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1.0 Beth yw Grant Cymorth Tai? 

Rhaglen Llywodraeth Cymru yw Grant Cymorth Tai, yn darparu gwasanaethau 
cysylltiedig â thai i bobl fregus dros 16 oed. Mae’n eu galluogi i fyw’n annibynnol yn y 
gymuned ac i osgoi’r perygl o fod yn ddigartref. 

 

2.0 Beth yw cefnogaeth cysylltiedig â Thai? 

Darperir cefnogaeth cysylltiedig â thai i gynorthwyo pobl fregus i ddatblygu neu 

gynnal y sgiliau a’r hyder angenrheidiol i fyw mor annibynnol â phosibl, e.e. darparu: 

 Cefnogaeth i gynnal tenantiaeth; 

 Cefnogaeth i reoli arian / talu biliau; 

 Cefnogaeth i gadw eich cartref yn ddiogel; 

 Cefnogaeth i gael mynediad at addysg a chyflogaeth a chadw apwyntiadau; 

 Cefnogaeth gyda budd-daliadau ac arian;  

 Cefnogaeth i ddeall a llenwi ffurflenni;  

 Cefnogaeth i fod yn rhan o’r gymuned leol ac i ymuno â grwpiau;  

 Cefnogaeth i ailsefydlu cydberthnasau; 

 Cefnogaeth i ganfod llety addas a fforddiadwy. 

3.0 Sut i gael mynediad at Grant Cymorth Tai 

Un Pwynt Mynediad Grant Cymorth Tai 

Mae’r llwybr cyfeirio Un Pwynt Mynediad ar gyfer y Gwasanaeth Grant Cymorth Tai 

yn gwirio’r atgyfeiriad er mwyn sicrhau ei fod yn addas ac yn gymwys ac yna’n ei 

gyfeirio at y darparwr cefnogaeth mwyaf priodol. Bydd y darparwr gwasanaeth yn 

cysylltu â’r person ac yn trefnu bod asesiad yn cael ei gwblhau ac yna bydd y 

darparwr a’r person bregus yn cytuno ar y math a’r lefel o gefnogaeth i’w ddarparu. 

Os ydych chi, neu rywun yr ydych yn eu hadnabod, angen Cefnogaeth cysylltiedig â 

Thai gallwch: 

 Ofyn i’r gweithiwr cymdeithasol neu weithiwr iechyd, neu unrhyw weithiwr 

proffesiynol arall o asiantaethau megis Tai, y Gwasanaeth Prawf, Addysg 

neu’r Adran Gwaith a Phensiynau i gysylltu ar eich rhan; 

 Gofyn i ffrind neu aelod o’r teulu gysylltu ar eich rhan; 

 Gysylltu eich hun drwy anfon e-bost neu lenwi ffurflen gyfeirio. 

 Manylion Cyswllt Un Pwynt Mynediad  
 
E-bost: spoa@ynysmon.gov.uk  
Ffôn:     01248 751937 
 
NEU dewch i Swyddfa’r Cyngor i siarad â swyddog: 
Swyddog Un Pwynt Mynediad 
Adran Dai 
Swyddfa’r Cyngor 
Llangefni  
LL77 7TW  

mailto:spoa@ynysmon.gov.uk


Cyfeirlyfr Gwasanaethau  

Enw’r Darparwr 
Gwasanaeth 

Grŵp Cleient Nifer y Cleientiaid bob Wythnos 
 

Disgrifiad o’r Gwasanaeth 

Gwasanaethau i Ddynion a Merched sy’n profi Trais Domestig  
 

Gorwel – Lloches 
a Thai 
Gwasgaredig 

Trais Domestig 4 uned mewn lloches 
1 uned tai gwasgaredig  
 
 

Mae’r prif loches yn cynnwys ystafelloedd 
o wahanol feintiau, yn amrywio o ystafell 
sengl i ystafell gyda lle i 6 gwely, ac mae’n 
cynnwys ystafell ar y llawr gwaelod gydag 
ystafell ymolchi sydd wedi cael ei addasu 
ar gyfer person anabl. Mae’r holl 
gyfleusterau’n cael eu rhannu, ond mae 
hwn yn eiddo mawr sydd â digon o le i 
ferched fod ar eu pen eu hunain. 
 
