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Gweledigaeth: Pawb yng Ngwent â chartref i fyw ynddo a'r gefnogaeth gywir os ydynt ei hangen er mwyn byw bywyd 
bodlon 

Cenhadaeth: Cydweithio  i oresgyn digartrefedd yng Ngwent 

Blaenoriaeth 1: Helpu i wella mynediad i dai addas a fforddiadwy  

Blaenoriaeth 2: Cynnig cyngor a chefnogaeth cyflym ac effeithlon, gan weithio gyda phartneriaid i helpu pobl fregus.  

Blaenoriaeth 3: Gostwng digartrefedd a'i atal drwy ymyriad cynnar 

Blaenoriaeth 4: Sicrhau gwasanaethau digartrefedd teg, cyfartal ac sy'n canolbwyntio ar y person  

 

Amcanion Strategol: 

 Cynyddu gwaith atal i gynyddu canlyniadau llwyddiannus  

 Codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd a gwasanaethau, annog hunan-gymorth a gwytnwch 

 Gweithio gyda landlordiaid cymdeithasol a sector rhent preifat i gynnal tenantiaethau a chynyddu mynediad i 
gartrefi fforddiadwy 

 Gostwng nifer 'cyflwynwyr mynych' a chysgu ar y stryd 

 Gostwng digartrefedd i bobl iau a chefnogi eu llesiant  

 Cynyddu cyd-gynllunio, comisiynu a darpariaeth gwasanaethau 

 Cynyddu mynediad i ystod o gefnogaeth  

 Cynyddu cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer pobl fregus 

 Cofnodi a rhannu gwybodaeth rhwng partneriaid fel sy'n briodol i helpu defnyddwyr gwasanaeth 

 Moderneiddio gwasanaethau i goleddu technolegau newydd a ffyrdd newydd o weithio 

 

Gwerthoedd: 

Gwrando, Cydweithio, Arloesi, Atebolrwydd   

 

Strategaeth Digartrefedd Gwent 2018 – 2022 
(Cynllun Gweithredu Lleol Blaenau Gwent) 
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Strategaeth Digartrefedd Gwent 2018 - Cynllun Gweithredu Lleol Blaenau Gwent 
 

Camau Gweithredu Interim 
Camau Gweithredu Llywodraeth Cymru 

/Adolygu 
Blaenoriaethau 

Tasgau Swyddog 
Arweiniol 

Erbyn 
pryd 

Risg Sylwadau 

Sefydlu grŵp prosiect i 
lywio a symud ymlaen â'r 
strategaeth a chamau 
gweithredu digartrefedd, 
gan sicrhau fod dull 
monitro yn ei le ac y 
cynhelir cysylltiadau gyda 
grwpiau strategol a 
fforymau allweddol ar 
draws pob ardal a'r 
rhanbarth yn ei 
gyfanrwydd 

Rhoi llyw strategol i 
wasanaethau 
digartrefedd ar 
draws y rhanbarth 
ac yna'n lleol 

Sefydlu grŵp llywio 
rhanbarthol 
 
 

Rheolwr Tîm  - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 
 
 

Ionawr 
2019 
 
 

Diffyg cydlynu 
cyffredinol ar 
ddatblygiad 
gwasanaeth gyda 
risg dyblygu 
gwaith, defnydd 
aneffeithlon o 
adnoddau a 
gostwng 
effeithlonrwydd 
ymyriadau 

 

Cynyddu gwaith atal i sicrhau canlyniadau llwyddiannus 
Camau Gweithredu Llywodraeth Cymru 

/Adolygu 
Blaenoriaethau 

Tasgau Swyddog 
Arweiniol 

Erbyn 
pryd 

Risg Sylwadau 

Meincnodi a chymharu dull 
gweithredu atal ym mhob 
awdurdod lleol a dynodi 
arfer da gyda ffocws ar 
chwalfa perthynas, ôl-
ddyledion rhent a llety 
clwm   

Cynyddu 
gweithgareddau a 
gwasanaethau atal 
digartrefedd 

Adolygu gwaith atal a 
wneir gan Blaenau 
Gwent a gweithredu 
unrhyw newidiadau 
sydd eu hangen 

Rheolwr Tîm  - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 

Medi 2019 
yna 
adolygu'n 
flynyddol 

  

