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Cyfrif Refeniw Tai (CRT)
Cynllun Busnes 2020-2021

Gweithio dros Gaerdydd, gweithio gyda’n gilydd
Working for Cardiff , working together
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Cynnwys
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Y Cynghorydd Lynda Thorne
Yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau

Sarah McGill
Cyfarwyddwr Corff oraethol Pobl a Chymunedau

Fel yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau rwy’n 
ymrwymedig i fynd i’r afael ag argyfyngau tai’r ddinas. Rydym 
ar y trywydd iawn i adeiladu dros 1,000 o gartrefi  Cyngor 
newydd erbyn 2022 a bydd o leiaf 2,000 o gartrefi  Cyngor 
newydd yn cael eu hadeiladu yn y tymor hwy ar gyfer pobl 
leol sydd eu hangen.

Ein strategaeth dai newydd yw’r rhaglen adeiladu tai Cyngor 
fwyaf yng Nghymru ac mae’n cynrychioli buddsoddiad o 
£280 miliwn yn y gwaith o adeiladu cartrefi  ynni-eff eithlon, 
cynaliadwy, ff orddiadwy o ansawdd uchel ledled y ddinas.

Rwyf hefyd yn ymrwymedig i wella ansawdd ac 
eff eithlonrwydd ynni ein cartrefi  presennol a sicrhau 
bod ein cymdogaethau yn lleoedd da i fyw ynddynt.

Byddaf yn parhau i wneud popeth o fewn fy gallu 
i ddarparu cartrefi  o ansawdd da i ddinasyddion 
Caerdydd mewn cymunedau y gallwn ymfalchïo 
ynddynt.

Rhagair

Er mwyn darparu a gwella gwasanaethau i’n cymunedau, 
un rhan bwysig o fy rôl yw sicrhau bod y Cyngor yn gweithio 
mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus 
a’r trydydd sector mewn ff ordd integredig, gydgysylltiedig.

Mae defnyddio’r dull cydweithredol hwn eisoes wedi sicrhau 
canlyniadau llwyddiannus ar faterion sy’n gymhleth a heriol.

Rydym wedi ymrwymo i fodloni anghenion y boblogaeth sy’n 
heneiddio, gan adeiladu ac addasu cartrefi  i helpu pobl i aros 
yn annibynnol gartref.

Byddwn hefyd yn gweithio i roi terfyn ar gysgu ar y stryd, 
gwella ein hosteli a llety â chymorth a chanolbwyntio ar helpu 
pobl sydd ag anghenion mwy cymhleth. 

Drwy weithio gyda’n gilydd, byddwn yn sicrhau y gall 
pob dinesydd gyfrannu at dai o ansawdd da a chael 
budd ohonynt.
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Hysbysfwrdd Tai a Chymunedau

Gwneud cais am dai, gwefan 
Tai Caerdydd:

www.Cardiff housing.co.uk 
wedi’i datblygu ymhellach 

er mwyn cynorthwyo 
ymgeiswyr i ystyried pob 

opsiwn sydd ar gael.

Cwblhaodd Swyddogion 
Rheoli Tenantiaeth dros 

2,000 o ymweliadau 
rhagweithiol i asesu cyfl wr 
eiddo yn ystod y fl wyddyn 

ddiwethaf.

Gwnaeth y 
Gwasanaeth 

Cynghori i Mewn i 
Waith gynorthwyo 
920 o bobl i mewn 

i gyfl ogaeth yn 
2019.

Hyd yma mae ein tîm 
Datblygu Tai wedi 

adeiladu 150 o eiddo 
Cyngor newydd.

Mae Cofrestru Tenantiaeth yn caniatáu i 
denantiaid newydd a thenantiaid presennol 
sy’n trosglwyddo gael cymorth a chyngor ar 
eu hawliau a’u cyfrifoldebau. Trefnwyd 480 o 
apwyntiadau Cofrestru Tenantiaeth ar gyfer 

2019/2020 hyd at fi s Chwefror.

Cafodd dros 1,000 o adeiladau eu haddasu y 
llynedd ar gyfer anghenion pobl anabl.
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Mae dros 83% o 
denantiaid yn fodlon 

â’u cymdogaeth. 
Mae dros 86% o 

denantiaid yn fodlon 
â chyngor ar faterion 

rhent ac mae dros 
80% yn fodlon â 

Chyngor Caerdydd 
fel landlord.

Yn 2018-2019, 
derbyniodd y 

Gwasanaethau Gofalwyr 
76 o alwadau ynghylch 

graffi  ti sarhaus, a 
gwaredwyd 99% o fewn 

1 diwrnod gwaith. Fe 
wnaethon nhw hefyd 
waredu 621 achos o 
graffi  ti nad oedd yn 

sarhaus, i gyd o fewn 10 
diwrnod gwaith.

Mae’r Gwasanaeth 
Cynnal a Chadw 

Ymatebol yn derbyn dros 
100,000 o geisiadau am 

atgyweiriadau’r fl wyddyn. 
Cafodd 95% o alwadau 

brys eu trwsio ar yr 
ymweliad cyntaf, gyda 
93% o’r gwaith yn cael 

ei wneud gan y gweithlu 
mewnol.

Mae’r Tîm Byw yn y Gymuned 
yn rheoli 10 cynllun ar draws y 

ddinas, gan helpu pobl hŷn i fyw’n 
fwy annibynnol.

Caiff  £13m o fudd-
daliadau sydd heb 
eu hawlio eu nodi 

bob blwyddyn gan y 
Tîm Cyngor Ariannol.

Ym mis Medi 2019 roedd gan y 
Cyngor stoc dai o 13,483 eiddo. 

Dyma’r cynnydd sylweddol 
cyntaf yn y stoc ers y 1980au.

Disgwylir 3.3m o 
ymweliadau â Hybiau 

a Llyfrgelloedd yn 
2019/2020.
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Safon Ansawdd Tai Cymru a Thu Hwnt

Cyfl wyniad i Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Deilliodd SATC o Strategaeth Dai Genedlaethol Cymru, ‘Cartrefi  Gwell 
i Bobl Cymru’. Llywodraeth Cymru a ddatblygodd y Safon gyda’r nod o 
bennu safon darged gyff redin o ran cyfl wr tai ledled Cymru.   

Mae Safon Ansawdd Tai Cymru yn nodi y dylai pob aelwyd gael y cyfl e i 
fyw mewn cartref o safon:

• sydd mewn cyfl wr da.
• sy’n ddiogel.
• sydd â digon o wres, sy’n ynni-eff eithlon ac sydd wedi’i inswleiddio’n 

dda. 
• sydd â cheginau ac ystafelloedd ymolchi modern.
• sy’n cael ei reoli’n dda. 
• sydd mewn amgylchedd deniadol a diogel.
• sy’n bodloni gofynion penodol yr aelwyd (e.e. anableddau penodol). 

Ym mis Medi 2012 daeth Caerdydd y Cyngor cyntaf yng Nghymru i 
dderbyn achrediad SATC llawn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod nad oes modd cyrraedd y safon 
ym mhob achos oherwydd problemau sydd y tu hwnt i reolaeth y Cyngor.  
Mae hi felly wedi cyfl wyno’r cysyniad “Methiannau Derbyniol” mewn 
canllawiau diwygiedig ar Safon Ansawdd Tai Cymru er mwyn cydnabod 
rhwystrau gwirioneddol i’r Cyngor rhag cyrraedd y safon ofynnol.  Mae 
gennym nifer o fethiannau derbyniol (oherwydd Dewis Preswylwyr gan 
amlaf) ac rydym wedi rhoi mesurau ar waith er mwyn ailymweld â’r 
posibilrwydd o gyrraedd y Safon lle bynnag y bo modd.  

Mae pedair elfen i hyn:

Cost y camau unioni  Dewis y preswylydd 

Amseru’r camau unioni Cyfyngiadau ffi  segol

Rydym yn adolygu’r safon pan fydd eiddo’n dod yn wag ac mae’r Tîm 
Cynnwys Tenantiaid yn annog tenantiaid nad ydynt wedi cael gwaith SATC 
neu sydd wedi newid eu meddwl i gysylltu â ni.

Ymgysylltodd y Cyngor ag ymgynghorwyr arolygu annibynnol i gynnal 
archwiliadau SATC, o hapsampl o eiddo. Canfuwyd bod 98.7% o’r eiddo a 
arolygwyd yn cydymff urfi o.
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Cyfl awnwyd SATC 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-
Date

Toeau 

Ffenestri 97% 99% 99%

Drysau Allanol 93% 98%

Systemau 
Mynediad Drws 99%

Ceginau 23% 26% 43% 71%

Ystafelloedd 
Ymolchi 24% 28% 44% 72%

Eff eithlonrwydd 
Ynni 0% 0% 48% 52%

Gwres Canolog

Systemau Trydanol 0% 0% 50% 73%

Dyfeisiau Canfod 
Mwg 99% 99% 98%

Gwaith 
Amgylcheddol 51% 52% 67% 79%

Traciwr Cyrhaeddiad Safon Ansawdd Tai Cymru
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Adolygiad SATC gan Swyddfa Archwilio Cymru

Fel rhan o’i rhaglen archwilio perff ormiad ar 
gyfer 2017-18 gwnaeth Swyddfa Archwilio 
Cymru (SAC) adolygu trefniadau’r Cyngor o 
ran cynnal Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). 

Ceisiodd yr adolygiad bennu a oes gan 
y Cyngor drefniadau eff eithiol ar waith 
i’w alluogi i gynnal Safon Ansawdd Tai 
Cymru (SATC) a mynd i’r afael â’r nifer o 
fethiannau derbyniol.

Cynhaliodd yr archwilwyr waith maes rhwng 
mis Mawrth a mis Mai 2018. Cynhaliwyd 
adolygiadau dogfennau, cyfwelwyd â nifer 
o swyddogion ac aelodau allweddol, a 
rhedwyd grwpiau ff ocws gyda sampl o 
staff  rheng fl aen. Fel rhan o’r adolygiad, 
comisiynodd yr archwilydd gwmni ymchwil 
i gynnal arolwg ff ôn o sampl o denantiaid tai Cyngor a chomisiynwyd Tai 
Pawb, Diverse Cymru a Thîm Cymorth Ieuenctid Ethnig Cymru i gynnal dau 
grŵp ff ocws: un gyda thenantiaid Cyngor anabl ac un gyda thenantiaid 
Cyngor o grwpiau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.

Daeth yr archwilydd i’r casgliad fod y Cyngor yn bodloni SATC yn 2012 
a bod ei drefniadau i gynnal cydymff urfi aeth â SATC yn eff eithiol ac 
yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau trigolion. Daeth SAC i’r 
casgliad hwn oherwydd:

Mae dull gweithredu’r Cyngor mewn perthynas â SATC wedi’i 
integreiddio’n dda yn ei swyddogaeth tai strategol.
Mae gan y Cyngor wybodaeth gynhwysfawr am gyfl wr y stoc dai 
gyfan i gyfarwyddo blaenoriaethau buddsoddi.
Mae rhaglen realistig, sydd wedi’i hariannu, ar waith ar gyfer trwsio a 
gwella’r stoc dai, gan gynnwys mynd i’r afael â methiannau derbyniol.
Mae gan y Cyngor drefniadau eff eithiol i fonitro a chraff u ar ei 
gynnydd o ran cynnal SATC ac mae wedi dysgu o’i gynnydd hyd yma.
Mae gan y Cyngor ff ocws cryf ar ofal cwsmeriaid o ran sut mae’n 
rhyngweithio â’i denantiaid.
Mae dull integredig y Cyngor o ran SATC yn gwneud gwahaniaeth 
cadarnhaol i fywydau ei denantiaid tai.

Mae gan y Cyngor gynlluniau cadarn, cynhwysfawr ac eang i gefnogi ei 
uchelgeisiau o ran cynnal ei gyfl awniadau yn erbyn SATC. Mae’r rhain 
yn cynnwys Strategaeth Dai Caerdydd 2016-2021, cynlluniau busnes 
blynyddol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) a Pholisïau Cydymff urfi aeth SATC 
blynyddol. Mae tystiolaeth glir yn y cynlluniau hyn o’r sefyllfa ac o 
gydymff urfi aeth yn erbyn Safon Ansawdd Tai Cymru.
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Dywedodd Swyddfa Archwilio Cymru:

• Mae gan y Cyngor ddull gweithredu holistig â 
chysylltiadau clir rhwng cynlluniau’r Cyngor ar 
gyfer SATC ac agweddau eraill ar gynlluniau a 
strategaethau tai. Mae Strategaeth Dai Caerdydd 
2016-2021 y Cyngor yn strategaeth ‘gwasanaeth 
cyfan’ gyff redinol a chynhwysfawr sy’n cofl eidio 
pob agwedd ar yr agenda dai a sut gall y 
gwasanaeth siapio dyfodol y Ddinas.

• Cynhaliwyd dilysiad allanol annibynnol o 
wybodaeth am gyfl wr y stoc dai yn 2015. Canfu’r 
ymarfer dilysu fod 98.7 y cant o’r elfennau eiddo yn 
cydymff urfi o â SATC.

• Mae’n haws cynhesu cartrefi  nodweddiadol 
tenantiaid mewn tywydd oer, gan helpu i leihau 
biliau ynni a diogelu’r amgylchedd.

• Mae’r Cyngor wedi gwneud gwelliannau i elfennau 
di-SATC o’i stoc dai yn rheolaidd a pharhaus.

• Canfu’r arolwg ff ôn fod 6% o ymatebwyr yn 
dweud eu bod wedi gwrthod gwaith gwella. O’r 
rhai a wrthododd waith gwella, y prif reswm dros 
wneud hynny oedd gan eu bod yn hapus â chyfl wr 
presennol y tŷ.

• Mae gan y Cyngor ff ocws cryf ar ofal cwsmeriaid 
o ran y ff ordd mae’n rhyngweithio â’i denantiaid 
a threfniadau a chamau gweithredu eff eithiol i 
gefnogi cynhwysiant a chyfranogiad cadarn gan 
denantiaid. 

• Mae gan y Cyngor drefniadau ar waith i gynnal 
cydlyniant cymunedol. Er enghraiff t, mae Tîm 
Gwasanaethau Gofalwyr y Cyngor yn sicrhau bod 
100% o graffi  ti sarhaus yn cael ei lanhau o fewn 
24 awr. Gydag achos diweddar o graffi  ti hiliol yn 
Grangetown, sicrhaodd y Cyngor ei fod yn cael ei 
waredu ar unwaith, a gweithiodd gyda’r heddlu 
lleol i sicrhau bod cydlyniant cymunedol yn cael ei 
gynnal.

 

Gwasanaethau Gofalwyr y Cyngor yn sicrhau bod 
100% o graffi  ti sarhaus yn cael ei lanhau o fewn 
24 awr. Gydag achos diweddar o graffi  ti hiliol yn 
Grangetown, sicrhaodd y Cyngor ei fod yn cael ei Grangetown, sicrhaodd y Cyngor ei fod yn cael ei 
waredu ar unwaith, a gweithiodd gyda’r heddlu 
lleol i sicrhau bod cydlyniant cymunedol yn cael ei 

Grangetown, sicrhaodd y Cyngor ei fod yn cael ei 

lleol i sicrhau bod cydlyniant cymunedol yn cael ei lleol i sicrhau bod cydlyniant cymunedol yn cael ei 
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Uchelgais Prifddinas Cyngor Caerdydd yw creu prifddinas werddach, 
decach a chryfach sy’n chwarae rhan fl aenllaw yn y gwaith o greu dyfodol 
gwell i Gymru.

I gyfl awni ei Huchelgais Prifddinas, bydd y weinyddiaeth yn canolbwyntio 
ar bedwar prif faes:

Gweithio dros Gaerdydd – sicrhau y gall pawb sy’n byw ac yn gweithio 
yma gyfrannu at lwyddiant y ddinas a mwynhau’r buddion.

Gweithio dros Gymru – Mae angen prifddinas lwyddiannus ar Gymru 
lwyddiannus.

Gweithio i’r Dyfodol – Rheoli twf y ddinas mewn ff ordd gynaliadwy.

Gweithio dros Wasanaethau Cyhoeddus – Sicrhau bod ein gwasanaethau 
cyhoeddus yn cael eu darparu’n eff eithlon, eff eithiol a chynaliadwy a 
hwythau’n wynebu galw cynyddol a chyllidebau llai.

Mae Tai a Chymunedau wedi gwneud pedwar ymrwymiad mawr o dan 
Uchelgais Prifddinas y Cyngor. 

Byddwn yn:

Gweithio i roi diwedd ar argyfwng tai’r ddinas

• Darparu o leiaf 2,000 o gartrefi  
Cyngor newydd, y bydd 1,000 
ohonynt yn cael eu cwblhau erbyn 
2022, a gweithio gyda datblygwyr 
a phartneriaid i ddarparu 6,500 o 
dai ff orddiadwy ar draws y ddinas 
erbyn 2026.

• Codi safonau cartrefi  newydd yn y 
ddinas drwy ddiweddaru safonau 
Dylunio Caerdydd gan roi hyn 
ar waith ar draws datblygiadau’r 
Cyngor a gweithio gyda 
phartneriaid i’w mabwysiadu.

• Mynd i’r afael ag anghenion pobl 
o ran tai yn uniongyrchol ledled y 
ddinas drwy sicrhau rhagor o:

• gartrefi  hygyrch;
• cartrefi  sy’n addas i bobl sydd 

eisiau symud i gartref llai o faint;
• cartrefi  mwy i deuluoedd; ac
• eiddo ‘gofal-barod’ ac arbenigol.

• Parhau i ddarparu datrysiadau tai 
arloesol, gan gynnwys defnyddio 
Dulliau Adeiladu Modern (adeiladu mewn ff atrïoedd), a datblygiadau tai 
carbon-isel drwy Gynllun Cartrefi  Caerdydd.

• Sicrhau bod tai yn y sector rhent preifat ac ym mlociau ffl  atiau uchel y 

Uchelgais Prifddinas



Background | 11

ddinas yn ddiogel ac o ansawdd uchel drwy sicrhau bod landlordiaid preifat yn 
cydymff urfi o â’u rhwymedigaethau cyfreithiol.

• Gweithio gyda llywodraethau Cymru a’r DU i ôl-ffi  tio stoc dai bresennol y ddinas, 
yn enwedig yn y sector rhent preifat, er mwyn mynd i’r afael â thlodi tanwydd ac 
fel rhan greiddiol o’n hymateb i’r argyfwng hinsawdd.

• Gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru i roi rhagor o bwyslais ar ansawdd eiddo 
rhent preifat, gan adeiladu ar y gwaith da o nodi a rheoleiddio landlordiaid preifat.

Rhoi terfyn ar gysgu ar y stryd

• Parhau i wneud yn siŵr nad oes angen i unrhyw un gysgu allan ar strydoedd 
Caerdydd drwy ddatblygu a chyfl enwi cynllun dinas amlasiantaeth pum-mlynedd a 
fydd yn:

• Datblygu cynigion ar gyfer canolfan asesu’r digartref gyda llwybrau clir ar gyfer 
cleientiaid yn seiliedig ar eu hanghenion unigol.

• Gwella gwasanaethau llety argyfwng, gan osod safonau clir a chynnwys 
darpariaeth i fenywod yn unig.

• Treialu cynlluniau arloesol i helpu cleientiaid sydd ag anghenion mwy cymhleth i 
gael gafael ar lety a’i gadw, ac ymestyn y Cynllun Tŷ yn Gyntaf.

• Datblygu canolfan hyff orddiant a gweithgareddau ar gyfer pobl sengl ddigartref 
i’w harallgyfeirio o’r diwylliant stryd drwy gynnig amrywiaeth o weithgareddau 
ystyrlon.

