwain at ddigartrefedd yn CNPT yn ddigon tebyg i’r rhai cenedlaethol.  
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2.7 Adran 75 – Mae dyletswydd ar yr awdurdod i ddarparu cartref  

Unwaith bydd yr awdurdod wedi ceisio atal/lliniaru digartrefedd ac mae hynny wedi methu, caiff aelwydydd eu hasesu i 

weld a ydynt yn bodloni meini prawf angen blaenoriaeth, (sy’n edrych am sefyllfa a allai fod yn fregus). Os ydynt yn bodloni’r 

meini prawf hyn, mae dyletswydd gyfreithiol ar yr awdurdod i ddarparu cartref ar gyfer yr aelwydydd hyn.  

Dengys y tabl canlynol nifer yr aelwydydd lle cafwyd bod y ddyletswydd tai lawn yn ddyledus yn ystod 2016-17 yn CNPT a 

nifer y rheiny a gafodd ‘gyflawniad cadarnhaol’. Mae’n edrych ar % y rhain ac yn cymharu hynny â’r cyfartaledd cenedlaethol.  

 2015-16 2016-17 2017-18 
Nifer yr aelwydydd lle roedd y ddyletswydd tai lawn yn 
ddyledus 

78 96 69 

Nifer yr aelwydydd hynny a gafodd gyflawniad cadarnhaol 42 63 64 

% y cyflawniadau cadarnhaol 55% 65% 93% 

% genedlaethol y cyflawniadau cadarnhaol 80% 81% 78% 
 

Fel mae’r tabl yn dangos, mae % yr aelwydydd lle roedd y ddyletswydd lawn yn ddyledus a lle cyflawnwyd y ddyletswydd 

honno’n llwyddiannus wedi bod yn sylweddol is na’r cyfartaledd cenedlaethol yn ystod y ddwy flynedd cyntaf, ond cododd 

y nifer yn sylweddol, gan fynd yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol y llynedd.   

Pwynt allweddol a wnaed yn yr adborth o drafodaethau gyda’r Gwasanaeth Opsiynau Tai oedd yr anhawster a wynebir wrth 

geisio cael hyd i atebion tai cynaliadwy ar gyfer yr aelwydydd hynny, (sydd fel arfer yn sengl), sydd ag amrywiaeth o 

anghenion ac anawsterau cymhleth.  

Mae’r aelwydydd hyn yn aml yn ‘cylchdroi’ o amgylch y system dai. Yn cyflwyno’u hunain i’r Cyngor, yn cael eu rhoi mewn 

llety dros dro neu barhaol, ond y llety hwnnw’n methu am amrywiaeth o resymau, a’r aelwyd yn cychwyn yr un broses eto.  
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Bydd ystyriaethau eraill ynghylch yr aelwydydd hyn mewn amrywiol rannau o’r adroddiad hwn. Mae angen i’r awdurdod 

fyfyrio ar pam mae rhai aelwydydd yn cael cymaint o drafferth cadw gafael ar dai, a sut y gall weithio mewn partneriaeth ag 

asiantaethau eraill i helpu’r grŵp yma i lwyddo yn y dyfodol.  

Rhan 3 – Y Cyd-destun Polisi Lleol 

Mae’r rhan hon o’r adolygiad yn mynd y tu hwnt i’r hyn y mae’r awdurdod o dan rwymedigaeth gyfreithiol i’w gyflawni fel 

rhan o’i ddyletswyddau digartrefedd, ac mae’n dechrau archwilio sut mae’n defnyddio gwasanaethau i atal digartrefedd 

mewn ystyr lawer ehangach.  

Er mwyn rhoi sylw i hyn mae’n bwysig myfyrio ar gyfeiriad strategol yr awdurdod a’i nodau trosfwaol mewn perthynas 

â datblygu a gwella’i wasanaethau.  

Mae’r Cynllun Corfforaethol trosfwaol wedi cael ei ddatblygu eleni, ac mae’n cyflwyno gweledigaeth ar gyfer y 4 blynedd 

nesaf (2018-2022). Pwrpas y cynllun wrth Ffurfio CNPT yw sicrhau bod pawb yn cael “bywyd gwell, mewn lle gwell, i sicrhau 

dyfodol gwell”, ac i gyflawni hyn mae’n cyflwyno 3 amcan llesiant allweddol, sef: 

 gwella llesiant plant a phobl ifanc; 

 gwella llesiant yr holl oedolion sy’n byw yn y fwrdeistref sirol; a 

 datblygu’r economi a’r amgylchedd yn lleol er mwyn medru gwella llesiant pobl. 

Mewn perthynas â chyflawni’r amcanion hyn mae gan y strategaeth ddigartrefedd rôl i’w chwarae ym mhob un o’r tri, ond 

y ddau gyntaf yw’r mwyaf perthnasol.  

Os bydd pawb yn cydweithio i atal pobl rhag bod yn ddigartref, bydd llesiant plant, pobl ifanc ac oedolion fel ei gilydd yn 

gwella.   
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O dan y Cynllun Corfforaethol mae dogfennau strategol eraill sy’n cynnwys (ac sy’n arbennig o berthnasol yn y cyd-destun 

hwn), y Strategaeth Tai a Chynllun Busnes Strategol y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion a 

Phlant; yn ogystal â dogfennau megis y ‘Cynllun Lleol Cefnogi Pobl’, y ‘Cynllun ar gyfer Gofal Cymdeithasol Oedolion’ a’r 

‘Cynllun ar gyfer Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc’.  

Mae hefyd ddogfennau rhanbarthol ehangach, sy’n cynnwys ‘Cynllun Ardal Bae’r Gorllewin’ (sy’n canolbwyntio’n bennaf ar 

wella gofal cymdeithasol a llesiant), yn ogystal â ‘Chynllun Rhanbarthol Cefnogi Pobl Bae’r Gorllewin’.  

Prif ffocws yr holl gynlluniau hyn yw ataliaeth; p’un a yw hynny’n golygu atal pobl rhag bod angen gwasanaethau iechyd 

drud, gwasanaethau gofal cymdeithasol drud, gwasanaethau cyfiawnder troseddol drud, neu wasanaethau camddefnyddio 

sylweddau drud, ac ati. Mae angen yr un ffocws ataliol ar unrhyw strategaeth ddigartefedd.  

Yng nghyswllt y Strategaeth Tai, ei gweledigaeth yw y bydd “tai yn CNPT yn briodol, yn fforddiadwy ac o ansawdd da, mewn 

cymunedau cynaliadwy, ac yn cynnig dewis a chefnogaeth i bobl os bydd angen hynny arnynt”. Mae’r adolygiad hwn yn 

edrych ar i ba raddau y cyflawnwyd hyn. Mae digartrefedd yn aml yn arwydd bod hyn wedi methu mewn rhyw ffordd, ac 

mae angen ystyried sut gellir osgoi hynny er mwyn helpu i gyflawni’r weledigaeth a amlinellwyd.  

Yn y Cynllun Busnes Strategol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion a Phlant mae awydd i ddatblygu dull gweithredu ‘seiliedig 

ar asedau’ sy’n archwilio sut gall cymunedau eu hunain arwain y ffordd o ran datblygu eu cryfderau a’u cydnerthedd. Mae’n 

dadlau o blaid dull gweithredu ‘un drws’ i gael mynediad i wasanaethau ac yn amlygu’r angen am wasanaethau gwybodaeth, 

cyngor a chymorth cadarn.  

Roedd yr adolygiad hwn yn ceisio nodi i ba raddau mae Tai a gwasanaethau cysylltiedig yn rhan o’r weledigaeth hon a’r 

cyfleoedd i chwarae mwy o ran. Mae pob strategaeth yn ymdrechu i sicrhau bod anawsterau pobl yn cael eu canfod yn 

gynnar ac yna’n cael cefnogaeth ar yr adeg gywir, ac mae’n cydnabod bod lleoliad gwasanaethau yng nghanol cymunedau 

yn hanfodol, fel y mae datblygu gwybodaeth fanwl ynghylch sut mae cymunedau’n gweithredu a’r bobl o’u mewn.  
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Er mwyn archwilio i ba raddau y mae/y gall gwasanaethau tai ac atal digartrefedd chwarae rhan lawn yn yr agenda hon, bu’r 

adolygiad yn archwilio amrywiaeth o wahanol feysydd gwasanaeth trwy gyfweliadau gyda rhanddeiliaid allweddol a thrwy 

archwilio darpariaeth bresennol y gwasanaeth a’r galwadau arno. Mae’r adrannau sy’n dilyn yn archwilio canfyddiadau’r 

gwaith ymchwil ac yn eu trafod, trwy fanylu ar sut mae gwahanol feysydd gwasanaeth yn ymateb.   

Cysylltu Atal Digartrefedd â Gwasanaethau sy’n cael eu hariannu gan Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl (SPPG) 

Grant penodol yw SPPG, sy’n cael ei ddyrannu gan Lywodraeth Cymru i holl gynghorau Cymru, i ddarparu cefnogaeth 

cysylltiedig â thai. Mae’r gefnogaeth hon yn cael ei darparu i aelwydydd i’w helpu i gynnal eu tenantiaeth ac ysgafnhau’r 

pwysau ar wasanaethau mwy dwys, fel iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Mae’n cael ei darparu gan ystod eang o 

asiantaethau a gomisiynwyd gan Gynghorau, sy’n defnyddio’r grant neilltuedig a geir.   

Gall yr arian gefnogi pobl sydd ag amrywiaeth o anghenion, gan gynnwys pobl sy’n cael trafferthion salwch meddwl, pobl 

ifanc, rhai sy’n profi cam-drin domestig, rhai sydd ag anawsterau camddefnyddio sylweddau, cyn-droseddwyr a’r rhai sydd 

bellach yn ddigartrefedd neu dan fygythiad hynny, pobl hŷn, a phobl ag anabledd dysgu.  

Wrth i’r gwasanaethau hyn ddatblygu ers i’r gronfa gael ei chyflwyno yn 2003, maent wedi chwarae rhan arwyddocaol yn 

agenda atal digartrefedd, ac mae awdurdodau lleol wedi cael eu hannog gan Lywodraeth Cymru i gomisiynu gwasanaethau 

i’w cefnogi i gyflawni’r dyletswyddau a gyflwynwyd gan Ran 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.  

Mae’r rhai sy’n gweithio ym maes Cefnogi Pobl yn CNPT yn rhan o Uned Gomisiynu Gyffredin Cyfarwyddiaeth y 

Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai, a nhw sy’n gyfrifol am ddatblygu a chomisiynu gwasanaethau i gyflawni’r 

amcanion a amlinellwyd uchod.  

