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    Gwasanaeth Opsiynau Tai

Mae  Gwasanaeth  Opsiynau  Tai'r  cyngor  yn  darparu
cyngor ar dai a chymorth. Prif ffocws y gwasanaeth yw
atal  digartrefedd a bydd yn eich helpu i nodi yr  hyn y
mae angen ei wneud er mwyn eich atal rhag colli eich
cartref.

Mae'r Gwasanaeth Opsiynau Tai ar gael i bawb.

Yr hyn y gallwn ei gynnig
 Gwasanaeth cyngor dros y ffôn
 Gwybodaeth am opsiynau tai a chyngor
 Gwasanaeth cyn-denantiaeth cynhwysfawr
 Cynlluniau tai personol
 Asiantaeth Gosodiadau Cymdeithasol - cymorth 

gyda chael mynediad i lety yn y sector preifat
 Cymorth gyda llenwi ffurflenni i'ch helpu i gael 

mynediad i dai
 Mewn rhai amgylchiadau, llety brys
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Adran Cyngor

Mae'r wefan hon yn darparu gwybodaeth am lety yng 
Nghastell-nedd Port Talbot. Nod y wefan yw helpu'r 
rheiny sy'n chwilio am gartref i wneud dewisiadau o ran 
yr opsiwn mwyaf addas iddyn nhw ac mae hefyd yn 
cynnwys gwybodaeth i breswylwyr lleol presennol. Bydd 
teclyn asesu ar-lein yn darparu cynllun tai personol i'ch 
cynorthwyo ar eich taith i ddod o hyd i gartref
 www.neathporttalbothousing.co.uk

Mae Routes yn darparu cyngor a chefnogaeth ymarferol
i bobl sy'n wynebu anawsterau megis digartrefedd, cael 
eu troi allan, camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl,
problemau gyda budd-daliadau a dyledion, 
teulu/perthynas yn chwalu. Mae'n cynnig mynediad i 
gwnselwyr, cyfreithwyr, ymgynghorwyr gwaith a rhywun 
sy'n gwrando.

www.caerlas.org.uk
 49 Heol Talbot, Port Talbot SA13 1HY
 01639 898333
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Cymdeithasau Tai

Sefydliadau a ariennir gan y llywodraeth yw 
Cymdeithasau Tai. Maent yn darparu tai fforddiadwy ac 
yn ymgymryd â rôl landlord drwy reoli eiddo a chasglu 
rhent.

Nid yw CBSCNPT yn berchen ar unrhyw eiddo mwyach; 
trosglwyddwyd yr holl stoc tai i Sefydliad Cydfuddiannol 
Cymunedol. Cartrefi CNPT yw enw'r sefydliad hwn.

Cysylltwch â Chartrefi CNPT yn uniongyrchol am fwy o 
wybodaeth.  

0300 777 0000

Swyddfeydd lleol:
 Heol Forge, Port Talbot
 Heol Windsor, Castell-nedd

 01792 479200 neu 0845 680 8888
www.coastalhousing.co.uk
 3ydd Llawr, 220 Y Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NW
     NEU 41 - 43 Heol Windsor, Castell-nedd SA11 1NH
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Gwalia
 0800 012 1080 www.gwalia.com
 7-13 Ffordd y Brenin, Abertawe SA1 5JN

 0303 040 1998 www.newydd.co.uk
 Tŷ Cadran, 5 Ffordd y Pentref, Tongwynlais CF15 
7NE

 02920 473767 www.linc-cymru.co.uk
 387 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 1GG

Tai Teuluoedd
 01792 460192 www.fha-wales.com
 41-43 Heol Walter, Abertawe SA1 5PN
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Mae gan bob Cymdeithas Tai ei phroses
ymgeisio a'i pholisi clustnodi ei hun.

Hefyd, mae'n bosib y gall pob Cymdeithas Tai
gynnig cefnogaeth tenantiaeth i'ch helpu i reoli

eich cartref.

