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Gweithio dros Gaerdydd, gweithio gyda’n gilydd 
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Mae’r angen am dai yn cynyddu bob blwyddyn felly mae’n hanfodol bod gennym 
gynlluniau ar waith i adeiladu cartrefi newydd i bobl sydd eu hangen. Rydym yn 
gosod safonau uchel i ni’n hunain i adeiladu llawer o gartrefi newydd yn gyflym 
ac yn ogystal â helpu i fynd i’r afael â phwysau tai yn y ddinas, rydym am 
sicrhau bod y cartrefi newydd rydym yn eu hadeiladu o ansawdd, wedi’u dylunio 
i adnewyddu ystadau sy’n bod eisoes a chreu cymunedau cynaliadwy sydd 
wedi’u cysylltu'n dda ledled Caerdydd.” 

mae'r Cyngor yn parhau i ymrwymo i ddarparu 1,000 o gartrefi cyngor erbyn 
2022 gyda 1,000 ychwanegol i'w hadeiladu yn y blynyddoedd sy’n dilyn. 

Mae’r Cyngor yn hynod falch ddarparu atebion arloesol a 
chynaliadwy i helpu i fynd i’r afael â’r angen am dai yn y ddinas.  
Bydd ein cynigion yn creu amgylchedd lleol mwy deniadol i bawb, 
gyda phensaernïaeth drawiadol a phwyslais cryf ar greu lleoedd 
ac ymgorffori seilwaith arloesol, gwyrdd.  

Y Cynghorydd Lynda Thorne 

Yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau 

Sarah McGill 

Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau 

Rhagair 

Mae cynllun busnes y CRT yn amlinellu'r ystod eang iawn o wasanaethau tai a 
chymunedol a ddarperir yng nghymunedau Caerdydd ac ar eu rhan.  
Eleni, byddwn yn canolbwyntio ar sicrhau bod y buddsoddiad sylweddol mewn 
cartrefi, gwelliannau a gwasanaethau newydd a ddisgrifir yn y cynllun hefyd yn 
darparu cyfleoedd cyflogaeth go iawn drwy hyfforddiant a phrentisiaethau. 
Bydd ein gwasanaeth "I Mewn i Waith" yn parhau i fod ar gael naill ai wyneb yn 
wyneb neu yn rhithwir ac yn fwy cyffredinol bydd yr holl wasanaethau'n parhau i 
newid ac yn datblygu i ddiwallu anghenion ein tenantiaid wrth iddynt ddod i’r 
amlwg gan ein bod yn deall effeithiau tymor hwy'r pandemig. 
Mewn blwyddyn na welir ei thebyg eto, gobeithio, hoffwn fynegi fy niolchgarwch i 
staff y Gyfarwyddiaeth Cymunedau a Thai. Mae eu hyblygrwydd, eu hymroddiad 
a'u penderfyniad i gefnogi ein defnyddwyr gwasanaeth wedi bod yn ysbrydoledig 
gydag arloesedd gwirioneddol amlwg i addasu ein gwasanaethau hanfodol i'r 
ffyrdd "Covid diogel" newydd o weithio. 
Yn ystod y flwyddyn i ddod, byddwn yn sicrhau, pan fo’n briodol, y bydd y ffyrdd 
newydd hyn o weithio yn cael eu mabwysiadu fel rhan o'n gwasanaethau gydag 
arloesedd megis "gweld  eiddo yn rhithwir" ar gyfer darpar denantiaid a chlicio a 
chasglu ar gyfer defnyddwyr llyfrgelloedd. 
Rwy’n gobeithio y byddwch yn ystyried y cynllun hwn yn 
ddiddorol ac yn llawn gwybodaeth i chi ac y byddwch yn 
mwynhau ei ddarllen. 
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Uchelgais Prifddinas 

Cyhoeddodd Cyngor 
Caerdydd ei Uchelgais 
Prifddinas yn 2020 i 
esbonio ei uchelgais o 
greu prifddinas werddach, 
decach a chryfach sy’n 
chwarae rhan flaenllaw yn 
y gwaith o greu dyfodol 
gwell i Gymru. 
I gyflawni e Uchelgais 
Prifddinas, bydd y Cyngor 
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 Cymru lwyddiannus angen prifddinas 
lwyddiannus.  
 
Gweithio ar gyfer y Dyfodol – Rheoli twf y ddinas mewn ffordd 
gynaliadwy. 
 
Gweithio dros Wasanaethau Cyhoeddus – Sicrhau bod ein 
gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu’n effeithlon, 
effeithiol a chynaliadwy a hwythau’n wynebu galw cynyddol a 
chyllidebau llai. 
 
Mae Uchelgais Prifddinas yn ei gwneud yn glir y bydd gweithio i 
roi terfyn ar argyfwng tai'r ddinas, mynd i'r afael â digartrefedd a 
buddsoddi mewn cymunedau diogel yn flaenoriaethau pwysig i'r 
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Cyngor.  
 
Bydd y gwasanaeth Tai a Chymunedau'n chwarae rhan bwysig yn y gwaith o 
gyflawni nifer o'r ymrwymiadau sydd wedi'u cynnwys yn Uchelgais Prifddinas, 
gyda'r gwasanaeth yn arwain ar bedair blaenoriaeth allweddol: 
 
Gweithio i roi diwedd ar argyfwng tai'r ddinas  
Mynd i'r afael ag argyfwng tai'r ddinas, rydym yn adeiladu tai Cyngor newydd am 
y tro cyntaf mewn cenhedlaeth, a lleihau nifer y bobl sydd ar y rhestr aros am dai 
cyngor, wrth wella'n sylweddol y cynnig yn y sector rhentu preifat.   
Ein strategaeth tai newydd yw’r rhaglen adeiladu tai Cyngor mwyaf yng Nghymru 
a buddsoddiad o £280 miliwn yn y gwaith o adeiladu cartrefi ynni-effeithlon, 
cynaliadwy, fforddiadwy o ansawdd ledled y ddinas.  
 
Mynd i’r afael â digartrefedd a rhoi diwedd ar gysgu ar y stryd 
Fel pob dinas fawr yng ngwledydd Prydain, mae Caerdydd wedi gweld cynnydd 
dramatig yn nifer y bobl sy'n ddigartref neu'n cysgu ar y stryd. Gan weithio gyda 
phartneriaid rydym wedi rhoi cymorth ar waith fel nad oes rhaid i neb dreulio 
noson allan ar y strydoedd.   
Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol yn y gwaith o leihau nifer yr unigolion 
sy'n cysgu ar y stryd, sydd bellach ar ei isaf ers chwe blynedd. Y cam nesaf yw 
adolygu ein gwasanaethau ar gyfer pobl sengl sy'n ddigartref a phobl sy'n 
agored i niwed er mwyn gwella camau atal, asesu anghenion a sicrhau bod 
gennym y llwybrau llety priodol ar waith. 
 
Buddsoddi mewn cymunedau lleol  
Mae mynediad at wasanaethau ac economi leol iach yn hanfodol ar gyfer 
cymunedau cryf a diogel, felly rydym yn gweithio gyda'n partneriaid i gynllunio a 
chyflwyno ystod eang o gynlluniau adfywio ledled y ddinas.  
Mae’r projectau mawr yn cynnwys arwain y broses o adfywio ystâd Channel 
View a Choridor Busnes De Glan-yr-afon, ail gam cynllun Maelfa, hybiau 
ieuenctid newydd yn Butetown a chanol y ddinas.  
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Ein huchelgeisiau ar gyfer y flwyddyn i ddod 

Byddwn yn gwario dros £19m ar wella ein 
cartrefi presennol.  

Datblygu tîm Ailgartrefu a all ateb yr her o 
ailgartrefu pobl yn gyflym a mynd i'r afael â 
gorboblogi. 

Datblygu hyb hyfforddiant sgiliau adeiladu ar 
safleoedd i hyfforddi hyd at 750 o bobl y 
flwyddyn a chynnig cyflogaeth neu 
brentisiaethau i dros 200 o bobl. 

Cyflwyno prosiectau datgarboneiddio 
arloesol ledled y ddinas. 

Y flwyddyn nesaf byddwn yn gwario £60m yn 
adeiladu cartrefi newydd i'r ddinas.  Mae hyn yn 
cynnwys £35 miliwn ar gyfer cynlluniau tai 

Cwblhau’r gwaith o foderneiddio ardaloedd 
cymunedol mewn safleoedd tai gwarchod.  
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Sefydlu Timau Lleol o dan y faner, "Glanhau gyda’n 
Gilydd" i wella cymdogaethau a helpu trigolion i 
ymfalchïo yn eu hardal. 

Uwchraddio toeau mwy na 700 o gartrefi ar draws y 
ddinas. 

Gwneud gwaith adfywio ystadau yn Trowbridge 
Green, Tredelerch a Llys Lincoln, Llanedern. 

Codi ystâd dai di-garbon ar hen safle Ysgol 
Uwchradd y Dwyrain. 

Parhau i gynorthwyo tenantiaid sydd wedi cael eu 
heffeithio gan Covid-19. Helpu gyda chyllidebu, ail-
sgilio, cymorth brys a banciau bwyd.  

Datblygu gwefan HUB ymhellach i helpu i leddfu 
unigedd cymdeithasol ac unigrwydd, gan 
ailgychwyn digwyddiadau wyneb yn wyneb cyn 
gynted ag y bydd cyfyngiadau Covid-19 yn 
caniatáu hynny. 

Codi tair canolfan ddigartrefedd deuluol newydd, 
un ganolfan asesu digartrefedd a dau brosiect 
mawr ar gyfer cleientiaid ag anghenion cymhleth. 
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Mae Cyngor Caerdydd wedi pennu targed o adeiladu o leiaf 
1,000 o dai Cyngor newydd erbyn 2022 ac o leiaf 2,000 o dai 
cyngor newydd yn yr hirdymor er mwyn ateb y galw cynyddol 
am dai cymdeithasol o safon uchel sy’n gynaliadwy a 
fforddiadwy.  
 
Mae ein rhaglen benigamp ni yn un o’r rhaglenni adeiladu tai 
cyngor mwyaf yng Nghymru, a bydd tua £450m yn cael ei 
fuddsoddi yn y gwaith o  adeiladu llawer o dai cyngor newydd 
ac yn gyflym. Ar hyn o bryd mae 59 o safleoedd datblygu 
ledled Caerdydd yn y rhaglen.   
 
Bydd ein rhaglen yn darparu ystod eang o gartrefi newydd i 
bob math o denantiaid gan gynnwys pobl hŷn, teuluoedd, tai 
arbenigol a chartrefi i’r digartrefedd a chynlluniau tai â 
chymorth.  Byddwn yn darparu cartrefi y mae mawr eu 
hangen yn yr ardaloedd cywir yn agos at wasanaethau a 
chyfleusterau.   

Cartrefi newydd i Gaerdydd 

74 
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Mae ein rhaglen yn defnyddio nifer o lwybrau cyflawni ac yn cynnwys 
Rhaglen Cartrefi Caerdydd, ein rhaglen adeiladu ychwanegol, 
partneriaethau â Chymdeithasau Tai, ail-brynu tai o’r farchnad a phecynnau 
i ddatblygwyr. 
 
Rydym am fod ar flaen y gad o ran arloesi a phrofi technolegau newydd.  
Rydym eisoes wedi darparu cynlluniau sy'n defnyddio adeiladau 
modiwlaidd, cynwysyddion llongau a ail-bwrpaswyd, safonau ynni 
Passivhaus, ffynonellau ynni adnewyddadwy ac rydym wrthi’n  gwneud 
gwaith adeiladu ar safle ein datblygiad ardystiedig di-garbon cyntaf un.   

Programme Core Data – January 2021  

Rhaglen Rhagamcanol  

 2019/20 2020/21 2021/22 Rhag-22 

Yn y 
flwyddyn 230 246 201 446 

Cyfanswm 316 562 763 1008 
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Erbyn mis Ionawr 2021 roeddem wedi darparu 400 o gartrefi 
cyngor newydd ac mae gennym dros 1,100 yn mynd drwy'r 
broses ddatblygu o’r cam cynllunio i gwblhau. Mae ein 
rhaglen yn gallu darparu mwy na 2,700 o gartrefi newydd a 
1,000 erbyn diwedd 2022.  
 
Ein safonau 
Mae’r cartrefi newydd yr ydym yn eu hadeiladu yn bodloni 
safonau dylunio uchel iawn, maent yn effeithlon iawn o ran 
defnyddio ynni, a fydd yn helpu i fynd i'r afael â thlodi 
tanwydd ac yn ein galluogi i symud tuag at ddyhead y cyngor 
i adeiladu i safon ddi-garbon. Mae gan y cartrefi newydd 
gyfleusterau storio da, maent yn fwy hygyrch, mae ganddynt 
pwrpasol i weithio gartref a mynediad i fannau awyr agored 
preifat. Mae ein cartrefi yn gartrefi am oes sy'n lleihau'r 
angen am addasiadau yn y dyfodol.   
 
Mae ein datblygiadau mwy hefyd yn cyflwyno cynllun trefol a 
chreu lleoedd o ansawdd uchel i sicrhau ein bod yn creu 
lleoedd deniadol a dymunol i fyw ynddynt. Rydym wedi 
datblygu ein 'Safon Dylunio Caerdydd' ein hunain y mae 
angen i'n cynlluniau ei bodloni.   
 
 

74 
Silvervale, St. Mellons - Cwblhawyd 2021 
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Pam adeiladu cartrefi newydd?   
Mae galw mawr am dai cymdeithasol yng Nghaerdydd a dim ond nifer 
cyfyngedig o eiddo sydd ar gael i’w osod bob blwyddyn.  Mae'r angen am 
dai yn cynyddu bob blwyddyn a chan fod ychydig o dan 8,000 o bobl ar ein 
rhestr aros, ac ar gyfartaledd dim ond 142 o dai sydd ar gael i’w gosod bob 
mis. Yn ogystal, rydym yn derbyn 450 o geisiadau newydd bob mis ar 
gyfartaledd sy'n ychwanegu at y galw ac yn rhoi straen ar hyn sydd ar gael.  
 
Dyma'r amser i weithredu.  
Nododd yr asesiad o'r farchnad dai leol fod angen o leiaf 2,024 o gartrefi 
newydd y flwyddyn i ateb y galw presennol. Yn y pum mlynedd diwethaf, 
mae'r sector tai cymdeithasol wedi cwblhau 250 o gartrefi newydd ar 
gyfartaledd, gan nodi bwlch sylweddol rhwng galw a chyflenwad.  

Captain’s View, Braunton Crescent, Llanrumney. Cwblhawyd 2019 
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Mae Cartrefi Caerdydd yn rhaglen ddatblygu flaengar rhwng 
Cyngor Caerdydd a Wates Residential.  Bydd y cynllun yn 
cyflwyno tua 1,600 o gartrefi newydd, a bydd 700 ohonynt yn 
dai fforddiadwy i Gyngor Caerdydd, bydd y gweddill ar werth 
yn breifat. Bydd yr holl eiddo a gaiff eu hadeiladu yn cyflawni 
safonau dylunio uchel iawn ynghyd â lefelau effeithlonrwydd 
ynni uchel fel bod y cartrefi'n fforddiadwy i’w gwresogi a’u 
pweru.   

Yn ogystal ag adeiladu cartrefi cyngor; mae cynllun Cartrefi 
Caerdydd yn cynnig opsiynau ardderchog i brynwyr tro 
cyntaf.  Hyd yma mae 152 o berchenogion wedi symud i 
mewn i eiddo Wates a brynwyd ar y farchnad agored drwy'r 
cynllun, y mae llawer ohonynt yn bobl leol. 

Er enghraifft, yn Golwg-y-Môr, a gwblhawyd yn 2019, 
roedd tua 90% yn dod o’r ardal leol. Roedd 70% yn 
brynwyr tro cyntaf, a phrynwyd 63% o’r cartrefi gan 
ddefnyddio cynllun Cymorth i Brynu’r Llywodraeth. 

Mae’r holl eiddo ar safleoedd Cartrefi Caerdydd yn cael eu 
hadeiladu i safonau effeithlonrwydd ynni a dylunio uchel nad 
ydynt yn gwahaniaethu ar sail daliadaeth , gan greu 
amgylchedd sy'n gwella'r gymuned bresennol ac yn creu lle 
gwych i fyw ynddo. 