Yng Nghastell-nedd Port Talbot mae cyllideb flynyddol Cefnogi Pobl o ryw £4.7m. Mae hyn i bob pwrpas yn talu costau 

refeniw staff sy’n darparu cefnogaeth i unigolion a’u teuluoedd er mwyn iddynt gynnal y tai sydd ganddynt. Mae tua 71% 
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o’r grant yn ariannu ‘cefnogaeth symudol’, h.y. cefnogaeth symudol yn y gymuned i fynd i gartrefi pobl, ac mae 29% yn 

ariannu prosiectau ar ‘safleoedd penodol’, h.y. llety a gomisiynwyd yn benodol gyda chefnogaeth ar y safle.  

Mewn perthynas â sut mae’r gyllideb yn cael ei dyrannu, defnyddir ychydig o dan 50% ar gyfer staff sy’n cynnig y 

gwasanaethau cefnogaeth symudol, gyda’r gweddill yn talu am y staff sy’n rhan o brosiectau sefydlog.   

Rôl Gwasanaethau Cefnogaeth Symudol 

Mewn perthynas â ‘chefnogaeth symudol’ roedd cyllideb gyfan 2018-19 yn cyfateb i £2.1m, gyda £1.7m o’r cyllid hwn yn 

cael ei ddefnyddio i ariannu tri gwasanaeth: 

 Y Gwasanaeth Cefnogi Ataliaeth a Llesiant (PAWS); 

 Y Gwasanaeth Annibyniaeth Cymunedol (CIS); a’r 

 Gwasanaeth Cefnogi Atal Digartrefedd a Rhoi Cymorth. 

Mae hefyd nifer o wasanaethau cefnogaeth symudol llai yn gweithio fel ‘arbenigwyr’ i gefnogi aelwydydd sy’n profi cam-

drin domestig.  

Mae gan bob un o’r 3 phrif wasanaeth yma amcanion tebyg. Maen nhw’n gweithio mewn cymunedau, yn cefnogi aelwydydd 

i’w hatal rhag bod yn ddigartref/helpu i gynnal eu hannibyniaeth. Mae pob un o’r tri yn gweithio gyda phob grŵp oed a 

chyda phobl a allai fod yn profi amrywiaeth o faterion dros ben unrhyw fater tai.  

Mae’r Cyngor wedi cytuno ar yr angen i archwilio sut mae pob un o’r tri yn gweithredu ar hyn o bryd a’u cyfraniad presennol 

i atal digartrefedd; yng nghyd-destun datblygu cymunedau cydnerth, trwy helpu pobl i’w helpu eu hunain.  

Gwasanaeth PAWS 
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Mae’r Tîm Cefnogi Pobl wedi gwneud gwaith helaeth yn penderfynu sut mae darparu gwasanaethau yn y modd mwyaf 

effeithiol. Mae’r gwaith hwn wedi canolbwyntio ar sicrhau eu bod yn cael eu darparu ar yr adeg gywir ac yn y lle cywir, h.y. 

yn cael eu darparu’n gynnar cyn yr argyfwng, lle bynnag y bo modd, ac ar gael i gymuedau CNPT.  

Ar sail y dystiolaeth a gasglwyd yn ystod y gwaith hwn, daeth y tîm i’r casgliad y dylid sefydlu gwasanaethau i weithio fesul 

ardal yng Nghastell-nedd Port Talbot, yn hytrach na bod gwasanaethau ‘arbenigol’ yn darparu cefnogaeth i grwpiau penodol 

o gleientiaid. Nid yw hynny’n golygu nad oes cefnogaeth arbenigol yn cael ei darparu, yn hytrach mae’n rhan o wasanaeth 

ehangach. Disgrifiodd Arweinydd Cefnogi Pobl hyn fel “nid cyffredinol, ond aml-arbenigol”.  

Y llynedd daeth y tîm ag amrywiaeth o wasanaethau cefnogaeth symudol oedd eisoes yn bodoli at ei gilydd, a thrwy 

ddefnyddio cyllid oedd eisoes yn bodoli, tendrwyd am wasanaeth newydd i weithio ar draws y fwrdeistref sirol, ond gyda 

phwyslais ar gefnogaeth mewn ardaloedd lleol.  

Nod yr ymarferiad hwn oedd ailfodelu cefnogaeth fel bod un gwasanaeth cefnogi ym mhob ardal ar gyfer y rhai sydd o dan 

fygythiad digartrefedd. Y ddamcaniaeth y tu ôl i ddull gweithredu fel hyn yw bod modd i’r gweithwyr cefnogi, oherwydd bod 

y gwasanaeth mewn ardal benodol, ddatblygu ‘gwybodaeth leol’ am yr ardal honno, yn ogystal a ffurfio a meithrin perthynas 

waith gydag asiantaethau/grwpiau cymunedol lleol, elusennau, banciau bwyd, ac ati. Mae’r perthnasoedd hynny’n sicrhau 

wedyn, pan fydd y sefydliadau hynny’n sylwi ar fater tai posibl, bod modd iddyn nhw alw ar weithiwr yr ardal (y byddan 

nhw’n ei adnabod yn dda) am gefnogaeth i atal digartrefedd.   

Trwy sicrhau bod y timau wedi’u canolbwyntio mewn ardaloedd lleol, gall y Tîm Cefnogi Pobl ddarparu gwasanaeth mwy 

cost-effeithiol, gyda llai o amser teithio.  

Mae’r gefnogaeth yn cael eu darparu mewn 4 ardal yn y Sir, ac mae disgwyl bod rhyw 340 o aelwydydd yn cael eu cefnogi 

ar unrhyw adeg benodol. Gall fod gan y rhain unrhyw fath o ddeiliadaeth tai.  
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Sut mae cael mynediad i’r gwasanaeth? 

I gael mynediad i’r gwasanaeth ar hyn o bryd mae angen gwneud atgyfeiriad i’r swyddog ‘Porth’ sy’n rhan o Opsiynau Tai.  

Atgyfeiriadau i PAWS 

Fel y trafodwyd, mae’r gwasanaeth yn gymharol newydd, ond mae gennym ni wybodaeth am atgyfeiriadau yn ystod 

blwyddyn gyntaf ei weithrediad: 

 yn ystod 2017-18 cafodd y gwasanaeth 628 o atgyfeiriadau; 

 daeth 72% o’r atgyfeiriadau hyn gan sefydliadau tai; 

 daeth 323 o’r atgyfeiriadau (51%) gan Gymdeithasau Tai; a 

 daeth 92 o atgyfeiriadau gan Opsiynau Tai, sy’n cyfateb i 15%. 

Y Gwasanaeth Annibyniaeth Cymunedol (CIS) 

Gwasanaeth cefnogaeth symudol yw hwn sy’n cyflogi 16.5 o staff cefnogi cyfwerth ag amser llawn. Mae’r gwasanaeth yn 

gweithio ar draws y Fwrdeistref Sirol gyfan, ond nid yw’n cael ei ddarparu fesul ardal leol. Mae’r gwasanaeth yn cefnogi tua 

142 o aelwydydd ar unrhyw adeg benodol.  

Ers ei sefydlu, mae’r gwasanaeth wedi gweithio’n agos gyda’r Gwasanaethau Cymdeithasol, ac mae wedi gweithio’n bennaf 

gydag aelwydydd/unigolion sydd ag ‘angen gofal’ a aseswyd.  

Fodd bynnag, wrth i Ddeddf Gofal Cymdeithasol a Llesiant gael ei chyflwyno, mae’r pwyslais ar ataliaeth wedi golygu bod y 

gwasanaeth yn symud i ffwrdd o’r maen prawf hwn, ac mae bellach yn cefnogi unrhyw aelwyd sy’n cael atgyfeiriad, fel bod 

modd lleihau’r pwysau ar wasanaethau gofal mwy traddodiadol.  

Sut mae cael mynediad i’r gwasanaeth? 
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Yn flaenorol roedd y gwasanaeth yn defnyddio’r Porth Gofal Cymdeithasol i Oedolion ar gyfer atgyfeiriadau, ond mae bellach 

wedi mabwysiadu egwyddorion ‘Drws Agored’. Mae hyn yn golygu bod atgyfeiriadau’n cael eu hannog o ystod eang o 

asiantaethau a grwpiau, ac yn cael eu hanfon yn uniongyrchol at y gwasanaeth, sy’n asesu’r angen ac yn darparu cefnogaeth 

yn unol â hynny.  

Os gwelir bod anghenion lefel uwch, cânt eu hatgyfeirio i’r porth gwasanaethau oedolion ar gyfer gwasanaeth statudol, ond 

nod y gefnogaeth yw cyrraedd pobl yn gynnar, ac osgoi hynny os oes modd.  

O dan yr egwyddorion newydd ‘Drws Agored’ nid oes gan y gwasanaeth restr aros, ac mae’n ymateb i aelwydydd ‘yn ôl y 

galw’; gan geisio ymateb i’w hanghenion cefnogaeth tai a chynnal eu hannibyniaeth yn y gymuned. Mae’r gwasanaeth yn 

cael ei ddarparu mewn partneriaeth ag amrywiaeth o bartneriaid, gan gynnwys y ‘Cysylltwyr Cymunedol’ a’r Cydlynwyr 

Ardal Leol’ (trafodir rôl y gwasanaethau hyn yn ddiweddarach yn yr adroddiad).  

Atgyfeiriadau i CIS 

Yn sgîl y dull gweithredu newydd ‘Drws Agored’ mae proses atgyfeirio’r gwasanaeth yn newid ac yn dod yn symlach i bawb.  

Yn ystod 2017-18 cafodd y gwasanaeth atgyfeiriadau gan yr asiantaethau canlynol: 

Asiantaeth Nifer yr atgyfeiriadau (2017-18) 
Tîm Gwaith Cymdeithasol Rhwydwaith Afan 11 

Tîm Gwaith Cymdeithasol Rhwydwaith Castell-nedd 33 

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol y Gogledd 10 

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol y De 12 

Tîm Adnoddau Cymunedol 18 
Tîm Opsiynau Tai / Digartrefedd 13 

Tîm Triniaeth Cartref Datrys Argyfwng 2 
Y Tîm Allgymorth 1 
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Fel mae’r tabl yn dangos, mae’r rhan fwyaf o’r atgyfeiriadau i’r gwasanaeth yn dod o’r gwasanaethau gofal cymdeithasol, 

lle byddech yn rhagdybio bod yr aelwyd eisoes wedi’i asesu fel un lle mae dyletswydd gofal cymdeithasol.  