Codi ymwybyddiaeth o ddigartrefedd a gwasanaethau, annog hunan-gymorth a gwytnwch 
Camau Gweithredu Llywodraeth Cymru 

/Adolygu 
Blaenoriaethau 

Tasgau Swyddog 
Arweiniol 

Erbyn 
pryd 

Risg Sylwadau 
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Darparu gwybodaeth glir ar 
ddigartrefedd, atal 
digartrefedd, mynediad i 
lety a mynediad i 
wasanaethau 
 
 

Datblygu cyfathrebu 
a gwybodaeth 
effeithlon ar gyfer 
aelwydydd yn ceisio 
llety 

Ymgynghori gyda 
defnyddwyr 
gwasanaeth/cyn 
ddefnyddwyr 
gwasanaethau a 
phartneriaid am yr 
wybodaeth a roddwyd 
a pharatoi gwybodaeth 
newydd ddiwygiedig 
 

Rheolwr Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 

Gorff 
2019 

Rhoi cyngor 
amhriodol yn 
arwain at 
gynnydd mewn 
digartrefedd a 
gostwng atal 
digartrefedd fel 
canlyniad 

 

Sicrhau fod gwasanaethau 
rheng-flaen yn ymatebol ac 
wedi eu cydlynu i ddiwallu 
anghenion defnyddwyr 
gwasanaeth 

Cynnydd mewn 
gweithgaredd ac 
opsiynau atal 
digartrefedd 

Adolygu strwythur 
presennol o fewn 
Blaenau Gwent 
 
Ymchwilio'r opsiynau 
sydd ar gael a rhoi 
argymhellion ar gyfer 
gweithredu newidiadau 
fel sy'n briodol gyda 
gwasanaethau 
allweddol 
 
Gweithredu'r 
newidiadau a ffafrir 
 
 
 
 
 
Dynodi a threfnu 
hyfforddiant ar faterion 
ehangach digartrefedd 
yn cynnwys 
caethwasiaeth fodern 

Rheolwr Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 
Rheolwr Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 
 
 
 
Rheolwr Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 
 
 
 
 
Rheolwr Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 
 

Gorff 
2019 
 
 
Hydref 
2019 
 
 
 
 
 
Chwef 
2020 ac 
adolygu 
blynyddol 
yn Ebrill 
bob 
blwyddyn 
 
Ebrill 
2020 
 
 
 
 
 
 

Rhoi cyngor 
amhriodol yn 
arwain at 
gynnydd mewn 
digartrefedd a 
gostwng atal 
digartrefedd fel 
canlyniad 
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Datblygu perthynas waith 
rhwng Datrysiadau Tai a'r 
Aelod Gweithredol i godi 
proffil digartrefedd yn 
wleidyddol o fewn yr ardal 
leol 

 Sefydlu cyfarfodydd 
rheolaidd a dulliau 
adrodd i'r Aelod 
Gweithredol/Pwyllgor 
Craffu 

Rheolwr Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 

Ebrill 
2019 

  

Gweithio gyda landlordiaid cymdeithasol a sector rhent preifat i gynnal tenantiaethau a chynyddu mynediad i dai fforddiadwy 
Camau Gweithredu Llywodraeth Cymru 

/Adolygu 
Blaenoriaethau 

Tasgau Swyddog 
Arweiniol 

Erbyn 
pryd 

Risg Sylwadau 

Cydlynu mynediad i fwy o 
lety dros dro yn y 
rhanbarth 

Gostwng y defnydd 
o lety Gwely a 
Brecwast 

Adolygu os yw'r llety 
dros dro presennol yn 
addas i sicrhau ei fod 
yn diwallu anghenion 
galw 
 
Hysbysebu Swydd 
Swyddog Llety Dros 
Dro/Ieuenctid (cyllid 
Cefnogi Pobl) 

Rheolwr Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 
 
 
Rheolwr Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 

Parhaus - 
adolygiad 
blynyddol 
ym mis 
Ionawr 
 
Ionawr 
2018 
 

Parhau defnydd 
llety Gwely a 
Brecwast a 
chostau uwch i 
Awdurdodau 
Lleol 
 
 

 

Cynyddu'r cyflenwad o lety 
ansawdd da a fforddiadwy 
yn y sector rhent preifat 

Cynnydd mewn atal 
digartrefedd ac 
opsiynau tai 
aelwydydd yn 
wynebu digartrefedd 

