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A –Argymhelliad /Argymhellion a Rheswm/Rhesymau
1. Cymeradwyo argymhellion Cynlluniau Cyflawni a Chomisiynu Grant Cymorth Tai
Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer 2021-22, a thrwy hynny, sicrhau y byddir yn cydymffurfio â
Thelerau ac Amodau'r Grant; a
2. Rhoi sel bendith parthed y cyllid a ddyrennir i bob maes Gwasanaeth, fel yr amlinellwyd
yn y Cynllun Comisiynu Cefnogi Pobl, ac a gymeradwywyd yn flaenorol gan y Grŵp
Cynllunio Cymorth Tai amlasiantaethol.
1.0 Rhesymau
1.1 Fframwaith polisi a menter gyllido gan Llywodraeth Cymru yw’r Grant Cymorth Tai, sef
cyfuniad o dri grant oedd ar un adeg yn dri grant gwahanol: Rhaglen Cefnogi Pobl,
Grant Atal Digartrefedd a Gorfodi Rhentu Doeth Cymru.
1.2 Daeth i fodolaeth ym mis Ebrill 2019 yn dilyn hyblygrwydd cyllido prosiect braenaru
Llywodraeth Cymru. Gwnaed penderfyniad Gweinidogol ym mis Hydref 2018 i greu
dau grant o’r gwaith grant Ymyrraeth Gynnar, ac Atal a Chynhaliaeth, gan wahanu’r
grantiau cysylltiedig â thai oddi wrth elfennau nad oeddynt yn ymwneud â thai ar gyfer
pob awdurdod lleol. O ganlyniad i hyn, o Ebrill 2019, sefydlodd Llywodraeth Cymru
Grant Plant a Chymunedau (oedd yn cynnwys Dechrau’n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, y
Gronfa Waddol, Hyrwyddo Ymgysylltiad Cadarnhaol i Bobl Ifanc, Cronfa Dydd Gŵyl
Dewi, Cymunedau am Waith a Mwy a Gofal Plant a Chwarae ), ac un Grant Cymorth
Tai (yn cynnwys Cefnogi Pobl, Atal Digartrefedd a Gorfodi Rhentu Doeth Cymru).
1.3 Rhaglen grant ymyrraeth gynnar yw Grant Cymorth Tai i gefnogi gweithgaredd, sy'n
atal pobl rhag bod yn ddigartref, yn sefydlogi eu sefyllfa dai, neu'n helpu pobl a allai
fod yn ddigartref i ddod o hyd i lety a'i gadw. Nid yw'r Grant Cymorth Tai yn ariannu'r
ddyletswydd statudol sydd ar awdurdodau lleol i atal digartrefedd. Mae gwasanaethau
a ariennir gan y Grant Cymorth Tai, yn hytrach, yn ymestyn y gwasanaeth statudol, yn

ei ategu ac yn ei gynorthwyo i sicrhau bod y cynnig cyffredinol a roddir gan
awdurdodau yn helpu pobl i gael y cartrefi cywir gyda'r cymorth cywir i lwyddo. Mae'n
cynorthwyo pobl fregus i roi sylw i'r problemau sy'n eu hwynebu, ac sydd weithiau'n
niferus, megis dyled, cyflogaeth, rheoli tenantiaeth, camddefnyddio sylweddau, trais yn
erbyn merched, cam-drin domestig a thrais rhywiol, a phroblemau iechyd meddwl.
Mae’r cymorth yn canolbwyntio ar yr unigolyn, gyda'r nod o gynorthwyo pobl i sicrhau a
chynnal tai cynaliadwy trwy roi sylw i'r problemau iechyd meddwl a chamddefnyddio
sylweddau neu broblemau eraill sy'n eu hwynebu, helpu i wella eu hiechyd a'u lles a /
neu eu helpu i symud ymlaen i swydd neu hyfforddiant neu i gael yn nes atynt, yn
seiliedig ar eu hamgylchiadau penodol.
1.4 Mae'r rhaglen grant yn cyfrannu’n sylweddol at weithredu Rhan 2 Deddf Tai (Cymru)
2014, sy'n canolbwyntio ar atal digartrefedd. Mae hefyd yn lleihau neu'n atal yr angen
am ymyraethau, sydd yn aml yn fwy costus, gan wasanaethau cyhoeddus eraill gan
gynnwys y GIG a / neu ofal cymdeithasol i unigolion a theuluoedd ac, mewn rhai
achosion, i bobl sy'n dod dan y system cyfiawnder troseddol.
1.5 Mewn llythyr a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Rhagfyr 2020, dywedwyd
y byddai Dyraniad Dangosol Ynys Môn ar gyfer 2021/2022 yn cynyddu £856,722.50 o
Ebrill 2021 ymlaen. Dyma'r cynnydd cyntaf yn y grant ers pum mlynedd, gyda'r
dyfarniad dangosol newydd wedi'i osod ar £3,571,720.50. Yn y gorffennol, gosodwyd y
dyraniad ar £2,714,998 gyda £2,643,866 ohono’n cael ei ddyrannu i'r elfen Cefnogi
Pobl, £64,923 ar gyfer Atal Digartrefedd (anstatudol) a £6,209 at ddibenion gorfodi
Rhentu Doeth Cymru.
2.0 Cefndir
2.1 Beth mae Darpariaeth Cymorth Tai yn ei gynnwys?
2.2 Ymhlith y mathau cyffredin o ddarpariaethau Cymorth sy'n gysylltiedig â Thai mae:










Cynorthwyo rhywun sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref
i ddod o hyd i rywle i fyw, cyn pen 56 diwrnod ar ôl iddynt gyflwyno mewn
sefyllfa o'r fath.
Darparu pecyn cymorth fel bod modd i'r unigolyn bregus gynnal tenantiaeth a
lliniaru'r risg y bydd y denantiaeth yn chwalu a / neu y caiff yr unigolyn ei droi
allan o'r tŷ.
Rhoi cymorth gydag ôl-ddyledion rhent, rheoli dyled a sgiliau cyllidebu
Cynorthwyo'r defnyddiwr gwasanaeth i hawlio budd-daliadau lles a helpu a
galluogi'r unigolyn i barhau i dderbyn y budd-daliadau y mae'n gymwys i'w
derbyn ac ymdrin â'r asiantaethau perthnasol.
Cynorthwyo defnyddwyr gwasanaeth i gadw eu llety'n ddiogel, e.e. esbonio
sut i gloi eu heiddo a rheoli mynediad priodol.
Annog y defnyddiwr gwasanaeth i gadw unrhyw apwyntiadau sy'n berthnasol
i wella ei allu i reoli ei lety ei hun.








Annog ac ysgogi'r defnyddiwr gwasanaeth i ddatblygu sgiliau cymdeithasol a
magu’r hyder sy’n angenrheidiol i deimlo'n rhan o'r gymuned ac i gymryd
rhan mewn gweithgareddau o ddiddordeb.
Hybu, annog ac ysgogi defnyddwyr gwasanaeth i ddatblygu'r sgiliau bywyd
sy’n angenrheidiol, megis coginio, glanhau a golchi dillad.
Rhoi’r cymorth angenrheidiol fel bod defnyddwyr gwasanaeth yn cael
cyfleoedd addysg, hyfforddiant a / neu gyflogaeth briodol.
Rhoi cyngor ar gyfleoedd symud ymlaen neu gyfleoedd ar gyfer tai parhaol.
Creu cyswllt â landlordiaid i ddod o hyd i lety addas a fforddiadwy a, hefyd,
ddarparu cyfryngu a chymhellion priodol i atal digartrefedd diangen lle cyfyd
anghydfodau.

