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Cyflwyniad gan Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni,
Y Cynghorydd Andrea Lewis
Cred sylfaenol a geir ymhob rhan o'm gwaith fel cynghorydd
ac Aelod y Cabinet yw y dylai pawb yn Abertawe allu byw
mewn cartref fforddiadwy o safon, ac mae angen hyn er
mwyn i bobl wireddu eu dyheadau personol ar eu cyfer hwy
eu hunain a'u teuluoedd. Mae llawer o bobl sydd dan
fygythiad digartrefedd yn gallu dod o hyd i dai drostynt hwy
eu hunain, fodd bynnag, caiff rhai eu heithrio o gymdeithas,
ni allant sicrhau cyflogaeth na hyfforddiant na gwasanaethau
hanfodol ac felly maent mewn perygl o ddioddef iechyd
gwael.
Dyma Strategaeth Digartrefedd Abertawe ac mae'n
fframwaith ar gyfer mynd i'r afael â digartrefedd yn yr ardal
a'i atal. Er mai'r cyngor sy'n gyfrifol am gyhoeddi'r strategaeth hon, mae amrywiaeth
eang o bartneriaid yn gysylltiedig â hi, gan gynnwys: darparwyr cefnogaeth a llety,
defnyddwyr gwasanaeth, asiantaethau cynghori, y Bwrdd Iechyd, meddygon teulu, y
trydydd sector a gwasanaethau'r awdurdod lleol megis Tai, y Gwasanaethau
Cymdeithasol, Cefnogi Pobl, Addysg a Thlodi a'i Atal. Lluniwyd y strategaeth hon o
ganlyniad i ymrwymiad y sector digartrefedd i fynd i'r afael â digartrefedd yn
Abertawe a hoffwn ddiolch i'r holl sefydliadau ac unigolion sydd wedi cyfrannu ati.
Ni ellir gorbwysleisio graddau a chymhlethdod y materion sy'n wynebu'r cyngor a'i
bartneriaid dros y pedair blynedd nesaf. Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i
ymateb i'r heriau hyn mewn partneriaeth, gan sicrhau bod pobl Abertawe'n gallu cael
mynediad at lety diogel a chynaliadwy. Mae'r strategaeth hon yn ceisio cryfhau
ymhellach yr ymagwedd bartneriaeth at fynd i'r afael â digartrefedd yn Abertawe a
pharhau i wneud gwelliannau i'r gwasanaethau digartrefedd.
Serch hynny, cyhoeddi'r strategaeth yw'r rhan hawdd. Bydd ei llwyddiant yn dibynnu
ar ymrwymiad y sector digartrefedd i gyflwyno'r gweledigaethau y mae'n eu cynnig.
Credaf os ydym ni fel sector yn parhau'n ymrwymedig i gyflawni'r nodau a'r
amcanion a gynhwysir yn y strategaeth hon y gallwn gael effaith amlwg o ran atal
digartrefedd a lleihau'r effaith y gall cyfnod o ddigartrefedd ei chael ar berson.
Wrth gwrs, ni ellir datrys digartrefedd drwy sicrhau tai yn unig. Y cyngor, fel corff
corfforaethol, sy'n gyfrifol am fynd i'r afael â digartrefedd ac mae gan hyn oblygiadau
mawr i ni o ran ein gallu i gyflwyno'n nodau corfforaethol i ddiogelu pobl a phlant
diamddiffyn ac i fynd i'r afael â thlodi. Byddwn yn sicrhau bod digartrefedd yn
parhau'n flaenoriaeth uchel yn gorfforaethol ac y caiff ei gydnabod mewn cynlluniau
a strategaethau eraill sy'n effeithio ar fywydau pobl ddigartref.
Mae'n hanfodol bwysig sicrhau bod y strategaeth hon yn llwyddo. Nid pobl ddigartref
yn unig sy'n dioddef effeithiau digartrefedd - mae'n effeithio ar eu teuluoedd, eu plant
a phawb yn ein cymunedau ac rwy'n falch o ddweud bod y cyngor yn gallu parhau i
chwarae ei ran wrth geisio atebion.
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1. Diben y Strategaeth
Mae'r strategaeth hon yn disgrifio'r egwyddorion arweiniol er mwyn datblygu a
chyflwyno gwasanaethau digartrefedd yn Abertawe dros y pedair blynedd nesaf.
Bydd yn sicrhau bod y gwasanaethau a'r gefnogaeth sydd ar gael i'r digartref neu'r
bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref mor effeithiol a hygyrch â phosib. Ei nod
hefyd yw hysbysu rhanddeiliaid o'r lefelau digartrefedd yn Abertawe a darparu
gwaelodlin i fesur cynnydd a pherfformiad yn y dyfodol.
Lluniwyd y strategaeth a'r cynllun gweithredu sy'n cyd-fynd â hi mewn ymateb i
gasgliadau Adolygiad Digartrefedd 2017, a ddarparodd ddealltwriaeth gynhwysfawr
o ddigartrefedd yn Abertawe. Roedd yr adolygiad wedi nodi problemau a bylchau
mewn darpariaeth gwasanaethau, y bydd y strategaeth hon yn ceisio mynd i'r afael â
hwy. Crynhoir prif gasgliadau'r adolygiad yn adran 9. Lluniwyd y strategaeth hon o
ganlyniad i ymgynghori helaeth â defnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid i sicrhau ei
bod yn nodi anghenion a dyheadau'r holl bobl sy'n ymwneud â digartrefedd neu'n ei
brofi yn Abertawe.

2. Nodau ac Amcanion
2.1 Nodau ac amcanion strategol
Nod Strategaeth Digartrefedd Abertawe yw sicrhau bod gan bob person fynediad at
gyngor o safon, llety a chefnogaeth ar y cam cynharaf posib er mwyn atal
digartrefedd.
Diben y strategaeth hon yw cynyddu gallu'r cyngor a'i bartneriaid i atal digartrefedd
lle bynnag y bo modd. Bydd atal, drwy nodi ac ymyrryd yn gynnar, yn ogystal â
mynediad hawdd a theg at wasanaethau, yn lleihau digartrefedd. Lle nad oes modd
ei atal, nod y strategaeth yw ceisio lleihau'r gofid sydd ynghlwm wrth y profiad drwy
sicrhau bod gwasanaethau'n ymateb yn gyflym ac yn gadarn. Cyflawnir hyn drwy
fabwysiadu'r pum amcan canlynol:
Amcan 1: Sicrhau mai defnyddwyr gwasanaeth yw’r ystyriaeth bennaf wrth gyflwyno
gwasanaethau
Amcan 2: Blaenoriaethu ymyrryd yn gynnar ac atal digartrefedd
Amcan 3: Sicrhau bod llety addas ar gael i bobl sy'n ddigartref neu y gallent ddod yn
ddigartref
Amcan 4: Sicrhau bod cefnogaeth briodol ar gael i bobl sy'n ddigartref neu y gallent
ddod yn ddigartref
Amcan 5: Darparu ymatebion cadarn i gefnogi pobl sy'n cysgu allan a dileu'r angen i
unigolion orfod cysgu allan
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3. Egwyddorion Allweddol
Er mwyn cyflwyno ei nodau a'i hamcanion yn llwyddiannus, bydd y strategaeth hon
yn:





Diogelu pobl rhag niwed
Sicrhau mynediad cyfartal at wasanaethau a hybu cynhwysiad cymdeithasol a
chydlyniad cymunedol
Gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael i ymdrin â digartrefedd
Annog a hybu partneriaethau lleol a gweithio rhanbarthol, lle y bo'n briodol, er
mwyn gwneud y defnydd gorau o adnoddau.

4. Diffiniadau
4.1 Diffiniad o ddigartrefedd
Nodir y diffiniad cyfreithiol o ddigartrefedd yn Adran 55 Deddf Tai (Cymru) 2014.
Mae'n dweud bod person yn ddigartref os nad oes ganddo ef, ynghyd ag unrhyw un
sydd fel arfer yn byw gydag ef, unrhyw lety yn y DU neu rywle arall, y mae ganddo
hawl gyfreithiol i fyw ynddo. Mae person hefyd yn ddigartref os oes ganddo lety ond
ni all gael mynediad iddo, neu fod y llety'n adeiladwaith, yn gerbyd neu'n llong
symudol sydd wedi'i addasu er mwyn i berson fyw ynddo (megis carafán neu gwch
preswyl) ac nid oes lle y gellir ei roi er mwyn darparu llety. Ni chaiff person ei drin fel
person sydd â llety oni bai ei fod yn llety y byddai’n rhesymol i’r person hwnnw
barhau i fyw ynddo. Mae person dan fygythiad o ddigartrefedd os yw’n debygol y
bydd y person yn dod yn ddigartref o fewn 56 o ddiwrnodau.
Mae'n hanfodol bod consensws rhwng partneriaid ar ddiffiniad cyffredin o
ddigartrefedd, ac mae hefyd yn bwysig bod y diffiniad hwn yn eang ac yn cwmpasu
pob ffurf posib ar ddigartref. Felly, at ddiben y strategaeth hon, mabwysiadwyd
diffiniadau ehangach Llywodraeth Cymru o ddigartrefedd a chysgu allan:
"Lle nad oes gan berson lety neu lle nad yw ei ddaliadaeth yn sicr"
Mae hyn yn cynnwys:
 Cysgu allan/sgwatio
 Byw mewn tai ansicr/dros dro (ac eithrio tenantiaid sicr/byrddaliadau sicr)
 Byw mewn hosteli, llochesi nos, hosteli mynediad uniongyrchol tymor byr
 Byw mewn llety gwely a brecwast
 Symud yn aml rhwng perthnasau/ffrindiau
 Methu aros mewn tŷ neu ddychwelyd iddo oherwydd cyflwr gwael, gorlenwi, methu
fforddio byw yno, cam-drin domestig, aflonyddu, camdriniaeth feddyliol, gorfforol a/neu
rywiol
 Nid yw'r llety'n diwallu anghenion pobl ag: anableddau corfforol neu ddysgu, namau
synhwyraidd neu gyflyrau iechyd meddwl
 Dan fygythiad o golli ei gartref am unrhyw reswm, e.e. cam-drin domestig, ac nid oes
llety amgen addas ar gael
 Gadael yr ysbyty, y ddalfa, carchar, y lluoedd arfog a sefydliadau eraill neu dai â
chymorth heb gartref i ddychwelyd iddo
 Ffrindiau neu berthnasau'n mynnu bod y person yn gadael neu berthynas wedi chwalu
 O fewn 56 niwrnod o ddiwedd tenantiaeth, yn wynebu achos o feddiannu neu fygythiad
o droi allan
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4.2 Diffiniad o gysgu allan
"Pobl sy'n cysgu neu'n gwneud gwely yn yr awyr agored; pobl mewn
adeiladau neu leoedd eraill nad ydynt wedi'u dylunio i bobl fyw ynddynt"
Mae hyn yn cynnwys:
 Cysgu ar y strydoedd neu ddrysau, parciau, cabanau aros bysiau
 Cysgu mewn adeiladau nad ydynt wedi'u dylunio i bobl fyw ynddynt megis sgwatiau,
pebyll, llochesi dros dro, ceir, siediau, ysguboriau, cychod adfeiliedig, gorsafoedd neu
feysydd parcio.