Gellir defnyddio'r uned sengl o dai 
gwasgaredig i ddarparu ar gyfer dynion a 
menywod sy'n ddioddefwyr / goroeswyr 
cam-drin domestig. 
 

Gorwel – 
Cefnogaeth Har 
Wasgar 

Camdriniaeth 
Ddomestig 

45 uned cefnogaeth ar wasgar 
 

Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu 
cefnogaeth ar wasgar i ddynion a 
merched dros 16 oed sydd wedi profi 
camdriniaeth ddomestig ac sydd angen 
cefnogaeth cysylltiedig â thai. 
 

Gorwel – 
Gwasanaethau 
Cyngor Annibynnol 
ar Drais Domestig 
(IDVA) 

Camdriniaeth 
Ddomestig 

Darperir cefnogaeth ar sail 
rhanbarthol 
 
20 uned Caledu Targed 

Ariennir y Gwasanaeth IDVA yn rhannol 
gan Grant Cymorth Tai ac mae’n 
wasanaeth i gefnogi dioddefwyr 
camdriniaeth ddomestig y mae eu hachos 
wedi cael ei asesu fel un risg uchel. 



 
Mae’r gwasanaeth yn darparu cefnogaeth 
ddwys tymor byr (tri mis ar gyfartaledd) i 
helpu dioddefwyr, nifer ohonynt sy’n dal i 
fod mewn perthynas dreisgar, i dorri’n 
rhydd o drais domestig. Gall y 
Gwasanaeth IDVA gynnig cefnogaeth i 
lywio'r broses cyfiawnder troseddol a 
gweithio gyda'r gwahanol asiantaethau 
statudol i ddarparu cefnogaeth cofleidiol. 
Ar ben hynny, gellir gosod mwy o 
ddiogelwch yn eiddo dioddefwyr fel y 
gallant barhau i fyw'n ddiogel gartref neu 
eu cefnogi i symud. 

Gwasanaethau Anableddau Dysgu 
 

Cartrefi Cymru- 
Tai â Chefnogaeth  

Anableddau Dysgu 15 uned byw â chefnogaeth ar y cyd 
a byw â chymorth sengl hirdymor 
gyda 7 eiddo gwahanol.  

Mae Cartrefi Cymru yn sefydliad 
gwirfoddol sy’n darparu tai â chefnogaeth 
a chefnogaeth cysylltiedig â thai i 
denantiaid gydag anableddau dysgu. 
 

Tyddyn Môn - 
Llety â 
Chefnogaeth  

Anableddau Dysgu 22 uned byw â chefnogaeth ar y cyd 
a byw â chymorth sengl hirdymor 
gyda 7 eiddo gwahanol. 

Mae Tyddyn Môn yn darparu cefnogaeth 
cysylltiedig â thai i bobl ag anableddau 
dysgu. Mae gan Tyddyn Môn 7 o dai a 
rennir. 
 

Gofal Môn – Llety 
â Chefnogaeth  

Anableddau Dysgu 5 uned byw â chefnogaeth ar y cyd a 
byw â chymorth sengl hirdymor gyda 
3 eiddo gwahanol. 
 