Datblygu cronfa ddata 
o landlordiaid rhent 
preifat sy'n 
cynorthwyo'r 
awdurdod lleol i 
gyflawni ei 
ddyletswydd statudol 
 
Datblygu ymhellach y 
cynnig landlordiaid 
wedi'i deilwra i Flaenau 
Gwent 
 

Arweinydd Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 
 
 
 
 
Arweinydd Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 

Mehefin 
2020 

Gostyngiad 
mewn ymyriadau 
cadarnhaol ar 
ddigartrefedd 
Cynnydd mewn 
digartrefedd a'r 
galw am lety 
dros dro 
Cynyddu costau 
awdurdodau lleol 
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Cynyddu mynediad a chyflenwad tai fforddiadwy i bobl sengl 
 Camau Gweithredu  Llywodraeth Cymru 

/Adolygu 
Blaenoriaethau 

Tasgau Swyddog 
Arweiniol 

Erbyn 
pryd 

Risg Sylwadau 

Ceisio ehangu opsiynau a 
dewisiadau tai ar gyfer 
pob person sengl yn 
ceisio llety ar draws ystod 
o ddaliadaethau, yn 
argyfwng a dros dro 
 

 

Gostwng nifer y bobl 
ddigartref ifanc 
 
Gostwng lefel cysgu 
ar y stryd 

Datblygu opsiynau 
gyda landlordiaid 
preifat i gynyddu nifer 
y llety sydd ar gael i 
gleientiaid sengl 

Arweinydd Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf-
iaeth 

 

Mai 2019 
 

Cynnydd mewn 
cysgu ar y stryd 

 
Cynnydd mewn 
digartrefedd 

 

 

      

Gostwng nifer y 'cyflwynwyr mynych' a chysgu ar y stryd 
 Camau Gweithredu  Llywodraeth Cymru 

/Adolygu 
Blaenoriaethau 

Tasgau Swyddog 
Arweiniol 

Erbyn 
pryd 

Risg Sylwadau 

Sicrhau y caiff cynlluniau 
tywydd garw eu hadolygu 
a'u bod yn addas i'r diben 

Gostwng mewn 
cysgu ar y stryd 
mewn tywydd garw 

Adolygu polisi tywydd 
garw Cyngor Blaenau 
Gwent mewn 
partneriaeth gyda 
rhanddeiliaid allweddol 
 

Rheolwr Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym-
ffurfiaeth 

Mehefin 
2019 ac 
yn 
flynyddol 
wedyn 

Cynnydd mewn 
cysgu ar y stryd 
 
Cynnydd mewn 
risg niwed 
oherwydd tywydd 
garw i rai sy'n 
cysgu ar y stryd 
 

 

Gwella argaeledd a 
mynediad i ddarpariaeth 
llety argyfwng i fynd i'r 
afael â chysgu ar y stryd o 
fewn Blaenau Gwent 

Gostwng mewn 
cysgu ar y stryd 

Cynnal adolygiad o 
gysgu ar y stryd a'r 
galw am lety 
argyfwng/hostelau 
mynediad union-
gyrchol o fewn Blaenau 
Gwent 

Rheolwr Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydym- 
ffurfiaeth 

Medi 2019 Cynnydd mewn 
cysgu ar y stryd o 
fewn Blaenau 
Gwent 

 

Datblygu prosiectau yn 
seiliedig ar lety annibynnol 
yn anelu i fynd i'r afael ag 
anghenion cleientiaid 

Gostwng mewn 
cysgu ar y stryd a 
cheisiadau 
digartrefedd 

 Ymchwilio modelau o 
gyflwyno prosiectau 
Tai yn Gyntaf i ddiwallu 
anghenion cysgwyr ar 

Rheolwr Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurfi-
aeth 

Ebrill 
2019 

Cynnydd mewn 
digartrefedd 

 



6 
 

anhrefnus a'r rhai sy'n 
cysgu ar y stryd 

y stryd a chleientiaid 
'anodd eu cartrefu' 

Ymchwilio cyflwyniadau 
digartref mynych er mwyn 
galluogi gwasanaethau i 
ymateb i'r materion a 
ddynodir 
 
 

