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Cyflwyniad
Y Grant Cymorth Tai yw prif ffrwd cyllid Llywodraeth Cymru ar 
gyfer atal digartrefedd a chefnogi byw annibynnol. Bob blwyddyn 
mae’n helpu mwy na 60,000 o bobl i osgoi digartrefedd, dianc 
rhag cam-driniaeth, byw yn eu cartrefi eu hunain a ffynnu yn 
eu cymunedau. 

Drwy ddarparu lloches, llety â chymorth a chymorth tenantiaid, mae 
gwasanaethau a gyllidwyd gan y Grant Cymorth Tai yn atal pobl rhag 
gorfod cysgu ar y stryd, galluogi pobl i adael perthnasoedd gam-driniol, 
helpu pobl i oresgyn problemau iechyd meddwl a gweithio gyda nhw i 
adeiladu ar eu cryfderau a chyflawni eu huchelgais. Gall y gwasanaethau 
hyn drawsnewid bywyd unigolion yn llwyr a chyfrannu at Gymru fwy iach, 
llewyrchus a chyfartal.

Yn ogystal â newid bywydau, mae’r Grant Cymorth Tai hefyd 
yn gostwng pwysau ar lu o wasanaethau cyhoeddus, o iechyd a 
gwasanaethau cymdeithasol i gyfiawnder troseddol. Mae nifer o 
adroddiadau wedi dangos effaith ariannol gadarnhaol y gwasanaethau 
hyn yn y Deyrnas Unedig, yn cynnwys ymchwil ar gyfer Cyngor Sir 
Gaerfyrddin, a amcangyfrifodd bod pob £1 a fuddsoddir mewn 
gwasanaethau Cefnogi Pobl yn sicrhau £2.30 o arbedion i iechyd, 
tai, gofal cymdeithasol a diogelwch y gymuned. Amcangyfrifodd 
darn arall o ymchwil ar gyfer Llywodraeth y Deyrnas Unedig fod pob 
£1.60 a fuddsoddir mewn gwasanaethau cymorth cysylltiedig â thai 
yn sicrhau £3.41 o arbedion drwy ostwng galw ar y sector statudol.

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020/21 
Cyn cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2020/21 rydym yn galw ar Weinidogion i gynyddu 
cyllid ar gyfer y Grant Cymorth Tai a sicrhau fod gan y gwasanaethau yr adnoddau a’r 
capasiti i ddiwallu anghenion cymorth a llety pobl sy’n profi digartrefedd, neu sydd mewn 
risg o ddod yn ddigartref, yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn esbonio pam fod angen hyn a sut y gall cyllid ychwanegol helpu i 
ddiwallu amcanion allweddol Llywodraeth Cymru.

Rydym yn uchelgeisiol am ddod â digartrefedd i ben a chwarae ein rhan wrth 
wireddu hyn. I wneud hyn, dylai Llywodraeth Cymru fuddsoddi ymhellach yn y Grant 
Cymorth Tai.

Katie Dalton
Cyfarwyddwr 
Cymorth Cymru

Stuart Ropke
Prif Weithredwr
Cartrefi Cymunedol Cymru

Pobl hŷn

Pobl sengl ddigartref

Pobl ifanc sydd 
wedi profi gofal

Teuluoedd yn dianc rhag 
cam-driniaeth ddomestig

Pobl gyda phroblemau 
iechyd meddwl

Pobl gydag 
anableddau dysgu

Pobl sy’n gaeth i alcohol 
a/neu sylweddau

Teuluoedd digartref

Lloches 

Cymorth tenantiaeth

Llety â chymorth

Eleri Butler
Prif Weithredwr
Cymorth i Ferched Cymru



3

Cyd-destun
Cafodd y Grant Cymorth Tai (HSG) ei greu ym mis Ebrill 2019 yn dilyn uno ffrydiau 
cyllid Cefnogi Pobl, Grant Atal Digartrefedd a Gorfodaeth Rhentu Doeth Cymru. Mae’n 
ariannu mwyafrif helaeth gwasanaethau cymorth digartrefedd a chysylltiedig â thai 
yng Nghymru, yn cynnwys hostelau i’r digartref, llochesi, cynlluniau llety â chymorth a 
gwasanaethau cymorth tenantiaeth.