2.3 Ymhlith gofynion y Grant Cymorth Tai mae'r angen i baratoi Cynlluniau Cyflawni a
Chomisiynu i hysbysu Llywodraeth Cymru a'r holl bartneriaid a’r rhanddeiliaid o'n
bwriadau a'n blaenoriaethau comisiynu.
2.4 Mae'r Cynlluniau Cyflawni a Chomisiynu sydd ynghlwm yn amlinellu ein bwriadau, o
ran sut y bwriadwn ddefnyddio'r Cyllid Cymorth Tai, o Ebrill 2021.Yn unol â nodau ac
amcanion y rhaglen, byddwn yn gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol
ar draws sectorau i atal digartrefedd ble bynnag y bo modd ac yn grymuso unigolion a
theuluoedd bregus i gaffael neu adennill y sgiliau byw bob dydd, angenrheidiol er
mwyn iddynt reoli eu llety ar draws pob deiliadaeth. Wrth wneud hynny, byddwn yn
cyfrannu’n sylweddol i ddau o dri nod Craidd y cyngor. Y rhain yw:



creu'r amodau i bawb gyflawni eu potensial tymor hir
cynorthwyo oedolion a theuluoedd bregus a'u cadw mor ddiogel, iach ac annibynnol
â phosibl

2.5 Mae cyflwyno'r Grant Cymorth Tai yn llwyddiannus a sicrhau ei fod yn gyson â'i
chwaer raglen, y Grant Plant a Chymunedau, hefyd, yn rhan annatod o Strategaeth
Atal ac Ymyrraeth Gynnar y Cyngor.
2.6 Yn ystod y 18 mis i ddwy flynedd diwethaf, o ddadansoddi data a thrafod gyda
darparwyr a rhanddeiliaid eraill, gwelsom y bu newid yn nifer y cyfeiriadau ac, yn fwy
na hynny, yn nifer yr achosion cymhleth y mae angen cymorth ac ymyriadau wedi'u
targedu ar eu cyfer.
2.7 Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi gweld gogwydd ar draws pob grŵp oedran, (o 16+
i 55+), lle'r oedd mwyafrif yr achosion, yn flaenorol yn anghenion isel i ganolig, i rai lle
mae’r anghenion bellach yn ganolig i uchel. Roedd llawer o’r unigolion yn cyflwyno
neu'n ailgyflwyno gyda dau neu fwy o anghenion heriol, megis problemau iechyd
meddwl, camddefnyddio sylweddau a cham-drin domestig. Mae'r pandemig Covid-19
wedi gwaethygu'r sefyllfa, gyda llawer o aelwydydd yn gweld colli incwm, profi
unigedd, problemau iechyd meddwl, cam-drin domestig cudd, camddefnyddio mwy o
sylweddau a ffactorau eraill sy'n cael effaith ar les corfforol a meddyliol. Yn anffodus,

mae gan bob un o'r uchod gydberthynas gref â'r risg o gynyddu tlodi, dyled, anghenion
iechyd, ymddygiad gwrthgymdeithasol gan droi at weithgaredd troseddol ac arwain, o
bosibl, at deulu’n cael ei droi allan o’r tŷ.
2.8 Fel rhan o'n Strategaeth Ataliol ac Ymyrraeth Gynnar Gorfforaethol, rydym wedi
mabwysiadu model Hierarchaeth Angen Maslow i wahaniaethu rhwng y gwahanol
lefelau o ymyraethau ac anghenion. Mae’r ddarpariaeth gwasanaeth ar ei huchaf ar
lefel gyffredinol yr angen ar waelod y triongl, yna daw atal ac ymyrraeth gynnar, cyn
cyrraedd y brig, lle mae ymyraethau'n tueddu i fod yn statudol, gyda’r niferoedd sy’n
derbyn gwasanaethau, yn is na’r haenau eraill ond â chostau sy’n uwch. O ystyried y
newid y manylir arno uchod mewn anghenion arbenigol ac yn ffordd o fyw cymhleth
ac, yn aml, anhrefnus y rhai y mae angen ymyraethau cymorth tai arnynt, ystyrir
mwyafrif y gwasanaethau a ddarperir trwy'r rhaglen hon bellach yn rhai sydd wedi’u
targedu. Maent ychydig yn is na lefel statudol yr ymyrraeth.
2.9 Bellach bydd achosion a nodwyd ag anghenion is, megis y rhai y mae angen cymorth
arnynt i gael at weithgareddau cymunedol neu i ymgysylltu â materion rhagnodi
cymdeithasol, yn cael eu cyfeirio at ein partneriaid yn Linc Cymunedol Mộn, sydd
wedi'u gosod yn yr haen anghenion isaf ond un. Dengys y diagram a ganlyn sut y
bwriadwn nodi gwahanol lefelau a mathau y wybodaeth sydd ar gael.