Buddsoddi mewn cymunedau lleol 

• Cwblhau ail gam cynllun ailddatblygu Maelfa, gan gynnwys Canolfan Iechyd a Lles 
integredig newydd a 41 eiddo ‘gofal-barod’ newydd.

• Arwain adfywiad ar ystâd Trem y Môr a Choridor Busnes De Glan-yr-afon.
• Gweithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector i gynllunio a 

darparu amrywiaeth o gyfl eusterau cymunedol integredig ar draws y ddinas, gan 
gynnwys Hybiau Cymunedol a Lles yn yr Eglwys Newydd, Rhydypennau, Capel 
Ysbyty Brenhinol Caerdydd, Trelái a Maelfa.

• Cyfl wyno Hybiau Ieuenctid newydd yng nghanol y ddinas ac yn Butetown a fydd 
yn darparu gwasanaethau integredig i bobl ifanc, gan eu helpu i gael y sgiliau a’r 
profi ad sydd eu hangen arnynt i lwyddo.

• Sefydlu siop un stop Cam-drin Domestig yn Hyb Lles newydd Ysbyty Brenhinol 
Caerdydd, gan adeiladu ar lwyddiant ein gwasanaeth Trais Domestig integredig.

Creu cymunedau diogel
• 
• Gweithio mewn partneriaeth gyda chymunedau a phartneriaid yn y sector 

cyhoeddus i ddatblygu dulliau targedig i fynd i’r afael â throseddu ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol mewn cymunedau sydd â’r angen mwyaf.

• Gweithio mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru a chymunedau lleol i fynd i’r afael 
â throseddau cyllyll, Llinellau Cyff uriau a throseddu cyfundrefnol difrifol.

• Cyfl awni ein cynllun gweithredu Cydlyniant Cymunedol, gan gynnwys gweithio 
gyda’n partneriaid i fonitro tensiynau cymunedol yn weithredol, gan adeiladu 
cadernid yn wyneb eithafi aeth atgas a darparu cymorth i dystion a dioddefwyr 
troseddau casineb.
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Tai a Adeiladwyd ers y 1900au

Sengl

(21)

Pâr

(3,354)

Teras

(4,652)

Ffl atiau a Ffl atiau 
Deulawr
(5,456)

1900-1944
(3,125)

1945-1964
(4,935)
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1965-1989
(5,230)

1990-Date
(193)

By 2022
(Targed o 1,000)

No plans 
at present

Llinell amser tai Cyngor a adeiladwyd yng Nghaerdydd fesul 



Yn 2019 dathlwyd 100 mlynedd o dai 
Cyngor. Creodd diwedd y Rhyfel Byd 
Cyntaf yn 1918 alw enfawr am dai dosbarth 
gweithiol mewn trefi  ledled gwledydd 
Prydain. Yn 1919, pasiodd Senedd Lloegr 
Ddeddf Tai uchelgeisiol a addawodd 
gymorthdaliadau gan y llywodraeth i helpu 
i ariannu’r gwaith o adeiladu 500,000 o 
dai o fewn tair blynedd.

Roedd Deddf 1919 - a elwir yn aml yn 
‘Ddeddf Addison’ ar ôl ei hawdur, Dr 
Christopher Addison, sef y Gweinidog Iechyd - yn gam arwyddocaol 
ymlaen o ran darparu tai. Dyma i bob pwrpas oedd genedigaeth y Tŷ 
Cyngor. Roedd y Ddeddf, a ddeilliodd o addewid gan y Prif Weinidog ar y 
pryd, David Lloyd George, “i wneud Prydain yn wlad ffi  t i arwyr fyw ynddi”, 
yn gwneud tai yn gyfrifoldeb cenedlaethol, a chafodd awdurdodau lleol y 
dasg o ddatblygu tai newydd a llety rhent lle’r oedd eu hangen arnynt ar 
weithwyr.

Ystyriwyd cyfl eusterau mewnol lawn cymaint ag edrychiad allanol, ac 
roedd safonau gofod (tai tair ystafell wely mawr oedd y math mwyaf 
cyff redin a argymhellwyd ac a adeiladwyd) ac amwynderau fel tai bach dan 
do, baddonau a phlymio dŵr poeth yn agweddau allweddol ar yr ymgyrch i 
godi safon tai dosbarth gweithiol yn barhaol.

O 1919 adeiladodd Cyngor Caerdydd dros 30,000 o gartrefi  i deuluoedd - 
daeth anterth yr adeiladu yn y 1950au, pan adeiladwyd 7,321 o dai. 

Datblygodd ystadau Cyngor dros y degawdau:

• Trelái yn y 1920au
• Sblot, 1930au
• Ystum Taf, Caerau a Sblot 1940au
• Llanrhymni a Llanisien 1950au
• Y Tyllgoed a Trowbridge 1960au
• Llanedern 1970au
• Trowbridge 1980au

Building New Homes | 14
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Ers cyfl wyno’r cynllun Hawl i Brynu ym 
1980, gwerthwyd dros 16,000 o dai 
cyngor yng Nghaerdydd oddi tano. 
Mae’r stoc tai cymdeithasol ar draws 
y ddinas wedi gostwng yn sylweddol, 
gan ei gwneud yn anos i bobl gael y tai 
cymdeithasol y mae eu hangen arnynt yn 
ddirfawr.

Yn 2018 cyhoeddodd Cyngor 
Caerdydd, oherwydd y lefel uchel 
iawn o angen am dai yn y ddinas a’r 
prinder tai ff orddiadwy, ei fod yn ceisio 
cymeradwyaeth Llywodraeth Cymru i 
atal yr Hawl i Brynu am bum mlynedd er 
mwyn diogelu cartrefi  ar gyfer y dyfodol. 
Ers hynny, mae’r Hawl i Brynu wedi dod i 
ben ledled Cymru.

Mae’r Cyngor yn rhedeg cynllun 
Perchentyaeth â Chymorth sy’n galluogi 
prynwyr tro cyntaf i brynu cartref. Mae 
ar gael i bawb sy’n byw neu’n gweithio 
yng Nghaerdydd, nid tenantiaid y Cyngor 
neu gymdeithasau tai yn unig. Yn rhan 
o’r Cynllun hwn, mae’r Cyngor yn cadw canran o’r eiddo, ond ni thelir rhent.

Mae Cyngor Caerdydd wedi pennu targed y bydd yn adeiladu o leiaf 1,000 
o dai Cyngor newydd erbyn Mai 2022 er mwyn ateb y galw cynyddol am dai 
cymdeithasol ff orddiadwy o safon uchel. Bydd hyn yn cynnwys cartrefi  “gofal barod” 
ar gyfer pobl hŷn, fel y cartrefi  a gynlluniwyd ar gyfer y cynllun Maelfa isod.

Cynllun Byw’n Annibynnol i Bobl Hŷn Maelfa



Mae galw mawr am dai cymdeithasol yng Nghaerdydd ac mae rhywfaint 
o eiddo ar gael i’w osod bob blwyddyn.  Mae gan Gyngor Caerdydd a 
chymdeithasau tai Cadwyn, Cymuned Caerdydd, Hafod, Linc Cymru, 
Newydd, Taf, Unedig Cymru a Wales & West Restr Aros Tai Gyff redin ar 
gyfer tai cymdeithasol. 

Er mwyn cynnig y dewis ehangaf o lety, caiff  eiddo pob landlord ei ystyried 
ar gyfer ymgeiswyr. Caiff  pob ymgeisydd y cyfl e i fynegi dewis o ran ble 
yn y ddinas y mae eisiau byw, a chaiff  gynnig gwybodaeth gyfredol am 
amseroedd aros tai cymdeithasol yn ei ardaloedd dewis.  

Gwahoddir pob ymgeisydd sydd eisiau ymuno â’r Rhestr Aros Tai 
i gyfweliad a rhoddir cyngor llawn iddo ar ei ddewisiadau tai. Gall 
ymgeiswyr gofrestru ar gyfer cynifer o ardaloedd ag y mynnant. Mae gan 
rai ardaloedd fwy o dai cymdeithasol nag eraill a dylai ymgeiswyr ystyried 
hyn wrth gofrestru oherwydd gall eff eithio ar ba mor hir y bydd yn rhaid 
aros am lety. Caiff  ymgeiswyr hefyd eu hannog i ystyried llety sector rhent 
preifat oherwydd gall fod yn fwy addas i’w hanghenion.

Nod y partneriaid yw cynorthwyo ymgeiswyr y mae angen tŷ arnynt cyn 
y sawl na nodwyd eu bod mewn angen.  Lefel yr angen am dŷ yw un o’r 
mesurau a ddefnyddir i bennu safl e ymgeisydd ar y Rhestr Aros:
• Defnyddir y lefelau Ar Unwaith, Ar Frys, Uchel a Chanolig i bennu 

safl eoedd ymgeiswyr ar y Rhestr Aros. 
• Gellir ychwanegu ymgeiswyr na nodwyd eu bod mewn angen at y 

Rhestr Aros Tai, ond byddant yn cael eu cofrestru mewn Band is na’r 
sawl y nodwyd eu bod mewn angen.  

Pan ddaw i’r amlwg yn ystod cyfweliad y cais y gallai’r ymgeisydd fod 
yn ddigartref/dan fygythiad o fod yn ddigartref, caiff  ei atgyfeirio at y 
Gwasanaeth Dewisiadau Tai. Bydd cyngor ar ddigartrefedd yn cael ei 
gynnig yn yr Hybiau, gan wella hygyrchedd gwasanaethau.
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Galw am Dai Cymdeithasol

Cafodd 40% eu gosod i 
aelwydydd digartref.

Ar ddiwedd Rhagfyr 
2019, roedd 7,882 o 

ymgeiswyr ar y rhestr 
aros gyff redin.

Cafodd 680 o 
gartrefi  cyngor eu 
gosod (mis Ebrill i 
fi s Rhagfyr 2019).



Building New Homes | 17

Dod o hyd i Atebion Llety

Sefydlwyd y Tîm Atebion Llety i roi cymorth i’r sawl sydd am symud o lety 
teuluol i lety llai o faint.  Yn benodol, pobl hŷn sydd am symud i lety mwy 
priodol ar gyfer eu hanghenion a’r sawl y mae’r broses yn ddieithr iddynt. 
   
Mae modd i’r Tîm gynorthwyo o’r adeg y bydd tenant yn mynd ar y 
rhestr aros hyd nes ei fod wedi symud i mewn, gan sicrhau ei fod wedi 
ymgartrefu.  Y nod yw rhoi sicrwydd i bobl fod ganddyn nhw un cyswllt a 
wyneb cyfarwydd pan fyddan nhw’n mynd ati i symud o’u llety presennol.  

Mae swyddogion Atebion Llety yn deall bod symud yn gallu bod yn 
benderfyniad mawr i denantiaid, yn enwedig pan fo’r teulu wedi byw yn 
rhywle ers amser hir.  Y nod yw gwneud y broses mor hawdd â phosibl.  

Gall y tîm Atebion Llety helpu tenantiaid i feddwl am sut y byddan nhw’n 
symud, a’r hyn a wnân nhw ag unrhyw eitemau, a byddan nhw’n rhoi’r 
cymorth y gallai’r tenant fod ei angen ar ôl symud.  Gallant hefyd gynnig 
cymorth ariannol i helpu tuag at gostau symud neu i addurno cartref 
newydd.

36
3 bed

Houses

Properties 
freed up

60

9
2 bed
flats

Total 
Incentives 

Given

£20,818

Empty 
bedrooms 

filled

92

“Happy with everything. 
I’m very happy in my new place, 

best thing I’ve ever done.”

“This is a fantastic service. 
Took the stress out of moving.”

“Very helpful. 
Could not have done it myself.”

1
4 bed parlour

House

13
2 bed 

Houses

1
1 bed 

retirement
Bungalow

Referrals
160

Visits
590
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Nifer yr Eiddo ac Argaeledd 2018-2019
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Uchelgais Cartrefi  Newydd

Mae Cyngor Caerdydd wedi pennu targed y bydd yn adeiladu o leiaf 1,000 
o dai Cyngor newydd erbyn Mai 2022 er mwyn ateb y galw cynyddol am 
dai cymdeithasol ff orddiadwy o safon uchel. 

Mae’r angen am dai yn cynyddu bob blwyddyn ac mae’r Cyngor yn 
ymrwymedig i ddarparu cynlluniau tai Cyngor ac i ddod o hyd i ff yrdd 
newydd ac arloesol o wneud hynny.  Ein rhaglen ni yw’r rhaglen adeiladu 
tai Cyngor fwyaf yng Nghymru ar hyn o bryd, a bydd tua £350m yn cael ei 
fuddsoddi mewn adeiladu amrywiaeth o dai Cyngor newydd mewn symiau 
mawr ac yn gyfl ym. 

Mae ein huchelgais i adeiladu tai Cyngor yn uniongyrchol ategu targed 
Llywodraeth Cymru i adeiladu 20,000 o gartrefi  ff orddiadwy ledled Cymru 
yn ystod tymor y llywodraeth. 

Buom yn llwyddiannus gyda’n cynigion i Raglen Tai Arloesol (RhTA) 
Llywodraeth Cymru gyda thua £3.8m o’r grant yn cael ei ddyrannu i 
Gyngor Caerdydd i gyfl awni 4 cynllun adeiladu newydd gwerth cyfanswm 
o £13.8m gan ddefnyddio technegau arloesol. 

Mae dau o’r cynlluniau a ariennir gan y Rhaglen Tai Arloesol yn cynnwys 

Datblygiad Lôn Bryn Hyfryd, Llanrhymni 



adnewyddu cynwysyddion llongau er mwyn darparu llety dros dro/brys i deuluoedd 
digartref a darpariaeth hostel. Disgwylir i’r prosiectau gael eu cwblhau ym mis 
Rhagfyr 2019 a mis Ionawr 2020. Gyda’i gilydd, bydd y rhain yn darparu 21 o ffl  atiau 
newydd. 

Bydd cynllun arall a ariennir gan y Rhaglen Tai Arloesol i ddarparu cartrefi  ynni-
eff eithlon iawn sydd wedi’u hadeiladu yn ôl safonau PassivHaus yn dechrau ar y safl e 
yng ngwanwyn 2020 fel rhan o’n rhaglen Cartrefi  Caerdydd gyda Wates Residential. 
Bydd y cynllun olaf yn Highfi elds, y Mynydd Bychan yn darparu 17 o gartrefi  newydd 
gan ddefnyddio system ‘fodiwlaidd’ - bydd yr unedau’n cael eu hadeiladu oddi ar y 
safl e sy’n lleihau’r amser adeiladu yn sylweddol ac yn gwella ansawdd yr adeiladu.
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Rydym nid yn unig wedi gweithredu’r Rhaglen Cartrefi  Caerdydd arloesol 
mewn partneriaeth â Wates Residential; mae gennym hefyd nifer o lwybrau 
darparu eraill rydym yn eu defnyddio i greu tai Cyngor. 
Mae ein rhaglen Adeiladu Ychwanegol yn cynnwys 22 o safl eoedd 
datblygu ar hyn o bryd. 

Mae cynlluniau’n amrywio mewn dwyster o 16 uned i 400 uned a thrwy’r 
rhaglen hon gallwn ni ddarparu cymysgedd gyfl awn o eiddo Cyngor gan 
dargedu anghenion tai penodol yr ardal. Mae gennym ff ocws go iawn ar 
ddarparu cynlluniau byw’n annibynnol newydd, cyff rous, ‘gofal barod’ sy’n 
cynnig cartrefi  hyblyg o ansawdd uchel i bobl hŷn a fydd, mewn tro, yn 
rhyddhau cartrefi  teuluol i’w rhentu. 

Bydd ein cynllun yn Caldicot Road, Caerau yn mynd allan i dendr yn 
fuan ar gyfer contractwr, ac mae nifer o brosiectau’n mynd drwy’r broses 
gynllunio gyda’r bwriad o ddechrau ar y safl e yn 2020. 

Rydym hefyd yn bwrw ‘mlaen â nifer o drefniadau ‘Bargen Pecyn’ a 
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arweinir gan y datblygwr ac mae ein cynllun cyntaf gyda Chymdeithas Tai Cadwyn ar 
gyfer darparu 30 o ffl  atiau yn Courtenay Road, Sblot ar y safl e, gyda dyddiad cwblhau 
disgwyliedig o fi s Mawrth 2020. Mae trafodaethau pellach hefyd yn mynd rhagddynt 
ynghylch nifer o gyfl eoedd eraill i gynnig bargeinion pecyn ar draws y ddinas.

Cynhaliom ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar ar gynigion ailddatblygu cyff rous 
ar gyfer ystâd Trem y Môr yn Grangetown, gan ddisodli’r stoc dai bresennol â 
chartrefi  cynaliadwy, ynni-eff eithlon newydd. Mae’r prosiect ar gam cynnar o hyd 
ond mae adborth cychwynnol gan drigolion wedi bod yn gadarnhaol ar y cyfan a 
byddwn nawr yn bwrw ‘mlaen â chyfl wyniad cynllunio amlinellol ac yn parhau ag 
ymgynghoriad manwl â thrigolion. Yn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi tendr ar gyfer 
Gwasanaethau Uwchgynllunio er mwyn bwrw ‘mlaen â’r cyfl e cyff rous hwn i gam cais 
cynllunio erbyn haf 2020.

Mae partneriaeth datblygu arloesol y Cyngor â Wates Residential yn parhau i fynd o 
nerth i nerth. Bydd y bartneriaeth, sef Cartrefi  Caerdydd, yn gweld tua 1,500 o gartrefi  
newydd yn cael eu hadeiladu ar draws y ddinas ar dir y Cyngor, gydag o leiaf 600 o’r 
rhain yn gartrefi  Cyngor newydd. 

Mae’r rhaglen wedi’i rhannu’n dri cham datblygu a dechreuodd gwaith ar gam 1 ym 
mis Mehefi n 2017.  Mae yna chwe chynllun datblygu ar eu safl eoedd perthnasol yn 
Willowbrook West, Braunton Crescent, Lôn Bryn Hyfryd yn Llanrhymni, Tŷ Walker 
yn Llanisien, Snowdon Road yn Nhrelái a Thŷ Newydd yng Nghaerau. Bydd Cam 

Ymwelodd y Cynghorydd Thorne â’r Aelod Cynulliad Vaughn Gething â’n heiddo 
newydd diweddaraf yn Llaneirwg



1 yn creu 195 o dai Cyngor newydd i gyd, gan gynnwys unedau byw’n 
annibynnol i bobl hŷn a nifer lai o fyngalos a ffl  atiau sy’n addas i gadeiriau 
olwyn.

Cwblhawyd ein cynllun yn Nhŷ-To Maen yn Llaneirwg ym mis Rhagfyr 2018. 
Cwblhawyd 69 o dai cyngor newydd drwy’r Rhaglen Cartrefi  Caerdydd, 
gyda thua 150 o gartrefi  newydd wedi’u clustnodi i’w trosglwyddo erbyn 31 
Mawrth 2020. 

Mae’r 3 chynllun cyntaf i gael eu darparu drwy gamau 2 a 3 o’r rhaglen 
Cartrefi  Caerdydd yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Cynllunio ym mis 
Ionawr 2020. Os caiff  y rhain eu cymeradwyo bydd y 3 datblygiad yn 
darparu 104 yn rhagor o gartrefi  Cyngor newydd. 

Mae Cartrefi  Caerdydd nid yn unig yn darparu tai Cyngor newydd o 
ansawdd y mae mawr eu hangen; mae hefyd yn dod ag amrywiaeth o 
fuddiannau cymunedol, yn cynnig cyfl eoedd hyff orddi, prentisiaethau a 
swyddi lleol, ac yn hyrwyddo’r defnydd o gadwyni cyfl enwi lleol. 

