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Ymyrraeth gynnar  

Beth yw hyn? 

Mae ymyrraeth gynnar yn ffordd o weithio gyda phobl yn gynnar i osgoi
argyfyngau rhag digwydd ac i gynyddu eu gwydnwch i allu ymdopi gyda
sefyllfaoedd anodd yn y dyfodol. 

Mae’r cartrefi a’r cymunedau y mae teuluoedd yn byw ynddynt yn rhan hanfodol
o’n bywydau. Mae gan ddarparwyr tai rôl bwysig i’w chwarae wrth helpu i sicrhau
fod pobl sydd angen cefnogaeth yn gallu cael mynediad ato a’i dderbyn mor
gynnar ag sy’n bosibl pan fydd yr anawsterau hyn yn digwydd. Mae ganddynt
ddylanwad enfawr hefyd dros yr amgylchedd cymunedol lle y gellir cefnogi pobl i
i oresgyn eu hanawsterau. Mae darparwyr tai mewn sefyllfa dda i fod ymysg y
cyntaf i ganfod yr arwyddion o anawsterau gyda dyledion (peidio â thalu rhent),
ymddygiad gwrthgymdeithasol, a hyd yn oed heriau megis trais domestig. Dynodi
heriau o’r fath yn gynnar a’r gwaith a wneir i leddfu’r heriau hyn yw’r hyn a olygir
gan ymyrraeth gynnar. Gall unrhyw gefnogaeth o’r fath helpu pobl i gadw eu
llety a’u hatal weithiau rhag gorfod cael mynediad at wasanaethau statudol pan
fo’r sefyllfa wedi gwaethygu. 

Sut all hyn weithio yn ymarferol? 

Gellir cyflwyno ymyriadau i gynorthwyo pobl mewn amrywiaeth o ffyrdd. Pan
fydd darparwr tai/landlord yn dynodi y gall tenant fod yn profi sialensiau, efallai y
byddant yn cysylltu gyda hwy i gychwyn gyda llythyr. Gall rhai darparwyr tai anfon
e-bost, neges destun, gwneud galwad ffôn neu drefnu i alw heibio’r tŷ. Bydd pob
un o’r dulliau cyfathrebu hyn yn ymdrech i wneud cyswllt gyda’r unigolyn er
mwyn dechrau mynd i’r afael â’r mater a ddynodwyd. Fe fyddai’n ddefnyddiol
gofyn beth yw hoff ddull cyfathrebu'r unigolyn a’i nodi.  

Gall unigolyn awtistig gael trafferth gydag unrhyw un o’r dulliau cysylltu hyn am
amrywiaeth o resymau (cyfeiriwch at Ran Dau am ragor o wybodaeth), er
enghraifft, mae galw heibio’r tŷ yn ffordd dda yn aml o wneud cyswllt a thrafod
unrhyw faterion posibl wyneb yn wyneb. Er y gall hyn gyflwyno heriau ei hunan i
unigolyn awtistig, fe fydd yn caniatáu i’r swyddog tai ddynodi rhesymau posibl
dros y sialensiau a nodwyd ac awgrymu ffyrdd y gellir cefnogi’r unigolyn. 

Gallai’r gefnogaeth hon fod yn rhywbeth y byddai’r swyddog tai yn ei gynnig ei
hunan neu gallai fod yn gyfeiriad ar gyfer cefnogaeth arbenigol. Gallai hyn
gynnwys cyngor ariannol neu gyngor ar ddyledion, cefnogaeth gydag anawsterau
iechyd meddwl, cefnogaeth oddi wrth arbenigwr trais domestig, neu gyfeirio at
grwpiau neu weithgareddau cymunedol. 

Ni fydd nifer o bobl yn ymateb i’r cyswllt cyntaf a dylid annog swyddogion tai i
wneud cyswllt mewn amrywiaeth o ffyrdd tan y bydd yr ymgysylltu wedi digwydd.
Mae’n bwysig bod yn sensitif i’r modd y cynhelir y gwaith ymgysylltu – i nifer o
bobl awtistig, mae eu cartref yn ‘fan diogel’ arbennig o bwysig. Dylid rhoi
ystyriaeth briodol i hyn wrth ymdrechu i ymgysylltu gyda hwy.
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Lle mae o’n digwydd? 

Mae nifer o bethau i’w hystyried wrth ymyrryd i gefnogi unigolyn i gynnal eu
llety. Efallai nad oes diagnosis ffurfiol o awtistiaeth wedi cael ei wneud, ond gall
amgylchedd unigolyn awtistig gael ei addasu trwy gael rhywun yn eu cartref a
chael effaith ar eu hymddygiad. 

Ni ddylech ystyried yr hyn sy’n digwydd i gartref yr unigolyn yn unig pan fyddwch
yn dod yn rhan ohono, ond hefyd a yw ymddygiadau neu arferion eich sefydliad
yn cyfrannu tuag at yr anawsterau, neu’n eu gwaethygu. 

Sut mae o’n digwydd? 

Mae ymyriadau cynnar yn digwydd pan fydd swyddogion tai neu weithwyr
proffesiynol eraill yn dynodi fod anhawster gydag unigolyn yn cynnal eu llety’n
effeithiol. Mae’r darparwyr cefnogaeth yn rhoi camau ar waith i ymgysylltu gyda’r
unigolyn a’u cynorthwyo. 

Mae rôl bwysig gan bob rhan o sefydliad wrth godi pryderon a ddynodwyd o
fewn y cartref. Bydd hyn yn cynnwys adrannau megis cynnal a chadw, iechyd yr
amgylchedd, rheoli tai ac ati. Mae’n bwysig nodi fod trafodaeth a rhannu
gwybodaeth ar draws adrannau yn allweddol. 

Dylai swyddogion rheoli tai weld meysydd o bryder fel cyfle i weithio’n wahanol
gydag unigolyn awtistig. Mae datblygiadau ar draws y sector tai megis
dealltwriaeth well o “Amgylcheddau a hysbysir gan seicoleg” a “Dulliau a hysbysir
gan drawma” yn rhoi dulliau i ymyrryd mewn gwahanol ffyrdd. Er enghraifft, yn
flaenorol gallai ymddygiad gwrthgymdeithasol fod wedi arwain at gamau
gweithredu troi allan ond fe fyddai’r swyddog rheoli tai yn awr yn edrych am
atebion eraill. Dylai swyddogion ystyried addasiadau rhesymol y gellid eu cynnal i
wneud eiddo yn addas megis ailaddurno mewn lliwiau niwtral, addasu sain mewn
ystafelloedd ac ati i alluogi unigolion awtistig i gynnal eu tenantiaethau
presennol a gwella eu lles heb orfod cydymffurfio ag amgylchedd
niwronodweddiadol (neurotypical). 

Mae angen i swyddogion rheoli tai fod yn ymwybodol y gall unigolyn awtistig fod
yn fwy bregus ac agored i niwed nac unigolyn niwronodweddiadol yn ystod
adegau o bontio a newid (galar, colli swydd, gyrfa newydd, ac ati), felly dylid
cyflwyno cefnogaeth ddi-oed ar yr adegau hynny. Dylent fod yn chwilfrydig ac
archwilio materion sydd heb eu canfod eto, fel y gellir cynnig cefnogaeth. Er
enghraifft, os yw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn anhawster newydd, gall
gofyn pam a mynd i’r afael â’r achos creiddiol dros yr ymddygiad fod yn well na
chamau gorfodaeth.
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Enghraifft o Arfer da :  

Ymyrraeth Gynnar gan Tai Wales and West  

Barn wael iawn oedd gan B am y Gymdeithas Dai yn sgil profiad
blaenorol o ryngweithio gyda hwy. Roedd yn teimlo fod y Gymdeithas
Dai wedi dweud wrtho beth i’w wneud yn ei lety yn hytrach na
chaniatáu iddo wneud penderfyniadau am ei eiddo. 

Un o’r troeon cyntaf y cyfarfu’r Swyddog Tai gyda B oedd dros ei gŵyn
am gi cymydog yn cyfarth. 

Dywedwyd wrth B y byddai’r cymydog yn derbyn 10 diwrnod i ddatrys y
mater. Roedd B yn teimlo nad oedd hyn yn dderbyniol nac yn rhesymol
ac arweiniodd at ddadl rhwng B a’r swyddog tai yn hytrach na sgwrs
resymol. Mae gweithio mewn ffordd wahanol a chanfod yr “hyn sydd o
bwys” i’r tenant wedi galluogi trafod materion fel hyn yn wahanol.  

Mae B yn ŵr deallus iawn ac mae’n gweld ei awtistiaeth fel rhywbeth
sy’n ei wneud yn esblygol well. Oherwydd hynny, mae’n bwysig
cydnabod hyn a siarad gyda B o leiaf fel rhywun ddeallusol gyfartal.
Mae hyn wedi newid ymateb B yn llwyr i sgyrsiau gan nad yw
swyddogion tai yn “siarad i lawr” tuag ato bellach ond yn ymwneud ag
ef ar ei lefel.  

Ar un ymweliad, sylwodd y swyddog tai ar boster Marvel yn yr eiddo
gan ddarganfod fod diddordeb brwd iawn gan B mewn cymeriadau
llyfrau comics a ffilmiau. 

Mae ffordd newydd o gofnodi wedi caniatáu rhannu’r wybodaeth hon
gyda staff eraill o fewn y Gymdeithas ac yn galluogi staff
atgyweiriadau, er enghraifft, i ganfod tir cyffredin gyda B gan ddechrau
sgwrs ag ef yn hytrach nag ymweliadau atgyweirio yn bod yn un o
wrthdaro fel y byddai wedi bod yn y gorffennol. 

Mae B yn awyddus i gael sgyrsiau erbyn hyn ac fe fydd yn siarad am y
ffilm neu’r gêm cyfrifiadurol diweddaraf gan ffonio’r swyddog tai yn
aml i wneud hyn. 
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Y Prif Awgrymiadau ar gyfer :  

Ymyrraeth Gynnar

• Gofynnwch i’r unigolyn beth yw eu hoff ddull o gyfathrebu a nodi hyn.

• Defnyddiwch lais clir a digynnwrf.

• Sicrhewch eich bod yn dal sylw’r unigolyn, gan ddweud eu henw cyn 
siarad gyda hwy. 

• Ceisiwch gytuno ar ddyddiad, amser a lle i gwrdd a chadw at hyn lle bynnag 
y bo hynny’n bosibl. Argymhellir cyflwyno rhybudd o flaen llaw am 
unrhyw newid. 

• Ceisiwch gadw mewn cof fod cartref yn ‘fan diogel’ arbennig o bwysig i 
nifer o bobl awtistig a dylid rhoi ystyriaeth briodol i hyn wrth ymdrechu i 
ymgysylltu gyda hwy. 

• Esboniwch hyd a diben y cyfarfod o flaen llaw. 

• Ceisiwch osgoi defnyddio jargon, idiomau, trosiadau a chymariaethau.  

• Caniatewch digon o amser i’r unigolyn brosesu’r wybodaeth a gwirio eu 
bod wedi deall (hynny yw, 15 eiliad) gan ddilyn hyn i fyny wedi’r cyfarfod/sgwrs. 