Cartrefi Caerdydd 

74 
Walker Mews, Llanishen – cwblhawyd 2019 
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Captain’s View, Braunton Crescent, LLanrumney – cwblhawyd 2019 
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Yn ogystal â darparu cartrefi newydd mae Cynllun Cartrefi 
Caerdydd yn sicrhau manteision cymunedol llawer 
ehangach.  
 
Mae’r rhain yn cynnwys:   
 Mentrau cyflogaeth a hyfforddiant lleol 
 Rhaglen “Adeiladu’r Dyfodol” 
 Wythnos gymunedol a chadwraeth flynyddol- yn gweithio 

ar brosiectau lleol. 

Partneriaid Cartrefi Caerdydd y Cyngor 

74 
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Datblygiad newydd a adeiladwyd trwy raglen adeiladu tai flaenllaw a 
goronwyd yn ‘Gynllun Cartrefi Cychwynnol Gorau’ yng ngwobrau tai 
cenedlaethol ‘What House Awards’ yn Llundain.  Enillodd safle Golwg-y-
Môr a Rhodfa'r Capten yn Llanrhymni y Wobr Aur yn y seremoni ar 15 
Tachwedd.  
 
Y safle hwn, a gyflwynodd 106 o gartrefi newydd gan gynnwys 40 eiddo 
cyngor newydd i'w rhentu, oedd y cyntaf i’w gwblhau dan raglen Cartrefi 
Caerdydd y Cyngor, partneriaeth 10 mlynedd rhwng Cyngor Caerdydd a 
Wates Residential i gynyddu nifer y cartrefi fforddiadwy ar gyfer pobl leol yn 
y ddinas. 
 
Dyfarnwyd y wobr i ni yn sgil safon ein heiddo, gwerth am arian â'r 
amrywiaeth o opsiynau a chynlluniau a gynigiwyd i helpu prynwyr tro cyntaf 
i gamu ar reng gyntaf yr ysgol dai. Yn Golwg-y-Môr, roedd tua 90% o 
brynwyr yn dod o ardaloedd o fewn pedair milltir i Gaerdydd. Roedd 70% yn 
brynwyr tro cyntaf, a phrynwyd 63% gan ddefnyddio cynllun Cymorth i 
Brynu’r Llywodraeth. Dywedodd y beirniaid fod safle Llanrhymni yn 
‘enghraifft ddisglair’ o’r hyn y gall partneriaethau ei gyflawni. 

‘What House Awards’ yn Llundain 

Cynlluniau blaenllaw  
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Perchentyaeth â Chymorth   

Mae'r cynllun yn cynnig eiddo sydd newydd ei adeiladu ar 
sail ecwiti a rennir neu gydberchnogaeth.  

Mae hyn fel arfer yn golygu y bydd yr ymgeisydd yn ariannu 
70% o’r eiddo a bydd y cyngor yn ariannu'r 30% sy'n weddill.  
Nid oes rhent i'w dalu ar gyfran y cyngor. Mae hyn yn helpu i 
wneud perchentyaeth yn fforddiadwy i brynwyr tro cyntaf nad 
ydynt yn gallu prynu tai ar eu pen eu hunain.   

Mae'r eiddo ar gael gan adeiladwyr tai yn y sector preifat ar 
ddatblygiadau tai penodol yng Nghaerdydd yn ogystal ag ar 
ein cynlluniau datblygu ein hunain.  

Byddwch yn ad-dalu'r gyfran nad ydych yn berchen arni pan 
fyddwch yn gwerthu'r eiddo neu gallwch ei brynu’n gyfan 
gwbl pan fyddwch yn gallu fforddio gwneud hynny.   Bydd 
hyn yn seiliedig ar werth y farchnad ar yr pryd.  

Cartrefi cyntaf fforddiadwy i brynwyr tro cyntaf 

74 

New homes in Snowden Road, Ely. 
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Add additional schemes when received from Housing development team 

Mount Pleasant Lane, Llanrumney 

Silvervale, St. Mellons – Cwblhawyd 2021 
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Nifer yr eiddo ac argaeledd yn ystod 2019‐2020 

Ward 

Nifer yr 

eiddo 
Lleoedd gwag 
2019/2020 

Adamsdown  136  6 

Butetown  619  30 

Caerau  1014  58 

Canton  169  13 

Cathays  70  1 

Creigiau and St. Fagans  11  2 

Ely  2569  123 

Fairwater  1137  77 

Gabalfa  154  6 

Grangetown  499  25 

Heath  80  2 

Lisvane  8  0 

Llandaff  1  0 

Llandaff North  657  30 

Llanishen  625  31 

Llanrumney  1349  50 

Pentwyn  1157  81 

Pentyrch  105  3 

Penylan  2  0 

Plasnewydd  129  7 

Pontprennau and Old St. Mellons  28  1 

Radyr and Morganstown  21  1 

Rhiwbina  20  1 

Riverside  318  68 

Rumney  483  21 

Splo   716  39 

Trowbridge  1082  71 

Whitchurch and Tongwynlais  515  27 

Grand Total  13,674  774 

Ym mis Rhagfyr 2020, ein ffigur stoc oedd 13,674 o gartrefi.  
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Teipoleg y stoc dai 

Math o Adeilad 
1900-1944 

(3,130) 

1945-1964 

(4,964) 

Tŷ sengl  

(19) 

  

Pâr  

(3,377) 

  

Tŷ teras 

(4,593) 

  

Fflatiau a 
Fflatiau Deulawr 

(5,685) 
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 1965-1989 

 (5,257) 

1990- 
Dyddiad  

(323) 

Gan 2022 

(Targed o 1,000) 

  

No plans  

at present 

   

   

   

No plans  

Llinell amser tai cyngor a adeiladwyd yng Nghaerdydd fesul 
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Mae SATC yn deillio o Strategaeth Tai Genedlaethol Cymru, 
‘Cartrefi Gwell i Bobl Cymru’. Llywodraeth Cymru a ddatblygodd y 
Safon gyda’r nod o bennu safon darged gyffredin o ran cyflwr tai 
ledled Cymru.   Mae Safon Ansawdd Tai Cymru yn dweud y dylai 
pob aelwyd gael y cyfle i fyw mewn cartrefi sydd: 
 
 mewn cyflwr da 
 yn ddiogel 
 wedi’u gwresogi’n ddigonol, yn ynni-effeithlon ac wedi’u 

hinswleiddio’n dda.  
 yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi modern 
 yn cael eu rheoli’n dda.  
 mewn amgylcheddau deniadol a diogel. 
 cyn belled â phosibl yn bodloni gofynion penodol yr aelwyd 

(e.e. anableddau penodol).  
 
Ym mis Medi 2012 Cyngor Caerdydd oedd y cyngor cyntaf yng 
Nghymru i dderbyn achrediad SATC llawn. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod nad oes modd bodloni’r 
safon ym mhob achos oherwydd problemau sydd y tu hwnt i 
reolaeth y Cyngor.  Mae felly wedi cyflwyno’r cysyniad “Methiannau 
Derbyniol” yng nghanllawiau diwygiedig Safon Ansawdd Tai Cymru 
er mwyn cydnabod rhwystrau gwirioneddol i’r Cyngor rhag bodloni’r 
safon ofynnol.  Mae gennym nifer o fethiannau derbyniol (oherwydd 
dewis preswylwyr gan amlaf) ac rydym wedi rhoi mesurau ar waith 
er mwyn ailedrych ar  Safon a gwneud y gorau o’r gwaith o’i 
chyflawni.  
 
Mae pedair elfen i hyn: 

Rydym ni’n adolygu’r safon pan fo eiddo yn dod yn wag ac rydym 
ni’n gweithio’n agos gyda’r Tîm Cynnwys Tenantiaid i alluogi 
tenantiaid sydd heb gael gwaith SATC neu sydd wedi newid eu 
meddwl i gysylltu â ni.  

Yn 2018 penododd y Cyngor ymgynghorwyr arolygu annibynnol i 
gyflawni gwiriadau archwilio SATC a chanfod bod 98.7% o’r eiddo 
yn cydymffurfio.  

 cost y camau unioni   amseriad camau unioni 

 dewis y preswylydd  cyfyngiadau ffisegol 

Safon Ansawdd Tai Cymru a thu hwnt 

6 
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Cyflawnwyd 
SATC 

2008 2009 2010 2011 2012 
2013-
Dyddiad 

Toeau        

Ffenestri 97% 99% 99% 100%   

Drysau Allanol 93% 98% 100%    

Systemau 
Mynediad 
Drws 

99% 100%     

Ceginau 23% 26% 43% 71% 100%  

Ystafelloedd 
Ymolchi 

24% 28% 44% 72% 100%  

Pas 
Effeithlonrwyd
d Ynni 

0% 0% 48% 52% 100%  

Gwres 
Canolog 

100%      

Systemau 
Trydanol 

0% 0% 50% 73% 100%  

Dyfeisiau 
Canfod Mwg 

99% 99% 98% 100%   

Gwaith 
Amgylcheddol 

51% 52% 67% 79% 100%  

Traciwr cyflawniad Safon Ansawdd Tai Cymru 
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Fel rhan o’i rhaglen archwilio perfformiad cyflawnodd Swyddfa 
Archwilio Cymru (SAC) adolygiad o drefniadau’r Cyngor o ran 
cynnal SATC yn 2018.  

Nod yr adolygiad oedd pennu p’un ai oes gan y Cyngor 
drefniadau effeithiol 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 ar ddogfennau, cyfwelwyd â 
nifer o swyddogion ac aelodau allweddol, a chynhaliwyd 
grwpiau ffocws gyda sampl o staff rheng flaen. Daeth yr 
archwilydd i’r casgliad fod y Cyngor yn bodloni SATC yn 2012 a 
bod ei drefniadau i gynnal cydymffurfiaeth â SATC yn effeithiol 
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 gyflwr 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 effeithiol i fonitro a chraffu ar 
ei gynnydd o ran cynnal SATC ac mae wedi dysgu o’i 
gynnydd hyd yma. 

Mae gan y Cyngor ffocws 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 gyflawniadau yn erbyn 
SATC. Mae’r rhain yn cynnwys Strategaeth Dai Caerdydd 2016-
2021, cynlluniau busnes blynyddol y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) a 
Pholisïau Cydymffurfiaeth SATC blynyddol. Mae tystiolaeth glir 
yn y cynlluniau hyn o’r sefyllfa sydd ohoni ac o gydymffurfiaeth 
yn erbyn Safon Ansawdd Tai Cymru. 

Adolygiad o SATC gan Swyddfa Archwilio Cymru 
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Gan fod Caerdydd bellach wedi bodloni Safon Ansawdd Tai 
Cymru 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’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 cynnwys cylchoedd elfennau 
oes eiddo ac ymrwymiadau cyllidebol.  Oherwydd y gwaith 
sylweddol a gwblheir ar eiddo er mwyn cydymffurfio â SATC, 
mae angen adnewyddu nifer fawr o elfennau o fewn cyfnod 
byr.  I leddfu’r effaith ar y gyllideb a gwella effeithlonrwydd o 
ran adnewyddu, mae’r cynllun 30 mlynedd yn mynd drwy 
broses esmwytho.   

Gwelliannau sydd wedi’u cynllunio ar gyfer 2021/2022 
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Hyd Oes Cydrannau   
Mae cronfa ddata stoc y Cyngor yn cynnwys manylion am y 
gwelliannau  ar wneir ar bob eiddo, bloc o fflatiau neu fflat ddeulawr 
unigol sydd gan y Cyngor.  Bydd y rhain yn cynnig rhagolygon cywirach 
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 sicrhau gwerth 
am arian ym mhob agwedd ar y gwaith. 
  
Cynaliadwyedd  
Mae’r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â chyflenwyr a 
chontractwyr i gaffael deunyddiau o’r ansawdd gorau am y gwerth 
gorau.  Rydym yn sicrhau bod meini prawf amgylcheddol yn cael eu 
defnyddio wrth ddyfarnu contractau.  Wrth asesu gwerth rydym yn 
ystyried cylch bywyd cyfan deunyddiau, gan gynnwys gosod, cynnal a 
chadw a gwaredu terfynol.  Bydd y Cyngor yn defnyddio ynni gwyrdd 
bob amser pan fo’n bosibl a bydd yn ystyried cymwysterau 
amgylcheddol cyflenwyr.  Felly nid yw’r cynnyrch rhataf o reidrwydd yn 
cynnig y gwerth gorau.   

Dewis buddugol ar gyfer cladin Fflatiau Lydstep, Gabalfa 
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Gwariant ar Raglenni Gwaith 2021‐2022 



 

35 



 

36 

G
w
ella cartrefi

 a ch
ym

d
o
gaeth

au
 

Bydd y Timau Lleol newydd yn gweithio i wella cymdogaethau 
drwy weithio gyda thrigolion a'u hannog i ymfalchïo yn yr ardal y 
maent yn byw ynddi. Bydd y timau yn dwyn ynghyd adnoddau i 
ddarparu gwasanaeth rheoli 
ystadau cynhwysfawr.  
 
Bydd y Timau Lleol yn 
canolbwyntio ar ystadau cyngor 
blaenorol yn yr ardaloedd isod:-  
 Trelái/Caerau  
 Ystâd y Tyllgoed/Gabalfa, 

Ystum Taf 
 Llanrhymni/Trowbridge   
 Butetown/Tremorfa   
 
Y timau newydd  
Bydd gan bob un o'r pedair ardal Gydgysylltydd Ystadau Lleol, 
sy'n gweithio yn y gymuned i:  
 nodi mannau problemus, cynllunio a chydlynu 

gweithgareddau  
 dod â phreswylwyr a gwasanaethau at ei gilydd i fynd i'r 

afael â'r problemau 
 gweithio gyda gwasanaethau eraill i lunio atebion a rhoi 

camau gorfodi ar waith pan fo angen  
 Pan fydd cyfyngiadau Covid-19 yn caniatáu byddant hefyd 

yn datblygu "hyrwyddwyr strydoedd" ac yn cydlynu 
diwrnodau gweithredu ar y stryd.  

 Bydd Tîm Gweithredu Lleol yn mynd ati'n rhagweithiol i 
gadw llygaid ar ardaloedd problemus, cael gwared â sbwriel 
ac ymateb i unrhyw faterion neu gwynion yn ymwneud â 
thai a thir preifat.  

 Bydd Tîm Gerddi Lleol yn mynd i'r afael â phroblemau’n 
ymwneud ag ardaloedd sydd wedi gordyfu, cael gwared ar 
goed llai, canghennau problemus a llwyni. Byddant hefyd yn 
helpu preswylwyr i reoli eu gerddi a gweithio gyda grwpiau 
trydydd sector a gwirfoddol i ddatblygu cynlluniau i helpu 
trigolion hŷn i barhau i gynnal a chadw eu gerddi.   

 
Gofyn i'r gymuned nodi'r mannau problemus yn yr ardal 
Bydd arolwg preswylwyr yn cael ei gynnal ym mhob ward i nodi 
ac ymateb i broblemau.  
 

 

Glanhau gyda’n gilydd 
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Nod y rhaglen adfywio ystadau yw creu llefydd gwell a diogelach i fyw 
ynddynt.  Ymgynghorir â thenantiaid a phreswylwyr i nodi blaenoriaethau 
ac i gytuno ar gynlluniau cyn i'r gwaith ddechrau.   
 
Gallai’r rhain gynnwys gwelliannau i fannau amddiffynadwy, waliau terfyn, 
parcio ar y safle, goleuadau gwell, llwybrau cerdded gwell a chau gylïau. 
 
 Mae cynlluniau adfywio ystadau yn mynd rhagddynt yn Bronte 

Crescent / Arnold Avenue yn Llanrhymni a Roundwood yn Llanedern. 
 Ymgynghorir â thrigolion hefyd ar gynlluniau yn Trowbridge Green, 

Tredelerch a Lincoln Court, Llanedern gyda gwaith i ddechrau yn 
2021.  

 Yn Nhrelai, mae gwelliannau amgylcheddol i amgylchfyd cyhoeddus 
nifer ffyrdd pen caead yn cael eu cynllunio a'u cyflwyno o ddechrau 
2021.  

 Ym Mhlasnewydd, mae cynllun i gyflwyno gwelliannau amddiffynnol i 
fannau hefyd yn cael ei gynllunio ac ymgynghori arno.  