Wrth ystyried datblygiadau tai Cyngor newydd mae’n hanfodol ein bod yn 
sicrhau bod y cynlluniau’n ariannol ymarferol ac y gall yr incwm rhent o’r 
eiddo dalu’r buddsoddiad cyfalaf yn ôl dros gyfnod penodedig. Er mwyn 
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Peiriannydd yn archwilio’r toeau yn Willowbrook West, Llaneirwg
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arddangos ymarferoldeb y cynllun rydym yn defnyddio adnodd asesu ymarferoldeb. 
Mae asesiad yn cael ei gynnal ar gyfer pob cynllun sy’n cynnwys cost datblygiad, 
y costau ymateb a chynnal a chadw ymatebol parhaus a’r costau rheoli. Caiff  yr 
holl gostau hyn eu hystyried ynghyd ag incwm rhent a gwerth yr eiddo sy’n cael ei 
adeiladu. 

Er y gallai cynllun fod yn ymarferol, mae ei ff orddiadwyedd a’i ddatblygiad yn dibynnu 
ar ff orddiadwyedd cyff redinol y cynllun busnes sy’n amodol ar nifer o baramedrau, 
gan gynnwys lefelau rhent y dyfodol, costau gweithredu a risgiau eraill. Cymerir gofal 
i sicrhau bod unrhyw fenthyca yn ff orddiadwy, yn ddarbodus ac yn gynaliadwy. 

Mae ymarferoldeb prosiect yn cael ei asesu ar gamau allweddol datblygiad y cynllun, 
gan gynnwys; 

Cam 1: Arfarnu tir ac ymarferoldeb.

Cam 2: Arfarnu opsiynau’r cynllun.

Cam 3: Dylunio cysyniad.

Cam 4: Cynllunio.

Cam 5: Caff ael contractwr.

Strydluniau yn safl e Ysgol Uwchradd Tredelerch, Cam 2 Cartrefi  Caerdydd.



Strategaeth Tai Pobl Hŷn Caerdydd
Mae’r strategaeth tai pobl hŷn yn amlinellu 
sut bydd y Cyngor a phartneriaid yn 
llunio ac yn darparu tai a gwasanaethau 
cysylltiedig i bobl hŷn sy’n diwallu 
amrywiaeth o anghenion a dyheadau, a 
sut gall y ddarpariaeth hon helpu i gyfl awni 
blaenoriaethau iechyd a gofal cymdeithasol 
ehangach.

Canfyddiadau allweddol:
Poblogaeth sy’n heneiddio’n gynyddol
Erbyn 2037 bydd nifer y bobl sy’n 65-84 
oed yn cynyddu gan 42% a bydd y rhai sy’n 
85 oed ac yn hŷn bron yn dyblu. Mae hyn 
yn debygol o gynyddu nifer y bobl y bydd 
angen llety neu gymorth arbenigol arnynt na 
ellir ei ddarparu yn eu cartrefi  presennol. 

Buddion cymharol tai ar gyfer pobl hŷn
Ar gyfartaledd mae cost tai gofal 
ychwanegol yn 57% o gost wythnosol gofal 
preswyl. Bydd hyn, ynghyd ag achosion uwch o gyfl yrau iechyd a phroblemau 
symudedd sy’n gysylltiedig ag oedran, yn rhoi pwysau mawr ar wasanaethau 
a chyllidebau gofal cymdeithasol. 

Deall yr angen am dai
Mae amrywiaeth o gynigion tai ymddeol rhent cymdeithasol a phreifat i bobl 
hŷn yng Nghaerdydd; fodd bynnag, mae darpariaeth yn gyfyngedig y tu allan 
i ogledd a gorllewin y ddinas. Amcangyfrifi r y bydd angen 3,051 o gartrefi  
ychwanegol i bobl hŷn erbyn 2035.  

Ateb galw’r dyfodol
Mae amrywiaeth o gynlluniau ar gyfer adeiladau cartrefi  ff orddiadwy newydd 
i bobl hŷn/gofal barod eisoes yn yr arfaeth a bydd y rhain yn darparu 741 o 
gartrefi  newydd erbyn 2030 y bydd 434 ohonynt yn dai Cyngor.

Cefnogi annibyniaeth
Mae Gwasanaethau Byw’n Annibynnol Caerdydd yn darparu amrywiaeth 
eang o gymorth sy’n canolbwyntio ar helpu pobl hŷn i aros yn annibynnol 
yn eu cartrefi . Mae cryn lwyddiant wedi’i gael gyda 75% o gleientiaid yn 
cael cymorth i aros gartref heb yr angen am ymyriad gan y Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Mae Cyngor Caerdydd wedi buddsoddi mewn darparu 
addasiadau i gartrefi . 

Rhoi cyngor ar dai 
Pan ofynnwyd iddynt, roedd pobl hŷn yn anymwybodol yn aml o’r gwahanol 
ddewisiadau tai a oedd ar gael ac roeddent yn pryderu am y materion 
ariannol, cyfreithiol ac ymarferol sy’n gysylltiedig â symud. 

Cefnogi pobl sydd eisiau symud i gartref llai
Mae buddion sylweddol i bobl hŷn sy’n symud i gartref llai, mwy priodol, a 
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gall hyn chwarae rhan sylweddol wrth eu helpu i aros yn annibynnol yn eu 
cartrefi . Mae nifer fawr o bobl hŷn yn tanfeddiannu tai cymdeithasol. Gallai 
cynnig dewisiadau tai deniadol iddynt eu hannog i symud i gartref llai, a 
fyddai’n rhoi llety mwy cynaliadwy iddynt gan hefyd ryddhau llety teuluol y 
mae mawr ei angen. 

Cynlluniau tai gwarchod
Bydd darparu cymorth ar y safl e mewn cynlluniau gwarchod yn bwysig wrth 
fodloni anghenion cynyddol y boblogaeth hŷn. Mae cyfl e i ddarparu dulliau 
gwahanol o gymorth megis “gwarchod ychwanegol” neu “gofal ychwanegol 
ysgafn” fel dewisiadau i fodloni amrywiaeth o anghenion y boblogaeth hŷn.

Dyraniad tai cymdeithasol
Mae angen adolygu’r rhestr aros a’r trefniadau dyrannu er mwyn adlewyrchu 
dewisiadau tai ac anghenion ehangach pobl hŷn yn llawn.

Gofal preswyl a nyrsio
Mae cyfl e i wneud mwy o ddefnydd o dechnoleg newydd i gefnogi pobl i 
aros yn eu cartrefi  eu hunain. Mae lleoliadau gofal preswyl wedi gostwng yn 
sylweddol dros y pum mlynedd ddiwethaf gan fod gwasanaethau bellach ar 
gael yn y gymuned i gefnogi pobl sy’n gynyddol eiddil yn eu cartrefi . 

Pwysigrwydd cymuned
Mae gan Gaerdydd amrywiaeth eang o wasanaethau i helpu i atal allgáu 
cymdeithasol a hyrwyddo lles; mae llawer yn seiliedig o gwmpas Hybiau 
cymunedol y Cyngor. Mae nifer o fentrau newydd yn cael eu datblygu i 
barhau â hyn, gan gynnwys yr Hybiau lles cymunedol yng ngogledd a 
gorllewin y ddinas a chynigion i agor y cyfl eusterau mewn cyfadeiladau tai 
pobl hŷn i’r gymuned ehangach.

Gweithgareddau i leihau allgáu cymdeithasol yng Nghlwb Rygbi Llanisien



Ym mis Rhagfyr 2019, rhoddwyd allweddi i denantiaid i’w heiddo newydd 
yn natblygiad Willowbrook yn Llaneirwg. Roedd cymysgedd o ffl  atiau a 
thai yn cael eu dyrannu i ymgeiswyr oddi ar y Rhestr Aros Tai.

Dywedodd un tenant newydd y gwnaethom siarad ag ef, “Rwyf wedi bod 
ar y rhestr aros ers 7 mlynedd, 2 fl ynedd yn byw gyda fy merch, rwy’n 
hapus iawn gyda’r ffl  at. Mae’r gorff eniad o safon uchel iawn. Rwy’n cael 
llawdriniaeth ar ‘y mhen-glin ym mis Ionawr a bydd y ffl  at yn berff aith i 
helpu gyda fy ngwellhad.”

Ar orff eniad y ffl  at, dywedodd, “Rwy’n caru’r cynllun lliw maen nhw 
wedi’i ddewis. Mae’n mynd yn berff aith gyda fy soff a - fydd dim angen i 
mi newid unrhyw beth.”

Roedd tenant newydd arall yn casglu’r allweddi i dŷ 3 ystafell wely 
newydd sbon, “Alla i ddim aros i symud i mewn, dwi wedi bod yn byw 
gyda’r plant yn nhŷ mam. Mae’n siŵr y bydd fy mab yn treio mynd â’r 
ystafell fwyaf i’w hunan!”

“Rwyf wedi cynilo digon o arian i gael gwelyau i’r plant ond bydd angen 
mynd i’r Hyb lleol i ofyn am DAF (grant Cronfa Cymorth Dewisol) er 
mwyn i mi allu cael oergell a ff wrn. Mae’r plant yn mynd i’r ysgol groes y 
rhewl ac mae mam yn byw rownd y gornel, mae’n berff aith.”
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Tenant newydd yn cael ei hallweddi
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Cartrefi  newydd yn Llaneirwg



Yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell yn Llundain, penderfynodd y Cyngor brofi ’r 

cladin ar ei fl ociau uchel. Canfuwyd nad oedd yr un Deunydd Cyfansawdd 

Alwminiwm (ACM) yn cael ei ddefnyddio ag yn Nhŵr Grenfell, ond roedd 

iddo lefel o hylosgedd na fyddai’n bodloni’r safonau cyfredol.

Roedd chwe bloc mewn tri lleoliad wedi’u hinswleiddio’n fl aenorol gyda 

system cladin sgrin law allanol: 

• Mae’r cyntaf wedi’i leoli yn Ffl atiau Lydstep, sy’n cynnwys 3 bloc o 

ffl  atiau anghenion cyff redinol yng Ngabalfa. 

• Tŷ Nelson a Thŷ Loudoun yn Butetown, Caerdydd, sy’n cynnwys 1 bloc 

o Dai Gwarchod ac 1 bloc o lety anghenion cyff redinol. 

• Trem y Môr yn Grangetown, sydd hefyd yn llety anghenion cyff redinol. 
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Prosiect Adnewyddu Blociau Ffl atiau 

Ffl atiau Lydstep ar ôl tynnu cladin
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Penderfynwyd cael gwared ar y cladin gan ddileu’r risg ychwanegol y byddai 

hynny’n ei achosi. 

Mae gwaith ar y gweill i adnewyddu’r cladin ar 5 o’r blociau.

Mae ymgynghorwyr Atkins wedi’u comisiynu i ystyried opsiynau cladin. 

Gwnaethant argymell y dylai’r cynigion:

• Wella’r cyfl wr gweledol drwy system gladin newydd.

• Diweddaru ff enestri a balconïau.

• Sicrhau’r eff eithlonrwydd ynni mwyaf posibl i breswylwyr.

Yn dilyn ymchwil i opsiynau ail-gladio, rhaid defnyddio brics ceramig. Cynigir 

y bydd y gwaith yn dechrau ar y safl e yn 2020 yn dilyn ymgynghoriad â 

phreswylwyr.

Argraff  artist o Ffl atiau Lydstep gyda gorff eniad brics ceramig
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Gwaith Cynnal a Chadw sydd wedi’i Gynllunio ar gyfer 2020-2021 

Mae Caerdydd bellach wedi bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru felly mae’n 
bwysig sicrhau bod y safon yn cael ei chynnal a bod buddsoddiad yn 
cael ei gynllunio yn yr un modd.  Bydd lefel y buddsoddiad gwirioneddol 
yn amrywio bob blwyddyn ac felly bydd angen addasu rhaglenni gwaith 
manwl bob blwyddyn.  Mae rhaglen waith ddraff t fanwl ar gyfer y pum 
mlynedd ariannol nesaf wedi’i chynnwys ar y tudalennau Cyllidebau 
Cyfalaf a Refeniw Pum Mlynedd. 
Mae’r Cynllun Busnes yn cynnwys darpariaeth ar gyfer ceginau ac 
ystafelloedd ymolchi a ystyrir yn fethiannau derbyniol, e.e. oherwydd bod 
tenant wedi gwrthod y gwaith.  Caiff  y rhain eu gwella ar ôl i’r eiddo ddod 
yn wag neu ar ôl i denantiaid newid eu meddyliau.  

Cynllun 30 Mlynedd
Mae’r cynllun 30 mlynedd yn ymgorff ori cylchoedd bywyd elfennau eiddo 
ac ymrwymiadau cyllidebol.  Oherwydd y gwaith sylweddol a gwblheir ar 
eiddo er mwyn cydymff urfi o â SATC, mae angen adnewyddu nifer fawr 
o elfennau o fewn cyfnod byr.  I leddfu cyfyngiadau cyllideb a gwella 
eff eithlonrwydd adnewyddu, mae’r cynllun 30 mlynedd yn mynd drwy 
broses esmwytho.  

Hyd Oes Cydrannau  

Cydrannau 
odweddiadol 

To
Systemau 

gwifro

Ystafell 
ymolchi

Ffenestri Boeler Drysau

System 

mynediad 

drws

Cegin
Larymau 

mwg
Paentio

Oes gyfartalog 

(blynyddoedd)
40 30 25 25 20 20 15 15 10 8

Cost 
gyfartalog 

adnewyddu
£7,000 £1,300 £1,000 £2,500 £3,000 £1,500 £5,000 £1,500 £250 £400

Ar gronfa ddata cyfl wr stoc y Cyngor mae manylion am welliannau i bob 
eiddo, bloc o ffl  atiau neu ffl  at ddeulawr unigol sydd gan y Cyngor.  Bydd 
y rhain yn cynnig rhagolygon mwy cywir a bydd yn ei gwneud yn bosibl 
cynllunio a phennu costau’r gwaith sydd yn y rhaglen yn unol â hynny. 
Bydd y Cyngor yn ceisio cael gwerth am arian ym mhob ff ordd drwy 
ddefnyddio adnoddau’n eff eithlon, yn eff eithiol ac yn economaidd. 

Cynaliadwyedd 
Mae’r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â chyfl enwyr a chontractwyr 
i gaff ael deunyddiau o’r ansawdd gorau am y gwerth gorau.  Rydym yn 
sicrhau bod meini prawf amgylcheddol yn cael eu defnyddio i ddyfarnu 
contractau, ac wrth asesu gwerth rydym yn ystyried cylch bywyd cyfan 
deunydd, gan gynnwys gosod, cynnal a chadw a gwaredu.  Bydd y Cyngor 
yn defnyddio ynni gwyrdd bob amser lle y bo’n bosibl a bydd yn ystyried 
cymwysterau amgylcheddol cyfl enwyr.  Felly nid yw’r cynnyrch rhataf o 
reidrwydd yn cynnig y gwerth gorau. 
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Gwaith Gwella Ffi niau a Mannau Cyhoeddus
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Gwario Rhaglenni Gwaith 2020-2021
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Mae’r Tîm Tir ac Asedau’n datblygu strategaethau ac yn rheoli tai, tir, 
asedau ac atebion tai cynaliadwy’n eff eithiol gan gynnwys llety prif ff rwd a 
llety arbenigol.   Mae’r rhain yn cynnwys: 
• Cynlluniau adnewyddu Byw yn y Gymuned
• Prosiectau gwella safl e garej
• Prosiectau gwella ierdydd a mannau amddiff ynadwy 
Mae’r rhaglen Tir ac Asedau yn canolbwyntio ar nodi a chyfl awni 
cynlluniau sy’n gwella gosodiadau allanol fel ierdydd a ffi  niau tai, ffl  atiau a 
thir. 

Mae’r rhaglen wella’n ceisio taclo materion diogelwch cymunedol, diff yg 
gofod amddiff ynadwy ac ardaloedd storio gwastraff  ar gyfer ffl  atiau. 

Y nod cyff redinol yw creu ystadau sy’n llefydd diogel a deniadol i fyw 
ynddynt oherwydd mae gan dai cymdeithasol rôl unigryw a chadarnhaol 
i’w chwarae o ran cartrefu pobl a helpu cymunedau i ff ynnu. 

Mae’r gwelliannau i Gynlluniau Byw yn y Gymuned wedi bod yn datblygu’n 
dda ac mae’r cynlluniau adnewyddu yng Nghwrt Brentwood yn Llanisien, 
Clos-y-Nant yn y Tyllgoed a Minton Court yn Sblot wedi’u cwblhau. 
Erbyn hyn, rydym yn dechrau ar gam nesaf y gwelliannau ac rydym ar 
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Cynlluniau Asedau ac Adfywio 

Ystafell ddydd wedi’i hadnewyddu yn llety gwarchod Clos-y-Nant
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y safl e yn gwneud gwelliannau i Dŷ Nelson yn Butetown a Thŷ Poplys yn yr 
Eglwys Newydd. Rydym wrthi’n cwblhau’r gwaith dylunio ar Broadlands Court 
yn Llaneirwg a Llys Caerwrangon yn Grangetown, gyda’r bwriad o fod ar y safl e 
eleni.

Gardd gymunedol yn Nhŷ Nelson, Butetown

Rheolwr Technegol y Cyngor, Ceri gyda Claudio o LCB Construction



Bu’r trigolion yn rhan o’r gwaith gwella o’r cam o ddylunio’r cynllun, ac 
mae llawer o ddigwyddiadau ymgynghori wedi’u cynnal, gan gynnwys 
boreau coffi   a ‘cwrdd â’r contractwr’. Mae’r trigolion wedi cael y cyfl e i 
ddewis lliwiau ar gyfer yr ardaloedd cymunedol ac maent hefyd wedi 
cael y cyfl e i roi cynnig ar y dodrefn newydd cyn dewis y byrddau a’r 
cadeiriau ar gyfer yr ardaloedd hyn. 

Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu cwblhau i Safonau Gwelededd 
Gwell RNIB a fydd yn sicrhau bod y cynlluniau a’r gwaith adnewyddu 
yn galluogi trigolion sy’n colli eu golwg ac sydd â demensia i symud 
yn annibynnol o gwmpas yr adeilad. Mae Caerdydd hefyd yn gweithio 
tuag at Wobr Safon Platinwm RNIB ar gyfer y cynlluniau hyn. Mae Llys 
Sandown wedi cyfl awni’r achrediad uchaf, sef Safon Platinwm. Rydym 
wedi gweithio tuag at gyfl awni Safon Platinwm yn Brentwood Court 
a Chlos-y-Nant ac mae Minton Court yn aros i broses achredu’r RNIB 
gael ei chwblhau. 

Mae’r gwaith adnewyddu a gwblhawyd ar y cyfl eusterau cymunedol 
wedi creu amgylchedd modern a chroesawgar sydd wedi gwella 
profi ad y preswylydd a’r ymdeimlad o fyw yn y gymuned. Mae mwy 
o weithgareddau wedi cael eu trefnu, sydd wedi galluogi’r trigolion 
hŷn y tu allan i’r cynlluniau i rannu’r gweithgareddau hyn mewn 
amgylchedd diogel a chroesawgar y gall pawb ei fwynhau. 
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Cynlluniau Asedau ac Adfywio

Cyff yrddiadau olaf i welliannau cyntedd Tŷ Nelson
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Mae’r gwelliannau i’r garejys yn mynd rhagddynt yn dda. Mae’r cynllun 
yn ei bumed cam sydd yn ward yr Eglwys Newydd, gan wella safl eoedd a 
ddefnyddir yn helaeth ac y mae galw mawr amdanynt i fanteisio i’r eithaf ar 
y potensial gosod. Mae’r gwaith yn cynnwys mynediad i’r safl e, diogelwch 
ac adnewyddu’r unedau garej unigol. 