Yn ystod y flwyddyn sy’n dod, wrth i’r dull gweithredu mynediad ‘Drws Agored’ gael ei ddatblygu, y gobaith yw y bydd yr 

atgyfeiriadau sy’n cyrraedd yn deillio o amrywiaeth ehangach o asiantaethau, fel bod cefnogaeth yn cael ei darparu cyn bod 

angen ymyriad gofal cymdeithasol. Mae’r dull gweithredu hwn yn adlewyrchu amcanion sy’n gysylltiedig a datblygu dull 

gweithredu llawer mwy ataliol.  

Y Gwasanaeth Cefnogi Atal Digartrefedd a Rhoi Cymorth 

Er mwyn cyflawni anghenion cefnogi y rhai sydd bellach yn ddigartref neu sy’n wynebu bygythiad digartrefedd, mae Cefnogi 

Pobl yn ariannu’r gwasanaeth Opsiynau Tai i ddarparu cefnogaeth ochr yn ochr â’i ddyletswyddau statudol. Yn sgîl y 

newidiadau a gyflwynwyd yn Neddf Tai (Cymru) mae disgwyl bod y staff sy’n cyflawni dyletswyddau tai yr awdurdod yn 

gwneud llawer mwy na dim ond asesu’r hyn y gall aelwyd ei hawlio’n gyfreithiol.   

Mae disgwyl bod staff yn gweithio gydag aelwydydd i ddatrys problemau, i gael mynediad i lety, i gyfeirio ymlaen at 

wasanaethau cefnogi/cyngor eraill, ac ati. Mae cryn gyfran o waith unrhyw ymgynghorydd opsiynau, i bob pwrpas, yn 

gefnogaeth sy’n gysylltiedig â thai.  

Mae disgwyl i’r gwasanaeth ddarparu’r un ffigurau data i’r Tîm Cefnogi Pobl â darparwyr eraill sydd y tu allan i’r 

swyddogaethau statudol.  

Sut mae cael mynediad i’r gwasanaeth? 
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Fel y trafodwyd yn adran gyntaf yr adolygiad, mae dyletswydd ar y gwasanaeth Opsiynau Tai i asesu pob aelwyd sy’n troi 

atyn nhw mewn angen tai, er mwyn penderfynu a ydyn nhw’n ddigartref neu’n wynebu bygythiad digartrefedd. Os ydynt, 

mae dyletswydd arnynt i atal/reoli’r sefyllfa. O ganlyniad, mae’r gefnogaeth yn cael ei darparu i bob aelwyd y mae gan yr 

awdurdod ddyletswydd tai tuag atynt. Does dim rhestr aros, ac mae’r staff yn ymateb i’r galw wrth iddo godi.  

Atgyfeiriadau i Opsiynau Tai 

Bydd llawer o’r aelwydydd sy’n cyflwyno’u hunain i opsiynau tai yn hunan-atgyfeiriadau syml, h.y. mae ganddynt angen tai 

neu maen nhw’n ddigartref/yn wynebu bygythiad digartrefedd, ac felly byddant yn ceisio cefnogaeth gan y Cyngor. Fodd 

bynnag, mae hefyd gyfran sylweddol a fydd yn cael eu hatgyfeirio gan asiantaethau sy’n gweithio yn y gymuned.  

Nid oes gan Opsiynau Tai wybodaeth hanesyddol ynghylch pa asiantaethau sy’n atgyfeirio i’w gwasanaeth, ond yn 

ddiweddar maen nhw wedi mabwysiadu systemau fydd yn caniatáu iddyn nhw gasglu’r wybodaeth hon.  

Cefnogi’r rhai sydd ag anghenion mwy cymhleth 

Fel y trafodwyd yn Adran 1, mae anghenion cefnogi nifer cynyddol o’r aelwydydd sy’n cyflwyno’u hunain yn gymhleth ac yn 

creu galwadau ar amrywiaeth o wasanaethau.  

Crynodeb o Gefnogaeth Symudol 

Mae’r gwasanaethau cefnogaeth symudol sy’n cael eu darparu yn y Fwrdeistref Sirol i atal digartrefedd a gwella llesiant yn 

sylweddol iawn. Mae’r 3 gwasanaeth allweddol yn derbyn rhyw £1.7m y flwyddyn.   

Os ydynt i gyflawni amcanion ehangach y strategaeth ynghylch ataliaeth, mae angen i’r awdurdod fyfyrio ar y ffordd 

ddelfrydol o’u cyrchu ar yr ‘adeg gywir ac yn y man cywir’ er mwyn ceisio osgoi opsiynau drutach.   

Rhaid edrych mewn ffordd rywfaint yn wahanol ar y gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu gan Opsiynau Tai, gan ei fod yn 

cynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei ddyletswyddau. Fodd bynnag, dylai’r ddau wasanaeth allweddol arall fod yn chwarae rôl 
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bwysig o ran ‘diffodd’ y galw am y dyletswyddau hyn, ac mae angen rhoi sylw i sut maen nhw’n cyflawni hyn ar y cyd â 

phartneriaid eraill sy’n gweithio mewn cymunedau.   

Safle-benodol 

Yn ogystal â chefnogaeth symudol mae’r Cyngor yn ariannu cymorth sy’n cael ei ddarparu mewn prosiectau tai â chymorth 

ar safleoedd penodol, lle caiff staff eu dyrannu i eiddo er mwyn cefnogi’r tenantiaid sy’n byw yno.  

Mae’r gwasanaethau hynny sy’n berthnasol i ddigartrefedd yn cynnwys y llety dros dro ar gyfer yr aelwydydd hynny y mae 

dyletswydd ar y Cyngor i ddarparu tai ar eu cyfer, gwasanaethau i bobl ifanc, a llochesi ar gyfer y rhai sy’n ffoi rhag cam-drin 

domestig.  

Fel y trafodwyd yn Adran 1, mae’r Cyngor wrthi ar hyn o bryd yn ailagor rhagor o lety dros dro, ac felly dyma’r adeg ddelfrydol 

i fyfyrio ar ddiben hyn a sut bydd yn atal digartrefedd.  

Mewn perthynas â’r gwasanaethau pobl ifanc, mae’r awdurdod yn ddiweddar wedi cynnal ymarferiad caffael cynhwysfawr 

o’r newydd, er mwyn sicrhau bod y llety â chymorth sydd ar gael yn addas at y diben. Mae unrhyw ddatblygiadau mewn 

cyfnod cynnar, ac nid yw’r adolygiad wedi archwilio hyn yn fanwl o gwbl, oherwydd bod cymaint o waith wedi’i wneud mor 

ddiweddar.  

Mae’r awdurdod hefyd yn ddiweddar wedi cynnal adolygiad cynhwysfawr o’r gwasanaeth cam-drin domestig. I osgoi 

dyblygu, cytunwyd y byddai’r gwasanaethau hyn yn parhau y tu allan i gylch gorchwyl yr adolygiad hwn.  

Mae’r adolygiad yn neilltuo amser i fyfyrio ar anghenion y bobl hynny ag anghenion cymhleth sy’n creu lefelau uchel o alw, 

nid dim ond o ran y gwasanaethau tai, ond amrywiaeth eang o rai eraill; gan gynnwys camddefnyddio sylweddau, iechyd a’r 

heddlu.  

Bygythiadau a Chyfleoedd wrth Symud Ymlaen 
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Mae peth ansicrwydd yn parhau ynghylch dyfodol SPPG. Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ynghylch a ellir cyfuno’r 

grant â chronfeydd eraill (Teuluoedd yn Gyntaf, Cymunedau yn Gyntaf, y Grant Atal Digartrefedd, Dechrau’n Deg ac ati) i 

greu’r “Grant Ymyrraeth Gynnar, Ataliaeth a Chefnogaeth”. 

Byddai hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i CNPT o ran sut i wario’r grant. Fodd bynnag, mae’n dal yn aneglur ar hyn o 

bryd sut bydd hyn yn gweithio’n ymarferol.  

Bydd angen i unrhyw strategaeth a ddatblygir gadw’r newidiadau hyn mewn cof ac ystyried y cyfleoedd o ran sut gallai’r 

grant cyfunedig a gynigir effeithio ar y gwasanaethau atal digartrefedd sy’n cael eu darparu ar hyn o bryd.   

Fodd bynnag, er gwaethaf sut bydd y llif ariannu’n cael ei reoli a’i gomisiynu yn y dyfodol , mae cyfleoedd yn parhau i 

sicrhau bod ffocws ar atal pwysau ar opsiynau drutach. Yn unol ag amcanion cenedlaethol a lleol, sut mae unrhyw gyllid 

yn cael ei ddefnyddio’n fwyaf effeithiol i atal anghenion digartrefedd a gyrru unrhyw strategaeth ddigartrefe dd. Mae 

angen comisiynu gwasanaethau SPPG a ariannir i helpu i gyflawni’r amcanion hyn.    

Yr Agenda Cefnogi Cymunedol Ehangach – Cydlyniant Ardal Leol a Chysylltwyr Cymunedol 

Fel ran o’r agenda ehangach i ddarparu gwasanaethau cymunedol i atal pwysau ar opsiynau drutach a chefnogi pobl i 

gadw eu hannibyniaeth, mae’r Cyngor wedi datblygu rhaglen ‘Cydlyniant Ardal Leol’, yn ogystal â chyflogi sawl 

Cysylltydd Cymunedol. Mae’r rhan hon o’r adolygiad yn edrych ar y datblygiadau hyn ac yn ystyried sut gallen nhw fod 

yn rhan/gyfrannu at reoli ac atal digartrefedd.  

Cydlyniant Ardal Leol 

Cychwynnodd Cydlyniant Ardal Leol yn Awstralia, a’i nod yw darparu “dull gweithredu tymor hir, integredig, seiliedig 

ar dystiolaeth at gefnogi pobl fel dinasyddion gwerthfawr yn eu cymunedau”.  

Dyma mae’r Rhwydwaith Cydlyniant Ardal Leol yn dweud ; 
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“Yn hytrach nag aros i bobl syrthio i argyfwng, gan asesu diffygion, profi cymhwysedd a ffitio pobl i wasanaethau 

drutach (a mwyfwy anfforddiadwy), mae’n gweithio ochr yn ochr â phobl i wneud y canlynol:  

 adeiladu eu gweledigaeth bersonol ar gyfer bywyd da, a mynd ar ôl y weledigaeth honno; 

 parhau’n gryf, yn ddiogel ac yn gysylltiedig fel dinasyddion sy’n cyfrannu ; 

 cael hyd i atebion ymarferol, heblaw gwasanaethau i broblemau, lle bynnag y bo modd; a  

 chreu cymunedau mwy croesawgar, cynhwysol a chefnogol. 