Sicrhau mynediad 
cyfartal i 
wasanaethau a 
gwella ansawdd a 
chanlyniadau 
gwasanaeth 
 

Ymchwilio cyflwyn-
iadau mynych a dynodi 
tueddiadau a 
phroblemau lleol/ 
 

Arweinydd Tîm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Mehefin 
2020 

Cynnydd mewn 
cysgu ar y stryd 
 
Cynnydd mewn 
methiannau 
tenantiaeth 

 

Gostwng digartrefedd ymysg pobl iau a chefnogi eu llesiant 
Camau Gweithredu Llywodraeth Cymru 

/Adolygu 
Blaenoriaethau 

Tasgau Swyddog 
Arweiniol 

Erbyn 
pryd 

Risg Sylwadau 

Datblygu pecynnau addysg 
a gwybodaeth am dai a 
digartrefedd i bobl ifanc 

Gostwng diweithdra 
ieuenctid drwy'r 
model Llwybr 
Ieuenctid 

Adolygu darpariaeth 
bresennol ar draws 
pob ardal Awdurdod 
Lleol 
 
Datblygu pecyn addysg 
a chysylltu gyda 
gwasanaethau addysg 
am weithredu hyn o 
fewn ysgolion a 
gosodiadau addysgol 
eraill ym mhob ardal 
awdurdod lleol 
 

Arweinydd Tìm - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 
Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 
 
 
 

Mawrth 
2019 
 
 
 
Mehefin 
2019 ac 
adolygu'n 
flynyddol 

Diffyg 
ymwybyddiaeth 
am broblemau tai 
a digartrefedd yn 
arwain at 
gynnydd mewn 
cyflwyniadau 
digartrefedd a 
phobl ifanc heb 
fod yn gwybod 
am eu hawliau a'u 
cyfrifoldebau 

 

Datblygu llwybrau clir i 
bobl ifanc yn gadael gofal 
 
 

Gostyngiad mewn 
digartrefedd yn y 
boblogaeth gadael 
gofal 

Adolygu'r broses a 
gweithdrefn bresennol, 
ystyried canllawiau, 
arfer gorau, mewnbwn 
defnyddwyr 
gwasanaeth a deddf-
wriaeth berthnasol 
 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Medi 2019 
 
 
 
 
 
 

Cynnydd yn nifer 
yr ymadawyr 
gofal sy'n dod yn 
ddigartref 
Methiant i 
gyflawni amcan-
ion rhianta corff- 
ora ethol a 
chyfrifoldeb am 
am adawyr gofal 
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Cynyddu  cyd-gynllunio, comisiynu a darpariaeth gwasanaethau 
Camau Gweithredu Llywodraeth Cymru 

/Adolygu 
Blaenoriaethau 

Tasgau Swyddog 
Arweiniol 

Erbyn 
pryd 

Risg Sylwadau 

Darparu hyfforddiant ar y 
cyd ar ddigartrefedd, atal 
digartrefedd a 
gwasanaethau cysylltiedig 
ar draws ystod o 
asiantaethau partner 
 
 

Darparu 
gwasanaethau mwy 
cydlynol, cyson a 
chysylltiedig sy'n 
diwallu anghenion 
defnyddwyr 
gwasanaeth 

Darparu hyfforddiant 
penodol ledled Blaenau 
Gwent ar broses, 
mynediad gwasanaeth 
a chyfeirio   
 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Mehefin 
2019 ac 
adolygu'n 
flynyddol 

Defnydd 
aneffeithlon o 
gyllid 
 
Dyblygu 
gwasanaethau a 
gwaith 
 
Cyngor a 
gwybodaeth 
anghywir i 
ddefnyddwyr 
gwasanaeth 
 
Cynnydd mewn 
digartrefedd a 
gostyngiad mewn 
gwasanaethau 
atal effeithlon 
 

 

Sicrhau y caiff 
deddfwriaeth berthnasol ei 
hintegreiddio a'i hystyried 
yn llawn mewn polisïau a 
gweithdrefnau asesu 
digartrefedd 

Sicrhau fod 
gwasanaethau yn 
cydymffurfio'n 
gyfreithiol 

Adolygu gweithdrefnau 
a phrosesau digartref- 
edd i sicrhau 
cydymffurfiaeth 
 
Gweithredu diwygiadau 
a darparu hyfforddiant 
priodol ar gyfer staff 
gydag adolygiad 
blynyddol fel sydd 
angen 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 
Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Chwef 
2020 
 
