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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 

1.1 Adolygu’r modd y mae’r Cyngor yn gweithio’n gorfforaethol i atal digartrefedd, darparu 
llety argyfwng/ dros dro i’r rhai hynny sy’n amlygu eu hunain yn ddigartref a'r hyn rydym yn 
ei wneud i symud y rhai hynny mewn llety argyfwng / dros dro i lety hirdymor cynaliadwy.  
 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 

2.1 Rhoi gwybod am gynnydd y dull newydd corfforaethol i ddelio â digartrefedd gan 
gynnwys Cynllun Gweithredu Digartrefedd Corfforaethol drafft newydd, ynghyd ag 
ailstrwythuro’r Tîm Atal Digartrefedd (Gwasanaethau Cymorth Cymunedol). 
 

3. Beth yw’r Argymhellion? 
 
Bod Craffu yn gwneud sylwadau ar;  

 
3.1 Y dull corfforaethol newydd i ddelio â digartrefedd drwy’r Grŵp Tai a Digartrefedd 

Strategol;  
3.2 Y Cynllun Gweithredu Digartrefedd drafft newydd;  
3.3 Ailstrwythuro’r Tîm Atal Digartrefedd;  
3.4 Unrhyw fater arall yn ymwneud â Digartrefedd; a  
3.5 Cyflwyno adroddiad ar y cynnydd wrth fynd i’r afael â digartrefedd yn ôl i'r pwyllgor 

Craffu mewn tua 12 mis 
  

4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Mae cael cartref diogel, fforddiadwy yn hawl ddynol sylfaenol. Am amryw o resymau 
cymhleth, gall unigolion / teuluoedd “syrthio allan” o’r farchnad dai a mecanweithiau cymorth 
cyhoeddus cysylltiedig ar adegau a mynd yn ddigartref. Mae ymateb y Cyngor i 
ddigwyddiadau o’r fath yn flaenoriaeth corfforaethol.  
 
4.2 Yn anffodus, mae digartrefedd ar gynnydd ledled y wlad, ac yn lleol. Mae atodiad 1 yn 
cyflwyno amrywiaeth o ddata yn dangos sut y bu cynnydd mewn digartrefedd yn y Sir dros y 
blynyddoedd diwethaf.  
 



4.3 Mae’n bwysig felly bod gennym “berchnogaeth" gorfforaethol a dull corfforaethol i 
gefnogi’r rhai hynny sy’n canfod eu hunain yn ddigartref ac i atal / lleihau digartrefedd yn y lle 
cyntaf. Rydym wedi gwneud dechreuad da yn hyn o beth drwy fabwysiadu Strategaeth 
Digartrefedd y Cyngor 2017-2021 a’r Cynllun Gweithredu cysylltiol, ac mae copïau ohonynt 
ynghlwm yn Atodiadau 2 a 2a . 
 
4.4 Ym mis Chwefror 2019, cyflwynwyd adroddiad amladranol i’r Tîm Gweithredol 
Corfforaethol ynghylch cynnydd mewn digartrefedd, y defnydd na ellir ei osgoi o lety gwely a 
brecwast a gwestai ar gyfer llety argyfwng / dros dro, a’r angen am ddull corfforaethol wedi ei 
gydlynu’n well i leihau digartrefedd ac ymateb i ddigartrefedd, gan dderbyn fod angen 
ymagwedd fwy corfforaethol ar Gynllun Gweithredu’r Strategaeth Tai. Roedd Cynllun 
Gweithredu Aml-adrannol yn rhan o’r adroddiad hwnnw sydd angen ei ystyried naill ochr i'r 
Cynllun Gweithredu a ddatblygwyd ar yr un pryd â’r Strategaeth Digartrefedd (mae’r Cynllun 
Gweithredu drafft newydd ynghlwm fel Atodiad 3). 
 