Tai Sector Preifat
 
Mae Tai Sector Preifat yn wahanol i Gymdeithasau Tai
gan fod y llety  mewn  perchnogaeth  breifat.   Fel  arfer
mae landlordiaid yn gofyn am fond a rhent y mis cyntaf
ymlaen llaw, cyn gosod eiddo.

Isod, ceir  rhestr rhai o'r  asiantiaid gosod lleol  sydd ag
eiddo yn ardal Castell-nedd Port Talbot. Fe'ch hysbysir
na  all  yr  awdurdod  lleol  argymell  asiantaethau  gosod
preifat ond gall roi manylion cyswllt i chi.

 01639 646926 www.ctf-uk.com
 82 Heol Windsor, Castell-nedd SA11 1NR

 01639 888159 www.tonyjohnproperty.com
 20 Heol yr Orsaf, Port Talbot SA13 1JB
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 01639 895599 www.evisonhomes.co.uk

 01639 631706 www.alisongeorge.com

 34 Stryd Alfred, Castell-nedd SA11 1EH 

IES Davies
 01239 810849
 Plot 6 Superbike Manor, Parc yr Ynn, Ceredigion 
SA43 2AR

A1 Lettings
 01656 737773
 Uned 6, Bowrington Arcade, Heol Castell-nedd, 
Maesteg CF34 9EE

Troi Allan Anghyfreithlon/Diffyg Atgyweirio

Swyddog Iechyd yr Amgylchedd

 01639 685678 www.npt.gov.uk
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Asiantaethau Eraill

Pobl 16 - 25 oed

Mae Dewis yn darparu llety â chymorth, gwybodaeth a
chyngor i bobl ifanc rhwng 16 a 25 oed yng Nghastell-
nedd Port Talbot.

 01639 882536 www.dewishousing.org

 47 Heol yr Orsaf, Port Talbot SA13 1NW

Gall Llamau ddarparu llety, cefnogaeth a chyngor mewn
argyfwng.  Llamau  yw  prif  elusen  ddigartrefedd  Cymru
sy'n gweithio gyda phobl ifanc ddigartref (a'r rhai a allai
wynebu  digartrefedd)  a  menywod  diamddiffyn  ledled
Cymru.

  029 20239585                   www.llamau.org.uk

Clarewood

Cynllun  yw  Clarewood  Foyer  sy'n  cefnogi  pobl  ifanc
rhwng  16  a  24  oed  sy'n  ddigartref  (neu'r  rhai  a  allai
wynebu digartrefedd).

 01639 633439 www.gwaliacareandsupport.com

 2 Heol Cimla, Castell-nedd SA11 3PW
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Cynllun Pobl Ifanc

Cyngor a chefnogaeth i bobl ifanc 16-24 oed i'w helpu i
ddeall  eu  hawliau  a'u  cyfrifoldebau  fel  tenant.  Mae'r
cynllun yn cynnig gwasanaeth hyblyg a chefnogaeth yn
ôl y galw, gyda gwasanaeth ar alwad 24 awr.

 01639 895287 NPTYP@caerlas.org.uk

 49 Heol Talbot, Port Talbot SA13 1HY
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Iechyd a Lles Meddwl

Mae Gofal yn elusen iechyd a lles meddwl sydd ag ystod
o wasanaethau yn ardal CNPT.

Mae Gofal yn darparu cefnogaeth a chyngor i unigolion
sy'n profi problemau iechyd meddwl,  yn ddigartref neu
mewn argyfwng tai.

 01792 763355 www.gofal.org.uk

 Tŷ Beaufort, Ystâd Ddiwydiannol Plasmarl, Abertawe
SA6 8JG

Mae  Mind  yn  darparu  gwasanaeth  gwybodaeth
cyfrinachol am iechyd meddwl.

 01639 643510 www.mind.org.uk

 32 Gerddi Victoria, Castell-nedd SA11 3BH 

The Wish Project 

Llety  â  chymorth  i  bobl  sydd  â  phroblemau  iechyd
meddwl  â'r  nod  o  helpu  pobl  i  fagu  hyder  a  dysgu'r
sgiliau y mae eu hangen arnynt i fyw'n annibynnol.