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

 

Adfywio Ystadau 

Arnold Avenue, St Mellons 
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Rhaglen Gwella Cyrtiau a Mannau Amddiffynadwy   
  
Mae’r Rhaglen Cyrtiau a Mannau Amddiffynadwy yn 
canolbwyntio ar nodi a chyflawni cynlluniau sy’n gwella 
gosodiadau allanol a ffiniau tai, fflatiau a thir. Nod y rhaglen 
yw ceisio mynd i’r afael â phroblemau’n ymwneud â 
diogelwch cymunedol, diffyg mannau amddiffynadwy ac 
ardaloedd storio gwastraff ar gyfer fflatiau. Y nod cyffredinol 
yw creu ystadau sy’n leoedd diogel a deniadol i fyw ynddynt 
oherwydd mae gan dai cymdeithasol rôl unigryw a 
chadarnhaol i’w chwarae yn y gwaith o gartrefu pobl a helpu 
cymunedau i ffynnu. 
 
Mae’r gwelliannau’n cynnwys: 
 gweithio i wneud cartrefi'n fwy diogel 
 gwella mynediad drwy gael gwared ar beryglon a all 

achosi i bobl faglu a sicrhau mynediad gwastad 
 diweddaru mannau amddiffynadwy yn y blaen ac yn y 

cefn  
 gwell cyflwr arwyneb cyrtiau  
 gosod storfeydd biniau pwrpasol i gydymffurfio â'r 

strategaeth wastraff i sicrhau bod digon o le i storio 
gwastraff a deunyddiau ailgylchu rhwng casgliadau 
biniau  

Cynlluniau adfywio  

Uwchraddio gofod amddiffynadwy Corner Uchel, Pentyrch 
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Rydym yn datblygu'r defnydd o ddulliau storio biniau gwastraff diogel. 
Bydd hyn yn dileu’r angen i gasglu gwastraff y tu hwnt i’r amserlen 
arferol oherwydd "tipio anghyfreithlon", cynyddu cyfranogiad o ran 
ailgylchu a hwyluso’r gwaith o wahanu ailgylchu. Bydd hyn yn gwneud 
storio gwastraff ac ailgylchu yn fwy hylan a hygyrch.  
 
Mae diogelwch tân a defnyddioldeb yn ffactor allweddol wrth ddylunio 
storfeydd biniau.  Y nod yw lleihau'r risg o dân drwy ddarparu man 
storio diogel ar gyfer gwastraff ac ailgylchu, gan ei leoli i ffwrdd o'r 
eiddo er mwyn sicrhau bod tân yn cael ei gyfyngu pe bai biniau'n cael 
eu gosod ar dân. Bydd gwelliannau i storfeydd biniau yn cynyddu 
cyfraddau ailgylchu ac yn cyfyngu ar groeshalogi.  Bydd cyrtiau glanach 
ac ardaloedd biniau ar wahân yn gwella golwg ein cymunedau, gan 
leihau tipio anghyfreithlon ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
  
Gwella Garejys  
Mae'r rhaglen gwella garejys yn parhau i gael ei chyflwyno ledled y 
ddinas. Mae'r gwaith ar gyfer y safleoedd yn cynnwys:   
 gwella diogelwch safle’r garej 
 adnewyddu unedau garej unigol 
 drysau newydd  
 toeau newydd  
 gwteri newydd.  

Heol Trelai, gwelliannau cwrt Caerau 
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Roedd 2020 yn flwyddyn heriol gyda Covid-19. Roedd y Tîm 
Byw yn y Gymuned yn parhau i roi  cymorth a chyngor y mae 
mawr eu hangen i'w holl drigolion.  
Roedd hyn yn cynnwys gwneud galwadau lles ychwanegol i 
breswylwyr mwy agored i niwed er mwyn sicrhau eu bod yn 
iach. Gwnaed galwadau lles hefyd i denantiaid nad oeddent 
wedi'u cael o'r blaen. Gwnaed mwy na 500 o alwadau lles 
ychwanegol ers dechrau'r pandemig.   
Mae Rheolwyr y Cynllun yn cynnig wyneb cyfarwydd a 
sicrwydd i breswylwyr. Pan fo angen, mae gwasanaeth pryd 
ar glud wedi'u trefnu ar gyfer y tenantiaid hynny a oedd yn 
cael trafferth coginio drostynt eu hunain, mae blychau bwyd 
wedi'u dosbarthu ac ymatebwyd i fwy na 100 o geisiadau am 
gymorth gyda siopa, ymweliadau â fferylliaeth a chysylltu â 
meddygon teulu a darparwyr iechyd eraill.  
Mae'r tîm yn parhau i weithio gydag adrannau eraill a 
darparwyr allanol i roi cymorth i breswylwyr gydag unrhyw 
broblemau, pryderon neu ofynion sydd ganddynt.   
Er nad oedd yn bosib cynnal digwyddiadau a 
gweithgareddau yn ystod y pandemig, mae'r tîm bellach yn 
gweithio tuag at helpu preswylwyr i gymryd rhan drwy 
blatfformau digidol, mae cyllid i brynu cyfrifiaduron llechen yr 

Byw yn y Gymuned (tai gwarchod)   

Tîm Byw yn y Gymuned 
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ydym yn gobeithio eu 
dosbarthu i gynlluniau, a 
dechrau gweithgareddau 
rhithwir. 
 
Gweithio mewn Partneriaeth 
Mae gwaith partneriaeth 
gydag Iechyd Cyhoeddus 
Cymru wedi parhau.  Mae 
Clinigau Rhithwir Sefyll yn 
Gadarn yn cynnig 
ymgynghoriadau gyda 
ffisiotherapydd sy’n arbenigo 
mewn cwympiadau y gellir eu 
cynnal dros y ffôn neu drwy 
gyswllt fideo diogel.  
 
Mae adnoddau gwybodaeth 
iechyd pellach gan gynnwys 
Iechyd Cyhoeddus Cymru 
'Cadw'n Iach Wrth Aros 
Gartref – Canllaw Lles i 
Oedolion Hŷn' wedi'u dosbarthu i bob cynllun. 
Mae Rubicon Dance yn darparu sesiynau digidol.  
Gweithio gyda Chymunedau Digidol Cymru i helpu i roi hyfforddiant ac 
offer i'r trigolion hynny sydd ei angen. 
 
Archwilio'r defnydd o dechnoleg gan gynnwys system galwadau lles i 
helpu i liniaru unigedd cymdeithasol ac unigrwydd.  
 
Cefnogi Pobl Hŷn sy'n byw gyda cholli golwg  
Rydym yn gweithio gyda'r RNIB i ddatblygu Vision Friends, sydd yn dal 
ar gam cynnar – yn debyg i Gyfeillion Dementia.  
 
Bydd hyn yn golygu bod staff yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio pecyn 
cymorth, gan eu helpu i adnabod materion gyda’u golwg y gallai 
preswylwyr fod yn eu hwynebu, gan ddarparu amrywiaeth o adnoddau 
defnyddiol i helpu i gefnogi preswylwyr. 

 
Rheolwr y Cynllun Leeann yn cadw 
preswylwyr yn ddiogel  
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Mae'r rhaglen cynlluniau adnewyddu byw yn y gymuned yn 
canolbwyntio ar uwchraddio ystafelloedd cymunedol, mannau 
cymunedol eraill a chreu ystafelloedd hyblyg y gellir eu 
defnyddio ar gyfer gwahanol weithgareddau.   

Bydd hyn yn galluogi'r trigolion sy'n byw yn y cyfadeilad a'r 
trigolion hŷn sy'n byw yn y gymuned leol ehangach i rannu 
gweithgareddau mewn amgylchedd diogel a chroesawgar. 
Mae technoleg newydd hefyd yn cael ei gosod mewn eiddo, 
gan gynnwys teledu cylch cyfyng gwell, Teleofal wedi'i 
uwchraddio, drysau â chymorth pŵer ac ystafelloedd gwefru 
sgwteri.  

Mae'r preswylwyr wedi bod yn rhan o'r broses adnewyddu o'r 
cysyniad, hyd at y gwaith adeiladu a chwblhau.   

Cynhaliwyd llawer o ddigwyddiadau ymgynghori sydd wedi 
cynnwys boreau coffi, sesiynau cwrdd a chyfarch gyda'r 
contractwyr a chyfarfodydd cynnydd. Mae’r trigolion wedi cael 
y cyfle i ddewis lliwiau ar gyfer yr ardaloedd cymunedol ac 
maent hefyd wedi cael y cyfle i brofi’r dodrefn newydd cyn 
dewis y byrddau a’r cadeiriau ar gyfer yr ardaloedd hyn. 

Clos y Nant, uwchraddio ystafell gymunedol Fairwater 

Gwella cartrefi pobl hŷn 
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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 dementia yn gallu symud 
yn annibynnol o gwmpas yr adeilad. 

Rydym hefyd yn gweithio tuag at dderbyn Gwobr Safon RNIB ar gyfer 
pob cynllun.  Mae Sandown Court wedi cyflawni'r achrediad uchaf sef 
Safon Platinwm, ac mae cynlluniau eraill sy'n mynd drwy'r broses hon 
yn cynnwys Brentwood Court a Minton Court. 

Mae'r gwaith adnewyddu a gwblhawyd ar y cyfleusterau cymunedol 
wedi creu amgylchedd modern a chroesawgar sydd wedi gwella profiad 
y preswylydd ynghyd â’r ymdeimlad o fyw yn y gymuned.  

Nid yw digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal mewn 
ystafelloedd cymunedol ar hyn o bryd oherwydd cyfyngiadau presennol 
Covid-19. Fodd bynnag, rydym yn gobeithio ailgychwyn y rhain cyn 
gynted â phosibl. 
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Mae safon newydd o ran tai sy'n canolbwyntio ar bobl hŷn a 
elwir yn 'Byw yn y Gymuned' yn cael eu hadeiladu drwy ein 
rhaglen. Mae'r cynllun cyntaf, o'r enw Addison House, yn 
cael ei adeiladu ar gyn safle Ysgol Uwchradd Tredelerch ar 
hyn o bryd a bydd yn darparu 44 o fflatiau hygyrch a hyblyg i 
bobl hŷn.  
 
Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys gardd to a lolfa i breswylwyr 
a bydd ganddo ystod eang o fannau cymunedol ar y llawr 
gwaelod.  Y nod yw cyflwyno hyb gwasanaethau ar gyfer y 
gymuned pobl hŷn ehangach. Bydd y mannau hyn yn 
chwarae rhan allweddol wrth helpu i fynd i'r afael ag unigedd 
cymdeithasol a helpu pobl i fyw'n annibynnol am gyfnod 
hirach.   
 
Mae gan ddau gynllun arall yn Llaneirwg a Maelfa ganiatâd 
cynllunio ac yn cael eu cynnig ar sail tendr i gontractwr eu 
hadeiladu. Rhyngddynt byddant yn darparu dros 100 o 
fflatiau i bobl hŷn yn ogystal â'r mannau cymunedol. Mae tri 
chynllun byw cymunedol arall ar gyfer Butetown, Grangetown 
ac Glan-yr-afon/Treganna wrthi’n cael eu cynllunio.  

Datblygu tai i bobl hŷn 

74 Argraff artist o Addison House, Tredelerch  
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Argraff artist o Gynllun Byw Cymunedol Pobl Hŷn Maelfa, Llanedern 
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Cynnwys tenantiaid 

Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid wedi ymrwymo i ymgysylltu â 
thenantiaid a lesddeiliaid Cyngor Caerdydd a’r gymuned 
ehangach ar unrhyw faterion sy’n effeithio arnynt. Mae gan y 
tîm wefan bwrpasol sy’n cynnig gwybodaeth am 
ddigwyddiadau ar y gweill a phroblemau a all effeithio ar 
denantiaid: www.cardifftenants.co.uk. 

 

Mae'r pandemig wedi golygu llawer o heriau i'r Tîm 
Cyfranogiad Tenantiaid gyda'r cyfyngiadau symud a'r 
canllawiau ymbellhau cymdeithasol yn llesteirio'r 
gweithgareddau arferol a gynlluniwyd y byddent yn eu trefnu.  

 

Fodd bynnag, ni rwystrodd hyn y tîm y bu rhaid iddo addasu 
ei ffyrdd o weithio rhag sicrhau ei fod yn gallu cyfathrebu â 
thenantiaid drwy gydol y cyfnod hwn.  

Cynnwys tenan aid 
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Cynhaliodd y tîm 
gystadlaethau drwy 
gydol y cyfyngiadau 
symud er mwyn 
parhau i ymgysylltu.  
Roedd y 'Wobr 
Cymydog Da' yn 
gyfle i enwebu 
rhywun sydd wedi 
gwneud gwahaniaeth 
cadarnhaol yn ei 
gymuned. 
Cynhaliwyd 
cystadleuaeth am yr 
arddangosfa ffenestr 
orau hefyd.  

 

Garddio Digidol  

Roedd y gystadleuaeth Arddio eleni yn edrych ychydig yn wahanol i'r rhai 
blaenorol gan ei bod yn gystadleuaeth ddigidol.  

Anfonodd cyfranogwyr eu lluniau eu hunain o’u  gerddi i’r gystadleuaeth, 
gan annog tenantiaid i ofalu am eu gardd a mynd allan yn ystod y cyfnodau 
clo.   

 

Cynlluniau’r Dyfodol  

Yn 2021, bwriedir ymuno â'r Tîm Cyfranogiad Tenantiaid a Hybiau a 
Gwasanaethau Cymunedol.  

Bydd hyn yn cryfhau'r cysylltiadau cymunedol. Bydd lleoli Swyddogion 
Cyfranogiad Tenantiaid a Swyddogion Cynhwysiant Cymunedol mewn 
Hybiau a Llyfrgelloedd yn galluogi’r gwaith o gysylltu â’r gymuned yn well, 
gyda'r holl swyddogion yn cydweithio i fynd i’r afael ag unigedd 
cymdeithasol a chyflwyno digwyddiadau ar ôl dychwelyd i’r normal 
'newydd'. Bydd yn cyflwyno presenoldeb unedig ac yn sicrhau'r defnydd 
gorau o adnoddau.  
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Cynhadledd Tenantiaid 2021 

Bydd Cynhadledd Tenantiaid 2021 yn ddathliad ar gyfer yr 
holl gymuned.  Bydd Digwyddiad yr Enfys yn dathlu gwaith 
caled y gweithwyr gofal, y GIG a gweithwyr allweddol sydd 
wedi ein helpu drwy'r pandemig. Y gobaith yw dod â phob 
cymuned at ei gilydd mewn un dathliad mawr.   

 

Gweithgareddau Eraill yn y Dyfodol  

Mae ansicrwydd cyfyngiadau newidiol wedi golygu bod 
cynllunio gweithgareddau ar gyfer y dyfodol wedi bod yn 
anodd i'r Tîm Cynnwys Tenantiaid, ond byddant yn parhau i 
gyfathrebu â’n tenantiaid a preswylwyr nes y caiff y 
cyfyngiadau eu codi.  

 

Sesiynau galw heibio  

Mae cynlluniau ar y gweill i gyflwyno sesiynau 'galw heibio' i 
fynd i’r afael ag unigrwydd mewn man awyr agored lle bydd 

Tenant par cipa on 

74 
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pobl hŷn neu'r rhai ynysig yn gallu ymweld am sgwrs, a lle bydd yr holl 
fesurau diogelwch yn cael eu gorfodi.  

Gemau Ar-lein  

Mae'r tîm hefyd yn bwriadu sefydlu gemau ar-lein ar ffonau preswylwyr fel y 
gellir cynnal cystadlaethau bach, a gall preswylwyr ryngweithio â'i gilydd yn 
ddigidol.   

Diwrnodau cwrdd a chyfarch a grwpiau ffocws  

Pan fydd cyfyngiadau'n galluogi hynny, bydd diwrnodau cwrdd a chyfarch 
yn cael eu trefnu fel y gall preswylwyr gwrdd â'r Tîm Cyfranogiad 
Tenantiaid. Bydd hwn yn gyfle i breswylwyr weld beth all Cynnwys 
Tenantiaid ei wneud ar eu rhan. 

 

Mae grwpiau ffocws hefyd wedi'u cynllunio, bydd preswylwyr yn gallu lleisio 
barn ar y materion sy'n effeithio arnynt ac ar yr hyn yr hoffent ei weld yn y 
gymuned.  Gall tenantiaid fynychu cyfarfod yn bersonol (os ydynt yn 
cydymffurfio â’r canllawiau sydd ar waith ar y pryd) neu gysylltu â'r tîm dros 
y ffôn neu drwy e-bost.  

