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Ein gweledigaeth
Dylai pawb yng Nghymru gael cartref gweddus a fforddiadwy: dyma’r sylfaen ar  
gyfer iechyd a lles pobl a chymunedau.

Cenhadaeth 
Cenhadaeth Shelter Cymru yw gwella bywydau pobl trwy ein gwasanaethau cyngor a 
chymorth a thrwy waith hyfforddiant, addysg a gwybodaeth. Trwy ein polisi, ymchwil, 
ymgyrchu a lobïo, byddwn yn helpu i oresgyn y rhwystrau sy’n wynebu pobl yng Nghymru 
rhag cael tŷ gweddus a fforddiadwy.

Gwerthoedd 
 V Bod yn annibynnol a pheidio â chyfaddawdu mewn unrhyw agwedd ar ein gwaith gyda 

phobl sydd ag anghenion tai.

 V Gweithio a thrin pobl sydd ag angen o ran tai yn gydradd, parchu eu hanghenion, a’u 
helpu i gymryd rheolaeth o’u bywydau. 

 V Herio’n adeiladol i sicrhau bod pobl yn cael eu cynorthwyo’n briodol a gwella arfer da.
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Cyflwyniad
Mae yna uchelgais cynyddol o fewn tai cymdeithasol yng Nghymru i gyflawni dim dadgartrefu 
i ddigartrefedd. Mae’r adroddiad hwn yn ystyried beth sydd angen ei wneud i ddod â 
dadgartrefu i ben i garfan o bobl sy’n arbennig o fregus i effaith digartrefedd: pobl ifanc.

Llynedd cafodd dros 3,000 o bobl ifanc yng Nghymru eu gwneud yn ddigartref a gorfod 
defnyddio gwasanaethau digartrefedd y cyngor, tra chafodd llawer mwy eu gwneud yn 
ddigartref ‘cudd’, yn cysgu ar soffas ffrindiau a llawr ffrindiau. Roedd dadgartrefu o dai 
cymdeithasol a thai â chymorth yn gyfrannwr arwyddocaol i ddigartrefedd ieuenctid.

Siaradom â phobl ifanc oedd wedi profi dadgartrefu, a’r bygythiad o ddadgartrefu. Siaradom 
hefyd gyda gweithwyr ym maes digartrefedd o fewn awdurdodau lleol a gyda phobl 
proffesiynol sy’n gweithio gyda phobl ifanc mewn tai cymdeithasol a thai â chymorth mewn 
swyddi strategol a gweithredol1.

‘Os ydych yn gweithio mewn hostel gyda phobl ifanc, mae gan y mwyafrif ohonom 
broblemau, mae gennym naill ai broblemau meddyliol, problemau corfforol neu 
broblemau bywyd gwirioneddol. Nid ydym yn y llefydd gorau yn ein bywydau ar y 
foment. Rydych chi’n eistedd yno, yn ein beio, yn pregethu wrthym, a dydy hyn ddim yn 
mynd i wella pethau. Mae angen rhywun arnom sy’n mynd i eistedd yno, yn ein cefnogi, 
ac yn ceisio dod o hyd i atebion. Nid bygwyth ein taflu allan’ 

Person ifanc

Yn ogystal ag edrych ar brofiadau pobl ifanc, mae’r adroddiad hwn yn archwilio ardaloedd o 
arfer da ac yn cynnwys syniadau a datrysiadau gan bobl sy’n gweithio gyda phobl ifanc, ac 
wrth bobl ifanc eu hunain. Ynghyd â nifer o weithiau diweddar eraill a wnaed yng Nghymru2, 
mae’r adroddiad hwn yn disgrifio’r angen am newid brys yn y system digartrefedd ieuenctid : 
system sydd i fod i ddod â digartrefedd i ben, ond sydd, yn rhy aml, yn parhau’r sefyllfa. 

1 Roedd y sampl hwn y cynnwys ymatebion gan 11 awdurdod lleol sydd yn cynrychioli hanner awdurdodau 
Cymru, a 10 rhanddeiliad proffesiynol yn cynrychioli ystod o asiantaethau ar draws Cymru. Gwnaethom hefyd 
gyfweliadau manwl gyda saith o bobl ifanc a oedd wedi profi dadgartrefu a/neu’r bygythiad o ddadgartrefu o 
dai cymdeithasol a/neu tai â chymorth.

2 Gweler @Darllen Pellach@ yn Atodiad 3
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Beth yw maint y 
broblem? 
Rydym yn gwybod drwy hanesion a glywir bod dadgartrefu bobl ifanc 
i ddigartrefedd yn broblem; fodd bynnag, ychydig iawn o ddata a 
thystiolaeth sydd ar gael i nodi gwir raddfa’r broblem. 

‘Mae dadgartrefu yn digwydd o fewn tai cymdeithasol a thai â 
chymorth, yn rhannol oherwydd toriadau. Mae llai o gyfle gan 
staff i dreulio amser gyda phobl, a mae rhai sefydliadau yn 
canolbwyntio mwy ar lif arian a felly’n dadgartrefu’n gyflymach. 
Mae agweddau’n caledu wrth i gyllid dynhau.’ 

Rhanddeiliad

I ddarganfod graddfa dadgartrefu ieuenctid i ddigartrefedd, 
cyflwynom geisiadau Rhyddid Gwybodaeth i bob un o awdurdodau 
lleol Cymru, gan geisio cael data oedd yn dangos y nifer o bobl 
ifanc a oedd wedi dod yn ddigartref o ganlyniad i ddadgartrefu neu 
eithriad dros dro o dai cymdeithasol a thai â chymorth. O’r ymateb a 
gawsom, mae’n amlwg nad yw’r data yn cael ei gofnodi mewn modd 
cyson ar draws Cymru.

‘Oes, mae yna broblem gynyddol gyda digartrefedd ieuenctid 
yn ôl yr hyn a glywir. Does gennym ni ddim data blaenorol i 
gymharu. Mae ymwybyddiaeth tipyn yn fwy nawr ac felly mae’n 
debygol bod y nifer sy’n cyflwyno eu hunain yn ddigartref wedi 
cynyddu, neu mi fyddant.’ 

Rhanddeiliad Awdurdod Lleol

Os nad yw’n cael ei gofnodi yna nid yw’n cael ei fonitro, ac os nad 
yw’n cael ei fonitro yna ni allwn wybod faint o bobl ifanc sy’n cael 
eu dadgartrefu neu eu heithrio ac yn cael eu hunain yn ddigartref o 
ganlyniad. Os nad ydym yn deall y broblem, yna nid oes gobaith i ni 
fedru deall sut i’w datrys.

‘Rydym yn eu cynorthwyo i wneud asesiad digartrefedd sydd 
yn ddi-bwrpas gan eu bod yn aml yn cael eu canfod yn fwriadol 
ddigartref. Fel arfer, maen nhw’n mynd i B&B neu’n cysgu ar 
soffa rhywun. Jyst oherwydd bod rhywun yn cael ei ddadgartefu 
o lety â chymorth, nid yw hynny’n golygu ein bod yn yn eu 
cosbresrtu nhw, rydym yn gweithio’n galed iawn i geisio 
cynorthwyo’r person ifanc hwnnw a sicrhau llety arall. Mae 
gwasanaethau eraill yn aml yn gwrthod gweithio gyda nhw.’ 

Rhanddeiliad

‘Cefais fy 
nadgartrefu...
Mwy neu lai bob 
dydd, hyd yn 
oed petaem yn 
gweiddi yn rhy 
uchel byddem yn 
cael ein bygwth 
gyda dadgartrefu. 
Byddent yn 
dweud wrthym 
bod gennym 24 
awr, byddem byth 
a hefyd yn cael 
ein bygwth gyda’r 
rhybudd 24-awr.’

Person ifanc
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Roedd rhanddeiliaid yn awyddus i bwysleisio bod dadgartrefu bob amser yn ddewis olaf 
a nad yw’r penderfyniad byth yn cael ei gymryd yn ysgafn. Mewn cymhariaeth, dywedodd 
rhai pobl ifanc wrthym bod y bygythiad o ddadgartrefu yn cael ei ddefnyddio yn aml ac yn 
anghyson. Teimlent bod hyn yn anodd ac yn eu ansefydlogi. 

‘Mae ein swyddi wedi newid i gadw pobl yn eu cartrefi yn hytrach na dadgartrefu neu 
orfodaeth. Mae hynny yn wir am bobl ifanc hefyd. Fel busnes rydym wedi cydnabod ei 
bod yn fwy cost effeithiol i gynnal tenantiaeth na dadgartrefu.’

Rhanddeiliad

Teimlai gweithwyr digartrefedd awdurdodau lleol bod digartrefedd ieuenctid ar gynnydd a bod 
cymhlethdod anghenion cefnogi pobl ifanc hefyd ar gynnydd. Teimlai mwy na hanner o’r rhain 
mai ffynhonnell y rhan fwyaf o ddadgartrefu ieuenctid oedd llety â chymorth.

‘Yn sicr mae yna gynnydd mewn achosion cymhleth o ddigartrefedd ieuenctid a’r 
problemau sydd yn dod gyda phobl ifanc.’ 

Rhanddeiliad

‘Mae digartrefedd pobl ifanc yn dangos tuedd ar i fyny – gyda nifer o enghreifftiau o 
ddigartrefedd cudd yn arddangos fel cysgu ar soffa ffrindiau’

Rhanddeiliad Llywodraeth Leol

Sut mae pobl ifanc yn cael eu 
dadgartrefu?
Mae ystod o wahanol gytundebau tenantiaeth a chytundebau thrwydded gall person ifanc 
eu cael. Gall bob un o’r rhain gael eu terfynu mewn ffyrdd gwahanol. Y rhai mwyaf cyffredin 
sy’n cael eu defnyddio yw gorchymynion eithrio, rhybuddion dadgartrefu Adran 21 ’heb 
fai’ a rhybuddion 28-diwrnod i adael , gyda chyfnod rhybudd yn amrywio rhwng dau fis ac 
effaith di-oed.

Mae amddifyniad pobl ifanc rhag dadgartrefu yn amrywio, yn dibynnu a oes gandddynt 
drwydded (fel sydd gan lawer) neu un o’r amrywiol fathau o denantiaethau. Gweler Atodiad 1 
am ddisgrifiad llawn o sut mae’r hawliau hyn yn wahanol i’w gilydd.

Mae’r gallu i bobl ifanc gael eu heithrio neu eu dadgartrefu heb i’r landlord orfod rhoi rheswm 
yn eithriadol o ansefydlog. Does dim un o’r llwybrau cyfredol ar gyfer meddiant yn cynnwys 
gofyniad i sicrhau llety amgen.

Dywedodd pobl ifanc wrthym bod y potensial ohonynt yn colli cartref mewn cyfnod o amser 
mor fyr ac am bob math o resymau yn gwneud iddynt deimlo o dan bwysau, yn ofidus ac 
yn ansefydlog. Mae cael sail cadarn a diogelwch yn hanfodol er mwyn i bobl fedru cynllunio, 
paratoi a gweithio tuag at ddyheuadau ac amcanion i’r dyfodol.
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‘Rydw i’n mynd braidd yn ofnus pan eu bod nhw’n bygwth fy nhaflu allan a mae’n 
ychwanegu at y pwysau.’ 

Person ifanc

Clywsom am un awdurdod lleol yn rhoi ‘hyfforddiant tenantiaeth’, tuedd sydd hefyd yn amlygu’i 
hun yng ngwaith achos Shelter Cymru. Bwriad ‘hyfforddiant tenantiaeth’ yw rhoi profiad i bol ifanc 
o sut byddai tenantiaeth llawn yn gweithio. Fodd bynnag, nid yw ‘hyfforddiant tenantiaeth’ yn 
ffurf gyfreithlon o denantiaeth a nid yw’n rhoi unrhyw fath o hawliau nac amddiffyniad i bobl ifanc. 
Fodd bynnag, os yw awdurdod lleol yn ceisio dadgartrefu rhywun sydd wedi derbyn hyfforddiant 
tenantiaeth gallant yn hawdd gael eu herio a gellir gohirio’r dadgartrefu – os yw’r person ifanc yn 
gallu cael cymorth cyfreithiol. Mae Shelter Cymru wedi herio’n llwyddiannus nifer o achosion o 
ddadgartrefu yn y modd yma, ond clywsom gan bobl ifanc bod ‘hyfforddiant tenantiaeth’ yn dal i 
gael ei gyflwyno.

 ‘Dim ond pedwar ohonom oedd yn byw yno a chafodd pob un ohonom ein bygwth gyda 
dadgartrefu o fewn rhywbeth fel yr wythnos gyntaf neu ddwy o fyw yno.’ 

Person ifanc

Mewn llety â chymorth, rhoddir gorchmynion eithrio dros dro sy’n dwyn effaith ar unwaith ac sydd 
am gyfnod penodol o amser, yn aml 48 awr. Nododd rhanddeiliaid bod eithrio o lety â chymorth 
fel arfer yn digwydd pan ragdybir bod elfen o risg i breswylwyr eraill neu staff. Dywedodd rhai, 
fodd bynnag, nad oeddent fel arfer yn gwybod i ble’r aiff person ifanc yn ystod y cyfnod eithrio.

Dangosodd data o un o’r awdurdodau lleol a wnaeth ymateb i’n cais Rhyddid Gwybodaeth 
bob pob un person ifanc a eithriwyd dros dro naill ai wedi bod yn cysgu ar soffas ffrindiau, wedi 
cyflwyno eu hunain fel person digartref i’r awdurdod lleol neu wedi bod yn cysgu ar y stryd o 
ganlyniad.

‘Wel maen nhw’n dweud y gallwch gael hyn a hyn o rybuddion ac yna cewch chi orchymyn 
i adael ond rydw i wedi gweld cymaint o bobl yn derbyn rhybudd ar ôl rhybudd a ddim yn 
derbyn gorchymyn, ac yna ar brydiau eraill mae rhywun yn derbyn gorchymyn ar unwaith, 
ond dydyn nhw ddim yn gweithio i wella’r sefyllfa.’ 

Person ifanc

Fel y trafodwyd, disgrifiodd y bobl ifanc y profiad o gael eu bygwth yn eiriol yn aml gyda 
dadgartrefu am nifer o achosion o gamymddwyn. Roedd y rhain yn cynnwys bod yn rhy swnllyd, 
cweryla a methu â thalu eu costau gwasanaeth. Doedd y rhain ddim yn cael eu cofnodi a theimlid 
hefyd eu bod yn cael eu defnyddio yn anghyson ac yn annheg.

 ‘Fi oedd y cyntaf i gael fy nadgartrefu: roedd yn brosiect newydd, roedd yn llythrennol wedi 
cychwyn rhyw ddwy neu dair wythnos cyn i mi symud yno. Roedd rhywun a symudodd i 
fewn o ‘mlaen i ar ei rybudd olaf a mae ef nawr ar fin cael ei ddadgartrefu. Rydw i wedi cael 
fy nadgartrefu, mae rhywun arall wedi cael ei fygwth â dadgartrefu a mae yna berson arall.’ 

Person ifanc
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‘Ydw, dwi wedi cael fy mygwth gyda dadgartrefu. Nid cael fy nhroi allan yn llwyr ond 
efallai bydd rhaid i fi gael fy nhrosglwyddo oherwydd ces i fy nal gyda photel o Stella, 
diod bach slei. Ond i fod yn deg fy mai i yn llwyr oedd hynny.... mae hyn yn ddigon teg 
ar ddiwedd y dydd, torrais i’r rheolau ac esboniwyd hynny’n glir.’ 

Person ifanc

Disgrifiwyd bygythiadau o ddadgartrefu yn cael effaith andwyol ar les a theimladau o 
ddiogelwch a sefydlogrwydd. Teimlai pobl ifanc eu bod yn cael eu hatgoffa’n barhaus nad 
oedd y llety yn gartref iddynt. Teimlwyd bod bygythiadau o ddadgartrefu o ganlyniad i ôl-
ddyledion yn hynod o annheg oherwydd roedd nifer o’r bobl ifanc wnaethom ni siarad gyda 
nhw yn cael trafferth dod o hyd i fudd-daliadau, a rheoli eu harian.