Prosiectau gwella ierdydd a mannau amddiff ynadwy -  
Gan weithio gyda phartneriaid mewnol (y Tîm Gofalu, Rheoli Gwastraff  
a’r Gwasanaethau Parciau) mae’r gwelliannau hyn yn cynnwys gwaith i 
gynllunio materion diogelwch, mynediad, dileu peryglon baglu a darparu 
mynediad gwastad, mannau amddiff ynadwy blaen a chefn, cyfl wr arwyneb 
a gosod storfa biniau bwrpasol i gydymff urfi o â’r Strategaeth Gwastraff .

Mae Diogelwch Tân a defnyddioldeb yn bryder mawr wrth ymgymryd â 
gwaith, a’r nod yw lleihau’r risg o dân drwy ddarparu man storio diogel ar 
gyfer gwastraff  ac ailgylchu, gan ei osod i ff wrdd o’r eiddo er mwyn sicrhau 
bod tân yn cael ei gyfyngu pe bai biniau’n cael eu gosod ar dân. Bydd 
rheoli ff rydiau gwastraff  preswyl yn cynyddu cyfraddau ailgylchu ac yn 
cyfyngu ar groeshalogi, gan godi proffi  l ein cymunedau hefyd a lleihau tipio 
anghyfreithlon ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Gwelliannau i’r cwrt yn Morris Avenue



Nod y rhaglen adfywio ystadau yw creu llefydd gwell a diogelach i fyw 
ynddynt. Ymgynghorir â thenantiaid a phreswylwyr i nodi blaenoriaethau 
ym mhob cymdogaeth. Gallai’r rhain gynnwys gwelliannau i ofod 
amddiff ynadwy, parcio ar y safl e, goleuadau gwell, llwybrau cerdded gwell 
a chau gylïau. 

Mae cynlluniau adfywio ystadau yn mynd rhagddynt yn Anderson Place 
/ Galston Street yn Adamsdown a Bronte Crescent / Arnold Avenue 
yn Llanrhymni. Ymgynghorir â thrigolion hefyd ynghylch cynigion ar 
gyfer cynlluniau yn Round Wood, Llanedeyrn a dechreuwyd ar y gwaith 
cwmpasu a dylunio cychwynnol ar 2 gynllun adfywio ystadau sydd wedi’u 
cynllunio ar gyfer 2020-2021 yn Trowbridge Green, Tredelerch a Lincoln 
Court, Llanedern. 

Mae gwelliannau untro i fynd i’r afael â materion amgylcheddol penodol 
hefyd yn cael eu cynnal mewn ymateb i geisiadau gan drigolion a 
Chynghorwyr. 

Yn Llanedern, mae gwelliannau amgylcheddol yn cael eu gwneud i’r tir 
cyhoeddus o amgylch siop leol, gan gynnwys mannau parcio ychwanegol, 
palmentydd newydd, plannu coed a blodau gwyllt a chelfi  stryd. 
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Adfywio Cymdogaethau

Gwaith adfywio ystâd Anderson Place

Rhaglen Adfywio Ystadau
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Yn Nhremorfa, mae gyli sydd wedi achosi amrywiaeth eang o broblemau yn 
ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu wedi’i chau’n llwyddiannus 
a gwaith wedi’i wneud i ymgorff ori’r tir mewn gerddi. 

Yn Grangetown, mae rheiliau terfyn, celfi  stryd a phalmentydd yn cael eu 
hadnewyddu yn Taff  Embankment.

Maelfa, Llanedeyrn high rise improvements 
work

Gwelliannau amgylcheddol i siop yn Glenwood, Llanedern

Gwaith adfywio Taff  Embankment



Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid yn cynnal grwpiau ff ocws yn rheolaidd gyda 
thenantiaid Cyngor Caerdydd gyda’r nod o ddefnyddio eu barn i wella 
gwasanaethau. Mae’r rhain yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau, o faterion 
rheoli gwastraff  i ff yrdd o wella seilwaith trafnidiaeth ar draws y ddinas. 
Mae hwn yn gyfl e gwych i denantiaid gymryd rhan uniongyrchol yn y 
gwaith o newid y gwasanaethau y mae Cyngor Caerdydd yn eu darparu ac 
ennill talebau Points4u am eu barn werthfawr. 

Mae prosiect garddio dinas-gyfan y Tîm Cynnwys Tenantiaid, sef ‘Tyfu 
gyda’n Gilydd’, yn annog tenantiaid a phreswylwyr i ddechrau gerddi 
cymunedol. Caiff  tenantiaid gyngor arbenigol, mynediad at off er a 
chyfarpar drwy ein grant prosiect arbennig. 

Mae gerddi bellach wedi’u sefydlu mewn mannau amrywiol ledled y 
ddinas ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid y Cyngor, gan gynnwys mannau 
preswyl, llety gwarchod ac ysgolion.   

Yn rhan o’r prosiect Tyfu gyda’n Gilydd, cynhaliom ein cystadleuaeth 
Garddio Gwych fwyaf erioed hefyd - cystadleuaeth arddio i holl denantiaid 
a lesddeiliaid Cyngor Caerdydd.  Bu’r gystadleuaeth hon yn boblogaidd 
iawn ac mae wedi annog ein tenantiaid i ofalu am eu gerddi ac ychwanegu 
lliw at eu cymunedau.  
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Cynnwys Tenantiaid

Ymgeiswyr Caerdydd yn ei Blodau 2019
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Cyhoeddir yr enillwyr yn ein cynhadledd tenantiaid fl ynyddol lle mae 
gwahanol dimau yn y Cyngor a thenantiaid eraill y Cyngor yn clywed am 
hanes a chefndir pob gardd. 

Ar ddechrau’r fl wyddyn, lansiodd Cynnwys Tenantiaid broject garddio 
newydd, ‘Ar Eich Marciau, Barod, Garddio’ gyda’r nod o agor gerddi 
cymunedol yn Hybiau’r ddinas. Rhan o’r prosiect oedd dysgu pobl i dyfu 
a chynaeafu eu ff rwythau a’u llysiau eu hunain, am ff ordd o fyw ratach 
ac iachach. Roeddem hefyd eisiau dod â chymunedau lleol at ei gilydd. 
Hyd yma rydym wedi creu 3 gardd a grŵp yn yr Hybiau, gan gynnwys 
Hyb Ystum Taf/Gabalfa (Fork & Trowels Group), Hyb Star (Grŵp Garddio 
Cymuned Star) a’r Powerhouse (Powerhouse Gardeners).

Mae’r digwyddiad Basgedi Crog yn cael ei gynnal ym Mharc y Rhath gan 
aelod o staff  o’r adran Parciau. Bydd y trigolion sy’n mynychu yn cael 
basged grog am ddim a’r cyfl e i greu eu basged grog eu hunain yn y 
digwyddiad. Bydd Dave, yr aelod o staff  o’r adran Parciau, hefyd yn rhoi 
awgrymiadau arbennig drwy’r dydd ar gynnal y basgedi drwy’r misoedd 
oerach i sicrhau eu bod yn blodeuo eto ar ddechrau’r haf. 

Cynhadledd Tenantiaid 2019 yn Neuadd y Ddinas
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Cynnwys Tenantiaid

Cynhaliwyd y daith fl ynyddol o ardd gymunedol gan Cynnwys Tenantiaid 
ym Mharc y Rhath eleni. Cafodd y trigolion eu tywys o gwmpas y parc gan 
aelod o’r tîm Parciau, lle gwnaethant ymweld â’r gerddi botaneg a rhosod. 

Trefnodd y tîm y Daith Fws fl ynyddol i Denantiaid a chafodd tenantiaid 
a lesddeiliaid daith o gwmpas y ddinas i weld enghreiff tiau o Brojectau 
Datblygu Tai Cartrefi  Caerdydd.  

Dangoswyd iddynt y gwaith adfywio ar Ganolfan Siopa’r Maelfa a chawsant 
daith dywys o Hyb Llaneirwg, sydd wedi’i adnewyddu. Darparwyd cinio yn 
Hyb y Powerhouse a darparwyd gwybodaeth gan staff  yr Hyb am yr holl 
wasanaethau sydd gan Ddwyrain Caerdydd i’w cynnig. 

Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid yn cynnig grant o hyd at £1,000 i grwpiau 
o denantiaid a lesddeiliaid y Cyngor ar gyfer prosiectau cymunedol neu 
weithgareddau megis partïon stryd, grwpiau creff tau a digwyddiadau eraill 
y mae’r gymuned yn eu harwain.  

Digwyddiad gwneud basgedi crog mewn cynllun lloches
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Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid wedi ymuno â’r Dogs Trust i gynnig profi on iechyd am 
ddim i gŵn holl drigolion Caerdydd. Hyd yma rydym wedi ymweld â 4 Hyb gan gael 
llwyddiant mawr – mae llawer o’r cŵn a fynychodd nawr wedi’u microsglodynnu ac yn 
iach. 

Mae’r Dogs Trust yn rhoi llawer o gyngor a rhoddion am ddim i’r perchnogion. Rydym 
wedi cynllunio rhagor o ddigwyddiadau iechyd ar gyfer y dyfodol mewn llawer o 
Hybiau a chymunedau.

Cynhaliwyd Cinio Mawr llwyddiannus iawn yng Nghanolfan Gymunedol Butetown yr 
haf hwn i drigolion y cynllun lloches, a fwynhaodd fwff e a disgo. Y thema eleni oedd 
Roc a Rôl y 1950au. 

Bob blwyddyn mae hwn yn gyfl e i’r cymunedau lloches ddod ynghyd a dod i nabod ei 
gilydd, ac mae’n rhoi’r cyfl e i rai o’r preswylwyr gwrdd â phobl newydd.

Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid yn gweithio ochr yn ochr â’r Gwasanaeth i Mewn i 
Waith, y Ganolfan Byd Gwaith, yr Hyb a’r Tîm Cyngor Ariannol i ddarparu ac ariannu 
cyrsiau ar gyfer tenantiaid Cyngor i’w helpu i ddod o hyd i swydd.  Mae’r Tîm 

Coco a Charlie yn joio’r diwrnod cŵn
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Ymgynghori a Chyfathrebu Eff eithiol

Cynnwys Tenantiaid yn pwysleisio y dylai’r tenant ei hun ddod o hyd i gwrs 
fel bod modd iddo ddewis llwybr gyrfa addas yn y dyfodol. Gall tenant 
Cyngor brofi  ei ymrwymiad i’r hyff orddiant drwy fynd i gwrs wythnos o hyd 
gyda’r Gwasanaeth i Mewn i Waith.  Mae tenantiaid wedi gwneud cyrsiau 
ar Drwyddedau Cerbydau Fforch Godi a Cherbydau Nwyddau Trwm, Cael 
Gwared ar Asbestos, Gosod Carped a llawer mwy. 

Cynhaliwyd Cynhadledd Tenantiaid lwyddiannus iawn ym mis Hydref 2019. 
Thema’r gynhadledd eleni oedd dathliad o 100 mlynedd o dai Cyngor. 
Daeth dros 100 o denantiaid a lesddeiliaid i’r digwyddiad. Dangoswyd 
cyfl wyniadau iddynt ar Hybiau, rhaglen adeiladau newydd y Cynfor a’r 
Grŵp Cymunedol. Daeth mwy na 20 o sefydliadau o’r Cyngor a’r tu allan 
i ateb cwestiynau ac i roi gwybod i denantiaid y Cyngor am wasanaethau 
sydd ar gael ac i gynnal gweithdai ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: 
Cymorth Cyntaf, Undeb Credyd, Symud i Gartref Llai, Cyngor Garddio, 
Diogelwch Tân a Rempod. 

Bob blwyddyn rydym yn dosbarthu Arolwg Boddhad Tenantiaid sy’n ceisio 
barn ac adborth gan y trigolion. Os bydd y tenantiaid a’r lesddeiliaid yn 

Stondinau yn y Gynhadledd Tenantiaid
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cwblhau’r arolwg ac yn ei ddychwelyd atom cânt eu cynnwys mewn raffl   i 
ennill arian.

Ein nod yw rhoi’r diweddaraf i’n trigolion am bob mater ac ymgyrch a allai 
eff eithio arnyn nhw drwy ddefnyddio gwahanol ddulliau o gyfathrebu yn y 
ff ordd fwyaf eff eithiol posibl. 

Mae Tenants Times yn gylchgrawn rydym yn ei ddosbarthu ddwywaith y 
fl wyddyn i bob tenant a lesddeiliad. Caiff  ei ddefnyddio i roi gwybodaeth i 
denantiaid am wasanaethau, ymgyrchoedd a mentrau cymunedol.  Tenants 
Times hefyd yw’r brif ff ordd o roi gwybod i’n tenantiaid am waith mawr a 
gwelliannau cyff redinol i’r stoc dai. 

Rydym hefyd yn cynnal cystadlaethau yn y cylchgrawn sy’n rhoi’r cyfl e i 
denantiaid ennill gwobrau fel camera digidol neu daleb.

Mae Gwefan Tenantiaid Caerdydd (www.tenantiaidcaerdydd.co.uk) 
a’r dudalen Facebook (www.facebook.com/TPCardiff ) yn datblygu’n 
barhaus.  Mae ein gwefan wedi dod yn off eryn cyfathrebu pwysig i ni dros 
y fl wyddyn ddiwethaf. Mae’n 
caniatáu i’n tenantiaid weld 
yr hyn rydym yn ei wneud, fel 
digwyddiadau, syniadau arbed 
arian, prosiectau’r Cyngor a 
gall ein tenantiaid weld eu 
cynllun Points4u. Mae gennym 
hefyd dudalen Facebook 
sy’n cael ei diweddaru bob 
dydd, gyda gwybodaeth am y 
Cyngor a gwybodaeth leol yn 
cael ei rhoi a’i rhannu. Rydym 
hefyd yn cynhyrchu cynnwys 
ar gyfer y dudalen ar ff urf 
fi deos addysgiadol ar bynciau 
amrywiol.
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Arolwg Boddhad Tenantiaid 2019

Mae’r Arolwg Boddhad Tenantiaid Blynyddol yn nodi lefelau boddhad 
a barn tenantiaid ar ein gwasanaethau. Mae arolwg 2019 yn sampl 
o 40% o denantiaid a lesddeiliaid. Gofynnwyd iddynt gwblhau’r 
arolwg, naill ai ar-lein, dros y ff ôn neu ar bapur, o Fedi-Hydref 2019 
(derbyniwyd 1,195 o arolygon).

Cafodd pob ymatebwr ei roi mewn raffl   (gwobr gyntaf £200, ail wobr 
£100 a’r drydedd wobr £50). 

Cynyddodd y gyfradd ymateb eleni i 22.8%, i fyny o 6.8% y llynedd.

Roedd 81% o’r tenantiaid yn 
‘fodlon iawn’ neu’n ‘eithaf 
bodlon’ â’u landlord

Rhoddwyd rhestr o welliannau i’r cartref i’r tenantiaid a gofynnwyd 
iddynt nodi o’r rhestr pa rai o’r gwelliannau yr oeddent yn teimlo 
y gallai fod eu hangen ar eu cartref. Y gwelliant mwyaf cyff redin 
a nodwyd gan denantiaid oedd ff enestri (26.6%), ac yna gwteri a 
phibellau glaw (25.5%) a drysau (25.5%). 

Mae’r graff  isod yn dangos y gwaith gwella mwyaf cyff redin sydd ei 
angen, yn ôl canran.*
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Mae boddhad â’r ff ordd yr ymdrinnir ag atgyweiriadau a 
gwaith cynnal a chadw yn dal i fod yn uchel (79.1%).

Roedd bodlonrwydd ag ‘agwedd gweithwyr’ a ‘lleihau 
baw a llanast’ yn uchel iawn (89.2%)
Y Camau Nesaf:

• Bydd yr adrannau perthnasol nawr yn cysylltu ag unrhyw un sydd wedi 
codi materion neu bryderon penodol.

• Byddwn hefyd yn gwahodd tenantiaid a lesddeiliaid i fynychu grwpiau 
ff ocws ynglŷn â’r materion a nodwyd yn yr arolwg, megis ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a’r ff ordd yr ymdrinnir â chwynion er mwyn archwilio’r 
materion yn fanylach. 

• Bydd barn y tenant ar y materion hyn yn cael ei defnyddio i wella 
gwasanaethau. 

Gofynnwyd i denantiaid:  Pa faterion yr oeddent yn eu hystyried yn broblem 
yn eu hardal?

Mae 82.6% o denantiaid yn dweud bod cyfl wr 
cyff redinol eu heiddo naill ai’n dda iawn neu’n 
eithaf da.

Er mwyn gwella rheolaeth o’n hystadau cynigir creu Gwasanaeth Rheoli Ystadau 
newydd, a fydd yn gweithredu’n fwy rhagweithiol ac yn ymateb yn gyfl ym i 
faterion mewn ardal.
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Clod a Chwynion
Mae adborth cwsmeriaid yn bwysig i ni. Mae’n ein helpu i roi gwybodaeth 
werthfawr am y ff ordd rydym ni’n perff ormio a’r hyn y mae ein 
cwsmeriaid, a dinasyddion a chymunedau Caerdydd, yn ei feddwl am 
ein gwasanaethau.  Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i wella ein 
gwasanaethau, i gry  au ein perthnasoedd â chwsmeriaid ac i ddefnyddio 
ein hadnoddau yn well.

Rydym yn darparu nifer o wahanol wasanaethau ac yn ystod y cyfnod 
rhwng Ebrill 2017 a diwedd Mawrth 2019, cafodd yr adran Tai a 
Chymunedau gyfanswm o 479 o gwynion.  

Mae’r holl adborth yn gwneud gwahaniaeth ac mae’n ein helpu i wella’n 
gwasanaethau. Defnyddir unrhyw wersi y gellir eu dysgu o gŵyn i wneud 
gwelliannau i wasanaethau. 

Mae rôl y Swyddogion Cwynion Tai arbenigol wedi ehangu fel y 
gobeithiwyd, ac erbyn hyn maent yn ymdrin â chwynion yn ymwneud â 
nifer o dimau tai gan gynnwys Gwasanaethau Landlord (gan gynnwys 
Gosodiadau Cymdeithasol, Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a Rheoli 
Tenantiaeth), Hybiau a’r Gwasanaeth Cynnal a Chadw Ymatebol. Mae 
hyn yn galluogi dull cyson a thrylwyr i’r holl ymchwiliadau cwynion ac yn 
galluogi i’w swyddi barhau i ddatblygu.
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Derbyniodd yr adran Tai a Chymunedau 703 o ganmoliaethau mewn 
perthynas â staff  a gwasanaethau ar gyfer yr un cyfnod.

Roedd un tenant eisiau anfon ei ganmoliaeth 
i’r tîm mewn perthynas ag atgyweiriadau tai. 
“Dwi wedi cael dwy broblem yn ddiweddar 
ac mae’r ddwy wedi cael ymatebion cyfl ym 
- gyda staff  ff ôn cyfeillgar yn rhoi’r dyddiad 
cynharaf posibl i fi  a gweithwyr proff esiynol 
a chyfeillgar yn dod i’r eiddo i adolygu a 
datrys y mater. Fy unig gŵyn yw bod y 
ddau weithiwr ar ddeiet, felly doedden 
nhw ddim eisiau’r bisgedi ro’n i wedi’u 
prynu ar eu cyfer - felly roedd yn rhaid i fi  
eu bwyta i gyd fy hun! Diolch yn fawr =)”

Bu tenant yn ganmoliaethus iawn o ran y 
ff ordd yr oedd Jamie o’r tîm ymweld wedi 
ymdrin â’i achos, gan iddo gael ei adael 
mewn meddiant yn dilyn marwolaeth ei 
dad. Dywedodd fod Jamie wedi deall 
ei sefyllfa a chydymdeimlo’n fawr ag ef, 
ac ni allai feio’r ff ordd yr ymdriniwyd â’r 
mater. Teimlai fod Jamie wedi cyfl awni’n 
union yr hyn yr oedd wedi bwriadu ei 
wneud ac ni allai ei ganmol ddigon.