 

Mae'r tîm hefyd yn gobeithio ymgysylltu mwy ag ysgolion a rhieni yn ystod y 
flwyddyn i ddod i glywed beth yw'r problemau sy’n effeithio arnynt a sut y 
gallant helpu.   

Aelodau staff Cyfranogiad Tenantiaid mewn digwyddiad cymunedol. * cyn Covid-19 
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Y Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith 

 

Y Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith yw tîm cyflogaeth a 
sgiliau Cyngor Caerdydd, sy'n rhoi cymorth i alluogi 
tenantiaid y cyngor a dinasyddion Caerdydd gael gwaith neu 
uwchsgilio, waeth beth fo'u hamgylchiadau neu leoliad yn y 
ddinas. Mae'r tîm yn darparu sesiynau clwb swyddi anffurfiol 
a chymorth cyflogaeth arbenigol un i un mewn Hybiau a 
lleoliadau cymunedol eraill ac yn ddiweddar mae wedi 
addasu i ddarparu gwasanaethau rhithwir. 
 

Yn ogystal â chymorth uniongyrchol i helpu tenantiaid y 
cyngor gael gwaith, mae'r gwasanaeth hefyd yn cynnwys 
timau arbenigol sy'n darparu sgiliau gwaith a hyfforddiant 
digidol, cyfleoedd gwirfoddoli, a chyngor ar hunangyflogaeth. 

Helpu cymunedau ac unigolion 
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Dysgu Oedolion 

Mae tenantiaid y Cyngor yn gallu manteisio ar hyfforddiant cyn 
cyflogaeth ac achrediaeth am ddim drwy’r gwasanaeth Dysgu Oedolion 
(sydd wedi ymuno â'r gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith yn 
ddiweddar), i baratoi ar gyfer dychwelyd i'r gwaith neu hybu eu gyrfa 
ymhellach. Mae'r tîm yn addasu rhaglenni hyfforddi i adlewyrchu'r 
farchnad lafur leol, gan roi'r cyfle gorau i ddysgwyr lwyddo mewn 
cyfweliadau, a chreu rhaglenni hyfforddi pwrpasol i gyflogwyr sy'n 
awyddus i recriwtio gweithwyr lleol.  

 

Mae'r Mentoriaid i Mewn i Waith hefyd yn gallu cael gafael ar gyllid 
ychwanegol ar gyfer tenantiaid y cyngor, gellir defnyddio'r cyllid hwn i 
gaffael hyfforddiant arbenigol sy'n gysylltiedig â gwaith, megis 
cynorthwywyr addysgu, hyfforddiant gwarchod diogelwch SIA, a 
hyfforddiant fforch godi.  

 

Yn ogystal â chynnal sesiynau rheolaidd ar gyfer sgiliau digidol 
sylfaenol, mae'r Tîm Digidol hefyd yn cynnal cyrsiau digidol arloesol 
gan gynnwys codio, dylunio gwe ac animeiddio.  Gan ei bod yn 

Aelod o staff yr Hwb yn cynorthwyo cwsmeriaid. * Cyn Covid-19 
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bwysicach nag erioed i gael eich cynnwys yn ddigidol, mae'r 
tîm hefyd yn cynnal cynllun cyflwyno cyfrifiaduron llechen 
(gyda 4G os oes angen) ar gyfer tenantiaid y cyngor, nad oes 
ganddynt fynediad at ddyfais ddigidol neu'r rhyngrwyd (yn 
amodol ar feini prawf cymhwysedd). 

 

Caerdydd ar Waith 

Ychwanegiad diweddar arall at y Gwasanaeth Cynghori ar 
Waith yw Caerdydd ar Waith – gwasanaeth recriwtio dros dro 
mewnol y Cyngor. Mae hyn yn golygu y bydd cwsmeriaid a 
gefnogir drwy glybiau swyddi a chynlluniau mentora yn gallu 
manteisio ar y cyfleoedd dros dro hyn a all arwain at 
gyflogaeth fwy cynaliadwy.  Mae Caerdydd ar Waith wedi 
cael llwyddiant yn ddiweddar wrth recriwtio ar gyfer tracio ac 
olrhain staff, gofalwyr cartref, glanhawyr a gweithwyr clerigol. 

 

Tîm Cyswllt Cyflogwyr  

Mae'r Tîm Cyswllt Cyflogwyr yn gweithio gyda chyflogwyr i 
fanteisio ar gyfleoedd gwaith a lleoliadau profiad gwaith 
(gwerth cymdeithasol / manteision cymunedol) i gwsmeriaid I 
Mewn i Waith, yn benodol i'r rhai sy'n dod o grwpiau heb 
gynrychiolaeth ddigonol, megis pobl ifanc sydd â phrofiad o 
ofal, BAME, a phobl y mae tlodi'n effeithio arnynt. Yn ystod y 
flwyddyn ariannol ddiwethaf, gweithiodd y tîm gyda dros 190 
o gyflogwyr.   

 

Yn ogystal â threfnu ffeiriau swyddi lleol a digidol ledled y 
ddinas, mae'r tîm hefyd yn cyflwyno pecynnau diswyddo 
amlasiantaethol i roi cymorth i bobl fynd yn ôl i waith, mewn 
partneriaeth â Gyrfa Cymru. 

 

Effaith Covid-19 

Mae Tîm y Porth wedi addasu ei wasanaethau yn ddiweddar 
i gynnal clybiau swyddi digidol fel rhan o’r ymateb i bandemig 
Covid-19. Mae'r tîm wedi cynyddu ei weithrediadau i helpu i 
ddiwallu anghenion tenantiaid y cyngor a dinasyddion eraill 
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Caerdydd sydd wedi gweld Covid-19 yn effeithio'n andwyol ar eu 
swyddi.  Bydd hyn yn golygu y gall y tîm roi cymorth i o leiaf 8,000 o 
unigolion eraill a 50 o gyflogwyr ychwanegol bob blwyddyn.  Bydd 
monitro'r gwasanaeth yn barhaus yn parhau i sicrhau y gall y 
gwasanaeth ateb y gofynion.  

 

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol 

Gyda'r dirywiad economaidd disgwyliedig o ganlyniad i Covid-19 gael ei 
wireddu, bydd yn bwysicach nag erioed bod y Gwasanaeth I Mewn i 
Waith yn parhau i gynyddu i ateb y galw parhaus yng Nghaerdydd. 
Mae'n hanfodol bod y gwasanaeth yn helpu i liniaru'r effaith fel nad 
effeithir yn anghymesur ar y bobl fwyaf agored i niwed yng 
nghymdeithas.   

 

Yn y dyfodol bydd mwy o weithio mewn partneriaeth, ailsgilio cleientiaid 
i feysydd twf (adeiladu, gyrru, gofal, TG) a gwaith agosach gyda 
chyflogwyr a busnesau i roi cymorth i gleientiaid i gael gwaith. 

Dysgu oedolion yn yr Hwb lleol 
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Mae'r Tîm Cyswllt Lles yn cynorthwyo tenantiaid y cyngor i 
wneud y mwyaf o incwm ac yn cynnig cymorth gyda 
chyllidebu.  Mae'n darparu Gwasanaeth Cynghori Ariannol 
cyfannol ac yn gweithredu'n ddiduedd i baratoi cynlluniau ad-
dalu fforddiadwy ar gyfer rhent a biliau eraill y cartref. 
 
Mae'r tîm yn ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi ac mewn 
Hybiau lleol i gynorthwyo gydag unrhyw broblemau ariannol.  
Oherwydd y cyfyngiadau Covid-19 presennol, mae'r rhan 
fwyaf o apwyntiadau'n cael eu cynnal dros y ffôn, gyda staff 
yn ymweld â phobl ar garreg eu drws mewn argyfwng i 
sicrhau bod tenantiaid yn cael yr help sydd ei angen arnynt. 
 
Mae'r tîm yn helpu gyda’r canlynol: 
 cyngor a chymorth i symud i gartref llai ac addas 
 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  
 cymorth digidol a chyllidebu i helpu tenantiaid i addasu i’r 

Credyd Cynhwysol 
 rhoi trefniadau fforddiadwy ar waith ar gyfer ad-dalu 

rhenti, cyfleustodau a dyledion. 
 
ers iddo dechrau ym mis Awst 2015, mae'r tîm wedi tyfu yn 
unol â'r galw o bump swyddog a oedd yn ymweld â 400 o 
denantiaid rhwng mis Awst 2015 a mis Rhagfyr 2015, i 14 o 
swyddogion  yn ymweld â 1,250 o denantiaid rhwng mis Awst 
2019 a mis Rhagfyr 2019. 
 
mae dau uwch swyddog yn cefnogi'r tîm ac yn helpu i ddelio 
ag achosion sy'n fwy cymhleth 
 
mae'r Tîm Cyswllt Lles yn sicrhau bod cymorth hanfodol ar 
gael i denantiaid sy'n ei chael hi'n anodd talu eu rhent a thalu 
ôl-ddyledion.  
 
Drwy gydweithio rhwng y Tîm Cyllid a'r Tîm Cyswllt Lles, mae 
llawer mwy o bwyslais bellach ar:  
ymyrryd ac atal yn gynnar 
cynnal sgwrs agored gyda’r tenant i ddeall achosion sylfaenol 
yr ôl-ddyledion 

Helpu tenan aid 



 

61 

cymorth ychwanegol wedi’i dargedu at denantiaid sy’n wynebu newid / 
argyfwng. 
 
Er gwaethaf effeithiau Covid-19, mae'r tîm yn parhau i addasu a 
chynorthwyo'r nifer cynyddol o denantiaid yr effeithir arnynt yn ariannol.   
 
Mae nifer y tenantiaid sydd angen cymorth yn cynyddu gyda mwy o 
denantiaid yn gofyn am help i wneud cais am fudd-daliadau, cyllidebu 
oherwydd ffyrlo a chyflogau is, arian brys ar gyfer nwy a thrydan, yn 
ogystal â chymorth banc bwyd.  
 
Rhwng mis Ebrill 2020 a mis Ionawr 2021 mae'r tîm wedi cyflawni:  

Tîm cyswllt lles o bell cymdeithasol yn helpu tenantiaid 

cynlluniau ad-
dalu rhent 

fforddiadwy 
sy'n fwy na 

£19k 

cymorth 
cyllidebu ac 
arbedion ar 

filiau cartref o 
dros £123k 

ceisiadau am 
fudd-daliadau 

sy'n 
gysylltiedig â 
rhent sy'n fwy 

na £16k 

ceisiadau am 
fudd-daliadau 
eraill sy’n fwy 

nag £1.4m 
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Rydyn 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 gwneud y 
canlynol: 
 rhoi cymorth i ddioddefwyr  
 gweithio gyda’r tramgwyddwyr i’w helpu i newid eu 

hymddygiad   
 gweithredu yn erbyn tramgwyddwyr sy’n parhau i 

ymddwyn 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.  
Camau gweithredu’r Cyngor - Ebrill 2020 i Ragfyr 2020: 
 cyfeirio mwy na 600 o atgyfeiriadau at yr heddlu  
 daeth 233 o atgyfeiriadau newydd i law ym mis Rhagfyr 
 cysylltu â’r tenantiaid cyn pen 24 awr mewn 100% o 

achosion brys (targed 95%) 
 cysylltu â’r tenantiaid cyn pen 24 awr mewn 100% o 

achosion brys (targed 95%). 
 
Yn ystod y pandemig mae'r Timau Gwrthgymdeithasol, 
Tenantiaeth a Chynnal a Chadw wedi bod yn cynnal y 
gwasanaeth i denantiaid, gan weithio'n agos gydag 
asiantaethau fel yr Heddlu a'r Gwasanaethau Iechyd Meddwl 
i ddelio â phroblemau o fewn cyfyngiadau'r pandemig.   

Rheoli Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 
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Mae'r Tîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol wedi sicrhau 14 gwaharddeb 
dros y cyfnod rhwng mis Mawrth a mis Hydref 2020 i gyfyngu ar 
ymddygiad pan nad oedd camau gorfodi eraill yn bosibl.   

 

Mae'r timau hefyd wedi cael eu cadw'n brysur gyda 7 Swyddog yn cael 
eu hadleoli i weithio sifftiau yn yr hosteli am 5 mis.  

 

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol  

Roedd y cynllun peilot oedd ar waith yn Butetown yn llwyddiant, ac 
mae'r gwaith sy'n mynd rhagddo yn cynnwys:   

adolygu mannau problemus gyda golwg ar gyflwyno teledu cylch 
cyfyng a’u symud i leoliadau eraill yn ôl yr angen  

cydweithio â'r Heddlu ac asiantaethau eraill.  

Mae gwaith ar sail ardal hefyd yn cael ei ddatblygu yn Nhremorfa, gyda 
gwaith ar y cyd yn cael ei wneud mewn mannau problemus gyda'r 
Heddlu. Mae hyn wedi cynnwys ymweliadau rhagweithiol â blociau 
adeiladu newydd a gaiff ei ddatblygu ymhellach wrth i gyfyngiadau 
Covid-19 gael eu codi.  
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Mae'r Tîm Cynnal Tenantiaeth yn darparu gwasanaeth 
dwysach i denantiaid sy'n ei chael hi'n anodd cynnal eu 
tenantiaethau ac sydd mewn perygl o fod yn destun camau 
gorfodi tenantiaeth.  
 
Bydd y Tîm Cynhaliaeth Tenantiaeth yn gweithio’n agos 
gyda’r Timau Rheoli Tenantiaeth ac Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol, i nodi’r tenantiaid sydd fwyaf mewn 
perygl fethu yn eu tenantiaeth.  Mae'r Swyddogion Cynnal 
Tenantiaeth yn gweithio gyda thenantiaid sy'n debygol o 
ymddieithrio oddi wrth wasanaethau mewnol ac asiantaethau 
allanol.  Mae'r tîm hefyd yn edrych ar ymyrryd yn gynnar, er 
mwyn atal problemau’n ymwneud â thenantiaethau rhag 
gwaethygu. 
 
Mae'r tîm yn gweithio gyda thenantiaid gan ddefnyddio dull 
sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n seiliedig ar 
anghenion, gan helpu tenantiaid i edrych ar ba faterion a allai 
fod yn effeithio ar eu tenantiaeth; maent hefyd yn eu helpu i 
gael gafael ar wasanaethau i wella eu hiechyd, eu lles a'u 
ffordd o fyw.   
 
Mae'r tîm yn cynnig atebion ymarferol i'r problemau  a nodir 
gan denantiaid ac yn gweithio mewn dull amlddisgyblaethol 

Cynnal tenan aethau  
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gyda gwasanaethau iechyd meddwl, gwasanaethau cymdeithasol, yr 
Heddlu ac amrywiol asiantaethau'r trydydd sector.   
 
Mae cyfran fawr o waith y tîm yn cynnwys gweithio gyda thenantiaid 
sy'n cronni eitemau. Maent yn rhoi cymorth ymarferol, i helpu tenantiaid 
i glirio eu cartrefi.  
 
Cyflawnir hyn ar gyflymder y tenant ei hun drwy roi cymorth rheolaidd, 
tra bod timau eraill yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd y 
tenant. Mae'r cynnydd o leihau celc y tenant yn aml yn cael effaith 
uniongyrchol ar swyddogaethau ac atgyweiriadau rheoli tai.  
 
Mae'r tîm yn darparu'r gwasanaeth mewn ffordd sy'n cydnabod effaith 
Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod ar ein tenantiaid ac yn 
gweithio mewn ffordd sy'n seiliedig ar drawma.  Maent yn gwneud hyn 
drwy fod yn empathetig i brofiadau unigol tenantiaid a gweithio mewn 
ffordd sy'n seiliedig ar gryfderau, i feithrin gwydnwch a lles tenantiaid.   
 
Mae'r Tîm Cynnal Tenantiaeth hefyd yn llunio Cynlluniau Gadael mewn 
Argyfwng Personol ar gyfer pob tenant mewn blociau uchel. Caiff hyn ei 
ymestyn hefyd i unrhyw denant y mae'r Tîm Cydymffurfio, neu 
adrannau mewnol eraill wedi nodi bod angen Cynllun Gadael Personol 
ar ei gyfer.  