• Cyflwynwch restrau ysgrifenedig clir a syml o bethau penodol sydd angen eu 
gwneud. 

• Ymdrechwch i gynnal un man cyswllt o fewn y sefydliad os yn bosibl ar gyfer 
yr unigolyn. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Rhan Dau o'r canllaw.
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Ceisiadau ac Asesiadau Digartrefedd  

Beth yw hyn? 

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i gynnal
asesiad o angen ar gyfer unrhyw un sy’n cyflwyno cais iddynt am help gyda thai ac
a all fod yn ddigartref neu fod mewn perygl o fod yn ddigartref o fewn 56
diwrnod. Rhaid i’r asesiad gynnwys yr amgylchiadau a achosodd i’r unigolyn fod
yn ddigartref neu i fod mewn perygl o fod yn ddigartref. Rhaid i’r asesiad hefyd
ystyried anghenion cefnogi’r unigolyn (neu unrhyw un yn y cartref a ddisgwylir
iddynt fyw gyda hwy yn rhesymol) i gadw eu llety presennol (neu nesaf).    

Sut allai hyn weithio’n ymarferol? 

Gellir cynnal asesiad arferol yn y swyddfa opsiynau tai neu dros y ffôn. Yn
gyffredinol, byddai cwestiynau’n cael eu gofyn trwy sgwrs ar ffurf cyfweliad ag
unigolyn i sefydlu a ydynt yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref o
fewn 56 diwrnod. Os nad ydynt yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn
ddigartref, yna bydd gwybodaeth a chyngor cyffredinol yn cael ei gynnig iddynt.
Os ydynt yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref, yna fe fydd angen
asesiad llawn. Os oes rheswm i gredu fod yr unigolyn o bosibl yn ddiamddiffyn ac
yn agored i niwed mewn rhyw ffordd ar y diwrnod pan fyddant yn ymgeisio i’r
Awdurdod Lleol (ALl) am help, yna dylai’r ALl ddarparu llety dros dro tra y
byddant yn cynnal asesiad ac yn penderfynu sut y gallant helpu’r unigolyn.  

Lle mae hyn yn digwydd? 

Mae nifer o awdurdodau lleol yn cynnal asesiadau yn eu swyddfeydd eu hunain.
Gallai’r amgylchedd hwn fod yn fygythiol i unigolyn awtistig. Dylid ystyried
ffactorau amgylcheddol wrth weithio gyda phobl.   

Gall y rhain gynnwys:

• Yn aml, gall adeiladau sydd wedi'u lleoli'n ganolog olygu gorfod mynd 
trwy ardaloedd prysur 

• Goleuadau fflwroleuol o fewn y swyddfeydd

• Sŵn o offer swyddfa 

• Amgylchedd swyddfa brysur

Ymysg nifer o ffactorau posibl eraill a all fod yn unigryw i bob unigolyn awtistig. 

Dylid ystyried addasiadau rhesymol ar gyfer anghenion pobl awtistig wrth gynnal
asesiadau. Gall y rhain gynnwys cynnal yr asesiad yng nghartref yr unigolyn ei
hunan, defnyddio ystafell gyfweld breifat lle bydd y sŵn yn cael ei ostwng, cynnig
mwy o amser a ffactorau amgylcheddol eraill.  

Cofiwch nad yw cynnal asesiad yn ystod un sesiwn yn angenrheidiol bob tro.
Mewn rhai achosion, efallai y byddai’n well gan yr unigolyn awtistig i ‘wneud y
cyfan ar unwaith’ er mwyn osgoi’r straen o ailadrodd yr ymweliad; gydag eraill,
efallai y bydd hi’n fwy priodol i gynnal yr asesiadau mewn nifer o ‘gamau llai y
gellir ymdopi â hwy’. 
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Cofiwch y gall yr hyn sy’n rhesymol wahaniaethu’n fawr ac efallai y bydd angen i
weithwyr proffesiynol ystyried hyn wrth werthuso disgwyliadau eu hunain. Lle
bynnag y bo hynny’n bosibl, dylid gofyn am fewnbwn y client awtistig neu’r sawl
sy’n eu cefnogi ac ystyried hyn.

Sut mae’n digwydd? 

Mae yna dau brif faes i’w hystyried; 

1. Cynnal yr asesiad ei hunan 

Dylai’r unigolyn sy’n cynnal yr asesiad fod yn ymwybodol na fydd pobl awtistig o
bosibl yn dweud cymaint am eu sefyllfa ag y byddai pobl eraill. Oherwydd hynny,
bydd cyflwyno manylion o flaen llaw am yr hyn a ddisgwylir ohonynt yn yr asesiad
yn ddefnyddiol iawn (h.y. yr hyn yr ydych ei eisiau, yr hyn sydd ei angen arnoch, yr
hyn y gallwch gynnig help gydag ef.  Mae’n bwysig iawn i gyflwyno’r prif ffeithiau
– lle y bydd yr asesiad yn cael ei gynnal, pwy fydd yno, yr hyn a fydd yn cael ei
ddisgwyl ohonynt, pryd y bydd yn gorffen (disgwyliadau o ran amser)). 
Yn ychwanegol at hyn, mae angen i’r unigolyn sy’n cynnal yr asesiad fod yn
ymwybodol o dôn y llais ac iaith y corff o ran eu hunain a’r ymgeisydd wrth
gynnal y cyfweliad. 

2. Beth i’w ystyried yn ystod yr asesiad 

Bydd anghenion cefnogi pob unigolyn awtistig yn unigryw iddynt hwy ac ni
ddylech ystyried fod pob unigolyn awtistig yr un fath. Dylai’r asesiad ystyried sut y
mae eu hawtistiaeth yn effeithio arnynt yn eu bywyd pob dydd. Os yw rhywun yn
ymdopi’n dda gyda’r cyflwr, nid yw hyn yn golygu nad oes ganddynt broblemau
yn prosesu eu hamgylchiadau yn y byd go iawn. Yr hyn y mae’n ei olygu yw bod
ganddynt dechnegau ymdopi effeithiol i bob diben i ddelio gyda’u hamgylchiadau
fel ag y maent ar y pryd. Dylai’r asesiad ystyried pa effaith y bydd newid ac
ansicrwydd ynghylch tai a diogelwch yn ei gael mewn perthynas ag unigolyn
awtistig a pha gefnogaeth all fod yn angenrheidiol er mwyn ymdopi gyda’r newid
a’r ansicrwydd hwn. 



Enghraifft o Arfer Da :  

Ffurflen Asesu Digartrefedd Cyngor Sir Ddinbych sy’n
Canolbwyntio ar yr Unigolyn  

Mae Tîm Atal Digartrefedd Cyngor Sir Ddinbych wedi addasu’r ffurflen
asesu a ddefnyddir ganddynt wrth siarad â phobl sy’n dod at eu
gwasanaeth, er mwyn eu galluogi i dderbyn gwybodaeth well. 

Mae eu ffurflen asesu newydd yn gweithredu fel awgrymiadau i
sgwrsio yn llwyr yn hytrach na rhestr o gwestiynau nad yw nifer o 
bobl yn deall pam ofynnir iddynt: 

• Yn eich barn chi, pa wybodaeth ydym ni angen ei wybod 
amdanoch chi a’ch cartref? 
(Anghenion iechyd meddwl, iechyd corfforol, symudedd – a allant 
ymdopi gyda’r staer? Meddyginiaeth ar bresgripsiwn, 
beichiogrwydd ac ati. A oes unrhyw anghenion addysgol arbennig 
gan unrhyw un yn y cartref?) 

• A oes unrhyw beth yr ydych angen cefnogaeth gydag ef? 
(Darllen/ysgrifennu, llenwi ffurflenni, camddefnyddio sylweddau, 
dyledion (atgyfeiriad at y Ganolfan Cyngor ar Bopeth?). A yw’r 
unigolyn hwn angen atgyfeiriad at Gefnogi Pobl?) 

• Pa gefnogaeth sydd gennych chi ar waith eisoes i’w helpu? 
(Teulu, ffrindiau, cysylltiad gan asiantaeth, Gwasanaethau Plant, 
ac ati. Os oes anawsterau corfforol, a oes cysylltiad gyda Therapi 
Galwedigaethol?)

• A oes unrhyw beryglon ynghlwm â hyn? 
(Euogfarnau troseddol, cyhuddiadau i ddod, yn agored i’r 
Gwasanaethau Prawf? A ydynt wedi’u gwahardd o unrhyw 
ardaloedd? A ydynt yn ffoi rhag trais neu a oes unrhyw ardaloedd 
yn cyflwyno peryglon iddynt hwy neu aelod o’u teulu? Peryglon a 
rhwystrau i Iechyd a Lles? 

Efallai y bydd angen i’r cwestiynau uchod fod yn fwy penodol i unigolyn
awtistig a gall awgrymiadau ar gyfer rhestr wirio fod yn ddefnyddiol.

Ers defnyddio’r fformat hwn, maent wedi gweld fod cyfweliadau’n llifo
llawer gwell a’u bod yn gallu cael gwybodaeth ddefnyddiol sy’n eu
helpu i wneud penderfyniadau gwell. Mae’r dull hwn o gwestiynu yn
fuddiol iawn os yw’r unigolyn sy’n cael ei gyfweld yn awtistig gan ei fod
yn galluogi’r gweithiwr achos i arwain y sgwrs a defnyddio cwestiynau
dilynol i ddatgelu elfennau diamddiffyn/agored i niwed neu anghenion
cefnogi na fyddai wedi cael eu canfod o fewn ffurflenni asesu mwy
traddodiadol.

J
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Prif Awgrymiadau ar gyfer  :  

Ceisiadau ac Asesiadau Digartrefedd 

• Gofynnwch i’r unigolyn beth yw eu hoff ddull o gyfathrebu a nodi hyn.
• Defnyddiwch lais clir a digynnwrf.
• Sicrhewch eich bod yn dal sylw’r unigolyn, gan ddweud eu henw cyn siarad 

gyda hwy. 
• Ceisiwch gytuno ar ddyddiad, amser a lle i gwrdd a chadw at hyn lle bynnag 

y bo hynny’n bosibl.  Byddai cyflwyno rhybudd o flaen llaw am unrhyw 
newid yn cael ei argymell. 

• Ceisiwch gadw mewn cof fod cartref yn ‘fan diogel’ arbennig o bwysig i nifer 
o bobl awtistig a dylid rhoi ystyriaeth briodol i hyn wrth ymdrechu i 
ymgysylltu gyda hwy. 

• Esboniwch hyd a diben y cyfarfod o flaen llaw. 
• Ceisiwch osgoi defnyddio jargon, idiomau, trosiadau a chymariaethau.  
• Caniatewch digon o amser i’r unigolyn brosesu’r wybodaeth a gwirio eu 

bod wedi deall (hynny yw, 15 eiliad) gan ddilyn hyn i fyny wedi’r cyfarfod/sgwrs.
• Cyflwynwch restrau ysgrifenedig clir a syml o bethau penodol sydd angen eu 

gwneud. 
• Ymdrechwch i gynnal un man cyswllt o fewn y sefydliad os yn bosibl ar gyfer 

yr unigolyn. 
• Gofynnwch i’r unigolyn a fyddai’n well ganddynt gwblhau’r asesiad mewn 

un sesiwn, neu gytuno ar ddull arall, megis cyfarfodydd lluosog, os yw’n 
ymarferol i wneud hynny (Noder: unwaith y bydd y broses wedi dechrau, 
rhaid cwblhau dyletswydd adran 62). 