Cynyddu digartrefedd
Ers Deddf Tai (Cymru) 2014 mae 
awdurdodau lleol wedi casglu data ar nifer 
yr aelwydydd dan fygythiad digartrefedd ac 
a gafodd eu hasesu fel digartref ac sydd â 
dyletswydd iddynt dan Adran 73 y Ddeddf. 
Fel y dangosir yn y tabl, bu’r niferoedd 
yn cynyddu bob blwyddyn ers dechrau 
casglu data a dywed ein haelodau wrthym 
fod mwy o bobl angen cymorth ar gyfer 
problemau cynyddol gymhleth sy’n cyd-
ddigwydd a phrofiadau o drawma.

Er bod rhai o’r ffactorau sy’n achosi digartrefedd tu allan i reolaeth Llywodraeth 
Cymru, y mae’r Llywodraeth yng ngofal un o’r dulliau allweddol i atal a lliniaru 
digartrefedd, y Grant Cymroch Tai. Gan y caiff y gyllideb hon ei gosod yn flynyddol, 
mae gan Weinidogion ac Aelodau Cynulliad gyfrifoldeb i osod a chraffu ar lefel y 
cyllid a sicrhau ei fod yn diwallu anghenion pobl.

Gostyngiad mewn cyllid
Dengys y graff hwn sut mae’r 
gyllideb Cefnogi Pobl wedi 
gostwng mewn blynyddoedd 
diweddar, o £139 miliwn yn 
2011/12 i £124 miliwn yn 
2019/201. 

Gan roi ystyriaeth i chwyddiant, 
byddai £139 miliwn yn 2012 yn 
gyfwerth â dros £161 miliwn yn 
20182.

Mae hyn yn gyfweth â 
gostyngiad o £37 miliwn 
mewn cyllid gwir dermau 
o gyllideb Cefnogi Pobl 
rhwng 2012 a 2018.

1 Roedd hyn yn rhan o’r gyllideb Grant Cymorth Tai ar 2019/20, ond cafodd yr elfen Cefnogi Pobl ei war-
chod drwy’r cytundeb ar y gyllideb gan Lywodraeth Cymru / Plaid Cymru.
2 Yn defnyddio ffigurau chwyddiant Banc Lloegr

No. of 
households 
threatened 
with 
homelessness 
within in 56 
days

No. of 
households 
assessed as 
homeless and 
owed duty 
under Section 
73

2015/16 7,128 6,891

2016/17 9,231 10,908

2017/18 9,072 11,277

2018/19 10,737 11,715

£115,000,000

£120,000,000

£125,000,000

£130,000,000

£135,000,000

£140,000,000 HSG

SP
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Yr achos dros gynnydd
Mae’r gefnogaeth draws-bleidiol a gwleidyddol i warchod cyllid Cefnogi Pobl 
mewn blynyddoedd diweddar wedi galluogi darparwyr cymorth, cymdeithasau 
tai a chynghorau i gefnogi degau o filoedd o bobl. Fodd bynnag, mae ein 
haelodau yn dweud wrthym fod gwasanaethau wedi cyrraedd y pwynt 
tyngedfennol - ac na fydd setliad arian gwastad yn 2020/21 yn ddigon. 
Bu awdurdodau lleol, darparwyr cymorth trydydd sector a landlordiaid cymdeithasol yn 
gweithio’n galed iawn yn yr ychydig flynyddoedd diweddar i wneud arbedion o fewn eu 
gwasanaethau. Mae costau darpariaeth wedi cynyddu, yn bennaf oherwydd chwyddiant a 
chymhlethdod y galw, ond nid felly’r cyllid. Mae hyn yn digwydd mewn sefyllfa o gynnydd 
mewn digartrefedd a phobl yn cyflwyno gyda chyfuniad mwy heriol o faterion sy’n cyd-
ddigwydd megis problemau iechyd meddwl, problemau defnydd sylweddau ac effaith 
trawma.

Gwyddom ei bod yn hollbwysig meithrin perthynas o ymddiriedaeth gyda phobl, yn arbennig 
gydag amlder profiadau niweidiol yn ystod plentyndod ymysg pobl sy’n profi, neu mewn risg 
o, ddigartrefedd. Mae lliniaru profiadau niweidiol yn ystod plentyndod a thorri’r cylch yn 
golygu fod angen i weithwyr cymorth fod â’r amser a’r capasiti i feithrin y perthnasoedd 
effeithlon hynny. Ond mae cyfyngiadau cyllid a phwysau i weld cyn gymaint o bobl ag sydd 
modd mewn cyfnod cyfyngedig yn gwneud hyn yn gynyddol anodd.