‘I fod yn onest, gyda rhybuddion dadgartrefu, dydw i ddim yn credu y dylen nhw wneud, 
ar ddiwedd y dydd os ydych chi’n cael trafferth gydag arian, rydych chi’n cael trafferth 
gydag arian. Allan nhw ddim disgwyl i chi ddod o hyd i arian jyst fel ‘na, dydy arian ddim 
yn tyfu ar goed.

Person ifanc

‘Maen nhw wedi gwahardd ymwelwyr yn llwyr nawr a mae’r bobl sy’n byw yno 
yn teimlo’n ofnadwy, yn hollol ofnadwy, a maen nhw’n dal i gael eu bygwth gyda 
dadgartrefu, maen nhw’n dal i wneud hynny a dydy e’ ddim yn neis.’ 

Person ifanc

Beth yw effaith dadgartrefu ar 
bobl ifanc?
Mae’r effeithiau emosiynol a seicolegol o gael eich dadgartrefu yn cynnwys teimladau o 
fethiant, gwrthodiad a diffyg ymddiriedaeth mewn pobl proffesiynol. Adroddai nifer o bobl 
ifanc eu bod yn teimlo dan bwysau ac yn poeni ble allent fynd ac a fyddent yn dod yn 
ddigartref. 

‘Mae e’ jyst yn ail greu trawma, yn yr un modd ag unrhyw ddadgartrefu ond yn arbennig 
gyda phobl ifanc, maen nhw’n dueddol o gau lawr a ddim eisiau cael mynediad i 
wasanaethau neu weithio gydag unrhyw ddarparwyr cefnogaeth ar gyfer yr anghenion 
hynny. Mae’n creu rhwystrau o safbwynt derbyn cymorth, mae’n niweidio ymddiriedaeth 
a mae’n cymryd amser hir i atgyweirio’r niwed hwnnw ac adeiladu perthynas.’ 

Rhanddeiliad

Roedd dadgartrefu yn aml yn esgor ar bobl ifanc yn cael eu rhoi mewn sefyllfaoedd peryglus 
fel cysgu ar y stryd, cysgu ar soffas ffrindiau neu yn cael mynediad i lety brys anaddas. 
Dywedodd gweithwyr llywodraeth leol bod pobl ifanc, yn dilyn cael eu dadgartrefu, yn 
debygol o gysgu ar soffas ffrindiau neu aros gyda theuluoedd; teimlai trydydd ran o weithwyr 
llywodraeth leol bod pobl ifanc yn debygol o gysgu ar y stryd o ganlyniad.
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‘Rydw i wedi bod yn ddigartref o’r blaen, rydw i wedi cysgu ar y strydoedd, rydw i wedi 
cysgu ar soffas ffrindiau a dydy e ddim yn deimlad neis oherwydd yr ansicrwydd o ble 
rydych yn mynd i aros ac a ydych yn ddiogel. Ar y stryd, er enghraifft, dydych chi ddim yn 
cysgu oherwydd rydych yn gwybod am ffaith os wnaiff un person meddw eich gweld rydych 
yn mynd i gael eich pen wedi’i gicio i fewn. Dydy hynny ddim yn deimlad da. Ac ydy, mae 
hynny yn codi braw arnaf i.... roedd y bygythiad o gael fy nadgartrefu yn corddi’r teimladau 
hynny o “Diawch, beth os wnaf i? Beth os câf fy hunan nôl ar y stryd?”’ 

Person ifanc

Disgrifiodd un person gysgu ar y stryd am ychydig wythnosau ar ôl colli ei le mewn llety â 
chymorth, nid drwy unrhyw fai ei hun ond oherwydd nad oedd bellach yn cyrraedd y meini prawf.

‘Roedd derbyn y rhybudd dadgartefu wedi gwneud i mi deimlo fel gadael a bod ar fy mhen 
fy hun.’ 

Person ifanc

Tanlinellodd gweithwyr Awdurdod Lleol y tebygolrwydd o broblemau diogelu yn dilyn dadgartrefu, 
fel camddefnydd sylweddau, ecsbloetiaeth rhywiol a ‘cuckooing’. Dywedodd ymarferwyr yn y 
maes y gall mynd i fyw i sefyllfaoedd tai ansefydlog, anniogel a pheryglus wneud pobl ifanc yn 
agored i ecsbloetiaeth a chamdriniaeth ar sawl lefel. 

‘Gall diffyg llety sefydlog arwain pobl ifanc i fod mewn perygl o ecsbloetiaeth ariannol a/neu 
rhywiol. Mae yna beryglon eraill fel cael eu gorfodi i buteindra a/neu gaethwasiaeth modern. 
Pan fo pobl ifanc wedi dioddef camdrin yn y cartref, fe allant gael eu gorfodi i ddychwelyd i’r 
sefyllfa honno os na allant gael hyd i gartrefedd addas.’ 

Rhanddeiliad awdurdod lleol

Teimlai awdurdodau lleol bod pobl ifanc digartref yn fwy tebygol o brofi unigrwydd ac 
arwahanrwydd cymdeithasol; gall effeithiau hir dymor gynnwys beichiogrwydd, camdrin domestig 
a perthnasau afiach, a dadgysylltu wrth addysg a gwaith.

‘Byr dymor – diffyg cartrefedd addas, perygl o ecsbloetiaeth wrth gymysgu gyda grwpiau 
cleient digartref eraill, hunan-werth isel. Hir dymor – dyled, perthnasau afiach, problemau 
iechyd meddwl, colli cyfleoedd addysg/cyflogaeth.’ 

Rhanddeiliad awdurdod lleol)

Roedd yna bryder bod tenantiaethau a oedd wedi methu, a chyfnodau hir ac ailadroddus 
o ddigartrefedd yn debygol o gael effaith ar allu person ifanc i reoli eiddo ac o ganlyniad yn 
cyfyngu ar eu dewis o gartrefedd o ganlyniad i gael eu heithrio o dai cymdeithasol oherwydd 
eu hanes tenantiaeth. Roedd hyn yn rhannol oherwydd cyfyngiadau landlordiaid cymdeithasol 
ar ddosrannu i bobl gydag ôl-ddyledion rhent, ond hefyd oherwydd y dull mae darparwyr yn ei 
ddefnyddio i asesu risg, sy’n golygu y byddai unrhyw achos o ddadgartrefu yn cyfrif yn erbyn y 
person ifanc am flynyddoedd i’r dyfodol. Nododd rhai ymarferwyr y gallai hyn arwain at bobl ifanc 
yn cael eu hunain yn gaeth yn y system ddigartrefedd ehangach a chreu diffyg ymddiriedaeth hir 
dymor mewn gwasanaethau.
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‘Dim cefnogaeth, diffyg incwm, yr anallu i reoli tenantiaeth – cyfyngiadau sy’n cael eu 
rhoi arnynt sy’n eu rhwystro rhag cael hyd i gartrefedd yn y dyfodol.’ 

Rhanddeiliad Awdurdod Lleol

Teimlwyd bod effeithiau ar y gymuned ehangach o ganlyniad i bobl ifanc yn cael eu 
dadgartrefu i ddigartrefedd. Roedd hyn â chysylltiad agos gyda’r lefel o ecsbloetiaeth a 
risg y byddai’r person ifanc yn eu hwynebu, ynghyd â phroblemau ymddygiad gwrth-
gymdeithasol ehangach a allai arwain at aelodau’r gymuned i deimlo o dan fygythiad neu’n 
anniogel. Nododd rhai ymarferwyr y byddai’n debygol hefyd y byddai costau ychwanegol 
i wasanaethau eraill fel yr heddlu, y gwasanaeth iechyd, y gwasanaethau cymdeithasol a 
gwasanaethau digartrefedd.

‘Gall gwasanaethau sy’n delio gyda sefyllfaoedd fel hyn brofi problemau cadw staff 
oherwydd “llosgi allan” neu or-flinder oherwydd effaith straen delio gyda phroblemau 
fel hyn yn ddyddiol. Mae ymchwil yn cadarnhau y lefel uchel o fethiant tenantiaeth 
gyda’r grŵp cleient hwn a mae’r galw ar nifer o wasanaethau yn cynyddu pan fod cylch 
parhaus o ddigartrefedd yn digwydd.’ 

Rhanddeiliad awdurdod lleol

Awgrymodd un gweithiwr awdurdod lleol y gallai pobl ifanc sy’n profi digartrefedd esgor ar 
osod tenantiaethau pobl ifanc eraill mewn perygl.

‘Yr effaith ar ffrindiau gan eu bod o bosibl yn cysgu ar soffa ffrind a felly yn peryglu 
tenantiaeth eraill drwy gysgu yn nhenantiaeth rhywun arall. Cynnydd mewn ymddygiad 
gwrth-gymdeithasol os yn byw gyda nifer o bobl, gan roi pwysau ar yr heddlu a 
swyddogion tai o fewn Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.’ 

Rhanddeiliad awdurdod lleol)  

Er bod y gost i’r gwasanaethau cymdeithasol a’r gwasanaethau digartrefedd yn sefyll allan 
yn benodol, teimlai ymarferwyr bod y gost yn effeithio ar yr holl wasanaethau a fyddai’n dod 
i gysylltiad gyda’r person ifanc hwnnw yn y dyfodol. Roedd hyn o ganlyniad i’r maint o waith 
y byddai’n gorfod digwydd er mwyn ail-adeiladu ymddiriedaeth rhwng pobl proffesiynol a’r 
person ifanc yn y dyfodol. Mewn effaith, byddai’n gwneud pethau’n anoddach i bawb arall i 
fedru cynorthwyo a chwarae’u rhan i gefnogi’r person ifanc.

Mae ymchwil yn dangos y cynharaf mae person yn dod yn ddigartref, y mwyaf yw’r 
tebygolrwydd y byddant yn wynebu cyfnodau pellach o ddigartrefedd drwy gydol eu 
bywydau.3 Mae pobl yn fwy tebygol o ddatblygu anghenion cefnogi lluosog os ydynt wedi 
profi nifer o brofiadau digartrefedd.

3 Mackie, P & Thomas, I (2014) Nations Apart: Experiences of single homeless people across Great Britain. 
Prifysgol Caerdydd: Crisis
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Stori Sian 
Cafodd Sian ei magu mewn gofal a chafodd ei rhoi mewn llety â chymorth pan oedd yn 17 oed. 
Cafodd draffeth ffitio i fewn a gwneud ffrindiau a chafodd ei bwlio gan y preswylwyr eraill. Un 
diwrnod cafodd ffrae gyda phreswylydd arall ac o ganlyniad rhoddwyd rhybudd dadgartrefu 28 
diwrnod iddi. Cafodd hi a’i gweithiwr cymdeithasol drafferth dod o hyd i brosiect arall a oedd yn 
medru ei chymryd hi. Teimlai Sian ei bod wedi cael i gadael i lawr a’i gwrthod fel ei bod yn cael 
ei gwthio i fyw yn annibynnol. Yn y pen draw gwnaeth hi’r penderfyniad i rentu fflat yn breifat heb 
fod cefnogaeth mewn lle iddi. Roedd hi’n ynysig iawn a roedd cyflwr y fflat yn wael:  “Wrth edrych 
yn ôl, nid dyma oedd y symudiad iawn. Roedd tamprwydd, llwydni ac anwedd yn y lle a roedd 
twll yn y to. Pan ddaeth y tywydd oer dychrynllyd, roedd eira yn llythrennol yn dod drwy’r to.’

Codwyd y perygl o benderfyniad digartrefedd bwriadol yn dilyn dadgartrefu gan rhai rhanddeiliaid. 
Roeddent yn rhannu llu o enghreifftiau o bobl ifanc gyda pheryglon ychwanegol yn cael eu 
barnu yn fwriadol ddigartref oherwydd y methiant yn eu lleoliad mewn tai cymdeithasol neu dai 
â chymorth. O ganlyniad, roedd pobl ifanc yn cysgu ar y stryd, yn byw mewn llety amhriodol ac 
anaddas ac yn methu cael cymorth i ddod o hyd i gartref.

Roedd David yn 18 oed ac yn byw mewn llety â chymorth. Cafodd gynnig gwaith labro ac er 
gwaethaf protestiadau’r staff iddo beidio â chymryd y gwaith, fe wnaeth. O ganlyniad, nid oedd 
yn gallu fforddio’r rhent yn ei lety â chymorth, felly symudodd i lety a oedd yn dod gyda’r swydd. 
Fodd bynnag, o fewn pythefnos daeth y gwaith i ben a chyflwynodd ei hun i’r awdurdod lleol yn 
ddigartref.

Dywedwyd wrtho gan ei fod wedi dewis gadael y llety â chymorth, roedd e’n fwriadol ddigartref. 
O ganlyniad, aeth i fyw mewn pabell.

Yn 2018/19, roedd ychydig yn llai na phumed ran (18%) o’r penderfyniadau bwriadedd a wnaed 
gan gynghorau ar gyfer pobl ifanc 16-25 oed.

Yn fwy diweddar, mae’r arfer o ganfod pobl ifanc o dan 21 oed yn fwriadol ddigartref wedi dod i 
ben i bob pwrpas gyda chychwyn adran 75(3) o Ddeddf Tai (Cymru), ar Rhagfyr 2ail 2019. Fodd 
bynnag, gall penderfyniadau bwriadedd dal gael eu gwneud yn erbyn pobl ifanc dros 21 oed, 
neu bobl ifanc a fernir eu bod wedi creu eu digartrefedd ‘yn fwriadol’ yr ail waith mewn cyfnod o 
bum mlynedd.
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Pam bod pobl ifanc yn cael eu 
dadgartrefu?

‘Does gan rai o’r bobl ifanc hyn neb, a maen nhw’n amheus iawn o’r rhai hynny sydd 
wedi bod yn rhan o’u bywydau e.e gweithwyr cymdeithasol, gofalwyr maeth. Maent 
yn dal i fod yn bobl ifanc sydd o bosibl â nifer o heriau yn eu bywydau, yn delio gydag 
un o’r problemau mwyaf trawmatig mewn bywyd – bod yn ddigartref – a mae disgwyl 
iddynt gydymffurfio gyda’r holl reolau sy’n cael eu taflu atynt.’ 

Rhanddeiliad awdurdod lleol)

Siaradom â rhanddeiliaid, gweithwyr digartrefedd awdurdodau lleol a phobl ifanc ynglŷn â’r 
rhesymau dros eu dadgartrefu. Clywsom er bod dadgartrefu yn cael ei fygwth gan amlaf am 
ôl-ddyledion rhent a chostau gwasanaeth, roedd yn fwy aml na dim yn cael ei weithredu am 
ymddygiad gwrth-gymdeithasol, ymddygiad troseddol a diffyg cydweithredu. 

Roedd, fodd bynnag, nifer o ffactorau gwaelodol a gafodd eu canfod wrth wraidd y rhan 
fwyaf o achosion o ddadgartrefu a bygythiadau o ddadgartrefu. Bydd yr adran hon yn trafod 
y materion hyn mewn mwy o fanylder.

‘Dylai rhai o’r bobl ifanc ddim fod wedi dod yma, doedd dim angen iddyn nhw fod 
yma, ond unwaith maen nhw yn yr amgylchedd hwn, mae eu lles yn dirywio ac yna 
mae angen cefnogaeth arnyn nhw’ 

Gosodiadau amhriodol 
Thema gyffredin oedd bod pobl ifanc yn aml ddim yn cael eu gosod yn y math o lety 
sydd fwyaf addas i’w anghenion oherwydd ddiffyg eang o ddewisiadau llety i bobl ifanc ar 
draws Cymru *

 ‘Mae’n rhaid i ni stopio esgus bod pobl ifanc wedi dewis y math yma o lety, dydyn nhw 
ddim, dyna’r cwbl sydd ar gael. Dylai rhai pobl ifanc fyth fod wedi dod yma, doedd dim 
angen iddyn nhw, ond unwaith maen nhw yn yr amgylchedd mae eu lles yn dirywio ac 
yna maen nhw angen cefnogaeth. Mae bron fel ein bod ni’n gwneud iddyn nhw fod 
angen gwasanaethau. Petaen nhw’n gallu byw yn annibynnol gyda chymorth fel y bo’r 
angen, mi fydden nhw’n siwr o fod yn iawn ond does dim dewisiadau ar eu cyfer.’ 