2 Uned Byw â Chefnogaeth tymor 
byr am hyd at 12 mis, at ddibenion 

Gofal Môn yw darparwr mewnol Adran 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir 
Ynys Môn sy’n darparu llety â 
chefnogaeth. 
 



asesu, er mwyn penderfynu ar 
addasrwydd i fyw yn annibynnol o 
fewn y gymuned 

Gwasanaethau Iechyd Meddwl  
 

Gwasanaeth 
Cefnogi 
Cymunedol – 
Gwasanaethau 
Llety â 
Chefnogaeth  

Iechyd Meddwl 9 uned llety â chefnogaeth  
 

Mae gan y Gwasanaeth Cefnogi 
Cymunedol gynllun llety â chefnogaeth 
wedi ei leoli yn Llangefni ac sy’n eiddo i 
Gymdeithas Dai Clwyd Alyn. Mae’r cynllun 
yn cynnwys 7 x fflat hunangynhwysol 1 
ystafell wely, ac ardal gymunol ar gyfer 
oedolion sydd angen cefnogaeth iechyd 
meddwl. 
 
1 x tŷ 3 ystafell wely yng Nghaergybi. 
Y Gwasanaeth Cefnogi Cymunedol sy’n 
gweithredu fel darparwr gwasanaeth ar 
gyfer y gwasanaeth hwn i deuluoedd neu 
rieni sengl sydd ag anghenion iechyd 
meddwl. 
 
1 x tŷ 2 ystafell wely yn Fali. Y 
Gwasanaeth Cefnogi Cymunedol sy’n 
gweithredu fel darparwr gwasanaeth ar 
gyfer y gwasanaeth hwn i unigolyn neu 
rhiant sengl sydd ag anghenion iechyd 
meddwl. 
 

Gwasanaeth 
Cefnogi 
Cymunedol – 

Iechyd Meddwl  60 uned Cefnogaeth ar Wasgar Mae’r Gwasanaeth Cefnogi Cymunedol yn 
darparu gwasanaeth cefnogaeth ar 
wasgar sy’n darparu cefnogaeth 
cysylltiedig â thai i bobl sydd ag 



Cefnogaeth ar 
Wasgar 
 

anghenion iechyd meddwl lefel isel i 
ganolig. Gellir cael mynediad at Grwpiau 
Llesiant Iechyd Meddwl drwy’r 
gwasanaeth hwn hefyd. 
 

The Wallich  Iechyd Meddwl 5 uned Mae’r Wallich yn darparu 5 uned o 
Wasanaeth Tai yn Gyntaf i bobl y mae 
iechyd meddwl yn angen arweiniol iddynt.  
 

Gwasanaethau Pobl Hŷn 
 

Gorwel – 
Cefnogaeth ar 
Wasgar 

Gwasanaeth Pobl Hŷn 165 uned Mae’r prosiect yn darparu cefnogaeth 
‘hyblyg’ cysylltiedig â thai i bobl 55 oed a 
throsodd. Mae’r gwasanaeth yn cael ei 
ddarparu 7 diwrnod yr wythnos, 9am – 5pm 
(09:30am – 12:30pm ar benwythnosau) ac 
yn darparu cefnogaeth tymor byr, canolig a 
hirdymor i alluogi pobl i fyw mor annibynnol 
â phosib. Mae’n niwtral o ran deiliadaeth ac 
felly ar gael i denantiaid cymdeithasol a 
rhentu preifat yn ogystal â phobl sydd 
berchen ar eu tai. Gellir cael mynediad 
ychwanegol i’r Clybiau Garddio a Chrefftau 
drwy’r gwasanaeth hwn.  
 

Gwasanaethau Troseddwyr / Cyn-droseddwyr  
 

Gwasanaeth 
Cefnogi Tai – 
Swyddog 
Adsefydlu 
Carcharorion  

Swyddog Adsefydlu 
Carcharorion  

30 uned Mae CSYM yn cyflogi dau Swyddog 
Adsefydlu Carcharorion i ddarparu 
cefnogaeth (ar Wasgar) cysylltiedig â thai 
i bobl sydd yn y carchar ac ar fin cael eu 
rhyddhau, ond sydd ag anghenion 



cysylltiedig â thai. Gellir darparu 
cefnogaeth am hyd at 12 wythnos a 
phetai’r person bregus angen cefnogaeth 
bellach, gellir gwneud trefniadau i’w 
trosglwyddo i CAIS.  
 