• Arsylwch yr unigolyn a cheisio dysgu’r anawsterau synhwyraidd sydd 
ganddynt o bosibl – y mwyaf y byddwch yn ei ddysgu a’i ddeall, y mwyaf 
hawdd y daw hi i chi eu cefnogi nhw. 

• Ystyriwch os ydynt yn bryderus, yn ofidus neu’n ymddwyn mewn ffordd 
heriol, ac a yw hyn yn cael ei achosi gan anawsterau synhwyraidd. Trowch y 
goleuadau i lawr, ewch ati i ostwng lefelau sŵn i weld a oes gwelliant. 

• Byddwch yn ymwybodol y byddant o bosibl ond yn gallu defnyddio un 
synnwyr ar y tro. Er enghraifft, nid yw peidio ag edrych arnoch yn golygu nad 
ydynt yn gwrando arnoch. 

• Wedi i chi ddynodi materion sy’n sbarduno anawsterau synhwyraidd, ceisiwch 
osgoi’r rhain lle bo hynny’n bosibl a chynghori eraill lle bo hynny’n briodol. 

• Ceisiwch barhau’n ddigynnwrf a siarad yn dawel gyda’r unigolyn os yw’n 
profi pwl o dymer enbyd a’r emosiynau mynd yn drech nag ef/hi (meltdown) / os
yw’n ymbellhau a chau i lawr (shutdown) – defnyddiwch frawddegau byrion 
ac uniongyrchol a chynnig lle tawel i adfer ei hunan os oes angen (trowch 
oleuadau llachar i ffwrdd, cau bleindiau/llenni, gostwng sŵn ac ati), gan 
ddiweddu’r cyfarfod ar y cam hwn os oes angen. 

• Sicrhewch fod yr unigolyn yn gwybod lle y gallant gael help i ddeall ffurfiau 
cyfathrebu ysgrifenedig ffurfiol gan ddarparu manylion ar ddechrau’r 
llythyr. Dylai ymarferwyr ofyn i’w hunan: “A fydd yr unigolyn yr wyf yn 
gweithio gydag ef/hi yn deall y llythyr hwn?’

J
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Dyletswydd i helpu Atal Digartrefedd

Beth yw hyn?

Mae’r ddyletswydd i helpu atal digartrefedd wedi’i hymgorffori o fewn Deddf Tai
(Cymru) 2014.  

Mae’r Cod Canllaw ar gyfer Deddf Tai (Cymru) yn nodi’r ffyrdd eang o atal
digartrefedd, fel a ganlyn: 

• Parhau yn eu llety presennol;  

• Oedi’r angen i symud allan o’u llety presennol er mwyn caniatáu cynllunio i 
symud i lety arall;  

• Dod o hyd i lety arall; a/neu  

•  Cynnal byw yn annibynnol.  

Gellir mabwysiadu egwyddorion atal digartrefedd trwy waith yr Awdurdod Lleol
(ALl), ac nid wrth gymhwyso dyletswyddau cyfreithiol penodol yn unig.   

Mae’n hanfodol nodi hefyd fod ymyriadau, pa bynnag mor fach ydynt, yn gallu
cael effaith arwyddocaol ar unigolion. Mae gan ALl, y Sector Rhentu Preifat
(SRhP), a darparwyr landlordiaid cymdeithasol, ynghyd â phawb sy'n ymwneud â
gwasanaethau, y gallu i weithredu i atal digartrefedd. 

Sut all hyn weithio’n ymarferol? 

Gellir dod o hyd i gyfres o ymyriadau nodweddiadol yn y Cod Canllaw (Cod adran
12. 174 & Deddf Tai - adran 642.  Gall y gwaith atal fod ar raddfa fach neu lawer
mwy, a dylid teilwra pob un i anghenion yr unigolyn. Cyfeirir yn aml at y rhain fel
“camau rhesymol” a gellir eu cynnwys o fewn Cynllun Tai Personol (gall nifer o
asiantaethau fod yn gysylltiedig â’r broses o gyflwyno’r camau rhesymol hyn i
helpu’r unigolyn).  

Lle mae hyn yn digwydd?  

Mae gwaith atal statudol yn dechrau gyda chychwyn dyletswydd “adran 66”. Fodd
bynnag, dylai pob sefydliad fod yn ymwybodol y gall gwaith atal ddigwydd ar
unrhyw gam a gall ddechrau gyda rhywbeth sydd mor syml â sgwrs sy’n dangos eich
bod yn gofalu. Gall gweithgareddau atal ddigwydd unrhyw le, ond bydd y mwyafrif
yn digwydd o amgylch adeiladau’r ALl, yn enwedig y swyddfeydd Opsiynau Tai.

Mae’r amgylchedd ffisegol yn hanfodol er mwyn i waith atal fod yn llwyddiannus.
Ymyriadau wedi’u targedu sydd â’r cyfle mwyaf o gael yr effeithiau mwyaf,
oherwydd y byddant yn canolbwyntio ar anghenion a chryfderau’r unigolyn. I
bobl awtistig, mae’n hanfodol fod amgylcheddau ffisegol yn cael eu sefydlu i
leihau unrhyw aflonyddu ar eu sylw ac i alluogi pobl i gael sgyrsiau a meithrin
perthnasoedd gyda’u gweithwyr achos. Mae hyn yn allweddol er mwyn cyflwyno
ymyriadau atal digartrefedd effeithiol. 

Mae’r Safon Tir Cyfartal3 yn nodi enghreifftiau o arfer da ar sut y gallech chi greu
amgylchedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. 

3

2 https://bit.ly/2xmZXFt              3 https://bit.ly/2FMIIlR
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Sut mae hyn yn digwydd? 

Pan fydd yr ALl yn cyflawni eu dyletswydd “adran 66” i helpu atal rhywun rhag
dod yn ddigartref, dylent weithio gyda’r unigolyn i gyflwyno camau sy’n diwallu
anghenion penodol yr unigolyn er mwyn cyflawni deilliannau gwell. Mae’n bwysig
ystyried a ddylid cynnwys gwasanaethau eraill ai peidio ochr yn ochr â’r
gwasanaeth tai i alluogi’r unigolyn i osgoi bod yn ddigartref. Bydd unrhyw waith y
bydd yr ALl yn bwriadu ei gyflawni, ochr yn ochr ag unrhyw gefnogaeth a
ddarperir, yn cael ei gynnwys fel arfer o fewn Cynllun Tai Personol y dylid ei
esbonio i’r unigolyn a’u cyflwyno iddynt er mwyn cyfeirio ato. Bydd yr ALl yn
cyflawni’r camau gweithredu a amlinellir yn y cynllun wedi hyn.

Dylai swyddogion rheoli tai weld meysydd pryder fel cyfle i weithio’n wahanol gydag
unigolyn awtistig. Mae datblygiadau diweddar ar draws y sector tai megis
dealltwriaeth well o “Amgylcheddau a hysbysir gan seicoleg” a “Dulliau a hysbysir
gan drawma” yn rhoi dulliau i ymyrryd mewn ffyrdd gwahanol. Er enghraifft, byddai
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenorol wedi gallu arwain at gamau gweithredu
troi allan ond a fyddai’n awr yn arwain at y swyddog rheoli tai yn edrych am atebion
eraill. Dylai’r swyddog ystyried addasiadau rhesymol a allai gwneud eiddo yn addas
megis ailaddurno mewn lliwiau niwtral, addasu sain mewn ystafelloedd ac ati i
alluogi unigolyn awtistig i gynnal eu tenantiaeth bresennol a gwella eu lles heb orfod
cydymffurfio ag amgylchedd niwronodweddiadol (neurotypical). 

Mae angen i swyddogion rheoli tai fod yn ymwybodol y gall unigolyn awtistig fod yn
fwy bregus ac agored i niwed nac unigolyn niwronodweddiadol yn ystod adegau o
bontio a newid (galar, colli swydd, gyrfa newydd, ac ati), felly dylid cyflwyno
cefnogaeth ddi-oed ar yr adegau hynny. Dylent fod yn chwilfrydig ac archwilio
materion sydd heb eu canfod eto, fel y gellir cynnig cefnogaeth. Er enghraifft, os yw
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn anhawster newydd, gall gofyn pam a mynd i’r
afael â’r achos creiddiol dros yr ymddygiad fod yn well na chamau gorfodaeth.
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Enghraifft o Arfer Da :

Sgwrs “beth sy’n bwysig” Tai Wales and West 

Roedd G yn byw gyda’i fam yn ystafell flaen ei thŷ a dim ond mynediad at
fwynderau wedi hen ddyddio oedd ganddo. Roedd ei fam yn symud ymlaen
ac roedd yn rhaid i G symud allan o gartref y teulu. Pan gyfarfu’r swyddog
tai â G gyntaf, gwelodd fod sgwrsio gyda G yn anodd iawn ac nid oedd G yn
chwerthin ar ei jôcs. Nododd G nad oedd angen “cefnogaeth” arno, roedd
arwyddocâd gwael iawn i’r gair “cefnogaeth” gan G. Roedd y derminoleg a
ddefnyddiwyd yn bwysig iawn a derbyniodd G “gymorth” i’r dyfodol.   

Doedd dim incwm ei hunan gan G gan fod ei rieni wastad wedi darparu ar
ei gyfer. Doedd dim cyfrif banc ganddo hyd yn oed i dalu unrhyw fudd-
daliadau newydd i mewn iddo. Er bod G wedi rhoi addewid i’r swyddog tai
y byddai’n sefydlu cyfrif banc, ni lwyddodd i wneud hynny. Fel yr oedd y
swyddog tai yn parhau i gyfarfod â G ac yn dod i’w adnabod, gwnaed ef yn
ymwybodol fod Syndrom Asperger gan G. Llwyddodd y swyddog tai i gael
taflenni am amrywiaeth o gyfrifon banc sylfaenol a’u gadael gyda G. Yn
ystod yr ymweliad nesaf, fe wnaeth y swyddog tai ganfod fod G wedi
darllen y taflenni ac wedi agor ei gyfrif banc ei hunan. 

Fe wnaeth hyn helpu’r swyddog tai i ddeall fod G yn ymateb yn well i
wybodaeth ysgrifenedig yn hytrach na chyfarwyddiadau llafar. Yn ogystal,
fe wnaeth arwain y swyddog tai at newid mewn arfer, gan alluogi pobl i
agor cyfrifon neu wneud hawliadau am fudd-daliadau yn hytrach na derbyn
gair yr unigolyn yn unig y bydd ef/hi yn gwneud hyn.  Cafodd G ei
gynorthwyo i wneud hawliad am fudd-daliadau er mwyn derbyn incwm a
thalu ei rent. Yna rhoddwyd canllaw ysgrifenedig cam wrth gam i G i’w
helpu i dalu ei rent o’i incwm. Mae G wedi cynnal ei denantiaeth am dros 4
blynedd heb lawer iawn o angen am gymorth pellach. Pan newidiodd
hawliad budd-daliadau G i Gredyd Cynhwysol, fe wnaeth G y camgymeriad
o feddwl o’r pethau a glywodd am beidio “arwyddo ymlaen” na fyddai’n
rhaid iddo fynd i’r Ganolfan Byd Gwaith bellach. Mae G yn cymryd pethau’n
llythrennol ac mae angen esbonio pethau iddo mewn ffordd benodol.   