4.5 Ers yr adroddiad i’r Tîm Gweithredol Corfforaethol, mae’r Aelod Arweiniol digartrefedd (y 
Cyng. Bobby Feeley), yr Aelod Arweiniol Tai (y Cyng Tony Thomas) a Hyrwyddwr 
Digartrefedd y Cyngor (y Cyng Brian Blakeley) wedi bod yn trafod gyda’r Cyfarwyddwr 
Corfforaethol dros yr Economi a’r Pennaeth Gwasanaethau Cymunedol i ystyried sut orau i 
wella ymagwedd gorfforaethol / strategol y Cyngor at ddigartrefedd.  

 
4.6 Penderfynwyd ail-lansio Grŵp Aelodau / Swyddogion Arweiniol y Strategaeth Dai a chreu 
Grŵp Digartrefedd, i gyfarfod bob deufis. Mae Atodiad 4 yn adroddiad sy’n egluro dull 
gweithredu’r Grŵp, yr egwyddor yw dod â'r Strategaeth Digartrefedd a’r Strategaeth Tai at ei 
gilydd a datblygu cynllun gweithredu digartrefedd unigol, sy’n adlewyrchu dull corfforaethol 
ehangach, a bydd ei ddarparu yn dod yn gyfrifoldeb i’r Aelod Arweiniol, y Cyng Bobby Feeley.  
  
4.7 I sicrhau ein bod yn cwrdd â’n hanghenion diogelu ac i ymateb i’r rhaglen ddigartrefedd, 
mae angen i bob un ohonom sicrhau bod y Cynllun Gweithredu yn cael ei fireinio fel ei fod yn 
trafod ystod eang o swyddogaethau’r Cyngor gan gynnwys, Addysg a Gwasanaethau Plant, 
Tai Cymunedol, Cludiant i'r Ysgol, Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, Sir Ddinbych sy’n 
Gweithio ac ati. Yn ogystal bydd angen i ni weithio gyda nifer o bartneriaid allanol, yn arbennig 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Gwasanaethau Iechyd Meddwl, Cyngor ar Bopeth, 
yr Heddlu, Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau a’n ystod o Ddarparwyr Cefnogi Pobl. 
 
4.8 Un o’n camau blaenoriaeth yw lleihau'r defnydd o westai a llety gwely a brecwast ar gyfer 
llety argyfwng / dros dro. Nid yw llety o’r fath yn ddelfrydol, ond bydd bob amser yn rhan o’n 
darpariaeth argyfwng, fodd bynnag, mae gorddibyniaeth ar y math hwn o lety ar hyn o bryd. 
Felly, er enghraifft, gallem ddarparu llety argyfwng / dros dro drwy ein darpariaeth Tai 
Cymunedol ein hunain drwy fuddsoddi'r Cyfrif Refeniw Tai mewn gwahanol ddatrysiadau, a 
gallai Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig wneud rhywbeth tebyg. Yn yr un modd, gallwn 
weithio’n agosach gyda’r sector rhentu preifat i sicrhau dewisiadau amgen yn lle gwestai a 
llety gwely a brecwast. 
 
4.9 Yn ddiweddar, rydym wedi gwneud llawer o waith gyda landlordiaid yn y sector rhentu 
preifat sydd wedi ein gweld yn sicrhau 18 eiddo ychwanegol ar brydles ers mis Ionawr 2019 
a’n nod yw sicrhau 30 yn ychwanegol erbyn mis Ebrill 2020. Mae’r eiddo hyn ar brydles yn 
ein caniatáu i ddarparu rhagor o lety dros dro addas a allai droi'n denantiaeth barhaol, gan 
felly ddarparu datrysiad hirdymor cynaliadwy i’r achos hwnnw o ddigartrefedd (Gweler yr 
astudiaeth achos yn Atodiad 5). 