Ar hyn o bryd mae 5 ‘Cydlynydd Ardal Leol’ (CAL) yn gweithio mewn 3 ardal wahanol. I bob pwrpas, does dim llwyth 

achosion gan yr un o’r staff hyn; maen nhw’n gweithio gyda’r boblogaeth gyfan yn eu hardal eu hunain, (tua 7,000 o 

bobl); ond yn neilltuo’u hamser ar gyfer y rhai sy’n cael trafferthion mewn bywyd, sydd wedi’u hynysu, neu wedi’u 

heithrio.  

Nid oes meini prawf cymhwyster ar gyfer cael mynediad i’r gwasanaeth. Mae’r staff yn ymateb i’r galw wrth iddo ddod 

i’r golwg, ond maent hefyd yn mynd ati’n rhagweithiol i chwilio am bobl i’w helpu trwy rwydweithio a datblygu 

perthnasoedd yn y cymunedau lle maen nhw’n gweithio. Mae’r staff wedi bod yn eu swyddi ers 3 blynedd, ac mae’r 

holl werthuso cychwynnol yn dangos tystiolaeth bod effaith sylweddol mewn perthynas â chyflawni amcanion 

cadarnhaol, yng nghyswllt y nodau a amlinellwyd uchod.  

Mewn trafodaethau gyda’r swyddog arweiniol, nodwyd llawer iawn o waith a wnaed gan y CALau mewn perthynas â 

materion tenantiaeth, aelwydydd sydd dan fygythiad digartrefedd, a phobl sy’n ddigartref.  

Yn ddiamau mae cyfle i’r gwasanaeth chwarae rhan fawr yn y gwaith o atal digartrefedd, a gwnaed cysylltiadau rhwng 

gwasanaethau yn ystod yr adolygiad.  

 

Bygythiadau a Chyfleoedd wrth Symud Ymlaen 
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Nodwyd bygythiadau mewn perthynas â’r disgwyliadau ar y gwasanaeth CAL. Mae datblygu’r dull gweithredu yn 

cymryd amser, ac roedd ofnau y gallai’r awydd am ganlyniadau cyflym gyfrif yn ei erbyn.  

Roedd pryderon hefyd ynghylch y pwysau ariannol sy’n cael ei deimlo oherwydd bod  y gwasanaeth, wrth natur, yn 

gweithio gyda phawb, heb ystyried meini prawf cymhwyster/asesu.  

Mewn perthynas â chyfleoedd, nododd y gwasanaeth y gallai partneriaeth mor werthfawr gael ei datblygu gydag 

asiantaethau tai, yn arbennig gwasanaethau cefnogaeth symudol a ariannir gan SPPG, fel bod y gwasanaethau hyn a’r 

dull gweithredu CAL yn gallu cydweithio i atal digartrefedd.  

Y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol 

Yn ôl gwefan y Cyngor “Mae’r Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol yn cefnogi oedolion ag anableddau i gael hyd i 

weithgareddau a grwpiau addas yn y gymuned leol.” Prif nod y gwasanaeth pob anabledd yw: 

 annog pobl i greu ffrindiau newydd; 

 cynnwys pobl mewn grwpiau a gweithgareddau cymunedol;  

 hybu annibyniaeth a llesiant; a  

 chaffael sgiliau newydd. 

Dod â Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol ynghyd? 

O gynnwys y ddau wasanaeth SPPG sy’n cael eu hariannu yn y gymuned, mae pedwar gwasanaeth gwahanol yn cefnogi 

pobl mewn cymunedau i gynnal eu hannibyniaeth a’u hatal rhag bod yn ddigartref:  

 PAWS; 

 CIS; 

 CAL; a’r 
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 Cysylltwyr Cymunedol. 

Mae nodau tebyg iawn i bob un o’r pedwar gwasanaeth, ond oherwydd y ffordd o’u comisiynu, mae’n bosibl y bydd 

pob un ohonynt yn gweithio gyda phobl sydd rywfaint yn wahanol, ond yn yr un modd, gallen nhw fod yn gweithio 

gyda’r un bobl, ar yr un pryd.  

Mae angen i unrhyw strategaeth, wrth symud ymlaen, ystyried sut gall y gwahanol wasanaethau hyn weithio mewn 

partneriaeth agosach i atal digartrefedd yn CNPT, i gadw pobl yn eu cymunedau, i leihau’r pwysau ar opsiynau gofal a 

iechyd drutach, ac i roi cyfle i gymunedau ddatblygu’r cryfderau a’r asedau angenrheidiol i symud at gapasiti 

hunangynhaliol. Os gall y gwasanaethau hyn weithio mewn partneriaeth agosach i gyflawni’r nodau hyn, byddant yn 

gwbl greiddiol i’r cyfeiriad strategol ehangach a nodwyd yn y dogfennau lefel uchel sy’n gyrru gwasanaethau ymlaen 

yn yr ardal.  

Rôl y Grant Atal Digartrefedd 

Telir y Grant Atal Digartrefedd yn uniongyrchol gan LlC i sefydliadau ledled Cymru. Yn CNPT mae pedwar sefydliad sy’n 

derbyn bron £200k o’r grant hwn i ddarparu gwasanaethau, sef: 

 gwasanaeth cyfryngu rhwng pobl ifanc a’u teuluoedd i atal digartrefedd; 

 cefnogaeth i bobl â salwch meddwl i atal digartrefedd; 

 cyllid ar gyfer bondiau a chefnogaeth i roi cyfle i bobl ifanc gael mynediad i’r sector rhentu preifat; a 

 chyngor ynghylch tai i aelwydydd sy’n ddigartref neu dan fygythiad digartrefedd. 

Trefnodd yr adolygiad gyfarfod gyda’r sefydliadau hyn i drafod eu gwasanaethau cyfredol, sut maen nhw’n cyfrannu at 

agenda atal digartrefedd, a sut roedden nhw’n gweld eu gwasanaethau’n datblygu yn y dyfodol.  

Fel y trafodwyd, mae pob un o’r gwasanaethau hyn wedi’u gwreiddio yn y gwasanaeth Opsiynau Tai, ac maen nhw’n 

gweithio mewn partneriaeth agos â’r Cyngor i’w cefnogi i gyflawni eu dyletswyddau digartrefedd. Mae pob un o’r 
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gwasanaethau’n arbennig o berthnasol o ran helpu’r Cyngor i gyflawni ei ddyletswyddau yng nghyswllt Adran 66 o ran ceisio 

atal digartrefedd lle ceir bygythiad a chwarae rhan bwysig drwy sicrhau bod yr awdurdod yn cymryd pob ‘cam rhesymol’ i 

atal digartrefedd.  

Mewn trafodaethau gyda’r rhai oedd yn darparu’r gwasanaethau hyn, teimlai’r asiantaethau fod y galw amdanynt wedi bod 

yn cynyddu, a bod yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer y bobl y maen nhw’n gweithio gyda nhw yn mynd yn anoddach cael 

mynediad iddynt. Teimlent fod diwygio lles wedi chwarae rhan yn yr anawsterau hyn.  

O ran ble roedd y galw mwyaf yn codi, roedden nhw’n teimlo bod y lefelau uchaf yn ardaloedd trefol Castell-nedd a Phort 

Talbot, ond bod gan ardaloedd gogleddol y cymoedd eu hanawsterau eu hunain o ran fforddiadwyedd ac argaeledd llety ar 

rent, a bod pobl yn aml yn cael eu denu i ardaloedd mwy gwledig o’r herwydd.  

Teimlai’r sefydliadau fod y gwasanaeth opsiynau tai wedi newid ers cyflwyno’r Ddeddf Tai, a bod gwaith ataliaeth mwy 

rhagweithiol yn digwydd yn gyffredinol. Teimlent fod y berthynas rhwng eu staff/gwasanaethau ac opsiynau tai wedi gwella 

ers iddynt gael eu cyd-leoli, a’u bod yn gallu darparu gwasanaeth llawer mwy di-fwlch i bobl mewn angen. 

Bygythiadau a chyfleoedd wrth symud ymlaen 

Roedd asiantaethau’n pryderu ynghylch y bwriad i gyfuno grantiau, ac roeddent yn ofni y gallai gwasanaethau fel eu rhai 

hwy fod o dan fygythiad oherwydd bod cymaint o angen statudol a allai gael ei ystyried yn fwy o flaenoriaeth.  

Fodd bynnag, roeddent hefyd yn gweld cyfleoedd mewn perthynas â gweithio’n agosach gyda gwasanaethau sy’n cael eu 

darparu trwy lifoedd arian eraill ar hyn o bryd, yn arbennig petai arian SPPG a’r Grant Atal Digartrefedd yn cael ei gyfuno’n 

un gronfa. 

Bygythiad arall pwysig y cyfeiriwyd ati yng nghyswllt atal a rheoli digartrefedd, unwaith yn rhagor, oedd cyflwyno Credyd 

Cynhwysol.  
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Wrth edrych i’r dyfodol, ymddengys bod rôl hanfodol i’r gwasanaethau hyn o ran cefnogi’r Cyngor i gyflawni ei 

ddyletswyddau digartrefedd. Hebddynt, byddai’r pwysau ar y tîm opsiynau tai hyd yn oed yn fwy. I bob pwrpas, mae’r 

gwasanaethau hyn yn gweithredu fel rhan o’r ‘ymateb brys’, yn hytrach nag ar gyfer ataliaeth. Mae’r galw am y 

gwasanaethau hyn yn debygol o barhau, ond gellid ei leihau petai gwasanaethau ataliaeth eraill yn cael eu modelu’n gywir. 

Gweithio gyda Chymdeithasau Tai i atal a rheoli digartrefedd 

Mae tua 11,500 o anheddau tai cymdeithasol (19% o’r holl anheddau) yn y Fwrdeistref Sirol, a 3 cymdeithas tai allweddol  

sy’n darparu’r mwyafrif llethol o’r llety hwn.  

O dan Ddeddf Tai (Cymru) mae dyletswydd ar y Cymdeithasau Tai hyn i gynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei ddyletswyddau 

digartrefedd, ac esboniodd pob un ohonynt sut mae eu holl ddyraniadau’n cyfeirio at enwebiadau sy’n dod oddi wrth y 

Cyngor gyda statws digartrefedd. Fodd bynnag, mae gan bawb ohonynt hefyd eu rhestr eu hunain, ac yn pwysleisio y gallai 

llawer o aelwydydd y maen nhw’n eu dyrannu o’r rhestr hon fod yn ‘ddigartref’ yn gyfreithiol, er nad ydynt o reidrwydd yn 

eu cyrraedd ar hyd llwybr enwebu.  