Derbyniwyd llythyr ynglŷn â’r warden yn 
Llys Sandown. “Ar ôl adnabod fy mam, 
Mrs H, am gyfnod byr yn unig, sylwodd 
y warden ar ddirywiad yn ei symudedd a 
sicrhaodd ei bod yn cael sylw meddygol 
- ff oniodd ei meddyg, nid unwaith ond 
dwywaith. Galwodd i wneud yn siŵr ei 
bod hi’n iawn sawl gwaith, gan gynnig 
cymorth iddi tan i’r meddyg gyrraedd. Yn 
dilyn ymweliad gan ei meddyg, cafodd fy 
mam ei derbyn i’r ysbyty gyda haint coes 
ddifrifol. Mae pobl yn gyfl ym i gwyno ond 
rwy’n credu’n gryf, os byddwch yn dod 
ar draws rhywbeth cadarnhaol, ei bod 
hi’r un mor bwysig rhoi pen ar bapur. 
Teimlaf fod y warden, ar y diwrnod, wedi 
mynd y tu hwnt i’r ddyletswydd wrth 
gyfl awni ei gyfrifoldebau. Rhoddodd 
dawelwch meddwl i mam ar adeg 
pan oedd hi’n teimlo’n fregus iawn.”

“I bawb yn yr Adran Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol, hoff wn ddiolch o 
galon am yr holl gymorth rydych wedi ei roi 
i ni yn ystod y cyfnod dramatig hwn yn ein 
bywydau. Rydym yn amau y gallwch fyth 
werthfawrogi’n llawn faint roedd yn ei olygu 
i ni i gael eich cefnogaeth, a gwybod eich 
bod chi yno i’n helpu ni drwy ein cyfnodau 
tywyllaf. Doedden ni byth yn meddwl y 
bydden ni’n dibynnu ar bobl cymaint ag yn 
yr achos hwn, ac ry’ch chi wir wedi achub 
y dydd. Ry’ch chi i gyd wedi bod yno fel 
tîm ar adeg pan oedden ni’n boddi mewn 
iselder a hunan-amheuaeth. Ni allwn 
fynegi ein diolch ddigon. Diolch BAWB.”
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Byw yn y Gymuned Drwy Gydol y Flwyddyn

I gydnabod y Cynllun 
Hyff orddeiaeth Dechrau Disglair, 
lle mae plant a phobl ifanc yn 
cael cyfl eoedd gwaith i helpu i 
ddechrau eu gyrfaoedd, cafodd 
Byw yn y Gymuned wobr Arian ar 
gyfer y Tîm Dechrau Disglair!

Mae ein Hyff orddai Dechrau 
Disglair wedi bod yn cefnogi’r 
tîm yn Nhŷ Nelson a Chwrt 
Brentwood. Gwobrwywyd ei 
mentoriaid, Chantelle a Ken, am 
eu hymdrechion hefyd. Da iawn, 
tîm!

Ebrill

Mai

20 Mai oedd dechrau’r Wythnos 
Gweithredu ar Ddemensia 2019. 
Fel yn y fl wyddyn fl aenorol, daeth 
trigolion Byw yn y Gymuned 
ynghyd i ddathlu a chodi 
ymwybyddiaeth o ddementia. 

O Foreau Coffi  , ciniawau, raffl  au a 
phobi, cododd Byw yn y Gymuned 
gyfanswm o £790 ar gyfer y 
Gymdeithas Alzheimer’s.

Gorff ennaf

Ar 10 Ebrill, cafodd Byw yn 
y Gymuned Barti Swing y 
Chwedegau, lle gwisgodd 
rhai o’r trigolion i fyny ar gyfer 
yr achlysur - gan gynnwys 
Rheolwyr y Cynllun! 

Gwahoddwyd ff rindiau o Stori 
Caerdydd i alw draw gyda rhai 
eitemau o’r gorff ennol.

Mae’r tîm Byw yn y Gymuned yn rheoli 10 cynllun Byw yn y Gymuned ar 
draws y ddinas - gan weithio gyda Theleofal maent yn darparu cymorth a 
chefnogaeth 24/7.
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Hydref

Ym mis Hydref, dathlodd tenantiaid o bob cynllun 
Byw yn y Gymuned Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl 
Hŷn y Cenhedloedd Unedig. Mae’r diwrnod hwn yn 
dathlu’r bobl hŷn yn ein bywydau a’n cymdogaethau 
ac yn cofi o eu pwysigrwydd mewn cymdeithas 
fodern.

O foreau coffi  , cwisiau, bingo a ff orymau, mae 
tenantiaid wedi rhannu straeon a phrofi adau bywyd 
i godi ymwybyddiaeth o’r cyfraniadau, y cyfl eoedd 
a’r heriau o dyfu’n hŷn. Wedi’r cyfan, nid dim ond un 
ff ordd sydd ‘na o dyfu’n hen.

Medi

Mewn partneriaeth â Cymunedau Digidol 
Cymru, cynhaliwyd Sesiynau Digidol gan 
Byw yn y Gymuned mewn amrywiaeth o 
gynlluniau, lle cafodd y tenantiaid gyfl e i 
chwarae o gwmpas a phrofi  rhai dyfeisiau. 
Mae’r sesiynau hyn yn eich helpu i ddysgu 
am y dyfeisiau rydych o bosib eisoes yn 
berchen arnynt!

Gwnaeth un tenant roi cynnig ar ben-set 
rhith-wirionedd, a dywedodd ei fod “fel mynd 
ar wyliau bach”. Gwnaeth y pen-set ff asiwn 
argraff  ar un arall nes iddo brynu un yn fuan 
wedyn!

Rhagfyr

Parti Nadolig cyntaf Byw yn y Gymuned! 
Dywedodd rhai, “Roedd yn brynhawn 
gwych, ac fe gawson ni ein sbwylio o’r 
dechrau’n deg…” 

Gwnaethant hefyd “joio mas draw… 
awyrgylch gwych, 10 gwaith gwell na 
phartïon eraill…” Ar y cyfan, roedd yn 
“brynhawn gwirioneddol dda ac yn werth 
gwych am arian.” 
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Rheoli Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Swyddogion heddlu lleol yn mwynhau coffi   yn Hyb Tredelerch

Rydym ni’n landlord sy’n gweithredu’n gadarn i ddileu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.  Mae gennym Dîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 
penodedig sy’n defnyddio dull a arweinir gan ddioddefwyr i ddelio 
ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, gan ganolbwyntio ar yr hyn sy’n 
wirioneddol bwysig i denantiaid.

Mae ein Timau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol:
• Yn rhoi cymorth i ddioddefwyr. 
• Yn gweithio gyda’r tramgwyddwyr i’w helpu i newid eu hymddygiad. 
• Yn gweithredu yn erbyn tramgwyddwyr sy’n parhau i fod yn 

wrthgymdeithasol. 

Rydym hefyd yn cydnabod bod rhai o’n tenantiaid yn agored i niwed a 
bod angen cymorth arnynt i gynnal eu tenantiaethau ac osgoi ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Mae ein Tîm Cynnal Tenantiaethau yn helpu i gefnogi 
tenantiaid sy’n agored i niwed.

Camau gweithredu’r Cyngor rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2019:
• 69 o hysbysiadau meddiannu i denantiaid am ymddygiad 

gwrthgymdeithasol.
• Troi 8 person allan am ymddygiad gwrthgymdeithasol.
• 3 dedfryd o garchar.

Yn 2018–2019, cysylltwyd â thenantiaid o fewn 24 awr mewn 99% o 
achosion brys.  (Targed 95%).
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Un o’r blaenoriaethau a nodwyd ar gyfer y Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol oedd datblygu cynllun peilot gwaith lleol sy’n canolbwyntio ar 
ardal Butetown.
 
Dyma rai o lwyddiannau allweddol y cynllun peilot eleni:

• Cynhaliwyd Gweithdy Cymunedol yng Nghanolfan Gymunedol Butetown. 
Roedd hyn yn cynnwys preswylwyr yn gweithio gyda phartneriaid o 
Iechyd, Tai, yr Heddlu a’r Trydydd Sector i nodi materion a datblygu 
camau gweithredu gyda’i gilydd.

• Cefnogwyd casgliadau sbwriel cymunedol gan Cadwch Gymru’n Daclus a 
Carwch Eich Cartref o gwmpas Sgwâr Loudoun a Pharc y Gamlas, gyda 13 
o wirfoddolwyr a 13 bag o sbwriel yn cael ei gasglu. 

• Gwaith partneriaeth parhaus gyda’r nod o darfu ar ardaloedd y mae 
gweithgarwch cyff uriau yn eff eithio arnynt, gan gynnwys mynd i’r afael â 
defnydd agored o gyff uriau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol cysylltiedig 
yn ac o amgylch y danff ordd rhwng Rhodfa Lloyd George a Stryd Bute 
drwy gael gwared ar wrychoedd, gwella goleuadau.

• Sylwodd trigolion a’r heddlu ar ostyngiad uniongyrchol mewn problemau 
sy’n gysylltiedig â chyff uriau ac ymdeimlad gwell o ddiogelwch. 

• Cafodd Teledu Cylch Cyfyng a leolwyd mewn mannau amlwg fel maes 
parcio Maria Street eff aith uniongyrchol o ran gwasgaru gweithgarwch 
troseddol yn yr ardal.

• Datblygwyd cynllun gweithredu Llinellau Cyff uriau yn dilyn gweithdy yn 
cynnwys 41 o fynychwyr o amrywiaeth o bartneriaid ar 28 Chwefror 2020.

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol

Canolfan Gymunedol Butetown
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Mae’r Gwasanaethau Gofalwyr yn darparu gwasanaethau glanhau a gofalu 
ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid. 
Mae hyn yn cynnwys:
• Glanhau a chynnal arolygon diogelwch o fannau cymunedol 852 o 

fl ociau ffl  atiau isel a 9 bloc ffl  atiau uchel.  Glanheir pob bloc unwaith 
bob pythefnos. 

• Clirio unrhyw eiddo gwag, gerddi a gordyfi ant, gan gynnwys torri coed. 
• Clirio iardiau gyda dŵr pwysedd uchel unwaith y fl wyddyn. 
• Gwaredu graffi  ti ar draws y ddinas. Mae 99% o graffi  ti sarhaus neu 

dramgwyddus yn cael ei waredu o fewn 24 awr a’r holl graffi  ti arall o 
fewn 10 diwrnod gwaith. Yn 2018-2019, deliodd y tîm â mwy na 700 o 
achosion o graffi  ti. 

Gwasanaethau Gofalwyr

Galwodd Defnyddiwr 
Gwasanaeth i ddiolch i’r 
ddau ddyn o Clean & Clear a 
ddaeth draw i glirio ei sied - 
roedd y ddau yn ddymunol a 
chymwynasgar iawn - roedd y 
gwaith yn lân ac yn eff eithlon.

Hoff wn ddweud diolch i’r Tîm 
Gofalu sydd ar y safl e heddiw i 
lanhau’r tir allanol, DIOLCH YN 
FAWR IAWN - am welliant. Mae’n 
edrych yn ff ab.

Swyddog o’r tîm gofalu yn glanhau 
mannau cymunedol yn un o fl ociau 
ffl  atiau’r Cyngor

Galwodd Ms D i ganmol Nick a Jay, sydd wedi bod draw dros y bythefnos 
ddiwethaf i lanhau’r mannau cymunedol. Gwnaed argraff  dda iawn ar 
Ms Davies gan eu heff eithlonrwydd, eu cyfeillgarwch a’u hymddygiad 
proff esiynol. Gofynnodd Ms D i un ohonynt sgubo’r dail ar y llwybr, a 
gwnaethant hyn heb gwyno, a gwneud gwaith gwych. Gofynnodd Ms D 
iddynt hefyd a allent wneud rhywbeth am ei ff enestr fl aen gan ei bod yn 
fudr iawn, a glanhaodd Jay y ff enestr o’r tu allan. Roedd Ms D hefyd am i’r 
ganmoliaeth gael ei throsglwyddo i’r arweinydd tîm i gyfl eu pa mor falch 
mae hi gyda’r gwasanaeth.
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Mae Hamza yn mynd drwy gyfnod Prentisiaeth tair 
blynedd a ddechreuodd ym mis Medi 2019. Mae’n 
cyfuno hyff orddiant yn y gweithle gyda Chyngor 
Caerdydd ac astudio yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro 
am Gymhwyster NVQ mewn Gwresogi, Plymio ac 
Awyru.

Mae Hamza Zahid, Peiriannydd Nwy ar Brentisiaeth 
yn yr adran Tai a Chymunedau, wedi cael ei ddewis 
fel Arwr Gwasanaeth Cwsmeriaid Cyngor Caerdydd 
2019.

Mae Hamza wedi gwneud argraff  dda iawn ar ei 
gydweithwyr gyda’i agwedd tuag at y gwaith a sut 
mae’n trin tenantiaid.

Mewn ymateb i’r newyddion ei fod wedi cael ei enwi’n Arwr Gwasanaeth Cwsmeriaid 
cyntaf Cyngor Caerdydd, dywedodd Hamza: “Mae hyn yn sypreis llwyr i fi , doedd gen 
i ddim syniad fy mod i wedi cael fy enwebu. Pan glywais fy mod i wedi ennill, do’n i wir 
ddim yn gwybod beth i’w ddweud. Dwi jyst yn meddwl bod y ff ordd dwi’n gwneud fy 
ngwaith a thrin y bobl dwi’n cwrdd â nhw yn normal.”

Ymwelodd Prif Weithredwr Cyngor Caerdydd, Paul Orders, â’r swyddfa dai i gyfl wyno 
gwobr i Hamza i gydnabod ei statws fel Arwr Gwasanaeth Cwsmeriaid. Dywedodd Paul: 
“Gallwch ddweud o gwrdd â Hamza ei fod yn mwynhau ei waith gyda’r Cyngor yn fawr 
iawn, ac mae’n enghraiff t ragorol o’r safon uchel o wasanaeth cwsmeriaid rydym yn 
ceisio ei gynnig yn y Cyngor. Mae Hamza’n haeddu’r gydnabyddiaeth hon yn llwyr ac 
rwy’n falch iawn o gael ei longyfarch am gael ei enwi’n Arwr Gwasanaeth Cwsmeriaid 
2019. Fe wnaethon ni ddewis Hamza oherwydd nodwyd yn yr enwebiad fod ganddo 
sgiliau gwych yn ei waith a’i fod yn cynnig gwasanaeth cwsmeriaid arbennig i’n 
tenantiaid yn eu cartrefi .”

Cyfl wynwyd enwebiad Hamza gan y peirianwyr nwy Carl James a Matthew Hughes.

Dywedodd Matthew: “Mae Hamza gyda ni yn y cyngor ers llai na blwyddyn, ac roedd 
yn gweithio gyda fi  fel prentis am rai misoedd. 
Mae wedi profi  ei fod yn dwlu ar bobl - fyddai 
e byth yn dweud gair drwg am neb ac mae e 
wastad yn rhoi pobl eraill yn gyntaf. Yn arbennig 
gan ein bod ni’n gweithio yn eu cartrefi , mae 
hyn yn hanfodol. Mae achlysuron di-ri wedi bod 
lle byddai’n cael sgwrs gyda’r bobl oedrannus, 
yn helpu pobl i symud pethau, a byddai byth yn 
osgoi siarad â nhw.

Roedd e’n wych yn esbonio gwallau ar foeleri 
neu’n argymell sut y dylen nhw ddefnyddio eu 
systemau gwresogi i arbed arian. Mae wastad 
yn gwenu wrth gwblhau ei waith a, heb os, mae
pobl yn mwynhau ei gael e yn eu cartrefi .”

Datblygu’r Gweithlu

Hamza gyda’i wobr

Hamza gyda Paul Orders (Prif 
Weithredwr)
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Eff aith Diwygio Lles
Mae Gwasanaeth Llawn y Credyd Cynhwysol wedi dod i Gaerdydd. Mae’r 
Credyd Cynhwysol yn fudd-dal oedran gwaith sy’n disodli’r 6 budd-dal a 
chredyd treth prawf modd.

Bydd angen i’r rhan fwyaf o bobl o oedran gwaith hawlio Credyd Cynhwysol 
yn lle’r budd-daliadau amrywiol blaenorol.

Ni fydd angen i bawb wneud hawliad newydd ar yr un pryd. Mae rhai o’r 
newidiadau mewn amgylchiadau a allai olygu bod angen gwneud hawliad 
newydd am y Credyd Cynhwysol yn cynnwys (heb fod yn gyfyngedig i):

· Symud i mewn neu allan o waith  · Dod yn ofalwr
· Mynd yn sâl     · Cael plentyn cyntaf
· Dod yn ffi  t i weithio    · Plentyn ieuengaf yn troi’n 5
· Cael neu golli partner    · Plentyn yn gadael yr ysgol

Dylai unrhyw un sy’n ansicr ynghylch a ddylai hawlio’r Credyd Cynhwysol 
gael cyngor yn ei Hyb agosaf neu ff onio’r llinell gyngor bwrpasol.

Mae’r Cynllun Busnes wedi ystyried eff aith barhaus Diwygio Lles ac mae 
cynnydd wedi’i wneud yn barod o ran cost casgliadau ac ôl-ddyledion i’r 
rheini yr eff eithir arnynt gan y newidiadau. Mae gwaith modelu ariannol 
hefyd wedi’i wneud mewn ymgais i ddeall yn well sut gallai’r costau hyn 
newid yn y dyfodol wrth i’r diwygiadau gael eu gweithredu yng Nghaerdydd 
a chan fod mwy o ddarpariaeth wedi’i gwneud ar gyfer dyledion gwael.

Universal Credit key changes How can Cardiff  Council Help?

Universal Credit will be claimed and 
maintained online

New self-service section in Central 
Library Hub. The Into Work Advice team 
can help to make & maintain a Universal 
Credit claim online.

Universal Credit will be paid in arrears

Money Advice Team can assist with 
accessing emergency local welfare 
provision such as issuing foodbank 
vouchers and making claims from 
Discretionary Assistance Fund.

Universal Credit will be paid into a bank 
account

Support available across the city to open 
a transactional bank account.

Universal Credit will include any help 
towards rent

Trained staff  can assist with setting up 
direct debits and standing orders to 
pay rent and can liaise with landlords to 
agree rent payments whilst waiting for 
fi rst Universal Credit payment .

Universal Credit will be paid monthly and 
as a single payment to the household

Money Advice Team can help with 
monthly budgeting and basic debt 
advice.

Universal Credit payments may be 
reduced or stopped through a sanction

The Money Advice team can help to 
request the decision about a sanction 
be looked at again by the DWP. The Into 
Work Advice team can help make and 
maintain a claim for Universal Credit.



Datblygwyd y Tîm Cyswllt Lles pwrpasol yn 2015 i gynorthwyo Tenantiaid 
Cyngor gyda Diwygio Lles. Mae’r tîm yn ymweld â thenantiaid yn eu 
cartrefi  i helpu’r rhai y mae’r Dreth Ystafell Wely, y Credyd Cynhwysol a’r 
Cap Budd-daliadau yn eff eithio arnynt.