 
4.10 Gallwn wneud mwy drwy ein portffolio Cefnogi Pobl i sicrhau bod yr unigolion hynny yn 
ein prosiectau Tai â Chymorth yn gallu llwyddo i symud ymlaen i fyw’n annibynnol.  I wneud 
hyn, mae angen i ni ddileu’r crynodiad o aelwydydd sy’n barod i symud i’w eiddo tenantiaeth 
eu hunain ar ôl ymateb i’w hanghenion am gefnogaeth. Mae hyn yn ein cynnwys yn datblygu 
Tîm Symud Ymlaen Amlasiantaethol a fydd yn gweithio gyda’r dinasyddion i symud i'w eiddo 
ar denantiaeth eu hunain boed hyn yn y sector rhentu preifat neu drwy Un Llwybr Mynediad 
at Dai ar gyfer tai cymdeithasol. Os gallwn gynyddu’r llif o aelwydydd drwy dai â chymorth 
bydd hyn yn lleihau’r amser a dreulir mewn llety argyfwng/ dros dro. 
 
4.11 Prosiect arall sy’n werth ei nodi yw ein bod wedi sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru i 
gynnal cynllun peilot "Tai yn Gyntaf” ar draws y sir mewn partneriaeth â Chonwy. Mae’r tîm 
cyfan wedi eu recriwtio rŵan a bydd y dinasyddion cyntaf yn cael eu cynnwys ddechrau mis 
Gorffennaf. Mae Atodiad 6 yn bapur briffio Tai yn Gyntaf sy’n egluro’r prosiect. Mae’r cyllid 
ychwanegol hwn gan LlC fodd bynnag yn erbyn cefndir lle mae LlC yn ystyried fformiwla 
newydd ar gyfer cyllido’r Grant Cefnogi Pobl, sydd bellach yn cael ei alw’n Grant Cymorth 
Tai. Mae atodiad 7 yn bapur briffio ar ailddosbarthiad posibl LlC o’r Grant Cymorth Tai. 
 
4.12 Drwy weithio gyda 5 Awdurdod Lleol arall Gogledd Cymru, rydym wedi datblygu 
Strategaeth Ddigartrefedd Ranbarthol drosfwaol a gafodd ei chymeradwyo ym mis Rhagfyr 
2018. (Copi ynghlwm fel Atodiad 9). 

 
4.12 O fewn y Tîm Atal Digartrefedd, rydym yn wynebu newid strwythurol i sicrhau ein bod yn 
gweithio fel gwasanaeth effeithlon ac effeithiol. Wrth symud ymlaen byddwn yn canolbwyntio 
ar Ymyrraeth Gynnar ac Atal, mae hyn yn ymwneud â chael presenoldeb cryfach yn y 
gymuned ac hefyd gweithio’n agosach gydag ystod o bartneriaid sy’n gallu cefnogi’r 
aelwydydd hynny i atal digartrefedd fel y Ganolfan Byd Gwaith a Chyngor ar Bopeth Sir 
Ddinbych. (Gweler strwythur newydd y tîm yn Atodiad 8). 
 
4.13 Mae llawer o waith yn mynd yn ei flaen i sicrhau ein bod yn ymateb yn effeithiol i fater 
digartrefedd.  Dim ond drwy arweinyddiaeth cryf a gwaith corfforaethol y gallwn ni wneud hyn. 
Mae'r adroddiad hwn, a’r atodiadau niferus, yn amlygu cymhlethdodau'r materion, ond hefyd 
yr ystod o gamau rydym wedi ymrwymo iddynt at draws nifer o wasanaethau, i sicrhau dull 
gwirioneddol gorfforaethol. 
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 

5.1 Mae’r Cynllun Gweithredu yn cyfrannu at gefnogi Cynllun Corfforaethol Sir Ddinbych 
2017-22 yn y meysydd canlynol: 

 Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n diwallu eu hanghenion 

 Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i hybu annibyniaeth a 
chadernid 

 Mae pobl iau eisiau byw a gweithio yma, ac mae ganddynt y sgiliau i wneud 
hynny 

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

 
6.1 Nid yw’r camau yn y Cynllun Gweithredu drafft diwygiedig wedi eu prisio. Mae’r 

camau hyn yn dibynnu ar nifer o wasanaethau. Bydd y rhan fwyaf o gamau yn 
“weithredu yn ôl yr arfer” a byddant yn cael eu hariannu o gyllidebau presennol. 