Maen nhw’n teimlo bod y dull gweithredu yn y sir wedi newid ers cyflwyno Deddf Tai, ond mae rhai o’r newidiadau hynny 

wedi cael eu sbarduno hefyd gan ddiwygio sylweddol ar les; gan gynnwys cyflwyno Credyd Cynhwysol a’r ‘dreth ystafell 

wely’.  

Mae gan bob un o’r Cymdeithasau Tai dimau cynhwysiad ariannol yn gweithio gyda’u tenantiaid i helpu i’w cadw mewn 

sefyllfa sefydlog a’u hatal rhag bod yn ddigartref. Pwysleisiwyd mai achosion troi allan yw’r cam olaf posibl, bob amser. 

Trafododd y cymdeithasau eu rôl bwysig mewn cymunedau a’r wybodaeth mae pob swyddog tai yn ei datblygu mewn 

perthynas â’r ardal leol.  

Cael mynediad i gefnogaeth i atal digartrefedd a gwella llesiant aelwydydd sydd yn stoc Cymdeithasau Tai 
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Fel y trafodwyd yn yr adran ‘cefnogaeth symudol’, Cymdeithasau Tai oedd yn gyfrifol am fwy na 50% o’r atgyfeiriadau a 

wnaed i PAWS yn ystod 2017-18. Cyn yr ymarferiad caffael o’r newydd, roedd gan bawb ohonynt eu gwasanaethau eu 

hunain, ond cawsant eu llyncu gan y gwasanaeth ardal leol ehangach a ddatblygwyd.   

Bygythiadau a Chyfleoedd wrth Symud Ymlaen 

Mynegodd y cymdeithasau bryderon ynghylch yr ‘arch-grant’ oedd yn cael ei gynnig gan LlC. Unwaith eto, roeddent yn ofni 

y gallai hynny olygu bod adnoddau’n symud i’r ymateb mwyaf aciwt, ac y byddai gwasanaethau ataliol ar eu colled.  

Fodd bynnag, roeddent hefyd yn gallu gweld cyfle i gysylltiadau agosach â gwasanaethau fel PAWS, CIS, Cydlyniant Ardal 

Leol, Tîm o Gwmpas y Teulu, Teuluoedd yn Gyntaf ac ati arwain at wasanaethau mwy di-fwlch i aelwydydd.  

Roeddent hefyd yn gweld bygythiadau wrth i Gredyd Cynhwysol gael ei estyn, ac yn pwysleisio pwysigrwydd gallu cyrchu’r 

‘gefnogaeth gywir, ar yr adeg gywir’, i sicrhau nad yw eu tenantiaid yn datblygu ôl-ddyledion a bygythiad digartrefedd.  

Fodd bynnag, roedden nhw’n gadarnhaol o ran nodi cyfleoedd i atal digartrefedd yn yr ardal, ond dim ond trwy weithio 

mewn partneriaeth agosach ar lefel strategol a gweithredol. 

I grynhoi, mae cyfleoedd aruthrol i weithio mewn partneriaeth agosach â Chymdeithasau Tai i atal a rheoli digartrefedd. 

Bydd y rhain yn cael eu trafod yn fanylach yn yr adran blaenoriaethau a awgrymir yn ddiweddarach yn yr adolygiad.  

Gweithio gyda’r Sector Rhentu Preifat 

Ochr yn ochr â thai cymdeithasol, y sector arall allweddol y mae’r awdurdod yn ei ddefnyddio i ddiwallu anghenion tai ac 

atal digartrefedd yw’r sector rhentu preifat (PRS).  

Fel yr amlygwyd yn Strategaeth Tai’r Cyngor, mae’r sector wedi tyfu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf. O ran y 

cyfran o’r stoc a gynrychiolir ganddo yn y Fwrdeistref Sirol “gwelwyd cynnydd o fwy na 4%, o 6 i 10%, dros gyfnod o 10 

mlynedd”. 
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Ochr yn ochr â hyn, mae’r awdurdod bellach yn gallu cyflawni ei ddyletswyddau tai trwy gynnig eiddo priodol, fforddiadwy 

yn y sector rhentu preifat. Os bydd yr aelwyd yn gwrthod y cynnig hwn, mae hawl gan yr awdurdod i roi ei ddyletswydd o’r 

neilltu.  

Mae perthynas waith agos rhwng yr awdurdod a’r sector. Dan arweiniad yr ‘Is-adran Adnewyddu ac Addasu Tai’, mae’n 

darparu gwasanaethau gorfodi, benthyciadau ar gyfer adnewyddu, rheoliadau HMO, a hefyd yn rheoli ‘Asiantaeth 

Gosodiadau Cymdeithasol’ y Cyngor.  

Yr Asiantaeth Gosodiadau Cymdeithasol 

Mae’r asiantaeth hon yn gweithio gyda landlordiaid preifat i helpu i reoli a gosod eiddo ar gyfer y rhai sy’n ddigartref, dan 

fygythiad digartrefedd, ac mewn angen o ran tai.  

Ar hyn o bryd mae’n rheoli 57 o eiddo sy’n cael eu defnyddio i ddiwallu’r anghenion hyn, ac mae’n gweithio gyda 24 o 

landlordiaid preifat gwahanol.  

Bygythiadau a Chyfleoedd wrth Symud Ymlaen 

Roedd y prif fygythiadau a nodwyd yn cynnwys diwygio pellach ar les ac effaith barhaus Credyd Cynhwysol. Mae ofnau 

gwirioneddol y bydd hyn yn arwain at ôl-ddyledion rhent yn yr eiddo mae’r asiantaeth yn eu rheoli. Nodwyd hefyd 

broblemau darparu llety i bobl sengl, yn enwedig gan fod fforddiadwyedd yn debygol o fod yn gymaint o broblem (i rai o 

dan 35 yn arbennig). Yn olaf, roedd pryderon y gallai’r sector rhentu preifat gael ei weld fel yr ateb gorau i ymateb i’r galw, 

ond nid yw’r cyflenwad yn ddigonol ar gyfer hynny. 

O ran cyfleoedd, maent yn edrych ar gysylltu benthyciadau a chyllid cyfalaf i landlordiaid preifat yn agos iawn â’r asiantaeth 

gosod tai cymdeithasol.  
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Maent hefyd yn gweld cyfleoedd pellach i gysylltu’r asiantaeth â’r agenda cartrefi gwag, ac archwilio sut gall y cartrefi hynny 

y dechreuir eu defnyddio eto fod yn rhan o’r hyn a gynigir/o stoc yr asiantaeth.  

Maent hefyd yn gweld cyfle i edrych ar y sector preifat fel opsiwn posibl ar gyfer datblygu mwy o opsiynau llety dros dro a 

dysgu gan awdurdodau lleol eraill yng Nghymru i weld a fyddai modd datblygu opsiynau ‘dros dro i barhaol’; i bob pwrpas 

lleoli aelwyd mewn llety dros dro ar y cychwyn, ond petai’r denantiaeth yn llwyddo, ei newid yn drefniant parhaol, heb i’r 

tenant orfod symud.  

Gall y sector rhentu preifat chwarae rôl bwysig yn y gwaith o atal a rheoli digartrefedd wrth symud ymlaen; a byddai’r 

asiantaeth gosod tai cymdeithasol yn ganolog i’r rôl honno. Fodd bynnag, mae rhaid rhoi sylw o hyd i’r galw cynyddol ar y 

sector, a rhaid cofio bod gan ddarparwyr tai eraill rôl i’w chwarae o hyd.  

Gweithio gyda Gwasanaethau Plant i Atal Digartrefedd 

Fel rhan o’r adolygiad, cynhaliwyd cyfweliad gyda swyddog arweiniol gwasanaeth ‘Llwybr 16’, yn ogystal â’r gweithiwr 

cymdeithasol sy’n gweithio oddi mewn i’r tîm opsiynau tai; i helpu i ddiwallu anghenion tai a chefnogaeth pobl ifanc, (rhai 

16-17 oed a rhai 18-21 oed a fu’n ymadawyr gofal). 

Mae diwallu anghenion tai pobl ifanc wedi dod yn fwyfwy anodd ar draws y Deyrnas Unedig. Mae materion fforddiadwyedd, 

diwygio lles a demograffeg newidiol i gyd wedi cael effaith.  

Mae gwaith wedi cael ei wneud i ddatblygu protocol rhwng tai a gwasanaethau plant, i helpu i ddiwallu anghenion tai pobl 

ifanc. Mae hyn yn fyw ac yn weithredol, ac mewn perthynas â’r rhai sy’n gadael gofal mae wedi helpu gweithio ar y cyd i 

gyflawni canlyniadau effeithiol. Fel y trafodwyd eisoes, mae llety statig â chymorth i bobl ifanc wedi cael ei gaffael o’r 

newydd yn ddiweddar, gyda’r nod o sicrhau bod tai â chymorth i bobl ifanc ar gael ar yr adeg gywir; a hynny ar gyfer 

ymadawyr gofal a phobl ifanc eraill sy’n methu aros yng nghartref y teulu.  
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Mae’r gwasanaeth opsiynau tai yn cynnwys gwasanaeth cyfryngu, sy’n gweithio fel cyfryngwr rhwng pobl ifanc a’u rhieni 

a’u gofalwyr er mwyn caniatáu i bobl ifanc aros gartref. Mae’r canlyniadau a gofnodwyd ar gyfer y gwasanaeth hwn yn 

drawiadol iawn.  

Mewn trafodaethau gyda gwasanaeth Llwybr 16, maen nhw’n teimlo bod y gwasanaethau sy’n cael eu darparu i bobl ifanc 

16/17 oed yn effeithiol ac yn cyflawni’r nodau, ac i ymadawyr gofal hyd at 21 oed.   

Eto, tynnodd y gwasanaethau sylw at anghenion cymhleth llawer o’r bobl ifanc sy’n dod ger eu bron.   

Bygythiadau a Chyfleoedd wrth Symud Ymlaen 

Mewn perthynas â chyfleoedd, tynnwyd sylw at y gwasanaeth mewn perthynas â thai â chymorth, lle roedd tendr newydd 

gael ei gyflwyno; ond trafodwyd hefyd wella’r trefniadau pontio ar gyfer pobl ifanc wrth symud o gael cefnogaeth 

ymgynghorydd pobl ifanc a sicrhau bod y gefnogaeth a gaent wrth symud i oedolaeth mor ddi-fwlch â phosib.   