 01792 460192 www.fha-wales.com

 41-43 Heol Walter, Abertawe SA1 5PN
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Cam-drin yn y Cartref

 
Gwasanaeth cefnogaeth a gwybodaeth cyfrinachol dros 
y ffôn am ddim ar gyfer unrhyw un sy'n profi cam-drin yn 
y cartref neu sydd am gael mwy o wybodaeth am 
wasanaethau cefnogaeth sydd ar gael. Ar agor 24 awr

 0808 8010 800 www.allwaleshelpline.org.uk

Llety lloches, gwasanaeth allgymorth a chefnogaeth 
gyda thenantiaethau, gwybodaeth ac arweiniad i 
fenywod sy'n dioddef cam-drin yn y cartref.

 Castell-nedd 01639 633580

 Port Talbot 01639 894864

 Pontardawe 01792 862035

Siop dan yr Unto ar gyfer Cam-drin yn y Cartref

 01639 622350  Llun - Gwener, 9am – 4pm

 17 Gerddi Victoria, Castell-nedd SA11 3AY

Atal cam-drin a hyrwyddo annibyniaeth i fenywod, 
dynion a phlant sy'n dianc o gam-drin yn y cartref. 

 01639 622353 www.hafancymru.co.uk

 17 Gerddi Victoria, Castell-nedd SA11 3AY
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Mae Llinell Gymorth Dyn Wales yn darparu cefnogaeth 
hygyrch i bob dyn ledled Cymru.

Gall dynion siarad yn gyfrinachol â'r llinell gymorth am y 
problemau maent yn eu hwynebu, derbyn cefnogaeth a 
chyngor ar gynllunio diogelwch. Bydd y llinell gymorth 
hefyd yn caniatáu i ddynion o bob rhan o Gymru ganfod 
y gwasanaethau sydd ar gael yn eu hardal.

 0808 801 0321 www.dynproject.co.uk

Cefnogaeth ar  gyfer  pobl  lesbiaidd,  hoyw,  deurywiol  a
thrawsrywiol (LGBT) sy'n dioddef cam-drin yn y cartref.

 0300 999 5428          www.brokenrainbow.org.uk

Bawso 

Mae Bawso yn darparu cefnogaeth arbenigol i 
gymunedau BME.  Mae'n cynnig cefnogaeth ymarferol 
ac emosiynol i gefnogi pobl y mae cam-drin yn y cartref 
a mathau eraill o drais yn effeithio arnynt.

 0800 731 8147 – llinell gymorth 24 awr
 www.bawso.org.uk
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Camddefnyddio Sylweddau

 Prosiect Menywod ar draws Ffiniau 

Menywod  sengl  neu  fenywod  gyda  phlant  sydd  â
phroblemau  camddefnyddio  sylweddau  ac  anghenion
cymhleth eraill,  gan gynnwys dianc rhag cam-drin yn y
cartref.

 01792 466566 www.thewallich.com

 Prosiect Shoreline

Mae Prosiect Shoreline yn darparu llety tymor hwy i bobl
ddigartref dros 18 oed sydd wedi profi bywyd o gysgu ac
yfed ar y stryd.
 01792 466594 www.thewallich.com

SMART

Tîm  Asesu  a  Chyfeirio  ar  gyfer  Camddefnyddio
Sylweddau

Gwasanaeth  asesu  ar  gyfer  pobl  17-65  oed  sydd  â
phroblemau gyda chamddefnyddio sylweddau.

01639 862872

 WCADA (Castell-nedd) 

15 Gerddi Victoria - 01639 633630. 

30 Gerddi Victoria - 01639 620222.

 WCADA (Port Talbot) 46 Heol Talbot– 

      01639 890863
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Lluoedd Arfog

Gwasanaeth mentora a chynghori cyfoedion yw Change
Step. Mae'r gwasanaeth ar gyfer cyn-filwyr ac eraill sydd
ag anhwylder straen wedi trawma ac amrywiaeth o 
broblemau seicogymdeithasol sydd am wneud 
newidiadau cadarnhaol i'w bywydau.