Dywed ein haelodau wrthym ei bod yn gynyddol anodd o fewn y cyfyngiadau presennol ar y 
gyllideb i ddarparu gwasanaethau sy’n canoli ar y person, ymwybodol o drawma i ddiwallu 
anghenion pobl sydd angen cymorth. Heb fuddsoddiad ychwanegol yn y Grant Cymorth Tai 
yng nghyllideb nesaf Llywodraeth Cymru, mae risg na fydd gan wasanaethau y capasiti i 
ddiwallu anghenon pobl - ac y gallai digartrefedd fynd yn llawer gwaeth. 

Ailddosbarthu
Ers sefydlu’r rhaglen Cefnogi Pobl yn 2003 cafodd dosbarthiad cyllid i awdurdodau lleol ei 
seilio ar wariant hanesyddol yn hytrach nag ar yr angen mwyaf. Ceisiodd Llywodraeth Cymru 
ddatrys y broblem drwy weithredu fformiwla cyllid newydd yn 2012-13, a ailddosbarthodd 
gyllid yn ôl angen. Fodd bynnag, cafodd yr ailddosbarthiad ei ohirio pan oedd y rhaglen 
Cefnogi Pobl yn wynebu toriadau cyllideb, gan y byddai rhai awdurdodau lleol wedi wynebu 
gostyngiadau sylweddol mewn gwariant. Ers hynny, mae Swyddfa Archwilio Cymru a’r 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus wedi annog Llywodraeth Cymru i ailddechrau’r gwaith hwn. 

Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu Llywodraeth Cymru yn datblygu ymagwedd newydd at 
ailddosbarthu. Mae’n ddealladwy i hyn achosi llawer iawn o bryder ar gyfer yr ardaloedd 
awdurdod lleol sy’n debyg o golli cyllid. Mae’r gwasanaethau sy’n gweithredu yn yr 
ardaloedd hyn ar hyn o bryd yn cael eu defnyddio gan bobl sy’n ddigartref neu mewn risg o 
ddigartrefedd, cam-drin domestig, argyfyngau iechyd meddwl a llawer o broblemau eraill. 
Gallai unrhyw doriadau arwain at gau’r gwasanaethau hyn a phobl yn methu cael mynediad 
i’r cymorth maent ei angen.

Derbynnir yn eang mai’r amser gorau i ailddosbarthu yw pan fydd y gyllideb gyffredinol 
yn cynyddu, fel nad oes un ardal unigol yn wynebu toriad a fyddai’n arwain at ddiflaniad 
gwasanaethau y mae angen mawr amdanynt. Fel canlyniad, credwn fod angen i Lywodraeth 
Cymru roi digon o gyllid yn y gyllideb Grant Cymorth Tai i alluogi’r ardaloedd sydd yn 
hanesyddol wedi bod ar eu colled i dderbyn y cyllid maent ei angen, tra’n osgoi toriadau i 
wasanaethau mewn awdurdodau lleol eraill.
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Cyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru
Mae Llywodraeth Cymru wedi ailadrodd ei huchelgais i ddod â digartrefedd 
i ben ac wedi cefnogi amrywiaeth o gynlluniau a syniadau polisi i helpu i 
gyflawni hyn. Dim ond drwy fuddsoddiad ychwanegol mewn gwasanaethau a 
gyllidwyd gan y Grant Cymorth Tai y gellir cyflawni’r blaenoriaethau hyn.

  Atal troi allan o dai cymdeithasol rhag troi’n ddigartrefedd
Mae cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol yn ymroddedig i atal troi allan o dai 
cymdeithasol rhag troi’n ddigartrefedd. Mae gwasanaethau cymorth tenantiaeth 
yn greiddiol i atal troi allan o dai cymdeithasol rhag troi’n ddigartrefedd, gan roi 
cefnogaeth hanfodol i denantiaid a gweithredu fel cynullwyr ar gyfer cynadleddau achos 
gyda gwasanaethau cyhoeddus eraill. Dim ond drwy weithio ar draws gwasanaethau 
cyhoeddus y gallwn ostwng digartrefedd a rhoi diwedd ar y risg o uniryw un yn dod yn 
ddigartref yn dilyn diwedd tenantiaeth tai cymdeithasol.