Aelod o staff yn cynorthwyo cwsmeriaid. * Cyn Covid-19 
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Dull Ailgartrefu Cyflym o ymdrin â digartrefedd - gan 
wneud digartrefedd yn brin, yn fyr ac yn rhywbeth nad 
yw’n digwydd yn rheolaidd. 
 
Atal   
Nodwyd bod ymyrryd yn gynnar yn allweddol i fynd i'r afael â 
digartrefedd yn llwyddiannus. Mae gan Gyngor Caerdydd 
record dda o atal digartrefedd pan fo pobl yn ceisio cymorth 
mewn pryd.  Yn 2019/20, cafodd digartrefedd ei atal mewn 
78% o'r holl aelwydydd a geisiodd gymorth. 
  
Mae ymyriadau a chyngor cynnar wedi arwain at ganlyniadau 
llwyddiannus pan fo cleientiaid wedi ymgysylltu â'r 
gwasanaeth, ond mewn llawer o achosion nid oes cyfle i 
weithio gyda chleientiaid cyn iddynt ddod yn ddigartref.  
 
Byddwn yn mynd i'r afael â hyn drwy hyrwyddo'r 
gwasanaethau sydd ar gael a sicrhau bod cymorth ar gael yn 
haws i bobl mewn hybiau lleol a lleoliadau cymunedol. 
 
Ailgartrefu yn gyflym 
Pan fo modd, rydym yn gweithio i atal rhywun rhag dod yn 
ddigartref. Os na ellir cyflawni hyn, rydym am sicrhau bod 
digartrefedd yn fyr ac nad yw'n ail-ddigwydd.  Yn ganolog i 
hyn mae dull ailgartrefu cyflym.   
 
Drwy ddarparu cyngor a chymorth atal hygyrch, asesiadau 
amlasiantaethol arbenigol a dyrannu tai drwy ddefnyddio dull 
integredig a deinamig, byddwn yn trawsnewid y gwasanaeth 
ailgartrefu ac yn ymgorffori dull ailgartrefu cyflym fel bod 
digartrefedd yn brin, yn fyr ac yn rhywbeth nad yw’n digwydd 
yn rheolaidd.   
 
O fewn y dull ailgartrefu cyflym newydd, bydd dyrannu tai 
cymdeithasol, tai rhent preifat a llety dros dro yn cael ei 
integreiddio a'i alinio, gan ddarparu system ddeinamig sy'n 
ymateb i anghenion sy'n newid.  
 
Mae gan Gaerdydd ystod dda o lety dros dro, ond gall hyd yr 
arhosiad o fewn y llety hwnnw fod yn hir a gall symud ymlaen 
i lety parhaol fod yn rhy araf.  Mae treulio cyfnodau hir mewn 

Ailgartrefu yn gyflym 
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llety dros dro yn peri gofid i aelwydydd digartref a gall effeithio ar 
addysg plant.  Byddwn yn ail-bwrpasu rhai o'n llwybrau llety dros dro i 
gynnig llwybrau symud ymlaen clir a cyflym.   
 
Byddwn yn darparu pecyn cymorth wedi'i deilwra i gartrefu pobl yn 
barhaol cyn iddynt ddod yn ddigartref, ac i'r cleientiaid hynny sy'n dod 
yn ddigartref, byddwn yn sicrhau mai dim ond am gyfnod byr y byddant 
yn ddigartrefedd gan ddychwelyd i dai parhaol drwy flaenoriaethu’r 
gwaith o osod tai cymdeithasol i gleientiaid digartref.  
 
Byddwn yn defnyddio dull aml-asiantaeth a chyfannol, gan sicrhau y 
deuir o hyd atebion i'r rhai ag anghenion tai lluosog neu gymhleth, gan 
gynnwys y rhai sy'n byw mewn tai sy’n orlawn neu sydd ag angen 
meddygol.  
 
Cyflawnir y dull ailgartrefu cyflym newydd hwn drwy weithio'n strategol 
gyda'n partneriaid tai cymdeithasol.  Byddwn yn sicrhau bod cwotâu a 
thargedau'n cael eu pennu ac y byddwn yn gwneud newidiadau i'r 
Polisi Dyraniadau yn ôl y gofyn er mwyn sicrhau ein bod yn 
blaenoriaethu’r gwaith o osod y tai sydd ar Restr Aros Tai Caerdydd i'r 
rhai mwyaf anghenus.  
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Roedd mynd i'r 
afael â'r argyfwng 
tai a mynd i'r afael 
â chysgu ar y stryd 
yn flaenoriaeth i'r 
Cyngor, cyn 
pandemig Covid-
19.  Mabwysiadwyd 
dull strategol gyda 
phartneriaid, gyda 
chynnydd 
sylweddol wedi'i 
wneud o ran lleihau 
nifer y bobl sy'n 
cysgu ar y stryd yn 
y ddinas.   

Mae Tîm Hosteli ac 
Allgymorth y 
Cyngor wedi 
chwarae rhan arweiniol yn y gwaith o fynd i'r afael â chysgu 
ar y stryd a mynd i'r afael ag anghenion cymhleth llawer o 
bobl ddigartref sengl, gan weithio gyda phartneriaid yn y 
sector statudol a'r trydydd sector i sefydlu amrywiaeth o 
wasanaethau ar gyfer cleientiaid digartref.  

Ar ddechrau pandemig Covid-19, roedd 30 o bobl yn cysgu 
ar y stryd ac roedd 140 o gleientiaid mewn llety brys.  
Sefydlwyd cyfanswm o 182 o unedau llety â chymorth 
ychwanegol, lle gallai cleientiaid warchod eu hunain neu 
hunanynysu.  Roedd hyn yn cynnwys 20 uned ynysu, 2 westy 
mawr, a llety wedi'i ail-bwrpasu.  Sefydlwyd y llety gan Dîm 
Hosteli ac Allgymorth y Cyngor ond roedd y gwasanaethau a 
ddarperir yn y cyfleusterau yn cael eu darparu ystod eang o 
sefydliadau.  

Helpu pobl sengl a’r rhai sy’n agored i niwed 

Gwasanaethau camddefnyddio 
sylweddau dan arweiniad nyrsys yn y 
gwestai  
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Roedd hyn yn cynnwys ymyriadau therapiwtig a sesiynau cwnsela a 
gyflwynwyd ar y safle.  Amlygodd y pandemig y gall llety o ansawdd da 
gyda chymorth ar y safle wneud gwahaniaeth gwirioneddol o ran helpu 
unigolion anhrefnus a bydd gwersi a ddysgwyd drwy gydol y pandemig 
yn cael eu datblygu i ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol.   

  

Canolfan Asesu   

Bydd creu Canolfan Asesu newydd ar gyfer pobl ddigartref sengl sy’n 
agored i niwed yn ein helpu i ddeall yn well anghenion pobl gydag 
anghenion cymhleth.   

Bydd y prif adeilad yn darparu gwasanaethau iechyd a digartrefedd ac 
yn ganolfan ar gyfer y Tîm Allgymorth ac Amlddisgyblaethol 
Digartrefedd estynedig.  Bydd 19 o unedau hunangynhwysol ar y safle 
hefyd i ddarparu llety brys pobl sydd angen llety dros nos ar unwaith.  

Mae datblygu'r llety hunangynhwysol hwn yn sicrhau ein bod yn 
cyflawni nod Llywodraeth Cymru o symud oddi wrth fodel llawr a rennir 
fel llety brys.  

Beatie Passive units - Assessment Centre, Hayes Place  
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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 ar y stryd.  Bydd y tîm yn gweithio yn y ganolfan asesu 
newydd a bydd yn galluogi unigolion i gael mynediad ar 
unwaith at wasanaethau asesu, cyngor, cymorth a lleihau 
niwed. 
 
Mae'r tîm wedi'i ehangu 
eleni er mwyn cynnig 
dulliau gofal iechyd a 
rheoli achosion cyson.  
Bydd tri gweithiwr 
therapiwtig ychwanegol 
yn cael eu recriwtio, gan 
godi'r cyfanswm i 
chwech.  Mae swyddog 
prawf hefyd wedi cael ei 
recriwtio ac mae bellach 
yn gweithio fel aelod o’r 
tîm.   
 
Ehangu'r Cynllun Tai yn 
Gyntaf  
Mae Tai yn Gyntaf yn 
cynnig lleoliadau 
uniongyrchol mewn 
tenantiaethau Cyngor, 
Cymdeithas Tai a sector rhent preifat gyda chymorth dwys a 
pharhaus. Mae dau gynllun Tai yn Gyntaf yng Nghaerdydd, 
un a redir gan y Cyngor ac un gan Fyddin yr Iachawdwriaeth.  
 
Eleni, mae nifer yr unedau wedi'i ehangu o 40 i 55. Rydym 
hefyd yn bwriadu cynyddu’r Tîm Byw'n Annibynnol Llety â 
Chymorth (SAIL) presennol i weithio gyda chleientiaid 
cymhleth gydag anghenion dwys gan ddefnyddio dulliau 
ymyrryd cyfnod allweddol.  
 
Bydd y tîm yn darparu cymorth dwysach i gleientiaid sydd 
mewn llety â chymorth ac sy'n barod i drosglwyddo i fyw'n 
annibynnol. 

Datblygu'r Tîm Amlddisgyblaethol ymhellach  

Lewis yn darparu cwnsela i gleientiaid. 
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Stori Kevin 
Cyn argyfwng Covid-19, roedd Kevin yn cysgu ar y stryd ar risiau Llys y 
Goron Caerdydd yn dilyn cyfnod anodd yn ei fywyd.  Disgrifia Kevin ei 
hun fel un sydd mewn "cyflwr o anobaith". Dywedodd Kevin "pan 
fyddwch chi’n anobeithiol ac yn methu dod o hyd i ffordd allan, mae'n 
anodd dweud na wrth gyffuriau". Roedd Kevin yn defnyddio 
sylweddau'n drwm ac yn teimlo bod ei iechyd meddwl a'i les yn 
gwaethygu.  

Ymgysylltodd Tîm Allgymorth Cyngor 
Caerdydd â Kevin a sicrhau llety iddo 
yng Ngwesty'r OYO.  Ymgysylltodd 
Kevin yn dda â chefnogaeth yn y 
gwesty a chafodd ei gyfeirio at y Tîm 
Amlddisgyblaethol i'r Digartref a 
dechreuodd gael ei gwnsela dros y ffôn.   
Roedd Kevin yn teimlo bod cael ystafell 
breifat, cymorth staff 24 awr a bwyd yn 
rhoi'r cyfle iddo ganolbwyntio arno'i 
hun. Dechreuodd Kevin deimlo'n 
gadarnhaol am y dyfodol a chyda 
chymorth a chyngor gan staff, roedd yn 
awyddus i roi'r gorau i ddefnyddio 
sylweddau.   
Roedd Kevin yn awyddus i symud 

ymlaen i fyw'n annibynnol.  Cwblhawyd cynllun tai personol gyda Kevin 
ac fe'i cyfeiriwyd at Tai yn Gyntaf.  
Roedd Kevin yn cyfarfod yn rheolaidd gyda’i weithiwr allweddol Tai yn 
Gyntaf i gael cymorth cyn-denantiaeth cyn dod o hyd i eiddo ar ei gyfer 
yn ei hoff ardal yng Nghaerdydd. Aeth Kevin i weld yr eiddo ac ni 
oedodd cyn dweud cymaint yr oedd yn ei hoffi a’i fod am ei dderbyn! 
Aeth Kevin i siopa mewn siopau elusennol lleol gyda'i weithiwr 
allweddol i ddod o hyd i ddodrefn ail-law fforddiadwy a defnyddiodd ei 
gyllideb Tai yn Gyntaf unigol i brynu teledu a ryg i "wneud i'w fflat 
deimlo'n gartrefol".   
Mae Kevin yn wên o glust i glust pan fydd yn dangos ei gartref newydd 
i bobl a rhyw ddiwrnod mae’n gobeithio gwirfoddoli fel mentor cyfoedion 
i helpu eraill i gyflawni eu potensial.  Mae Kevin yn gobeithio ailgartrefu 
Jack Russell o loches anifeiliaid lleol (gyda chaniatâd ei landlord) 
unwaith y bydd wedi setlo ac mae’n mwynhau mynd am dro yn ei barc 
lleol. Meddai Kevin, "mae'r gefnogaeth a gefais wedi fy achub rhag 
bywyd o gamddefnyddio cyffuriau a dioddefaint ac ni allaf ddiolch digon 
i'r staff am eu cymorth".  

Kevin yn derbyn yr allweddi i'w fflat 
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Cynllun newydd gan Gyngor Caerdydd a gyflwynwyd mewn 
partneriaeth â Chymdeithas Tai Cadwyn yn defnyddio tir ar 
gyn safle PDSA ar Stryd Bute.  
 
Mae hyn wedi darparu 13 o gartrefi newydd wedi'u hadeiladu 
o gynwysyddion llongau a adnewyddwyd.  
 
Mae'r cynllun yn cynnwys saith uned dau wely sy'n cynnwys 
cynhwysydd 40tr ac 20tr a chwe uned un gwely wedi'u 
gwneud o gynwysyddion 40tr ac mae'n ateb gwirioneddol 
arloesol o ran darparu tai.  
 
Cefnogwyd y cynllun gan Grant Tai Arloesol Llywodraeth 
Cymru i ddarparu llety dros dro i deuluoedd digartref hyd nes 
y gellir dod o hyd i fwy o gartrefi parhaol.  
 
Yn ystod Covid-19 mae'r unedau wedi cael eu hail-bwrpasu 
i'w defnyddio fel unedau ynysu ar gyfer pobl ddigartref.  

Atebion tai arloesol  

74 
PDSA Site, Butetown 
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Mae’r Cyngor yn gweithio gyda Beattie Passive i gynyddu'n gyflym y 
cyflenwad o lety dros dro sydd ar gael yn y ddinas a’u troi yn gartrefi 
ansawdd uchel, perfformiad uchel er mwyn darparu ar gyfer teuluoedd 
digartref. 

Bydd Beattie Passive yn creu 50 o gartrefi modwlar newydd ar gyfer y 
ddinas, gyda’u hadeiladau Haus4 modern yn safle’r ffatri nwy yn 
Grangetown.  Bydd y cynllun, sy’n amodol ar ganiatâd cynllunio, yn darparu 
50 o fflatiau modwlar un, dwy a thair ystafell wely a fydd yn rhoi cartrefi dros 
dro i deuluoedd wrth chwilio am atebion mwy parhaol ar eu cyfer.  Bydd y 
bloc cyntaf yn cael ei drosglwyddo ym mis Mehefin 2021 a bydd y cynllun 
cyfan wedi'i gwblhau erbyn mis Tachwedd 2021.   

Mae’r unedau sydd â ffrâm bren, wedi’u hadeiladu ar gyfer oes o 60 
mlynedd a mwy, yn cael eu cynhyrchu oddi ar y safle gan ddefnyddio 
deunyddiau sydd ag ôl troed carbon isel, a’u dosbarthu i’r safle i’w gosod.   
Mae’r cartrefi’n rhoi lefelau uchel o ddiogelu rhag sŵn, llifogydd a radon.  

Caffaelwyd y ffatri nwy blaenorol, 29 erw ar Ferry Road yn Grangetown gan 
y Cyngor yn gynharach eleni i’w gynnwys yn ei raglen datblygu tai 
uchelgeisiol. Mae'r cyngor yn bwriadu darparu datblygiad deiliadaeth 
gymysg o hyd at 500 o gartrefi newydd ar y safle.  

Dros dro, mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i roi £4.5 miliwn tuag at 
gynllun y ffatri nwy, fel rhan o becyn gwerth miliynau o bunnoedd a 
gyhoeddwyd dros yr haf i fynd i’r afael â digartrefedd ledled Cymru. 

CGI o Ferry Pods - i fod i gael ei gwblhau 

Atebion arloesol ar y gweill 
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Cynlluniau byw â chymorth  

Mae gan Gyngor Caerdydd nifer o eiddo byw â chymorth ledled 
y ddinas.  Mae rhai o'r tai yn gartref i oedolion ag anawsterau 
dysgu, sydd angen byw mewn cartrefi â chymorth. Mae eraill 
yn gartref i oedolion ifanc rhwng 16 a 21 oed sydd hefyd angen 
cymorth. 

Mae angen adnewyddu nifer o'r eiddo, ond mae'n bwysig 
rheoli'r broses hon yn ofalus oherwydd anghenion cymhleth 
llawer o'r preswylwyr.   