2.10 Trwy nodi anghenion, rhoi'r wybodaeth, y cyngor a’r cymorth cywir ac amserol, y
gobaith yw na fydd angen cymaint o’r ymyrraeth statudol fwyaf costus ac y byddir yn
lleihau lefelau dibyniaeth.
3.0 Y Ddarpariaeth gyfredol
3.1 Ar hyn o bryd, defnyddir y Grant Cymorth Tai i gomisiynu llu o ddarparwyr arbenigol,
dynodedig o fewn meysydd penodol i gyflwyno ystod o ymyraethau. O fonitro
cyfeiriadau’n wythnosol ers Ebrill 2020, dangoswyd y bu rhwng 690 ar ei isaf a 730 ar
ei uchaf, o achosion yr wythnos i ddarparwyr. Yn ogystal, bu achlysuron pan fu'n

anodd sefydlu cyswllt ag unigolion anhrefnus, neu gwrthodwyd derbyn cymorth, er bod
y cyfeiriad wedi'i gyflwyno ar eu rhan, yn amlach na pheidio, gan asiantaethau
proffesiynol / statudol. Ar hyn o bryd, mae ein hunedau a gomisiynir, yr wythnos, yn is
na'r galw am gefnogaeth. Dengys dadansoddiad wythnosol bod y niferoedd sy'n aros
am gyswllt neu a roddir ar restrau aros yn amrywio rhwng 45 a 90 uned a rhagwelir y
bydd y nifer y mae angen cymorth arnynt a'r rhai sydd mewn perygl o gael eu troi allan
o eiddo ar rent neu sy'n methu talu taliadau morgais yn debygol o gynyddu eto. Mae
disgwyl hefyd, y bydd cynnydd mewn cam-drin domestig, problemau iechyd meddwl a
digartrefedd ymhlith pobl ifanc unwaith y codir y cyfyngiadau symud. Bryd hynny, bydd
effaith economaidd-gymdeithasol ehangach y pandemig yn dod yn fwy gweladwy.
4.0 Defnyddio Arian Ychwanegol
4.1 Bu croeso ar draws y sector i’r cynnydd sylweddol o £856,722.50 mewn cyllid, sy'n
cyfateb i 31.6%. Fodd bynnag, mae'n cyflwyno ei heriau ei hun i sicrhau y gwireddir y
fantais fwyaf, yn enwedig gan y bydd angen recriwtio staff tra bo'r galw yn parhau i fod
yn uwch nag y gwelwyd ei debyg o'r blaen.
4.2 Wrth ddefnyddio'r cyllid ychwanegol o Ebrill 2021/22 rydym yn bwriadu:


Parhau i gomisiynu’r gwaith cyfredol o gyflwyno, monitro ac adolygu’r holl
ddarpariaeth cymorth tai dan gontract, fel y nodwyd yn ein Cynllun Comisiynu
2020/20 (gweler 2.2 isod): yn ogystal â

 Cryfhau gweithlu’r Grant Cymorth Tai yn sylweddol gyda gweithwyr cymorth
ychwanegol ar draws ein cyflenwad o ddarparwyr. Yma, byddwn yn prif ffrydio'r
pum gweithiwr cymorth tai ar ôl derbyn Rhaglen Cam 2 Llywodraeth Cymru yn
2020, i liniaru effaith Covid-19. At hynny, rydym wedi nodi bod angen penodi wyth
gweithiwr cymorth ychwanegol erbyn 1 Ebrill 2021. O ganlyniad i hyn, rydym yn
gobeithio cael penodi 13 o weithwyr cymorth ychwanegol, o gymharu â chyn y
pandemig Covid-19, gyda phob un ar gyfartaledd â 15 llwyth achos yn y meysydd a
ganlyn.
 Generig Mewnol x 3
 Tai’n Gyntaf (55-54 mlwydd oed) x 2
 Cam-drin Domestig x 2
 Teuluoedd Bregus x 2
 Cam-drin Sylweddau x1
 Pobl Hŷn x 1 (pwyslais ar Iechyd Meddwl)
 Iechyd Meddwl Oedolion x 1
 Pobl Ifanc Fregus x1