 03007 772259

  ask@change-step.co.uk

  www.changestepwales.co.uk

 15 Gerddi Victoria, Castell-nedd SA11 3AY

Elusen yw SSAFA sy'n darparu cefnogaeth a chymorth
ymarferol  i  ddynion a menywod y Lluoedd Arfog,  cyn-
filwyr a'u teuluoedd.

    01792 653432

   West.Glamorgan@ssafa.org.uk

Mae'r  Lleng  Brydeinig  Frenhinol yn  darparu  gofal,
cyngor  a  chefnogaeth  ymarferol  i  aelodau'r  Lluoedd
Arfog, cyn-filwyr a'u teuluoedd.  

  02920 329 091 neu'r rhif RHADFFON: 

      0808 802 8080

 www.britishlegion.org.uk

Alabare – Os ydych wedi gwasanaethu yn Lluoedd 
Arfog y DU ac rydych yn ddigartref, neu rydych yn ofni y 
gallech fod yn ddigartref yn y dyfodol agos, ac mae 
angen cefnogaeth arnoch (efallai oherwydd iselder, 
PTSD, salwch, diweithdra, chwalfa deuluol neu rywbeth 
tebyg), efallai y gall Alabare eich helpu.
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Cartrefi i gyn-filwyr – mae Alabare wedi derbyn cyllid i 
ddarparu cartrefi i gyn-filwyr digartref yng Nghymru. 
Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei ddatblygu ar hyn o 
bryd.
 www.alabare.co.uk

Cyngor Cyfreithiol

Cyngor annibynnol, eiriolaeth a chynrychiolaeth 
gyfreithiol.

Ar gael i unrhyw un y mae angen llety arno, sy'n 
ddigartref, sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu sy'n
byw mewn amodau tai gwael.

 01792 469400 neu 0845 075 5005 
www.sheltercymru.org.uk

 25 Heol Walter, Abertawe SA1 5NN

Cymhorthfa Dai Shelter

 Dydd Llun:  13.00-16.00 yn Routes, Heol Talbot,
Port Talbot

 Dydd Mawrth: Drwy'r dydd yn Llys Abertawe

 Dydd  Iau:  Y  bore  yn  Coastal,  41-43  Heol
Windsor, Castell-nedd

 08444772020 – Llinell Gyngor
     01792 474882 – Llinell Apwyntiadau
www.cyngorarbopeth.org.uk
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Anawsterau Ariannol
Llinell Gymorth Dyledion Tai Cymru

0800 107 1340

www.housing-debt-helpline-wales.org

Hawliau Lles

Mae'r gwasanaeth Hawliau Lles yn cynnig llinell gymorth
dros  y  ffôn.  Cyngor  a  gwybodaeth  am  fudd-daliadau,
hawliadau etc.

 01639 685225 www.npt.gov.uk

 E-bost: welfarerights@npt.gov.uk

Budd-daliadau Tai

 Castell-nedd 01639 686838

 Port Talbot 01639 763454

www.npt.gov.uk

 0845 6043719 www.jobcentreplus.gov.uk
 64-66, Heol yr Orsaf, Port Talbot SA13 1LX neu

 1 Heol Windsor, Castell-nedd SA11 1LY 

 01639 632100 www.nptcu.co.uk

 26 Heol Windsor, Castell-nedd SA11 1LU

 50-54 Heol yr Orsaf, Port Talbot SA12 1LZ
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Ymddiriedolaeth Enfys

Mae arian o ddwy siop elusen leol a warws yn cefnogi
gwaith i gasglu, atgyweirio ac ailddosbarthu celfi i bobl
mewn angen.