5. Y Cyd-destun Cenedlaethol
5.1 Deddf Tai (Cymru) 2014
Deddf Tai (Cymru) 2014 yw deddfwriaeth tai gyntaf Cymru a'i diben yw gwella
cyflenwad, ansawdd a safonau tai yng Nghymru. Roedd hyn yn cynnwys diwygio'r
gyfraith ddigartrefedd, gan roi dyletswydd gryfach ar awdurdodau lleol i atal
digartrefedd (o fewn 56 niwrnod) a chaniatáu'r defnydd o'r sector rhentu preifat i
gyflawni dyletswyddau digartrefedd statudol. Mae'r Ddeddf hefyd yn rhoi cyfrifoldeb
ar yr holl awdurdodau lleol i lunio strategaeth digartrefedd yn 2018, a fydd yn nodi
sut maent yn bwriadu mynd i'r afael â digartrefedd yn eu hardal dros gyfnod o bedair
blynedd.
5.2 Cynlluniau perthnasol eraill
Mae cynlluniau perthnasol eraill a ystyriwyd fel rhan o ddatblygu'r strategaeth yn
cynnwys:
 Cynllun Digartrefedd Deng Mlynedd i Gymru 2009-2019
 Cynllun Gweithredu Cysgu Allan Llywodraeth Cymru
 Strategaeth Dai Genedlaethol - Gwella Bywydau a Chymunedau - Cartrefi yng
Nghymru
 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
 Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru "Sut mae llywodraeth leol yn rheoli galw Digartrefedd", Ionawr 2018
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi'r blaenoriaethau allweddol canlynol er mwyn
mynd i'r afael â digartrefedd yng Nghymru:
 Cysgu allan - gyda phwyslais arbennig ar ddilyn ymagwedd Tai'n Gyntaf
 Digartrefedd ymhlith ieuenctid
 Gwella'r defnydd o'r sector rhentu preifat
 Iechyd meddwl
Mae'r rhain yn faterion a nodwyd hefyd yn Adolygiad Digartrefedd Abertawe.
Bwriedir i amcanion y strategaeth hon fod yn eang a chynnwys pob math o
aelwydydd a grwpiau cydraddoldeb, felly nid ydynt yn cyfeirio at grwpiau penodol.
Fodd bynnag, mae'r cynllun gweithredu sy'n cyd-fynd â hi'n cynnwys amrywiaeth o
fesurau â'r bwriad o fynd i'r afael â'r materion digartrefedd allweddol a nodwyd gan
Lywodraeth Cymru, yn ogystal â'r anghenion lleol penodol a nodwyd gan yr
adolygiad, a sicrhau bod gwasanaethau'n hygyrch, yn briodol ac yn ymateb i bob
grŵp.
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5.3 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)
Mae'r Ddeddf yn mynnu bod cyrff cyhoeddus yn cyflawni eu swyddogaethau mewn
ffordd gynaliadwy sy'n gwella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a
diwylliannol. Mae mynd i'r afael â digartrefedd yn elfen hanfodol o les cenedlaethau'r
dyfodol. Mae atal digartrefedd yn un o ddangosyddion cenedlaethol Llesiant
Cenedlaethau'r Dyfodol ac felly'n gyfrannwr allweddol ar nodau cenedlaethol
Llywodraeth Cymru. sef: Cymru lewyrchus; Cymru gydnerth; Cymru sy'n fwy cyfartal;
Cymru o gymunedau cydlynus; Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn
ffynnu; Cymru iachach; Cymru sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang. Mae'r Ddeddf hefyd yn
disgrifio pum ffordd o weithio:


Atal problemau rhag codi neu waethygu: mae cyflwyno Deddf Tai (Cymru)
2014 wedi rhoi pwyslais cryf ar atal digartrefedd. Mae'r Gwasanaeth Digartrefedd
wedi addasu'n dda i fodloni'r gofynion newydd ac mae'r strategaeth yn
atgyfnerthu hyn gydag amcan i flaenoriaethu ymyrryd yn gynnar ac atal
digartrefedd.



Mynd i'r afael â heriau tymor hir: Mae'r strategaeth yn sicrhau pwyslais ar
helpu aelwydydd i sicrhau llety cynaliadwy tymor hir sy'n briodol i'w hanghenion
a chynnal eu tenantiaethau drwy gefnogaeth effeithiol. Mae gan y strategaeth
hon ffocws penodol ar gysgu allan, sef y ffurf fwyaf eithafol o ddigartrefedd.



Gweithio mewn partneriaeth ag eraill: Mae gweithio mewn partneriaeth yn
hanfodol i'r strategaeth hon . Mae gan lawer o bobl anghenion lluosog sy'n mynd
y tu hwnt i'r angen sylfaenol am gartref. Nid yw'n bosib i'r cyngor ddiwallu'r
anghenion hynny ar ei ben ei hun. Mae'n hanfodol felly i weithio mewn
partneriaeth er mwyn atal digartrefedd a chynnig atebion tai cynaliadwy.



Osgoi gwrthdaro rhwng amcanion cyrff cyhoeddus: Mae'r cyngor yn
ymwybodol y gall unrhyw newidiadau i'w wasanaethau gael effaith ar ei
bartneriaid a chyrff cyhoeddus eraill. Roedd y broses ymgynghori yr
ymgymerwyd â hi i ddatblygu'r strategaeth wedi rhoi'r cyfle i bartneriaid ddweud
a fyddai'r strategaeth yn cael effaith gadarnhaol, negyddol neu niwtral ar eu
hamcanion eu hunain.



Cynnwys pobl: Mae'r strategaeth yn cydnabod pwysigrwydd cynnwys pobl drwy
amcan penodol i sicrhau mai defnyddwyr gwasanaeth yw'r ystyriaeth bennaf
wrth ddarparu gwasanaethau, ac ymrwymiad i sicrhau y cynhwysir egwyddorion
cydgynhyrchu wrth lunio a chyflwyno gwasanaethau.

6. Y Cyd-destun Strategol Lleol
6.1 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe a'r Cynllun Lles Lleol
Fel rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n ofynnol yn
ôl y gyfraith i bob cyngor yng Nghymru gael Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, sef
partneriaeth o asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus sy'n cydweithio i wella lles
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol. Mae'n ofynnol i bob Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus gynnal asesiad o les er mwyn deall lefelau lles presennol
a'r hyn sy'n bwysig i'r rhan fwyaf o gymunedau lleol a llunio cynllun er mwyn gwella
lles.
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Yn dilyn yr Asesiad o Les yn Abertawe, lluniwyd y Cynllun Lles Lleol sy'n cynnwys y
blaenoriaethau lefel uchel yr oedd Bwrdd Gwasanaethau Lleol Abertawe wedi'u nodi
fel y rhai pwysicaf. Dyma nhw:
 Y Blynyddoedd Cynnar - Sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn
bywyd er mwyn bod y gorau y gallant fod
 Byw'n dda, heneiddio'n dda – Gwneud Abertawe'n lle gwych i fyw a
heneiddio'n dda
 Gweithio gyda Natur – Gwella iechyd, cyfoethogi bioamrywiaeth a lleihau ein
hôl troed carbon
 Cymunedau Cryf – Grymuso cymunedau gan hyrwyddo balchder ac ymdeimlad
o berthyn
Mae tai yn thema allweddol yn y cynllun ac mae'r Strategaeth Digartrefedd yn
cefnogi cyflwyno rhai o'r ysgogwyr a nodwyd i gyflwyno'r amcanion lles, gan
gynnwys:
 Sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau mewn bywyd drwy alluogi teuluoedd i
fyw mewn tai o safon.
 Cyfrannu at sicrhau bod pobl yn byw'n dda ac yn heneiddio'n dda drwy alluogi
pobl i fyw mewn cartrefi diogel, o safon a darparu cefnogaeth fel y gall pobl gael
gwybodaeth, cyngor a chymorth.
6.2 Gweledigaeth a Blaenoriaethau Corfforaethol
Mae atal digartrefedd yn un o swyddogaethau sylfaenol y cyngor ac yn elfen
hanfodol o gyflawni gweledigaeth Abertawe sef "Creu Abertawe fwy diogel,
wyrddach, gallach, decach, iachach a chyfoethocach." Mae'r strategaeth yn
adlewyrchu'r blaenoriaethau corfforaethol sef:








Diogelu pobl rhag niwed – i sicrhau bod ein dinasyddion yn ddiogel rhag niwed a
chamfanteisio
Gwella Addysg a Sgiliau - fel bod pob plentyn a pherson ifanc yn Abertawe yn
ennill y sgiliau a'r cymwysterau y mae eu hangen arnynt i lwyddo mewn bywyd
Trawsnewid ein Heconomi a'n Hisadeiledd - fel bod gan Abertawe ganol dinas
defnydd cymysg, ffyniannus ac economi leol a fydd yn cefnogi ffyniant ein
dinasyddion
Trechu Tlodi - fel bod pob person yn Abertawe'n gallu cyflawni ei botensial
Cynnal a chyfoethogi adnoddau naturiol a bioamrywiaeth Abertawe – fel ein bod
yn cynnal ac yn cyfoethogi bioamrywiaeth, yn lleihau ein hôl troed carbon, yn
gwella’n gwybodaeth am yr amgylchedd naturiol a’n dealltwriaeth ohono ac yn
sicrhau budd i iechyd a lles.
Trawsnewid a Datblygu Cyngor y Dyfodol - fel ein bod ni a'r gwasanaethau
rydym yn eu darparu'n gynaliadwy ac yn addas i'r dyfodol

Yn benodol, mae'r strategaeth yn cyfrannu at fynd i'r afael â thlodi a diogelu pobl
rhag niwed. Mae'n hanfodol bod y cyngor yn darparu gwasanaeth digartrefedd o
safon fel y gall ddiogelu'r bobl fwyaf diamddiffyn yn Abertawe.
6.3 Cysylltiadau â strategaethau lleol
Mae nifer o gysylltiadau strategol lleol allweddol y mae angen i'r Strategaeth
Digartrefedd eu creu er mwyn bod yn gwbl effeithiol, gan gynnwys:
 Strategaeth Tai Lleol 2015-20
8











Asesiad o'r Farchnad Dai Leol 2015
Strategaeth Rhagor o Gartrefi
Cynllun Strategol Rhanbarthol Cefnogi Pobl 2017-18
Cynllun Camddefnyddio Sylweddau Rhanbarthol Cefnogi Pobl
Cynllun Ardal Bae'r Gorllewin 2018-23
Cynllun Gweithredu Iechyd Pobl Ddigartref a Grwpiau Agored i Niwed 2017/18
Strategaeth Atal 2018-21
Strategaeth Tlodi 2018-20
Strategaeth Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol 201722
 Strategaeth Abertawe Mwy Diogel 2018-2021
Datblygwyd y strategaeth a'r cynllun gweithredu mewn partneriaeth â'r rhanddeiliaid
sy'n gyfrifol am y strategaethau a'r cynlluniau hyn, ac mae'r cynllun gweithredu'n
adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau a nodwyd ganddynt.