Mae buddsoddiad ychwanegol mewn gwasanaethau cymorth tenantiaeth yn hanfodol i 
atal troi allan o gartrefi rhag troi’n ddigartrefedd, fel a nodwyd yn argymhelliad y Grŵp 
Gweithredu Digartrefedd yn eu hadroddiad ym mis Hydref 2019: 

Dylai Llywodraeth Cymru felly gynyddu cyllid ar gyfer y Grant Cymorth Tai i alluogi 
awdurdodau lleol i gomisiynu mwy o wasanaethau cymorth cysylltiedig â thai fydd yn 
helpu pobl i gadw tenantiaethau cymdeithasol.1  

Mae’n anodd gwybod faint o fuddsoddiad sydd ei angen i ostwng nifer yr achosion troi allan 
a rhoi diwedd ar achosion o droi allan rhag troi’n ddigartrefedd, oherwydd cymhlethdod 
y broblem a all arwain at risg troi allan. Fodd bynnag, roedd 4700 o aelwydydd mewn ôl-
ddyled o 13 neu fwy o wythnosau o rent mewn tai cymdeithasol fel ar 31 
Mawrth 2018, ffactor risg mewn cynnal tenantiaeth2. Ôl-ddyledion rhent yw 
prif achos troi allan o dai gymdeithasol yng Nghymru, er fod yr achosion am 
ôl-ddyledion rhent sylweddol yn amrywiol.

Gan ddefnyddio ffigurau cost o adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y 
rhaglen Cefnogi Pobl, byddai buddsoddiad ychwanegol o £14.5 miliwn yn 
ariannu cefnogaeth ddwys ar gyfer y 4700 o denantiaid hyn gan fynd i’r afael 
ag achosion ôl-ddyledion rhent ac atal digartrefedd posibl3. 

 Ehangu Tai yn Gyntaf
Dros yr ychydig flynyddoedd diweddar gwnaeth Llywodraeth Cymru 
ymrwymiad a groesewir i gyflwyno Tai yn Gyntaf, model a fu’n 
llwyddiant sylweddol ac a gefnogir gan dystiolaeth ryngwladol4. 

Fodd bynnag cafodd yr ymrwymiad hwn ei ariannu drwy gyllid ‘arloesi’ 
blynyddol hyd yma. Mae angen rhoi cyllid Tai y Gyntaf yn y brif ffrwd a’r 
Grant Cymorth Tai yw’r lle mwyaf addas ar gyfer hyn. Fodd bynnag, mae hyn yn 
golygu bod angen cyllid ychwanegol at y Grant Cymorth Tai i alluogi ymestyn Tai yn Gyntaf 
ar gyfer y grŵp neilltuol o bobl y caiff ei argymell ar eu cyfer - heb ddisodli gwasanaethau ar 
gyfer pobl eraill sydd yn ddigartref neu mewn risg o ddod yn ddigartref.

1 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-10/homelessness-action-group-report-october-2019.pdf (page 26)
2 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Housing/Social-Housing-Rent-Arrears/tenanciesinarrearsat31march-by-year-provid-
er-duration
3 https://www.audit.wales/system/files/publications/Supporting-People-2017-English.pdf (page 7)
4 https://housingfirsteurope.eu/guide/what-is-housing-first/the-evidence-for-housing-first/ 

£14.5 
miliwn

£6-11 
miliwn

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-10/homelessness-action-group-report-october-2019.pdf
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Housing/Social-Housing-Rent-Arrears/tenanciesinarrearsat31march-by-year-provider-duration
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Housing/Social-Housing-Rent-Arrears/tenanciesinarrearsat31march-by-year-provider-duration
https://www.audit.wales/system/files/publications/Supporting-People-2017-English.pdf
https://housingfirsteurope.eu/guide/what-is-housing-first/the-evidence-for-housing-first/
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Mae adroddiad Crisis ‘Implementing Housing First across England, Scotland and Wales’1 yn 
amcangyfrif faint o bobl yng Nghymru fyddai angen Tai yn Gyntaf, gan gofio fod y model 
wedi ei dargedu at bobl sydd ag anghenion uchel, lluosog a chymhleth a/neu brofiad mynych 
o gysgu ar y stryd. Mae’r ymchwil yn amcangyfrif fod rhwng 600 a 1100 o bobl yng Nghymru 
angen yr ymyriad hwn. 

ddefnyddio’r costau o astudiaeth ddichonolrwydd Lerpwl2 ac ymchwil am gost Tai yn Gyntaf 
yn Lloegr, rydym wedi amcangyfrif y byddai hyn yn costio rhwng £6,388,200 a £11,711,700 y 
flwyddyn i’w weithredu yng Nghymru.