Efallai y bydd angen cyllid ychwanegol, fel buddsoddiad gan y Cyfrif Refeniw Tai 
mewn cyfleusterau newydd, bydd camau eraill yn dibynnu ar gyllid Grant LlC. 
 

6.2 Yn ystod 2018/19, cyflawnwyd arbedion effeithlonrwydd gyda’r Tîm Atal Digartrefedd 
drwy ddileu’r swydd Ddirprwy Reolwr Tîm. Mae hyn wedi ein caniatáu i 
ailstrwythuro’r tîm drwy ddefnyddio tanwariant o fewn y Grant Cefnogi Pobl i ddod â 
mwy o adnoddau rheng flaen priodol. Cyflwynwyd gweithiwr cymdeithasol a 
therapydd galwedigaethol i’r tîm i gefnogi achosion mwy cymhleth a sicrhau bod 
dinasyddion yn cael mynediad i gymorth priodol yn ychwanegol at eu hanghenion 
tai. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

 
7.1 Mae Asesiadau o Effaith ar Les eisoes wedi cael eu cwblhau a’u rhannu gyda’r 
Pwyllgorau Craffu a'r Cabinet yn 2017 yn ystod datblygiad y Strategaeth Ddigartrefedd 
a’r Cynllun Gweithredu. Bydd Asesiad o Effaith ar Les diwygiedig yn cael ei gwblhau ar 
ôl gorffen y Cynllun Gweithredu digartrefedd corfforaethol wedi’i ddiweddaru. 

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 
8.1 Mae’r Strategaeth Digartrefedd a’r Cynllun Gweithredu gwreiddiol wedi’u seilio’n 
bennaf ar ganfyddiadau Adolygiad Digartrefedd 2016, a lywiwyd ar sail ymgynghoriad 
sylweddol. Yn dilyn y Pwyllgor Craffu Partneriaethau ym mis Tachwedd 2017, 
cymeradwywyd y Strategaeth gan y Cabinet ym mis Rhagfyr 2017.  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 

9.1 Mae’r adroddiad yn amlinellu y bydd y cynllun gweithredu yn cael ei ddarparu o 
fewn adnoddau presennol. Ariannir rhywfaint o’r adnodd drwy’r Grant Cefnogi Pobl ac 
fel y mae’r adroddiad yn amlygu, mae dosbarthiad y grant hwn yn cael ei adolygu ar hyn 
o bryd ar lefel cenedlaethol. Gallai canlyniad yr adolygiad effeithio ar y cyllid sydd ar 
gael i'r rhanbarth ac felly dylid monitro'r risg yn agos wrth i'r adolygiad fynd yn ei flaen.  

10. Pa risgiau sydd ac oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 

10.1 Mae Atodiad 7 yn amlinellu’r risg ynghylch cyllid LlC ar gyfer y Grant Cymorth Tai. 
Yn rhanbarthol, drwy’r Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol, rydym yn lobïo Llywodraeth 
Cymru ynghylch y ffordd y maent yn dyrannu cyllid yn y dyfodol. 
 
10.2 Os na ellir sicrhau cyllid i ddatblygu rhagor o lety argyfwng / dros dro priodol, 
byddai hyn yn arwain at y defnydd blaenaf parhaus o lety ar ffurf gwesty / llety gwely a 
brecwast. Byddwn yn parhau i weithio gyda’r Darparwyr Tai â Chymorth, Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig a Thai Cymunedol i nodi blaenoriaethau posibl y gellir eu 
defnyddio ar gyfer llety dros dro. 

 
  



11. Pŵer i wneud y Penderfyniad  
 

11.1 Mae Adran 7.4.2(b) Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi pwerau’r Pwyllgor Craffu o ran 
craffu ac adolygu perfformiad y Cyngor mewn perthynas ag amcanion polisi, targedau 
perfformiad a/neu feysydd gwasanaeth penodol. 
 
Swyddog Cyswllt:  
Prif Reolwr:  Gwasanaethau Cymorth Cymunedol  
Ffôn:  01824 706368 