Rydym wedi datblygu rhaglen adnewyddu ar gyfer yr eiddo ac 
rydym yn gweithio gyda'n cydweithwyr yn y gwasanaethau i 
oedolion i sicrhau bod trefniadau addas ar waith i'n galluogi i 
gwblhau'r gwaith adnewyddu hwn. 

 Ar hyn o bryd yr ydym yn gweithio ar Dŷ Danescourt, eiddo 
sy'n gartref i chwe oedolyn ifanc a'u gweithwyr cymorth.  

 Mae'r gwaith sy'n cael ei wneud yn cynnwys gosod cegin 
newydd, ystafelloedd ymolchi newydd, uwchraddio'r trydan, 
adnewyddu pob ystafell wely ac uwchraddio'r holl fannau 
byw cymunedol.  

 Bydd yr eiddo a adnewyddwyd yn galluogi'r oedolion ifanc i 
fyw mewn eiddo diogel, croesawgar a chyfforddus. Bydd 
hyn yn eu galluogi i ddatblygu eu sgiliau byw'n annibynnol 
ac yn y dyfodol agos, yn eu galluogi i symud i'w cartrefi eu 
hunain.  
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Prynu Gwesty'r YHA  

Yn ystod mis Mawrth 2020 fel ymateb i'r pandemig roedd yn hanfodol 
cael gafael ar lefelau sylweddol o lety hunangynhwysol ychwanegol yn 
gyflym er mwyn sicrhau nad oedd neb yn aros ar y stryd ac yn benodol y 
gallai unigolion hunanynysu a chael eu hamddiffyn rhag y feirws. 
Sicrhawyd yr YHA yn wreiddiol i sicrhau’r lle ychwanegol oedd ei angen 
ar sail tymor byr.  Mae'r llety a ddarperir ar ffurf 80 ystafell gyda 
chyfleusterau en-suite.  Mae'r safle wedi'i staffio 24/7 gydag ystod eang o 
wasanaethau cymorth ac iechyd ar y safle.   

 

Mae lleoliad a chyfleusterau'r cynllun wedi bod yn amhrisiadwy i 
Gaerdydd wrth ymateb i Covid-19 a'r bwriad nawr yw prynu'r safle er 
mwyn gallu parhau i gynnig llety hunangynhwysol o ansawdd uchel gyda 
chymorth yn y tymor hwy.  

YHA tu mewn 

Good quality homeless accommoda on 
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Gan weithio mewn partneriaeth i fynd i'r afael â digartrefedd 
mae Timau Hosteli ac Allgymorth y Cyngor wedi arwain y 
gwaith o ddatblygu cynlluniau newydd i fynd i'r afael â 
digartrefedd.  
 
Llety â chymorth Tŷ Casnewydd 
Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn datblygu amrywiaeth o 
gynlluniau parhaol yn lle’r gwestai a ddefnyddiwyd yng 
nghamau cynnar pandemig Covid-19.  Agorodd y cyntaf o'r 
rhain, Tŷ Casnewydd ym mis Medi mewn hen lety myfyrwyr, 
sy'n eiddo i Pobl Group. Mae'r hyn a ddysgwyd o'r pandemig 
o ran cynnig yr ystod lawn o wasanaethau iechyd a 
therapiwtig ar y safle wedi'i ddatblygu.  Mae'r prosiect yn 
lletya 42 o unigolion mewn unedau en-suite. Mae'n fan lle 
gall y rhai ag anghenion canolig i isel gael sicrwydd a 
sefydlogrwydd, a pharhau i fynd i'r afael â'u hanghenion 
cymorth nes eu bod yn barod i symud ymlaen i fyw'n 
annibynnol.  Mae'r prosiect yn cael ei staffio dros gyfnod o 24 
awr bob dydd ac mae cleientiaid yn gallu cael cymorth pryd 
bynnag y bydd ei angen arnynt.   
 
Adams Court 
Mae Adams Court, adeilad sy'n eiddo i United Welsh, sydd 
wedi bod yn hostel i deuluol, yn cael ei newid i ddarparu 103 
o fflatiau hunangynhwysol i bobl sengl. Bydd yr eiddo'n cael 
ei osod gan ddefnyddio egwyddorion Tai yn Gyntaf a dull sy'n 
seiliedig ar drawma, gan ganolbwyntio ar unigolion ag 
anghenion cymorth cymhleth neu uchel.  Bydd pobl sengl a 
gaiff eu lletya yma yn gallu cael gafael ar gymorth a 
gwasanaethau iechyd gyda chyfleusterau camddefnyddio 
sylweddau a lleihau niwed yn cael eu darparu yn y cyfleuster. 

Bydd cymorth o 
ran cael 
mynediad at 
addysg, gwaith a 
hyfforddiant hefyd 
ar gael.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llety a Chymorth Gwell 

Adams Court, City Centre 
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Baileys Court  
Unwaith eto, gan weithio mewn partneriaeth ag United Welsh, bydd 47 
o fflatiau hunangynhwysol yn cael eu datblygu yn Baileys Court. Y nod 
yw darparu llety sefydlog i unigolion ag anghenion cymorth cymhleth 
neu uchel.  
Mae gwella canolfannau i’r digartref sy’n cynnig llety dros dro y tu allan 
i ganol y ddinas yn cael eu datblygu i sicrhau bod cyflenwad digonol o 
lety dros dro i deuluoedd.  
 
Mae canolfannau i deuluoedd sy'n ddigartref yn cael eu darparu yn 
Briardene yn Gabalfa, sy'n eiddo i United Welsh, Harrison Drive yn 
Trowbridge a safle’r Gwaith Nwy yn Grangetown, a byddant wedi'u 
cwblhau erbyn 
Gwanwyn/Haf 
2021. Bydd pob un 
o'r tair canolfan yn 
cynnig llety teuluol 
o ansawdd da gyda 
staff ar y safle yn 
ystod y dydd a 
darpariaeth arall 
megis 
gwasanaethau 
cymorth cynnar i 
deuluoedd, 
ymweliadau iechyd 
a chymorth rhianta.  
 
Cynllun prydlesu sectorau rhentu preifat Llywodraeth Cymru  
Fel rhan o Gynllun Prydlesu Sectorau Rhentu Preifat Llywodraeth 
Cymru, bydd Cyngor Caerdydd yn rheoli hyd at 67 eiddo ar ran 
landlordiaid preifat am hyd at bum mlynedd. Bydd yr eiddo hyn yn cael 
eu cadw ochr yn ochr â stoc tai cyngor er mwyn sicrhau rheolaeth 
effeithiol ac effeithlon.  Gall unrhyw landlord sydd am gymryd rhan yn y 
cynllun gael grant i wneud unrhyw atgyweiriadau angenrheidiol a allai 
fod yn ofynnol yn yr eiddo.   
 
Bydd y rhai sy'n ymwneud â'r cynllun yn cael isafswm incwm rhent 
gwarantedig ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol am y pum mlynedd.  Bydd 
unrhyw ddifrod pan fydd tenant yn gadael sy'n uwch na'r traul arferol yn 
cael ei drwsio gan y Cyngor.  Bydd yr eiddo'n cael ei brydlesu i 
gleientiaid digartref a bydd unrhyw un sy'n defnyddio'r eiddo dan sylw 
yn gallu cael gafael ar gymorth sy'n gysylltiedig â thai a chymorth arall 
yn ôl yr angen.  

Briardene in Gabalfa 
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Mae swyddogion o wasanaeth tai'r Cyngor wedi bod yn gwneud eu 
rhan i gefnogi unigolion sy’n agored i niwed drwy gydol y pandemig, 
drwy weithio yn un o'r gwestai a gafaelwyd gan y Cyngor i  helpu pobl 
ddigartref i gadw'n ddiogel. Ar ben eu swyddi 'bob dydd' fel 
swyddogion Cyllid ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, mae Sandra, 
Tina, Kelly ac Anna wedi bod yn gweithio sifftiau gyda'r nos a 
phenwythnos yn hostel YHA, y cymerodd y Cyngor drosodd ym mis 
Mawrth fel ymateb cyflym i helpu unigolion i ddod oddi ar y strydoedd 
a  darparu llety hunangynhwysol i gleientiaid yn ystod yr argyfwng. 
 
Dywedodd Sandra: "Pan ddaeth y wlad o dan y cyfnod clo ac agorodd 
y Cyngor yr YHA, fe 
wnaethon nhw ofyn i 
wirfoddolwyr helpu. 
Gwnaethom 
gyflwyno ein henwau 
ar gyfer shifftiau 
ychwanegol ar ben 
ein rolau arferol ac 
mae'r gweddill yn 
hanes." 
  
Dywedodd Kelly:  
"Mae Covid-19 wedi 
rhoi persbectif 
newydd i bobl.  
Roeddwn i'n teimlo yn ystod y cyfnod hwn, bod angen i mi allu rhoi 
rhywbeth yn ôl. Nid oedd angen i'r un ohonom hunan-warchod felly 
roeddem yn gallu helpu. Dros gyfnod o amser, drwy gysondeb yn ein 
hymagwedd at breswylwyr, mae cydberthnasau'n gwella ac mae'n 
wych gweld pobl yn symud ymlaen.  Mae'r llwyddo ar raddfa fach yn 
enfawr mewn gwirionedd. Rwy'n mynd adref ac yn teimlo fy mod wedi 
cyflawni rhywbeth."  
 
Mae Anna wedi gallu defnyddio ei sgiliau iaith Pwyleg frodorol i helpu 
rhai cleientiaid i oresgyn rhwystr iaith sydd wedi eu hatal o'r blaen 
rhag cael gafael ar y cymorth yr oedd ei angen arnynt. 
  
Nawr, 11 mis yn ddiweddarach, mae'r pedwar Swyddog Tai yn 
benderfynol o barhau i weithio yn yr hostel dros dro tan na fydd eu 
hangen mwyach, fel eu ffordd o roi rhywbeth yn ôl yn ystod y cyfnod 
heriol hwn.   

Rhoi rhywbeth yn ôl i gynorthwyo cleien aid digartref 

Staff y cyngor yn helpu yn yr hosteli 
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Ar ddechrau'r cyfnod clo, cafodd dau weithredwr symudol a gofalwr eu 
hadleoli i Dominions Way lle'r oeddent yn cynorthwyo â storio a darparu 
Cyfarpar Diogelu Personol pwysig a pharseli bwyd o amgylch y ddinas, i 
safleoedd ac ysgolion y cyngor fel ei gilydd.  
 
Cafodd y gwaith o lanhau blociau fflatiau isel ei atal er mwyn 
canolbwyntio ar hosteli, safleoedd llety uchel a llety gwarchod. Roedd y 
tîm yn cynorthwyo’r holl safleoedd o amgylch Caerdydd gan ddiheintio 
adeiladau’n ddi-baid. Roedd hyn yn cynnwys glanhau ystafelloedd gwag 
mewn cyfadeiladau llety gwarchod a hosteli, er mwyn galluogi'r Tîm 
Dyrannu i'w hail-ddyrannu'n gyflym pan fo angen.  Roedd y tîm hefyd yn 
glanhau ystafelloedd pan oedd pobl yn yr ysbyty gydag achosion 
tybiedig o Covid-19 i sicrhau diogelwch preswylwyr eraill.  Mewn hosteli, 
ysgwyddodd y tîm yr her fwy o ddiheintio'r safleoedd newydd a 
ddefnyddir yn gyson saith diwrnod yr wythnos. Tasg anodd o ystyried 
problemau ac anghenion llawer o drigolion yr hostel. 
  
 Mae gofalwyr symudol wedi cwblhau dros 1500 o sesiynau glanhau 

sy’n ymwneud â Covid-19 ers mis Ebrill.  
 Mae gweithwyr glanhau a chlirio wedi cwblhau dros 500 o sesiynau 

clirio sy'n ymwneud â Covid-19 ers mis Ebrill. 
 Mae gweithredwyr chwistrelli jet yn dal i gynorthwyo a gwaith 

glanweithdra yn yr hosteli a'r safleoedd cysgodol. 

Timau gofalu sy'n gweithio drwy'r pandemig  

Tîm Gwasanaethau Tai yn casglu parseli bwyd o Ganolfan leol  
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Mae Jorge a'i bartner Ana wedi bod yn lanhawyr yn Hyb Ystum 
Taf a Gabalfa dros y blynyddoedd diwethaf ac wedi helpu â’r 
gwaith o ailagor hybiau'n raddol, lle cyflwynwyd mesurau 
glanhau ychwanegol i gadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel. 

Pan oedd yr hybiau ar gau dros dro yn ystod y cyfnod atal 
diweddar, cafodd Jorge ei adleoli, fel nifer o aelodau eraill o 
staff, i lenwi rolau mewn mannau eraill yn y cyngor ac ar y 
rheng flaen. 

Anfonwyd Jorge i gynorthwyo Ysgol Gynradd Meadowbank, 
gyda'r bwriad o ddychwelyd i'w ddyletswyddau yn yr hyb ar ôl y 
cyfnod atal. Fodd bynnag, roedd ei ddull trefnus a dibynadwy 
a'i agwedd gyfeillgar tuag at staff a disgyblion yr ysgol yn 
golygu nad oeddent am adael iddo fynd!  

Gofynnodd Meadowbank os gallai Jorge aros fel glanhawr 
amser cinio, gan gynorthwyo â mwy o fesurau iechyd a 
diogelwch ac felly mae wedi parhau i helpu'r ysgol yn ogystal â 
dychwelyd i’w ddyletswyddau yn yr hyb gydag Ana.  

Dywedodd Pennaeth Ysgol Gynradd Meadowbank, Claire 
Hardy, "Pan gawsom wybod bod Jorge yn cael ei adleoli 
roeddem yn siomedig iawn gan nad oeddem am ei golli.  

Roedd y disgyblion wedi arfer â Jorge ac roeddent yn edrych 
ymlaen at ei weld bob dydd ac roedd y staff yn hyderus ei fod 
yn parhau i gadw'r amgylchedd yn lân ac yn ddiogel. Rydym i 
gyd yn falch iawn ei fod yn gallu aros yn rhan o deulu 
Meadowbank wrth i ni barhau’n llwyddiannus i gadw ysgolion 
ar agor." 

Dywedodd Uwch Swyddog Hyb yn Hyb Ystum Taf a Gabalfa,  
Lucien Wise: "Rydym i gyd yn hynod hapus ac yn falch o 
Jorge, cymaint ag yr hoffem ei gael i ni’n hunain! Mae'n 
dalentog, yn garedig ac yn gweithio'n galed. Rwy'n gwybod yn 
iawn y bydd yn ased i Meadowbank, wrth barhau i gadw ei 
ddyletswyddau arferol yma yn yr hyb." 

Arwyr Covid‐19  
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Jorge & Ana in Llandaff North Hub 
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Mae effeithiau newid yn yr 
hinsawdd eisoes yn llywio 
ein bywydau. Wrth i 
allyriadau nwyon tŷ gwydr 
gynyddu, mae Caerdydd 
wedi wynebu’r holl 
symptomau allweddol sy’n 
gysylltiedig â’r newid yn yr 
hinsawdd a wnaed gan 
ddyn, gan gynnwys 
patrymau tywydd ansicr, 
llygredd aer, tywydd poeth 
a newidiadau mewn 
bioamrywiaeth. Mae hyn 
hefyd wedi arwain at 
gostau economaidd a 
chymdeithasol cysylltiedig 
wrth i fusnesau a 
dinasyddion gael trafferth 
gyda materion fel difrod a 
achosir gan lifogydd, ansawdd aer gwael a aflonyddu arall ar 
eu bywydau bob dydd.  

Yn 2019, datganodd Gyngor Caerdydd Argyfwng Hinsawdd. 
Mae hyn yn golygu ein bod ni fel sefydliad yn cydnabod yr 
her ac yn barod i chwarae ein rhan. Ochr yn ochr â 
dinasoedd eraill ledled y byd, rydym wedi ymrwymo i gymryd 
y camau y mae eu hangen i atal newid yn yr hinsawdd rhag 
gwaethygu.  