 
 
Ebrill 
2020 a 
pharhaus 

Cyngor a 
gwybodaeth 
anghywir i 
ddefnyddwyr 
gwasanaeth 
Cynnydd yn nifer 
heriau cyfreithiol 
Cynnydd yn y 
defnydd o lety 
dros dro a 
chostau 
cysylltiedig 
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Adolygu a datblygu 
arferion a phrosesau 
gwaith gydag asiantaethau 
partner allweddol - Iechyd, 
Gwasanaeth Prawf, 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol, 
Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig 
 
 

Cynyddu gweithio 
partneriaeth a gwella 
mynediad i 
wasanaethau ar 
gyfer aelwydydd 
digartref 

Datblygu trefniadau 
gyda phartneriaid LCC 
ar atal digartrefedd a 
gweithgareddau 
cysylltiedig yn 
ymwneud â sicrhau 
llety 
 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Medi 2019 Cynnydd mewn 
methiannau 
tenantiaeth tai 
cymdeithasol 
 
Cynnydd mewn 
digartrefedd 
 
Cynnydd mewn 
risg cymunedol 

 

Adeiladu perthynas gyda'r 
gwasanaeth iechyd, y 
gwasanaeth prawf a 
gwasanaethau cymdeithasol 

 Datblygu trefniadau 
gyda'r Gwasanaeth 
Prawf am atal, asesu ac 
ymyriadau digartref ar 
gyfer unigolion yn 
gadael y stad ddiogel 
yn unol gyda'r Llwybr 
Cenedlaethol 
Troseddwyr 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Medi 2019 Cynnydd mewn 
risg cymunedol 

 

Cynyddu mynediad i ystod o gefnogaeth 
Camau Gweithredu Llywodraeth Cymru 

/Adolygu 
Blaenoriaethau 

Tasgau Swyddog 
Arweiniol 

Erbyn 
pryd 

Risg Sylwadau 

Cynyddu gwaith grwpiau a 
gwasanaethau gwirfoddol 
ar draws Gwent a ddarperir 
i aelwydydd bregus 
 

Cynyddu i'r eithaf y 
gefnogaeth a'r 
gwasanaethau sydd 
ar gael i unigolion 
sy'n wynebu 
digartrefedd 

Datblygu mwy o 
ddealltwriaeth o bob 
gwasanaeth lleol a 
ddarperir ar gyfer 
aelwydydd bregus, pa 
wasanaethau a 
ddarperir a sut y cânt 
eu cyllido 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Rhagfyr 
2019 
 

Dyblygu gwaith 
 
Defnydd 
aneffeithlon o 
adnoddau 
 

 

Ceisio integreiddio 
gwasanaethau Cefnogi 
Pobl ymhellach wrth galon 
darpariaeth atal 
digartrefedd 

Creu mwy o 
gysylltedd rhwng 
Cefnogaeth ac atal 
digartrefedd, gan 
gynyddu 

Ceisio datblygu 
trefniadau rhannu 
gwybodaeth lleol yn 
unol â'r GDPR er mwyn 
cynorthwyo hwyluso 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Mai 2019 
a 
pharhaus 
 
 

Cynnydd mewn 
cyflwyniadau 
digartrefedd 
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Cynyddu integreiddiad rhwng 
gwasanaethau Cefnogi Pobl 
ac atal digartrefedd. 
Hyfforddi swyddogion 
cymorth - beth sy'n cyfrif fel 
cais digartref. Rhedeg 
Cefnogi Pobl wrth ymyl 
achos digartref. Defnyddio 
Pwyllgorau Cydweithredu 
Rhanbarthol. 
 

effeithlonrwydd 
gwasanaethau yn 
gyffredinol 

mwy o gydweithio ac 
integreiddio gwasan-
aethau/canlyniadau 
 
Archwilio modelau o 
gydweithio/cyd-ariannu 
i ddarparu 
gwasanaethau'n fwy 
effeithlon 
 

 
 
 
 
Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

 
 
 
 
Chwef 
2020 a 
pharhaus 
 

 
 
 
Posibilrwydd colli 
cyllid i raglenni 
Cefnogi Pobl 
drwy ddiffyg 
tystiolaeth yn yr 
agenda atal 
digartrefedd 
 

Darparu mynediad rhwydd 
i wasanaethau rheoli 
dyledion ac arian 
 
Rheoli dyledion ac arian - 
mae aelwydydd gyda phlant 
dibynnol yn sylweddol mwy 
tebygol o fod ag ôl-ddyledion 
rhent yn y sector preifat a'r 
sector rhent cymdeithasol. 
 