Gweithiwr cefnogol

Canfyddom bod y prinder dybryd o dai gyda lefelau rhent mae pobl yn gallu eu fforddio yn 
golygu mai llety â chymorth yw’r unig lwybr i gartrefedd, os yw pobl ifanc angen lefel uchel o 
gefnogaeth ai peidio. 

Nodwyd anawsterau gyda’r bartneriaeth rhwng gwasanaethau plant awdurdod lleol a 
gwasanaethau tai fel un o’r pethau sy’n arwain at bobl ifanc yn cael eu gosod mewn llety nad 
oedd yn iawn iddyn nhw. Roedd hyn yn cael ei gydnabod fel rheswm dros y problemau sy’n 
amlygu’u hunain yn nes ymlaen a allai arwain at ddadgartrefu neu fygythiad o ddadgartrefu.
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‘Mae pobl ifanc sy’n gadael gofal yn cael eu cyfeirio fel mater o drefn at lety â chymorth 
wrth droi 18 oed. Nid yw’n ddewis, dyna’r unig opsiwn.’ 

Rhanddeiliad

‘Mae diffyg cyfathrebu rhwng gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau plant ar gyfer 
pobl ifanc 16-17 oed. Mae yna ddiffyg blaen-gynllunio gan rai sy’n “cymryd eu hamser” 
gyda’r cleient ac yna’n disgwyl i dȋmoedd digartrefedd gymryd y cyfrifoldeb am y cleient 
pan yn 18 oed. Gall hyn esgor ar gleientiaid yn cael eu rhoi mewn llety dros dro a allai 
gael ei ystyried fel “cam yn ôl”, gan arwain at broblemau ymddygiad a all effeithio ar y 
dyletswyddau sy’n ddyledus gan bod y cleient yn amlwg wedi’i gynhyrfu gyda’r sefyllfa. Mae 
addewidion wedi’u torri gan bod realiti’r sefyllfa dai ddim fel yr hyn a gafodd ei bortreadu ac 
yna mae’r cleient yn amheus ohonom ni’. 

Rhanddeiliad awdurdod lleol

Roedd yna hefyd bryderon bod y prosesau dyrannu ddim yn ddigon person-ganolog a roedd hyn 
yn creu sefyllfa lle roedd pobl ifanc “ddim yn gallu ennill” drwy gael eu gosod gyda phobl a mewn 
amgylchedd lle byddent yn cael trafferth ymdopi.

‘Mae’n hollbwysig gwneud yn siwr bod yr amgylchedd yn iawn i’r person, gan adnabod 
problemau/elfennau o risg, sut mae hynny’n clymu i fewn gydag eraill yn y prosiect ayyb. 
Mae’n rhaid i chi ddeall y problemau o gwmpas y person ifanc i weld y ddeinameg posibl. 
Weithiau mae’n rhaid i ni ddweud “na” oherwydd hyn, gallwn ni ddim cynnal prosiect gyda 
gormod o bobl sydd â phroblemau cyffuriau.’ 

Rhanddeiliad)

 ‘Dyw’ e ddim yn well na bod gartref neu gael eich lle eich hunan, dyw’ e ddim yn well i’ch 
pen. Mae’n poeni’r meddwl a dydych chi ddim yn teimlo ‘run fath mwyach oherwydd pan 
rydych chi yn lle eich rhieni maen nhw’n gwybod i’ch gadael ar eich pen eich hun ac os 
ydych chi angen nhw allwch fynd lawr y grisiau a siarad â nhw. Yn y fan hyn maen nhw’n 
trafferthu chi drwy’r amser, cnocio ar eich drws, neu’n dod i mewn am dri o’r gloch y bore 
wedi meddwi a curo’r drws gan feddwl mae eu drws nhw yw e’, felly rydych chi ar eich 
gwyliadwraeth drwy’r amser.’ 

Person ifanc

Roedd yna faterion clir o amgylch y math o lety roedd pobl ifanc yn cael eu gosod ynddo a’r 
effaith roedd hyn yn cael ar eu ymdeimlad o ddiogelwch. Roedd hyn yn arbennig o amlwg mewn 
prosiectau ar raddfa fwy gyda chymhareb llai o ran cefnogaeth i breswylwyr a lle roedd yna ystod 
ehangach o ran oed y preswylwyr.

‘Roedd, yn llythrennol, heddlu arfog yno bron bob nos. Doedd e’ ddim llawer gwell na’r lle 
hwn. Roedd pobl yn ymladd, a hyd yn oed cwpwl o’r bechgyn ar amheuaeth o lofruddiaeth. 
Roedden nhw newydd gael eu rhyddhau o’r carchar. Ymosodwyd arna’i yn gorfforol 
ychydig o weithiau hefyd. Wnaethon nhw (staff) ddim byd.’ 

Person ifanc
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‘Hyd yn oed nawr, dydw i ddim yn teimlo’n ddiogel. Mae fy ngweithiwr cefnogol wedi 
dweud nad hostel yw’r math iawn o lety i fi. Mewn rhai ffyrdd dwin siwr y gallan nhw fod 
yn dda, ond nid yw bob amser yn beth da. Rydw i wastad yn rhy neis i bobl. Wrth dyfu 
i fyny mewn gofal, dysgais i gadw fy hun i fy hun a dydy hynny ddim yn gweithio mewn 
amgylchedd hostel.’ 

Person ifanc

Stori Evan
Roedd Evan yn 18 oed a chafodd ei hun yn ddigartref ar ôl colli tenantiaeth preifat. 
Cyflwynodd ei hun i’r awdurdod lleol a chafodd ei roi mewn hostel. Teimlai bod yr hostel yn 
lle bygythiol i fod a roedd yn byw gydag oedolion o bob oed. Roedd nifer o’r preswylwyr yn 
dioddef o iechyd meddwl gwael ac yn gaeth i sylweddau a gellid eu gweld yn defnyddio’r 
sylweddau yng nghyffiniau’r hostel. Teimlai Evan bod ei iechyd meddwl ei hun yn gwaethygu 
o ganlyniad i hyn, a gofynnodd am gael ei drosglwyddo. Arhosodd am ychydig ddyddiau, 
ac allan o rwystredigaeth ac o ganlyniad i’w iechyd meddwl bregus anafodd ei hun yn 
ddifrifol. Cafodd ei symud, o’r diwedd, i hostel i bobl ifanc lle mae e’n ymdopi’n well ac yn 
dechrau gwella.

Stori Ben 
Roedd ben yn byw mewn llety â chymorth lle roedd ganddynt ddealltwriaeth dda o’i 
anghenion a’i hanes. Gydag ychydig o rybudd cafodd Ben gynnig lle mewn prosiect wedi’i 
gomisiynu gan y gwasanaethau cymdeithasol. Wnaeth y gwasanaethau cymdeithasol ddim 
gofyn am asesiad risg na siarad â’r darparwyr llety â chymorth, a gosodwyd ef yn rhywle nad 
oedd yn addas oherwydd y preswylwyr eraill. Mae Ben bellach wedi cael ei ddadgartrefu ac 
yn wynebu cyhuddiad o ymosodiad. Cafodd ei ganfod yn fwriadol ddigartref a nid yw’n gallu 
cael unrhyw gymorth. Gallai hyn i gyd fod wedi cael ei atal ond ni wnaeth y gwasanaethau 
cymdeithasol ystyried ei hanes na’r wybodaeth oedd gan bartneriaid eraill amdano.

Beth allwn ei wneud?

‘Byddem yn dymuno gweld mwy o opsiynau wedi’u rhannu, mae’n helpu cyflogaeth 
ac hyfforddiant ayyb.Does dim angen y gefnogaeth ddwys ar rai pobl. Yn yr un modd, 
weithiau mae pobl ifanc yn cael eu gorfodi i fflat ar ben eu hunain er ein bod ni’n 
gwybod eu bod yn mynd i fethu, fel arfer o ganlyniad i fforddiadwyedd, ymddygiad 
gwrth-gymdeithasol ac unigrwydd. Mae ‘rhannu’ yn gydbwysedd da.’ 

Rhanddeiliad

Mae yna angen clir am ail-asesu beth sydd ar gael ar hyn o bryd a sut mae hynny’n cwrdd 
ag anghenion pobl ifanc. Byddai rhai pobl ifanc yn amlwg yn gwneud yn well wrth fyw’n 
annibynnol gyda chefnogaeth pan fo’r angen, ond ar hyn o bryd mae llawer yn cael eu gwthio 
i fewn i lety â chymorth oherwydd mai dyna’r unig ddewis sydd ar gael.

Mae’n hanfodol bod llety sydd wedi’i fwriadu i adeiladu annibyniaeth a sy’n cefnogi pobl 
ifanc i fyw bywyd llawn, yn gallu cyflawni hynny. Bydd hyn angen cydweithrediad darparwyr 
gwasanaethau cymdeithasol, adrannau tai awdurdodau lleol, a chomisiynwyr a darparwyr 
llety â chymorth.
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 ‘Mae nifer o bobl ifanc yn dweud wrthym ni eu bod eisiau eu llety eu hunain, fel arfer 
mewn tai cymdeithasol, ond mae yna brinder tai cymdeithasol. Mae gennym gynllun Sector 
Rhentu Preifat ond mae fforddiadwyedd yn broblem. Dydy pobl ifanc dan 25 oed ddim yn 
cael eu heithrio o’r raddfa ystafell wedi’i rannu o gwbl,’ 

Rhanddeiliad)

 ‘Mae llety â chymorth bellach yn opsiwn naturiol a nid yw bob amser yn addas. Rydw i’n 
bersonol o’r farn y dylai fod mwy a wahanol opsiynau ar gael, ni ddylai pethau fod fel ag y 
maen nhw nawr gydag un llwybr neu ddewis. Dylai fod yn ddibynnol ar y person a gwn fod 
hynny’n anodd i’w gomisiynu ond fel yna ddylai pethau fod.’ 

Rhanddeiliad

Arfer da
Gwnaeth un gymdeithas tai yn Ne Cymru sefydlu prosiect llety wedi’i rannu ar gyfer pump o bobl 
ifanc. Roedd pob un ohonynt ar y llwybr i gael eu cyfeirio i fewn i lety â chymorth ond cawsant eu 
dargyfeirio i’r tŷ wedi’i rannu. Gosodwyd y rhent ar lefel fforddiadwy a roedd yn cynnwys yr holl 
filiau, fel bod y bobl ifanc yn gallu fforddio eu rhent tra’n mynd allan i weithio. Cafodd yr eiddo ei 
reoli gan swyddog tai a oedd yn defnyddio dull person-ganolog ac a ddeliodd ag unrhyw broblem 
mewn modd adferol. Roedd pob un o’r bobl ifanc yn gallu cymryd camau tuag at gyflogaeth neu 
addysg a llwyddon nhw i gyd i gynnal eu tenantiaeth am flwyddyn cyn i bedwar o’r pump symud 
ymlaen i fyw’n annibynnol. Yn anffodus, cafodd y prosiect ei ddad-gomisiynu oherwydd teimlwyd 
nad oedd angen digonol. O ystyried tystiolaeth ddiweddar ynghylch y cynnydd mewn pobl ifanc 
yn profi digartrefedd, mae’n debygol bod diffyg galw oherwydd bod y llwybrau cyfeirio ddim yn 
gweithio’n effeithiol. 

Fforddiadwyedd a thlodi

‘Mae gorfod dweud wrth berson ifanc i beidio â chael swydd oherwydd na fyddant yn 
gallu fforddio’r rhent ar y llety yn gyffredin. Rydym yn caethiwo pobl yn y gwasanaethau 
er gwaethaf cael ein cyllido i adeiladu annibyniaeth. Mae hyn mor anghywir.’

Gweithiwr cefnogol

Roedd rhent uchel a chostau gwasanaeth uchel mewn llety â chymorth yn cael eu nodi fel 
problem arwyddocaol gan bod hyn yn rhwystro pobl ifanc rhag cael hyd i gyflogaeth. Roedd 
rhanddeiliaid a phobl ifanc fel ei gilydd yn esbonio petaent yn cael swydd a gorfod cyfrannu tuag 
at eu rhent byddai hyn yn eithriadol o anodd ac yn rhy ddrud.
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‘Maen nhw yma drwy’r dydd gyda dim byd i’w wneud, yn aml gydag un neu ddau 
weithiwr cefnogol sydd ddim yn gallu treulio amser ystyrlon gyda nhw ac yna rydym 
yn meddwl pam eu bod yn ymddwyn mewn ffordd heriol neu’n dod o hyd i bethau 
peryglus eraill i wneud.’

Gweithiwr cefnogol

‘Mae pob aelod o staff mewn llety â chymorth wedi cael y sgwrs lle maent wedi 
dweud wrth berson ifanc i beidio â chynnig am swydd oherwydd fyddant ddim yn gallu 
fforddio’r llety. Mae pobl ifanc yn cael eu caethiwo.’

Rhanddeiliad

Er bod pobl ifanc fel arfer yn gorfod dibynnu ar fudd-daliadau tra mewn llety â chymorth, 
darganfyddodd yr astudiaeth hon bod y budd-daliadau hynny yn annigonol i gyflenwi 
anghenion sylfaenol pobl ifanc. Codwyd problemau gyda Chredyd Cynhwysol a’r system les 
yn aml gan rhanddeiliaid a phobl ifanc. Roed hyn yn amlwg yn cael effaith ar eu hiechyd a’u 
lles ac yn peri iddyn nhw fynd i ôl-ddyledion ar gyfer rhent a chostau gwasanaeth, biliau a 
chostau byw. Clywson enghreifftiau o bobl ifanc gyda phroblemau iechyd difrifol ddim yn gallu 
cynnig yn llwyddiannus am gefnogaeth anabledd a heb fedru cael help i wneud hynny.

‘Mae’n rhaid i ni dalu cost gwasanaeth ychwanegol bob mis, ac ar y foment dydw i 
ddim yn gallu fforddio hyn. Heb PIP rydw i’n ei chael hi’n anodd. Collias hyn ac yna 
roedd fy ôl-ddyledion yn £100… dywedwyd wrthyf y byddwn yn derbyn rhybudd 28 
diwrnod.’ 

Person ifanc

Mater o bryder a godwyd gan bobl ifanc oedd yr anhawster a brofai rhai wrth geisio rheoli 
eu harian. Roedd hyn yn arwain nid yn unig at ôl-ddyledion ond hefyd at bobl ifanc yn 
mynd heb fwyd.

Golygai hyn eu bod, mewn rhai achosion, yn gorfod defnyddio banciau bwyd neu gael 
rhoddion bwyd. Mewn achosion eraill roeddent yn mynd yn llwglyd.

Clywsom am bobl ifanc yn helpu’i gilydd yn ariannol a gyda bwyd ond clywsom hefyd am 
bobl ifanc yn cael eu gorfodi i adael eu llety oherwydd eu bod mewn dyled i’w cymdeithion, 
gan gynnwys rhai mewn gweithgaredd troseddol, ac o ganlyniad yn gosod preswylwyr eraill 
mewn perygl. 

‘Roedd yna adegau pan roedd e’n mynd yn llwyglyd ond allen ni ddim ei wylio yn 
mynd heb fwyd, fydden ni’n gweld nad oedd ganddo fwyd a bydden ni’n gofyn os 
oedd eisiau bwyd ac yn cynnig peth iddo.’