Cais – Llety â 
Chefnogaeth  

Troseddu 6 uned Llety â Chefnogaeth Mae Prosiectau Tai â Chefnogaeth CAIS 
yn galluogi pobl sydd â hanes troseddol i 
fyw’n annibynnol yn y gymuned drwy 
ddarparu llety a chefnogaeth ymarferol fel 
eu bod yn dysgu’r sgiliau angenrheidiol i 
gynnal tenantiaeth. 

Cais – Cefnogaeth 
ar Wasgar 

Troseddu 13 uned Cefnogaeth ar Wasgar Nod yw’r gwasanaeth hwn yw darparu 
cefnogaeth i bobl sydd â hanes troseddol 
ar draws yr holl ddeiliadaethau, h.y. eiddo 
ym mherchnogaeth y cyngor neu 
gymdeithas dai, eiddo rhent preifat neu 
bobl sydd berchen eu tai eu hunain. 

Gwasanaethau Cam-drin Sylweddau 
 

Cais – Cefnogaeth 
ar Wasgar 
 

Cam-drin Sylweddau 41 uned Cefnogaeth ar Wasgar Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig 
cefnogaeth cysylltiedig â thai i bobl sydd: 
 Yn pryderu am eu defnydd o alcohol 

neu gyffuriau 
 Angen help i gynnal tenantiaeth neu 

angen cefnogaeth i fyw’n ddiogel yn 
eu cartref eu hunain 
 

Cais – Llety â 
Chefnogaeth  

Cam-drin Sylweddau 7 uned Llety â Chefnogaeth 
 

Mae Prosiectau Tai â Chefnogaeth CAIS 
yn galluogi pobl ag anghenion sy’n 
gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau  
i fyw’n annibynnol yn y gymuned drwy 



ddarparu llety a chefnogaeth ymarferol fel 
eu bod yn dysgu’r sgiliau angenrheidiol i 
gynnal tenantiaeth. 
 

Gwasanaethau ar gyfer Pobl Ifanc 16-24 oed sydd angen cefnogaeth 
 

Digartref – Llety â 
Chefnogaeth – 
Llys Y Gwynt/ Y 
Gilfach  

Pobl Ifanc 16 uned Llety â Chefnogaeth Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu Llety â 
Chefnogaeth i Bobl Ifanc Sengl ar ffurf 
uned 9 gwely, 2 x uned 2 ystafell wely 
wedi ei rannu yn ogystal â dwy uned 
sengl. Mae’r gwasanaethau hyn yn 
cynnwys; 
 Uned 9 ystafell wely ar gyfer pobl 

ifanc ddigartref yng Nghaergybi 
 4 uned llety gwasgaredig wedi ei 

rannu yng Nghaergybi 
 3 uned sengl ar ffurf fflatiau 2 ystafell 

wely yng Nghaergybi 
 

Digartref – 
Cefnogaeth ar 
Wasgar 

Pobl Ifanc 12 uned Cefnogaeth ar Wasgar Mae’r Gwasanaeth hwn yn darparu 
cefnogaeth cysylltiedig â thai i bobl ifanc 
fregus rhwng 16 a 24 oed sydd yn 
ddigartref neu mewn perygl o fod yn 
ddigartref ac sydd ag anghenion 
cefnogaeth cymhleth. Mae’r gwasanaeth 
hwn yn cynnwys; 
 

 12 uned o Gefnogaeth ar Wasgar i 
unigolion a theuluoedd ifanc 16-24 
oed 



 Cefnogaeth cyn cael Tenantiaeth a 
Chefnogaeth Cysylltiedig â 
Thenantiaeth 
 

Digartref – Llety â 
Chefnogaeth 
Coedlys 

Pobl Ifanc 11 uned Llety â Chefnogaeth Mae’r Gwasanaeth hwn yn darparu llety â 
chefnogaeth yn Llangefni ar gyfer pobl 
ifanc ag anghenion cefnogaeth cymhleth, 
rhwng 16 a 24 oed 
 