Ceisio gostwng 
tlodi, caledi a 
digartrefedd 

Ystyried y 
gwasanaethau ar 
draws pob Awdurdod 
Lleol a sut y gellid eu 
hintegreiddio'n well 
 
Ystyried canlyniadau'r 
adolygiad a gweithredu 
argymhellion 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 
 
Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 
 
 

Rhag 
2019 
 
 
 
 
Mawrth 
2020 

Cynnydd mewn 
cyflwyniadau 
digartrefedd 

 

Darparu ystod priodol o 
wasanaethau cefnogaeth 
ar gyfer unigolion gyda 
phroblemau iechyd 
meddwl 
 
Iechyd meddwl 
 

Sicrhau y darperir 
cefnogaeth briodol i 
ystod o aelwydydd 
er mwyn lliniaru 
digartrefedd 

Adolygu'r ddarpariaeth 
a threfniadau mynediad 
presennol 
 
Ystyried canlyniadau'r 
adolygiad a gweithredu 
argymhellion 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Hydref 
2019 
 
 
Chwefror 
2020 

Cynnydd mewn 
cyflwyniadau 
digartrefedd gan 
unigolion sydd â 
phroblemau 
iechyd meddwl 
 
Cynyddu'r costau 
i asiantaethau 
wrth drin 
problemau iechyd 
meddwl aciwt 
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Darparu ystod priodol o 
wasanaethau cefnogaeth 
ar gyfer unigolion gyda 
phroblemau cyffuriau ac 
alcohol 
 
Camddefnyddio cyffuriau ac 
alcohol 
 
 
 

Sicrhau y darperir 
cefnogaeth briodol i 
ystod o aelwydydd 
er mwyn lliniaru 
digartrefedd 

Adolygu'r ddarpariaeth 
a threfniadau mynediad 
cyfredol 
 
Ystyried canlyniadau'r 
adolygiad a gweithredu 
argymhellion 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Hydref 
2019 
 
 
Chwefror 
2020 

Cynnydd mewn 
cyflwyniadau 
digartrefedd 
 
Cynyddu'r costau 
i asiantaethau 
statudol wrth drin 
problemau iechyd 
a llesiant fel 
canlyniad i gam-
driniaeth cronig o 
alcohol/cyffuriau 
 

 

Darparu ystod priodol o 
wasanaethau cefnogaeth i 
unigolion yn ffoi rhag cam-
drin domestig 

 

Sicrhau y darperir 
cefnogaeth briodol i 
ystod o aelwydydd 
er mwyn lliniaru 
digartrefedd  

Adolygu'r ddarpariaeth 
a threfniadau mynediad 
cyfredol yn cynnwys 
darpariaeth ar gyfer 
dioddefwyr gwryw 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 
 

Mawrth 
2020 

Effeithiau 
niweidiol mwy 
sylweddol ar 
unigolion yn 
teimlo cam-drin 
domestig 
 
Cynnydd risg 
niwed i 
ddioddefwyr cam-
driniaeth 

 

Darparu ystod priodol o 
wasanaethau cefnogaeth i 
unigolion yn cael eu 
rhyddhau o ddalfa 
 
 
 

Sicrhau y darperir 
cefnogaeth briodol i 
ystod o aelwydydd 
er mwyn lliniaru 
digartrefedd 

Adolygu'r ddarpariaeth 
a threfniadau mynediad 
cyfredol  
 
Ystyried canlyniadau'r 
adolygiad a gweithredu 
argymhellion 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 
Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 
 
 

Tach 
2019 
 
 
Ebrill 
2020 

Cynnydd mewn 
cyflwyniadau 
digartrefedd 
 
Cynnydd mewn 
cysgu ar y stryd 
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Darparu ystod o 
wasanaethau cefnogaeth i 
bobl hŷn mewn risg o ddod 
yn ddigartref 
 
Pobl hŷn 
 

Sicrhau y darperir 
cefnogaeth briodol i 
ystod o aelwydydd 
er mwyn atal neu 
liniaru digartrefedd 

Adolygu'r ddarpariaeth 
a threfniadau mynediad 
cyfredol 
 
 
Ystyried canlyniadau'r 
adolygiad a gweithredu 
argymhellion 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 
Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Rhagfyr 
2019 
 
 
 
Mai 2020 
 

Cynnydd yn nifer 
y cyflwyniadau 
digartref. 
 