Mae cyfle i sicrhau bod partneriaid yn cydweithio’n agosach yn ystod y cyfnod pontio hwn i atal digartrefedd a sicrhau bod 

pobl ifanc yn cael y dechrau gorau posibl wrth symud i oedolaeth.  

Gweithio gyda’r Agenda Camddefnyddio Sylweddau a Diogelwch Cymunedol 

Yn dilyn y dystiolaeth a gafwyd gan bartneriaid eraill ynghylch yr heriau mae’r aelwydydd â’r anghenion mwyaf cymhleth yn 

eu hwynebu; wrth ymgynghori â’r gwasanaethau hyn, bu’r adolygiad yn canolbwyntio ar eu barn ynghylch sut gellid diwallu 

anghenion tai y grŵp yma a’r rôl y gallai eu gwasanaeth hwy a’r gwasanaeth tai a chefnogaeth ehangach ei chwarae.  

Mae’r Tîm Diogelwch Cymunedol wedi arwain y gwaith o sefydlu Pwyllgor Amlasiantaeth Asesu Risg Sefyllfaoedd Bregus ar 

y Stryd (SVMARAC). Seiliwyd hyn ar broses debyg sydd eisoes wedi’i sefydlu ar gyfer achosion o gam-drin domestig, ond ei 

fod yn canolbwyntio ar bobl sydd naill ai’n ddigartref ar y stryd neu’n fregus iawn o ran eu sefyllfa tai.  
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Cadeirydd y Pwyllgor yw Heddlu De Cymru, ac mae’n dod â’r holl asiantaethau ynghyd sy’n ceisio gweithio gyda’r 

unigolion/cyplau hyn a’u cefnogi. Mae hyn yn cynnwys darparwyr gwasanaethau triniaeth camddefnyddio sylweddau, y 

gwasanaeth prawf, gwasanaethau sy’n cael eu hariannu gan SPPG a’r Grant Atal Digartrefedd, Opsiynau Tai, yr Adran Gwaith 

a Phensiynau (DWP) a gwirfoddolwyr ‘ceginau cawl’ sy’n cynrychioli elusennau. 

Cafodd yr ymgynghorydd oedd yn cynnal yr adolygiad gyfle i arsylwi un o’r cyfarfodydd hyn, ac fe wnaeth y lefel presenoldeb 

a’r brwdfrydedd gwirioneddol i gydweithio er mwyn ceisio diwallu anghenion y bobl dan sylw gryn argraff arno. Roedd 11 

o’r 12 person/cwpl a drafodwyd naill ai’n cysgu allan, yn syrffio soffas, neu mewn sefyllfa fregus iawn o ran tai, ac yn disgwyl 

colli eu llety presennol yn fuan.  

Roedd pob un o’r asiantaethau o gwmpas y bwrdd yn adnabod yr unigolion dan sylw yn dda iawn, ac mewn rhai achosion 

roedden nhw wedi bod yn gweithio gyda nhw ac yn eu cefnogi ers blynyddoedd lawer.  

Diogelwch Cymunedol 

Mewn trafodaethau gyda’r Tîm Diogelwch Cymunedol, esboniwyd sut roedd achosion o gardota ar y stryd wedi bod yn 

cyrraedd y newyddion lleol, a bod gweithio gyda’r grŵp yn cael ei ystyried yn flaenoriaeth bwysig. Roedd gweithiwr 

allgymorth a gyflogwyd gan un darparwr gwasanaeth oedd yn cael ei ariannu gan Grant Atal Digartrefedd LlC wedi cael ei 

ariannu’n ddiweddar drwy ddefnyddio arian ychwanegol Grant Atal Digartrefedd LlC, ac roedd y gwasanaeth hwn wedi 

cyflawni rhai canlyniadau cadarnhaol.  

Teimlai Diogelwch Cymunedol fod dull gweithredu ‘Tai yn Gyntaf’ i helpu i sicrhau cartref ar gyfer yr unigolion hyn yn werth 

ei archwilio, ac roedd aelodau eraill SVMARAC yn cytuno pan drafodwyd y posibilrwydd yno.   

Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau 

Cynhaliwyd cyfarfod gyda staff o’r tîm camddefnyddio sylweddau rhanbarthol. Maen nhw’n gweithio ar draws Bae’r 

Gorllewin ac yn cefnogi ac yn hwyluso gwario Cronfa Gweithredu Camddefnyddio Sylweddau (SMAF), sy’n cyfateb i £3.6m 
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ar draws y rhanbarth ac yn darparu cyllid i amrywiaeth o asiantaethau a gwasanaethau sy’n gweithio gyda’r rhai sydd â 

phroblemau camddefnyddio sylweddau. Mae gan CNPT gyfradd gymharol uchel o farwolaethau cysylltiedig â chyffuriau, o 

gymharu ag ardaloedd eraill yn y Deyrnas Unedig, ac mae sicrhau bod y gyfradd honno’n gostwng yn un o flaenoriaethau’r 

tîm. 

Amlygwyd nad oes llety â chymorth ar hyn o bryd yn ardal CNPT yn benodol i gefnogi pobl â phroblemau camddefnyddio 

sylweddau, er eu bod yn cydnabod bod llawer o’r gwasanaethau a ariannir gan Cefnogi Pobl yn cefnogi aelwydydd sy’n profi 

camddefnyddio sylweddau.  

Mynegwyd diddordeb mewn datblygu dull gweithredu ‘Tai yn Gyntaf’, ond cafwyd rhybudd na fyddai’n lliniaru’r sefyllfa. 

Tynnwyd sylw at nifer y bobl sy’n cael trafferth gyda materion iechyd meddwl, yn ogystal ag anawsterau camddefnyddio 

sylweddau, a dywedwyd bod ymwneud iechyd ag unrhyw ddatblygiad ‘Tai yn Gyntaf’ yn hanfodol. Roeddent hefyd yn 

meddwl bod datblygu gwybodaeth er mwyn deall y cysylltiadau rhwng digartrefedd a chamddefnyddio sylweddau yn faes 

pwysig i ganolbwyntio arno.  

Unwaith eto, roedd Credyd Cynhwysol yn risg allweddol yng nghyswllt y rhai sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau, 

a’r canlyniadau tebygol o ran ôl-ddyledion rhent a digartrefedd posibl.  

Cysylltu â Gwasanaethau Iechyd a Iechyd Meddwl i Atal Digartrefedd 

Fe gwrddodd yr adolygydd â Chyfarwyddwr Cynorthwyol Strategaeth a Phartneriaethau yn y Bwrdd Iechyd ac arweinydd 

gwaith iechyd meddwl yn y Gwasanaethau Cymdeithasol, yn ogystal ag arsylwi cyfarfod o Grŵp Iechyd a Thai Bae’r 

Gorllewin.  

Bu’r trafodaethau gyda’r Bwrdd Iechyd yn canolbwyntio ar y ddau fater allweddol sy’n bresennol ar hyd yr adroddiad hwn: 

 sut rydyn ni’n ymgysylltu, yn cefnogi ac yn llwyddo i ddarparu tai ar gyfer y rhai â’r anghenion mwyaf cymhleth, sy’n 

creu’r galw mwyaf am wasanaethau; a   
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 sut rydyn ni’n gweithio gyda gwasanaethau iechyd yn y gymuned i atal digartrefedd. 

Anghenion Cymhleth 

Mewn perthynas â chyflawni anghenion tai y rhai â’r anghenion mwyaf cymhleth, mae’r Bwrdd Iechyd am sicrhau bod 

unrhyw ddull gweithredu yn cael ei archwilio’n rhanbarthol yn hytrach nag yn ynysig yn y fwrdeistref sirol.  

Maent yn cyfeirio at y pwysau ar wardiau damweiniau ac achosion brys (A&E) yn Abertawe. Ar hyn o bryd mae gan Abertawe 

nyrsys sy’n gweithio’n benodol gyda’r boblogaeth ddigartref yn y ddinas, ond gan eu bod yn cefnogi’r boblogaeth honno, 

nid ydynt mewn sefyllfa i gefnogi’r rhai sy’n cael mynediad i A&E o’r tu allan i’r ddinas. 

Yn eu barn nhw, ddylen nhw ddim efelychu darpariaeth Abertawe yn syml yn CNPT, ond yn hytrach feddwl yn greadigol am 

sut gall ddarparu gwasanaethau i’r grŵp hwn, yng ngoleuni amgylchedd gwahanol CNPT. Gan nad oes gwasanaethau’n 

bodoli ar hyn o bryd, maen nhw’n gweld hyn fel cyfle gwirioneddol.  

Ataliaeth 

Yng nghyswllt gwasanaethau Iechyd yn chwarae mwy o rôl i atal digartrefedd yn y gymuned, eto roedd y Bwrdd Iechyd yn 

gadarnhaol o ran egwyddor. Ar hyn o bryd nid oes practisau yn CNPT sy’n cynnig y gwasanaeth ‘lefel uwch’ i’r digartref.  

Amlygodd y Bwrdd Iechyd hefyd yr anawsterau wrth rannu gwybodaeth a’r anawsterau wrth geisio deall y gwasanaethau 

sy’n bodoli. Cyfeiriwyd at dair ffynhonnell wahanol o wybodaeth. Maen nhw’n teimlo bod angen llawer mwy o gydweithio i 

ddeall sut mae’r rhain i gyd yn gweithio, fel eu bod yn cyd-fynd â’i gilydd; yn hytrach na sefyll yn ynysig. 

Atal a Rheoli Digartrefedd i’r rhai ag Anghenion Iechyd Meddwl 

Er mwyn ystyried yr anghenion hyn cyfarfu’r swyddog adolygu ag arweinydd y gwasanaeth iechyd meddwl, sy’n rhan o Adran 

Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor.  
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Ymddengys bod perthnasoedd cryf â’r gwasanaethau tai o ran gweithio mewn partneriaeth i ddiwallu anghenion tai y rhai 

ag anghenion iechyd meddwl. Cynhelir cyfarfodydd aml-ddisgyblaeth rheolaidd lle trafodir achosion, a gall y porth gofal 

cymdeithasol presennol rybuddio tai/darparwyr tai ac atgyfeirio’n briodol pan nodir angen tai.  

Mae gwasanaeth cefnogi yn benodol ar gyfer pobl ag angen iechyd meddwl statudol, ac roedd y gwasanaethau cymdeithasol 

yn gadarnhaol o ran sut roedd hyn yn gweithio a’r gwaith partneriaeth sydd wedi cael ei ddatblygu.   