Nid oes ffôn ei hunan gan G ond mae’n gallu cael mynediad at “gymorth”
trwy fynd at gynllun gofal ychwanegol cyfagos a dweud wrth staff ei fod
eisiau cyfarfod â’r swyddog tai. Mae unrhyw gymorth felly yn seiliedig ar
alwad gan G ond mae’r swyddog tai yn gweithio’n ddiwyd i ddeall beth
sydd wedi arwain at yr alwad yma. Fodd bynnag, pan mae’r swyddog tai
angen cwrdd â G, mae’n eglur iawn yn ei ohebiaeth o ran hyn a phryd y
bydd yn cwrdd â G.  Mae cadw at amser apwyntiad yn bwysig iawn i G.
Rhennir y wybodaeth hon hefyd gyda staff eraill o fewn y sefydliad a all fod
yn sefydlu apwyntiadau gyda G.

J
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Prif Awgrymiadau i  :  

Atal Digartrefedd

• Gofynnwch i’r unigolyn beth yw eu hoff ddull o gyfathrebu a nodi hyn.
• Defnyddiwch lais clir a digynnwrf.

• Sicrhewch eich bod yn dal sylw’r unigolyn, gan ddweud eu henw cyn siarad gyda hwy.

• Ceisiwch gytuno ar ddyddiad, amser a lle i gwrdd a chadw at hyn lle bynnag y bo 
hynny’n bosibl, byddai cyflwyno rhybudd o flaen llaw am unrhyw newid yn cael ei 
argymell.

• Ceisiwch gadw mewn cof fod cartref yn ‘fan diogel’ arbennig o bwysig i nifer o 
bobl awtistig a dylid rhoi ystyriaeth briodol i hyn wrth ymdrechu i ymgysylltu gyda hwy.

• Esboniwch hyd a diben y cyfarfod o flaen llaw.  

• Ceisiwch osgoi defnyddio jargon, idiomau, trosiadau a chymariaethau.

• Caniatewch digon o amser i’r unigolyn brosesu’r wybodaeth a gwirio eu bod wedi 
deall (hynny yw, 15 eiliad) gan ddilyn hyn i fyny wedi’r cyfarfod/sgwrs. 

• Cyflwynwch restrau ysgrifenedig clir a syml o bethau penodol sydd angen eu gwneud. 

• Ymdrechwch i gynnal  un man cyswllt o fewn y sefydliad os yn bosibl ar gyfer yr nigolyn.

• Gofynnwch i chi eich hunan a yw’r ymyriadau wedi’u teilwra ac yn benodol i anghenion 
yr unigolyn awtistig.

• Gwnewch yn siwr eich bod yn gwrando, deall ac yn ystyried anghenion unigol yr 
unigolyn.

• Ystyriwch a oes angen cynnwys gwasanaethau eraill, ochr yn ochr â’r gwasanaethau tai, 
i sicrhau nad yw’r unigolyn yn cael ei wneud yn ddigartref.

• Gofynnwch ac arsylwch yr unigolyn, a cheisiwch ddysgu pa faterion synhwyraidd sydd 
ganddynt - po fwyaf y gallwch chi ddysgu a’i ddeall, yr hawsaf y daw hi i’w cefnogi. 

• Ystyriwch os ydynt yn bryderus, yn ofidus neu’n ymddwyn mewn ffordd heriol, ac a 
yw hyn yn cael ei achosi gan  anawsterau synhwyraidd. Trowch y goleuadau i lawr, 
ewch ati i ostwng lefelau sŵn i weld a oes gwelliant.

• Byddwch yn ymwybodol y byddant o bosibl ond yn gallu defnyddio un synnwyr ar y tro. 
Er enghraifft, nid yw peidio ag edrych arnoch yn golygu nad ydynt yn gwrando arnoch.

• Wedi i chi ddynodi materion sy’n sbarduno anawsterau synhwyraidd, ceisiwch osgoi’r 
rhain lle bo hynny’n bosibl a chynghori eraill lle bo hynny’n briodol. 

• Ceisiwch barhau’n ddigynnwrf a siarad yn dawel gyda’r unigolyn os yw’n profi pwl o 
dymer enbyd a’i emosiynau mynd yn drech nag ef/hi (meltdown) / os yw’n ymbellhau a chau 
i lawr (shutdown) – defnyddiwch frawddegau byrion ac uniongyrchol a chynnig lle 
tawel i adfer ei hunan os oes angen (trowch oleuadau llachar i ffwrdd, cau leindiau/llenni, 
gostwng sŵn ac ati), gan ddod a’r cyfarfod i ben ar y pwynt yma os oes angen.  

• Sicrhewch fod yr unigolyn yn gwybod lle y gallant gael help i ddeall ffurfiau cyfathrebu 
ysgrifenedig ffurfiol gan ddarparu manylion ar ddechrau’r llythyr. 
Dylai ymarferwyr ofyn i’w hunan : ‘A fydd yr unigolyn yr wyf yn gweithio gydag ef/hi 
yn deall y llythyr wn?’

J
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Dyletswydd i helpu Sicrhau Llety  

Beth yw hyn? 

Mae’r ddyletswydd i helpu sicrhau llety wedi’i sefydlu hefyd o fewn Deddf Tai
(Cymru) 2014.

Mae hyn yn golygu os yw unigolyn yn ddigartref a’u bod yn cysylltu â’r
Awdurdod Lleol (ALl) am help, fod rhaid i’r ALl eu helpu i sicrhau llety. Gallai
hyn olygu chwilio am lety o fewn y Sector Rhentu Preifat (SRhP), cofrestru am
dŷ cymdeithasol lleol neu atgyfeirio’r unigolyn am lety gyda chefnogaeth. 

Yn ogystal, gall olygu helpu trwy ddarparu adnoddau i gynorthwyo’r unigolyn i
sicrhau llety megis bondiau, rhent o flaen llaw, cefnogaeth wrth edrych am lety
a’i sicrhau, cyngor ar gynyddu incwm ac ati. Mae’r rhain yn cael eu hadnabod
fel camau rhesymol a dyma sut mae’r ALl yn cyflawni ei ddyletswydd. 

Sut all hyn weithio’n ymarferol? 

Fel arfer, bydd gweithiwr achos yn gweithio gyda’r unigolyn i drafod yr hyn
sydd ei angen arno/arni a’r hyn y maent ei eisiau. Yn gyffredinol, fe fydd y
gweithiwr achos yn datblygu Cynllun Tai Personol (CTP) a fydd yn amlinellu pa
gamau fydd yr ALl yn eu cymryd i gyflawni deilliant llwyddiannus. 

Daw’r cynllun hwn fel arfer ar ffurf dogfen ysgrifenedig fydd yn cael ei llunio
gyda’r unigolyn yn swyddfa’r ALl, neu’n cael ei llunio gan weithiwr achos a’i
anfon at yr unigolyn yn dilyn cyfarfod cychwynnol.   

Sut mae’n digwydd? 

Mae’n bwysig iawn sicrhau fod yr unigolyn yn deall yr hyn sydd angen iddynt ei
wneud er mwyn helpu eu hachos. 

Mae’r Cynllun Tai Personol (CTP) yn allweddol i hyn, felly mae angen i’r
unigolyn ddeall a cael mynediad at y wybodaeth yn eu CTP. 

Mae angen iddynt hefyd ddeall a bod yn eglur am y camau mae’r ALl yn eu
cymryd ar eu rhan. Gellid cyflwyno cefnogaeth ychwanegol i alluogi’r unigolyn i
wneud hyn a dylai’r gweithiwr achos gyfeirio’r unigolyn at y gefnogaeth hon
petaent ei angen. 

Mae’n bwysig deall na fydd unigolyn awtistig bob tro yn gofyn am y
gefnogaeth sy’n ofynnol. Efallai y bydd angen dynodi’r gefnogaeth hon a’i
chynnig iddynt. Yn ogystal, fe fydd hi’n bwysig deall pa gymorth ychwanegol
arall a all fod yn ofynnol gan yr unigolyn er mwyn sicrhau llety a darparu ar
gyfer hyn. 

Dylid ystyried unrhyw anghenion penodol am lety a all godi oherwydd
awtistiaeth a chynnwys hyn o fewn y cynllun. Gall fod yn ddefnyddiol i
weithwyr achos wneud nodyn eu bod wedi ystyried hyn. 

4
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Lle mae hyn yn digwydd?  

Fel gydag unrhyw waith a wneir sy’n unol â’r ddyletswydd i helpu wrth atal
digartrefedd, bydd llawer o’r gwaith gyda’r unigolyn yn cael ei gynnal yn swyddfeydd
yr ALl. 

Mae’r amgylchedd ffisegol yn hanfodol er mwyn i waith atal fod yn llwyddiannus.
Ymyriadau wedi’u targedu sydd â’r cyfle mwyaf o gael yr effeithiau mwyaf, oherwydd y
byddant yn canolbwyntio ar anghenion a chryfderau’r unigolyn. I bobl awtistig, mae’n
hanfodol fod amgylcheddau ffisegol yn cael eu sefydlu i leihau unrhyw aflonyddu ar eu
sylw ac i alluogi pobl i gael y sgyrsiau a meithrin perthnasoedd gyda’u gweithwyr
achos. Mae hyn yn allweddol er mwyn cyflwyno ymyriadau atal digartrefedd yn
effeithiol. Mae’r Safon Tir Cyfartal yn nodi enghreifftiau o arfer da ar sut y gallech chi
greu amgylchedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn4. Dylai swyddogion rheoli tai weld y
meysydd pryder fel cyfle i weithio’n wahanol gydag unigolyn awtistig. Mae
datblygiadau diweddar ar draws y sector tai megis dealltwriaeth well o “Amgylcheddau
a hysbysir gan seicoleg” a “Dulliau a hysbysir gan drawma” yn rhoi dulliau i ymyrryd
mewn ffyrdd gwahanol. 

Er enghraifft, byddai ymddygiad gwrthgymdeithasol yn flaenorol wedi gallu arwain at
gamau gweithredu troi allan ond a fyddai’n awr yn arwain at y swyddog rheoli tai yn
edrych am atebion eraill. Dylai’r swyddog ystyried addasiadau rhesymol a allai gwneud
eiddo yn addas megis ailaddurno mewn lliwiau niwtral, addasu sain mewn ystafelloedd
ac ati i alluogi unigolyn awtistig i gynnal eu tenantiaeth bresennol a gwella eu lles heb
orfod cydymffurfio ag amgylchedd niwronodweddiadol (neurotypical). 