Cynnydd yn y 
costau i 
Awdurdodau 
Lleol i ddarparu 
gwasanaethau 
 
Effaith niweidiol 
ar iechyd, llesiant 
ac addysg plant 
 

 

Darparu dull cydlynol i 
gyflwyno cefnogaeth i 
deuluoedd  
 
Teuluoedd a menywod 
beichiog 

Sicrhau y darperir 
cefnogaeth briodol i 
ystod o aelwydydd 
er mwyn atal neu 
liniaru digartrefedd 

Adolygu'r ddarpariaeth 
a threfniadau mynediad 
cyfredol 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Mawrth 
2020 

Cynnydd yn nifer 
y cyflwyniadau 
digartrefedd 
 
Cynnydd yn y 
costau i 
Awdurdodau 
Lleol i ddarparu 
gwasanaethau 
 
Effaith niweidiol 
ar iechyd, llesiant 
ac addysg plant 

 

Cynyddu cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a chyflogaeth ar gyfer pobl fregus  
Camau Gweithredu Llywodraeth Cymru 

/Adolygu 
Blaenoriaethau 

 
 

Tasgau Swyddog 
Arweiniol 

Erbyn 
pryd 

Risg Sylwadau 

Creu cyfleoedd ar gyfer 
hyfforddiant a chyflogaeth 
ar gyfer aelodau mwyaf 
bregus cymdeithas, yn 

Cynyddu 
hyfforddiant, addysg 
a chyfleoedd 
cyflogaeth i ostwng 

Archwilio 
darpariaethau cyfredol 
a sefydlu'r bylchau 
mewn gwasanaethau 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 

Ebrill 
2020 
 
 

Cynyddu allgau 
cymdeithasol 
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cynnwys y rhai sydd yn 
ddigartref neu mewn risg o 
ddod yn ddigartref 

tlodi a chynyddu 
gallu ariannol 
aelwydydd 

wrth ochr cyfleoedd 
 
Datblygu 
partneriaethau lleol i 
gynyddu capasiti a 
chyfleoedd 

 
Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 
 

 
Gorff 
2020 a 
pharhaus 
 
 
 

 
Cynyddu 
digartrefedd 

Cofnodi a rhannu gwybodaeth rhwng partneriaid, fel sy'n briodol, i helpu defnyddwyr gwasanaethau 
Camau Gweithredu Llywodraeth Cymru 

/Adolygu 
Blaenoriaethau 

Tasgau Swyddog 
Arweiniol 

Erbyn 
pryd 

Risg Sylwadau 

Sicrhau fod systemau 
cofnodi achosion a 
gwybodaeth perfformiad 
dilynol yn gadarn 
 
Cydweithio i sicrhau y caiff 
ystadegau digartrefedd eu 
cofnodi mewn ffordd mor 
unffurf ag sy'n bosibl 
 
 

Sicrhau fod y data a 
ddarperir a'r system 
cofnodi achosion yn 
gadarn ac y gellir eu 
defnyddio i fod yn 
sail i ddarpariaeth 
gwasanaeth, llunio 
polisi a llywio galw 

Adolygu system 
cofnodi achos, 
gwybodaeth cronfa 
ddata a system adrodd 
 
Ystyried canlyniadau'r 
adolygiad a gweithredu 
argymhellion 
 

Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 
Arweinydd Tim - 
Datrysiadau Tai 
a Chydymffurf- 
iaeth 
 

Ebrill 
2020 
 
 
 
Hydref 
2020 
 
 

Methiant i 
gyflawni gofynion 
ac oblygiadau 
cyfreithiol 
 
Methiant i gofnodi 
canlyniadau'n 
gywir a'r data y 
mae Llywodraeth 
Cymru ei hangen 
 
Anallu i asesu'r 
galw am 
wasanaethau yn 
gywir 

 

 