 Hostel 7 ystafell wely ar gyfer pobl 

ifanc ddigartref yn Llangefni 
 2 uned seiliedig ar glwstwr yn cynnig 

llety i o leiaf 2 unigolion rhwng 16 a 
24 oed neu ddau deulu ifanc rhwng 
16 a 24 oed 

 2 uned sengl o lety symud ymlaen 
sefydlog ym Mhorthaethwy. 

 

Digartref – 
Cefnogaeth ar 
Wasgar - Coedlys 

Pobl Ifanc 
 

12 uned Cefnogaeth ar Wasgar Mae’r Gwasanaeth hwn yn darparu 
cefnogaeth cysylltiedig â thai i bobl ifanc 
rhwng 16 a 24 oed sydd yn ddigartref neu 
mewn perygl o fod yn ddigartref ac sydd 
ag anghenion cefnogaeth cymhleth. Mae’r 
gwasanaeth hwn yn cynnwys; 
 

 12 uned o Gefnogaeth ar Wasgar ar 
gyfer unigolion a phobl ifanc rhwng 
16 a 24 oed. 

 Cefnogaeth cyn cael Tenantiaeth a 
Chefnogaeth Cysylltiedig â 
Thenantiaeth 

 



Gwasanaethau ar gyfer Teuluoedd/Rhieni Sengl sydd ag Anghenion Cefnogaeth 
 

Hafan Cymru – 
Llety â 
Chefnogaeth  

Teuluoedd Rhiant 
Sengl Bregus / Cam-
drin Domestig 

4 uned Llety â Chefnogaeth Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu 
cefnogaeth cysylltiedig â thai i ferched 
bregus a’u plant, nifer ohonynt wedi 
dioddef camdriniaeth ddomestig, ac 
angen cefnogaeth i lwyddo, cynnal neu 
wneud y mwyaf o’u cyfle i fyw yn ddiogel, 
yn annibynnol ac yn llwyddiannus yn y 
gymuned. 
 

Hafan Cymru – 
Cefnogaeth ar 
Wasgar  
 

Teuluoedd Rhiant 
Sengl Bregus / Cam-
drin  
 

45 uned Cefnogaeth ar Wasgar 
 

Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu 
cefnogaeth cysylltiedig â thai i ferched 
bregus a’u plant yn eu cartrefi eu hunain. 
 

Gwasanaethau Digartrefedd / Generig  
 

Gwasanaeth 
Cefnogaeth Tai  
CSYM- Cefnogaeth 
ar Wasgar   

Generig 
 

172 uned Cefnogaeth ar Wasgar Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu 
cefnogaeth cysylltiedig â thai lefel isel, 
canolig ac uchel i gefnogi teuluoedd 
bregus sydd mewn perygl o fod yn 
ddigartref neu sy’n ailsefydlu ar ôl bod yn 
ddigartref neu’n byw mewn llety 
ansefydlog. 
 
Mae’r gwasanaeth yn gweithio gyda 
chleientiaid i ddatblygu a chynnal eu gallu 
i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi ac o fewn 
y gymuned drwy eu cefnogi i gynnal eu 
tenantiaeth a’u hannibyniaeth yn 
llwyddiannus. 
 



Cais – Cefnogaeth 
ar Wasgar 

Generig 34  uned Cefnogaeth ar Wasgar Nod yw gwasanaeth hwn yw darparu 
ystod o wasanaethau cysylltiedig â thai i 
ddefnyddwyr gwasanaeth ar draws yr holl 
ddeiliadaethau gwahanol h.y. Tai Cyngor, 
Cymdeithasau Tai, Rhent Preifat a phobl 
sydd berchen eu tai eu hunain. 