Ôl-ffitio tai ar raddfa fawr  

Mae tai sydd heb eu hinswleiddio’n ddigonol yn ffynhonnell 
helaeth o dlodi cymunedol (tanwydd), ansawdd aer gwael a 
gwastraff ynni ledled y ddinas. Mae gwella a chyflymu gwaith 
i wneud cartrefi presennol yn fwy effeithlon o ran ynni ac yn 
gyfforddus nid yn unig yn mynd i'r afael â hyn ond gallai 
hefyd ysgogi meysydd newydd ar gyfer datblygu sgiliau a 
chyflogaeth. Byddwn yn datblygu ein syniadau a'n cynigion 
ariannu ar hyn i'w cyflwyno i ddarpar bartneriaid cyflawni a 
allai ein helpu i wireddu'r uchelgais hwn, ar raddfa ranbarthol 
neu genedlaethol o bosibl.  

Caerdydd Un Blaned ‐ ymateb strategol i’r argyfwng hinsawdd.   
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Ers 2013, rydym wedi gosod tua 9,500 o fesurau effeithlonrwydd ynni 
mewn cartrefi ledled Caerdydd, gan leihau'r galw am ynni drwy wella 
safonau adeiladu. 

Mae’r mesurau yn cynnwys: 

• Insiwleiddio mwy na 1,200 o Waliau Allanol 

•Inswleiddio mwy na 8,455 o dai yn fewnol ac uwchraddio boeleri 

Rydym wedi bod yn gweithio ar gyfres o welliannau effeithlonrwydd 
ynni ac ôl-ffitio i'n hystâd weithredol sydd wedi helpu i leihau ein 
defnydd o ynni ac, o ganlyniad, ein hallyriadau carbon cyn y targedau a 
osodwyd yn ein Strategaeth Lleihau Carbon yn 2015 o ostyngiad 
blynyddol o 5% y flwyddyn mewn carbon. 

 

Camau gweithredu a gynllunnir:  

Mae ein cynlluniau uniongyrchol i ymateb i'r Argyfwng Hinsawdd a dod 
yn Garbon Niwtral erbyn 2030 yn cynnwys: 

Diweddaru ein strategaeth eiddo i gefnogi'r gwaith o gyflawni targed 
carbon niwtral 2030 ar gyfer y cyngor, gan gynnwys cydgrynhoi 
asedau, ôl-ffitio a defnyddio ynni adnewyddadwy yn gyflymach. 

Darparu 1,500 o gartrefi cynaliadwy o ansawdd uchel drwy gynllun 
Cartrefi Caerdydd y cyngor, gan gynnwys tai modiwlaidd cyflym ac ynni
-effeithlon, a chartrefi Passivhaus. 

Cyflawni prosiect ystâd dai beilot di-garbon ar hen safle Ysgol 
Uwchradd y Dwyrain. 

Gwella mesurau effeithlonrwydd ynni i'r stoc dai bresennol.  E.e. gosod 
deunydd inswleiddio ychwanegol mewn eiddo sydd â llai na 200mm. 
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 Mae datblygiad carbon isel cyffrous gan y cyngor wedi 
dechrau ar gyn safle Ysgol Uwchradd Tredelerch.   

 
Y cynllun hwn yw'r datblygiad mwyaf yn Rhaglen Cartrefi 
Caerdydd sy'n darparu 214 o gartrefi deiliadaeth gymysg 
carbon isel (gwerthiant sail 70% ar y farchnad a 30% gan y 
cyngor). Mae'r cynllun yn cynnwys Addison House a bydd y 
datblygiad cyfan yn cyrraedd y safon carbon isel, gan leihau 
biliau tanwydd i breswylwyr yn sylweddol a lleihau allyriadau 
carbon yn aruthrol.  Mae'r dechnoleg arloesol yn cynnwys;   
 Pympiau gwres o’r ddaear  
 storio gwres  
 paneli PV solar a batris ar gyfer pob cartref 
 pwynt gwefru ceir ar gyfer pob cartref  
 gwelliant o 95% ar gyfartaledd yn erbyn Rheoliadau 

Adeiladu 
 sgôr SAP 'A'  
 prosiectau gwresogi/biliau pŵer £398 y flwyddyn  
 Dim nwy o gwbl ar y safle. 
 
Bydd y cynllun cyfan yn gweithredu fel 'storfa ynni' gyda 
batris, storfeydd gwres ac yn gwefru ceir. Gellir storio ynni 
dros ben o'r grid, a gwerthu ein hynni dros ben o'r safle i'r 
grid.  Bydd hyn nid yn unig yn gostwng ein hallbwn carbon 
ond yn gostwng biliau.  

Symud tuag at gartrefi di‐garbon  
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Decarbonisation in housing stock through retrofit. Programme spec to be 
updated... 

Rydym wedi cael cyllid grant ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, (Grant 
Partneriaeth Tai Arloesol o £3.8 miliwn) ac mae'r cyngor yn gweithio mewn 
partneriaeth â Wates a Sero Energy i reoli'r cyflenwad ynni ar gyfer y safle 
ar ôl ei adeiladu. Bydd y rheolaeth ychwanegol hon yn galluogi'r cynllun 
cyfan i elwa o ynni dros ben am ddim yn y grid i wefru batris.   
 
Y datblygiad hwn yw ein cyntaf o lawer a fydd yn helpu i'n symud tuag at y 
nod o adeiladu cartrefi di-garbon net. Mae cartrefi di-garbon net yn golygu:   
 
 lleihau'r galw am ynni – gwneud yr adeilad mor thermol effeithlon â 

phosibl.  
 defnyddio ynni adnewyddadwy yn unig – dim nwy a defnyddio 

ffynonellau trydan adnewyddadwy yn unig.  
 sicrhau bod gan y gwaith adeiladu reolaeth o safon uchel iawn ar y 

safle.  
 defnydd isel o ynni  
 lleihau carbon ymgorfforedig yn y gwaith adeiladu. 
 gwrthbwyso’r defnydd o garbon drwy adeiladu tai a wedi’u gwneud o 

goed. 

Tai CGI Eastern High, Rumney- yn trosglwyddo o 2022 ymlaen 
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Mae'r Cyngor wedi gweithio i wella lefelau Tystysgrif 
Perfformiad Ynni (SAP) yn barhaus yn ei holl stoc gyda dim 
ond 4% bellach yn is na’r safon sy’n ofynnol gan Lywodraeth 
Cymru.  Cyfartaledd gwerth SAP ar gyfer ein heiddo yw 71.5, 
cyfartaledd cenedlaethol Cymru yw 61.  Ein bwriad yw codi 
hyn i 75 ar gyfartaledd.  Mae ein nod yn cyd-fynd â 
strategaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau bod cartrefi yn bwrw 
lefelau SAP di-garbon net o 92 ac uwch erbyn 2050.  
  
Mae pob ymdrech yn cael ei gwneud i wella effeithlonrwydd 
ynni pan fo’n bosibl, gan gynnwys cynyddu deunydd 
inswleiddio mewn atigau a waliau.  Mae rhaglenni gwaith yn 
mynd rhagddynt i osod deunydd inswleiddio llofftydd a waliau 
ceudod ledled y ddinas. 
 
Mae boeleri ynni effeithlon "A" eisoes wedi'u gosod mewn 
98% o holl eiddo'r cyngor, yn y dyfodol byddwn yn dechrau 
defnyddio gwres ynni amgen fel pympiau gwres o'r ddaear 
neu wres o’r aer. 
 
Wrth symud ymlaen, mae'r gwasanaeth yn bwriadu treialu ôl-
ffitio ffynonellau ynni adnewyddadwy megis paneli solar.  
 
Mae 'Safon Caerdydd' wedi'i gosod ar gyfer holl adeiladau 
newydd y cyngor.  Mae hyn yn gofyn am ddull adeiladwaith 
yn gyntaf o ddarparu cartrefi sy'n effeithlon o ran ynni. Mae 
hyn yn golygu bod adeiladwaith allanol yr adeilad mor 
effeithiol 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.  
 
Canfu arolwg cenedlaethol o denantiaid cymdeithasol yng 
Nghymru yn 2021 y byddai 78% yn hapus i wneud gwaith 
sylweddol ar eu heiddo er mwyn gwella effeithlonrwydd 
tanwydd.  
 
Prosiect peilot cychwynnol sy'n cael ei ymchwilio a'i gostio yw 
cynllun gwella gwresogi ar gyfer cynlluniau llety gwarchod. 
Arweiniodd gwaith blaenorol o ran gwella boeleri cymunedol 
at ostyngiad o 54% yn y defnydd o ynni.  

Datgarboneiddio ac ôl‐ffi o. 
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Cynnig i inswleiddio waliau allanol a defnyddio ynni adnewyddu 
mewn anheddau sy'n eiddo i'r cyngor 

 

Y cladinau a’r paneli solar osodwyd hyd yma:- 

 mae 354 o dai a 145 o flociau wedi'u cladio’n thermol 

 mae 59 o dai wedi cael paneli gwresogi dŵr solar. 

 mae 107 o dai ac 1 bloc wedi cael Paneli Solar PV (trydan). 

 

Blociau o fflatiau 

Mae’r gwaith o osod cladin thermol ar flociau o fflatiau wedi bod yn mynd 
rhagddo ers nifer o flynyddoedd gan ddefnyddio cyllid Cyfalaf, a chyllid 
Llywodraeth Cymru o dan gynlluniau "ARBED".  

Mae'r cynnig i gladio ein holl flociau o fflatiau isel yn cael ei ymchwilio a'i 
werthuso ar hyn o bryd. Pan fo modd, bydd cynnwys ynni adnewyddadwy 
yn cael ei ystyried o fewn y cynllun, paneli solar er enghraifft. 

 

Byddai unrhyw raglen waith yn destun ymgynghoriad llawn gyda 
phreswylwyr a dadansoddiad o’r costau, byddai'r gwaith yn cael ei 
flaenoriaethu ar sail yr angen i gyflwyno gwelliannau effeithlonrwydd ynni.  
Byddai blaenoriaethau'n cynnwys blociau sydd wedi’u hanner cladio â 
phren, blociau 'dim dirwyon' a blociau wedi’u cladio â dalenni metel, pan fo’r 
insiwleiddio'n arbennig o wael ynddynt. 

Byddai cwblhau'r gwaith yn rhoi gwerth SAP cyfartalog o 90 fesul eiddo.  

Dros eiddo clad yn Llanedeyrn 
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Cyflwyniad  
Mae'r Cyfrif Refeniw Tai (CRT) yn cofnodi incwm a gwariant 
mewn perthynas â Thai Cyngor. Mae'n ofynnol ei 
'glustnodi' (ei gadw ar wahân) yn unol â Deddf Llywodraeth 
Leol a Thai 1989. Mae clustnodi’r cyfrif yn golygu na ddylai 
awdurdodau lleol gymorthdalu costau sy'n ymwneud â Thai 
Cyngor o'r Gronfa Gyffredinol (h.y. o'r Dreth Gyngor neu gan 
y Grant Cynnal Refeniw) na chymorthdalu costau'r Gronfa 
Gyffredinol gan y CRT.  
 
Mae'r prif eitemau gwariant yn y cyfrif refeniw yn cynnwys 
costau cynnal a chadw ac atgyweirio, costau goruchwylio a 
rheoli (gan gynnwys ymgynghori â thenantiaid, casglu rhent, 
dyraniadau tai a rheoli eiddo ac ystadau) a thaliadau cyllido 
cyfalaf ar ddyled y CRT sydd heb ei thalu (llog a darpariaeth 
ar gyfer ad-dalu). Mae'r prif ffrydiau incwm yn cynnwys rhenti 
ac incwm o daliadau gwasanaeth. 
 
Mae'r eitemau uchod yn unol â deddfwriaeth a chanllawiau.  
 
Model ariannol 
Mae gan Gynllun Busnes y CRT fformat a chynnwys 
rhagnodedig sy'n un o’r gofynion o ran gwneud cais am grant 
Lwfans Atgyweiriadau Mawr gan Llywodraeth Cymru. 
 
Mae'r Cynllun Busnes wedi'i ategu gan fodel ariannol 30 
mlynedd sy'n nodi amcangyfrifon o incwm a gwariant cyfalaf 
a refeniw a gynllunnir dros y cyfnod.  Y bwriad yw defnyddio’r 
model hwn 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. 
 
O ystyried y cyfnod a gwmpesir gan y cynllun Busnes, 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 chyflwr stoc. 
Polisi Rhent 
Mae'r Cyngor yn pennu lefel y rhenti o fewn fframwaith polisi 
a bennwyd gan Lywodraeth Cymru( LlC).   Cyflwynwyd polisi 
Rhent Tai Cymdeithasol pum mlynedd gan Lywodraeth 
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Cymru rhwng 2020/21 a 2024/25 sy'n galluogi cynyddu'r rhent dim mwy 
na 1% yn uwch na chyfradd y mynegai prisiau defnyddwyr (CPI). Nid 
oes cadarnhad o'r dull gweithredu y tu hwnt i'r cyfnod hwn ac mae hyn 
yn risg sylweddol wrth gynllunio busnes.   
  
Yn unol â'r polisi newydd, cymeradwywyd cynnydd o 1.5% ar gyfer 
2021/22 ar gyfer pob tenant gan y Cyngor fel rhan o'i gyllideb flynyddol 
ym mis Mawrth.  Mae hyn yn darparu ar gyfer uchafswm cynnydd 
blynyddol o’r Mynegai Prisiau Defnyddwyr +1% bob blwyddyn rhwng 
2021/22 a 2024/25 gan ddefnyddio lefel y Mynegai o'r mis Medi 
blaenorol. Mynegai Prisiau Defnyddwyr mis Medi 2020 oedd  0.5%.  
 
Mae modelu ar gyfer y dyfodol wedi bod yn seiliedig ar gynnydd 
graddol o hyd at 2% yn y mynegai erbyn 2024/25 yn unol â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru a chan ystyried y dangosyddion o ran ffactorau 
chwyddiant. 
 
Ystyrir y bydd y cynnydd mewn rhenti a gynigir uchod yn galluogi’r 
gwaith o fodloni rwymedigaethau i denantiaid a benthycwyr ac yn helpu 
i ategu hyfywedd ariannol y CRT wrth sicrhau bod rhenti'n parhau i fod 
yn fforddiadwy i denantiaid presennol a thenantiaid y dyfodol. Bydd 
cynnydd ar y lefel hon hefyd yn galluogi parhad cynlluniau adeiladu 
newydd uchelgeisiol y Cyngor. 
 
Fforddiadwyedd a Gwerth am Arian 
Mae Polisi Rhenti Llywodraeth Cymru yn cydnabod yr angen i 
gydbwyso anghenion landlordiaid a buddiannau tenantiaid ac felly 
mae'r polisi'n cynnwys gofyniad bod landlordiaid cymdeithasol yn 
gwneud asesiad blynyddol o fforddiadwyedd, effeithlonrwydd costau ac 
yn dangos bod eu cartrefi a'u gwasanaethau yn cynnig gwerth am 
arian.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan yn glir y dylai fforddiadwyedd 
gynnwys yr holl gostau byw mewn eiddo gan gynnwys rhent, taliadau 
gwasanaeth a chostau ynni.  Felly, cynhaliwyd adolygiad o 
fforddiadwyedd byw mewn eiddo Cyngor yng Nghaerdydd. 
Defnyddiodd yr adolygiad Fodel Rhenti Byw Joseph Rowntree sy'n nodi 
y dylai rhent fod yn fforddiadwy i aelwyd sydd â rhywun mewn 
cyflogaeth amser llawn ac sy'n ennill o gwmpas yr isafswm cyflog. 
Mae'r model yn defnyddio enillion chwartel isaf yr enillwyr sy'n byw yng 
Nghaerdydd ac yn tybio bod 28% o'r incwm ar gael i dalu rhent ac mae 
wedi’i  addasu ar gyfer maint yr aelwyd. 
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Dangosodd yr adolygiad fod rhenti'r Cyngor yn fforddiadwy 
o'u cymharu â Rhenti Byw Joseph Roundtree.   
 
Cyflawnir Gwerth am Arian drwy ganolbwyntio ar 
flaenoriaethau allweddol wrth fynd ar drywydd amcanion 
cymdeithasol sydd o fudd i amrywiaeth o randdeiliaid / 
defnyddwyr gwasanaeth ac sy'n cyflawni'r blaenoriaethau 
hyn mewn ffordd effeithiol ac effeithlon. Nod Caerdydd yw 
cyflawni hyn yn y ffyrdd canlynol: 
cynnal cartrefi i safon uchel 
adeiladu cartrefi newydd 
darparu gwasanaethau tenantiaeth o safon uchel 
buddsoddi yn y gymuned fel gwaith i gynyddu 
cyflogadwyedd, cynhwysiant ariannol a chymdeithasol  
diwallu anghenion tai’r bobl fwyaf agored i niwed  
atal troi pobl allan o’u cartrefi 
cynorthwyo pobl i fyw'n annibynnol 
cefnogi amcanion polisi cenedlaethol a lleol. 
 