7. Sut caiff gwasanaethau digartrefedd eu cyflwyno yn Abertawe
7.1
Ariannu
Mae'n annhebygol y bydd nifer yr aelwydydd y bydd angen cyngor ar ddigartrefedd
arnynt a chymorth i ymdrin ag ef yn lleihau yn y blynyddoedd i ddod, ac yn
ddiweddar mae'r Gwasanaeth Digartrefedd wedi bod dan bwysau sylweddol wrth roi
Deddf Tai (Cymru) 2014 ar waith ac addasu i'r newidiadau yn y gwasanaeth yr oedd
yn gofyn amdanynt. Ariennir y gwasanaeth drwy Gronfa Gyffredinol y cyngor ac felly
mae wedi bod dan yr un pwysau ariannol â holl feysydd eraill y cyngor. Bu gofyn
iddo wneud arbedion wrth barhau i reoli lefelau uchel o alw a chynnal gwasanaeth o
safon. Fodd bynnag, fel rhan o roi'r Ddeddf newydd ar waith, darparodd Llywodraeth
Cymru Arian Pontio i awdurdodau lleol i gydnabod y cynnydd mewn adnoddau a
oedd yn angenrheidiol i gyflawni'r dyletswyddau newydd.
Mae'r arian hwn wedi bod yn hanfodol wrth alluogi'r cyngor i gyflawni lefelau uchel o
atal digartrefedd a datblygu atebion blaengar i fynd i'r afael â digartrefedd.
Defnyddiwyd yr arian i ddarparu'r canlynol:
 Cronfa Atal - e.e. i ddarparu rhent ymlaen llaw, ffïoedd gweinyddol, gwarantau
rhent, bondiau arian parod ac i dalu dyledion ac ôl-ddyledion.
 Swydd Gweithiwr Achos Atal
 Ymchwil i gysgu allan
 Ymchwil i ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc
 Cefnogi tenantiaethau yn y sector rhentu preifat
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddarparu arian ychwanegol er mwyn atal
digartrefedd ar gyfer 2018/19 a 2019/20. Mae'r arian yn hanfodol er mwyn i'r cyngor
allu cyflawni'r nodau, yr amcanion a'r camau gweithredu a nodir yn y strategaeth hon
a chynnal y lefelau uchel o waith atal digartrefedd.
7.2 Opsiynau Tai
Mae'r cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau digartrefedd statudol drwy ddarparu
Opsiynau Tai. Dyma wasanaeth cyngor ar dai'r cyngor sy'n darparu cyngor a
gwybodaeth am ddim, gan gynnwys: digartrefedd, mynediad at lety dros dro i
aelwydydd cymwys, gwneud cais am dŷ cyngor, rhentu'n breifat, cyngor ar
ddyled/arian, mynediad at lety cymdeithasau tai a llety arbenigol i bobl ag
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anableddau. Mae'r gwasanaeth yn nodi anghenion cefnogaeth ac mae'n cyfeirio pobl
i'r Uned Cefnogi Tenantiaid i sicrhau bod aelwydydd diamddiffyn yn gallu cynnal eu
tenantiaethau. Darperir y Gwasanaeth Digartrefedd gan dîm o swyddogion
digartrefedd, ac arbenigwyr mewn meysydd megis cyngor ar arian, cyn-droseddwyr
a ffoaduriaid.
7.3 Digartrefedd Ymhlith Pobl Ifanc
Darperir gwasanaethau i bobl ifanc drwy bartneriaeth gydweithredol rhwng y cyngor
a Barnardo’s sy'n darparu'r gwasanaeth i bobl ifanc 16 i 20 oed sy'n ddigartref neu
dan fygythiad digartrefedd. Diben y gwasanaeth yw cefnogi anghenion cyfannol pobl
ifanc a darparu ymagwedd "siop dan yr unto" i bobl ifanc. Mae BAYS+ yn Info-Nation
yn cynnwys tîm amlasiantaeth, amlddisgyblaeth sy'n cynnwys staff o Barnardo's, y
Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Adran Tai wedi'u cyd-leoli mewn un adeilad, ac
mae'n darparu'r canlynol:
 Gweithwyr cymdeithasol i asesu a, lle y bo'n briodol, reoli achosion pobl ifanc sy'n
blant mewn angen, yn blant sy'n derbyn gofal, neu'n ymadawyr gofal.
 Ymgynghorwyr Personol i gefnogi pobl ifanc sy'n blant sy'n derbyn gofal neu sy'n
ymadawyr gofal (gall y gwasanaeth hwn gael ei ddarparu i bobl ifanc hyd at 25
oed)
 Asesu (anstatudol) a chefnogi pobl ifanc â phroblemau llety, gan gynnwys y
Gwasanaeth Cymorth Tai a Chyfryngu a ariennir gan Lywodraeth Cymru
 Gwasanaeth atal llety gwely a brecwast (gyda mynediad at y Gronfa Atal
Digartrefedd) a chynllun llety â chymorth.
 Mae cynrychiolaeth o'r Gwasanaeth Ieuenctid a'r gwasanaeth cyffuriau i ieuenctid
yn yr adeilad hefyd.
Caiff pobl ifanc 16 neu 17 oed eu gweld gan weithiwr cymdeithasol, sy'n cynnal
asesiad o'u hanghenion llety ac yn darparu cyngor a chymorth. Bydd Gweithiwr
Achos Digartrefedd Ieuenctid yn gweld pobl ifanc 18 i 20 oed Darperir cefnogaeth
frys i'r bobl ifanc hynny sy'n ddigartref. Y nod yw cefnogi pobl ifanc i aros
gartref/dychwelyd adref lle y bo modd. Fodd bynnag, os nad oes modd atal
digartrefedd cânt eu cefnogi i archwilio eu hopsiynau llety, drwy Lwybr Llety
Abertawe.
7.4 Cefnogi Tenantiaethau
Darperir cefnogaeth i aelwydydd i gynnal eu tenantiaeth drwy'r Uned Cefnogi
Tenantiaid (UCT). Mae'r UCT yn cyflwyno cefnogaeth sy'n gysylltiedig â thai i bobl
ddiamddiffyn sy'n byw yn Abertawe ac fe'i hariennir gan y Grant y Rhaglen Cefnogi
Pobl. Mae'r tîm mewnol yr UCT yn darparu porth atgyfeirio ac asesu canolog ar gyfer
y mwyafrif helaeth o wasanaethau cefnogi yn ôl y galw yn Abertawe. Mae
asiantaethau partner yn darparu cefnogaeth i grwpiau penodol o gleientiaid megis
pobl ifanc, pobl hŷn, dioddefwyr cam-drin domestig, pobl â phroblemau iechyd
meddwl, teuluoedd a phobl sengl. Yr UCT hefyd yw darparwr cefnogaeth mewnol y
cyngor ac mae'n darparu gwasanaeth cefnogi yn ôl y galw i'r holl breswylwyr gan
gynnwys tenantiaid i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (cymdeithasau tai), yr
awdurdod lleol neu landlordiaid preifat a pherchnogion preswyl. Yn ogystal â
chefnogaeth generig, darperir amrywiaeth o wasanaethau cefnogi yn ôl y galw hefyd
gan gynnwys:
 Ymateb Cyflym - i denantiaid sydd dan fygythiad di-oed o gael eu troi allan lle
rhoddwyd gorchymyn ildio meddiant eisoes.
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Cefnogaeth Rhentu Preifat - datrys argyfyngau a chefnogaeth ailsefydlu i'r rhai
mewn llety a rentir yn breifat.
Cefnogaeth ar Gais - i aelwydydd ag anghenion cefnogaeth y gellir eu datrys
mewn un neu ddwy sesiwn.
Cefnogaeth Cyllidebu Personol - ar gyfer hawlwyr Credyd Cynhwysol y mae
angen help arnynt i gyllidebu oherwydd bod taliadau misol Credyd Cynhwysol
wedi cymryd lle amryfal fudd-daliadau hanesyddol.

7.5 Llety Dros Dro â Chymorth
Llety a rennir neu lety hunangynhwysol yn bennaf i bobl sengl, ddigartref yw llety
dros dro â chymorth; mae hefyd yn cynnwys llety dros dro i bobl ifanc. Fe'i hariennir
gan Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl. Ceir mynediad i'r rhan fwyaf o lety â chymorth
drwy lwybr atgyfeirio canolog o'r enw'r Porth Tai, ac ni chaiff ei ddefnyddio fel arfer er
mwyn i'r cyngor gyflawni dyletswydd digartrefedd statudol. Caiff pobl ifanc fynediad
at lety drwy Lwybr Llety Abertawe. Llety tymor byr i ganolig yw hwn am gyfnod o hyd
at ddwy flynedd. Gall unigolion mewn llety dros dro â chymorth gael mynediad i'r
Strategaeth Symud Ymlaen ar gyfer llety anghenion cyffredinol.
7.6 Cysgu Allan
Darperir cymorth a chefnogaeth i bobl sy'n cysgu allan drwy'r Tîm Ymyriad Cysgu
Allan (sydd ar gael 7 niwrnod yr wythnos), sy'n darparu gwasanaeth allgymorth ar y
stryd ac yn dosbarthu brecwast. Mae darpariaethau eraill yn cynnwys:
 Mynediad uniongyrchol i hosteli a gwelyau mewn argyfwng
 Cynllun Tywydd Oer i Bobl sy'n Cysgu Allan
 Lloches Nos Abertawe
 Cefnogaeth Gofal Iechyd Sylfaenol - drwy Nyrs Gofal Iechyd Digartrefedd a
ariennir drwy'r bwrdd Iechyd a Nyrs Iechyd Meddwl arbenigol
 Cerdyn Adnoddau Cysgu Allan - cerdyn gwybodaeth i bobl sy'n cysgu allan sy'n
esbonio lle a sut i gael mynediad at wasanaethau perthnasol
 Llinell ffôn Streetlink: mae'n helpu i nodi lleoliadau newydd ac adrodd lle gellir
dod o hyd i bobl sy'n cysgu allan, ac adrodd amdanynt. Darperir cymorth a
chyngor priodol gan y Tîm Ymyriad Pobl sy'n Cysgu Allan.
7.7 Cam-drin Domestig
Cam-drin domestig yw prif achos digartrefedd yn Abertawe - gyda 12% o aelwydydd
dan fygythiad o ddigartrefedd am y rheswm hwn yn 2016/17. Mae Opsiynau Tai yn
darparu cyngor a chymorth i aelwydydd sy'n profi cam-drin domestig a darperir llety
dros dro i aelwydydd ar ffurf llochesi Cymorth i Fenywod (menywod a phlant yn unig)
ac un i fenywod BME a gynhelir gan BAWSO (Black Association of Women Stepping
Out), neu, lle y bo'n briodol, lety dros dro y cyngor. Mae darpariaethau eraill yn
cynnwys:
 Caledi targedau - gwell mesurau diogelwch sy'n caniatáu i'r rhai mewn perygl o
gam-drin domestig aros yn eu cartrefi eu hunain.
 Canolfan Cam-drin Domestig - sefydlwyd y ganolfan fel tîm amlasiantaeth i roi
cymorth a chefnogaeth i deuluoedd phlant sy'n profi cam-drin domestig neu
broblemau perthynas sy'n gwaethygu. Mae'r ganolfan yn defnyddio ymagwedd
teulu cyfan i sicrhau bod plant, pobl ifanc a'u teuluoedd yn derbyn y gefnogaeth
iawn ar yr adeg iawn gan y person iawn.
 Cross Borders - darpariaeth ranbarthol sy'n rhoi cartrefi dros dro â chymorth i
fenywod ag anghenion cymhleth sy'n dianc rhag cam-drin domestig.
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Cefnogaeth tenantiaeth barhaus i aelwydydd y mae ei hangen arnynt unwaith y
bydd ganddynt lety parhaol.
Siop dan yr Unto ar gyfer Cam-drin Domestig - gwasanaeth partneriaeth
amlasiantaeth i unrhyw un (gan gynnwys pobl sengl, dynion, teuluoedd) y mae
angen cefnogaeth, cyngor a chymorth arno ynghylch amrywiaeth o faterion sy'n
ymwneud â cham-drin domestig. Mae'n cynnig sesiynau galw heibio,
cymorthfeydd, sesiynau hyfforddiant a gweithdai
Darperir cefnogaeth i ddynion drwy amrywiaeth o opsiynau, gan gynnwys drwy'r
ganolfan, y Siop dan yr Unto a Hafan Cy.mru.
Strategaeth 5 mlynedd ar Drais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais
Rhywiol i wella'r systemau atal, diogelu a chefnogaeth i bobl y mae trais a chamdrin yn effeithio arnynt.