Mae angen i swyddogion rheoli tai fod yn ymwybodol y gall unigolyn awtistig fod yn
fwy bregus ac agored i niwed nac unigolyn niwronodweddiadol yn ystod adegau o
bontio a newid (galar, colli swydd, gyrfa newydd, ac ati), felly dylid cyflwyno
cefnogaeth ddi-oed ar yr adegau hynny. Dylent fod yn chwilfrydig ac archwilio
materion sydd heb eu canfod eto, fel y gellir cynnig cefnogaeth. Er enghraifft, os yw
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn anhawster newydd, gall gofyn pam a mynd i’r afael
â’r achos creiddiol dros yr ymddygiad fod yn well na chamau gorfodaeth. 

4 https://bit.ly/2FMIIlR
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Enghraifft o Arfer Da :  

Darpariaeth cymorth digartrefedd fewnol Caerdydd 

Mae C yn ddyn 60 mlwydd oed sy’n dioddef o anghenion iechyd lluosog sy’n
effeithio ar ei allu i dderbyn a chadw gwybodaeth mewn ffurfiau traddodiadol
(llythyrau, cynlluniau gweithredu, diweddariadau ar fudd-daliadau ar-lein).
Roedd yn byw mewn llety dros dro oherwydd trais domestig yn ei deulu. Mae C
wedi bod yn chwilio am lety preifat i’w rentu ond nid yw wedi bod yn
llwyddiannus ac roedd yn cael trafferth ymdopi gyda’r llety dros dro oherwydd ei
anghenion cefnogi. Rwyf wedi teilwra fy nghefnogaeth i’w anghenion unigol
gan weithio’n gyffredinol yn y ffordd ganlynol: 

Cyn cyfarfod C, roedd hi’n bwysig ymchwilio ei achos yn drwyadl a chasglu
gwybodaeth o’i asesiad cychwynnol. Gellid dilysu’r wybodaeth hon yn y cyfarfod
cyntaf ond mae’n caniatáu i’r cyswllt cyntaf fod yn fwy o sgwrs gan
ganolbwyntio mwy ar anghenion a dyheadau C. Roedd angen i ni ddynodi a
sicrhau llety preifat i’w rentu, sefydlu ac yna chynnal y denantiaeth hon, cynyddu
budd-daliadau gan gynnwys Credyd Cynhwysol a Thaliadau Annibyniaeth
Personol (PIP), a sicrhau fod taliadau uniongyrchol o’r credyd cynhwysol yn cael
eu talu i’r landlord.

Roedd y cynllun gweithredu a luniwyd yn cynnwys nodau tymor hir a thymor byr.
Cafodd targedau y gellir eu cyflawni gyda chyfyngiadau amser wedi eu pennu,
gan feithrin perthynas gyda C a’i helpu i fod yn gymhellgar a chynyddu ei hyder.
Cafodd tasgau cymhleth (er enghraifft, ymgeisio am fudd-daliadau) eu torri i
lawr yn rhannau llai er mwyn peidio â’i orlethu. 

Cafodd unrhyw ddeunyddiau cyfathrebu ysgrifenedig eu cyflwyno mewn dull
mor syml ag oedd yn bosibl gyda galwad ffôn neu ymweliad i ddilyn hynny er
mwyn sicrhau ei fod wedi cael ei ddeall. Fe wnes i drefnu i C dderbyn cefnogaeth
achlysurol tymor hir ac aethpwyd ati i sicrhau fod hyn ar waith cyn cau ei achos. 

Mae C yn awr mewn tenantiaeth ddiogel a gynhelir, gyda chefnogaeth ar waith,
ac mae’n gwneud cysylltiadau gyda’i gymuned leol trwy ei fosg. Bydd cartref
lloches tymor hir yn dod ar gael yn y dyfodol petai anghenion cefnogi C yn
cynyddu. Mae cymorth fel y bo’r angen ar waith i gefnogi C trwy’r ychydig
fisoedd nesaf o’i denantiaeth. 

Ar ddechrau fy nghysylltiad gyda’r achos, roedd C dan lawer o bwysau ac nid
oedd yn hyderus y gallai gynnal tenantiaeth rhentu preifat. Roedd y gwaith a
wnaethom wedi caniatáu iddo fyw yn gyfforddus ac yn annibynnol tra’n trafod ei
ôl-ddyledion blaenorol. Rhoddwyd adborth positif gan C wrth i ni gau eich achos. 

“Rwyf yn hapus iawn gyda’r gefnogaeth a’r hyn yr ydych wedi’i wneud i mi.
Diolch yn fawr iawn”

J
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Prif Awgrymiadau ar gyfer :  

Y Ddyletswydd i Sicrhau Llety

• Gofynnwch i’r unigolyn beth yw eu hoff ddull o gyfathrebu a nodi hyn.
• Defnyddiwch lais clir a digynnwrf.
• Sicrhewch eich bod yn dal sylw’r unigolyn, gan ddweud eu henw cyn siarad 

gyda hwy. 
• Ceisiwch gytuno ar ddyddiad, amser a lle i gwrdd a chadw at hyn lle bynnag 

y bo hynny’n bosibl. Byddai cyflwyno rhybudd o flaen llaw am unrhyw newid yn 
cael ei argymell.

• Ceisiwch gadw mewn cof fod eu cartref yn ‘fan diogel’ arbennig o bwysig i nifer 
o bobl awtistig a dylid rhoi ystyriaeth briodol i hyn wrth ymdrechu i ymgysylltu 
gyda hwy.

• Byddwch yn ymwybodol fel ymarferwr, wrth ystyried opsiynau o ran llety, y 
gall ceisiadau fod angen ystyriaeth ofalus oherwydd materion penodol sy’n 
wynebu’r unigolyn (e.e. sensitifrwydd i synau, amgylcheddau prysur, goleuadau 
ac ati - edrychwch ar Ran 2 y Canllaw hwn).  

• Esboniwch hyd a diben y cyfarfod o flaen llaw. 
• Ceisiwch osgoi defnyddio jargon, idiomau, trosiadau a chymariaethau.
• Cofiwch ddefnyddio cwestiynau llythrennol a phenodol.  
• Byddwch yn ymwybodol y gall unigolyn awtistig gael trafferth i ddynodi 

anghenion eu hunain neu eirioli drostynt eu hunain, felly dylai ymarferwyr 
deimlo’n hyderus i gynnig cymorth. 

• Caniatewch digon o amser i’r unigolyn brosesu’r wybodaeth a gwirio eu 
bod wedi deall (hynny yw, 15 eiliad) gan ddilyn hyn i fyny wedi’r cyfarfod/sgwrs. 

• Ystyriwch addasiadau rhesymol a allai gwneud yr eiddo yn addas (e.e. 
ailaddurno mewn lliwiau niwtral, addasu sain mewn ystafelloedd ac ati) 

• Cofiwch ei bod hi’n well gan rai pobl awtistig dderbyn rhestr o opsiynau i’w 
hystyried, mae’n well gan eraill gael un argymhelliad eglur, felly mae angen 
dull sydd wedi’i deilwra a’i bersonoli.

• Cofiwch y dylai’r Cynllun Tai Personol (CTP) gynnig rhestr ysgrifenedig glir a 
syml o bethau penodol sydd angen eu gwneud.

• Byddwch yn ymwybodol yn dilyn apwyntiad/cyfarfod ei fod yn ddefnyddiol i 
ganiatáu amser i’r person i brosesu unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a 
dogfennaeth yr ydych yn ei ddarparu

• Ceisiwch gydnabod nad yw llety a rennir o bosibl yn addas, gan y gall hyn 
achosi gofid i’r unigolyn awtistig. 

• Ymdrechwch i gynnal un man cyswllt o fewn y sefydliad os yn bosibl ar gyfer yr 
unigolyn. 

• Sicrhewch fod yr unigolyn yn gwybod lle y gallant gael help i ddeall ffurfiau 
cyfathrebu ysgrifenedig ffurfiol gan ddarparu manylion ar ddechrau’r llythyr. 
Dylai ymarferwyr ofyn i’w hunan : “A fydd yr unigolyn yr wyf yn gweithio 
gydag ef/hi yn deall y llythyr hwn?’

J
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Dyletswydd i Sicrhau Llety  

Beth yw hyn? 

Os yw’r ddyletswydd i helpu sicrhau llety yn diweddu’n aflwyddiannus, rhaid i’r
Awdurdod Lleol (ALl) benderfynu os oes dyletswydd derfynol o hyd i sicrhau llety.
Bydd hyn yn cynnwys ystyried a yw’r unigolyn yn un o’r grwpiau categori angen
blaenoriaethol ai peidio, a oes cyswllt lleol â’r ALl ac a nad yw’n fwriadol
ddigartref (lle y bydd y bwriad yn cael ei archwilio). Mae’r ddyletswydd i sicrhau
llety wedi’i sefydlu hefyd o fewn Deddf Tai (Cymru) 2014. 

Sut all hyn weithio’n ymarferol? 

Os yw cyflwyno’r ddyletswydd i sicrhau llety yn ddyledus i’r unigolyn, yna bydd yr
ALl yn eu hysbysu mai dyma yw’r achos a bydd yr unigolyn yn cael llety ar sail dros
dro tan y bydd llety sefydlog yn cael ei ganfod. Bydd yr ALl yn gweithio gyda
darparwyr tai lleol i sicrhau fod llety addas yn cael ei gynnig i’r unigolyn ac ar gael
am o leiaf 6 mis.  

Lle mae hyn yn digwydd?  

Fel gydag unrhyw waith a wneir yn unol â dyletswydd i atal digartrefedd, bydd
llawer o’r gwaith gydag unigolyn yn cael ei gyflawni yn swyddfeydd yr ALl. 

Mae’r amgylchedd ffisegol yn hanfodol er mwyn i waith atal fod yn llwyddiannus.
Ymyriadau wedi’u targedu sydd â’r cyfle mwyaf o gael yr effeithiau mwyaf,
oherwydd y byddant yn canolbwyntio ar anghenion a chryfderau’r unigolyn. I
bobl awtistig, mae’n hanfodol fod amgylcheddau ffisegol yn cael eu sefydlu i
leihau unrhyw aflonyddu ar eu sylw ac i alluogi pobl i gael y sgyrsiau a meithrin
perthnasoedd gyda’u gweithwyr achos. Mae hyn yn allweddol er mwyn cyflwyno
ymyriadau atal digartrefedd yn effeithiol. 

Mae’r Safon Tir Cyfartal yn nodi enghreifftiau o arfer da ar sut y gallech chi greu
amgylchedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn5.

Sut mae’n digwydd?  

Dylai gweithwyr achos nodi sut y maent wedi ystyried awtistiaeth fel ffactor wrth
gynorthwyo’r unigolyn a sicrhau bod yr unigolyn yn deall yr hyn sy’n digwydd
gyda’u hachos. Gall hyn gynnwys cyflwyno amlinelliad o’r broses yn ysgrifenedig
a’i esbonio ar lafar, fel yr ydym yn caniatáu’r amser i’r unigolyn brosesu’r
wybodaeth a chynnig eiriolaeth o bosibl i’r unigolyn er mwyn deall y broses. 