Person ifanc

Teimlai rhai rhanddeiliaid bod pobl ifanc yn aml yn cael eu camddeall a bod effaith emosiynol 
eu sefyllfa heb ei ystyried yn llawn, tra bod eu gallu i ymdopi yn emosiynol ac yn ariannol 
hefyd ddim yn cael ei ystyried yn ddigonol. 
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‘Mae angen mwy o ddealltwriaeth o sut y gallai pobl ifanc fod yn teimlo ac yn ymdopi. Arian 
– dydy rhai cleientiaid ddim yn ddigon aeddfed i ddelio gydag arian a blaenoriaethu talu 
biliau ayyb. Eto, efallai eu bod nhw’n meddwl am heddiw a nid y dyfodol, a dydy cynllunio 
ymlaen ddim yn flaenoriaeth iddyn nhw.’ 

Rhanddeiliad llywodraeth leol

‘Rydw i’n ceisio rheoli fy arian, mae’n anodd… dwin cael trafferth.’ 
Person ifanc

‘Maen nhw’n mynd ymlaen am rhent ac yn y blaen, ond mae rai ohonom ni â phlant ein 
hunain i edrych ar eu hôl, a mae gen i fab i ofalu amdano a dwin gorfod helpu ei fam gyda’r 
pethau mae ef angen ac yna rhai misoedd dwin ei chael hi’n anodd talu’r rhent. Dydyn nhw 
ddim yn deall nac yn ein helpu gyda hynny. Pan mae gennych blentyn i ofalu amdano ac yn 
ceisio byw ar £150 y mis, dydy e’ ddim yn gweithio allan o gwbl.’ 

Person ifanc

Stori Ceri 
Mae Ceri yn 24 oed gyda thri o blant bach. Mae ei landlord preifat yn codi’r rhent yn sydyn. 
Roedd hi hefyd ar gap budd-dal ar y pryd a dechreuodd gasglu dyled sylweddol. Helpodd ei 
theulu i ddod o hyd i gartref, heblaw hynny, byddai hi a’r tri phlentyn wedi gorfod mynd i hostel. 
Ni roddwyd unrhyw gymorth ariannol, cyngor na chefnogaeth iddi fynd i’r afael â’r ôl-ddyledion 
na dyledion eraill. ‘Triais bob gwasanaeth ond dywedwyd wrthyf am ddod o hyd i le fy hun. Ces i 
help anferthol gan fy nheulu a llwyddon nhw i ddod o hyd i’r landlord presennol, ond dim ond les 
o ddwy flynedd sydd ar y lle.’

Beth allwn ni wneud?
Mae’n rhiad i ni adolygu’r gefnogaeth sydd ar gael o ran llety ac arian, gan ystyried y 
trawsnewidiadau y disgwylir i bobl ifanc eu gwneud yn cynnwys o’r sector gofal, i fewn i 
gyflogaeth ac i fyw’n annibynnol. Gall y sefyllfa ddim bod yn iawn os yw pobl ifanc ddim yn gallu 
gweithio oherwydd na fyddent yn medru fforddio talu am lety. Gall y sefyllfa ddim bod yn iawn os 
yw pobl ifanc yn cael eu gorfodi i aros yn ddibynnol ar fudd-daliadau sy’n annigonol i gwrdd â’u 
anghenion sylfaenol.

‘Mae angen byffyr am dri mis, lle gallant weithio, oherwydd y rhan fwyaf o’r amser bydd 
pobl ifanc yn dewis gweithio dros lety â chymorth hyd yn oed os nad ydynt yn barod ar 
gyfer byw bywyd annibynnol llawn, ac yna pan mae’r gwaith neu’r tenantiaeth yn methu, 
maen nhw’n cael trafferth dod nôl i fewn.’ 

Rhanddeiliad

Ynghyd â byffyr ariannol efallai bod angen llonydd a thawelwch gyda’r nos ar bobl ifanc sy’n 
symud i gyflogaeth er mwyn sefydlu patrwn dyddiol rheolaidd.
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‘Mae fy holl batrwm cysgu wedi newid yn y fan yma. Arferwn weithio pan oeddwn yn 
byw gyda fy rhieni….ddes i fan hyn a mae pobl yn eich cadw’n effro a mae’n swnllyd. 
Dydw i ddim yn teimlo y gallaf ddod o hyd i waith yn y lle hwn a rydw i wedi dweud wrth 
fy hyfforddwr gwaith nad ydw i’n chwilio am waith oherwydd rydw i am ddod o hyd i 
fflat yn gyntaf. Dydw i ddim eisiau mynd i’r gwaith yn teimlo’n flinedig ac o dan bwysau 
oherwydd y lle hwn.’ 

Person ifanc

Diffyg ymyraethau
Teimlai nifer o weithwyr awdurdod lleol bod pobl ifanc yn aml ddim yn meddu ar y sgiliau 
i gynnal eu tenantiaeth, maent yn cael trafferth ufuddhau i reolau ac yn methu deall 
canlyniadau eu hymddygiad na chyllido eu harian yn effeithiol. 

‘Mae amharodrwydd i ymrwymo gyda darparwyr cefnogaeth, y darparwyr yn ildio’n 
rhy hawdd, pobl ifanc ddim yn deall canlyniadau – heb gael eu dysgu cyn 18 oed y gall 
ymddygiad mewn llety â chymorth ddiweddu mewn colled ayyb.’ 

Rhanddeiliad llywodraeth leol

Teimlai pobl ifanc a rhanddeiliaid mewn llety dros dro a llety â chymorth bod y gefnogaeth 
oedd ar gael o fewn y llety yn aml ddim yn ddigonol nac yn ddigon dwys. Roedd hyn yn 
wir mewn prosiectau lle roedd polisïau dim dadgartrefu mewn lle yn ogystal â’r rhai a oedd 
yn dadgartrefu pobl ifanc. Teimlwyd, gyda gwell comisiynu a chymhareb uwch o weithwyr 
cefnogol i bobl ifanc, y gallai’r rhan fwyaf o’r problemau gael eu datrys a’u cyfeirio mewn 
modd holistig a thrauma-gwybodus

‘Cyn gynted ag y cyrhaeddais i yno, gwaethygodd fy iechyd meddwl oherwydd pa 
mor ofnadwy oedd y gefnogaeth ac oherwydd pa mor ofnadwy roeddwn yn teimlo 
yno, roeddwn i’n teimlo fy mod yn cerdded ffin denau iawn drwy’r amser.

Person ifanc

‘Dydw i ddim yn gwybod oherwydd y cyfan mae’r staff yn ei wneud yw siarad â’r bobl 
ar ôl y digwyddiad nid cyn hynny, ac yna pan mae popeth yn ffrwydro mae’r staff yn 
dweud nad oes hawl ganddynt i ymyrryd. Taflodd rywun gadair drwy’r stôf goginio a 
gwnaeth y staff ddim byd oherwydd dywedon nhw nad oedd hawl ganddynt i ymyrryd. 
Felly dydw i ddim yn teimlobod y staff yn gallu’n cadw ni’n ddiogel

Person ifanc

Clywsom hefyd gan rhai pobl ifanc bod y cyfnod o drawsnewid o’r sector gofal i fewn i lety 
â chymorth, ac o lety â chymorth i fyw yn annibynnol, yn newid rhy sydyn. Teimlwyd bod y 
gefnogaeth yn aml yn lleihau’n llym yn hytrach nag yn lleihau’n llyfn.

‘A bod yn onest, dydw i ddim wir yn hoffi’r lle ‘ma, rydw i wedi mynd o gael fy 
amgylchynu gan staff 24/7 un wrth un, i ddim byd yma. Does dim cefnogaeth, dim. 
Dydw i ddim hyd yn oed yn gwybod beth sy’n mynd i ddigwydd nawr. Dydw i ddim yn 
gwybod am ba hyd fydda’i yma a does neb yn rhoi unrhyw gyfeiriad i fi.’ 

Person ifanc
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Roedd pobl ifanc yn adrodd am anghysonderau o gwmpas rheolau ac ymyraethau. Teimlwyd 
bod hyn yn ddryslyd i bawb a oedd yn byw ac yn gweithio o fewn y llety. Roedd yna deimlad cryf 
y dylai’r rheolau fod yn glir ac yn cael eu gweithredu’n gyson. Ystyriwyd gosod ffiniau amlwg yn 
beth pwysig i sicrhau bod y llety yn teimlo fel lle diogel i bobl ifanc fod ynddo. 

‘Roedden nhw (staff cefnogol) yn arfer cloi eu hunain yn y swyddfa. Doedden nhw ddim yn 
gwylio dim byd oedd yn digwydd, roedden nhw’n llythrennol yn dod i fewn, cloi’r drws a 
dyna ni…doedden nhw byth yn ein cefnogi ni, roedden nhw’n llythrennol yn cloi eu hunain 
bant ac yna unwaith fydden nhw’n clywed ni’n gweiddi fydden nhw’n dod allan ac yn ein 
beio ni ar unwaith.

Person ifanc

‘Roedd digwyddiad unwaith ac ar ôl hynny, roeddwn yn teimlo’n fregus iawn ac yn annifyr 
oherwydd dyna oedd fy nghartref i fod. Teimlwn fy mod wedi cael fy amharchu, a roeddwn 
am wneud cŵyn, roeddwn am gofnodi’r digwyddiad mewn adroddiad fel eu bod yn 
ymwybodol ohono ond doedden nhw ddim yn fodlon gwneud dim.’ 

Person ifanc

Yn yr un modd roedd y lefel uchel o drosiant o ran staff yn teimlo’n annheg ac yn ansefydlog. 
Mae gorflinder staff yn arwain at lefel uchel o staff asiantaeth sydd heb unrhyw fath o berthynas 
gyda’r bobl ifanc a lle mae’r bobl ifanc weithiau’n gorfod ail-adrodd eu straeon drosodd a 
throsodd sy’n ail greu’r trawma.

Fel ag y dylai ffiniau clir fod mewn lle, mae’n rhaid i gefnogaeth fod yn hawdd i’w dderbyn ac 
yn ddigon dwys i atal problemau rhag digwydd ac i fedru delio â nhw pan maent yn digwydd. 
Gwnaeth y bobl ifanc ddatgan yn glir yr awydd am gefnogaeth mwy dwys ac ystyrlon.

‘Drwy’r amser, naill ai staff o’r asiantaeth neu staff ysbeidiol fyddai yno, ond roedd yn teimlo 
fel aelod gwahanol o staff bron bob dydd.’ 

Person ifanc

‘Wel, gwelwyd rhai newidiadau, mae yna reolwr newydd a mae ychydig bach mwy o 
gefnogaeth ar gael nag oedd. Ond mae’n lletchwith oherwydd mae mwyafrif y staff sydd 
yno drwy asiant felly dydyn nhw ddim yn bobl rydych yn eu hadnabod nac yn staff y gallwch 
ddod i’w hadnabod.’ 

Person ifanc

Dywed rhai aelodau o staff, er gwaethaf bwriadau’r sefydliad a’r ethos o weithio i greu 
amgylchedd seicolegol-wybodus, roedd y realiti ymhell o hyn. Clywsom am sefyllfaoedd lle roedd 
staff yn gweithio ar eu pen eu hun, cymariaethau uchel preswylwyr–gweithwyr cefnogol a diffyg 
cyfleoedd i gymryd rhan. 
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‘(y staff), rydych yn gwybod beth yw’r rheolau. Mae’n dibynnu pwy yw’r person 
sy’n gweithio. Mae rhai yn rhwydd, ychydig yn rhy rhwydd. Mae’r bobl ifanc hyn yn 
ymosodol tuag atynt. Mae’r staff yn gadael hyn yn oed oherwydd yr ymddygiad fan hyn 
a’r sibrydion, a mae’n gwneud iddyn nhw deimlo fel peidio â dod yma i weithio.’ 

Person ifanc

Stori Carly
Roedd Carly yn 18 ac yn aros mewn llety â chymorth gyda thri o bobl ifanc eraill. Roedden 
nhw i gyd yn dod ymlaen yn dda gyda’i gilydd ond yn cael trafferth cynnal perthynas bositif 
gyda staff. Roeddent yn disgrifio cylch parhaus o staff gyda throsiant uchel. Pan oedd y staff 
yn bresennol, roeddent yn aros yn y swyddfa ac yn aml yn cloi’r drws ar eu holau. Cyfaddefa 
Carly bod y bobl ifanc yn gallu bod yn dymhestlog ond teimlent bod hyn yn cael ei gamddeall 
gan y staff, a olygai eu bod yn cael eu bygwth â dadgartrefu yn ddyddiol. Teimlai bod y staff 
yn siarad â nhw mewn modd trahaus ac anghwrtais a theimlai’r pedwar preswylydd nad 
oedd y staff yn eu ‘hoffi’. Gwnaeth hyn esgor ar ddiwylliant ‘ni a nhw’.

Mewn tai cymdeithasol anghenion cyffredinol, dywedodd darparwyr bod dadgartrefu fel arfer 
ddim ond yn digwydd pan oedd y tenant ddim yn ymgysylltu gyda’r gefnogaeth oedd ar gael. 
Yn y rhan fwyaf o achosion, unwaith byddai problem yn codi fel ôl-ddyledion neu ymddygiad 
gwrth gymdeithasol, byddai gwaith yn cael ei wneud gyda’r unigolion i fynd i’r afael â gwraidd 
y broblem, a chefnogaeth yn cael ei gynnig i ateb eu anghenion. Fodd bynnag, os nad oedd 
y tenant yn cydweithredu neu’n ymgysylltu gyda’r broses yna roedd yn debygol y byddent yn 
cael eu dadgartrefu.

‘Dydyn ni ddim yn dadgartrefu llawer. Os ydym yn rhoi rhybudd 28 diwrnod rydym yn 
gweithio’n galed i gael rhywle arall iddynt. Mae’r rhai sy’n cael eu heithrio ar unwaith fel 
arfer yn cynnig elfen o risg i staff a phreswylwyr eraill. Prin iawn yw’r dadgartrefu, a mae 
hynny fel arfer o ganlyniad i ymddygiad troseddol sydd tu hwnt i fod yn “niwsans”.’ 

Rhanddeiliad

Fodd bynnag, mater cyffredin i ddarparwyr llety cymdeithasol a llety â chymorth fel ei gilydd 
ac, yn bwysicach, i bobl ifanc, oedd y trafferth cael mynediad i gefnogaeth arbenigol fel 
therapi iechyd meddwl a chefnogaeth ar gyfer dibyniaeth.

‘Y rheswm wnes i or-ddosio oedd oherwydd y ddadl ges i’r diwrnod cynt…. Roedd fy 
ngweithiwr gefnogol fod i fynd â fi i’r doctor am adolygiad iechyd meddwl a gwrthododd 
fynd â fi a ddim dweud hynny wrthyf tan hanner awr cyn hynny… roedd yn teimlo fel 
petai fy iechyd meddwl ddim yn cyfrif, doedd e’ ddim yn bwysig, teimlais fel petaent yn 
fy anffafrio oherwydd mai plentyn mewn gofal oeddwn. Oherwydd ein bod, yn y bôn, yn 
byw mewn hostel, dyna sut deimlad oedd e’.

Person ifanc
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Beth allwn ei wneud?
Mae cefnogaeth holistig a pherson-ganolog yn hanfodol i gynorthwyo tenantiaid ifanc i gynnal 
tenantiaeth. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir am bob person ifanc sy’n byw naill ai mewn tai 
cymdeithasol â chymorth neu dai cymdeithasol anghenion cyffredinol. 

Ni all dim dadgartrefu fod yn gyfystyr â dim ymyraethau. Rydym angen sgwrs ar sut i sicrhau  
bod gwasanaethau yn cael eu comisiynu yn y fath fodd sy’n creu dull cyson. Mae’n rhaid i 
wasanaethau gael adnoddau digonol i roi cefnogaeth ddigonol i bobl ifanc.

‘Pan es i fy lle fy hunan doeddwn i ddim yn gwybod dim. Petai gen i rywun i’m cefnogi bob 
dydd am ychydig wythnosau, byddwn wedi dysgu sut i ymdopi a byddwn wedi bod yn 
iawn.’ 