8. Cyflawniadau Allweddol
Dros y pum mlynedd diwethaf, mae'r cyngor a'i bartneriaid wedi gwneud cyflawni
cryn dipyn mewn perthynas â digartrefedd a'i atal gan gynnwys:
 Ffocws hen sefydledig ar waith atal digartrefedd llwyddiannus
 Perthynas waith gref â'r rhaglen Cefnogi Pobl a defnydd effeithiol o gyllid
Cefnogi Pobl i atal digartrefedd
 Darparu Opsiynau Tai fel gwasanaeth cyngor ar dai dan yr unto, gan gynnwys yr
Uned Cefnogi Tenantiaid yn yr un gwasanaeth.
 Sefydlu'r gronfa Atal Digartrefedd
 Lefelau isel iawn o benderfyniadau ynghylch y rhai sy'n ddigartref yn fwriadol (1
yn 2016/17)
 Nifer isel o achosion a gaewyd oherwydd "methiant i gydweithredu" (19 yn
2016/17)
 Hyfforddiant i staff Opsiynau Tai ar Amgylcheddau Seicolegol Wybodus
 Lleihau'r defnydd o westai gwely a brecwast yn sylweddol drwy ddatblygu ffurfiau
eraill o lety dros dro
 Partneriaeth â'r sector gwirfoddol i ddarparu cefnogaeth i aelwydydd sy'n aros
mewn gwestai gwely a brecwast.
 Datblygu darpariaeth ranbarthol Cross Borders i ddarparu llety dros dro â
chymorth i fenywod ag anghenion cymhleth
 Cynyddu nifer yr unedau llety dros dro addasedig i'w gwneud yn gwbl hygyrch
 Datblygu gwasanaeth cyfannol BAYS+ i bobl ifanc sy'n cynnwys amrywiaeth o
wasanaethau, ynghyd â chyngor ar ddigartrefedd a chymorth i fynd i'r afael ag
ef.
 Sefydlu Llwybr Llety Abertawe (i bobl ifanc)
 Datblygu cronfa ddata'r Porth Tai er mwyn cael mynediad at lety dros dro â
chymorth a mabwysiadu'r ymagwedd "dweud amdano unwaith"
 Strategaeth Symud Ymlaen lwyddiannus sy'n sicrhau y gall unigolion
drosglwyddo'n effeithiol o lety â chymorth i gartref parhaol
 Gwell mynediad at y sector rhentu preifat drwy wreiddio Tîm Mynediad i'r Sector
Rhentu Preifat yn y gwasanaeth Opsiynau Tai, mewn partneriaeth â'r Wallich
 Perthynas waith dda â Thîm Tai ac Iechyd Cyhoeddus y cyngor, i sicrhau y
bodlonir safonau statudol ar gyfer llety a rentir yn breifat cyn i aelwydydd gael eu
hailgartrefi'n barhaol
 Datblygu darpariaeth ar gyfer pobl sy'n cysgu allan, gan gynnwys sefydlu Tîm
Ymyriad Cysgu Allan ac ehangu'r gefnogaeth a gynigir i wasanaeth 7 niwrnod.
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 Gweithio gyda Gobaith Abertawe a phartneriaid i gyflwyno adnoddau i Loches
Nos Abertawe, i ddarparu llety dros dro a chefnogaeth ailsefydlu i bobl sy'n
cysgu allan yn ystod y misoedd oeraf
 Datblygu Cyfamod Cymuned y Lluoedd Arfog sy’n ceisio sicrhau nad oes
gwahaniaethu yn erbyn cyn-bersonél gwasanaeth yn sgîl gweithredoedd eu
gwasanaeth, ac y bydd y rhai sy’n gadael y lluoedd arfog ac sy’n gwneud cais
am lety’r cyngor ar ôl iddynt ddadfyddino’n cael eu blaenoriaethu fel pobl sy’n
ddigartref.
 Ymagwedd gydweithredol â'r sector gwirfoddol a'r Gwasanaeth Iechyd (h.y. Nyrs
Digartrefedd a Nyrs Allgymorth Iechyd Meddwl) sy'n darparu cyngor a
chefnogaeth i bobl sy'n cysgu allan.
 Perthynas waith hen sefydledig â’r Gwasanaeth Iechyd ar Gynllun Gweithredu
Iechyd Grwpiau Digartref a Diamddiffyn
 Trefniadau gwaith partneriaeth effeithiol ar waith ar gyfer prosesau MAPPA a
MARAC1, gyda phartneriaid allweddol h.y. Cyfiawnder Troseddol, y Gwasanaeth
Iechyd, y Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg, gan gynnwys MARAC
penodol ar gyfer pobl ddiamddiffyn ar y stryd.

9. Yr Adolygiad Digartrefedd
9.1 Cyflwyniad
Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn mynnu bod pob awdurdod lleol yn cynnal adolygiad
o ddigartrefedd yn ei ardal ac yn datblygu Strategaeth Digartrefedd yn seiliedig ar
gasgliadau'r adolygiad. O dan y Ddeddf, rhaid i'r strategaeth geisio cyflawni'r
amcanion canlynol yn ardal yr awdurdod lleol:
 Atal digartrefedd
 Sicrhau bod llety addas ar gael i bobl sy'n ddigartref neu y gallent ddod yn
ddigartref
 Mae cefnogaeth foddhaol ar gael i bobl sy'n ddigartref neu y gallent ddod yn
ddigartref
Crynhoir prif ganfyddiadau'r adolygiad isod. Mae'r adolygiad llawn yn ddogfen
helaeth a manwl y gellir ei chael gan y:
Rheolwr Gweithrediadau - Tai Cymunedol
Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd
Canolfan Ddinesig
Abertawe
SA1 3SN
E-bost: tai@abertawe.gov.uk
Oherwydd y newidiadau sylweddol i ddyletswyddau digartrefedd statudol y cyngor o
dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, nid yw'n bosib cymharu'n uniongyrchol nifer yr
"aelwydydd digartref" o dan y ddeddfwriaeth bresennol a blaenorol. Felly, mae llawer
o'r data a gesglir ar gyfer yr adolygiad yn canolbwyntio ar gymariaethau rhwng
2015/16 a 2016/17. Mae hyn yn darparu gwaelodlin cadarn i fesur cynnydd a
pherfformiad yn y dyfodol.

1

MAPPA - Trefniadau Amlasiantaeth ar gyfer Diogelu'r Cyhoedd
MARAC - Cynadleddau Amlasiantaeth Asesu Risg
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9.2 Y Farchnad Dai yn Abertawe
Cafwyd newidiadau sylweddol mewn daliadaethau aelwydydd yn Abertawe dros
gyfnod o ddeng mlynedd. Y ddaliadaeth fwyaf cyffredin o hyd yw perchennogpreswyl, er bod hyn wedi lleihau 5%. Yr ail ddaliadaeth fwyaf cyffredin bellach yw'r
sector rhentu preifat sydd wedi cynyddu o 7% i bron 15%, ac mae tai cyngor ychydig
yn llai na 13% bellach. Mae 6.5% yn llety Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
(LCC).
Siart 12
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Cynhaliwyd Asesiad o'r Farchnad Dai Leol yn 2013, ac fe'i diweddarwyd yn 2015.
Aseswyd yr amrywiaeth llawn o ofynion tai ar gyfer yr ardal. Roedd y canlyniadau'n
dangos gofyniad rhwng 2010 a 2025 am 17,100 o anheddau newydd yn Abertawe.
O'r rhain, mae angen i tua 7,400 fod yn gymysgedd o letyau fforddiadwy i'w rhentu
neu eu gwerthu. Mae'r Strategaeth Rhagor o Gartrefi Cyngor yn nodi gwaith
datblygu tai fforddiadwy'r cyngor yn y dyfodol. Mae'r cyngor yn cyflwyno unedau tai
fforddiadwy mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig drwy
Gynllun Cyflwyno'r Rhaglen gan ddefnyddio arian gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn
yn sicrhau y darperir cynifer â phosib o unedau tai fforddiadwy yn y dyfodol. Fodd
bynnag, mae'r galw am dai yn parhau'n fwy na'r cyflenwad.
Mae'r Asesiad o'r Farchnad Dai Leol wedi amlygu sawl nodwedd arwyddocaol o ran
maint aelwydydd, strwythur oed a fforddadwyedd, a fydd yn dylanwadu ar y galw am
dai (yn enwedig am dai fforddiadwy) yn Abertawe.


Maint aelwydydd: Rhwng Cyfrifiad 2001 a Chyfrifiad 2011, cynyddodd
poblogaeth Abertawe 15,700 i gyfanswm o 239,000 o bobl, sy'n cynrychioli
cynnydd o 7%, gyda maint cyfartalog aelwyd yn 2.26 pherson. Ar ben hynny,
mae cyfanswm yr aelwydydd yn Abertawe wedi cynyddu 9,100 yn yr un cyfnod.
Mae'r duedd ar i fyny a nodwyd yng Nghyfrifiad 2011 yn parhau o ran niferoedd
poblogaeth a hefyd o ran nifer yr aelwydydd. Bydd y cynnydd hwn yn rhoi mwy o
bwysau ar y farchnad dai yn Abertawe lle nad yw'r cyflenwad tai ym mhob
daliadaeth yn ateb y galw.



Strwythur Oed: Wrth gymharu'r strwythur oed ar gyfer y boblogaeth yn
Abertawe â Chymru gyfan gwelir bod cyfran uwch o oedolion ifanc 15 i 34 oed,
ac yn arbennig y rhai 20 i 24 oed, (yn bennaf oherwydd y boblogaeth sylweddol
o fyfyrwyr lleol). Mae gan Abertawe hefyd gyfran ychydig yn uwch o breswylwyr

2

Data Cyfrifiad 2011
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dros 75 oed o'i chymharu â chyfartaledd Cymru. Mae'r demograffeg hon, ynghyd
â thwf yn nifer y preswylwyr hŷn (boed yn bobl sengl neu'n barau) yn cynyddu'r
gofyniad am eiddo llai ar draws pob daliadaeth.


Fforddadwyedd: O ran fforddadwyedd, mae gan dros 46% o bobl nad ydynt yn
berchen ar gartref incymau dan £10,000 y flwyddyn, ac mae gan 72% incymau
dan £20,000 y flwyddyn. Gan dybio nad yw costau tai (er mwyn bod yn
fforddiadwy) yn fwy na 35% o incwm, ni all yr aelwydydd hyn fforddio mwy na
rhent cymdeithasol a byddai angen cefnogaeth Budd-dal Tai ar lawer ohonynt i
dalu cost rhent cymdeithasol yn Abertawe. O ran perchnogaeth cartrefi, mae
fforddadwyedd i bobl sy'n prynu am y tro cyntaf wedi dirywio'n sydyn ers canol
2004. Mae llai nag 20% o'r holl werthiannau yn Abertawe ar gyfer eiddo a werthir
am lai nag £80,000 gyda bron 40% yn gwerthu am dros £150,000. Mae llawer o
anheddau yn stoc y sector preifat yn fforddiadwy i aelwydydd ag incwm o
£20,000 a mwy yn unig.



Diwygio Lles: Mae diwygio parhaus y system les gan y Llywodraeth wedi
arwain at fwy o alw am lety llai oherwydd cyflwyno'r Cymhorthdal Ystafell
Sbâr/Dreth Ystafell Wely, yn ogystal ag am gynnydd mewn llety a rennir i bobl
sengl dan 35 oed yn y sector rhentu preifat. Mae hyn yn debygol o gynyddu'r
galw am Dai Amlfeddiannaeth (HMO) yn Abertawe. Gall cael mynediad at y
sector rhentu preifat fod yn anodd i aelwydydd sy'n derbyn budd-daliadau lles
oherwydd y cynnydd mewn lefelau rhent a'r ffaith fod lefelau'r lwfans Lwfans Tai
Lleol wedi'u rhewi ar hyn o bryd. Ers 2010, nid yw lefelau budd-dal tai wedi
codi'n unol â'r rhenti preifat cynyddol.



Lefelau amddifadedd: Yn ogystal, mae gan Abertawe gyfran o Ardaloedd
Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) sy'n uwch na'r cyfartaledd ac sydd yn y
10% o ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, gyda 18 (12%) o'i 148 o
ACEHI bellach yn y 191 (10%) o ardaloedd mwyaf difreintiedig. Mae'r lefelau
amddifadedd (fel a fesurir yn y mynegai amddifadedd lluosog) yn fwyaf
arwyddocaol yn y meysydd Addysg, Incwm ac Iechyd, gyda lefelau yn y
meysydd Mynediad at Wasanaethau, Tai a'r Amgylchedd Ffisegol islaw
cyfartaledd Cymru.

O ganlyniad, erys y galw am dai cymdeithasol yn uchel. Ym mis Mai 2018, roedd
450 o aelwydydd mewn perygl o golli'u cartrefi a/neu dan fygythiad o ddigartrefedd ar
restr aros y cyngor o oddeutu 5,000. Roedd y rhan fwyaf o aelwydydd digartref
(76%) yn aros am eiddo un ystafell wely. Mae'r cyngor yn gosod traean o'i eiddo
gwag yn gyson bob blwyddyn i aelwydydd digartref. Mae'r ffactorau hyn yn cyfrannu
at alw am gartrefi sy'n fwy na'r cyflenwad ac yn arwain at lefelau uchel parhaus o
geisiadau gan aelwydydd digartref.
Dengys Siart 2 isod mai'r prif ateb tai i aelwydydd digartref oedd llety'r cyngor, a llety
a rentir yn breifat oedd yr ail uchaf. Mae'n flaenoriaeth allweddol i'r cyngor i sicrhau
y gall hwyluso mynediad at y sector rhentu preifat a gweithio'n agos gyda'r
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (cymdeithasau tai) i ddod o hyd i atebion ar
gyfer aelwydydd digartref.
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Siart 2

Percentage

Llety amgen a sicrhawyd i atal neu liniaru
digartrefedd
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Local Authority

Private rented
sector

Supported
housing

RSL

Friends,
relatives or
returning home

2015/16

48%

37%

10%

5%

0

2016/17

54%

33%

7%

4.5%

1.5%

Ceir nifer uchel cyson o geisiadau digartrefedd yn Abertawe. Dros y pum mlynedd
diwethaf mae'r rhain wedi amrywio o 2,500 i 3,000. Nid oes arwydd y bydd hyn yn
lleihau yn yr ychydig flynyddoedd nesaf ac felly mae pwysau parhaus ar y
gwasanaeth.
Yn 2016/17, gwnaed 2,661 o benderfyniadau ar ddigartrefedd gan y cyngor.
Canfuwyd bod 1,143 (43%) dan fygythiad o ddigartrefedd (o fewn 56 diwrnod). Er
gwaethaf y niferoedd uchel hyn, mae Abertawe wedi perfformio'n dda ac wedi atal
73% o'r aelwydydd hyn rhag bod yn ddigartref, sy'n uwch na chyfartaledd Cymru.
Tabl 1: Cyfradd atal digartrefedd Abertawe - o'i chymharu â Chymru