Mae’r tîm yn helpu gyda:

• Chyngor ar ddod o hyd i gartref llai a chymorth cysylltiedig.

• Cyngor ar y Cap Budd-daliadau a’r cynlluniau sydd ar gael i denantiaid 

i’w helpu yn ôl i’r gwaith.

• Cyngor ar gyllidebu a dyledion sylfaenol gan ddefnyddio’r     ‘Datganiad 

Ariannol Safonol’.

• Cymorth digidol a chyllidebu i helpu tenantiaid i addasu i’r    Credyd 

Cynhwysol

• Sicrhau y gellir gwneud trefniadau ad-dalu ff orddiadwy tuag at rent, 

cyfl eustodau a dyledion

Ers agor ym mis Awst 2015, mae’r tîm wedi tyfu yn unol â’r galw o 5 
swyddog a oedd yn ymweld â 400 o denantiaid rhwng Awst 2015 a 
Rhagfyr 2015, i 14 o swyddogion a  yn ymweld â 1,358 o denantiaid rhwng 
Awst 2019 a Rhagfyr 2019.

Mae’r weithdrefn ôl-ddyledion rhent yn sicrhau bod cymorth hanfodol ar 
gael i denantiaid sy’n cael traff erth talu eu rhent ac ôl-ddyledion.

• Atal ac ymyrryd yn gynnar

• Ffocws ar gael sgwrs agored gyda’r tenant i ddeall achosion sylfaenol 

yr ôl-ddyledion.

• Cymorth Ychwanegol wedi’i dargedu at denantiaid sy’n wynebu newid/

argyfwng.
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Cyngor Ariannol
Sefydlwyd y Tîm Cyngor Ariannol ym mis Ebrill 2013 yn dilyn y newidiadau 
mwyaf i’r system budd-daliadau lles mewn dros 60 mlynedd. 

Mae’r tîm wedi tyfu dros y cyfnod hwn ac mae bellach yn cynnwys 
ymgynghorwyr cyff redinol, hyff orddwyr, ymgynghorydd arbenigol ar 
ddyledion a budd-daliadau, yn ogystal â rhedeg prosiectau untro drwy 
gydol y fl wyddyn e.e. 
cymorth arbenigol i Gyn-
fi lwyr a Phrosiectau Ynni. 

Mae’r tîm yn darparu 
ystod eang o wybodaeth a 
chyngor gan gynnwys 
Cyngor a Chymorth ar Fudd-daliadau Lles, gan gynnwys hawliadau am 
Gredyd Cynhwysol a Gostyngiad y Dreth Gyngor.

• Grantiau, gostyngiadau a chymorth i hawlio gostyngiadau ar dariff au 
ynni a chyfl eustodau.

• Gwiriadau Iechyd Budd-daliadau. Help gyda Dyledion a Chyllidebu, i 

Money Advice at Central Hub
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wneud y gorau o incwm cwsmer a rheoli dyledion.
• Talebau Banc Bwyd a chyngor ar gymorth ariannol brys.
• Atgyfeirio a chyfeirio at nifer o sefydliadau mewnol neu allanol, i gael 

cymorth arbenigol pellach.
• Dyled Treth Gyngor. 
• Cymorth gydag ailystyriaethau gorfodol, pan wrthodir cais am fudd-

daliadau.

Mae’r Tîm Cyngor Ariannol yn gweithredu gwasanaeth galw heibio 6 diwrnod 
yr wythnos yn Hyb y Llyfrgell Ganolog, gan sicrhau bod cwsmeriaid yn cael 
cyngor ar yr un diwrnod. Mae’r tîm hefyd yn mynychu 19 o leoliadau gwahanol 
yr wythnos ar sail amserlen. 

Mae’r lleoliadau hyn yn cynnwys Hybiau Cymunedol, Canolfannau Dosbarthu 
Banciau Bwyd a Llety â Chymorth. Mae’r tîm yn gweithio’n agos iawn â 
Cyngor ar Bopeth ac yn cyfeirio achosion at ei gilydd i fodloni anghenion y 
cwsmeriaid. 

I’r rhai nad ydynt yn gallu 
cael gafael ar gymorth wyneb 
yn wyneb neu y mae’n well 
ganddynt wneud cyswllt 
mewn ff yrdd eraill, gellir 
defnyddio’r Llinell Gyngor neu 
e-bost. Gallwn hefyd gynnig 
ymweliadau cartref i deuluoedd 
sydd â phlentyn neu berson 
ifanc anabl. 

Canlyniadau ar gyfer 2018/2019:

• Cyfanswm Nifer yr Ymwelwyr 
– 14,665

• Cyfanswm y Budd-daliadau a 
nodwyd - £13,738,242

• Cyfanswm yr arian a 
arbedwyd - £522,894 

• Galwadau Llinell Gyngor - 
4,170



Mae’r gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith yn cyfuno incwm gan gyllidwyr 
gwahanol i gynnig help i bawb ledled y ddinas – pobl sy’n gweithio a 
phobl ddi-waith a phobl y mae angen rhywfaint o gymorth neu fentora 
dwysach arnynt. Mae cyllid ar gael, lle bo pobl yn gymwys, i dalu am ofal 
plant, teithio a hyff orddiant i gefnogi pobl i mewn i waith a helpu i ddileu 
rhwystrau a all fod yn eu hatal rhag cael swydd.

Ers y lansiad yn Ebrill 2018, mae’r tîm wedi cael llwyddiant mawr a chefnogi 
o leiaf 1,300 o bobl i mewn i waith.

Mae Porth wedi gwneud mynediad i’r gwasanaeth yn haws i gwsmeriaid 
sy’n chwilio am waith ac i sefydliadau y mae angen iddynt atgyfeirio 
eu cleientiaid am gymorth. Mae’r Porth yn sicrhau y gall y defnyddiwr 
gwasanaeth ddod o hyd i’r cymorth cywir y tro cyntaf, bob amser. Hyd yma, 
mae dros 70,000 o bobl wedi cael cymorth drwy’r Porth.

Mae cwsmeriaid yn gallu cael mynediad i’r Porth drwy amrywiaeth o 
ddulliau, gan gynnwys y Llinell Gyngor, e-bost, clybiau swyddi wyneb yn 
wyneb (sydd wedi’u lleoli mewn dros 45 o leoliadau ledled y ddinas, gan 
gynnwys clwb swyddi yng Ngharchar Caerdydd), gwefan, y cyfryngau 
cymdeithasol a gwe-sgwrsio. Mae clybiau swyddi’n cynnig sesiynau galw 
heibio, cymorth gyda CVs, ceisiadau swydd a chymorth o ran hawlio a 
chynnal hawliadau Credyd Cynhwysol. 

Mae’r Swyddogion Cyswllt Cyfl ogwyr/Lleoliadau Gwaith yn gweithio gyda 
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Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith 

Ffair swyddi mewn Hyb lleol
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chyfl ogwyr i gyrchu swyddi gwag newydd a chyfl eoedd profi ad gwaith; mae’r 
Swyddogion hefyd yn trefnu ff eiriau swyddi gyda swyddi gwag go iawn. 

Hyd yma, mae dros 260 o gyfl ogwyr wedi cael cymorth gyda’u hanghenion 
recriwtio. Mae’r tîm Dysgu Oedolion yn gallu cefnogi a darparu hyff orddiant 
i’r rhai sydd angen uwchsgilio i gael gwaith; mae’r tîm hefyd yn gallu creu 
rhaglenni hyff orddi pwrpasol ar gyfer cyfl ogwyr sy’n awyddus i recriwtio 
gweithwyr medrus.

Mae’r Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith yn rhoi cyngor hunan-gyfl ogaeth i’r 
rhai sy’n awyddus i sefydlu eu busnes eu hunain. Ym mis Mehefi n 2019 daeth y 
Pop Up Business School i Gaerdydd, wedi’i ariannu gan y Cyngor a phartneriaid 
eraill, i gynnig cwrs pythefnos o hyd ar sut i greu busnes. Profodd hyn yn 
boblogaidd iawn gyda 100 o bobl yn mynychu’r digwyddiad.

Mae ychwanegiadau diweddar i’r Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith yn 
cynnwys nifer o brosiectau newydd gan gynnwys Skills@Work sydd wedi’i 
gynllunio i helpu pobl sydd mewn gwaith ond sy’n dioddef o dlodi mewn gwaith. 
Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar wella sgiliau pobl i gael swyddi â chyfl og 
uwch/mwy parhaol.

Mae prosiect Dyfodol Disglair yn newydd hefyd. Bydd y tîm yn cynorthwyo pobl 
ifanc sydd â phrofi ad o ofal gyda sgiliau cyn-cyfl ogaeth, gan ganolbwyntio ar 
hyder a dileu rhwystrau i gyfl ogaeth, addysg a hyff orddiant. Bydd y prosiect hwn 
yn ymuno â’r prosiect Dechrau Disglair sydd eisoes wedi’i sefydlu, sy’n darparu 
lleoliadau gwaith ar gyfer pobl ifanc sydd â phrofi ad o ofal.

Ymgynghorwyr y Gwasanaeth i Mewn i Waith yn helpu cwsmer



Yn ystod 2018/19 ymwelodd dros 3,400,000 o gwsmeriaid â’n Hybiau 
Cymunedol a Llyfrgelloedd. 

Yn ogystal â darparu cyngor ar Dai ac Arian a gwasanaethau Llyfrgell, 
mae’r Hybiau’n canolbwyntio ar ymgysylltu â chymunedau lleol drwy 
amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau i bawb, o blant i bobl hŷn. 

Proses Cofrestru Tenantiaeth newydd 
Dechreuodd y Tîm Datrysiadau Tai yr apwyntiadau Cofrestru Tenantiaeth 
ym mis Mehefi n 2018 fel treial yn Hyb Trelái a Chaerau ac fe’i lledaenwyd i 
dde’r ddinas ym mis Medi ac i ddwyrain y ddinas o fi s Tachwedd 2018. 

Lledaenwyd y cofrestriadau i ogledd y ddinas o Hydref 2019 a gweddill y 
ddinas o ddiwedd Ionawr 2020

Mae’r broses yn caniatáu i denantiaid newydd a thenantiaid presennol sy’n 
trosglwyddo gael cymorth a chyngor ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau, cyn 
llofnodi eu Cytundeb Tenantiaeth a chael allweddi. 
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Hybiau Cymunedol

Prosiect gardd gymunedol mewn Hyb Cymunedol lleol
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Drwy gynnal yr apwyntiadau yn yr Hybiau i ff wrdd o’r eiddo, gall y tenant newydd 
ganolbwyntio heb darfu ar y wybodaeth a’r cyngor sy’n cael eu darparu. 

Gellir nodi anghenion y tenant newydd a rhoi cymorth - i gael gafael ar ddodrefn drwy 
wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol (CCD), gwneud cais am ostyngiadau/grantiau 
ar gyfer cyfl eustodau e.e. nwy, trydan, dŵr, helpu i gofrestru mewn ysgol newydd a 
darparu cymorth tenantiaeth, neu gymorth gan y tîm cynnal tenantiaethau.

Cynhwysiant Cymunedol
Mae Swyddogion Cynhwysiant Cymunedol ym mhob ardal yn helpu i ddatblygu 
grwpiau cymunedol a chyfl eoedd gwirfoddoli. Caiff  gwasanaethau o fewn pob ardal 
eu teilwra i weddu i anghenion demograffi  g yr ardal, gan ganolbwyntio ar leihau 
allgáu cymdeithasol, annog cyfranogiad a chynnig cyngor ymarferol a chymorth.

Mae clybiau cinio’n boblogaidd iawn, gan gynnig prydau am bris penodol, 
rhyngweithio cymdeithasol a gweithgareddau. Mae’r prosiectau gardd gymunedol yn 
ff ordd wych o gadw’n heini a gwneud ff rindiau newydd.

Mae caffi  s dementia yn cael eu darparu o bob Hyb, gan ddarparu cyngor a chymorth i’r rhai 
sy’n byw gyda dementia.
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Hybiau Cymunedol - Digwyddiadau 2019

Llanishen Hub - Knit & 
Knatter group making 
Twiddle muffs

Fairwater Hub - Love where 
you live event

Llandaff North Hub - Story 
& Rhyme time

Ely & Caerau Hub- 
Christmas carols

Grangetown Hub -World 
book day
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Llanrumney Hub - Black 
history month

Central library - 
Computer skills course

Butetown Pavilion - Inspire 
Butetown awards event

Splott STAR Hub - 
Summer reading challenge

Rumney Hub - Emergency 
services day

St Mellons Hub - 
Parkinsons awareness group

Llanedeyn Powerhouse Hub - 
Mega day

©Crown copyright and database rights (2011) Ordinance Survey 100023376



Cynyddodd nifer yr ymgeiswyr a oedd mewn risg o ddigartrefedd o 762 i 
2,234 (193%) rhwng 2015 a 2019, cynyddodd nifer y bobl ddigartref o 1,274 
i 2,158 (69%) a chynyddodd nifer y bobl ddigartref â blaenoriaeth o 571 i 
681 (19%). Datblygodd y Cyngor strategaeth newydd yn 2018 i fynd i’r afael 
â’r broblem gynyddol o ddigartrefedd.

Os bydd y cynnydd a ragwelir mewn tueddiadau presennol yn parhau, 
mae perygl na fydd gwasanaethau’n gallu mynd bob yn gam â’r galw. Mae 
Caerdydd wedi cydnabod yr angen i fuddsoddi mewn mwy o ymyrraeth 
gynnar i fynd i’r afael â digartrefedd cynyddol. Mae arian wedi’i ddarparu 
ar gyfer gwaith atal digartrefedd. 

Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i gynnig gwasanaeth tai holistig 
lle mae help ar gael yn hawdd – yn hytrach na chael ei gynnig mewn 
argyfwng yn unig. Mae gwasanaeth cydlynol sy’n rhoi’r unigolyn yn gyntaf 
yn hanfodol i gyfl awni’r canlyniadau gorau i gleientiaid. Ystyrir unrhyw 
faterion sylfaenol a allai/a fydd yn cyfrannu at sefyllfa dai unigolyn. 
Mae ymyrraeth gynnar wedi’i nodi fel ff actor allweddol i fynd i’r afael 
â digartrefedd yn llwyddiannus ac mae felly’n hanfodol fod pobl yn 
ymwybodol o’r gwasanaethau a’r cymorth sydd ar gael. Bydd mwy o 
gyngor digartrefedd yn gael ei gynnig yn yr Hybiau o 2019. 

Mae gan Gaerdydd ystod gynhwysfawr o wasanaethau rheng fl aen sy’n 
gweithio gyda phobl sy’n cysgu ar y stryd. Mae Tîm Allgymorth Pobl 
Ddigartref y Cyngor yn gwneud gwaith allgymorth 7 niwrnod yr wythnos 
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Digartrefedd a’r Angen am Dai

Prosiect garddio allgymorth
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gan weithio gyda phobl sy’n cysgu ar y stryd neu sydd mewn perygl o orfod 
cysgu ar y stryd.  Mae’r tîm yn gallu cynnal asesiadau digartrefedd statudol gyda 
chleientiaid ar y strydoedd.

Mae’r Tîm Amlddisgyblaethol a sefydlwyd yn ddiweddar yn gweithio i dargedu 
defnyddwyr gwasanaeth sy’n cael eu dal yn ‘nrws troi’ digartrefedd ac sy’n dioddef 
o gyfnodau hir o gysgu allan. Mae’r tîm yn cynnig mynediad i gleientiaid ar unwaith i 
asesiadau, cyngor, cymorth, iechyd ac ymyriadau lleihau niwed.

Yn gysylltiedig â’r Tîm Amlddisgyblaethol, mae’r cynllun ‘Croeso Cynnes’ yn cynnig 
gweithgareddau dargyfeiriol i unigolion sy’n cysgu ar y stryd neu sy’n defnyddio 
llety dros nos brys. Nod y cynllun yw mynd i’r afael â’r cynnydd mewn diwylliannau 
stryd negyddol a gwella sgiliau a gallu pobl i symud i fyw’n annibynnol, trwy 
ymgysylltu ag addysg, hyff orddiant a chyfl ogaeth, ac allbynnau therapiwtig a 
chreadigol.

Mae dyn ifanc a oedd yn cysgu ar strydoedd Caerdydd gynt ond sydd bellach 
wedi dechrau hyff orddi fel barista mewn siop goffi   yn y ddinas wedi siarad am sut 
cyrhaeddodd isa  wynt cyn achub ar y cyfl e i ailadeiladu ei fywyd gyda chymorth 
gwasanaethau digartrefedd Cyngor Caerdydd.

Cwsmer yn mwynhau’r gweithdy cerddoriaeth
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Pobl Sengl Ddigartref a Bregus

Ymladd Digartrefedd yng Nghlwb Bocsio Llanrumney Phoenix

Am fl ynyddoedd, roedd Craig, sy’n enedigol o Gaerdydd, wedi ei ddal 
mewn cylch digartrefedd wrth i gyfnodau o gysgu ar y stryd a dedfrydau 
carchar byr ei atal rhag ymgysylltu mewn modd ystyrlon â’r gwasanaethau 
cymorth a oedd ar gael yn y ddinas.

Ond erbyn heddiw, mae Craig yn un o lu o bobl sy’n manteisio ar 
weithgareddau dargyfeiriol ‘Croeso Cynnes’ a drefnir gan Dîm Allgymorth 
y Cyngor i helpu pobl sy’n ddigartref i drawsnewid eu bywydau.

Fel rhan o’r gweithgareddau dechreuodd Craig fynychu boreau coffi   yn 
Siop Goffi   Little Man ar Tudor Lane. Ac yntau’n benderfynol o beidio â 
dychwelyd i gysgu ar y stryd, mae  bellach yn gweithio i gynyddu ei lefel o 
annibyniaeth trwy wirfoddoli yn y boreau coffi   er mwyn cael profi ad gwaith 
fel barista a magu ei hyder ar gyfer y dyfodol.

Meddai Craig, sy’n 26 oed: “Ro’n i’n byw ar y strydoedd eleni, ond fe wnes 
i weithio gyda thîm allgymorth y Cyngor i ddod dan do. Stopiais i gymryd 
cyff uriau ac mae ffl  at ‘da fi  erbyn hyn a dwi’n gwneud yn dda iawn. Dwi’n 
gwirfoddoli ddwywaith yr wythnos – dwi’n helpu i wneud coffi   a hyd yn 
oed yn golchi’r llestri. Mae pethau’n well erbyn hyn. Fe wnes i gyrraedd y 
gwaelod, ond dwi’n dringo’n araf nôl lan yr ysgol nawr. 

“Dwi wedi bod yn argymell i bobl sy’n mynd trwy’r un peth i ‘neud yr hyn 
dwi wedi ‘neud. Os galla’ i ‘neud e, gall unrhyw un ‘neud e. Fy nod yn y 
pen draw yw bod yn weithiwr cymorth i helpu pobl sy’n ddigartref.”

Mae Laura, 
rheolwr Siop 
Goffi   Little Man, 
yn disgrifi o 
Craig fel ‘ased 
arbennig’.

Dwedodd: 
“Dechreuon ni 
weithio gyda’r 
Cyngor i gynnal 
sesiynau galw 
heibio yn ein 
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siopau ar Heol y Bont a Tudor Lane lle gall pobl 
sy’n ddigartref neu mewn llety ansicr ddod 
i gael coffi   a chwrdd â phobl i gael sgyrsiau 
buddiol. Mae’n beth da i fod yn rhan ohono.”

“Roedd Craig yn awyddus i gael peth profi ad 
gwaith ac mae wedi bod yn ddefnyddiol 
iawn. Mae wrthi’n syth yn gwneud pob math 
o bethau. Rydyn ni wrth ein boddau ei fod yn 
gweithio gyda ni fel y gallwn ni ddangos rhai 
pethau iddo – mae’n ased go iawn i’r tîm.”