Person ifanc

Dywedodd pobl ifanc wrthym bod cefnogaeth ar gael yno ond bod yn rhaid i chi ‘fynd i edrych 
amdano’. Gall hyn fod yn bosibl ac yn hawdd i rai pobl ifanc; fodd bynnag mae’n bosibl bod 
rhai pobl ifanc yn cael trafferth gofyn am help. Clywsom, lle roedd y gefnogaeth iawn yn ei lle, 
roedd yn cael ei ystyried yn werthfawr gan bobl ifanc a theimlwyd ei fod yn arwain at ganlyniadau 
cadarnhaol.

 ‘Mae’r gweithiwr cefnogol hwn yn eistedd yno ac yn siarad ac yn ceisio mynd at wraidd 
pethau ac yn deall beth sy’n mynd ymlaen felly rydw i’n hapus yma.’ 

Person ifanc

Clywsom bod rhai darparwyr tai cymdeithasol yn trechu’r system ac yn cyllido eu gwasanaethau 
cefnogol eu hunain gyda’r unig nod o fynd i’r afael ag anghenion heb eu hateb gan denantiaid 
mewn argyfwng. Teimlwyd nad oedd o angenrheidrwydd yn ‘waith ychwanegol’ ond yn hytrach 
yn ‘waith gwahanol’ a oedd nid yn unig yn achub tenantiaeth ond a oedd hefyd yn darparu peth 
ymateb a chymorth lle nad oedd dim ar gael cynt.

 ‘Oherwydd ein bod yn gwybod beth yw’r sefyllfa allan yno o ran polisïau a gweithdrefnau 
mae’n teimlo bron y byddem yn well bant yn gwneud y gwaith ein hunain, mae’n ffordd 
well i bobl yn hytrach na’u gadael mewn argyfwng yn aros i asiantaeth arbenigol ddod i’w 
hachub. Os weithiwn yn ddigon agos yn y ffordd iawn rydym yn darganfod, ar ôl ychydig, 
dydyn nhw ddim yn teimlo’r angen am y gwasanaeth hwnnw, maent wedi’u harfogi i reoli a 
byw bywydau hapus a llawn.’ 

Rhanddeiliad
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Arfer da
Gwnaeth un cymdeithas tai adolygu y dull o gefnogi tenantiaid oedd â phroblemau 
camddefnyddio sylweddau byw. Roedd un tenant yn chwystrellu ac yn gofyn am help i ddod 
oddi ar gyffuriau.Cefnogodd y gymdeithas tai ei gyfeiriadaeth a mynd gydag ef i wasanaeth 
camddefnydd sylweddau ar gyfer asesiad. O ganlyniad, derbyniodd lythyr yn dweud bod ei 
gais wedi’i dderbyn a’i fod ar restr aros am ragnodyn methadone. Mae ef bellach yn derbyn 
y llythyron hyn bob wyth wythnos i sicrhau ei fod yn dal yn dymuno bod ar y restr aros. 
Dywedwyd wrtho, petai yn torri’r gyfraith y byddai’n cael ei roi ar restr frys am ragnodyn. Yn y 
gorffennol bydai’r gymdeithas tai wedi ymateb i’r sefyllfa hon mewn ffordd a fyddai’n debygol 
o arwain at ryw fath o orfodaeth. Fodd bynnag maent wedi penderfynu, yn hytrach, i ymateb 
o safle person-ganolog sy’n rheoli’r risg posibl ond sydd hefyd yn garedig ac yn gefnogol. 
Mae’r landlord yn dal i gefnogi’r tenant tra ei fod yn aros am ragnodyn.

Rhwystrau i symud ymlaen o lety â chymorth.
Mater arwyddocaol arall sy’n wynebu pobl ifanc mewn llety â chymorth yw’r heriau a wynebir 
pan yn ceisio symud ymlaen. Disgrifiwyd rhwystrau i lety rhentu preifat yn aml, a oedd yn 
arwain at bobl ifanc yn cael eu hunain yn gaeth ac mewn ‘limbo’. 

‘Dim ond hanner diwrnod yw’r hyfforddiant tenantiaeth, a ‘dyw hynny ddim yn ddigon, 
ond dydw i heb wneud hynny eto a dyna pam na wnawn nhw roi llety i mi. Rydw i ar 
restr aros i wneud hyn’. 

Person ifanc

‘Dylai’r tenantiaeth ddim fod yn ddibynnol ar yr hyfforddiant. Gallwch wneud hynny ar ôl 
cael tenantiaeth a symud, a gweithio’n agos gyda nhw i’w helpu i ddod yn gyfarwydd â 
byw ar eu pen eu hunain. Faint o’r hyfforddiant tenantiaeth mae’r bobl ifanc yn ei ddeall 
mewn gwirionedd? Hanner diwrnod o hyfforddiant; roeddwn i’n arfer colli diddordeb 
yn yr ysgol ar ôl ychydig felly mae’n bosibl nad yw mor effeithiol â hynny. Felly efallai y 
byddai cael y gefnogaeth ymarferol yno unwaith y byddant wedi cymryd y tenantiaeth 
yn well’ 

Rhanddeiliad

Mae rhwystrau i rentu’n breifat yn cynnwys landlordiaid yn gwrthod derbyn pobl ifanc sydd 
ar fudd-dal tai, a fforddiadwyedd o ganlyniad i lefel Cyfradd Llety wedi’i Rannu. Ar ben hyn, 
teimlai nifer o randdeiliaid nad oedd y sector rhentu preifat yn ddelfrydol i bobl ifanc fyw 
ynddo oherwydd y perygl o gael eu cyflwyno i reolaeth gwael, ansawdd gwael a materion 
diogelwch. 

‘Does dim dewisiadau i bobl ifanc heblaw SRP sydd ddim yn fforddiadwy. Mae 
awdurdodau lleol yn gosod rhwystrau yn ffordd pobl rhag cael mynediad i dai 
cymdeithasol, felly does wir dim dewisiadau.’ 

Rhanddeiliad
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Disgrifiwyd rhwystrau i dai cymdeithasol fel rhai helaeth, yn codi o’r ffaith bod cyflenwad 
annigonol o lety wedi’i rannu a llety un ystafell wely fforddiadwy. Roedd y rhwystrau hyn yn 
cynnwys gwrthod rhoi tenantiaeth i bobl o dan 18 oed, er bod modd iddyn nhw yn gyfreithiol 
i roi tenantiaeth mewn ymddiriedolaeth; ac eithriadau o’r gofrestr dai oherwydd ôl-ddyledion 
o lety â chymorth neu lety dros dro. Teimlai rhanddeiliaid bod nifer o landlordiaid cymdeithasol 
yn rhy ofnus i gymryd risg a disgrifiwyd enghreifftiau ohonynt yn gofyn am ffeil hanes achos 
cyflawn. Teimlwyd y byddai hyn wedi bod yn fuddiol petaent yn wirioneddol eisiau canfod a 
deall anghenion cefnogi’r person ifanc i baratoi ar gyfer, a rheoli’r tenantiaeth. Fodd bynnag, 
ystyriwyd yr anghenion cefnogi hynny yn aml fel risg a olygai nad oedd y person ifanc yn barod 
am denantiaeth.

‘Rydym yn ceisio sicrhau symud ymlaen ond sut allwch chi wneud hynny pan rydych yn 
delio gyda rhywun sy’n gwrthod cydweithredu? Mae’r cyngor angen tystiolaeth eu bod yn 
barod i symud ymlaen, a wnaiff asiantaethau eraill ddim derbyn y cyfeiriadau oherwydd y 
diffyg cyd-weithredu. Dydyn ni ddim yn ceisio distrywio cyfleoedd gyda’r awdurdod lleol, 
ond maen nhw’n gofyn am gynllun cefnogi, hysbysiadau rhybudd, llythyron dadgartrefu. 
Maen nhw eisiau gwneud trosglwyddiad dros y ffôn, felly os yw’r person ifanc wedi bod yn 
anodd, mi wnaiff yr awdurdod lleol ddod i wybod.’ 

Rhanddeiliad

‘Ar y foment maen nhw wedi sôn am fy ngosod ar hyfforddiant tenantiaeth ond maen nhw 
wedi bod yn addo hynny ers blwyddyn gyfan ac yn dal heb wneud hynny. Rydw i jyst eisiau 
mynd allan o’r fan hyn cyn gynted â phosibl.’

Person ifanc

Beth allwn ei wneud?
Dywedodd pobl ifanc wrthym eu bod am deimlo wedi’u paratoi ac yn gallu rheoli eu llety newydd. 
Yn yr un modd, teimlai darparwyr tai cymdeithasol hefyd mai’r allwedd i denantiaeth llwyddiannus 
oedd cychwyn yn ‘gywir’. 

Mae’r mudiad ‘Housing First’ yn dangos y gall unrhyw un gynnal tenantiaeth gyda’r gefnogaeth 
iawn. Mae disgwyliadau o gwmpas ‘bod yn barod am denantiaeth’ yn ddi-angen ac yn creu 
rhwystrau i gartrefedd. Yn hytrach na gweld pobl ifanc yn nherrnau ‘risg’ a ‘pharodrwydd’, dylai 
darparwyr ddod i adnabod eu tenantiaid fel pobl ac yna gweithio gyda nhw i rhoi’r gefnogaeth 
iawn mewn lle yn gynnar iawn. Gall hyfforddiant tenantiaeth fod yn werthfawr ond ni ddylai fod yn 
ofynnol cyn tenantiaeth gan gadw pobl ifanc draw o gartrefi sefydlog am unrhyw gyfnod o amser. 
Yn lle hynny, dylid canolbwyntio ymdrechion ar greu sefydlogrwydd tenantiaeth cynnar.

Mae gwneud y mwyaf o incwm a chefnogaeth gyda chyllido yn ddulliau sydd wedi’u profi i fod 
o gymorth wrth gynnal tenantiaeth. Mae cefnogaeth ddwys yn yr wythnosau cyntaf, cymorth 
i hawlio budd-daliadau, cymorth i leihau gwariant a dyled, a chefnogaeth i sefydlu cartref yn 
sicrhau bod gan y person ifanc y cyfle gorau posibl i gynnal tenantiaeth.
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‘Mae’n rhaid i chi gael eich sgiliau a’ch cyfrifoldebau eich hunan fel eich bod yn gallu 
byw ar eich pen eich hun. Os yw’r cyngor yn symud unrhyw un dylid sicrhau eu bod yn 
gallu ymdopi.’ 

Person ifanc

‘Mae ein staff rheng flaen â’r hawl i roi celfi, offer cegin ayyb i bobl, unrhyw beth maen 
nhw ei angen henb orfod cael caniatâd gan staff uwch.’ 

Rhanddeiliad

Arfer da
Cwrs hyfforddiant cyn-denantiaeth i bobl yn Rhondda Cynon Taf (RCT) sy’n paratoi ar gyfer 
tenantiaeth yw ‘Get Ready & Move On’ (GRAMO). Gall hefyd gael ei ddarparu ar gyfer y rhai 
hynny sydd eisoes yn denantiaid sydd angen codi sgiliau mewn agwedd arbennig o reoli eu 
tenantiaeth. Ceir sesiynau wedi’u teilwra ar gyfer pobl ifanc ac oedolion sydd yn 25 oed a 
throsodd, yn ogystal a sesiynau un-wrth-un lle bo’r angen. 

Mae’r cwrs yn cynnwys:

• Pwy all helpu?

• Pa fath o lety?

• Deall cytundeb tenantiaeth

• Talu am eich cartref

Mae’r prosiect yn rhan annatod o drefniadau symud ymlaen yn RCT

Gweithgareddau, cyfranogiad a llais
Gwnaeth nifer o bobl ifanc ddisgrifio diffyg cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau a 
thasgau o fewn llety â chymorth yn rheolaidd. Clywsom am enghreifftiau o ddosbarthiadau 
coginio, sgiliau bywyd a hyffordiant tenantiaeth ond teimlwyd bod hyn yn rhy achlysurol 
ac yn brin. 

‘Does dim byd i’w wneud a mae pobl yn diflasu ac yna’n cael eu hunain i drafferth. Petai 
mwy i’w wneud a mwy o weithgareddau, byddai pethau’n well. Mae gennym gymaint 
o bobl ifanc i fewn yma a mae pethau wedi troi’n anrhefnus ac yn blentynaidd, maen 
nhw’n taflu wyau at y ffenestri ac ati. Rydw i wedi byw mewn cartref plant a roeddent yn 
ymddwyn yn well yno.’ 

Person ifanc

‘Does dim byd i bobl ifanc i wneud yn ystod y dydd. Dydy llwybrau i addysg, 
hyfforddiant a chyflogaeth ddim yn gweithio ac yn arbennig ar gyfer y rhai sydd ddim yn 
academaidd.’ 

Rhanddeiliad
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‘Petai mwy ar gael i’w wneud yn ystod y dydd, byddai’n helpu 100% i gadw pobl yn brysur 
fel eu bod nhw ddim yn diflasu a gwneud pethau hurt.’ 

Person ifanc

Teimlai rhanddeiliaid hefyd y byddai mwy o weithgareddau cyfranogol yn help i gadw’r bobl 
ifanc yn brysur a’u gwneud yn llai tebygol o ymgymryd ag ymddygiad peryglus a phroblematig. 
Teimlent bod llawer o’r problemau sy’n codi rhwng preswylwyr o fewn y llety yn codi o ganlyniad i 
ddiffyg pwrpas.

‘Maen nhw fod i wneud gweithdai ar gyfer sgiliau bywyd gyda ni, ond dydyn nhw byth 
yn digwydd. Rydym ni fod i gael sesiynau cefnogi gyda’n gweithiwr cefnogol fel rhan o’n 
cytundeb o leiaf unwaith yr wythnos. Ond dydyn nhw byth yn trafferthu trefnu’r rhain, mae’n 
rhaid mynd atyn nhw i ofyn. Fues i chwech wythnos heb sesiwn yn ddiweddar oherwydd 
bod y gweithiwr cefnogol bant yn dost. Mae’r gweithiwr cefnogol maen nhw wedi’i roi i fi yn 
gweithio yr union yr un oriau ar yr un diwrnod ag yr ydw i’n gwirfoddoli, felly mae’n anodd 
iawn cael cyfle i’w gweld.’ 

Person ifanc

Dywedodd pobl ifanc wrthym eu bod eisiau mwy o gyfle i fod yn rhan o’r ffordd mae eu llety yn 
cael ei reoli. Roedden nhw eisiau cael dweud eu dweud mewn newidiadau a phenderfyniadau a 
oedd yn cael eu gwneud, ac am i’r rheolau a’r polisïau i gael eu gweithredu yn gyson ac yn glir.

‘Byddai’n help petaem yn deall sut a pham mae penderfyniadau yn cael eu gwneud ond 
rydym yn cael ein cau allan o hynny. Byddai’n braf petai staff yn ein cynnwys ni fwy, yn 
enwedig os ydyn nhw yn symud person nôl, byddai’n dda gwybod beth maen nhw’n mynd 
i wneud i sicrhau nad yw hyn yn digwydd eto.’ 

Person ifanc

Beth allwn ei wneud?
Mae’n rhaid i ni ddod o hyd i ffordd o gefnogi pobl ifanc i ddarganfod eu pwrpas ac i gymryd rhan 
mewn gweithgareddau ystyrlon.

Ceid enghreifftiau o weithgareddau yn digwydd o fewn prosiectau lle teimlai’r bobl ifanc yn bositif 
iawn yn eu cylch. Mae’n rhaid i ni sicrhau bod prosiectau yn cael eu comisiynu i fedru darparu 
mwy o hyn a chanolbwyntio ar adeiladu ystyr a phwrpas i fewn i fywydau pobl ifanc.