Fel gyda sicrhau unrhyw lety, dylai anghenion yr unigolyn gael eu hystyried. Mae
Gorchymyn Addasrwydd Llety *(Gorchymyn Addasrwydd Eiddo (Addasrwydd
Eiddo) Digartrefedd (Cymru))6 yn disgrifio sut y byddai cynnig addas yn edrych.
Efallai y bydd pethau ychwanegol i’w cadw mewn cof wrth ystyried anghenion
unigolion awtistig. Mae’r rhain yn cynnwys agosatrwydd y gwasanaethau cefnogi,
cyfleusterau a chymdogion, cynllun y llety, mynediad, addasiadau i wneud y llety
yn addas o ran sŵn ac ati.

5

5 https://bit.ly/2FMIIlR       6 https://bit.ly/321HV9X
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Enghraifft o Arfer Da :  

Cyngor Tai gan GOFAL, Pontypridd    

Mae M yn 28 mlwydd oed ac yn byw gyda’i dad ond roedd ar fin bod yn
ddigartref gan fod ei dad yn symud allan o’r ardal ac nid oedd M eisiau
mynd gydag ef. Nid oedd M eisiau derbyn yr opsiwn o lety gyda
chefnogaeth ac roedd eisiau byw yn annibynnol. Cyfeiriwyd ef at y
gwasanaeth cefnogi gan yr Opsiynau Tai. Roeddynt yn fodlon fod M yn
flaenoriaeth o ran angen. 

Derbyniodd M ddiagnosis o awtistiaeth pan oedd yn 4 mlwydd oed ac
mae wedi derbyn diagnosis o Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a
Gorfywiogrwydd (ADHD), OCD, pryder, iselder ac insomnia. Mae wedi
cymryd meddyginiaeth dros y blynyddoedd ac wedi derbyn cefnogaeth
oddi wrth wasanaethau iechyd meddwl. Fodd bynnag, ar adeg y
cyfweliad ac yn ystod y gefnogaeth a dderbyniodd, gwrthododd gael ei
gyfeirio'n ôl at y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol gan ei fod yn teimlo ei
fod yn ymdopi’n iawn ac eisiau bod mor annibynnol ag oedd yn bosibl.  

Yn ystod yr asesiad, aethpwyd ati i gymryd gofal rhag gorlwytho M gyda’r
holl gyngor a’r wybodaeth a roddir yn gyffredinol, gan ei bod yn amlwg
fod y sefyllfa yn ddigon o straen heb ychwanegu hyn ato. Penderfynwyd
cyflwyno’r wybodaeth oedd yn ofynnol i wneud dewisiadau ac i ddeall y
broses yn nhrefn blaenoriaeth i’w chwblhau. Roedd M bob amser yn cael
ei ffonio i sicrhau ei fod deall pethau ac annogwyd iddo ysgrifennu
pethau i lawr os oedd angen, fel y gallai ofyn y tro nesaf y byddai’n
gweld gweithiwr cefnogi. Dim ond un dasg fyddai’n cael ei thrafod yn
ystod pob ymweliad. Yr un gweithiwr cefnogi fyddai’n gweld M bob tro
gan fod dilyniant yn hanfodol i feithrin perthnasoedd ac ymddiriedaeth
gyda phobl, yn enwedig rhai sy'n awtistig. 

Gweithiodd M am 12 awr yr wythnos tra’n byw gyda’i Dad, ond nid oedd
ganddo unrhyw incwm arall felly roedd hi’n amlwg o’r dechrau fod y
denantiaeth yn mynd i fethu’n gyflym iawn gyda chyflog o £60 yr
wythnos. Esboniwyd iddo na fyddai’n gallu fforddio ei denantiaeth ei
hunan heb iddo gyflwyno hawliad am fudd-daliadau. 

Nid oedd hyn, fodd bynnag, yn hawdd, gan nad oedd yn rhywbeth yr
oedd erioed wedi gorfod ei wneud ac nid oedd wedi meddwl am hyn
mewn gwirionedd wrth ddewis byw yn annibynnol. Mae swydd M yn
arbennig o bwysig iddo, felly roedd hi’n hanfodol fod unrhyw hawliad
am fudd-daliadau yn gallu cynnwys y ffaith ei fod am barhau i weithio.

parhad . . .

J
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Enghraifft o Arfer Da :  

Cyngor Tai gan GOFAL, Pontypridd (parhad) 

Gwaith oedd yr unig amser y byddai’n gweld pobl heblaw am yn y
cartref ac roedd yn rhan o’i drefn arferol, felly roedd yn hanfodol fod yr
eiddo a ddyrannwyd iddo o fewn pellter cerdded i’w swydd gan na
fyddai’n mynd ar gludiant cyhoeddus.

Rhoddwyd apwyntiad arall i M i drafod y rhesymau pam y byddai angen
iddo hawlio budd-daliadau eto ac yna rhoddwyd cefnogaeth iddo
wneud hyn dros y ffôn. Gwnaed cais gan y gweithiwr cefnogi dan y
canllawiau rheolau gwaith a ganiateir. Er mwyn cwblhau prosesu’r budd-
daliadau, gofynnwyd am apwyntiad un i un. Llwyddodd M i ymdopi’n
dda oherwydd iddo dderbyn esboniad cyn mynychu’r apwyntiad a thra yr
oedd yno.  

Roedd derbyn a chyflwyno datganiadau banc cyn cyflwyno’r hawliad
budd-dal tai (cyn dyrannu’r eiddo) yn hanfodol. Roedd M yn amharod ac
yn warchodol o ran hyn ac nid oedd yn deall y rheswm pam yr oeddynt
yn ofynnol. Roedd angen esbonio hyn mewn termau hawdd sawl gwaith.
Erbyn yr amser y bu’n rhaid i ni gyflwyno’r ffurflenni budd-dal tai, roedd
M, fodd bynnag, yn barod i gael y datganiadau banc. 

Pan ddyrannwyd ei eiddo i M, gwnaed cyfeiriad ar unwaith i’r
Gwasanaeth Cefnogi Tenantiaeth a gwnaed cais i hyn barhau gyda’r un
darparwr cefnogaeth er mwyn hwyluso’r cyfnod pontio ac i wneud
ychydig o gydweithio i gychwyn. Y rheswm dros hyn oedd y byddai M yn
teimlo’n llai pryderus am adael y gweithiwr cefnogi presennol. 

Gan nad oedd gan M na’i deulu'r modd yn ariannol i brynu unrhyw
eitemau hanfodol i’w gartref newydd, gwnaed cais i’r Gronfa Cymorth
Dewisol. Roedd hyn wedi darparu nwyddau gwynion i’w gartref newydd.
Cafodd cyfleustodau eu sefydlu, cyflwynwyd gwybodaeth newid
cyfeiriad i’r Adran Gwaith a Phensiynau, rhoddwyd cefnogaeth i newid ei
gyfeiriad gyda’r Meddyg Teulu, cyflogwr ac ati hefyd. 

Rôl yr asiantaeth yw cynnig cyngor ar dai a thrafod argyfyngau. Heb
atgyfeiriad i’r gwasanaeth cefnogi tenantiaeth, fe fyddai hyn wedi methu
petai M heb dderbyn cefnogaeth barhaus. Aethpwyd ati’n ofalus i dynnu
cefnogaeth yn ôl yn yr achos hwn ac fe wnaeth cyswllt ffôn barhau er
mwyn cynnig sicrwydd ac i drafod unrhyw bryderon oedd gan M. 

Mae’r denantiaeth wedi bod yn llwyddiant hyd yn hyn.

J
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Prif Awgrymiadau ar gyfer :  

Y Ddyletswydd i Sicrhau Llety

• Gofynnwch i’r unigolyn beth yw eu hoff ddull o gyfathrebu a nodi hyn.

• Defnyddiwch lais clir a digynnwrf. 

• Sicrhewch eich bod yn dal sylw’r unigolyn, gan ddweud eu henw cyn siarad gyda hwy.

• Ceisiwch gytuno ar ddyddiad, amser a lle i gwrdd a chadw at hyn lle bynnag y bo hynny’n
bosibl. Byddai cyflwyno rhybudd o flaen llaw am unrhyw newid yn cael ei argymell.

• Ceisiwch gadw mewn cof fod cartref yn ‘fan diogel’ arbennig o bwysig i nifer o 
bobl awtistig a dylid rhoi ystyriaeth briodol i hyn wrth ymdrechu i ymgysylltu gyda hwy. 

• Byddwch yn ymwybodol fel ymarferwr, wrth ystyried opsiynau o ran llety, y gall 
ceisiadau fod angen ystyriaeth ofalus oherwydd materion penodol sy’n wynebu’r 
unigolyn (e.e. sensitifrwydd i synau, amgylcheddau prysur, goleuadau ac ati – edrychwch 
ar Ran 2 y Canllaw hwn). 

• Ystyriwch addasiadau rhesymol a allai gwneud yr eiddo yn addas (e.e. ailaddurno 
mewn lliwiau niwtral, addasu sain mewn ystafelloedd ac ati). 

• Ceisiwch gydnabod nad yw llety a rennir o bosibl yn addas, gan y gall hyn achosi gofid
i’r unigolyn awtistig. 

• Esboniwch hyd a diben y cyfarfod. 

• Ceisiwch osgoi defnyddio jargon, idiomau, trosiadau a chymariaethau.  

• Cofiwch ddefnyddio cwestiynau llythrennol a phenodol. 

• Byddwch yn ymwybodol y gall unigolyn awtistig gael trafferth i ddynodi anghenion 
eu hunain neu eirioli drostynt eu hunain, felly dylai ymarferwyr deimlo’n hyderus i 
gynnig cymorth. 

• Caniatewch digon o amser i’r unigolyn brosesu’r wybodaeth a gwirio eu bod wedi deall
(hynny yw, 15 eiliad) gan ddilyn hyn i fyny wedi’r cyfarfod/sgwrs. 

• Cofiwch ei bod hi’n well gan rai pobl awtistig i dderbyn rhestr o opsiynau i’w hystyried, 
mae’n well gan eraill gael un argymhelliad eglur, felly mae angen dull sydd wedi’i 
deilwra a’i bersonoli.

• Cofiwch y dylai’r Cynllun Tai Personol (CTP) gynnig rhestr ysgrifenedig glir a syml o 
bethau penodol sydd angen eu gwneud. 

• Byddwch yn ymwybodol yn dilyn apwyntiad/ cyfarfod ei fod yn ddefnyddiol i ganiatáu 
amser i’r person i brosesu unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a dogfennaeth yr ydych yn 
ei ddarparu. 

• Ymdrechwch i gynnal un man cyswllt o fewn y sefydliad os yn bosibl ar gyfer yr unigolyn.

• Sicrhewch fod yr unigolyn yn gwybod lle y gallant gael help i ddeall ffurfiau 
cyfathrebu ysgrifenedig ffurfiol gan ddarparu manylion ar ddechrau’r llythyr. Dylai 
ymarferwyr ofyn i’w hunan: “A fydd yr unigolyn yr wyf yn gweithio gydag ef/hi yn 
deall y llythyr hwn?’ 

J



29

Cynnal Tenantiaeth/Tai   

Beth yw hyn? 