Rhoi cynnydd o 3%, yn unol â chwyddiant, i'r holl ddarparwyr cymorth o Ebrill 2021.
Dylid nodi nad oes unrhyw ddarparwr wedi gweld cynnydd yn ystod y pum mlynedd
diwethaf, oni bai y rhoddwyd y gwasanaeth i gael ei aildendro. O ganlyniad i'r
dyraniad blynyddol disymud, nid yw'n afresymol tybio bod rhai gwasanaethau, yn
wir, yn rhedeg ar golled tuag at ddiwedd eu cytundeb dan gontract. Mae pob un o'n
cytundebau dan gontract yn tueddu i fod am dair blynedd, gydag opsiwn i ymestyn
am dair blynedd arall yn flynyddol. Y gobaith yw y bydd ein darparwyr yn
defnyddio'r cyllid ychwanegol hwn i godi cyflogau gweithwyr cymorth, yn rhan o
ymgyrch i fuddsoddi yn y gweithlu i wella lefelau cadw staff a bod yn gymhelliant i’w
wneud yn haws recriwtio.



Cyfuno ein prosiect Porth Pwynt Mynediad Sengl gyda chymorth ychwanegol i'r
cydlynydd cyfredol, er mwyn sicrhau y caiff cyfeiriadau eu cyfeirio'n amserol a bod
data a deallusrwydd gwybodus, yn ôl angen a galw, yn cael eu dadansoddi a'u
hadrodd yn rheolaidd i lywio'r prosesau comisiynu.



Cyfrannu at ddarparu allgymorth cydweithredol mewn partneriaeth â'r Bwrdd
Cynllunio Ardal i gefnogi achosion cymhleth a heriol, mewn meysydd sy'n
gyffredinol gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau a phobl sy'n gadael
carchardai, gyda'r pwyslais ar leihau niwed.

 Datblygu Hwb Ail-gartrefu Brys
 Buddsoddi mewn rhaglen hyfforddi a chymorth therapiwtig i staff a rheolwyr a
ariennir gan y Grant Cymorth Tai, iddynt allu cyflawni eu rôl yn effeithiol. Bydd hyn
yn cynnwys Dulliau sy’n Ystyriol o Gyflwr Seicolegol.


Darparu Taliadau a chymhellion dewisol i hwyluso pwrpas y grant, h.y. cost
unwaith ac am byth wedi'i gynllunio i'w gwneud hi'n haws i unigolyn fyw yn ei
gartref ei hun fel nad oes angen ymyrraeth ddigartref statudol.



Cryfhau gwaith Rheoli Prosiectau a / neu Adnoddau Cynllunio Strategol yn yr
Awdurdod Lleol, yn ystod 2021/22 i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o'r
cyllid cymorth tai ychwanegol yn ystod y cyfnod trosglwyddo.



Parhau i ariannu swyddi Swyddog Cyswllt Rhent y Sector Preifat Cymorth i
ymgysylltu â landlordiaid a thenantiaid, a thrwy hynny, hyrwyddo ethos ailgartrefu
cyflym a hwyluso llety addas, fforddiadwy a sefydlog i'r rhai sy’n cyflwyno’n
ddigartref.

 Cyfrannu at brosiectau rhanbarthol a nodwyd gan Grant Cydweithredol Cymorth Tai
Rhanbarthol Gogledd Cymru ac y bu iddo gytuno iddynt. Y prosiectau a nodwyd ar
hyn o bryd yw:
 Llety gwasgaredig neu â chymorth i aelodau o'r Gymuned LGBTQ+
 Lloches neu lety gwasgaredig ar gyfer dynion sy'n dioddef cam-drin
domestig
 Ymchwil i effeithiolrwydd a manteision Dull Amgylchedd sy’n Ystyriol o