Mae’n rhaid i bobl ifanc gael eu dweud a chael eu clywed. Dylent gael eu cynnwys yng 
nghynllunio, dylunio a rheoli eu llety. Mae sawl ffordd o gyflawni hyn a bydd pob person ifanc 
ddim yn teimlo’n hyderus yn rhannu’u barn yn gyhoeddus; boed hynny mewn sefyllfa grŵp 
neu wyneb yn wyneb, mae’n rhaid i ni fod yn barod i wrando’n astud ble bynnag a phryd 
bynnag posibl.
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Beth allwn ei wneud pan bod 
problemau’n codi?
Dywedodd rhanddeiliaid a phobl ifanc wrthym y bydd problemau’n codi yn annochel, a 
chynigwyd awgrymiadau ynghylch sut i reoli hyn. Fodd bynnag, mae’n bwysig nodi bod 
problemau o’r math yma yn cael eu gweld fel problemau sy’n codi’n rhannol o ymarferiadau 
gweithio cyfredol. Byddai mewnblannu dulliau gweithio person-ganolog ac yn seiliedig ar 
wybodaeth seicolegol (gweler isod) yn atal nifer o’r problemau rhag codi yn y lle cyntaf.

Symudiadau wedi’u rheoli
Teimlai rhanddeiliaid yn gryf ar adegau ei bod yn hanfodol symud person ifanc penodol i 
rywle arall er mwyn amddiffyn preswylwyr eraill ac i ddod o hyd i amgylchedd mwy addas i’w 
anghenion. Cytunai pobl ifanc gyda’r farn hon. 

‘Cafwyd nifer o ddigwyddiadau difrifol gyda phethau fel gosod pethau ar dân, difrodi 
hanner y tŷ a dydyn nhw ddim yn cael eu dadgartrefu am hynny, ond ar gyfer pethau fel 
rhent maen nhw’n cael eu dadgartrefu. Ond hyd yn oed bryd hynny, dydyn nhw ddim yn 
cael eu dadgartrefu, maen nhw dim ond yn cael eu dagartrefu os oes ganddynt £300 o 
ôl-ddyledion rhent.’

Person ifanc

Clywsom gan rhanddeiliaid mai dyma’r dull maen nhw’n ei ffafrio a’u bod yn ceisio dod o hyd 
i lety amgen pan fod dadgartrefu yn digwydd; fodd bynnag, mae hyn yn anodd mewn ambell 
sefyllfa. Codwyd materion penodol fel gweithio mewn partneriaeth, dewisiadau eraill addas a 
chefnogaeth i wneud hyn gan gomisiynwyr ac awdurdodau lleol.

‘Rydw i’n credu bod angen camau a chanlyniadau clir i bobl ifanc fel bod elfen o 
broffwydoliaeth. Byddai hyn yn cynnwys camau o fewn system y mae pobl ifanc yn ei 
gwybod a’i hadnabod fel eu bod yn gallu gweld y terfynau yn glir. Rydw i hefyd yn credu 
bod rheoli symudiadau yn dactegol yn syniad da, fel y ceir neges glir ynghylch y math o 
ymddygiad na chaiff ei ddioddef.’ 

Rhanddeiliad

Roedd pobl ifanc yn teimlo bod hwn yn ddull teg ond roedden nhw’n bryderus y gallai gael ei 
ddefnyddio fel cosb, ac y gallai arwain at ambell berson ifanc yn cael ei symud i lety anaddas. 
Teimlent hefyd y dylid cael system glir a phrosesau sy’n cael eu gweithredu’n gyson a theg.

Mynegodd rhanddeiliaid bryder er bod hyn yn ddull effeithiol, bod sicrhau llety amgen yn 
cymryd amser a chynllunio. 

‘Beth sy’n digwydd ar nos Sadwrn pan bod staff achlysurol yn gweithio a mae person 
ifanc yn dod i fewn o dan ddylanwad ac yn creu trafferth drwy fygwth staff a phobl ifanc 
eraill? Pa lety amgen allwch chi ddod o hyd iddo ar benwythnos?’ 

Rhanddeiliad
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Timoedd ymyrraeth mewn argfwng
Roedd y syniad o dimoedd ymyrraeth mewn argyfwng yn cael ei gefnogi’n eang gan y 
rhai hynny sy’n gweithio ac yn byw mewn llety â chymorth. Byddai’r tîm yn cynnwys bobl 
proffesiynol gyda sgiliau arbenigol (fel pobl proffesiynol iechyd meddwl, yr heddlu a gweithwyr 
ieuenctid) a fyddai’n gallu cael mynediad i’r llety lle mae’r person ifanc yn byw a’u cefnogi’n 
ddwys. Teimlwyd y byddai hyn yn helpu’r person ifanc i reoli ei sefyllfa a’i ymddygiad ac osgoi 
cael ei eithrio, ond hefyd yn sicrhau bod staff a phreswylwyr eraill yn teimlo’n ddiogel yn 
y cyfamser.

‘Ie, oherwydd eu bod wedi sefyll gyda fi a wedi ceisio mewn difrif. Hyd yn oed ar ôl 
iddyn nhw fy ngweld i ar fy niwrnodau gwael pan rydw i wedi mynd yn orffwyll, maen 
nhw wedi eistedd yno a cheisio, dydyn nhw ddim wedi rhoi i fyny arna’i. ‘

Person ifanc

Cynadleddau achos
Yn yr achosion lle mae person ifanc yn amlwg yn mynd i gael ei ddadgartrefu, gall cynhadledd 
achos aml-asiantaeth gynllunio’r diogelwch, y gefnogaeth a’r symud ymlaen i’r person ifanc. 
Teimlai rhanddeiliaid y byddai gweithio mewn partneriaeth a chydweithio yn hanfodol i hyn er 
mwyn llwyddo, ac y byddai’n esgor ar elfen o atebolrwydd wrth wasanaethau sy’n gweithio 
gyda’r person ifanc i dystiolaethu beth maen nhw wedi’i wneud. 

Arfer da
Mae Byddin yr Iachawdwriaeth mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Tai Tâf a Byddin yr 
Eglwys wedi dod at ei gilydd i gyflwyno dull newydd, blaengar i gefnogi dros 106 o bobl ifanc 
sy’n profi digartrefedd ar draws Caerdydd.

Wedi’i gomisiynu gan Gyngor Dinas Caerdydd, mae’r dull wedi’i gynllunio yn unol ag 
egwyddorion seicolegol wybodus: gan dderbyn pob cyfeiriadaeth, cael dim dadgartrefu a 
gweithio gyda phobl ifanc am hyd at flwyddyn ar ôl iddynt adael gwasanaethau i sicrhau 
sefydlogrwydd hir dymor. 

Mae gan bobl ifanc ystod o ddewisiadau llety, o hosteli â chymorth mawr i fflatiau rhannol 
annibynnol. Mae pob gwasanaeth partneriaeth wedi creu amgylchedd tebyg i gartref lle gellir 
manteisio ar bob cyfle ar gyfer rhyngweithio positif a pherthnasau ysbrydoledig. 

Mae gwasanaethau yn anelu at gefnogi’r person ifanc gyda’r problemau gwaelodol yn 
hytrach na’r ymddygiad. Mae deall pam bod pobl ifanc yn dangos ymddygiad heriol a all 
arwain atynt orfod gadael yn rhan allweddol o leihau sefyllfaoedd ‘gofyn i adael’, a mae’r 
barneriaeth yn sicrhau bod dewis ac opsiynau addas ar gael bob amser i bobl ifanc pryd 
bynnag maent eu hangen.
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Lle ceir unrhyw berygl sylweddol o osodiad yn methu, mae cyfarfodydd aml-ddisgyblaeth 
yn cael eu cydlynu gan Byddin yr Iachawdwriaeth sy’n dod â phob partner allweddol sydd 
ynghlwm â chefnogi’r person ifanc at ei gilydd. Mae’r dull aml-ddisgyblaeth hwn yn sicrhau 
bod pob gwasanaeth a phartner yn gallu gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i iaith gyffredin a 
fframwaith i gefnogi’r person ifanc yn y modd gorau, gan osgoi unrhyw ymateb negyddol o’r 
cytundeb fel dadgartrefu, a sicrhau bod pob person ifanc yn cael y cyfle gorau am gartrefedd 
cadarnhaol a chanlyniadau cefnogi. 

Gwybod pryd i drosglwyddo
Roedd rhanddeiliaid yn disgrifio teimlo wedi’u gorlethu ar adegau gyda’r materion a oedd yn 
cael eu cyflwyno gan y bobl ifanc. Roedd hyn yn arbennig o amlwg mewn achosion lle roedd 
pobl ifanc yn defnyddio a gwerthu sylweddau, ac yn ymddwyn yn fygythiol ac yn dreisgar. 
Teimlwyd, fel pobl tai proffesiynol, bod disgwyl iddynt reoli popeth, a bod ymyrraeth yr heddlu 
neu arbenigwyr iechyd meddwl yn cael ei weld fel symudiad negyddol a’r teimlad o fethu’r 
person ifanc. 

Gallai hyn olygu nad ydynt yn delio gyda’r ymddygiad ar draul y staff a’r bobl ifanc eraill 
yn y llety. 

‘Dwin meddwl ei bod yn rhaid iddyn nhw ymgysylltu gyda phobl, fel gyda gwasanaethau 
eraill i’w helpu i ddod allan o’r sefyllfa, i gael y cymorth iawn iddyn nhw i dodd allan o 
hynny. Oherwydd mae’n amlwg bod rheswm pam eu bod ynghlwm â’r peth. Felly yn 
hytrach na ceisio’u taflu allan a’u rhoi ar y stryd lle mae’n debygol y byddant yn cael eu 
arestio am rywbeth arall, byddan nhw’n diweddu mewn carchar neu’n diweddu wedi 
cael eu trywannu. Na, mae’n rhaid i chi geisio cael help iddyn nhw, nid jyst eu troi allan.’ 

Person ifanc)  

Roedd rhai rhanddeiliaid yn awyddus i bwysleisio‘r angen i bobl proffesiynol ym maes tai 
i weithio gydag asiantaethau eraill a ‘rhoi’r gorau i geisio gwneud y cyfan’. Yn ddiddorol, 
codwyd hyn hefyd gan y bobl ifanc eu hunain; roeddent yn cydnabod y dylai ambell 
ymddygiad a gweithred esgor ar ymateb arbennig a nodwyd eu bod wedi drysu pan nad 
oedd hyn yn digwydd. 

Arfer da
Mae Cyngor Sedgemoor wedi sefydlu ‘Timoedd Gyda’n Gilydd’. Mae’r timoedd yn cynnwys 
cynrychiolwyr o landlordiaid cymdeithasol lleol, ysgolion lleol a gwasanaethau eraill. Maent 
yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn rhannu gwybodaeth am bobl yn y gymuned sy’n dangos 
arwyddion cynnar o broblemau fel ôl-ddyledion rhent; ac yn darganfod yn aml bod yr un 
aelwydydd hefyd yn dangos arwyddion o broblemau gyda gwasanaethau eraill. Mae’r tîm 
wedyn yn penderfynu pwy yw’r asiantaeth iawn i gynorthwyo’r aelwyd a meithrin perthynas 
gyda nhw. Mae hyn wedi helpu Cartrefi yn Sedgemoor i gyrraedd y nod o ddim dadgartrefu 
ar gyfer ôl-ddyledion rhent.
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Atal problemau gydag amgylchedd seicolegol wybodus (PIE)
‘Rydym yn edrych ar ddatrysiadau o fewn y cyd-destun presennol, sydd ddim yn 
ddelfrydol. Os nad yw PIE yn cael ei weithredu yn y modd trawsnewidiol y bwriadwyd 
iddo wneud, ond yn hytrach fel cyfres o sgiliau, yna fyddwn ni ddim mewn gwirionedd 
yn llwyddo i gyflawni hyn. Nid yw’n rhywbeth sy’n cael ei wneud “i” bobl ifanc ond 
“gyda” staff yn gweithio gyda phobl ifanc a mae’n rhaid iddo gael ei adlewyrchu ar 
draws y system ehangach.’ 

Rhanddeiliad

Clywsom gan randdeiliad yr awydd llethol i fedru darparu amgylchedd seicolegol wybodus 
(PIE) ond clywsom hefyd am y rhwystrau rhag gallu gwneud hyn.

‘Byddai PIE gwirioneddol yn ataliol a byddai dadgartrefu yn anghyffredin. Mae lefelau 
staffio wastad yn mynd i fod yn destun sgwrs oherwydd ffordd PIE o weithio yw nid 
trefnu apwyntiadau ond i fod yno pan fo preswylwyr eich hangen ac i beidio â rhoi 
terfyn amser arno, ond mae pawb yn cael eu rhwystro gan amser oherwydd cyllid ac 
adnoddau. Mae angen newid yr holl system a chomisiynu gwasanaethau i’w wneud yn 
gywir, mae hyd yn oed y ffordd maen nhw’n comisiynu yn gwanhau’r safonau.’ 

Rhanddeiliad

‘Mae’n rhaid i PIE gynnwys comisiynwyr, a mae’n rhaid i brosiectau gael yr adnoddau i 
fod yn PIE. Y broblem sydd gennym gyda PIE yw ein bod wedi cael hyfforddiant gyda 
PATH sy’n wych, ond beth yw’r camau nesaf? Sut fedrwn ni fewnosod hynny yn y 
prosiectau er mwyn gweithio mewn dull PIE cyflawn? Neu ai un o’r pethau eraill hynny 
ydyw, fel “person-ganolog”, lle mae wedi dod yn air poblogaidd a mae sefydliadau yn 
dweud “rydym yn gweithio mewn dull PIE” a rydych yn gwybod i sicrwydd nad ydynt yn 
gwneud. Sut allwn ni sicrhau ei fod yn realiti a nid yn air poblogaidd yn unig?’ 

Rhanddeiliad

Stori Tyler
Mae Tyler yn 18 a mae ganddo anghenion dysgu. Mae e’n byw mewn tŷ cymdeithasol ond 
nid yw’n ymgysylltu o gwbl gyda’i swyddog tai. Soniodd mewn sgwrs flaenorol ei fod yn 
hoffi ceffylau. Trefnodd ei swyddog tai iddo gael gwersi marchogaeth ac i dreulio amser yn y 
stablau. Helpodd hyn i sefydlu perthynas gyda’r swyddog tai a rhoddodd hyn bwrpas i Tyler, 
cyfle iddo greu perthnasau newydd a rhoi rhywbeth iddo edrych ymlaen ato a mwynhau.
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Amgylchedd Seicolegol Wybodus: mwy nag ‘ymyrraeth’
Gan Charlotte Waite, Cyfarwyddwr Trawsnewid a Newid Systemau, Platfform

Mae’r hyffordiant Atal, Profiadau Niweidiol Mewn Plentyndod (ACEs), Trawma a Digartrefedd wedi 
bod yn llwyddiannus wrth godi ymwybyddiaeth o Brofiadau Niweidiol Mewn Plentyndod (ACEs) i 
staff ar draws y sector tai a digartrefedd yng Nghymru. Gan gymryd bod rhywun 16 gwaith mwy 
tebygol o gael eu hunain yn ddigartref os ydynt wedi profi ACEs4, mae hyn yn teimlo fel cychwyn 
pwysig. Ond ‘cychwyn’ yw’r gair allweddol yma: mae codi ymwybyddiaeth yn cynyddu empathi a 
dealltwriaeth a mae digonedd o PIEs ar draws gwasanaethau digartrefedd. 

Mae’r adroddiad hwn, fodd bynnag, yn ei gwneud yn glir bod ffordd bell gennym i fynd.Fel mae 
adroddiad Shelter Cymru ’Yn gaeth ar y stryd’5 yn ei gwneud yn glir, dydy ymwybyddaieth yn 
gwneud dim i newid ymddygiad o fewn system sydd yn aml yn teimlo’n orthrymus i gyfleoedd ar 
gyfer empathi ac ymarferion perthynas. 

Yr uchelgais yng Nghymru, fel y gwelaf i bethau, yw i weithredu PIE gyda chywirdeb manwl 
a chreadigrwydd fel ei fod yn fwy na model o gefnogaeth ond, yn hytrach, yn herio’r system. 
Mae creu amgylchedd seicolegol wybodus, fel yr awgryma’r enw, yn golygu trefnu mwy nag 
ymyrraeth. Mae’r pum elfen o PIE yn adnabyddus iawn erbyn hyn (Fframwaith Seicolegol, 
Ymarfer Creu Tystiolaeth, Amgylchoedd, Cefnogaeth Staff ac Hyfforddiant a Pherthnasau) a mae 
digon o le i ddatblygu os ydym i gyflawni’r uchelgais o’i gyrhaeddiad yng Nghymru.