Bu’r gwasanaeth hefyd yn trafod y symudiad i ddarparu gwasanaeth lloeren mewn cymunedau ar gyfer y rhai sydd ag angen 

gofal cofrestredig, a sicrhau bod gwasanaethau ataliaeth yn eu lle. Roedden nhw’n cydnabod pwysigrwydd datblygu 

partneriaethau â’r gwasanaethau PAWS a CIS fel ei gilydd, wrth i’r agenda hon wneud cynnydd. 

Yng nghyswllt y rhai â’r anghenion mwyaf cymhleth, roedd y gwasanaeth yn awyddus i sefydlu ymwneud â’r SVMARAC a 

sicrhau bod gwasanaethau meddyliol yn cael eu cynrychioli yn y dyfodol. Croesawyd y datblygiad hwn gan y Tîm Diogelwch 

Cymunedol sy’n hwyluso’r cyfarfodydd.  

Bygythiadau a Chyfleoedd wrth Symud Ymlaen 

Fel y trafodwyd, mae llawer o gyfleoedd i gysylltu â’r model cymunedol ehangach er mwyn sicrhau bod y rhai sy’n cael 

trafferth ymdopi â salwch meddwl yn cael eu cefnogi i gadw eu tai yn y gymuned. Ni all y symudiad tuag at wasanaethau 

iechyd meddwl lloeren ar draws y Fwrdeistref Sirol ond helpu i ddatblygu partneriaeth gref gyda’r gwasanaethau presennol 

sy’n cael eu hariannu gan SPPG. 

Roedd y gwasanaeth hefyd yn cydnabod bygythiad camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, ac effaith hynny ar salwch meddwl. 

Mewn perthynas ag agenda digartrefedd, pwysleisiwyd pwysigrwydd y ffaith bod gan wasanaethau cefnogi cysylltiedig â 

thai hyfforddiant priodol i gadw i fyny â mater heriol sy’n newid yn barhaus.  
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Rhan 3 – Blaenoriaethau a Awgrymir ar gyfer y Strategaeth Ddigartrefedd 

Er mwyn symud ffocws a thargedu adnoddau, o ran sut mae digartrefedd yn derbyn sylw, i ffwrdd oddi wrth ‘ymateb brys’ 

a thuag at wasanaethau ataliaeth yng nghanol y gymuned, a gwasanaethau llety a chefnogaeth sy’n ceisio mynd i’r afael â’r 

‘drws troi’, mae angen i’r blaenoriaethau ganolbwyntio ar sut gellir gwneud newidiadau/datblygu gwasanaethau newydd i 

gyflawni hyn.  

Gellid dadlau bod yr holl ddyletswyddau a roddir ar y Cyngor yn gyfystyr ag ymateb brys. Mae’r dystiolaeth yn awgrymu, os 

sbardunir y dyletswyddau hyn, nad yw’r Cyngor mewn gwirionedd yn atal digartrefedd, ond yn hytrach yn ceisio datrys 

problem dai sy’n argyfwng neu’n nesáu at hynny.  

Mae angen datblygu gwasanaethau sy’n ‘diffodd’ y galw am wasanaethau Opsiynau Tai. Bydd hyn nid yn unig yn atal 

digartrefedd, ond hefyd yn ysgafnhau’r pwysau ar y staff hyn, gan ganiatáu mwy o amser iddyn nhw reoli argyfwng yn 

effeithiol, pan fydd hynny’n codi.   

Mae’r adran hon yn dechrau trwy archwilio sut gallwn ni ddatblygu gwasanaethau cefnogi a llety i wella’r ffocws a chyfeirio 

adnoddau er mwyn lleihau argyfwng/digartrefedd; ac i’r perwyl hwnnw gellid defnyddio’r canlyniadau blaenoriaeth canlynol 

a awgrymir i fframio Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Ddigartrefedd, pan ddatblygodd:   

 symud ffocws ac adnoddau i ddulliau newydd o ddarparu llety a chefnogaeth er mwyn atal digartrefedd;  

 symud ffocws ac adnoddau i ddulliau gweithredu atal digartrefedd yn y gymuned; a  

 datblygu systemau mwy effeithiol a monitro, wrth symud ymlaen. 

Yn dilyn ceir cyfres o wyth maes blaenoriaeth a awgrymir ar gyfer gweithredu, er mwyn cyflawni’r canlyniadau hyn:  

 Blaenoriaeth Un: Ymyrraeth Gynnar ac Ataliaeth – Cryfhau dulliau o ymdrin ag ymyrraeth gynnar ac ataliaeth  

 Blaenoriaeth Dau: Rhoi Dull Gweithredu Aml-asiantaeth ar Waith – Cefnogaeth wedi’i thargedu ar gyfer y rhai â’r 

anghenion mwyaf cymhleth, i atal achosion o ddigartrefedd rhag digwydd eto 
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 Blaenoriaeth Tri: Adolygu modelau gwasanaeth llety dros dro – Helpu pobl i gael mynediad i lety parhaol sicr 

 Blaenoriaeth Pedwar: Datblygu cynlluniau tai penodol – Canolbwyntio ar helpu’r bobl sydd â’r risg uchaf o brofi 

digartrefedd 

 Blaenoriaeth Pump: Crynhoi Cyllidebau – Gwneud y defnydd gorau o’n hadnoddau ariannol 

 Blaenoriaeth Chwech: Gweithio mewn Partneriaeth – Cryfhau’r cysylltiadau ag asiantaethau partner ymhellach er 

mwyn deall anghenion a galwadau’n well 

 Blaenoriaeth Saith: Technoleg Gwybodaeth – Gwella’r defnydd o dechnoleg gwybodaeth  

 Blaenoriaeth Wyth: Monitro gwasanaethau SPPG – Sicrhau bod ein gwaith comisiynu SPPG yn ein helpu i gyflawni 

ein strategaeth 

Isod, mewn rhywfaint yn fwy o fanylder, gwelir sut byddai’r adolygiad yn rhagweld partneriaid yn cydweithio yng nghyswllt 

camau o’r fath:  

Blaenoriaeth 1 

Atal digartrefedd a’r ceisiadau/cyflwyniadau i Opsiynau Tai trwy ddatblygu dull gweithredu llawer mwy rhagweithiol o 

ran partneriaeth rhwng PAWS, CIS, CAL, Cysylltwyr Cymunedol a swyddogion tai 

Atal digartrefedd ddylai fod yn brif ffocws ar gyfer gwasanaethau cefnogaeth symudol Cefnogi Pobl. Er mwyn atal 

digartrefedd, mae angen i wasanaethau gyrraedd pobl ar yr adeg gywir ac yn y lle cywir. Ar ôl i aelwydydd gyflwyno’u hunain 

i Opsiynau Tai, mae’n aml yn rhy hwyr i’w hatal rhag bod yn ddigartref, felly mae angen modelu gwasanaethau i gyrraedd 

pobl yn gynt.  

Mae cyfluniad presennol gwasanaethau yn gymhleth. Mae angen i’r Cyngor gwestiynu a oes angen cynifer o wasanaethau i 

gyd yn gweithio gyda’r un nodau, yn yr un cymunedau.  
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Mae’r dull gweithredu cydlyniant ardal leol yn eistedd tu allan i Cefnogi Pobl a gallai weithredu fel dolen gyswllt i bobl 

gyrchu’r gwasanaeth y mae arnyn nhw ei angen. Mae’r adolygiad yn gofyn y cwestiynau canlynol:  

 allai gwasanaethau ‘ardal leol’ gael eu sefydlu i gyfateb i’r ardaloedd CAL presennol a’r rhai sy’n datblygu; 

 allai’r gwasanaethau PAWS a CIS gael eu rhannu i ddatblygu gwasanaethau mewn nifer o’r meysydd hyn, h.y. PAWS 

mewn sawl ardal, a CIS mewn nifer o ardaloedd eraill;  

 fyddai modd pwyso adnoddau i gyfateb i’r ardaloedd lle gwelir y nifer mwyaf o aelwydydd digartref, fel bod modd eu 

cefnogi’n gynnar i osgoi sbarduno’r dyletswyddau; 

 fyddai modd cynnal trafodaethau gyda chymdeithasau tai er mwyn sicrhau bod eu swyddogion tai yn chwarae rhan 

lawn mewn unrhyw ‘dîm ardal rhithwir’, yn llygaid a chlustiau ar eu hystadau; ac  

 ydy’r trefniadau mynediad cyfredol ar gyfer PAWS yn creu mwy o alw am ddyletswyddau digartrefedd – h.y. ddylai 

PAWS roi’r gorau i’r ‘Porth’ a sefydlu’r un trefniadau mynediad ‘Drws Agored’ a fabwysiadwyd gan CIS, fel bod modd 

rhoi cefnogaeth mor gynnar â phosibl?  

Mae angen i’r cwestiynau hyn gael eu harchwilio gan y Cyngor. Er mwyn sicrhau bod tai, a’r gwasanaethau cysylltiedig, yn 

chwarae rôl lawn yn agenda ‘Creu Cymunedau Diogel a Chydnerth’, mae angen iddo ystyried sut mae’n ailfodelu 

gwasanaethau i gefnogi ymdrechion ehangach yn well. Er mwyn gwneud hynny, mae’n rhesymol bod y gwasanaethau hyn 

yn cael eu lleoli yn y man gorau, yng nghanol yr union gymunedau hyn.  

Blaenoriaeth 2 

Archwilio (trwy ddefnyddio SVMARAC yn gyfrwng) sut gall dull gweithredu amlasiantaeth gael ei fabwysiadu er mwyn 

comisiynu ac yna goruchwylio gwasanaeth ‘Tai yn Gyntaf’ ar gyfer y rhai sy’n creu’r galw mwyaf am wasanaethau 

Fel y trafodwyd ar hyd yr adolygiad, mae pobl mwyfwy cymhleth yn creu galw mawr ar opsiynau tai, llety dros dro ac 

amrywiaeth o wasanaethau eraill sy’n ‘cylchdroi’ yn y system heb i’w hanghenion gael eu diwallu.  
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I roi cynnig ar ddull gweithredu amgen ar gyfer y grŵp hwn dylai’r awdurdod ystyried sefydlu gwasanaeth ‘Tai yn Gyntaf’; 

un sy’n rhoi pobl mewn tai parhaol gyda chefnogaeth o’u cwmpas, heb iddyn nhw orfod ‘graddio’ gyntaf trwy unrhyw system 

dros dro/llety hostel.  