Gyflwr Seicolegol
 Gwasanaeth Cymorth Celcio
 Gwasanaeth Cam-drin Domestig Annibynnol (Cynghorydd Annibynnol
ar Gam-drin Domestig)
4.3 Mae gan holl Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru ymrwymiad ariannol sefydlog yn ei le,
lle trosglwyddir cyfraniad o 0.5% o ddyfarniad Blynyddol y Gronfa Cymorth Tai i gronfa
ranbarthol, i ystyried yr angen am wasanaethau, fel y nodwyd uchod. Yn unol â'r
cytundeb hwn, bydd yn ofynnol i Ynys Môn gyfrannu £17,858. Mewn cymhariaeth,
bydd pob Awdurdod Lleol arall yng Ngogledd Cymru yn cyfrannu o leiaf ddwywaith y
swm hwn, gyda’r cyfraniad uchaf yn £43,225.47.
4.4 Adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae 99.3% wedi'i ymrwymo ar gyfer gwariant, gyda
balans o £19,775.21 yn parhau heb ei ymrwymo a gellir ei ddefnyddio ar gyfer unrhyw
un o dair elfen y Grant Cymorth Tai a restrir uchod. Yn yr un modd, gellir defnyddio’n
hyblyg unrhyw lithriad a geir oherwydd problemau gyda recriwtio neu unrhyw ffactor
arall a nodwyd.

B – Pa opsiynau eraill bu i chi ystyried a beth oedd y rhesymau am eu gwrthod
ac/neu am ddewis yr opsiwn hwn?
Ddim yn berthnasol - Mae cyflwyno dogfennau yn amod o dderbyn y grant

C – Pam fod hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith?
Mae telerau ac amodau'r grant yn nodi bod yn rhaid cymeradwyo Cynlluniau Comisiynu a
Chyflenwi cyn eu cyflwyno.

CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson a’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor
llawn?
Ydi
D – A yw’r penderfyniad hwn oddi fewn i’r gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor?
Nac ydi - mae Grant Cymorth Tai yn ffynhonnell cyllid ychwanegol i Grant Cynnal Refeniw y
Cyngor. Grŵp Cynllunio Cymorth Tai Ynys Môn, sy'n cynnwys Uwch-reolwyr o'r Gwasanaethau
Tai, Gwasanaethau Plant ac Oedolion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Gwasanaeth
Prawf Cymru sy’n gyfrifol am ddyraniadau cyllidebol

DD – Effaith ar Genedlaethau’r Dyfodol (os yw’n berthnasol)
1

Sut mae’r penderfyniad yma’n
effeithio ar ein hanghenion tymor hir
fel Ynys

Ar hyn o bryd mae gwaith cyflenwi cymorth
tai yn rhoi amryw o gyfleoedd cyflogaeth i
bron i 200 o bobl. Bydd y buddsoddiad
ychwanegol yn cryfhau gallu darparwyr a
gomisiynir i ddatblygu, cadw a recriwtio staff
yn y tymor canolig. Mae'r sector yn darparu
ystod o rolau gan gynnwys darpariaeth,
cyfleoedd gweinyddol a rheolaethol, a
chymorth uniongyrchol. Nid yw'r Grant
Cymorth Tai yn ariannu'r ddyletswydd
statudol sydd ar awdurdodau lleol i atal
digartrefedd. Mae gwasanaethau a ariennir
gan y Grant Cymorth Tai, yn hytrach, yn
ymestyn y gwasanaeth statudol, yn ei ategu
ac yn ei gynorthwyo i sicrhau bod y cynnig
cyffredinol a roddir gan awdurdodau yn
helpu pobl i gael y cartrefi cywir gyda'r
cymorth cywir i lwyddo. Mae'n cynorthwyo
pobl fregus i roi sylw i'r problemau sy'n eu
hwynebu, ac sydd weithiau'n niferus, megis
dyled, cyflogaeth, rheoli tenantiaeth,
camddefnyddio sylweddau, trais yn erbyn
merched, cam-drin domestig a thrais
rhywiol, a phroblemau iechyd meddwl.
Mae’r cymorth yn canolbwyntio ar yr
unigolyn, gyda'r nod o gynorthwyo pobl i
sicrhau a chynnal tai cynaliadwy, trwy roi
sylw i'r problemau iechyd meddwl a
chamddefnyddio sylweddau neu broblemau
eraill sy'n eu hwynebu, helpu i wella eu
hiechyd a'u lles a/neu eu helpu i symud
ymlaen i swydd neu hyfforddiant neu i gael
yn nes atynt, yn seiliedig ar eu
hamgylchiadau penodol.