2016/17

Aelwydydd dan
fygythiad o
ddigartrefedd o
fewn 56 diwrnod

Aelwydydd y
llwyddwyd i'w
hatal rhag bod
yn ddigartref

% a ataliwyd
rhag bod yn
ddigartref

Cymru - % a
ataliwyd rhag
bod yn
ddigartref

1143

831

73%

62%

O'r aelwydydd sy'n weddill a gyflwynodd gais digartrefedd:
 canfuwyd nad oedd 983 o aelwyd yn ddigartref a rhoddwyd ffurfiau eraill o
gymorth a chyngor ar dai iddynt
 canfuwyd bod 395 o aelwydydd naill ai'n ddigartref neu nid oedd modd atal eu
digartrefedd
 roedd 56 (o'r 395) yn ddigartref ond nid oedd eu hangen yn flaenoriaeth3, ac er
nad oeddent yn gymwys am lety dros dro wedi'i ddarparu y cyngor, roeddent
wedi parhau i dderbyn cyngor a chymorth i ddatrys eu digartrefedd.
 Roedd 54 (o'r 395) yn ddigartre ac mewn angen blaenoriaethol, ac yn gymwys
am lety dros dro nes i'w digartrefedd gael ei ddatrys.
 Roedd 29 yn anghymwys4 am gymorth digartrefedd/tai
3

Diffinnir statws angen blaenoriaethol yn Neddf Tai (Cymru) 2014, er enghraifft, menywod beichiog,
aelwydydd â phlant dibynnol, pobl ddiamddiffyn oherwydd henaint, salwch meddwl neu anabledd. Os bernir
bod aelwyd mewn angen blaenoriaethol, mae'n ddyletswydd ar y cyngor i ddarparu llety dros dro iddynt nes
iddynt gael cartref parhaol.
4
Ymgeiswyr yn anghymwys oherwydd eu statws mewnfudo.

16



Canfuwyd bod 1 aelwyd yn fwriadol ddigartref.

Erys prif achosion digartrefedd yn Abertawe yr un peth ag yr oeddent mewn
blynyddoedd blaenorol, ac maent yn adlewyrchu'r sefyllfa ledled Cymru:
 Colli llety rhent - 18%
 Rhiant/rhieni nad yw/ydynt yn fodlon neu'n gallu darparu llety mwyach - 14%
 Cam-drin domestig - 12%
 Mewn sefydliad neu ofal - 12%
 Person sy'n gadael carchar - 11%
 Perthynas â phartner yn chwalu (dim trais) - 11%
 Perthnasau eraill/ffrindiau nad ydynt yn fodlon neu'n gallu darparu llety mwyach 10%
Roedd y rhan fwyaf o aelwydydd y canfuwyd eu bod dan fygythiad o ddigartrefedd o
fewn 56 diwrnod yn 2016/17 yn ddynion sengl, a'r grŵp ail uchaf oedd rhieni sengl.
 Roedd 39% (451) yn ddynion sengl
 Roedd 26% (298) yn rhieni sengl â phlant dibynnol
 Roedd 21% (240) yn fenywod sengl
 Roedd 7% (78) yn barau â phlant dibynnol
 Roedd 7% (76) yn fathau eraill o aelwydydd
O'r 1,143 o aelwydydd yr aseswyd eu bod dan fygythiad o ddigartrefedd o fewn 56
diwrnod yn ystod 2016/17:
 Roedd llai nag 1% (10) yn 16-17 oed
 Roedd 27.5% (315) yn 18-24 oed
 Roedd 61% (697) yn 25-49 oed
 Roedd 10.5% (121) yn 50+ oed
Wrth gymharu hyn â'r dadansoddiad o boblogaeth Abertawe yn ôl oed (Cyfrifiad
2011), mae'n dangos bod pobl 18 i 24 oed mewn mwy o berygl o brofi digartrefedd
neu fod dan fygythiad o ddigartrefedd. Mae 14% o'r boblogaeth gyfan yn bobl ifanc
18 i 24 oed, fodd bynnag, mae 27.5% o'r aelwydydd dan fygythiad o ddigartrefedd yn
perthyn i'r grŵp oedran hwn.
O'r 1143 o aelwydydd yr aseswyd eu bod dan fygythiad o ddigartrefedd o fewn 56
diwrnod yn ystod 2016/17:
 Roedd 85% (966) yn wyn
 Roedd 8% (87) yn Ddu/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig
 Roedd 4% (51) o grwpiau ethnig eraill
 Roedd 3% (39) yn Asiaidd neu'n Asiaidd Prydeinig
Yn gyffredinol, roedd 15% o'r aelwydydd yr aseswyd ei bod dan fygythiad o
ddigartrefedd yn 2016/17 o gefndir lleiafrif ethnig, o'i chymharu ag 8% ym
mhoblogaeth Abertawe gyfan (Cyfrifiad 2011). Mae nifer uwch o geisiadau
digartrefedd gan grwpiau lleiafrifoedd ethnig wedi'i briodoli'n bennaf i'r ffaith fod
Abertawe'n ardal wasgaru i geiswyr lloches.
Mae'r tabl canlynol yn darparu dadansoddiad demograffig o'r aelwydydd yr oeddent
wir yn ddigartref neu nid oedd modd atal eu digartrefedd:
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Tabl 2: Dadansoddiad o'r mathau o aelwydydd yr aseswyd eu bod yn ddigartref

Math o aelwyd

Gwryw
sengl

Benyw
sengl

Rhiant
sengl

Par â
phlant

Mathau
Cyfanswm
Eraill o
Aelwydydd
15
395

Digartref neu nid
oedd modd atal
digartrefedd
Digartref ac
mewn angen
blaenoriaethol
Digartref, dim
angen
blaenoriaethol
Digartref yn
fwriadol
Cyfanswm
%

227

93

41

19

35

8

4

1

6

54

47

8

0

0

1

56

1

0

0

0

0

1

310
61%

109
21.5%

45
9%

20
4%

22
4.5%

506

Tabl 3: Dadansoddiad o'r aelwydydd yr aseswyd eu bod yn ddigartref, yn ôl grŵp ethnig yr
ymgeisydd
Math o aelwyd

Digartref neu nid
oedd modd atal
digartrefedd
Digartref ac
mewn angen
blaenoriaethol
Digartref, dim
angen
blaenoriaethol
Digartref yn
fwriadol
Cyfanswm
%

Gwyn

Du/Affricanaidd/
Caribïaidd/
Du Prydeinig

Asiaidd
neu
Asiaidd
Prydeinig

Grŵp
ethnig
arall

Grwpiau
ethnig
cymysg/
lluosog

Cyfanswm

346

18

13

16

2

395

54

0

0

0

0

54

53

0

2

0

1

56

1

0

0

0

0

1

454
90%

18
3.5%

15
3%

16
3%

3
0.5%

506
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Tabl 4: Dadansoddiad o'r aelwydydd yr aseswyd eu bod yn ddigartref yn ôl oed yr
ymgeisydd
Math o aelwyd
16-17
18-24
25-49
50+ oed Cyfanswm
oed
oed
oed
Digartref neu nid
0
48
317
30
395
oedd modd atal
digartrefedd
Digartref ac mewn
0
9
43
2
54
angen
blaenoriaethol
Digartref, dim angen
0
5
50
1
56
blaenoriaethol
Digartref yn fwriadol
0
1
0
0
1
Cyfanswm
0
63
410
33
506
%
0
12.5%
81%
6.5%

Yn 2016/17, canfuwyd bod 54 o aelwydydd yn ddigartref, mewn angen
blaenoriaethol ac mewn llety dros dro. Dyma'r prif resymau am hyn:
 Yn ddiamddiffyn oherwydd salwch meddwl/anabledd dysgu – 42% (23)
 Yn ddiamddiffyn oherwydd anabledd corfforol - 26% (14)
 Yn ddiamddiffyn oherwydd rheswm arbennig arall - 7% (4)
 Cyn-garcharor – 7% (4)
 Aelwyd â phlant dibynnol - 6% (3)
 Cam-drin domestig 6% (3)
 Beichiog – 4% (2)
 Ymadawr gofal – 2% (1)
Mae'r nifer uchaf o aelwydydd y canfyddir eu bod mewn angen blaenoriaethol, ac
felly mewn llety dros dro, yn ddiamddiffyn oherwydd salwch meddwl, anabledd
corfforol ac anableddau corfforol, sy'n dangos yr anawsterau wrth ddod o hyd i
atebion tai parhaol i'r grwpiau hyn o gleientiaid. Mae angen gweithio'n agos gyda'r
Gwasanaethau Cymdeithasol i ddod o hyd i ffyrdd i wella canlyniadau i'r grwpiau
hyn.
9.3 Cysgu Allan
Ers 2015, mae Llywodraeth Cymru wedi mynnu bod awdurdodau lleol yn cynnal
cyfrifiad blynyddol o bobl sy'n cysgu allan. Yn hanesyddol, mae Abertawe wedi
cynnal cyfrifiadau lleol dros y 10 mlynedd diwethaf. Cesglir y data i gael gwell
dealltwriaeth o'r tueddiadau cysgu allan a faint o bobl sy'n gwneud hynny dros amser
i gyfeirio polisïau lleol a chenedlaethol.
Cipluniau o nosweithiau unigol yw'r cyfrifiadau hyn o bobl sy'n cysgu allan. Mae'r
cyfrifiad amcangyfrifedig yn seiliedig ar ddata a gasglwyd dros gyfnod o bythefnos
gyda chymorth gan y sector gwirfoddol, grwpiau ffydd, busnesau lleol, preswylwyr,
asiantaethau iechyd a chamddefnyddio sylweddau, a'r heddlu.
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Tabl 5: Nifer y bobl sy'n cysgu allan yn Abertawe a Chymru rhwng 2015 a 2017

Abertawe

Cyfrifiad go
iawn
Amcangyfrif o
bobl sy'n cysgu
allan

Cymru

2015

2016

2017

2015

2016

2017

5

16

21

82

141

188

19

23

26

240

313

345

(cyfrif pythefnosol)

Dengys y ffigurau fod cysgu allan ar gynnydd yn Abertawe ac yn genedlaethol, gyda
chynnydd o 44% yn nifer amcangyfrifedig y bobl sy'n cysgu allan yng Nghymru a
chynnydd o 37% yn Abertawe rhwng 2015 a 2017.
9.4
Llety Dros Dro
Mae'r defnydd o lety dros dro yn ddangosydd pwysig i'r cyngor i fesur lefelau
digartrefedd dros amser. Dengys Siart 3 ostyngiad sylweddol yn y defnydd o lety
gwely a brecwast ers cyflwyno Deddf Tai (Cymru) 2014.
Siart 3

Cyfanswm y defnydd o lety gwely a brecwast ar gyfer
aelwydydd yn Abertawe
400
300
200
100
0
Total number of households

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

280

340

314

235

173

Mae'n flaenoriaeth allweddol i sicrhau y defnyddir gwestai gwely a brecwast cyn
lleied â phosib a datblygwyd amrywiaeth o opsiynau amgen er mwyn sicrhau hyn. Yn
benodol, mae'r cyngor am ddileu'r defnydd o westai gwely a brecwast ar gyfer pobl
ifanc 16 ac 17 oed, ac ni roddwyd pobl ifanc mewn llety gwely a brecwast yn ystod
2016/17.
Mae'r cyngor hefyd am leihau'r defnydd o westai gwely a brecwast ar gyfer
teuluoedd, a'u defnyddio pan fo'n gwbl angenrheidiol yn unig. Yn 2016/17, gosodwyd
targed i sicrhau nad oedd nifer y diwrnodau a dreuliwyd mewn gwesty gwely a
brecwast yn fwy na 6 diwrnod ar gyfartaledd, a chyflawnwyd hwn. Dengys Siart 4 fod
nifer y teuluoedd mewn gwestai gwely a brecwast wedi aros yn gyson isel, gydag
eithriad yn 2015/16 pan gafwyd cynnydd sydyn yn y defnydd o westai gwely a
brecwast a'r amser a dreuliwyd ynddynt. Y rheswm am hyn yw nad oedd nifer o
fflatiau llety dros dro'r cyngor ar gael ar y pryd oherwydd yr angen i gwblhau gwaith
addasu i'w gwneud yn gwbl hygyrch.
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Siart 4