Un o’r ardaloedd sy’n ir ar gyfer datblygiad yw ‘Ymarfer Creu Tystiolaeth’: mae hyn yn golygu 
llawer mwy na chasglu data canlyniadau ac adrodd ar ddim dadgartrefu. Mae hyn yn golygu cael 
mecanwaith byw mewn lle fel bod pobl yn cael eu clywed, bod arweiniad yn gydweithredol a 
bod diwylliant dysgu yn cael ei feithrin. Gall hyn ddigwydd yn unig pan bod ‘methiant’ yn cael ei 
normaleiddio. Weithiau, bydd pethau yn mynd o’i le: er enghraifft, mae’r gymysgfa o breswylwyr 
yn creu storm berffaith ar gyfer gwaethygu problemau y bwriadwyd y gwasanaeth i’w gwella, neu 
ganlyniad anfwriadol o bolisi dim dadgartrefu, heb ei gywiro, yn golygu bod staff yn teimlo o dan 
fygythiad oherwydd yr arfau maen nhw’n gwybod bod eu tenantiaid yn eu cario. Mae staff yn 
teimlo o dan fygythiad yn golygu bod holl seiliau PIE yn cael eu siglo. Heb ddiogelwch does dim 
PIE. Heb y mecanwaith i wirioneddol wrando ar staff a phobl sy’n defnyddio’r gwasanaeth, mae 
‘y ffordd rydym yn gwneud pethau’ yn prysur droi’n statig a gall olygu fynd nôl at y drefn o asesu 
risg, llenwi ffurflenni a fffitio pobl i fewn i’r hyn sydd ar gael fel ymgais i sicrhau diogelwch. Bydd y 
system yn ein tynnu nôl i’r swyddogaethau sy’n cadw’r status quo; yr unig ffordd y gallwn herio 
hyn yw drwy wrando a gweithredu ar wybodaeth, mewnwelediad a phrofiad o beth sy’n gweithio 
a beth sydd ddim.

Un arall yw ‘Cefnogaeth a Hyfforddiant Staff’: yr eliffant yn yr ystafell hon yw ymarfer adlewyrchol. 
Ydy eich sefydliad / tîm yn derbyn bod emosiynau blin yn gallu bod yn anorfod ac felly a ydyw yn 
creu lle ac amser i siarad am heriau gwaith? Ydy eich tîm yn cydnabod bod pwysau a gwrthdaro 
heb eu rheoli yn hawdd yn gallu dominyddu amgylchedd y gweithle? Pa mor gynhenid yw 
ymarfer adlewyrchol i wead eich sefydliad? Os nad yw’n gynhenid, nid ydych yn PIE. Fedrwn ni 
ddim herio system doredig os ydym wedi buddsoddi yn y safleoedd o’i mewn gan ddal at ein 
safleoedd, ffiniau a throthwyau ‘arbenigol’.

4 https://phw.nhs.wales/files/aces/voices-of-those-with-lived-experiences-of-homelessness-and-adversity-in-
wales-informing-prevention-and-response-2019/

5 https://sheltercymru.org.uk/wp-content/uploads/2018/09/Trapped-on-the-Streets-Full-Report.pdf
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Ac i orffen ‘Perthnasau’: mae’n rhaid i hyn gynnwys y berthynas rhwng pob rhan o’r system. 
Ydyn ni’n cydnabod ein hunain fel rhan o system fyw ac a ydyn ni’n ymwybodol o, ac yn 
gwrando ar y dolenni adborth sy’n cynnal y staus quo? Os na wnawn ni hyn byddwn yn 
colli’r cyfle hwn i ddefnyddio’r mudiad arfer da hwn ar gyfer newid y system.

Arfer da
Mae Prosiect Gwydnwch Preswyl Mind Y Cymoedd a Merthyr yn darparu hunan-help i 
bobl sydd mewn perygl o ddigartrefedd, yn byw mewn hostel dros dro a gwasanaethau 
tai â chymorth ar draws Rhondda Cynon Taf. Mae’r prosiect yn cyd-weithio i gefnogi a 
datblygu dull PIE drwy sesiynau un wrth un neu addysg-seico grŵp a thrwy gynnig cwnsela 
i breswylwyr. Mae swyddogion yn cynnig ystod o ddeunyddiau hunan-help Mind i denantiaid 
sy’n canolbwyntio ar y pump egwyddor o lesiant: cysylltu, dysgu, cadw’n weithgar, cymryd 
sylw a rhoi i eraill.

Arfer da
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Sir Benfro wedi datblygu dull blaengar i helpi pobl ifanc i ddeall 
gohebiaeth swyddogol wrth eu landlord. Roedd y gwasanaeth yn cydnabod bod llawer o 
bobl ifanc yn adrodd eu bod yn cael trafferth deall llythyron ffurfiol. Fel ateb i hyn, gweithiodd 
y gwasanaeth gyda chydweithwyr o fewn yr adran dai i ddechrau cynhyrchu fideos sy’n rhoi 
gwybodaeth hawdd ei ddeall o safbwynt cynnwys y llythyron hyn. Mae’r fideos yn cael eu 
ffilmio gan bobl ifanc sydd eu hunain wedi defnyddio cymorth tai. Bwriad hyn yw sicrhau bod 
y wybodaeth yn cael ei gyflwyno gan unigolion y gall pobl ifanc uniaethu â nhw. Dangosir y 
fideos ar sianel Youtube gaëdig a maen nhw wedi eu cysylltu â chôd QR sy’n cael ei argraffu 
ar waelod llythyron perthnasol.
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Casgliadau: Felly beth allwn ei 
wneud i dorri cylch digartrefedd 
ieuenctid?
Mae’n iawn i ganolbwyntio ar bobl ifanc yn gyntaf yn y symudiad i gyrraedd dim dadgartrefu i 
ddigartrefedd yng Nghymru. Po fwyaf cynnar a mwyaf aml mae rhywun yn profi digartredd, y 
mwyaf tebygol ydynt o ddatblygu problemau cymhleth a all olygu y byddant yn cael eu hunain 
yn ddigartref drosodd a throsodd yn eu bywydau fel oedolyn.

Tra bod llawer o waith yn mynd ymlaen i helpu pobl ifanc allan o ddigartrefedd ac i fewn 
i fyw yn annibynnol, mae yna ormod o anghysondeb. Mae gan rhai darparwyr bolisi dim 
dadgartrefu mewn grym, tra bod eraill yn cyfaddef eu bod weithiau yn dadgartrefu pan na 
fyddant yn gwybod sut arall i reoli sefyllfaoedd. O ganlyniad mae digartrefedd ieuenctid yn 
cael ei greu gan yr union wasanaethau sydd wedi’u creu i atal hyn rhag digwydd. Mae yna, 
fodd bynnag, lawer o arfer da a dysgu yn bodoli a all gael eu rhannu ar draws Cymru.

Oherwydd nad oes digon o dai sy’n fforddiadwy i bobl ifanc, mae llety â chymorth wedi dod 
yn rhagosodiad. Ond, yn gyffredinol, yr unig ffordd mae llety â chymorth yn fforddiadwy yw 
drwy fudd-daliadau lles, sy’n golygu bod pobl ifanc sydd wedi gadael gofal, neu sydd wedi 
dod yn ddigartref ar ôl gadael y cartref teuluol, yn cael eu gwthio i system sy’n eu rhwystro 
rhag cael cyflogaeth a chaffael annibyniaeth. Ar yr un pryd, oherwydd bod budd-daliadau 
yn annigonol i gwrdd ag anghenion sylfaenol pobl ifanc maent yn profi tlodi a mewn rhai 
achosion yn mynd yn llwglyd.

Mae angen i ni newid y sytem fel bod pob person ifanc sydd â chyfle da o gynnal eu 
tenantiaeth â chymorth yn cael eu galluogi i wneud hynny. 

Rydym angen landlordiaid cymdeithasol i wella’r ddarpariaeth o dai y gall pobl ifanc fforddio 
byw ynddynt. 

Mae angen i ni gymryd golwg sylfaenol ar y system fudd-daliadau, yn cynnwys cefnogaeth 
ariannol sy’n cael ei gyflwyno o fewn Cymru yn ogystal â’r gefnogaeth a gyflwynir gan 
Lywodraeth y DU a sut y gall budd-daliadau helpu pobl ifanc yn well mewn cyfnod o newid yn 
eu bywydau, yn arbennig y newid i fewn i waith. 

Mae angen i ni symud i ffwrdd wrth brosiectau cefnogol ar raddfa fawr lle gall pobl ifanc fod 
mewn perygl o gael eu cyflwyno i ddylanwadau digroeso. 

A mae angen i bob darparwr tai cymdeithasol a thai â chymorth i feithrin dull dim dadgartrefu, 
fel bod pobl ifanc ddim yn cael eu cadw mwyach mewn cyflwr parhaus o ansefydlogrwydd 
gyda’r bygythiad o ddigartrefedd yn hongian uwch eu pen.
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Fel y disgrifia’r adroddiad hwn, dydy dim dadgartefu ddim yn golygu dim ymyraethau.Mae 
angen i lety fod yn ddiogel a sefydlog i bob preswylydd. Gall duliau seicolegol wybodus o 
weithio atal rhai problemau rhag codi yn y lle cyntaf; a phan fydd person ifanc yn gorfod 
cael ei symud er budd gorau’r unigolyn ei hun ac eraill, mae angen i asiantaethau weithio 
gyda’i gilydd i gefnogi’r person ifanc drwy symud wedi’i reoli i fewn i gartref sy’n fwy addas 
ar gyfer ei anghenion. Mae modd cyflawni’r dull aml-asiantaeth hwn, cyhyd ag ei fod yn cael 
adnoddau: mae cynyddu’r Grant Cymorth Tai yn gam hanfodol i roi cychwyn cadarn mewn 
byw yn annibynnol i bobl ifanc.

Gellir gweithredu’r gwersi a ddysgwyd o’r adroddiad hwn ar draws y system dai yn ei 
gyfanrwydd, fel nad oes yr un tenant yng Nghymru yn cael ei ddadgartrefu i ddigartrefedd. 

Mae egwyddorion i lywio sut y gall landlordiaid cymdeithasol a darparwyr gwasanaethau 
ddod â dadgartrefu i ddigartrefedd i ben wedi cael eu datblygu gan Shelter Cymru a 
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r Egwyddorion i’w gweld yn Atodiad 3 o’r 
adroddiad hwn.
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Argymhellion
1. Hawl i gartrefedd digonol i 

bobl ifanc
Ni ddylai unrhyw berson ifanc ddod yn 
ddigartref o ganlyniad i ddadgartrefu o 
dai cymdeithasol neu dai â chymorth. 
Dylai darparwyr ar draws Cymru 
ymrwymo i fabwysiadu’r Egwyddorion 
a dod â dadgartrefu i ddigartrefedd 
i ben, gyda blaenoriaeth i bobl ifanc. 
Dylai comisiynwyr gwasanaethau 
cefnogol gynnwys gofynion dim 
dadgartrefu mewn tendrau. Os 
nad yw’r dull gwirfoddol hwn yn 
llwyddiannus, yna dylai Llywodraeth 
Cymru ddeddfu i amddiffyn pobl ifanc 
rhag dadgartrefu i ddigartrefedd. Dylai 
Llywodraeth Cymru hefyd ystyried sut 
i annog y sector rhentu preifat i weithio 
yn y dull hwn.

2. Cynyddu‘r dewis o 
gartrefedd i bobl ifanc 
Dylai darparwyr tai cymdeithasol 
gynllunio i gwrdd ag anghenion tai 
pobl ifanc yn eu hardal, fel mai nid tai â 
chymorth yw’r unig ddewis.

3. Rhoi cefnogaeth ariannol i 
bobl ifanc er mwyn iddynt 
fwrw ymlaen gyda’u 
bywydau
Dylid ei gwneud yn haws i bobl ifanc 
sy’n gadael gofal neu sy’n cael eu 
gwneud yn ddigartref o’r cartref teuluol 
i symud i fewn i fyw’n annibynnol ac 
i weithio. Dylai Llywodraeth Cymru 
ystyried pa gefnogaeth ariannol all 
gael ei roi o fewn pwerau sy’n bodoli 
ac, os yn angenrheidiol, archwilio 

Rydw i am i 
fy hawliau, fy 

nghyfrifoldebau a 
rheolau’r ty i fod 

yn deg a chlir

Rydw i am fod 
yn gyfrifol am 
fy nghartref

Rydw i am 
gynllunio 

ac adeiladu 
fy nyfodol

Rydw i am allu 
ddewis ble i fyw Rydw i am  

gael digon o 
arian i fyw

Rydw i am 
deimlo’n ddiogel 

lle dwin byw
Rydw i am  

wybod bod help 
yno os ydw 
i ei angen 

Rydw i 
eisiau teimlo’n  

gartrefolRydw i am 
gael llais yn y 

penderfyniadau 
sy’n effeithio 

arnaf i a 
fy nghartref

Rydw i  
eisiau bod yn 
gallu gweithio

Rydw i am deimlo 
fy mod yn cael 
fy mharchu a’m 
gwerthfawrogi
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datganoli elfennau o’r system les fel nad yw pobl ifanc yn cael eu 
cau allan o gyflogaeth oherwydd cost rhent tai â chymorth a phris 
gwasanaethau.

4. Sicrhau bod cefnogaeth ddigonol yn hygrych i 
bob person ifanc sydd ei angen
Dylai lefelau digonol o gefnogaeth seicolegol wybodus fod ar gael i 
bob person ifanc. Dylai Llywodraeth Cymru barhau â’r ymrwymiad 
cyfredol i gyllido gwasanaethau cefnogol. Dylid cynyddu y Grant 
Cymorth Tai a dylid ad-drefnu’r comisiynu i ddarparu mwy o 
gefnogaeth ddwys arnawf er mwyn cefnogi pobl ifanc i fyw’n 
annibynnol. 

5. Cryfhau’r rhwydi achub digartrefedd
Dylai Llywodraeth Cymru roi angen blaenoriaeth tai i bob person 
ifanc o dan 25 oed, a dylid ymestyn y gwaharddiad presennol ar 
ddigartrefedd bwriadol i bob un o dan 25 oed. 

6. Sefydlu sylfaen tystiolaeth ar ddadgartrefu 
ieuenctid
Dyalai Llywodraeth Cymru fonitro a chyhoeddi niferoedd y bobl 
ifanc sy’n cael eu dadgartrefu o dai â chymorth ynghyd â thai 
cymdeithasol ar draws Cymru.
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Atodiad 1: Hawliau pobl 
ifanc o dan denantiaethau a 
thrwyddedau  
Trwyddedau wedi’u heithrio
Os rhoddir trwydded i berson ifanc, golyga hyn yn syml ei fod wedi cael caniatad i fyw mewn 
eiddo. Does dim bwriad i greu perthynas gyfreithiol gyda’r perchennog.

Bydd y rhan fwyaf o bobl ifanc sy’n dal trwydded yn cael eu heithrio o’r amddiffyniad 
cyfreithiol sylfaenol a roddir i fathau eraill o breswylwyr, a chânt eu hadnabod fel ‘preswylwyr 
wedi’u heithrio’ neu ‘trwyddedwyr wedi’u heithrio’. Gall enghreifftiau o sefyllfaoedd lle gall 
person ifanc fod yn ‘breswylydd wedi’i eithrio’ gynnwys sefyllfa lle:

 V maen nhw’n rhannu lle byw, fel cegin neu ystafell ymolchi, gyda landlord preifat preswyl

 V maen nhw’n byw mewn hostel a ddarperir gan gymdeithas tai neu’r cyngor

 V maen nhw’n byw mewn llety dros dro a ddarparwyd gan y cyngor yn dilyn cais 
digartrefedd (er enghraifft, Gwely a Brecwast neu hostel)

 V maen nhw’n byw gyda ffrindiau neu deulu

Mae gan drwyddedwyr wedi’u heithrio hawliau cynfyngedig a gallant gael eu dadgartrefu yn 
hawdd iawn. Dim ond rhybudd ‘rhesymol’ sy’n rhaid i’r landlord ei roi iddynt a gall hyn fod 
yn llafar neu’n ysgrifenedig. Does dim rheoli pendant sy’n nodi pa mor hir yw rhesymol ond 
gall ddibynnu ar ba mor hir maen nhw wedi byw yn yr eiddo a hyd y cyfnod rhentu. Os nad 
yw’r person ifanc yn gadael ar ôl i‘r rhybudd ddod i ben, gall y landlord ei ddadgartrefu heb yr 
angen i gael gorchymyn llys.