  Rhoi lloches a Chymorth i bobl yn ffoi rhag VAWDASV
Bu cynnydd flwyddyn ar flwyddyn mewn gwasanaethau arbenigol trais yn erbyn 
menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) yng Nghymru yn nifer y 
goroeswyr sy’n cysylltu â nhw am help, yn ogystal â chynnydd yng nghymhlethdod y 
problemau y maent yn eu trin (iechyd meddwl, cam-drin sylweddau, trais rhywiol ac 
ymelwa).

Er enghraifft, y llynedd cafodd 21,699 o 
oroeswyr eu hatgyfeirio at wasanaethau 
arbenigol lleol, sy’n gynnydd o 61% o’r 
flwyddyn flaenorol. Mae’r ffigur hwn hefyd 
yn cynnwys 30 o fenywod ‘heb hawl i arian 
cyhoeddus’ a gafodd eu lletya mewn llochesi ac 
a fyddai fel arall wedi bod yn wynebu bod ar y 
clwt. Mae llawer o wasanaethau arbenigol yn 
gweithredu ar gyllidebau bach iawn ac, wrth i’r 
galw gynyddu, maent yn wynebu amgylchiadau 
mwy dybryd. Y llynedd, ni fedrid cefnogi 512 
o oroeswyr mewn llochesi oherwydd diffyg gofod gwasanaeth, capasiti neu adnoddau. Mae 
Cymorth i Fenywod Cymru hefyd yn amcangyfrif na wnaeth 77% o’r plant a brofodd gam-drin 
domestig yn y flwyddyn ddiwethaf dderbyn cefnogaeth o wasanaeth arbenigol.

Rydym wedi amcangyfrif y byddai’n costio £22,0235,956 yng Nghymru i ddarparu cymorth 
i oroeswyr mewn llochesi a hefyd yn y gymuned. Byddai’r arian hwn yn sicrhau fod 
gwasanaeth arbenigol VAWDASV yng Nghymru yn derbyn adnoddau digonol 
i ddarparu gwasanaethau achub bywyd i oroeswyr sy’n ffoi rhag trais a 
cham-driniaeth. Byddai hyn yn cynnwys gwasanaethau lloches (yn cynnwys 
tai rhannu, unedau hunangynwysedig a llety gwasgaredig), cymorth 
ailsefydlu, cymorth allgymorth a chymorth fel y bo angen, ymyriadau 
arbennig ar gyfer plant a phobl ifanc a chymorth therapiwtig megis 
grwpiau cymorth. Yn 2017/18, dim ond £8,947,707 o gyllid Cefnogi Pobl a 
dderbyniodd y sector VAWDASV.

Byddai’r £13,088,251 ychwanegol yn golygu na fyddid yn troi unrhyw oroeswyr i ffwrdd ac y 
gall gwasanaethau ddarparu newid sy’n parhau drwy fodel holistig o gefnogaeth o ddynodiad 
i adferiad yn cynnwys cefnogi plant a phobl ifanc wrth ochr y rhiant nad yw’n cam-drin.

1 https://www.crisis.org.uk/media/239451/implementing_housing_first_across_england_scotland_and_wales_2018.pdf
2 https://www.crisis.org.uk/media/237545/housing_first_feasibility_study_for_the_liverpool_city_region_2017.pdf

“Fe wnaeth y menywod yn y gwasanaeth 
hwn achub fy mywyd. Fedrwn i ddim 
ymdopi ac fe wnaethon nhw roi fy 
mywyd yn ôl i fi. Roeddwn yn byw mewn 
sefyllfa afreal ac roeddent yn deall. Fe 
wnaethant i mi deimlo’n llai ynysig a fy 
helpu i ddod o hyd i fy hunan eto.” 