Teuluoedd mewn llety gwely a brecwast
80

63

60
40
20

36

24
7 3 2.33

6 6

30

24
7 3.43

4 6

0
2010/11

2011/12

2012/13

Number of Days

2013/2014
Number of Families

9 7

1 1 1
2014/15

8 3.8

2015/16

2016/17

Average days

Siart 5

Cyfanswm yr aelwydydd mewn mathau eraill o lety dros dro (ac eithrio
gwely a brecwast)
300

228

208

202

200
100

174

172

25

35

28

37

46

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

0
Total

Of which were families with children

9.5 Cefnogi Tenantiaethau
Mae cefnogi tenantiaethau (drwy'r Uned Cefnogi Tenantiaid) yn rhan hanfodol o
ymagwedd y cyngor at atal digartrefedd. Mae'r galw am wasanaethau cefnogi yn ôl y
galw yn Abertawe wedi aros yn gyson uchel. Ceir pwysau ychwanegol yn sgîl y
diwygiadau lles sydd ar waith sydd wedi arwain at fwy o alw am gyngor ar fudddaliadau lles a chefnogaeth gyllidebu.
Yn ystod 2016/17, cefnogwyd 2,300 o aelwydydd gan yr UCT ac asiantaethau
partner. Mae tabl 6 yn darparu dadansoddiad o'r math o gynlluniau cefnogi a
gyflwynwyd gan yr uned. Mae nifer yr aelwydydd a gefnogwyd gan yr UCT wedi
cynyddu'n gyson, gyda 253 o aelwydydd ychwanegol (12% yn fwy) yn derbyn
cefnogaeth yn 2016/17 o'i gymharu â 2014/15. Mae hyn am fod gwasanaethau
cefnogi wedi cael eu rheoli'n effeithiol, gan gynnwys:
 Cyflwyno cefnogaeth ymateb cyflym, i ddarparu cefnogaeth tymor byr iawn i
alluogi aelwydydd i oresgyn argyfwng dybryd.
 Cynyddu faint o gefnogaeth a ddarperir gan bartneriaid allanol drwy drafod y
defnydd o adnoddau ychwanegol o fewn eu contractau Cefnogi Pobl.
 Cynnwys cynlluniau cefnogaeth yn ôl y galw'r LLC yn yr UCT (o fis Rhagfyr 2017)
i sicrhau y defnyddir yr adnoddau mwyaf posib i ddarparu cefnogaeth.
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Tabl 6: Math o gefnogaeth a ddarparwyd gan yr Uned Cefnogi Tenantiaid
Math o gefnogaeth
Nifer a
Nifer a
Nifer a
gefnogwyd gefnogwyd gefnogwyd
2014/15
2015/16
2016/17
Generig i bobl sengl/parau (cynaladwyedd
555
681
670
tenantiaeth)
Teuluoedd (dros 25 oed)
471
516
487
Person hŷn
333
356
307
Trais Domestig
122
164
174
Gofal yn y Gymuned

167

165

164

Person ifanc

158

169

134

53

89

61

103

105

105

0
0
85
0

93
34
71
0

77
64
49
8

2047

2443

2300

Ffoadur
Teuluoedd Ifanc (dan 25 oed)
Cefnogaeth y Sector Rhentu Preifat (mewnol)
Cyllidebu Personol CC (mewnol)
Ymateb Cyflym (mewnol)
Cefnogaeth ar gais (mewnol)

Cyfanswm

Hyd yr amser y caiff aelwydydd eu cefnogi ar gyfartaledd yw 22 wythnos (tua 5.5
mis). Mae'r tabl isod yn dangos dadansoddiad manylach.
Tabl 7: Hyd yr amser y cefnogwyd aelwydydd 2016/17

Categorïau Cefnogaeth

Generig i bobl sengl/parau (cynaladwyedd tenantiaeth)
Teuluoedd (dros 25 oed)
Person hŷn
Trais Domestig
Gofal yn y Gymuned
Person ifanc
Ffoadur
Teuluoedd Ifanc (dan 25 oed)
Cefnogaeth y Sector Rhentu Preifat (mewnol)
Cyllidebu Personol CC (mewnol)
Cefnogaeth ar gais (mewnol)

Nifer yr
wythnosau o
gefnogaeth ar
gyfartaledd
23
15
48
19
35
28
30
24
13
4
7

9.5 Ymgynghori
Ymgynghorwyd yn fanwl â defnyddwyr gwasanaeth a sefydliadau partner i sicrhau
bod yr Adolygiad Digartrefedd a datblygiad y strategaeth yn broses gynhwysol.
Cynhaliwyd yr ymgynghoriad canlynol:
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Defnyddwyr gwasanaeth - drwy arolwg a ddosbarthwyd gan ddarparwyr
gwasanaethau, a oedd hefyd ar gael ar-lein (ar gyfer yr Adolygiad Digartrefedd
ac er mwyn ymgynghori ar y strategaeth a'r cynllun gweithredu drafft)
Pedwar grŵp ffocws defnyddwyr gwasanaeth - fel rhan o'r Adolygiad
Digartrefedd, cynhaliwyd grwpiau ffocws gyda defnyddwyr gwasanaeth o
amrywiaeth o wasanaethau'r Wallich, aelodau Crisis, pobl ifanc sy'n defnyddio
gwasanaethau digartrefedd a chefnogaeth a menywod sy'n derbyn cefnogaeth
ar hyn o bryd gan Gymorth i Fenywod a BASWO
Darparwyr Gwasanaethau - drwy arolwg a thrafodaethau/gweithdai yn y
Fforwm Cefnogi Pobl a Digartrefedd yn ystod 2017/18
Y cyhoedd - drwy arolwg ar-lein
Partneriaid: gan gynnwys Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
(Cymdeithasau Tai), y Gwasanaeth Iechyd, y Gwasanaeth Prawf, y Gwasanaeth
Carcharau, yr Heddlu, grwpiau cynrychioliadol BME.
Yn fewnol - Penaethiaid Gwasanaeth a swyddogion sy'n gyfrifol am
strategaethau a chynlluniau allweddol
Yn wleidyddol - Aelod y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni, Aelod y Cabinet dros
Ofal, Iechyd a Heneiddio'n Dda, Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Plant, y
Gweithgor Craffu ar Ddigartrefedd, y Pwyllgor Cyflwyno Polisi Lleihau Tlodi

Mae manylion llawn casgliadau'r ymgynghoriad yn rhan o'r Adolygiad Digartrefedd.
Ar draws yr holl ymatebion i'r ymgynghoriad, daeth rhai materion cyffredin a chlir i'r
amlwg, ac mae pob barn a ddarparwyd wedi'i defnyddio i ddatblygu nod, amcanion a
chamau gweithredu'r strategaeth. Atodir crynodeb o'r casgliadau yn Atodiad 1.

10. Lefelau Digartrefedd yn y Dyfodol
Mae'r Adolygiad Digartrefedd wedi edrych ar ba ffactorau a allai gael effaith ar
lefelau digartrefedd yn y dyfodol. Er bod cyflwyno Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi
arwain at welliannau sylweddol wrth atal digartrefedd, mae ffactorau cymdeithasol
economaidd, sydd y tu allan i reolaeth y cyngor, yn cael effaith fawr. Nodwyd y
ffactorau canlynol fel rhai a allai gael effaith negyddol ar lefelau digartrefedd yn y
dyfodol. Fe'u hystyriwyd fel rhan o ddatblygu'r cynllun gweithredu a lle y bo'n bosib,
nodwyd camau gweithredu lliniarol.


Mae lefelau galw uchel am dai cymdeithasol, ac nid yw'r cyflenwad yn ateb y
galw ar hyn o bryd - mae cael cyflenwad rhesymol o lety fforddiadwy o safon yn
hanfodol i fodloni gofynion digartrefedd statudol.



Mae'r diffyg llety ag un ystafell wely, yn arbennig opsiynau tai fforddiadwy i bobl
dan 35 oed, (er enghraifft diffyg tai a rennir sy'n briodol), yn debygol o arwain at
gynnydd yn nifer y bobl ifanc sengl nad ydynt yn gallu datrys eu problemau tai eu
hunain.



Mae niferoedd cynyddol o bobl ag anghenion cefnogi cymhleth heb eu diwallu gan gynnwys pobl ag iechyd meddwl gwael, problemau camddefnyddio
sylweddau, troseddu ac anawsterau dysgu, ond heb fod yn gyfyngedig i'r rhain.



Mae lefelau cynyddol o bobl sy'n cysgu allan yn Abertawe ac ar hyd a lled
Cymru.
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Mae Diwygio Lles eisoes wedi dechrau cael effaith ar lefelau ôl-ddyledion rhent,
ac mae'n debygol y bydd y newidiadau diwygio lles pellach a nodwyd yn parhau i
effeithio ar allu unigolion i dalu eu costau tai.



Mae effaith barhaus yr hinsawdd economaidd, pwysau ariannol a dyled bersonol
yn arwain at fwy o alw am gyngor ar ddyled, budd-daliadau lles a chyngor ar
gyllidebu.



Mae cyffredinrwydd problemau iechyd meddwl cyffredin oherwydd poblogaeth
gynyddol, effeithiau tymor hir cyni, y nifer mawr o ardaloedd Cynnyrch Ehangach
Haen Is yn Abertawe a’r amddifadedd cysylltiedig ac argaeledd cyffuriau
anghyfreithlon wedi cynyddu. Mae’r cyfan yn cyfuno i gynyddu tebygolrwydd
iselder, ac mae llai o adnoddau gan yr awdurdod lleol i reoli’r cynnydd hwn
mewn galw. Yn ogystal, mae System Daffodil Llywodraeth Cymru ar gyfer
rhagfynegi tueddiadau gofal cymdeithasol wedi nodi bod gan Abertawe yn 2016
oddeutu 35,000 o oedolion â phroblemau iechyd meddwl ac mae hyn yn debygol
o godi i 35,767 yn 2019.



Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru ym mis Hydref 2018, caiff lefel
grant y Rhaglen Cefnogi Pobl ei diogelu ar gyfer 2019/20.



Bydd angen tai a chefnogaeth briodol ar boblogaeth sy'n heneiddio i atal
cynnydd mewn digartrefedd ymhlith aelwydydd hŷn.



Bydd newidiadau deddfwriaethol yn y dyfodol gan Lywodraeth Cymru, megis
cyflwyno Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru), dileu'r pŵer i wneud penderfyniadau ar
y rhai sy'n fwriadol ddigartref, a'r posibilrwydd o ehangu categorïau angen
blaenoriaethol, yn newid ac yn cynyddu dyletswyddau cyfreithiol y cyngor, er
enghraifft, angen cynyddol am lety dros dro.