 Cilgant Elba, Ffordd Fabian, Abertawe SA1 8QJ

 0845 009 4646

Arian yn Glir

Mae Arian yn Glir yn darparu cyngor ar reoli arian, gan
gynnwys  cyngor ar  gynilion,  budd-daliadau a dyledion.
Mae'n fenter gan Ganolfan Gydweithredol Cymru.  Mae'r
wefan am ddim ac yn hawdd i'w defnyddio.   

 www.moneymadeclearwales.org

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Mae'r  Gwasanaeth  Cynghori  Ariannol  yn  wasanaeth
annibynnol a sefydlwyd gan y llywodraeth i helpu pobl i
reoli eu harian ac i gynnig cyngor diduedd am ddim.

 0300 500 5000
 www.moneyadviceservice.org.uk
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Gwasanaethau i Bobl Hŷn

Darperir  yr  holl  wasanaethau  gan  Gymdeithasau  Tai.
Clustnodir eiddo drwy ddilyn proses ymgeisio.

Cynllun Gofal Ychwanegol

Mewn  partneriaeth  â  Grŵp  Tai  Coastal,  mae  Cyngor
Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi datblygu
dau  gyfadeilad  er  mwyn  ymateb  i  anghenion  a
disgwyliadau newidiol pobl hŷn sy'n byw'n lleol.

 Ysbryd y Môr

 Tŷ Twyn Teg

 0300 777 0000 / 01792 479200

Cymdeithas Tai Aelwyd

Llety anghenion cyffredinol  yng Nghastell-nedd i'r  bobl
hynny sy'n 55 oed ac yn hŷn. 

 02920 481203 www.aelwyd.co.uk

Solutions

Llety yng Nghastell-nedd i'r bobl hynny sy'n 55 oed ac yn
hŷn.

 01792 479266 www.coastalhousing.co.uk
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Tai Teulu 

Llety lloches ym Mhontardawe a Chastell-nedd i'r  bobl
hynny sy'n 55 oed ac yn hŷn.

 01792 460192 www.fha-wales.com

 Park House

Llety i'r bobl hynny sy'n 55 oed ac yn hŷn.

 01639 881486 www.linc-cymru.co.uk

 Aberavon Court

Llety i'r bobl hynny sy'n 60 oed ac yn hŷn neu sydd ag
anabledd cofrestredig nad oes rhaid iddo fod yn gorfforol
sy'n chwilio am ddiogelwch a'r gefnogaeth ychwanegol a
gynigir gan dai lloches.

 01639 881486 

Llety lloches i'r bobl hynny sy'n 55 oed ac yn hŷn.

 01792 488288

www.gwaliacareandsupport.com
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Awdurdodau lleol eraill

 01792 533100    www.abertawe.gov.uk

 Opsiynau Tai, 17 Y Stryd Fawr, Abertawe 

 www.sirgar.gov.uk

 Llanelli  01554 742350
 Caerfyrddin 01267 228603
 Rhydaman 01269 598213

 www.bridgend.gov.uk

 01656 643512 neu 01656 643546

 Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, 
Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB

Gwasanaethau Eraill

 01792 410222 neu 020 7526 3200

Cyngor a chyfeiriadau mewn 4 maes allweddol; tai, 
iechyd, annibyniaeth ariannol a dyheadau. 

Mae hefyd yn cynnig y cyfle i bobl ddigartref a 
diamddiffyn ennill incwm dilys.

 0844 871 11 11

Darparu cefnogaeth i bobl ddiamddiffyn ledled y DU.
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 01792 813593 neu 020 7367 4865
Cyngor a chefnogaeth, gan ddarparu gwasanaeth 
proffesiynol i ddiwallu anghenion pobl ddigartref (cegin 
gawl, clybiau brecwast, grwpiau cefnogi gyda'r hwyr etc.)

www.homelessuk.org

Gwybodaeth am dros 9,000 o wasanaethau - hostelau, 
canolfannau dydd a gwasanaethau cyngor a 
chefnogaeth eraill ar gyfer pobl ddigartref a'r rheiny sydd
mewn perygl o fod yn ddigartref.

Darpariaeth ar gyfer Tywydd Oer

O fis Rhagfyr i fis Mawrth mae mwy o wasanaethau ar
gael i'r rheiny heb lety.

Holwch eich Swyddog Opsiynau Tai am fwy o
wybodaeth.
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