Yn ystod ei gyfnod mwyaf diweddar ar y stryd, 
a barodd saith mis, penderfynodd Craig o’r 
diwedd i dderbyn y cymorth a’r llety a oedd 
yn cael eu cynnig iddo gan dîm allgymorth y 
Cyngor.  Ym mis Mawrth symudodd i mewn 
gyda’r Prosiect Cysgu ar y Stryd yn Litchfi eld 
Court a roddodd ffl  at hunangynhwysol iddo 
ac yna, dri mis yn ddiweddarach, symudodd i 
gartref mwy parhaol, gan fanteisio’r holl amser ar wasanaethau cymorth y Cyngor a 
oedd yn ceisio ei helpu i ailsefydlu ei fywyd.

Fel rhan o daith Craig, mae wedi bod yn gweithio gyda thîm amlddisgyblaethol 
newydd y ddinas, sy’n rhan o wasanaethau allgymorth y Cyngor, sy’n targedu 
unigolion sydd wedi’u dal mewn cylch o ddigartrefedd ac yn ceisio datrys y 
problemau sylfaenol sy’n arwain at ganlyniadau negyddol, megis cael eu troi allan o 
lety, gadael lleoliadau neu ddychwelyd i’r carchar.

Mae’r tîm newydd yn cynnwys gweithiwr camddefnyddio sylweddau, gweithiwr 
cymdeithasol iechyd meddwl, nyrs ddigartrefedd ychwanegol, cwnselydd, 
cymheiriaid mentora, gweithiwr allgymorth therapiwtig, eiriolwr a swyddog 
gweithgareddau dargyfeiriol.

Ers ei sefydlu’n gynharach eleni, mae ymyriadau gan y tîm wedi cael eff aith 
sylweddol ar lwyddiant lleoliadau llety â chymorth, gyda 78% o atgyfeiriadau at y tîm 
yn arwain at ganlyniad cadarnhaol, megis atal troi allan. 
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Homelessness

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda 
Thorne: “Mae’n arbennig clywed am stori Craig a sut mae’n gweithio’n 
galed i drawsnewid ei fywyd.”

“Mae helpu pobl sy’n ddigartref yn golygu llawer mwy na darparu lle i 
aros. Rydym yn gweithio’n galed iawn i helpu pobl i adael y stryd ac i fynd 
i’r afael â’r rhesymau dros eu digartrefedd yn y lle cyntaf fel y byddant yn 
cael eu cynorthwyo, ar ôl cysylltu â’r gwasanaethau, i roi’r gorau i gysgu ar 
y stryd am byth.

“Mae ein tîm amlddisgyblaethol yn cael eff aith gadarnhaol iawn trwy 
weithio’n bwrpasol a holistig ar anghenion cymorth pobl sydd yn aml 
yn gymhleth iawn. Mae gweithgareddau dargyfeiriol hefyd wedi bod yn 
llwyddiant ysgubol gyda thua 15 i 20 o bobl yn galw heibio bob dydd ac 
rydyn ni’n ddiolchgar iawn i’r busnesau a’r sefydliadau yn y ddinas sy’n ein 
helpu i ddarparu’r gweithgareddau hyn.”

Ar chwe diwrnod yr wythnos mewn sawl lleoliad, mae’r Tîm Allgymorth 
yn trefnu boreau coffi  , therapi celf, gweithdai cerddoriaeth, prosiectau 
garddio a mwy sy’n rhoi lle diogel i bobl ddigartref ddod ynghyd, 
cymdeithasu a chwrdd ag aelodau’r tîm amlddisgyblaethol i drafod eu 

Mae ein tîm allgymorth ar y stryd bob dydd, o fore gwyn tan nos, 
yn helpu pobl sy’n cysgu ar y stryd.



Working Together to End Homelessness | 73

hanghenion cymorth mewn lleoliad anff urfi ol. Cafodd cynllun Tŷ yn Gyntaf y Cyngor 
ei wella’n ddiweddar er mwyn darparu mynediad cyfl ym i lety diogel a sefydlog i 
bobl sy’n gadael y carchar. 

Bydd hyn yn helpu i fynd i’r afael â’r nifer sylweddol o bobl sy’n cysgu ar y stryd yng 
Nghaerdydd sy’n sownd mewn cylch diefl ig o gysgu ar y stryd, hosteli a charchar. 

Mae’r Cyngor yn gweithredu dau hostel - mae Tŷ Greenfarm yn helpu teuluoedd 
digartref tra bod Tŷ Tresilian yn helpu pobl sengl ddigartref. Mae lloches nos a safl e 
tai cymorth newydd wedi’u datblygu yn Litchfi eld Court sy’n helpu gyda’r broblem 
gynyddol o ddigartrefedd. Bwriedir ehangu’r ddarpariaeth hon gan ychwanegu llety 
brys hunangynhwysol, i ferched yn unig, mewn ymateb i angen a nodwyd. 

Mae Prosiect Cysgu ar y Stryd Cyngor Caerdydd yn cynnig model llety yn seiliedig 
ar egwyddorion Tŷ yn Gyntaf. Lleolir pobl mewn llety hunangynhaliol, heb rag-
amodau na’r angen i symud yn raddol at fyw’n annibynnol. 

Mae podiau a chabanau ychwanegol wedi’u datblygu yn hostel Tŷ Tresilian, sy’n 
cynnig dewis hunangynhwysol amgen i rannu gofod llawr dros nos mewn argyfwng. 

Cynllun cynwysyddion llongau yn Hostel Greenfarm, Trelái.



Ym mis Gorff ennaf 2019 cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru ei hadroddiad ar 
ddatgarboneiddio cartrefi  yng Nghymru. 

Mae ein hinsawdd yn newid oherwydd 
ein bod wedi cynhyrchu, ac yn parhau i 
gynhyrchu, gormod o garbon deuocsid o 
danwyddau ff osil. 

Cafodd cydnabyddiaeth Llywodraeth Cymru 
o natur frys y sefyllfa ei dangos ar 29 Ebrill 
2019, pan ddatganodd Llywodraeth Cymru 
Argyfwng Newid Hinsawdd. 

Dywedodd Lesley Griffi  ths AC, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion 
Gwledig: “Rydym yn gobeithio y gall y datganiad gan Lywodraeth Cymru 
heddiw helpu i sbarduno ton o weithredu gartref ac yn rhyngwladol. 

O’n cymunedau, busnesau a sefydliadau ein hunain i seneddau a 
llywodraethau ledled y byd.”

Mae Arolwg Cyfl wr Tai Cymru 
2019 yn nodi isafswm gradd 
GAS o 65 ar gyfer eiddo - y 
sgôr GAS cyfartalog ar gyfer 
eiddo Cyngor Caerdydd yw 71 
(Band C), dim ond 61 (Band D) 
yw’r cyfartaledd ar gyfer Cymru.

Mae’r lefelau GAS uchel hyn 
yn ganlyniad i’n hymdrechion 
parhaus i wella stoc y Cyngor, 
gan uwchraddio pob boeler i 
fodelau gradd A a chyfl wyno 
rhaglen inswleiddio.
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Yr Argyfwng Hinsawdd
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Mae’r Cyngor wedi gweithio i wella lefelau GAS yn barhaus yn ei holl stoc ac mae’r 
graff  isod yn dangos sut mae nifer yr eiddo sy’n perff ormio’n wael wedi lleihau ers 
2012 - dim ond 6% sydd bellach yn is na’r safon ofynnol. 

Gwneir pob ymdrech i wella eff eithlonrwydd ynni lle y bo’n bosibl, gan gynnwys 
cynyddu deunydd inswleiddio mewn atigau a waliau a thrwy osod systemau 
gwresogi mwy eff eithlon. Mae boeleri ynni-eff eithlon gradd “A” wedi’u gosod mewn 
98% o holl eiddo’r Cyngor. 

Wrth symud ymlaen, mae’r gwasanaeth yn bwriadu treialu 
ôl-ffi  tio ff ynonellau ynni adnewyddadwy megis paneli solar, 
mewn partneriaeth â landlordiaid cymdeithasol eraill.

Mae ‘Safon Caerdydd’ wedi’i phennu ar gyfer holl adeiladau 
newydd y cyngor sy’n gofyn am ddull Ffabrig yn Gyntaf o 
ddarparu cartrefi  ynni-eff eithlon. 

Mae hyn yn golygu bod ff abrig allanol yr adeilad mor eff eithiol 
â phosibl o ran lleihau’r gwres a gollir a thrwy hynny’n lleihau 
biliau a helpu i fynd i’r afael â thlodi tanwydd.



Er mwyn cyfl awni Dim Carbon, bydd yn rhaid i ni edrych ar wahanol 
ddulliau o wresogi ein heiddo. Mae’n arfer da cadw boeleri nwy gradd “A” 
eff eithlon hyd at ddiwedd eu hoes, defnyddio systemau Hybrid – storio 
thermol a wresogir drwy PV/solar gydag ychwanegiadau gan bympiau 
gwres, neu ddefnyddio boeleri nwy dros dro presennol ar adegau o alw 
mawr. Yr arfer gorau, pan fydd angen adnewyddu boeler, yw gosod pob 
system wresogi drydanol gan ddefnyddio cyfl enwyr trydan carbon isel. 
Mae rhai enghreiff tiau o ff ynonellau gwresogi eraill sy’n cael eu harchwilio 
wedi’u rhestru isod:
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Y Symudiad o Foeleri Nwy i Foeleri Carbon-Isel

Mae pympiau gwres o’r ddaear 
yn amsugno ynni solar — yn fwy 
penodol, yr ynni o’r haul sy’n 
cynhesu’r ddaear. Maent yn 
cynnwys cyfres o bibellau wedi’u 
claddu o dan y ddaear sy’n 
amsugno’r ynni hwn. Mae hwn, yn 
ei dro, yn cael ei droi’n wres i’w 
ddefnyddio yn y cartref.

Mae pwmp gwres ff ynhonnell aer yn 
cael ei ynni o’r awyr o’i gwmpas ac yn 
disodli’n ffi  segol foeler y system fel y 
ff ynhonnell wres.

Biomas yw unrhyw ddeunydd 
organig y gellir ei ddefnyddio fel 
tanwydd. Mae’n cynnwys pelenni 
had rêp, gwellt a miscanthus, ond 
yn gyff redinol cymerir ei fod yn 
golygu pren.

Mae paneli solar thermol yn troi golau’n 
wres (yn fwy penodol, dŵr poeth). 
Gellir defnyddio PV solar i gynhyrchu 
trydan a/neu wresogi dŵr drwy gydol 
y dydd gyda thwymwr tanddwr. Mae 
gogwydd a chyfeiriadedd y to yn 
arbennig o bwysig.
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Mae’r datblygiad newydd ar safl e hen Ysgol Uwchradd y Dwyrain yn cael 
ei ddatblygu gydag ansawdd wrth ei wraidd, gyda’r nod o hyrwyddo Creu 
Lleoedd a chymuned gynaliadwy newydd. 

Mae’r cymysgedd eiddo wedi cael ei ddatblygu i fodloni’r angen am dai ac 
mae’n cynnwys 44 o Ffl atiau Gofal Barod i bobl hŷn gan gynnwys unedau 
cwbl hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn yn ogystal ag ystod o dai i deuluoedd 
ar gyfer rhent ff orddiadwy, perchentyaeth cost isel a gwerthu. Mae’r mathau o 

dai yn amrywio o dai 2 ystafell wely 
i’w rhentu ac eiddo gwerthu i gartrefi  
4 a 5 ystafell wely mwy o faint a thai 
tref.

Bydd pob eiddo’n cyfl awni sgôr 
o 17% yn uwch na’r Rheoliadau 
Adeiladu o ran perff ormiad ynni. 
Cyfl awnir hyn drwy ddull gweithredu 
sy’n rhoi’r ff abrig yn gyntaf, gan 
fanteisio i’r eithaf ar berff ormiad 
y cydrannau a’r deunyddiau sy’n 
ff urfi o’r ff abrig ei hun er mwyn mynd 
i’r afael â thlodi tanwydd mewn 
ff ordd gynaliadwy.

Bydd y cynllun Gofal Barod yn gweithredu ar wahân i’r rhwydwaith grid 
pŵer cenedlaethol, er mwyn darparu’r hyblygrwydd a’r defnydd mwyaf o 
ynni adnewyddadwy a storfeydd ar y safl e. Caiff  ffl  atiau eu his-fesur i alluogi 
preswylwyr i leihau eu costau ymhellach drwy leihau defnydd.

Bydd y ffl  atiau’n integreiddio’r technolegau canlynol;

• Paneli PV solar ar do a phaneli solar thermol
• Storfa batri canolog
• System wresogi adnewyddadwy fel pwmp gwres o’r ddaear cymunedol 

gyda phympiau gwres unigol.
• Storfa wres yn gysylltiedig â 

solar thermol, gan ddarparu’r 
opsiwn ar gyfer ailwefru tir 
yn ystod misoedd yr haf (h.y. 
defnyddio ynni solar thermol 
dros ben).

• Opsiwn oeri goddefol gan 
ddefnyddio dŵr daear sy’n 
darparu rheolaeth ychwanegol 
o’r risg o orboethi.

• Mesuryddion a rheolaethau 
deallus.

Adeiladau Newydd Carbon Sero
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Yn unol â’r egwyddor 
Cartrefi  Gydol Oes, mae 
pob cartref a gaiff  ei 
adeiladu o’r newydd yn 
galluogi tai ‘anghenion 
cyff redinol’ i ddarparu 
addasiadau cost-eff eithiol, 
naill ai o’r cychwyn neu 
drwy atebion dylunio syml 
sy’n diwallu anghenion 
presennol a newidiol 
aelwydydd amrywiol.

Gellir gwneud hyn drwy 
roi mynediad gwastad 
wrth ddrysau, ychwanegu 
rhyngdoriadau yn nenfwd 
y llawr 1af ar gyfer liff tiau 
neu addasu’r gegin gydag 
arwynebau gwaith a sinciau 
uwch ac is.

Yn natblygiad Willowbrook 
yn Llaneirwg, mae’r Cyngor 
wedi gorff en yr eiddo 
cyntaf sydd wedi’i addasu’n 
arbennig. Gan weithio’n 
agos gyda swyddogion 
Iechyd Galwedigaethol a’r 
darpar deulu, sicrhaodd y Cyngor fod yr eiddo’n addas i’r teulu cyfan ar 
gyfer y dyfodol.

Ychwanegwyd 
estyniad at y 
cynllun safonol, 
gan alluogi 
ystafell wely ar 
y llawr gwaelod 
gyda theclyn codi 
arbenigol sy’n 
mynd trwodd i 
ystafell wlyb ar 
y llawr daear 
sy’n ddigon 
mawr i symud 
cadair olwyn yn 
gyff orddus.

Gorff ennwyd yr 
eiddo hefyd i 
safonau’r Sefydliad 
Cenedlaethol 
Brenhinol Pobl 
Ddall (RNIB) gyda 
waliau o liwiau 
gwrthgyferbyniol.

Cartrefi  sy’n Addas i Bawb 

Ystafell wlyb llawr gwaelod hygyrch

Ystafell wely llawr gwaelod gyda theclyn codi arbenigol
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Mae diogelwch trigolion ar draws y ddinas yn bryder allweddol. Mae’r 
Tîm Cydymff urfi aeth yn sicrhau bod gan bob bloc o ffl  atiau Asesiadau 
Risg Tân wedi’u diweddaru ac yn nodi a rheoli unrhyw asbestos yn ein 
heiddo. Mae’r tîm wrthi’n gweithio ar sawl cynllun i wella diogelwch tân a 
gweithio’n agos gyda thrigolion i sicrhau eu bod yn aros yn ddiogel yn eu 
cartref.

Rhai o’r camau gweithredu sydd wedi’u nodi ar gyfer 2020-2021:

• Mae cladin risg isel yn parhau ar un bloc uchel. Risgiau tân i’w rheoli 
hyd nes y gellir ei waredu.

• Systemau chwistrellu dŵr i’w gosod ym mhob bloc uchel o ffl  atiau.
• Cwblhau’r gwaith o osod drysau tân wedi’u huwchraddio mewn ffl  atiau.
• Parhau gydag arolygon adrannau mewn blociau uchel. Mae’r arolygon 

hyn yn sicrhau bod mwg a thân yn cael eu dal a’u hatal rhag lledaenu.
• Mae hysbysiadau Gweithredu Tân newydd wedi’u dylunio ac yn cael eu 

codi mewn ardaloedd cymunedol ffl  atiau i roi gwybod i drigolion beth 
i’w wneud os oes tân.

• Bydd y tîm yn parhau i weithio gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De 
Cymru ar ddriliau tân mewn blociau uchel.

• Monitro a rheoli cyfl wr asbestos mewn eiddo ar draws y ddinas.

Sicrhau bod ein Cartrefi  yn Ddiogel

Dril tân Bloc Uchel Trem y Môr gyda Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru



Mae’r Cyfrif Refeniw Tai (CRT) yn cofnodi incwm a gwariant mewn 
perthynas â Thai Cyngor. Mae’n ofynnol i hyn gael ei ‘glustnodi’ (ei gadw ar 
wahân) yn unol â Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989. 

Mae’r prif eitemau gwariant yn y cyfrif refeniw yn cynnwys costau cynnal a 
chadw ac atgyweirio, costau rheoli (gan gynnwys casglu rhent, dyraniadau 
tai a rheoli eiddo ac ystadau) a thaliadau cyllido cyfalaf ar fenthyca (llog a 
darpariaeth ar gyfer ad-dalu). Mae’r prif ff rydiau incwm yn cynnwys rhenti 
ac incwm o daliadau gwasanaeth. 

Mae’r eitemau uchod yn unol â deddfwriaeth a chanllawiau. Mae’r olaf yn 
cael ei adolygu gan Lywodraeth Cymru (LlC) fel rhan o’r Llawlyfr Canllawiau 
Tai newydd arfaethedig.

Model Ariannol

Mae gan Gynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai ff ormat a chynnwys 
rhagnodedig sy’n un o ofynion cais am grant dan Lwfans Atgyweiriadau 
Mawr LlC. Mae’n rhoi gwybod i LlC am gynlluniau i ddatblygu cartrefi  
newydd a dylai landlordiaid awdurdodau lleol ei ddefnyddio i sbarduno 
gwelliannau a gwerth am arian yn y CRT. 

Mae’r Cynllun Busnes wedi’i ategu gan fodel ariannol 30 mlynedd sy’n 
nodi amcangyfrifon o incwm a gwariant cyfalaf a refeniw arfaethedig dros 
y cyfnod. Bwriedir i’r model hwn gael ei ddefnyddio fel dogfen gynllunio 
a modelu sy’n sail i fusnes y CRT, er mwyn diogelu buddiannau tenantiaid 
a defnyddwyr gwasanaeth eraill yn awr ac yn y dyfodol ac i ddangos 
cynaliadwyedd hirdymor y CRT.

Lle gellir nodi tueddiadau hanesyddol, mae amcangyfrifon o wariant ac 
incwm yn adlewyrchu’r tueddiadau hyn ac unrhyw fentrau ychwanegol ac 
ymrwymiadau hysbys yn y byrdymor. Fodd bynnag, erys ansicrwydd dros y 
tymor canolig i’r hirdymor, yn enwedig o ran ymrwymiadau gwariant cyfalaf, 
incwm rhent a gofynion buddsoddi parhaus sy’n gysylltiedig â chyfl wr stoc.
Polisi Rhent
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Adnoddau Ariannol a Chynllunio
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Cynhaliodd Prifysgol Heriot Watt adolygiad annibynnol o bolisi rhent LlC fel rhan o’r 
Adolygiad o’r Cyfl enwad Tai Fforddiadwy ac mae hyn wedi llywio Polisi Rhenti Tai 
Cymdeithasol pum mlynedd newydd sy’n dechrau yn 2020/21. 