11. Blaenoriaethau Allweddol
Mae'r materion canlynol wedi dod i'r amlwg fel meysydd y mae angen eu datblygu:
11.1 Ymyrryd yn Gynnar ac Atal
Mae'r Gwasanaeth Digartrefedd yn darparu gwasanaeth atal a chynghori effeithiol.
Ataliwyd dros 73% o aelwydydd dan fygythiad o ddigartrefedd rhag bod yn
ddigartref. Gellid gwneud mwy o waith i lunio gwasanaethau i sicrhau cyswllt cynnar
â defnyddwyr gwasanaeth a gwella gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael i
atal sefyllfaoedd argyfwng rhag datblygu. Erys gwasanaethau effeithiol i bobl ifanc
yn flaenoriaeth uchel drwy ddarpariaeth barhaus gwasanaeth Bays+, gwelliannau i'r
wybodaeth sydd ar gael i bobl ifanc a'u teuluoedd ac adolygiad o'r gwasanaethau
cyfryngu sydd ar waith i atal digartrefedd. Mae angen gweithio'n agos hefyd gyda'r
System Cyfiawnder Troseddol a'r Gwasanaeth Iechyd i sicrhau, mewn achosion lle
gellir rhagweld digartrefedd (er enghraifft pan gaiff pobl eu rhyddhau o'r carchar neu'r
ysbyty), fod y system mor effeithiol ag y gall fod drwy roi'r Llwybr Carcharorion a'r
Protocol Rhyddhau o'r Ysbyty ar waith.
11.2 Darparu llety dros dro
Mae gan Abertawe amrywiaeth eang o lety dros dro, sy'n diwallu anghenion y rhan
fwyaf o bobl. Mae'n bwysig felly ein bod yn ystyried ehangu ar yr arfer da presennol
lle bynnag y bo modd er mwyn cynnal a gwella darpariaeth. Nodwyd amrywiaeth o
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faterion er mwyn edrych ar ffyrdd o wella mynediad at lety dros dro. Mae angen
adolygu a gwella'r ddarpariaeth i ddiwallu anghenion aelwydydd ag anghenion
cymhleth, yn enwedig iechyd meddwl, anableddau dysgu a chamddefnyddio
sylweddau.
11.3 Cefnogaeth
Mae gwasanaethau effeithiol ar waith i ddarparu cefnogaeth sy'n ymwneud â thai i
bobl drwy brosiectau a ariennir drwy'r rhaglen Cefnogi Pobl ac Uned Cefnogi
Tenantiaid y cyngor. Mae perthynas waith agos ac effeithiol rhwng y Gwasanaeth
Digartrefedd a'r Tîm Cefnogi Pobl ac mae'r broses gomisiynu ar gyfer cefnogaeth
sy'n ymwneud â thai yn gweithio'n dda. Atal digartrefedd yw'r flaenoriaeth allweddol
yng Nghynllun Comisiynu Cefnogi Pobl. Fodd bynnag, mae nifer o feysydd i fynd i'r
afael â hwy er mwyn gwella a chyfoethogi gwasanaethau cefnogi, gan gynnwys
diwallu'r galw cynyddol am gefnogaeth i bobl ag anghenion iechyd meddwl/cymhleth
a darparu gwasanaeth cefnogi mwy hyblyg ac ymatebol i sicrhau bod pobl yn derbyn
y lefel gywir o gefnogaeth ar yr adeg gywir.Yn benodol, bydd yn hanfodol gweithio'n
agos gyda'r Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gwasanaeth Iechyd er mwyn mynd i'r
afael â rhai o'r meysydd ar gyfer gwella a nodwyd drwy'r Adolygiad Digartrefedd o
ran yr anawsterau a wynebir gan unigolion y mae angen cefnogaeth iechyd meddwl
a mynediad at wasanaethau camddefnyddio sylweddau arnynt. Mae hyn o
arwyddocâd arbennig i'r unigolion hynny sydd wedi derbyn diagnosis deuol h.y.
problemau camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl. Mae hefyd yn bwysig
gweithio gyda'r Gwasanaethau Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol i edrych ar
ffyrdd o wella ymyrryd yn gynnar o ran darparu cefnogaeth emosiynol/iechyd meddwl
lefel isel, gyda'r ffocws ar atal anghenion lefel uchel rhag datblygu.
11.4 Mynediad at lety parhaol
Mae sicrhau mynediad cyflym at lety parhaol yn rhan hanfodol o atal a lliniaru
digartrefedd. Mae galw uchel am dai cymdeithasol sy'n fwy na'r cyflenwad felly, mae
angen gwella mynediad at lety parhaol. Mae hefyd yn hanfodol bod y Strategaeth
Digartrefedd yn parhau i fwydo i strategaeth Rhagor o Gartrefi'r cyngor a'r Rhaglen
Grant Tai Cymdeithasol er mwyn sicrhau bod anghenion tai pobl ddigartref yn
dylanwadu ar unrhyw ddatblygiadau tai newydd. Un o flaenoriaethau allweddol y
cyngor yw cynyddu mynediad at y sector rhentu preifat a gweithio'n agos gyda
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (cymdeithasau tai) i bennu disgwyliadau, a
chytuno arnynt. Diben hyn fydd nodi sut bydd pawb yn y sector tai cymdeithasol yn
gweithio gyda'i gilydd i liniaru digartrefedd.
11.5 Cysgu allan
Mae amrywiaeth eang o wasanaethau sydd ar gael i bobl sy'n cysgu allan, fodd
bynnag mae niferoedd yn parhau i gynyddu. Mae amcan penodol i ymdrin â chysgu
allan ac mae'r materion i fynd i'r afael â hwy'n cynnwys gwella'r cyfleusterau sydd ar
gael i bobl sy'n cysgu allan, rhoi ymagwedd Tai'n Gyntaf ar waith a gwella'r
wybodaeth a gesglir am eu hanghenion fel y gellir datblygu atebion mwy effeithiol.
11.6 Cyfranogaeth defnyddwyr gwasanaeth
Ar hyn o bryd, prin y caiff lefelau boddhad a chyfranogaeth defnyddwyr gwasanaeth
eu monitro gan y Gwasanaeth Digartrefedd. Nodwyd hyn fel maes pwysig i'w wella
ar gyfer y strategaeth, felly mae amcan penodol wedi'i gynnwys, yn benodol i
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ddatblygu cyfleoedd i sicrhau bod egwyddorion cydgynhyrchu'n cael eu hymgorffori
yn y ffordd y caiff gwasanaethau eu llunio a'u cyflwyno.

12. Y Ffordd Ymlaen
Mae pob amcan strategol yn cynnwys amrywiaeth o feysydd i'w datblygu y
canolbwyntir arnynt dros y pedair blynedd nesaf. Ni all y cyngor gyflawni hyn ar ei
ben ei hun, a bydd gwaith partneriaeth yn hanfodol i sicrhau y gellir darparu'r atebion
a'r canlyniadau gorau. Mae'r amcanion yn sail i gynllun gweithredu pedair blynedd,
sy'n rhoi canlyniadau clir, yn darparu manylion y gweithgareddau allweddol i'w
cynnal ac yn nodi'r arweinwyr a fydd yn sicrhau y symudir ymlaen â'r camau
gweithredu a'r canlyniadau a nodwyd, mewn partneriaeth â rhanddeiliaid. Manylir ar
bob un o'r amcanion strategol ar y tudalennau canlynol ac atodir y cynllun
gweithredu llawn yn Atodiad 2.

Amcan 1: Sicrhau mai defnyddwyr gwasanaeth yw’r ystyriaeth bennaf wrth
gyflwyno gwasanaethau
Meysydd i'w datblygu:


Cyflwyno ymagwedd gydgynhyrchu gyda defnyddwyr gwasanaethau i
ddatblygu'r canlynol:
 Siarter Digartrefedd
 Safonau gwasanaeth ar gyfer Opsiynau Tai
 Safonau ysgrifenedig ar gyfer llety dros dro a ddefnyddir gan y cyngor



Gwella cynhwysiad digidol pobl ddigartref



Gwella'r wybodaeth sydd ar gael i bob aelwyd ddigartref gan gynnwys adolygu'r
defnydd o Gynlluniau Tai Personol a rhoi dull adborth ar waith i fonitro
effeithiolrwydd



Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd a phobl broffesiynol o ddigartrefedd a
gwasanaethau cyngor a chefnogaeth er mwyn sicrhau bod dealltwriaeth
ehangach o'r hyn y gall pobl ei wneud os oes ganddynt broblem tai.



Adolygu systemau monitro cydraddoldebau Opsiynau Tai i sicrhau bod
gwasanaethau digartrefedd a thai yn hygyrch i bawb.
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Amcan 2: Blaenoriaethu ymyrryd yn gynnar ac atal digartrefedd
Meysydd i'w datblygu:


Datblygu protocolau cyn troi allan gyda'r holl ddarparwyr tai a deall rhesymau
dros denantiaethau sydd wedi'u gadael.



Adolygu effeithiolrwydd y Protocol Rhyddhau o'r Ysbyty a'r Llwybr Carcharorion
yn flynyddol.



Monitro rhesymau dros golli llety a rentir er mwyn deall yn well yr hyn sy'n
ysgogi'r achos digartrefedd hwn er mwyn lleihau nifer yr achosion o droi allan o
lety a rentir yn breifat.



Adolygu a gwella'r wybodaeth sydd ar gael ar-lein ac yn ysgrifenedig er mwyn
lleihau'r galw ar y Gwasanaeth Digartrefedd drwy ddarparu cyngor clir a
chynhwysfawr ar dai ar-lein.



Datblygu rhaglen addysg i gynyddu gwybodaeth am faterion tai a digartrefedd
mewn partneriaeth â phobl ifanc i wella gwasanaethau atal digartrefedd ymhlith
pobl ifanc.



Datblygu negeseuon lleol cyson, cywir ac a rennir am argaeledd a
fforddadwyedd tai annibynnol i bobl ifanc yn Abertawe a nodi'r sianeli cyfathrebu
mwyaf effeithiol er mwyn darparu cyngor syml, clir ar dai sydd ar gael i
rieni/ofalwyr a phobl ifanc.



Adolygu'r gwasanaethau cyfryngu sydd ar gael i gynorthwyo wrth atal
digartrefedd.



Gweithio gyda phartneriaid i fynd i'r afael â'r angen cynyddol am gyngor ar fudddaliadau lles, dyled a gwneud yn fawr o incwm.



Monitro achosion o ddigartrefedd mynych ac achosion o gefnogaeth fynych.



Datblygu cysylltiadau cryfach â'r Gwasanaeth Tlodi a'i Atal i sicrhau bod gan
aelwydydd digartref fynediad at wasanaethau hyfforddiant, cyflogaeth ac addysg.



Gweithio gyda'r AGPh, yr Is-adran Budd-daliadau Tai a'r Gwasanaeth Tlodi a'i
Atal i nodi a chynghori aelwydydd mewn perygl o fod yn ddigartref yn y dyfodol
oherwydd effaith Diwygio Lles er mwyn gwella ymyrryd yn gynnar ac atal ar gyfer
yr aelwydydd y mae hyn yn effeithio arnynt.



Datblygu rhaglen hyfforddiant tai i wella sgiliau gweithwyr cefnogi (a gweithwyr
proffesiynol eraill) i'w galluogi i ddarparu cyngor sylfaenol ar dai a gwella'u
gwybodaeth am ddeddfwriaeth digartrefedd.



Archwilio ffyrdd o wella canlyniadau i aelwydydd heb gysylltiadau lleol.



Nodi goblygiadau Deddf Mewnfudo 2014 a pharatoi ar eu cyfer h.y. gwiriadau
Hawl i Rentu a Phrydain yn gadael yr UE.
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Amcan 3: Sicrhau bod llety addas ar gael i bobl sy'n ddigartref neu y gallent
ddod yn ddigartref.
Meysydd i'w datblygu:


Gweithio gyda phartneriaid LCC i amlinellu a chytuno ar ddisgwyliadau er
mwyn nodi sut bydd y sector tai cymdeithasol yn gweithio gyda'i gilydd i liniaru
digartrefedd.



Gwella'r canlyniadau i aelwydydd digartref ag anghenion cymhleth (e.e. iechyd
meddwl, anableddau dysgu, camddefnyddio sylweddau).



Creu swydd Swyddog Porth Tai i ddarparu pwynt mynediad unigol effeithiol ar
gyfer yr holl lety â chymorth.



Lleihau rhwystrau rhag cael mynediad at lety dros dro a llety dros dro â
chymorth, gan gynnwys parau.



Symleiddio mynediad at lety lloches i aelwydydd sy'n profi cam-drin domestig.



Adolygu darparu llety dros dro â chymorth i aelwydydd ag anghenion cymhleth
sy'n profi cam-drin domestig.



Gwella'r gefnogaeth a'r cyngor a gynigir i landlordiaid preifat er mwyn cynyddu'r
cyflenwad o lety a rentir yn breifat sy'n fforddiadwy ac o safon.



Ystyried dichonoldeb sefydlu asiantaeth gosodiadau cymdeithasol ar gyfer
eiddo'r sector preifat.



Datblygu atebion llety a rennir ar gyfer aelwydydd sengl dan 35 oed.



Adolygu'r Strategaeth Symud Ymlaen ac ystyried opsiynau i fabwysiadu'r
broses ar gyfer pob llety dros dro.



Adolygu polisi dyrannu tai'r cyngor.
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Amcan 4: Sicrhau bod cefnogaeth briodol ar gael i bobl sy'n ddigartref neu y
gallent ddod yn ddigartref
Meysydd i'w datblygu:


Gwella mynediad at wasanaethau cefnogi camddefnyddio sylweddau ar gyfer
aelwydydd digartref.