Mae cynnal tenantiaeth yn cadw pobl yn eu cartrefi eu hunain, ac yn gostwng
lefelau troi allan yn gyffredinol, gan leihau’r ‘cyflenwad/galw’ ar gyfer pobl sy’n
profi digartrefedd. Gall ddigwydd ar amrywiol gamau gwahanol, ond fel arfer fe
fydd naill ai: 

a) Mewn tai sydd heb gefnogaeth, neu;

b) Mewn tai gyda mynediad at gefnogaeth. 

Mae’r ddau ‘faes’ cynnal tenantiaeth yn debyg, ond yn gyffredinol, mae’r ail fath
yn fwy dwys, gan ei fod yn tueddu i weithio ag unigolion sydd â phrofiad o
ddigartrefedd a’r effaith y caiff hyn ar gynnal tenantiaethau yn y dyfodol. 

Ar gyfer y sawl sydd yn y Sector Rhentu Preifat (SRhP), heb gefnogaeth (eithriadol
o gyffredin), gall tenantiaethau fethu oherwydd ôl-ddyledion rhent, ymddygiad
gwrthgymdeithasol, pryderon iechyd meddwl, y teulu’n dadfeilio, neu hyd yn oed
landlordiaid digydymdeimlad yn dial ‘trwy droi’r tenant allan’.  

Yn rhy aml, nid yw arwyddion cynnar mae’r tenantiaeth yn methu (talu rhent yn
hwyr, casglu a chronni deunyddiau, diffyg glanweithdra, ac ati) yn cael eu canfod
ar unwaith gan y landlord. Yr hiraf y bydd yn ei gymryd i ddynodi a mynd i’r afael
gyda’r arwyddion rhybuddio cynnar hyn, y mwyaf anodd fydd hi i gadw rhywun
yn eu cartref.  

I’r sawl sy’n rhentu oddi wrth landlord cymdeithasol, gall tenantiaeth fethu am yr
un rhesymau ag uchod. Fodd bynnag, dylai landlordiaid cymdeithasol gyda’u
cysylltiad agos â gwasanaethau cefnogi ddod yn ymwybodol o broblemau yn
haws, gan gymryd camau yn aml i fynd i’r afael â’r problemau hyn, cyn i unigolion
ddod yn ddigartref. 

Gall rhai ymddygiadau megis diddordebau obsesiynol penodol, neu anawsterau
cyfathrebu arwain yn anfwriadol at y perygl o ddigartrefedd megis casglu a
chronni deunyddiau, diffyg glanweithdra neu Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. 

Sut all hyn weithio’n ymarferol? 

Mae ymyriadau i gefnogi / cynnal tenantiaethau yn amrywio o achos i achos, yn yr
un modd â gwaith atal. Nid oes rhestr drwyadl, ac ni ddylid cael rhestr o’r fath,
gan fod pobl yn unigolion, ac efallai na fydd yr hyn fydd yn helpu un unigolyn i
aros mewn tenantiaeth yn gweithio i rywun arall. 

Fodd bynnag, mae yna ddulliau cyffredin megis cynnig cefnogaeth gyda
llythrennedd ariannol, helpu gyda mynediad at wasanaethau lles, cysylltu gyda
darparwyr cymorth arbenigol i drafod anawsterau iechyd meddwl,
camddefnyddio sylweddau, ac eraill.

6
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Lle mae o’n digwydd? 

Mae’r amgylchedd ffisegol yn hanfodol er mwyn cynnal tenantiaeth. 

Wrth gefnogi unigolyn mewn llety a rennir er enghraifft, rhaid cymryd gofal i
sicrhau fod y bobl yn gydnaws ac yn gytûn, a bod pobl yn gallu dilyn eu
diddordebau yn ddiogel. Efallai na fydd eiddo sy’n bell o rwydweithiau cefnogi a’r
sawl sy’n rhannu diddordebau tebyg ac ati, ddim yn briodol i unigolyn awtistig.
Dylech hefyd ystyried sut mae’r amgylchedd yn cael ei gyflwyno o ran pethau
clywedol a gweledol sy’n tynnu sylw, a’r effaith y gall hyn ei gael ar unigolyn
awtistig. Nid yw’n debygol y bydd tenantiaeth yn cael ei chynnal os nad yw’r
amgylchiadau hyn yn cael eu hystyried a’u trafod.

Efallai y bydd cefnogaeth yn cael ei ddarparu mewn unrhyw leoliad, ond mae fel
arfer o fewn cartref yr unigolyn. Gall amgylcheddau cyfarwydd ac osgoi
amgylcheddau sy’n gorlwytho’r synhwyrau gynnig y cyfle gorau i gynnal
ymgysylltu gyda gweithwyr. I’r bobl awtistig hynny, fodd bynnag, sydd heb gyswllt
presennol gyda gwasanaeth cefnogaeth tai, mae angen i swyddog cynnal
tenantiaeth newydd ystyried cartref a lle personol yr unigolyn awtistig wrth
ymdrechu i ymgysylltu gyda hwy. Byddai’n well gan rai pobl gwrdd mewn lle
niwtral. 

Sut mae hyn yn digwydd? 

Darperir gwasanaeth rheoli tai gan y landlord neu ar ei ran. Prif rôl y swyddog tai
yw sicrhau fod swyddogaethau'r landlord (atgyweiriadau, casglu rhenti, dechrau a
diweddu tenantiaethau ac ati) yn cael eu cyflawni. Trwy gyswllt arferol gyda’r
tenant wrth gynnal gwaith rheoli tai y daw rhai o’r arwyddion rhybuddio cynnar
yn aml i’r amlwg. Dylech wneud i’r cyswllt cyntaf gyfrif, a gweithredu ar unrhyw
bryderon cyn gynted ag y byddant yn cael eu dynodi. 

Gall cael perthynas dda gyda’r tenant fod y cyfan sydd ei angen i oresgyn rhai o’r
pryderon cynnar wrth gynnal tenantiaeth, ond lle y bydd problemau’n datblygu ac
yn tyfu yn ddirwystr, mae’n bwysig fod help a chefnogaeth briodol yn cael ei
chynnig cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn osgoi argyfwng yn y dyfodol.

Mae cefnogaeth i unigolion naill ai’n cael ei neilltuo i’r tenant (cefnogaeth fel y
bo’r angen) neu’n cael ei neilltuo i’r llety (cefnogaeth benodedig). Yn y bôn, bydd
y math o help a chefnogaeth a dderbynnir gan rywun yr un fath. Fodd bynnag, os
yw rhywun yn symud cartref, gallant barhau i dderbyn cefnogaeth fel y bo’r
angen gyda’r un gweithiwr cefnogi, lle y bydd cefnogaeth benodedig yn debygol
o ddiweddu cyn gynted ag y bydd rhywun yn gadael y llety. Bydd hyblygrwydd
sy’n caniatáu i’r un gweithiwr barhau i gefnogi’r unigolyn (lle bo hynny’n briodol)
yn helpu i gynnal y berthynas a hyrwyddo ymgysylltu parhaus gyda chefnogaeth.  

Dylai swyddogion rheoli tai weld meysydd o bryder fel cyfle i weithio’n wahanol
gydag unigolyn awtistig. Mae datblygiadau diweddar ar draws y sector tai megis
dealltwriaeth well o “Amgylcheddau a hysbysir gan seicoleg” a “Dulliau a hysbysir
gan drawma” yn rhoi dulliau i ymyrryd mewn gwahanol ffyrdd.
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Sut mae hyn yn digwydd?  (parhad) 

Er enghraifft, yn flaenorol gallai ymddygiad gwrthgymdeithasol fod wedi arwain
at gamau gweithredu troi allan ond fe fyddai’r swyddog rheoli tai yn awr yn
edrych am atebion eraill. Dylai swyddogion ystyried addasiadau rhesymol y gellid
eu cynnal i wneud eiddo yn addas megis ailaddurno mewn lliwiau niwtral, addasu
sain mewn ystafelloedd ac ati i alluogi unigolyn awtistig i gynnal eu tenantiaeth
bresennol a gwella eu lles heb orfod cydymffurfio ag amgylchedd
niwronodweddiadol (neurotypical). 

Mae angen i swyddogion rheoli tai fod yn ymwybodol y gall unigolyn awtistig fod
yn fwy bregus ac agored i niwed nac unigolyn niwronodweddiadol yn ystod
adegau o bontio a newid (galar, colli swydd, gyrfa newydd, ac ati), felly dylid
cyflwyno cefnogaeth ddi-oed ar yr adegau hynny. Dylent fod yn chwilfrydig ac
archwilio materion sydd heb eu canfod eto, fel y gellir cynnig cefnogaeth. Er
enghraifft, os yw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn anhawster/mater newydd,
gall gofyn pam a mynd i’r afael â’r achos creiddiol dros yr ymddygiad fod yn well
na chamau gorfodaeth. 

Enghraifft o arfer da :  

Tîm Cefnogi Tenantiaeth Abertawe yn cynnig cefnogaeth i
bobl ag ystod o anghenion cefnogi ac yn gweithio mewn
partneriaeth ag amrywiaeth o ddarparwyr   

Mae’r tîm yn brysbennu pob cais am gefnogaeth ac yn dynodi pwy all
fod yn ddarparwr cefnogaeth fwyaf priodol a chyda faint o frys y mae
gofyn cael y gefnogaeth. 

Mae’r bygythiadau o fod yn ddigartref yn cael eu blaenoriaethu bob tro
am gefnogaeth, fel y mae tenantiaid newydd sydd angen help i sefydlu
eu cartrefi newydd. Lle y bydd y tîm yn gwybod am wasanaeth neu
weithiwr arbenigol sydd â set o sgiliau penodol, yna bydd yr achosion yn
cael eu cyfateb i’r gefnogaeth mor briodol ag sy’n bosibl. 

Mae’r tîm hefyd yn gweithio’n agos gyda Strategaeth Symud Ymlaen y
cyngor a’i nod yw cynnig y llety mwyaf priodol i gyfateb i amgylchiadau
unigol rhywun pan fyddant yn symud ymlaen o lety (penodedig) gyda
chefnogaeth. Mae cyfarfod misol y Panel Symud Ymlaen yn sicrhau fod
anghenion cefnogi yn cael eu dynodi’n gywir a bod cefnogaeth ar waith
cyn gynted ag y bydd rhywun yn symud i’w cartref, gan sicrhau fod y
denantiaeth yn cael y cyfle gorau o gael ei chynnal yn llwyddiannus. 

Gweler enghraifft ‘Wales and West’ hefyd.