The Wallich – Tai 
yn Gyntaf 

Digartrefedd – Tai yn 
Gyntaf 24 – 54 oed 
 

20 uned Tai yn Gyntaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 uned ‘Ailgartrefu Cyflym’ 
 

Mae Tai yn Gyntaf yn ddull seiliedig ar 
adfer yn canolbwyntio ar gyflawni ffordd 
sefydlog o fyw drwy symud pobl 
ddigartref, neu sydd mewn peryg o fod yn 
ddigartref, i dai annibynnol a pharhaol ac 
yna ddarparu gwasanaethau a 
chefnogaeth yn ôl yr angen. Gallai 
cefnogaeth holl gynhwysfawr 
ganolbwyntio ar faterion meddygol, 
ymddygiad, iechyd meddwl, incwm, 
perthynas â’r landlord.  
Mae ailgartrefu cyflym yn ymwneud â 
chymryd agwedd a arweinir gan dai er 
mwyn ailgartrefu’r rhai hynny sydd wedi 
profi digartrefedd gan sicrhau bod 
ganddynt opsiwn tai dros dro mor fuan â 
phosibl yn hytrach nag aros mewn llety 
gwely a brecwast brys lle bo hynny’n 
bosibl. 

 

Atal digartrefedd 

Enw’r Darparwr 

Cefnogaeth 

Grŵp Cleientiaid Nifer y Cleientiaid bob wythnos 

 

Disgrifiad o’r Gwasanaeth 



Gwasanaethau Atal Digartrefedd 

Digartref – 

Canolfan Ddydd Y 

Goleudy, Stryd 

William, Caergybi 

Digartref   

18 + oed 

Canolfan Galw Heibio  Canolfan Ddydd galw heibio ar gyfer pobl 

18 + oed sy’n cysgu allan, sy’n ddigartref 

neu sydd dan fygythiad o fod yn ddigartref 

neu sydd mewn anhawster o ran cael tŷ. 

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael 7 niwrnod 

yr wythnos drwy’r flwyddyn ac er y gellir 

cyfeirio pobl i’r gwasanaeth, nid yw hyn yn 

angenrheidiol gan mai gwasanaeth galw 

heibio ydyw. 

Y Wallich - 

Stepping Stones – 

Llety camu i lawr ar 

gyfer pobl â 

phroblemau Iechyd 

Meddwl 

Digartrefedd ac Iechyd 

Meddwl – dim 

cyfyngiad oed 

6 uned –  

 Tair yn seiliedig ar lety 

 Tair yn llety ‘Symud Ymlaen’ 

Gydag ymagwedd Tai yn Gyntaf, mae’r 

Gwasanaeth hwn yn cefnogi pobl i 

‘Symud i mewn’ i lety brys/camu i lawr 

gyda golwg ar ‘Symud Ymlaen’ i 

denantiaethau tymor hwn.  Mae’n 

cynnwys 3 fflat rhent preifat a reolir gan 

Adran Dai CSYM ac mae’r cefnogaeth yn 

cael ei ddarparu gan Y Wallich. Cynigir y 

llety camu i lawr am hyd at 12 wythnos ac 

mae’r gwasanaeth cefnogaeth ar gael am 

hyd at ddwy flynedd. 

Digartref – Llety 

Camu i Lawr i Bobl 

Fengach 

Digartref 16 -24  4 uned  

 Llety – camu i lawr 

Mae’r gwasanaeth hwn yn cefnogi pobl 

fengach sy’n ddigartref neu dan fygythiad 

o fod yn ddigartref i gael mynediad i ‘lety 

camu i lawr’ am gyfnod o hyd at 12 

wythnos gyda golwg ar ‘symud ymlaen’. 



Caiff y llety ei reoli gan Adran Dai CSYM a 

Digartref sy’n darparu’r cefnogaeth. 

 