Gwella mynediad at wasanaethau cefnogi iechyd meddwl ar gyfer aelwydydd
digartref.



Cyflwyno gwasanaeth cefnogi tenantiaethau ymatebol, hyblyg i sicrhau bod pobl
yn derbyn y math iawn o gefnogaeth ar yr adeg iawn.



Cryfhau a ffurfioli'r perthnasoedd gwaith rhwng Cydlynwyr Ardaloedd Lleol ac
Opsiynau Tai/yr Uned Cefnogi Tenantiaid.



Cynyddu ymwybyddiaeth o'r ddarpariaeth sydd ar waith i gefnogi dynion sy'n
profi cam-drin domestig neu sydd wedi profi hynny.



Ymgynghori â rhanddeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth BME i wella'r ffyrdd y
darperir gwasanaethau i aelwydydd lle ceir rhwystrau iaith a gwahaniaethau
diwylliannol.



Datblygu gwybodaeth cyngor ar dai i ffoaduriaid er mwyn darparu cyngor
penodol.



Mapio'r ddarpariaeth sydd ar waith i gynorthwyo a chynghori unigolion nad ydynt
yn gymwys am gymorth tai a digartrefedd.



Datblygu cynllun hyfforddiant i ddarparwyr tai a chefnogaeth.
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Amcan 5: Darparu ymatebion cadarn i gefnogi pobl sy'n cysgu allan a dileu'r
angen i unigolion orfod cysgu allan
Meysydd i'w datblygu:


Cynnal astudiaeth dichonoldeb i ystyried datblygu "canolfan atebion" cyfannol ar
gyfer gwasanaethau i bobl sy'n cysgu allan.



Datblygu ymagwedd Tai'n Gyntaf er mwyn ymdrin ag anghenion tai a
chefnogaeth pobl ddigartref a phobl sy'n cysgu allan â'r anghenion mwyaf
cymhleth.



Cynyddu'r ddarpariaeth gwelyau argyfwng a sicrhau y darperir cefnogaeth a
chyngor i bobl sy'n cysgu allan o fewn 48 awr.



Gweithio gydag aelodau Cymuned Cyfamod y Lluoedd Arfog i sicrhau bod cynbersonél gwasanaeth yn derbyn yr ystod lawn o gyngor a chymorth i liniaru
digartrefedd a phroblemau tai eraill.



Datblygu ymagwedd amlasiantaeth at ddigwyddiadau difrifol sy'n gysylltiedig â
phobl sy'n cysgu allan a grwpiau diamddiffyn eraill i sicrhau bod gwersi'n cael eu
dysgu a gwelliannau i wasanaethau'n cael eu nodi ym mhob
asiantaeth/sefydliad.



Cynnal adolygiad blynyddol o'r Cynllun Tywydd Oer i sicrhau ei fod yn gadarn, ei
fod yn cynnig amddiffyniad priodol i bobl sy'n cysgu allan a'i fod yn yn mynd ati'n
rhagweithiol i'w helpu i gael mynediad at dai a chefnogaeth addas.



Datblygu gwybodaeth ar gyfer y cyhoedd a chynghorwyr yr awdurdod lleol am y
gefnogaeth sydd ar gael i gynorthwyo pobl sy'n cysgu allan. Cynyddu
ymwybyddiaeth o'r cymorth sydd ar gael i bobl sy'n cysgu allan.



Datblygu system fonitro i gofnodi anghenion cefnogaeth a hanes tai pobl sy'n
cysgu allan er mwyn cyfeirio'n gywir y gwasanaethau a ddarperir yn y dyfodol.
Gwell gwybodaeth am anghenion pobl sy'n cysgu allan er mwyn nodi ymyriadau
effeithiol.



Gweithio gyda HHAVGAP (Cynllun Gweithredu Iechyd Pobl Ddigartref a
Grwpiau Agored i Niwed) i sicrhau y rhoddir Safonau Iechyd Llywodraeth Cymru
ar gyfer Pobl Ddigartref a Grwpiau sy'n Agored i Niwed ar waith er mwyn gwella
canlyniadau iechyd pobl sy'n cysgu allan a grwpiau diamddiffyn eraill.



Cynnal ymchwil ansoddol leol gyda phobl a arferai gysgu allan i nodi'r ffactorau
allweddol a oedd wedi'u helpu i gael a chynnal cartref parhaol, fel bod gwell
gwybodaeth ar gael i nodi ymyriadau effeithiol.
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13. Monitro, gwerthuso ac adolygu
Mae'r Strategaeth Digartrefedd yn amlinellu sut bydd y cyngor a'i bartneriaid yn
mynd i'r afael â digartrefedd rhwng 2018 a 2022. Caiff cynnydd tuag at gyflawni
nodau ac amcanion y strategaeth eu mesur a'u monitro'n rheolaidd. Er mwyn
cyflawni hyn, cynhelir y gweithgareddau canlynol:
 Caiff y cynllun gweithredu ei adolygu'n flynyddol ac adroddir am y cynnydd i Aelod
y Cabinet dros Gartrefi ac Ynni.
 Llunnir diweddariad blynyddol a fydd yn cynnwys cynnydd y cynllun gweithredu
a'r diweddaraf am yr ystadegau digartrefedd allweddol.
 Cynhelir diwrnod adolygu blynyddol gyda'r Fforwm Digartrefedd a Chefnogi Pobl.
Yn ogystal â'r adolygiad blynyddol o gynnydd, defnyddir y mesurau perfformiad
allweddol canlynol i fonitro llwyddiant a chynnydd parhaus y gwasanaethau
digartrefedd yn Abertawe.








Nifer y ceisiadau digartrefedd
Nifer yr aelwydydd dan fygythiad o ddigartrefedd o fewn 56 diwrnod
Atal digartrefedd
Hyd cyfartalog arhosiad mewn gwesty gwely a brecwast i deuluoedd
Y defnydd o lety gwely a brecwast i bobl ifanc 16 ac 17 oed
Uned Cefnogi Tenantiaid - mesur cynnal tenantiaethau
Y defnydd o lety dros dro

Caiff mesurau priodol ychwanegol eu datblygu dros amser wrth i'r cynllun gweithredu
gael ei ddiweddaru.

14. Cydraddoldeb
Un o brif egwyddorion y strategaeth hon yw sicrhau mynediad cyfartal at
wasanaethau a hybu cynhwysiad cymdeithasol a chydlyniant cymunedol. Prifffrydiwyd materion cydraddoldeb drwy'r strategaeth hon, felly mae cyfeiriadau at
grwpiau penodol neu gymunedau o ddiddordeb yn gyfyngedig. Amlygwyd materion
tai ehangach sy'n gysylltiedig â'r grwpiau hyn yn Strategaeth Tai Lleol 2015-20.
https://www.abertawe.gov.uk/tai
Cynhaliwyd Asesiad Effaith Cydraddoldeb fel rhan o ddatblygu'r strategaeth hon ac
mae ar gael ar wefan y cyngor.
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Atodiad 1
Crynodeb o Gasgliadau'r Ymgynghoriad â Defnyddwyr Gwasanaeth
Gwybodaeth
 Cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd o ddigartrefedd a gwasanaethau cyngor a
chefnogaeth er mwyn sicrhau dealltwriaeth ehangach o'r hyn y gall pobl
ddigartref ei wneud ac i ble y gallant fynd os ydynt mewn perygl o fod yn
ddigartref neu mewn argyfwng tai.
 Datblygu ymagwedd/rhaglen addysg i dargedu pobl ifanc. Gwneud hyn ar y cyd
â phobl ifanc gan ddilyn ymagwedd gydgynhyrchu.5
 Gwella'r defnydd o'r rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol a negeseuon testun i roi
gwybodaeth am y gwasanaethau a'r cyngor sydd ar gael.
 Gwella dealltwriaeth rhai gweithwyr proffesiynol o faterion digartrefedd - yn
enwedig gweithwyr cymdeithasol, meddygon teulu a'r Ganolfan Byd Gwaith. Ond
mae hefyd yn bwysig sicrhau bod gan staff o unrhyw sefydliad sy'n dod i
gysylltiad â phobl sy'n profi digartrefedd agwedd ystyriol ac empathig.
 Angen sicrhau bod defnyddwyr gwasanaeth yn llwyr ymwybodol o'u hawliau a'u
cyfrifoldebau. Ystyried datblygu Safonau Gwasanaethau/Siarter Digartrefedd dylid gwneud hyn ar y cyd â'r defnyddwyr gwasanaeth gan ddilyn ymagwedd
gydgynhyrchu.
 Angen dulliau cydlynu a chyfathrebu effeithiol ar draws asiantaethau e.e. yr
awdurdod lleol (Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai, Addysg, Cefnogi Pobl) y
Gwasanaeth Iechyd, y Gwasanaeth Prawf a'r Trydydd Sector a hefyd â
defnyddwyr gwasanaeth.
Ymyrryd yn gynnar ac atal
 Angen cynyddu ffocws ar ymyrryd yn gynnar i atal problemau rhag gwaethygu.
 Mynediad cynnar at gefnogaeth tenantiaeth cyn i bobl gael eu troi allan.
 Gwell gwasanaethau cyfryngu teuluol.
Cysgu allan
 Mae angen gwella'r modd y darperir gwasanaethau i bobl sy'n cysgu allan
oherwydd lefelau digartrefedd a chysgu allan
 Sicrhau bod anghenion sylfaenol pobl nad ydynt yn gallu neu nad ydynt yn
fodlon defnyddio gwasanaethau yn cael eu diwallu e.e. mynediad at gyfleusterau
golchi a choginio i bobl sy'n cysgu allan
Mynediad at dai a chefnogaeth
 Angen mynediad cyflym i lety parhaol fforddiadwy a phriodol. Er enghraifft: mae
angen dod o hyd i ffyrdd o wella mynediad at y sector rhentu preifat.
 Angen gwella'r modd y darperir tai a chefnogaeth i bobl ag anghenion cymhleth
e.e. iechyd meddwl, anableddau dysgu a phroblemau cyffuriau ac alcohol.
 Roedd defnyddwyr gwasanaeth a oedd wedi camddefnyddio sylweddau wedi
nodi anawsterau wrth geisio cael adferiad iechyd mewn llety a
rennir/amgylcheddau hostel lle'r oedd eraill yn dal i ddefnyddio sylweddau.

5

Mae cydgynhyrchu'n un o brif egwyddorion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.
Mae'n golygu annog unigolion i ymwneud yn fwy â'r gwaith o lunio a chyflwyno'r gwasanaethau y mae eu
hangen arnynt hwy eu hunain.
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Datblygu ymagwedd Tai'n Gyntaf er mwyn ymdrin ag anghenion pobl sy'n cysgu
allan ac unigolion ag anghenion cymhleth.
Gwella gwybodaeth am gyflogaeth a chefnogaeth i ddod o hyd i waith
cynaliadwy.
Dim digon o eiddo addas i bobl ifanc sengl - mae angen mwy o
amrywiaeth/ystod ehangach o lety.
Mae angen gwella mynediad at gefnogaeth iechyd meddwl - ar draws ystod o
anghenion gan gynnwys pobl ifanc; a mynediad cynnar i gwnsela/gefnogaeth
lefel is.
Mae angen sicrhau bod pobl ifanc yn gallu dweud eu dweud yn effeithiol wrth
ddatblygu eu pecynnau cefnogaeth.

Cynhwysiad Digidol
 Mae angen gwell mynediad at ffonau a'r rhyngrwyd drwy ddarparwyr
gwasanaethau.
Diwygio Lles
 Mae angen datblygu gwasanaethau/ymagweddau i helpu i liniaru effeithiau
diwygio lles gan gynnwys:
 Bodloni lefelau uchel o angen/alw am gyngor ar fudd-daliadau lles
 Bodloni lefelau uchel o angen/alw am gyngor ar ddyled ac arian
 Mae angen datblygu llety fforddiadwy i bobl dan 35 oed - yn sgîl cyflwyno'r
gyfradd llety a rennir. D.S. Rhoddwyd y gorau i'r cynllun i gyflwyno'r gyfradd
llety a rennir ym maes tai cymdeithasol, ond mae angen darparu mynediad
at lety fforddiadwy o hyd i bobl dan 35 oed yn y sector rhentu preifat
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