(Goroesydd)

£13 
miliwn

https://www.crisis.org.uk/media/239451/implementing_housing_first_across_england_scotland_and_wales_2018.pdf
https://www.crisis.org.uk/media/237545/housing_first_feasibility_study_for_the_liverpool_city_region_2017.pdf
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Buddion i wasanaethau tai a digartrefedd awdurdodau lleol
• Galluogi awdurdodau lleol i weithredu eu dyletswyddau dan Ddeddf Tai (Cymru) 

2014 drwy ddarparu cymorth tenantiaeth a thai â chymorth.
• Darparu llety argyfwng ar gyfer pobl sy’n ddigartref neu’n ffoi 

rhag cam-drin domestig.
• Atal achosion o droi allan, gan ostwng pwysau ar adrannau 

digartrefedd.
• Rhoi tai a chymorth i bobl fel y gallant barhau i fyw’n annibynnol 

yn eu cartrefi eu hunain.

Buddion i’r gwasanaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
• Gostwng y galw ar wasanaethau meddygon teulu, ysbytai ac ambiwlans.
• Helpu pobl i reoli eu hiechyd meddwl yn well ac osgoi gorfod mynd i ysbyty.
• Atal oedi wrth ryddhau o ysbyty.
• Helpu pobl i oresgyn problemau gyda defnyddio sylweddau.
• Atal pobl hŷn rhag bod angen gofal preswyl.
• Galluogi pobl gydag anableddau dysgu i fyw’n annibynnol yn eu 

cymunedau.
• Cefnogi llawer o rieni a theuluoedd, gall ostwng risgiau diogelu a 

gostwng pwysau ar wasanaethau plant.

Buddion i ddiogelwch y gymuned a chyfiawnder 
troseddol
• Gostwng ail-droseddu, gwella diogelwch y gymuned
• Helpu teuluoedd i ddianc rhag cam-drin domestig drwy ddarparu 

llety a chymorth.
• Helpu pobl i oresgyn problemau gyda defnyddio sylweddau.

Buddion i addysg a’r economi
• Cefnogi plant i lwyddo yn yr ysgol drwy ddarparu amgylcheddau 

teulu diogel a sefydlog.
• Cefnogi pobl sy’n aml ar y cyrion i gael mynediad/ailfynediad i 

addysg, gwirfoddoli, hyfforddiant a chyfleoedd gwaith, yn aml drwy 
eu mentrau cymdeithasol eu hunain.

Manteision HSG i wasanaethau cyhoeddus eraill
Er bod prif ffocws y Grant Cymorth Tai ar atal a lliniaru digartrefedd, gwyddom ei fod yn rhoi 
amrywiaeth o fuddion i feysydd gwasanaeth cyhoeddus eraill.
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Barn y bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau
Bob blwyddyn mae Cymorth Cymru yn trefnu digwyddiadau ymgysylltu i wrando ar farn pobl 
sydd wedi defnyddio gwasanaethau digartrefedd a gwasanaethau cymorth cysylltiedig â 
thai yng Nghymru. Rydym yn creu gofod diogel, anfeirniadol lle gall pobl fod yn onest am 
eu profiadau gan wybod y cânt eu trin gyda pharch. Bob blwyddyn mae pobl yn gofyn i ni 
rannu eu barn gyda phobl sy’n gwneud penderfyniadau am wasanaethau, tebyg i Aelodau 
Cynulliad a Gweinidogion Llywodraeth Cymru. Mae eu sylwadau’n helpu i ddangos effaith y 
gwasanaethau hyn ar fywydau pobl.

C. Ble ydych chi’n meddwl fyddech chi os na fyddai’r 
gwasanaethau hyn ar gael?

C. Beth fu’r effaith ar eich bywyd?

“Yn dal i fod mewn 
perthynas lle’r oeddwn 
yn cael fy ngham-drin.”

“Fyddai gen i 
ddim dyfodol.”

“Yn ddigartref 
ac yn cysgu ar y 

stryd.”

“Yn meddwl am 
ladd fy hun.”

“Wedi colli fy 
mhlant.”

“Wedi 
marw.”

“Iechyd corfforol 
a meddwl gwael.”

“Problemau cyffuriau ac alcohol.”“Dim mewn lle da.”

“Yn yr ysbyty.” “Perthynas wael 
gyda fy nheulu.”

“Yn y carchar.”

“Mae’n gwneud i chi 
deimlo fel eich bod yn 

werth rhywbeth.”

“Mae wedi rhoi sicrwydd 
ac amgylchedd diogel i fi 

a fy mhlant.”

“Wedi atal y cylch i fi 
- defnyddio cyffuriau 

a mynd i’r carchar.”