Mae Llywodraeth Cymru o blaid y dull gweithredu hwn, ac mae posibilrwydd y bydd cyllid yn cael ei ddarparu. Cyflwynir eu 

disgwyliadau o ran sut ffurf ddylai fod i unrhyw wasanaeth yn y ddogfen hon.  

https://gov.wales/docs/desh/publications/180206-housing-first-en.pdf  

O ran sut mae unrhyw wasanaeth yn cael ei gynllunio, ei gomisiynu a’i reoli; mae’r MARAC Stryd Bregus presennol yn 

gyfrwng delfrydol i oruchwylio a gyrru unrhyw wasanaeth. Mae’r achosion a drafodir yn berffaith o ran yr aelwydydd y gallai 

gwasanaeth o’r fath fod o fudd iddynt, a gallai’r amrywiaeth o asiantaethau ac arbenigedd sy’n ymwneud â’r grŵp fod yn 

amhrisiadwy wrth sefydlu unrhyw wasanaeth o’r fath. 

Er mwyn sicrhau ymgysylltiad Iechyd a chreu’r cysylltiadau perthnasol ag adrannau A&E lleol (lle mae anghenion iechyd y 

rhai mwyaf cythryblus yn aml yn cael eu diwallu), gellid datblygu’r gwaith o gynllunio a chomisiynu’r gwasanaeth mewn 

partneriaeth ag Abertawe. Nid yw hynny’n golygu na fyddai gan CNPT ei wasanaeth ei hun, ond yn hytrach un a fyddai’n 

gweithio mewn partneriaeth agos ag unrhyw ddatblygiad tebyg yn Abertawe.  

Mewn perthynas ag Opsiynau Tai a helpu i ysgafnhau’r pwysau ar y gwasanaeth hwn, dylai’r awdurdod ystyried rhoi rôl i 

nifer o aelodau presennol o staff i gefnogi datblygiad y prosiect, gan ddatblygu perthynas agos gyda’r aelwydydd sy’n derbyn 

y gwasanaeth a’r asiantaethau sy’n ei ddarparu. Dylai’r staff hyn helpu aelwydydd i gyrchu’r hyn y gallant ei hawlio yn 

gyfreithiol, ond hefyd i ddeall y byddai materion fel ‘angen blaenoriaeth’ a ‘datblygiad bwriadol’ yn amherthnasol mewn 

perthynas â’r prosiect hwn. Byddai angen i unrhyw staff a ddewisid dderbyn hyfforddiant priodol wrth helpu a chefnogi 

aelwydydd ag anghenion cymhleth, a fydd wedi byw bywydau cymhleth.  

https://gov.wales/docs/desh/publications/180206-housing-first-en.pdf
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Bydd angen i Gymdeithasau Tai chwarae rhan drwy gynnig llety ar gyfer y prosiect. Unwaith eto, byddai hyn y tu allan i 

strwythurau normal. Ni fyddai polisïau dyrannu, dulliau gweithredu ‘gosod ar sail dewis’ a ‘systemau bandio’ yn berthnasol.  

Blaenoriaeth 3  

Mae angen i’r awdurdod gwestiynu pwrpas ei lety dros dro ac ystyried a ellid datblygu dull gweithredu ‘dros dro i barhaol’ 

Gan fod cymaint o dystiolaeth gan staff bod pobl yn gadael llety dros dro, ond yna’n aml yn ddigartref eto ac yn dychwelyd 

iddo, mae angen i’r Cyngor fyfyrio ar beth mae’r ddarpariaeth bresennol yn ei gyflawni, ac a oes angen dull gweithredu 

gwahanol. 

Mae’r defnydd o Wely a Brecwast yn gymharol uchel, mae mwy o lety dros dro newydd agor, ac mae’r lefelau staffio sy’n 

rheoli’r llety a’r aelwydydd cefnogi yn sylweddol.  

Gan fod cynifer o adnoddau’n cael eu canolbwyntio ar yr ‘ymateb brys’, mae’r blynyddoedd nesaf yn gyfle i symud i ffwrdd 

oddi wrth hyn ac archwilio modelau amgen.  

Dylid archwilio holl opsiynau defnydd o’r sector rhentu preifat, y potensial ar gyfer trefniadau prydlesu, partneriaethau gyda 

chymdeithasau tai, ac ati. Mae hefyd yn werth ystyried sut gellid datblygu opsiynau ‘dros dro i barhaol’ ymhellach; h.y. cael 

hyd i lety, ei ddefnyddio fel llety dros dro yn y lle cyntaf, ond yna’n cael ei wneud yn barhaol fel bod dim rhaid i’r aelwyd 

symud yn barhaus o un opsiwn i’r nesaf, ac osgoi eiddo ‘disymud’.   

Blaenoriaeth 4 

Mae angen ystyried cynllun tai penodol i ddatblygu opsiynau ar gyfer pobl sengl (gan gyfeirio’n arbennig at rai o dan 35 

oed) 
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Gan fod cynifer o asiantaethau’n amlygu’r diffyg opsiynau llety i bobl sengl, yn arbennig pobl ifanc, mae’n bryd cynllunio’n 

uniongyrchol sut gall yr opsiynau hyn gael eu datblygu. Dylai’r awdurdod ddatblygu strategaeth i sicrhau llety ar gyfer pobl 

sengl.  

Dylai’r strategaeth gwmpasu opsiynau yn y sector rhentu preifat (gan ddefnyddio cyllid sydd ar gael), a defnyddio’r grant tai 

cymdeithasol a grantiau tai eraill LlC mewn partneriaeth â chymdeithasau tai. Dylai hefyd archwilio sut gallai opsiynau tai a 

rennir gael eu datblygu ym mhob deiliadaeth (gan sicrhau eu bod yn opsiynau fforddiadwy a chynaliadwy i bobl ifanc). 

Blaenoriaeth 5 

Gellid sefydlu cyllideb ar y cyd i dalu am gostau llety pobl ifanc, ar sail y gwariant presennol. Gallai hyn osgoi anawsterau 

o ran ‘pwy sy’n talu’.  

Mewn perthynas â phobl ifanc bregus, canfu’r swyddog adolygu fod anawsterau’n parhau yn y berthynas rhwng Tai a 

Gwasanaethau Plant; yn arbennig yng nghyswllt dyletswyddau’r ddwy ochr a phwy sy’n gyfrifol.  

Er mwyn gwella’r berthynas hon a sicrhau bod yr awdurdod yn gweithio er budd i bobl ifanc, yn hytrach nag er budd i’r 

pwysau cyllidebol sydd ar bob adran, mae’r adolygiad yn awgrymu bod cyllideb ar y cyd yn cael ei sefydlu i helpu i ymateb i 

anghenion tai pobl ifanc sydd mewn argyfwng.  

Dylid seilio’r gyllideb hon ar lefelau gwariant presennol, a’i chynllunio (lle bo modd) mewn partneriaeth rhwng Tai a 

Gwasanaethau Plant. Mae’n anochel y bydd peth o’r gyllideb hon yn cael ei ddefnyddio mewn sefyllfaoedd o ‘argyfwng’; 

ond trwy weithio mewn partneriaeth agos, mae modd defnyddio elfen ohoni i osgoi argyfwng a datblygu systemau priodol 

i atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc lle bynnag y bydd modd.  

Blaenoriaeth 6 
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Mae angen archwilio mwy o weithio mewn partneriaeth gyda JC+ er mwyn helpu i liniaru effaith Credyd Cynhwysol, a’r 

potensial i greu mwy o gyflwyniadau digartrefedd 

Fel y trafodwyd, mae cyflwyno Credyd Cynhwysol yn creu cryn heriau. Ymddengys bod cyfleoedd i’r Cyngor adeiladu 

ymhellach ar y cydweithio a’r cyfathrebu â staff y DWP/Canolfan Byd Gwaith.  

Blaenoriaeth 7 

Mae angen i’r awdurdod ystyried mabwysiadu dull gweithredu TG a fydd yn helpu pobl ac asiantaethau i gael mynediad 

i help yn gynharach a datblygu dealltwriaeth ddyfnach o’r galw cyfredol 

Dengys y dadansoddiad o’r ystadegau digartrefedd cyfredol nad ydynt yn cael eu cwblhau’n gywir. Er enghraifft, mae nifer 

y cyflwyniadau yn y blwch ‘arall’ yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru.  

Y problemau a achosir gan hyn yw, nid yn unig ei fod yn creu darlun afrealistig o’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu ar hyn 

o bryd, ond mae hefyd yn golygu bod yr awdurdod heb y deallusrwydd sy’n ofynnol i’w helpu i ddeall sut mae gwella 

gwasanaethau.  

Dylai’r awdurdod archwilio sut mae awdurdodau lleol eraill wedi mabwysiadu systemau TG i helpu i ddyrannu tai, cofnodi 

digartrefedd a helpu i ddarparu gwasanaethau cefnogi. Mae’n werth archwilio Ceredigion a Chasnewydd, fel ei gilydd. 

Blaenoriaeth 8  

Mae angen i’r profion ‘perthnasedd strategol’ a ddefnyddir gan Cefnogi Pobl newid i adlewyrchu’r amcanion a fabwysiadir 

mewn unrhyw strategaeth ddigartrefedd 

Mae’r Tîm Cefnogi Pobl wrthi ar hyn o bryd yn casglu llawer iawn o wybodaeth i brofi a yw’r gwasanaethau maen nhw’n eu 

comisiynu yn strategol berthnasol. Ar hyn o bryd, nid yw’r wybodaeth hon yn ‘profi’ a yw’n berthnasol i unrhyw strategaeth 

arbennig.  
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O ganlyniad, dylid sefydlu mesurau newydd wrth symud ymlaen er mwyn deall a yw amcanion y strategaeth ddigartrefedd 

yn cael eu gwireddu.  

Mae angen i’r mesurau hynny ganolbwyntio ar a yw mwy o bobl yn cael eu cefnogi’n gynnar, a yw’r pwysau ar yr ymateb 

brys yn ysgafnhau, a yw dulliau gweithredu ‘Tai yn Gyntaf’ yn arwain at lai o alwadau ar wasanaethau, a oes llai o 

gyflwyniadau digartrefedd yn dod o fannau penodol yn y Fwrdeistref Sirol, ac os felly, pam. Mae angen archwilio sut bydd y 

mesurau hyn yn esblygu, ond mae’n bwysig bod adnoddau’n canolbwyntio ar fesur beth sy’n bwysig. 

  

 

 

 

 

 

 

  