Trwyddedau wedi’u hamddiffyn
Ceir rhai sefyllfaoedd lle gall person ifanc ddal trwydded ond yn parhau i gael yr amddiffyniad 
cyfreithiol sylfaenol o fedru aros yn yr eiddo tan bod y landlord yn rhoi rhybudd cyfreithiol 
dilys ac yn cael gorchymyn llys ar gyfer meddiant. Mae’r rhain yn cael eu hadnabod fel 
‘trwyddedau wedi’u hamddiffyn’ a gallant gynnwys sefyllfaoedd lle:

 V mae cyngor wedi derbyn dyletswydd cyfreithiol i sicrhau llety i’r person ifanc yn dilyn cais 
digartrefedd (a gyfeirir ato weithiau fel ‘dyletswydd terfynol’) ac yn rhoi llety dros dro iddo 
tra ei fod yn ceisio sicrhau rhywbeth mwy addas.
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Tenantiaeth rhagarweiniol (ar gyfer tai cyngor)
Gall person ifanc ddod yn denant rhagarweiniol os yw’r cyngor lleol yn rhedeg cynllun tenantiaeth 
rhagarweiniol (nid yw pob cyngor yn gwneud hyn).

Mae tenantiaeth rhagarweiniol yn parhau am 12 mis o ddyddiad cychwyn y tenantiaeth neu’r 
dyddiad y symudodd y tenant i fewn – pa un bynnag yw’r hwyraf. Fel arfer bydd person ifanc yn 
dod yn denant diogel yn awtomatig ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf cyhyd â bod y cyngor ddim yn:

 V cychwyn gweithredoedd i’w dadgartrefu nhw o fewn y cyfnod 12 mis, neu

 V penderfynu ymestyn y tenantiaeth rhagarweiniol am chwech mis pellach.

Ni all y cyngor wahaniaethu drwy roi tenantiaeth rhagarweiniol i rai pobl a ddim i eraill. Os oes gan 
y cyngor gynllun tenantiaeth rhagarweiniol, mae’n rhaid iddo weithredu hyn i bob tenant newydd, 
nid pobl ifanc yn unig.

Gall tenantiaid rhagarweiniol gael eu dadgartrefu’n gymharol hawdd. Does dim rhaid i’r cyngor 
brofi rheswm cyfreithiol yn y llys ond mae’n rhaid iddo ddilyn y gweithdrefnau cywir. Mae’n rhaid 
iddo roi o leiaf pedair wythnos o rybudd o ddadgartrefu. 

Tenantiaeth cychwynnol (ar gyfer cymdeithasau tai)
Gall person ifanc gael tenantiaeth cychwynnol os:

 V oes gan y gymdeithas tai bolisi bod pob tenantiaeth newydd yn denantiaeth cychwynnol, neu

 V ydyn nhw’n byw mewn ardal ddynodedig ar gyfer tenantiaethau cychwynnol, 

 V  yw hyd yr amser a nodir ar gyfer y tenantiaeth cychwynnol (fel arfer 12 mis) heb ddod 
i ben eto.

Mae tenantiaeth cychwynnol yn denantiaeth fyrddaliol sicr sy’n cael ei roi am gyfnod prawf 
cychwynnol. Bydd yn rhoi llai o hawliau a llai o amddiffyniag rhag dadgartrefu na fydd gan denant 
diogel neu sicr. Bydd y rhan fwyaf o gymdeithasau tai yn rhoi tenantiaeth cychwynnol ar gyfer y 
flwyddyn gyntaf, ond dylai tenantiaid wneud yn siwr drwy edrych ar yr hyn sy’n cael ei ddweud yn 
y cytundeb tenantiaeth. 

Ar ddiwedd y tenantiaeth cychwynnol dylech yn awtomatig ddod yn denant sicr os nad yw’r 
gymdeithas tai yn cymryd camau i’ch dadgartrefu.

Gall tenantiaid cychwynnol gael eu dadgartrefu yn weddol hawdd. Gall cymdeithasau tai ddim 
ond dod â thenantiaeth cychwynnol i ben drwy gael gorchymyn llys am feddiant. Does dim 
rhaid profi rheswm cyfreithiol yn y llys, ac os dilynir y gweithdrefnau cywir, bydd gan y barnwr 
ddim dewis ond gorchymyn dadgartrefu. Mae’n rhaid i’r gymdeithas tai roi o leiaf dau fis o 
rybudd ysgrifenedig ei fod yn mynd i ofyn i’r llys i’ch dadgartrefu ond does dim rhaid nodi’r 
rhesymau pam.
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Tenantiaeth fyrddaliol sicr (ar gyfer tai rhent preifat)
Bydd y rhan fwyaf o bobl ifanc sy’n rhentu eiddo wrth landlord preifat yn denantiaid 
fyrddaliol sicr.

Mae tenantiaeth fyrddaliol sicr yn denantiaeth sy’n rhoi hawl cyfreithiol i rywun i fyw yn y 
llety am gyfnod o amser.Gall hyn fod yn gyfnod penodedig fel chwech mis (a adwaenir fel 
tenantiaeth tymor penodedig), neu efallai ei fod yn symud ar sail wythnos i wythnos neu fis if 
is (a adwaenir fel tenantiaeth cyfnodol).

Gall pobl ifanc sydd â thenantiaeth fyrddaliol sicr hefyd gael eu dadgartrefu yn weddol hawdd. 
Does dim rhaid i’r landlord brofi rheswm i’w dadgartrefu oni bai bod y tenantiaeth o fewn 
tymor penodol. Mae’n rhaid i’r landlord, fodd bynnag, ddilyn y gweithdrefnau cywir sy’n 
cynnwys rhoi rhybudd dilys ysgrifenedig a chael gorchymyn meddiant wrth y llys sirol.

Os yw’r landlord yn hawlio bod y person ifanc wedi gwneud rhywbeth o’i le (fel peidio â 
thalu’r rhent) mae’n bosib mae dim ond pythefnos o gyfnod rhybudd fydd ei angen.Fodd 
bynnag, os nad oes gan y landlord reswm dros ddadgartrefu, mae’n rhaid i’r rhybudd fod yn 
o leiaf ddau fis calendr neu’r un cyfnod y telir y rhent, pa un bynnag yw’r hiraf.  

Os nad yw’r person ifanc yn gadael erbyn diwedd y cyfnod rhybudd, gall y landlord gynnig 
am orchymyn llys. Does dim dewis gan y llys ond gwneud gorchymyn i ddadgartrefu tenatiaid 
fyrddaliol sicr os yw’r gweithdrefnau cywir wedi cael eu dilyn.

Pobl ifanc 16 a 17 oed
Ni all plant a phobl ifanc ddal diddordeb cyfreithiol mewn tir, ac felly ni allant ddal tenantiaeth.

Mae yna ffyrdd, fodd bynnag, y gall landlord roi hawliau preswylio i bobl ifanc 16 a 17 oed. 
Mae’r rhain yn cynnwys: 

 V rhoi tenantiaeth i drydydd person mewn ymddiriedaeth ar gyfer y plentyn neu’r person 
ifanc tan iddynt gyrraedd 18 oed. Gall y trydydd person fod yn oedolyn o berthynas 
neu ffrind neu weithiwr cymdeithasol a maent mewn effaith yn ofalwr i’r tenantiaeth. Yr 
ymddiriedolwr sy’n gyfrifol am sicrhau bod y rhent yn cael ei dalu, ond nid yw’n gymwys 
i dalu’r rhent allan o’i adnoddau ei hun oni bai ei fod wedi rhoi gwarant personol i 
wneud hynny.

 V Dal y tenantiaeth mewn ymddiriedaeth eu hunain ar gyfer y plentyn neu berson ifanc tan ei 
fod yn cyrraedd 18 oed.

 V Rhoi tenantiaeth ar y cyd i’r plentyn neu’r person ifanc gyda rhywun sydd yn 18 oed 
neu’n hŷn 

 V Rhoi trwydded iddynt.
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Atodiad 2: Egwyddorion ar gyfer 
dod â dadgartrefu i ddigartrefedd 
o dai cymdeithasol i ben
Mae tystiolaeth yn dangos bod y canran mwyaf o bobl sy’n ddigartref neu ar fin dod yn ddigartref, 
wrth fynd at wasanaethau, yn y sefyllfa hon yn y lle cyntaf oherwydd colli eiddo wedi’i rentu, neu 
o ganlyniad i dor-perthynas. Mae colli eiddo wedi’i rentu o dai cymdeithasol a thai rhentu preifat, 
ond mae’r canran uchaf yn fwy tebygol o’r sector preifat. Yn ogystal â hyn ceir aelwydydd sy’n 
dod yn ddigartref drwy golli llety dros dro.

Mae rhan gyntaf y papur yn gosod rhai egwyddorion o safbwynt dull i gyrraedd dim dadgartrefu i 
ddigartrefedd o’r sector cymdeithasol. Argymhellir unwaith y bydd y parneriaethau a amlinellir yn 
eu lle y dylid cael eu hymestyn ar gyfer darparwyr y SRP a Llety Dros Dro.

Dod â Dadgartrefu i Ddigartrefedd o Dai Cymdeithasol i ben – 
Diffiniad ac Egwyddorion Drafft

Diffiniad
Ni ddylai unrhyw un ddod yn ddigartref (o fewn y diffiniad statudol) yn dilyn dadgartrefu o dai 
cymdeithasol. 

Egwyddorion
 V Bydd partneriaid yn gweithio gyda’i gilydd i anelu am ddim dadgartrefu, ond lle na ellir osgoi 

dadgartrefu, i ddod â dadgartrefu i ddigartrefedd o dai cymdeithasol i ben.

 V Ni bydd diffyg cydweithrediad canfyddiedig neu wirioneddol tenantiaid yn y broses hon yn 
reswm dros aelwyd yn dod yn ddigartref yn dilyn dadgartrefu.

 V Bydd landlordiaid, awdurdodau lleol a phartneriaid yn gweithio gyda’i gilydd i leihau 
dadgartrefu yn gyfan gwbl, i ddigartrefedd neu beidio. Bydd y partneriaethau hyn yn cael eu 
cynnal lle bydd perygl o ddadgartrefu. 

 V Dylid osgoi’r defnydd o weithrediad dadgartrefu cyfreithiol lle bod hynny’n bosibl. Ni ddefnyddir 
NOSP fel modd o gydweithio gyda tenantiaid sy’n ei chael hi’n anodd cynnal tenantiaeth.

 V Bydd landlordiaid yn gweithio gyda tenantiaid i ddatblygu perthnasau yn seiliedig ar ddull 
wedi’i bersonoleiddio.  

 V Bydd awdurdodau lleol yn gweithio gyda gwasanaethau cyhoeddus a darparwyr cefnogaeth 
i gomisiynu mecanweithiau cefnogol i atal dadgartrefu, gan ddefnyddio’r Grant Cymorth Tai a 
ffynonellau cyllido eraill. 
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 V Os, mewn achosion prin, lle nad oes unrhyw ddewis ond dadgartrefu, dylai llety amgen 
ateb gofynion yr aelwyd (datrysiad wedi’i bersonoleiddio) a bydd yr Awdurdod Lleol 
a phartneriaethau eraill yn cydweithio i ddod o hyd i’r datrysiad gorau – bydd hyn yn 
cynnwys ystyried:

 V Pellter i ysgolion, gweithle, gwasanaethau iechyd

 V Fforddiadwyedd

 V Maint

 V Dylid parhau â’r gefnogaeth am ba bynnag hyd bydd ei angen yn dilyn dadgartrefu / 
symudiad wedi’i reoli i’r tenantiaeth amgen.

 V Dylai llety amgen fod mewn tai cymdeithasol lle bod hynny’n bosibl.

 V Dylid defnyddio dull wedi’i bersonoleiddio, Seicolegol Wybodus a holistig. Dylai hyn 
gynnwys y defnydd o Gynlluniau Tai Personol a chynadleddau achos.

 V Y dull hwn i gael ei ffurfioli fel rhan o brotocol gwirfoddol cyn-weithredu. 

Partneriaid allweddol
 V Pob landlord cymdeithasol yn yr ardal (ALl a CT)

 V Awdurdod Lleol (gwasanaethau cymdeithasol,digartrefedd, tai, gwasanaethau ieuenctid 
ac addysg)

 V Byrddau Iechyd (yn arbennig tȋmoedd iechyd meddwl a chamddefnydd sylweddau)

 V Eiriolwyr Annibynnol (e.e Shelter Cymru, Cyngor ar Bopeth)

 V Heddlu

 V Landlordiaid preifat

 V Darparwyr Llety Dros Dro 

Mae angen monitor effeithiol i atal y defnydd o osodiadau llety anaddas a/neu anghynaliadwy 
i osgoi digartrefedd, ac i fesur effeithiolrwydd y system. Mae angen sefydlu gwaelodlin er 
mwyn monitro’n effeithiol. 

Dylid datblygu’r amlinelliad partneriaethau uchod i fewn i wasanaeth cynhadledd achos ‘dim 
dadgartrefu i ddigartrefedd’ brys ar gyfer landlordiaid cymdeithasol a phreifat a darparwyr 
Llety Dros Dro, sy’n dod â phob gwasanaeth cyhoeddus a thrydydd sector allweddol at ei 
gilydd pan fod landlord yn ystyried dadgartrefu neu gyflwyno rhybudd. Bwriad y gynhadledd 
achos yw naill ai i drefnu gwasanaethau i gynorthwyo’r aelwydydd i gynnal eu tenantiaeth 
presennol (dull Cartrefi yn Gyntaf i denantiaid sy’n bodoli eisoes) neu i ganfod llety a 
chefnogaeth amgen addas. 
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Elfennau allweddol eraill i gefnogi’r dull hwn:

1. Mynediad i gefnogaeth a chyngor cynyddol i landlordiaid preifat a darparwyr Llety Dros Dro 
a’u tenantiaid, sy’n ymdebygu i rwydweithiau landlordiaid cymdeithasol.

2. Ymrwymiad gan wasanaethau a darparwyr lleol i weithio’n agos gyda’r polisi dim dadgartrefu.

3. Pob gwasanaeth cyhoeddus i gymryd cyfrifoldeb dros weithredu’n bositif i helpu tenantiaid 
rhag colli eu cartref ac i weithio gyda gwasanaethau eraill i sicrhau bod hyn yn digwydd.

4. Mwy o wasanaethau cefnogol i gynorthwyo pobl i reoli eu tenantiaeth ac i ddarparu hyn am 
ba hyd bynnag bydd ei angen heb fod yna gyfyngiadau artiffisial mewn lle o ran amser.

5. Cefnogaeth cynghori ac eirioli cynyddol sy’n ceisio atal digartrefedd naill ai drwy gadw pobl 
yn eu cartrefi presennol lle bo hynny’n addas, neu drwy ddarparu llety amgen addas dros dro 
tra’n canfod datrysiadau hir dymor, neu’n dod o hyd i lety amgen sicr. 

6. 6. Sicrhau bod ymgyrchoedd cyhoeddus yn eu lle sy’n helpu pobl i adnabod problemau 
tebygol yn gynnar ac i hyrwyddo gwasanaethau cynghori a chefnogi. 

Datblygwyd gan Tai Cymunedol Cymru, Shelter Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 

Ionawr 2020
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