Mae’r polisi newydd yn cydnabod y gofyniad i gydbwyso anghenion landlordiaid 
â buddiannau a ff orddiadwyedd i denantiaid. Mae’n cynnwys gofyniad i wneud 
asesiad blynyddol o ff orddiadwyedd ac arbedion cost sy’n dangos bod cartrefi  a 
gwasanaethau yn cynrychioli gwerth am arian.

Mae polisi rhent y Cyngor yn cael ei gymeradwyo gan y Cyngor fel rhan o’i gyllideb 
fl ynyddol ac, yn unol â’r polisi newydd, mae’n darparu ar gyfer cynnydd blynyddol o 
+1%  yn y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) bob blwyddyn o 2020-21 i 2024-25 gan 
ddefnyddio lefel y CPI o’r mis Medi blaenorol. CPI Medi 2019 oedd 1.7%. 

Cymeradwywyd cynnydd o 2.7% ar gyfer 2020-21 gan y Cyngor ym mis Chwefror 
2020, a hynny ar gyfer pob tenant. Mae modelu’n seiliedig ar godiadau rhent o 3% 
(CPI + 1%) o 2021/22 ymlaen. Mae’r Cyngor hefyd yn cymeradwyo rhaglen gyfalaf 
CRT ar ôl ystyried gwahanol ddangosyddion ff orddiadwyedd, gochelgarwch a 
chynaliadwyedd.

Tybiaethau Eraill

Tybir bod taliadau gwasanaeth yn cynyddu yn unol â chwyddiant ar gyfer adennill 
costau llawn.
 

Tybir bod bylchau a dyledion drwg ar 2.17% a 1.87% ar gyfer 2020/21, yn cynyddu i 
2.5% a 2.2% yn y drefn honno o fl wyddyn 6 ymlaen sy’n darparu ar gyfer elfen o risg 
o fewn y tybiaethau hyn. 

Amcangyfrifi r y bydd y mynegeion pris defnyddwyr a manwerthu yn amrywio rhwng 
2% a 2.7% drwy gydol oes y model.



Fforddiadwyedd 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir y dylai ff orddiadwyedd 
gynnwys yr holl gostau byw mewn eiddo gan gynnwys rhent, taliadau 
gwasanaeth a chostau ynni. Felly, cynhaliwyd adolygiad o ff orddiadwyedd 
byw mewn eiddo Cyngor yng Nghaerdydd.

Lefelau Rhent Cymharol

Fel y nodir uchod, byddai codiad o CPI +1% yn arwain at godiad rhent 
cyfartalog o £2.81 a rhent cyfartalog o £106.24. Mae’r tabl isod yn dangos 
rhenti gros cyfartalog gan gynnwys taliadau gwasanaeth. Mae rhenti 
Cyngor yn is na chyfraddau’r Lwfans Tai Lleol (LTLl) ar gyfer Caerdydd, ac 
yn is na rhenti’r farchnad. Amcangyfrifi r bod tenantiaid preifat sy’n hawlio 
budd-daliadau yn talu £25 yr wythnos, ar gyfartaledd, uwchlaw lefelau LTLl. 

Mae rhenti Cyngor yn cyd-fynd yn fras â rhenti landlordiaid cymdeithasol 
eraill yng Nghaerdydd, gyda rhenti ar gyfer rhai mathau o eiddo, gan 
gynnwys ffl  atiau un gwely, yn sylweddol is na rhenti cymdeithasau tai.

Mae’n amlwg bod rhenti Cyngor yn llawer mwy ff orddiadwy na rhenti’r 
sector preifat. 

Mae gwaith pellach yn cael ei wneud i adolygu rhenti Cyngor yn erbyn 
Rhenti Byw Sefydliad Joseph Roundtree (JRF) a bydd hyn yn cael ei 
ymgorff ori mewn adolygiad o renti a thaliadau gwasanaeth yn 2020/21.

Costau Ynni

Mae tai Cyngor presennol yn sylweddol uwch na’r gofynion 
eff eithlonrwydd ynni fel y’u nodir yng nghanllawiau Safon Ansawdd 
Tai Cymru (SATC). Mae’r Safon yn nodi “bod yn rhaid amcangyfrif y 
defnydd blynyddol o ynni ar gyfer gwresogi gofod a dŵr gan ddefnyddio 
Gweithdrefn Asesu Safonol y Llywodraeth ar gyfer y dull Sgorio Ynni 
Annedd (GAS 2005). Rhaid cyfl awni lleiafswm o 65 allan o 100”. Y sgôr 
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GAS cyfartalog cyfredol ar gyfer 13,501 eiddo’r Cyngor yw 71.3.

Cyfl awnir Gwerth am Arian drwy ganolbwyntio ar fl aenoriaethau allweddol wrth 
fynd ar drywydd amcanion cymdeithasol sydd o fudd i amrywiaeth o randdeiliaid / 
defnyddwyr gwasanaeth ac sy’n cyfl awni’r blaenoriaethau hyn mewn ff ordd eff eithiol 
ac eff eithlon. Nod Caerdydd yw cyfl awni hyn yn y ff yrdd canlynol:

• Cynnal cartrefi  i safon uchel.
• Adeiladu cartrefi  newydd.
• Darparu gwasanaethau tenantiaeth o safon uchel.
• Buddsoddiad cymunedol fel gwaith i gynyddu cyfl ogadwyedd, cynhwysiant 

ariannol a chymdeithasol.
• Diwallu anghenion tai’r bobl fwyaf agored i niwed. 
• Atal troi allan.
• Cefnogi pobl i fyw’n annibynnol.
• Cefnogi amcanion polisi cenedlaethol a lleol. 

Rydym yn cydnabod bod gan denantiaid hawl i ddisgwyl gwerth da am renti ac 
i gael yr eff aith fwyaf posibl o’r adnoddau sydd ar gael. Rydym yn ymgynghori â 
defnyddwyr gwasanaeth wrth bennu rhenti a thaliadau er mwyn cael y cydbwysedd 
cywir rhwng costau gwasanaeth, lefelau gwasanaeth, blaenoriaethau buddsoddi, yr 
angen am gartrefi  newydd a ff orddiadwyedd.



Er mwyn parhau i ddangos gwerth am arian, yn ystod 2020/21 ac mewn 
blynyddoedd i ddod, bydd y Cyngor yn ymgymryd â’r canlynol:

• Adolygu ff actorau cost allweddol
• 
• Adolygu ad-daliadau cymorth a gorbenion
• 
• Chwilio am gyfl eoedd i wneud gwaith meincnodi allanol a hunanasesu 

gyda chyfoedion.
• 
• Parhau i ddilyn arfer gorau’r Cyngor mewn perthynas â chaff ael 

nwyddau a gwasanaethau.
• 
• Sicrhau’r gwerth mwyaf posibl o asedau drwy ddealltwriaeth o stoc 

a gwneud penderfyniadau deallus (cymdeithasol) yn seiliedig ar y 
ddealltwriaeth honno. 

 Bydd hyn yn golygu bod angen:

• Dealltwriaeth o gyfl wr stoc.
• Costau cynnal a chadw ac anghenion buddsoddi.
• Galw o fewn ein cymunedau.
• Perff ormiad y stoc ar lefel briodol a chymesur o fanylder.
• Amrywiad mewn perff ormiad ar draws y stoc.
• Blaenoriaethau ar gyfer gwella.

Darperir amrywiaeth o wasanaethau o ansawdd uchel i denantiaid y 
Cyngor gan gynnwys Tîm Cyswllt Lles penodedig i sicrhau’r incwm mwyaf 
posibl ac atal ôl-ddyledion a Gwasanaeth Cynnal Tenantiaethau i gefnogi 
tenantiaid sy’n fwy agored i niwed. Nod clir y gwasanaeth tai yw atal 
camau cyfreithiol diangen a sicrhau nad yw pobl yn cael eu troi allan o’u 
cartrefi . Mae ystod eang o wasanaethau ychwanegol hefyd ar gael yn lleol 
drwy’r Hybiau, gan gynnwys cymorth a chefnogaeth y Gwasanaeth i Mewn 
i Waith.

Cynhelir Arolwg Bodlonrwydd Tenantiaid bob blwyddyn. Yn arolwg 2019, 
ymatebodd 1,195 o denantiaid, ac roedd lefelau bodlonrwydd yn uchel ar 
draws ystod o ddangosyddion, gan gynnwys bodlonrwydd gyda’r Cyngor 
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fel landlord, eu cartref a’u cymdogaeth. 

Roedd 81.2% o denantiaid o’r farn bod eu rhent yn cynrychioli gwerth da am arian, 
gyda 46.8% yn fodlon iawn. Dim ond 9% a fynegodd anfodlonrwydd â lefel eu rhent. 

Eff eithlonrwydd Cost

Yn 2019/20 cychwynnodd y gwasanaeth adolygiad o wariant a chostau, er mwyn 
sicrhau bod gwerth da am arian yn cael ei gyfl awni. Roedd hyn yn cynnwys 
adolygiad o’r gwariant ar gontractwyr allanol. Bydd y gwaith hwn yn parhau i mewn i 
2020/21 gydag adolygiad llawn o gostau canolog a gorbenion.  

Gwydnwch Ariannol 

Yn ogystal â risgiau ariannol ailadroddus, mae’r Cyngor wedi dechrau ehangu 
rhaglen adeiladu newydd yn sylweddol i fodloni anghenion tai cenedlaethau’r 
presennol a’r dyfodol. Mae hyn yn creu nifer o risgiau o ran gwydnwch ariannol y 
mae angen eu monitro a’u rheoli’n ofalus.

Bydd y Cyngor yn gwneud hyn drwy:

• Sicrhau bod cronfa gyff redinol CRT yn cael ei chynnal ar lefel ddarbodus.

• Creu cronfeydd wrth gefn penodol wedi’u clustnodi i leddfu costau cynyddol a 
chostau nas rhagwelwyd megis pris deunyddiau, polisi rhent ansicr yn y tymor 
canolig/hirdymor.

• Diweddaru cynllun busnes 30 mlynedd a’i gyfl wyno’n fl ynyddol i Lywodraeth 
Cymru i’w gymeradwyo.

• Sicrhau arferion cadarn o ran rheoli asedau a dealltwriaeth o gyfl wr y stoc 
bresennol.

• Parhau i ddatblygu dangosyddion i gefnogi asesiad o wydnwch ariannol megis y 
mesur presennol o gostau Ariannu Cyfalaf fel % o’r Ffrwd Refeniw Net.

• Cynnal dull gweithredu darbodus o ran ad-dalu gwariant cyfalaf.

• Monitro ac adolygu gwariant yn rheolaidd yn erbyn cyllidebau cymeradwy.
 



Gwariant refeniw ac incwm
Mae’r model yn nodi manylion y gyllideb refeniw arfaethedig a’r adnoddau 
y tybiwyd eu bod yn ariannu gwariant cysylltiedig yn ystod y cyfnod. Mae’r 
pum mlynedd gyntaf i’w gweld isod.
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Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf a Chyllid
Mae buddsoddiad cyfalaf arfaethedig ac adnoddau y tybiwyd eu bod yn 
talu am y buddsoddiad hefyd yn cael eu nodi o fewn y model, gyda’r pum 
mlynedd cyntaf yn cael eu dangos isod.
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Mae’r rhaglen fuddsoddi’n cynnwys buddsoddiad sylweddol mewn tai 
ff orddiadwy newydd drwy nifer o fesurau, gyda datblygiadau mawr mewn 
safl eoedd gan gynnwys Trem y Môr yn amodol ar asesiadau ymarferoldeb.

• Mae’r ymrwymiadau gwariant arfaethedig yn cynnwys:
• Nod prosiectau adfywio a gwella ardaloedd yw creu lleoedd gwell a mwy 

diogel i fyw ynddynt drwy wneud gwaith Amgylcheddol gan gynnwys 
mannau amddiff ynadwy, dymchwel, addasu ac ail-alinio ff ordd/llwybr 
cerdded; cynlluniau eff eithlonrwydd ynni, gwelliannau i ffl  atiau, garejys, 
gylïau a mannau agored.

• Nod prosiectau cynnal a chadw a gynllunnir yw gwella safon a diogelwch 
anheddau presennol a sicrhau y caiff  Safonau Ansawdd Tai Cymru eu 
cyrraedd. 

• Mae gwaith ar ff abrig mewnol ac allanol y stoc dai yn cynnwys gwres 
canolog, ff ensio, toi, uwchraddio blociau uchel, systemau mynediad 
drws, uwchraddio ff enestri a drysau, ceginau ac ystafelloedd ymolchi, 
gwelliannau i dai gwarchod a mesurau eff eithlonrwydd ynni.

• Er mwyn bodloni’r galw cynyddol am dai cymdeithasol ff orddiadwy o 
ansawdd da, caiff  cartrefi  newydd eu darparu drwy nifer o lwybrau, megis 
adeiladu gan y Cyngor, ôl-brynu ar y farchnad agored a chydweithio â 
datblygwyr i gaff ael safl eoedd sydd wedi’u cwblhau. Mae cynigion yn 
cynnwys caff ael tir, yn ogystal ag ymgynghori ar gynigion ailddatblygu, fel 
ar gyfer ystâd Trem y Môr.

• Nod addasiadau i bobl anabl mewn anheddau yw helpu tenantiaid 
cymwys i fyw’n annibynnol a gwella eu symudedd yn y cartref ac o’i 
amgylch.

Tybir bod ymrwymiadau gwariant y tu hwnt i’r tymor byr iawn yn seiliedig 
ar ddata am gyfl wr asedau ac felly byddant yn destun lefel o risg ac 
ansicrwydd.

Yn ogystal, mae’r model ariannol 30 mlynedd yn rhagdybio bod y Cyngor 
yn parhau i gael grant y Lwfans Atgyweiriadau Mawr (LAM) gan Lywodraeth 
Cymru ar y lefelau presennol o £9.5m y fl wyddyn am gyfnod y cynllun ac 
yn tybio lefel sylweddol o fenthyca ychwanegol i dalu am fuddsoddiad yn y 
stoc bresennol ac i greu tai ff orddiadwy newydd.

Mesurir dyled CRT drwy’r Gofyniad Cyllido Cyfalaf (GCC). Dyma’r angen 
gwaelodol i fenthyca i ariannu gwariant cyfalaf.



Mae hyn yn dangos tuedd gynyddol, gyda benthyca yn arwain at gostau 
ariannu ychwanegol gan gynnwys:

• Llog sy’n daladwy a
• Refeniw darbodus ar gyfer ad-dalu gwariant cyfalaf y talwyd amdano 

drwy fenthyca.

Rhaid i’r ymrwymiadau ariannol hyn sy’n deillio o fenthyca gael eu talu dros 
genedlaethau’r dyfodol ac maent yn ymrwymiadau ariannol hirdymor i’r 
trethdalwr. Fel y cyfryw, dylid adolygu gwariant sy’n creu rhwymedigaethau 
o’r fath yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod gwariant yn parhau’n ddarbodus, 
yn ff orddiadwy, yn gynaliadwy ac yn ystyried gofynion rheoli asedau’r stoc 
dai yn y dyfodol.

Dadansoddiad Sensitifrwydd
Mae’r tabl isod yn nodi nifer o senarios ar gyfer amrywiadau allweddol o 
fewn y cynllun ac yn mesur yr eff aith bosibl ar yr amrywiadau hynny dros y 
10 mlynedd gyntaf o gymharu â’r model sylfaen. 

Mae hyn yn seiliedig ar y rhagdybiaeth fod pob ff actor arall yn aros yn gyson 
ac nad oes unrhyw gamau lliniaru/gwrthbwyso ar waith. Mewn gwirionedd, 
fel y nodir yn y tabl Matrics Risg ar dudalen 90, byddai angen i fesurau 
lliniaru fod ar ff urf mesurau niferus ac amrywiol i ddod â’r model yn ôl i 
sefyllfa ariannol ymarferol.
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- eff aith negyddol ar y CRT + eff aith gadarnhaol ar y CRT
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CPI a Chodiadau Rhent 
Rhagdybir codiadau rhent o 3% (CPI+1%) o fewn y gyllideb o 2021/22 ymlaen 
yn unol â dangosyddion amcanol LlC ar gyfer ff actorau chwyddiant. 

Byddai gostyngiad CPI i 2.5% yn lleihau incwm rhent dyledus gan 
£4.6 miliwn dros ddeng mlynedd, a fyddai’n cael eff aith sylweddol ar 
ddatblygiadau a gynllunnir a dyheadau o ran adeiladau newydd, oni bai bod 
camau lliniaru’n cael eu cymryd. 

I’r gwrthwyneb, byddai codiad rhent o 4% yn cynhyrchu £9.2 miliwn 
ychwanegol. Mae cynnydd/gostyngiadau rhent drwy’r polisi rhent yn 
eff eithio ar ff orddiadwyedd tai newydd. Yn gyff redinol, am bob £1m o incwm 
ychwanegol mewn rhent ar ôl talu’r holl gostau ychwanegol, gellir adeiladu 
tua 100 o eiddo drwy fenthyca ychwanegol. 

Bydd y Cyngor yn parhau i wthio ei uchelgais i adeiladu tai ff orddiadwy 
newydd, ond bydd hefyd yn sicrhau bod unrhyw gynlluniau’n ariannol 
ymarferol. 

Dyfarniad cyfl og cyfl ogwyr 
Yn absenoldeb dyfarniad cyfl og y cytunwyd arno gyda Chyfl ogwyr, tybiwyd 
codiad o 2%. Byddai codiad cyfl og o 1% yn uwch na’r hyn a gyllidebwyd yn 
arwain at ofyniad cyllid cynyddol o £2.2m.

Ar y llaw arall, byddai gostyngiad yn nyfarniad cyfl og Cyfl ogwyr i godiad o 
1.5% yn golygu y byddai’r adnoddau ychwanegol ar gael am £1.1m.

Chwyddiant Pris Adeiladu ar gyfer atgyweiriadau refeniw a chynnal a chadw 
Rhagdybir CPI fel y bo’n gysylltiedig â chostau deunyddiau a llafur ar gyfer 
atgyweiriadau refeniw a chynnal a chadw ar 3% o fewn y model. 

Byddai cynnydd i 4% yn gofyn am gyllid ychwanegol o £2.2m. 

Byddai gostyngiad yn chwyddiant prisiau adeiladu i 2.5% yn rhyddhau 
adnoddau o £1.1m.

Canran eiddo gwag 
Mae lefel yr eiddo gwag wedi’i gyllidebu ar 2.5% gyda cholled 
amcangyfrifedig o £24.9 miliwn ar gyfer rhent dros y cyfnod o ddeng 
mlynedd. 

Byddai dirywiad o 1% yn y sefyllfa hon i golled rhent eiddo gwag o 3% 
yn arwain at golled rhent ychwanegol o £5.1m, ond byddai gwelliant yn y 
sefyllfa hon i golled rhent eiddo gwag o 2% yn cynyddu’r adnoddau refeniw 
sydd ar gael gan £5.1m.
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Matrics Risg Cynllun Busnes CRT

Oherwydd natur hirdymor y Cynllun Busnes, cynhwysir llawer o 
newidynnau a thybiaethau sy’n destun i lefel uchel o risg ac ansicrwydd. 

Mae’r Matrics Risg isod yn nodi nifer o risgiau allweddol ac eff aith bosibl, 
risg cyn ac ar ôl lliniaru a rheolaethau lliniaru priodol.
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