“Wedi fy nghadw i 
ffwrdd o’r stryd.”“Cefais y cymorth 

roeddwn ei angen gyda 
fy iechyd meddwl.”

“Mae gen i ymdeimlad o bwrpas 
mewn bywyd a chyflogaeth.”

“Rhoi’r gorau i alcohol a 
mynd i’r afael â fy iechyd 

corfforol a meddwl.”

“Fe ddysgodd sgiliau bywyd 
sylfaenol i mi, sydd wedi rhoi 

annibyniaeth i fi.”
“Wedi fy helpu i aros 

mewn addysg.”

“Fy helpu i fynd 
allan o berthynas 

wael.”
“Mae gen i do 

uwch fy mhen.”

“Wedi rhoi 
gobaith i mi.”

“Gwell perthynas 
gyda fy nheulu.”
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Amdanom ni: 
Cymorth Cymru yw’r corff trosfwaol ar gyfer darparwyr gwasanaethau digartrefedd, 
cymorth ym maes tai a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae ein haelodau’n darparu 
ystod eang o wasanaethau sy’n rhoi cymorth i bobl ymdopi â chyfnodau anodd, 
ailadeiladu eu hynanhyder, a byw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Rydym yn 
gweithredu fel llais y sector, gan ddylanwadu ar ddatblygu a gweithredu polisïau, 
deddfwriaeth ac ymarfer sy’n effeithio ar ein haelodau ac ar y bobl maent yn estyn 
cymorth iddynt.  Rydym yn awyddus i fod yn rhan o fudiad cymdeithasol sy’n rhoi terfyn 
ar ddigartrefedd a chreu Cymru lle gall pawb fyw’n ddiogel ac yn annibynnol yn eu 
cartrefi eu hunain, a ffynnu yn eu cymunedau.
www.cymorthcymru.org.uk

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) yn cynrychioli mwy na 70 cymdeithas tai a 
sefydliad cymunedol cydfuddiannol dielw yng Nghymru. Mae gan CHC Fwrdd ac Uwch 
Grŵp Rheoli, a gefnogir gan dimau arbenigol. Mae CHC yn ymgyrchu ac yn lobio ar ran, a 
gydag, aelodau i hyrwyddo tai cymdeithasol a gwasanaethau cysylltiedig yng Nghymru.
Rôl CHC o fewn Cymru yw:
•	 Bod yn brif lais y sector tai cymdeithasol
•	 Hyrwyddo’r sector tai cymdeithasol yng Nghymru
•	 Hyrwyddo lliniaru caledi ariannol drwy ddarpariaeth y sector o dai cymdeithasol cost 

isel
•	 Annog a hwyluso darparu, adeiladu, gwella a rheoli tai cymdeithasol cost isel gan 

gymdeithasau tai yng Nghymru
•	 Darparu gwasanaethau, addysg, hyfforddiant, gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i’n 

haelodau.
www.chcymru.org.uk 

Welsh Women’s Aid Cymorth i Ferched Cymru yw’r elusen genedlaethol yng Nghymru 
sy’n gweithio i ddileu cam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod. 
Cawsom ein sefydlu yn 1978, ac rydym ni’n rhwydwaith Cymreig o gyrff annibynnol sy’n 
darparu gwasanaethau achub bywyd ac ataliol fel rhan o rwydwaith o ddarpariaeth 
yn y DU. Y gwasanaethau arbenigol hyn yw’n haelodaeth graidd, a rhyngddynt maen 
nhw’n darparu llochesi sy’n achub bywyd, gwaith allgymorth, ac eiriolaeth a chymorth 
cymunedol i oroeswyr trais a cham-drin – menywod, dynion a theuluoedd – ac yn 
cyflenwi gwaith ataliol arloesol mewn cymunedau lleol. Rydym ni wedi arwain y gwaith 
o ffurfio ymatebion ac ymarfer cymunedol cydlynol yng Nghymru, drwy ymgyrchu am 
newid a darparu cyngor, gwasanaethau ymgynghori, cymorth a hyfforddiant i gyflenwi 
gwelliannau polisi a gwasanaeth i oroeswyr, teuluoedd a chymunedau.
www.welshwomensaid.org.uk

http://www.cymorthcymru.org.uk
http://www.chcymru.org.uk
http://www.welshwomensaid.org.uk