2

A yw hwn yn benderfyniad a
ragwelir a fydd yn atal costau /
dibyniaethau ar yr Awdurdod i’r
dyfodol. Os felly, sut:-

3

A ydym wedi bod yn cydweithio â
sefydliadau eraill i ddod i'r
penderfyniad hwn, os felly, rhowch
wybod gyda phwy-

Ydy - Mae Cymorth Tai yn ffynhonnell gyllid
ataliol/ymyrraeth gynnar sy'n atal yr angen
am ymyrraeth statudol, yn bennaf o fewn
Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol i
Oedolion.
Mae gweithio ar y cyd yn rhan annatod o
fframwaith y Grant Cymorth Tai. Yn
gomisiynwyr, rydym yn gweithio gyda phob
un o'r 11 Darparwr Gwasanaeth yn

4

A yw dinasyddion Ynys Môn wedi
chwarae’u rhan yn drafftio’r ffordd
hon ymlaen? Esboniwch sut:-

5

Nodwch yr effeithiau mae’r
penderfyniad hwn yn ei gael ar yr
agenda cydraddoldeb ac iaith
Gymraeg

E – Gyda phwy yr ymgynghoroch?
1 Prif Weithredwr / Uwch-dîm Rheoli
(UDRh)
(gorfodol)
2 Cyllid / Swyddog 151
(gorfodol)

3

Swyddog Cyfreithiol / Monitro
(gorfodol)

4
5
6
7

Adnoddau Dynol (AD)
Eiddo
Technoleg Gwybodaeth (TG)
Caffael

rheolaidd o ran monitro, adolygu ac
ymgysylltu'n rheolaidd. At hyn, mae
llywodraethu'r rhaglen yn golygu
asiantaethau statudol eraill, megis
partneriaid Iechyd a'r Gwasanaeth Prawf,
yn cyfrannu at benderfyniadau comisiynu
allweddol
Ydynt. Mae dinasyddion Ynys Môn, ddoe a
heddiw, sy'n derbyn cymorth a mathau eraill
o ymyrraeth yn cael, ac wedi cael, cyfle
parhaus i roi eu barn ar ddarparu
gwasanaeth, ansawdd gwasanaeth ac ar y
meysydd i'w gwella trwy droi at yr holiadur
Ar-lein ‘Eich Gwasanaeth - Cael Dweud
eich Dweud’, sy'n llywio'r broses gomisiynu.
Ar ben hynny, ymgynghorir â chanran o
ddefnyddwyr gwasanaeth yn rhan o'r
prosesau monitro ac adolygu. Gallant hefyd
ddefnyddio'r broses Gwyno a Chanmol
Gorfforaethol.
Mae pob dinesydd, y mae angen cymorth
neu wasanaethau atal digartrefedd arnynt,
yn cael eu trin yn gyfartal ac yn unol â
Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae disgwyl i
bob darparwr gydymffurfio'n llawn â
Safonau’r Gymraeg a Mesur y Gymraeg
2011, a chânt eu monitro i ganfod a ydynt
yn cydymffurfio. Gall pob darparwr a
gomisiynir roi cymorth ac ymyrraeth trwy
gyfrwng y Gymraeg.
Cynhelir Asesiad llawn o’r Effaith ar
Gydraddoldeb cyn Ebrill 2021
Beth oedd eu sylwadau?
Argymhellion wedi derbyn sêl bendith

Yn bresennol yn yr UDA ac wedi
awdurdodi’r Templed Cynllun Gwariant sydd
wedi ei anfon mewn drafft at Llywodraeth
Cymru
Presennol yn yr UDA

Dim effaith ar gyllideb y Cyngor/
Ddim yn berthnasol
Ddim yn berthnasol
Ddim yn berthansol

8
9

Sgriwtini
Aelodau Lleol

Ddim yn berthansol
Ddim yn berthansol

F - Atodiadau:

FF – Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am ragor o wybodaeth):
Cynllun Cyflawni Grant Cymorth Tai 2021/2022
Cynllun Comisiynu Grant Cymorth Tai 2021/22
Templed Cynllun Gwariant Grant Cymorth Tai 2021/22