J
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Prif Awgrymiadau ar gyfer :  

Cynnal Tenantiaeth/Tai
• Gofynnwch i’r unigolyn beth yw eu hoff ddull o gyfathrebu a nodi hyn.
• Defnyddiwch lais clir a digynnwrf.
• Sicrhewch eich bod yn dal sylw’r unigolyn, gan ddweud eu henw cyn siarad gyda hwy.
• Ceisiwch gytuno ar ddyddiad, amser a lle i gwrdd a chadw at hyn lle bynnag y bo hynny’n

bosibl. Byddai cyflwyno rhybudd o flaen llaw am unrhyw newid yn cael ei argymell. 
• Ceisiwch gadw mewn cof fod cartref yn ‘fan diogel’ arbennig o bwysig i nifer o 

bobl awtistig a dylid rhoi ystyriaeth briodol i hyn wrth ymdrechu i ymgysylltu gyda hwy. 
• Esboniwch hyd a diben unrhyw gyfarfod. 
• Ceisiwch osgoi defnyddio jargon, idiomau, trosiadau a chymariaethau.  
• Cofiwch ddefnyddio cwestiynau llythrennol a phenodol. 
• Ystyriwch addasiadau rhesymol a allai gwneud yr eiddo yn addas (e.e. ailaddurno 

lliwiau niwtral, addasu sain mewn ystafelloedd ac ati).
• Ceisiwch gydnabod nad yw llety a rennir o bosibl yn addas, gan y gall hyn achosi gofid 

i’r unigolyn awtistig. 
• Byddwch yn ymwybodol y gall unigolyn awtistig gael trafferth i ddynodi anghenion 

eu hunain neu eirioli drostynt eu hunain, felly dylai ymarferwyr deimlo’n hyderus i 
gynnig cymorth. 

• Cofiwch fod angen i swyddogion rheoli tai weithio mewn dull wedi'i hysbysu gan drawma.
• Caniatewch digon o amser i’r unigolyn brosesu’r wybodaeth a gwirio eu bod wedi 

deall (hynny yw, 15 eiliad) gan ddilyn hyn i fyny wedi’r cyfarfod/sgwrs. 
• Cofiwch ei bod hi’n well gan rai pobl awtistig i dderbyn rhestr o opsiynau i’w 

hystyried, mae’n well gan eraill gael un argymhelliad eglur, felly mae angen dull 
sydd wedi’i deilwra a’i bersonoli.

• Cofiwch y dylai’r Cynllun Tai Personol (CTP) gynnig rhestr ysgrifenedig glir a syml o 
bethau penodol sydd angen eu gwneud.

• Byddwch yn ymwybodol yn dilyn apwyntiad/ cyfarfod ei fod yn ddefnyddiol i ganiatáu 
amser i’r person i brosesu unrhyw wybodaeth ysgrifenedig a dogfennaeth yr ydych yn 
ei ddarparu.

• Ymdrechwch i gynnal un man cyswllt o fewn y sefydliad os yn bosibl ar gyfer yr unigolyn. 
• Noder os yw landlord y Sector Rhentu Preifat yn meddwl y gall eu tenant fod yn awtistig 

a’u bod yn cael trafferth, y gallant gael mynediad at gefnogaeth i gynnal y denantiaeth. 
• Byddwch yn ymwybodol y gall pobl awtistig gyrraedd pwynt lle nad yw cefnogaeth 

ansensitif ei angen bellach ond y byddant o bosibl eisiau cael mynediad at gefnogaeth 
pan fydd mater yn codi. 

• Sicrhewch fod yr unigolyn gwybod lle y gallant gael help i ddeall ffurfiau 
cyfathrebu ysgrifenedig ffurfiol gan ddarparu manylion ar ddechrau’r llythyr. 
Dylai ymarferwyr ofyn i’w hunan: ‘A fydd yr unigolyn yr wyf yn gweithio gydag 
ef/hi yn deall y llythyr hwn?’ 

• Rhowch hysbysiad/rhybudd o flaen llaw cyn y bydd gweithgareddau cynnal yn dechrau, 
neu os oes rhywbeth yn dod i ben. 

J
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Termau tai pwysig wedi’u hesbonio 

Angen Blaenoriaethol 

Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn dynodi pwy sydd â blaenoriaeth ar gyfer llety.
Mae hyn yn cynnwys unrhyw un sy’n agored i niwed o ganlyniad i “reswm
arbennig”, ynghyd â rhai pobl ifanc a chartrefi gyda phlant. Mae rhestr lawn o
gategorïau angen blaenoriaethol wedi’u cynnwys yn y ddeddfwriaeth. 

Ni ddylai awdurdodau lleol gymhwyso polisi cyffredinol wrth benderfynu a yw/a
all unigolyn fod yn agored i niwed. Nid yw bod yn agored i niwed oherwydd rhyw
reswm arbennig yn cael ei gyfyngu i nodweddion corfforol neu feddyliol unigolyn.
Yr hyn sydd o bwys yma yw pa mor ddifrifol yw’r amgylchiadau. Mae unigolyn
angen bod â llai o allu nag eraill i edrych ar ôl ei hunan ac y byddent yn dioddef
mwy o niwed petaent yn ddigartref ar y stryd er mwyn cael eu dosbarthu fel
rhywun sy’n agored i niwed. 

Yr Awdurdod Lleol (ALl) sy’n gyfrifol am faich y profi ond byddai disgwyl i
unigolion gydweithredu wrth gyflwyno tystiolaeth i helpu’r ALl wneud ei
benderfyniad. 

Mae Deddf Cydraddoldeb (2010) yn gofyn i gyrff cyhoeddus wneud addasiadau
rhesymol ar gyfer y sawl sydd â nodweddion gwarchodedig dan y Ddeddf, sy'n
ystyried bod awtistiaeth yn anabledd. Os yw’r ALl yn amau fod yr unigolyn sy’n
gofyn am gefnogaeth o bosibl yn awtistig, yna dylent wneud addasiadau
rhesymol yn unol â hynny. Mae’n bwysig nodi y gallai methiant i fynychu
apwyntiadau, dychwelyd galwadau ffôn, cyflawni tasgau dynodedig neu ymateb i
ohebiaeth fod oherwydd anawsterau gyda gweithredu gwybyddol (executive
functioning) (trefnu a chynllunio), anawsterau cymdeithasol, pryder a mwy, ac nid
“methiant i gydweithredu”.   

Bod yn agored i niwed 

Y diffiniad o “bod yn agored i niwed” o fewn y Ddeddf Tai ydy a yw’r rheswm
(neu resymau) bod rhywun yn agored i niwed yn golygu fod llai o allu ganddynt ai
peidio i ofalu am eu hunain petaent yn dod yn ddigartref ar y stryd nag unigolyn
digartref arferol sy’n dod yn ddigartref ar y stryd – ac ymhellach at hyn, a fyddent
yn dioddef mwy o niwed o ganlyniad i hynny. 

Safbwynt Llywodraeth Cymru yw na ddylid cyfateb yr “unigolyn digartref
cyffredin sy’n dod yn ddigartref ar y stryd” i unigolyn sydd wedi bod yn cysgu yn
yr awyr agored am amser hir, gyda’r anawsterau iechyd corfforol, meddyliol a
chymdeithasol cysylltiedig. Gall pobl awtistig fod yn fwy agored i niwed trwy
gamdriniaeth, ecsbloetiaeth, eithafion poen a thymheredd a gallant gael
anawsterau wrth ryngweithio gyda’r cyhoedd. Dylai diagnosis ffurfiol o
awtistiaeth roi rheswm i’r ALl gredu felly y gall yr unigolyn fod yn agored i niwed.

7



34

Termau tai pwysig wedi’u hesbonio (parhad)

Methiant i gydweithredu  

Wrth ddiweddu unrhyw ddyletswydd tuag at unigolyn, gall yr ALl ystyried a yw’r
unigolyn wedi methu â chydweithredu yn rhesymol gyda’r ALl. Gallai hyn fod ar
ffurf methu â darparu gwybodaeth dro ar ôl tro pan y gwneir cais am hyn, methu â
mynychu apwyntiadau a pheidio â darparu rhesymau dros hyn, gwrthod cymryd
galwadau oddi wrth y gweithiwr achos a gweithwyr cefnogi eraill a pheidio â chael
rheswm dros wneud hyn. 

Mae methiant i gydweithredu yn gymwys i bob dyletswydd ar wahân. Er enghraifft,
nid yw diweddu dyletswydd atal yn eithrio’r unigolyn o ddyletswydd ddigartrefedd
wahanol os oes newid mewn amgylchiadau yn y dyfodol. 

Mae methiant afresymol i gydweithredu yn benderfyniad y gellir ei herio gan yr
ymgeisydd neu eu cynrychiolydd. Cyn ystyried a yw unigolyn wedi methu â
chydweithredu yn afresymol ai peidio, dylai’r sawl sy’n gwneud penderfyniad
ystyried yr hyn y gofynnwyd i’r ymgeisydd ei wneud, o ystyried eu gallu i brosesu
gwybodaeth oherwydd sut y mae awtistiaeth yn effeithio arnynt yn unigol. Dylai’r
sawl sy’n gwneud penderfyniadau osgoi cymariaethau am allu i ymgysylltu gyda
phobl awtistig eraill. Mae pob achos yn wahanol, ond os nad yw’r cyfarwyddiadau
yn glir, yn eglur nac wedi’u hysgrifennu, yna gall unigolyn awtistig gael anhawster
wrth gynnal ymgysylltu addas. 

Digartrefedd bwriadol 

Mae Deddf Tai (2014) yn dynodi nad oes gofyn i awdurdodau lleol archwilio
digartrefedd bellach. Fodd bynnag, efallai y byddant yn dymuno archwilio a yw
rhywun yn ddigartref ai peidio mewn rhai amgylchiadau. Gellir gweld fod rhywun yn
fwriadol ddigartref os ydynt wedi gwneud (neu fethu â gwneud rhywbeth) rhywbeth
yn fwriadol sydd wedi arwain at golli llety a fyddai wedi bod yn rhesymol i barhau i’w
feddiannu. 

Nid yw gweithredoedd neu esgeulustra didwyll yn cael eu trin fel rhai bwriadol. Rhaid
peidio â chael unrhyw reswm da arall pam mae’r unigolyn yn fwriadol ddigartref.
Dylai’r sawl sy’n gwneud penderfyniad ystyried sut mae awtistiaeth yn effeithio ar yr
unigolyn, yn enwedig mewn perthynas â chyfathrebu a ffyrdd anhyblyg o feddwl fel y
diffinnir yn flaenorol, yn benodol gyda gweithredoedd didwyll. Dylid gwneud pobl yn
ymwybodol o ganlyniadau ildio eu llety heb reswm da, a dylid archwilio hyn bob tro
gan weithio gyda’r unigolyn cyn iddo gyrraedd y cam hwn. 

Efallai na fydd gweithredoedd neu esgeuluso yn dilyn cyfathrebu sy’n seiliedig ar
goegni, gwawd, aneglurder neu ystyron sy’n cael eu hawgrymu yn cael eu dehongli
yn yr un ffordd gan unigolyn awtistig. Mae’n bwysig bob tro i archwilio pam mae
unigolyn wedi dod yn ddigartref ac a fyddai anghenion cefnogi ychwanegol wedi
rhwystro’r unigolyn rhag “gwneud ei hunan yn ddigartref” ai peidio. Efallai y bydd
rhai pobl awtistig wedi gwneud y penderfyniad i fyw “oddi ar y grid” i ostwng
aflonyddu ar eu bywydau, o ganlyniad i’w hawtistiaeth. Dylid ystyried hyn cyn dod i
gasgliadau fod rhywun o bosibl yn fwriadol ddigartref.