Er mwyn parhau i ddangos gwerth am arian, yn ystod 
2021/22 ac yn y blynyddoedd i ddod, bydd y Cyngor yn 
cyflawni’r canlynol: 
adolygu'r holl gostau i adlewyrchu gweithgarwch a gwerth am 
arian 
chwilio am gyfleoedd i wneud gwaith meincnodi allanol a 
hunanasesu gyda chyfoedion 
parhau i ddilyn arfer gorau'r Cyngor mewn perthynas â 
chaffael nwyddau a gwasanaethau 
sicrhau'r gwerth mwyaf posibl o asedau drwy feithrin 
dealltwriaeth o stoc a gwneud penderfyniadau busnes 
deallus (cymdeithasol) yn seiliedig ar y ddealltwriaeth honno. 
Bydd hyn yn golygu bod angen: 
dealltwriaeth o gyflwr stoc 
costau cynnal a chadw ac anghenion buddsoddi 
y galw yn ein cymunedau 
perfformiad y stoc ar lefel briodol a chymesur o ran manylder 
amrywiad mewn perfformiad ar draws y stoc 
blaenoriaethau ar gyfer gwella 
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Yn 2019/20 cychwynnodd y gwasanaeth adolygiad o wariant a chostau, 
er mwyn sicrhau gwerth da am arian.  Nododd yr adolygiad nifer o 
feysydd lle gellid gwneud arbedion effeithlonrwydd, gan gynnwys lefel 
yr atgyweiriadau a wnaed ar eiddo gwag a thaliadau a ailgodir gan 
wasanaethau eraill.   
 
Ymhlith y cyfleoedd ychwanegol o ran effeithlonrwydd mae adolygiad a 
gynllunnir o swyddfeydd yn unol â chynnydd mewn gweithio gartref a 
rhesymoli swyddfeydd. Hefyd, mae cynlluniau ar y gweill ar gyfer 
cynnal adolygiad pellach o atgyweiriadau ymatebol.  
 
Bwriedir parhau â’r gwaith hwn yn 2020/21 gydag adolygiad llawn o 
gostau canolog a gorbenion.   
 
Rhenti a Rhagdybiaethau Eraill - 2021/22 i 2025/26 
Mae'r tabl isod yn nodi'r codiadau rhent y cyfeirir atynt uchod a 
rhagdybiaethau eraill o fewn y model dros y cyfnod.  

 
Hefyd, tybir y bydd taliadau gwasanaeth yn cynyddu yn unol â 
chwyddiant i adennill yr holl gostau.  
 
Gwariant refeniw ac incwm  
Mae'r model yn manylu ar y gyllideb refeniw a gynllunnir a'r adnoddau, 
gyda'r pum mlynedd cyntaf i'w gweld ar y dudalen nesaf.  

  

  

  

2021/
22 

% 

2022
/23 

% 

2023/
24 

% 

2024
/25 

% 

2025/
26 

% 

2026/27 
Onwards 

% 

CPI 0.50 1.50 1.75 2.00 2.00 2.00 

RPI 1.10 2.10 2.35 2.60 2.60 2.60 

 Rent Uplifts 
(inclusive of 
CPI)  

1.50 2.50 2.75 3.00 2.75 2.75 

Bad debts 1.45 1.60 1.73 1.88 2.02 2.20 

  

Void rents 

  

1.68 1.83 1.95 2.09 2.23 2.50 
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Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf a Chyllid 
Mae buddsoddiad cyfalaf a gynllunnir ac adnoddau y 
rhagdybir y byddant yn talu am y buddsoddiad hefyd yn cael 
eu nodi o fewn y model, gyda'r pum mlynedd cyntaf yn cael 
eu dangos isod. 
 
Mae'r ymrwymiadau gwariant a gynigiwyd dros y 5 mlynedd 
nesaf yn cynnwys:  
Prosiectau adfywio a gwella ardaloedd - i greu lleoedd gwell 
a diogelach i fyw ynddynt drwy wneud gwaith amgylcheddol 
gan gynnwys mannau  amddiffynadwy, dymchwel, addasu ac 
ail-alinio ffyrdd/llwybrau cerdded; cynlluniau effeithlonrwydd 
ynni, gwelliannau i fflatiau, garejys, gylïau a mannau agored. 
Prosiectau cynnal a chadw a gynllunnir - gwella safon a 
diogelwch anheddau sy'n bodoli eisoes gan gynnwys gwres 
canolog, ffensys, toeau, uwchraddio uchel, systemau 
mynediad drysau, uwchraddio ffenestri a drysau, ceginau ac 
ystafelloedd ymolchi a mesurau effeithlonrwydd ynni. 
Bodloni'r galw cynyddol am dai cymdeithasol fforddiadwy o 

Adnoddau Ariannol a Chynllunio 
2021/22  2022/23  2023/24  2024/25  2025/26 

£000  £000  £000  £000  £000 
                 

Gweithwyr  23,822 24,952 25,651 26,420 27,371 

Adeiladau ‐ Atgyweirio Tŷ'r Cyngor  20,632 21,319 22,022 22,661 23,319 

Adeiladau ‐ Atgyweirio a Chynnal a 

Chadw Eraill 
1,495 1,533 1,569 1,610 1,652 

Adeiladau ‐ Costau Eiddo Eraill  4,213 4,426 4,557 4,692 4,831 

Trafnidiaeth  180 186 193 200 208 

Cyflenwadau a Gwasanaethau  4,454 4,799 5,056 5,377 5,699 

Gwasanaethau Cymorth  6,638 6,836 7,050 7,247 7,449 

Ariannu Cyfalaf  30,148 31,234 35,538 38,580 40,702 

Cyfraniad at gronfeydd wrth gefn / 

Balansau cyffredinol 
250 250 0 0 0 

Cyfanswm Gwariant  91,832 95,535 101,636 106,787 111,231 

                 

Rhen  a Thaliadau Gwasanaeth  (85,923) (89,563) (95,428) (100,475) (104,814) 

Ffioedd a Thaliadau  (644) (651) (659) (668) (676) 

Incwm Eraill  (5,265) (5,321) (5,549) (5,644) (5,741) 

             

Cyfanswm Adnoddau  (91,832) (95,535) (101,636) (106,787) (111,231) 

Amcangyfrifon Refeniw 
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ansawdd da drwy nifer o lwybrau, megis gwaith adeiladu gan y Cyngor 
a chydweithio â datblygwyr i gaffael safleoedd sydd wedi'u cwblhau. 
Addasiadau i bobl anabl - i alluogi 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 ar gyflwr asedau ac felly byddant yn destun lefel o 
risg ac ansicrwydd. 
 
Mae’r cynllun 30 mlynedd yn tybio y bydd y Cyngor yn parhau i gael y 
Lwfans Atgyweiriadau Mawr gan Lywodraeth Cymru ar y lefelau 
presennol, sef £9.5 miliwn y flwyddyn.   Mae'r cynllun hefyd yn tybio y 
bydd angen lefel sylweddol o fenthyciadau ychwanegol i dalu am 
fuddsoddiad yn y stoc bresennol ac i greu tai fforddiadwy newydd. 
 
Mesurir dyled y CRT drwy'r Gofyniad Cyllido Cyfalaf (GCC). Dyma'r 
angen gwaelodol i fenthyca at ddibenion ariannu gwariant cyfalaf. 

                    

2021/22  2022/23  2023/24  2024/25  2025/26  Total    
£000  £000  £000  £000  £000  £000    

                       
Gwelliannau Adfywio ac 

Ardal 
3,150  4,150  5,150  5,150  5,150  22,750    

Gwelliannau Allanol a 

Mewnol 
19,250  21,100  13,600  11,100  9,950  75,000    

Adeiladu a 

Chaffaeliadau Newydd 
60,990  89,085  69,250  50,750  32,790  302,865    

Addasiadau 

Cyfleusterau i'r Anabl 
3,350  3,350  3,350  3,350  3,350  16,750    

Cyfanswm Gwariant  86,740  117,685  91,350  70,350  51,240  417,365    

                       

                     % 

Grant Lwfans Atgyweirio 

Mawr 
(9,500)  (9,500)  (9,500)  (9,500)  (9,500)  (47,500)  12 

Benthyca Ychwanegol  (63,706)  (95,320)  (66,750)  (50,350)  (34,340)  (310,466)  74 

Ariannu Refeniw 

Uniongyrchol 
(2,400)  (2,400)  (2,400)  (2,400)  (2,400)  (12,000)  3 

Amcangyfrifon a 

chyfraniadau grant 
(10,734)  (6,565)  (7,700)  (3,900)  0  (28,899)  7 

Derbyniadau Cyfalaf  (400)  (3,900)  (5,000)  (4,200)  (5,000)  (18,500)  4 

                       

Cyfanswm Adnoddau  (86,740)  (117,685)  (91,350)  (70,350)  (51,240)  (417,365)  100 

Rhaglen Gyfalaf 
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Mae’r siart uchod dangos tuedd gynyddol, gyda benthyca yn 
arwain at gostau ariannu ychwanegol gan gynnwys: 
llog sy'n daladwy a darpariaeth refeniw ddarbodus 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 fforddiadwy, 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 effaith 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 ffactor 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 103, byddai angen i fesurau lliniaru fod ar ffurf 
mesurau niferus ac amrywiol i ddod â'r model yn ôl i sefyllfa 
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ariannol ymarferol. 
- effaith negyddol ar y CRT + effaith gadarnhaol ar y CRT 
 

Mynegai Prisiau Defnyddwyr a chynyddu Rhenti 
Rhagdybir bod codiadau rhent yn cynyddu'n raddol dros y cyfnod o 
ddeng mlynedd o 1.5% i 3% yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru 
ar gyfer blaen-ddangosyddion ar gyfer ffactorau chwyddiant.  
 
Byddai gostyngiad o 2.5% yn y Mynegai yn lleihau incwm rhent a 
ddisgwylir gan £4.6 miliwn dros ddeng mlynedd, a byddai hynny’n cael 
effaith sylweddol ar ddatblygiadau a gynllunnir a dyheadau o ran codi 
adeiladau newydd, oni bai bod camau lliniaru yn cael eu rhoi ar waith.  
 
I'r gwrthwyneb, amcangyfrifir y byddai cynnydd o 1% dros yr un cyfnod 
yn cynhyrchu £46 miliwn ychwanegol.  Mae cynnydd/gostyngiadau 
rhent drwy’r polisi rhent yn effeithio ar fforddiadwyedd tai newydd. Yn 
gyffredinol, 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 fforddiadwy 
newydd, ond bydd hefyd yn sicrhau bod unrhyw gynlluniau’n ariannol 

Newidynnau 
Allweddol 

  
Cynllun 
Sylfaen  

£m Senario 1 £m 

Effaith 
ar CRT 
dros 10 
mlynedd 

Senario 2 £m 

Effaith ar 
CRT dros 

10 
mlynedd 

CPI ac incwm 
rhent yn 
ddyledus 

1.5% to 
3% 

  
984.9 

  
1% to 2.5% 961.9 

  
-23.00 

  
2.5% to 4% 1030.9 +46.01 

Dyfarniad 
cyflog tybiedig 
a thwf staffio 

2% to 4% 254.5 1.5% to 3.5% 248.5 +5.99 3% to 5% 266.5 -11.98 

Chwyddiant 
prisiau 

adeiladu ac 
atgyweirio 
refeniw a 

chostau cynnal 
a chadw 

3% to 4% 250.8 2.5% to 3.5% 245.5 +5.94 4% to 5% 
  

261.7 
  

-11.87 

Canran yr 
eiddo gwag 

(gwag) a cholli 
rhent 

1.68% to 
2.5% 29.4 1.18% to 2% 24.0 +0.69 2.68% to 

3.5% 40.3 -1.38 
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ymarferol.  
 
Dyfarniad cyflog cyflogwyr  
Gan nad oes dyfarniad cyflog y cytunwyd arno gyda 
Chyflogwyr, rhagdybiwyd codiad o 2% ar gyfer 2021/22 a 
fydd yn gostwng i 1.5% o 2022/23 ymlaen. Gwneir 
darpariaeth hefyd ar gyfer cyfraniadau Yswiriant Gwladol a 
Blwydd-daliadau cyflogwyr,  cyflog cynyddrannol cyflogeion 
yn ogystal ag effeithiau blwyddyn lawn eraill y sefydliad sydd 
wedi'i gostio gan gynnwys ardollau Prentisiaeth a'r Cyflog 
Byw Gwirfoddol. Mae hyn yn arwain at amrywiaeth o 
godiadau rhwng 2% a 4% dros y cyfnod o ddeng mlynedd.  
Byddai codiad cyflog o 1% yn uwch na'r hyn a gyllidebwyd yn 
gofyn am gyllid ychwanegol o £11.98 miliwn. 
Ar y llaw arall, byddai gostyngiad yn nyfarniad cyflog y 
Cyflogwyr i 0.5% yn golygu y byddai'r adnoddau ychwanegol 
ar gael yn £5.99m. 
 
Chwyddiant Pris Adeiladu ar gyfer atgyweiriadau refeniw a 
chynnal a chadw  
Rhagdybir bod y Mynegai Prisiau Defnyddwyr fel y mae’n 
ymwneud â chostau deunyddiau a llafur ar gyfer 
atgyweiriadau refeniw a chynnal a chadw o fewn amrediad o 
3% i 4% yn y model dros y 10 mlynedd cyntaf.  
Byddai cynyddu'r mynegai i 4% yn gofyn am gyllid 
ychwanegol o £2.2m. Byddai gostyngiad o 0.5% yn 
chwyddiant prisiau adeiladu yn rhyddhau £5.94 miliwn mewn 
adnoddau. 
 
Canran yr eiddo gwag  
Mae lefel yr eiddo gwag wedi'i gyllidebu ar sail amrediad o 
1.68% a 2.5% dros y cyfnod 10 mlynedd gyda cholled 
amcangyfrifedig o £29.4 miliwn mewn rhenti.   
 
Byddai dirywiad o 1% yn y sefyllfa hon i amrediad o 2.68% i 
3.5% o ran y golled sy’n deillio o eiddo gwag yn arwain at 
golled o £1.38 miliwn mewn rhenti, tra byddai gwelliant o 
0.5% yn y sefyllfa hon dros yr un cyfnod yn cynyddu'r 
adnoddau refeniw sydd ar gael gan £690,000.  
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Oherwydd natur hirdymor y Cynllun Busnes, mae llawer o newidynnau 
a rhagdybiaethau wedi’u cynnwys sy'n destun llawer o risg ac 
ansicrwydd. 
 
Mae'r Matrics Risg isod yn nodi nifer o risgiau allweddol ac effaith 
bosibl, cyn ac ar ôl lliniaru’r risg a defnyddio rheolaethau lliniaru priodol. 

Matrics Risg Cynllun Busnes y CRT 

Disgrifiad o’r Risg Effaith 
Dadansoddiad Risg Cyn 

Lliniaru
Rheolaethau Lliniaru Ar ôl Lliniaru

fniadau Llywodraethiant

Mae llywodraethu aneffeithiol 
yn arwain at ddiffyg 

cydymffurfiaeth â gofynion 
rheoliadol, penderfyniadau 

amhriodol a methu â chyflawni 
canlyniadau disgwyliedig.

Ambr

Mae mesurau rheoli effeithiol ar 
waith i sicrhau cydymffurfiaeth 
drwy dargedau penodol.  Mae 

tryloywder gwell yn sicrhau bod 
canlyniadau’n cael eu bodloni 
mewn modd amserol yn unol â 

pholisïau a gweithdrefnau.

Gwyrdd

Rheoli Asedau

Mae trefniadau rheoli asedau 
annigonol yn arwain at 

ddirywiad yng nghyflwr y stoc 
a/neu fethu â sicrhau’r incwm 

mwyaf o asedau.

Ambr

Mae adnoddau cynllun busnes 
a chynlluniau gwella eiddo yn 

seiliedig ar ddata cyflwr stoc a 
adolygir ac a brofir yn gyfnodol.

Gwyrdd

Parhad Busnes
Methu ag atal neu adfer yn 

gyflym wedi colled gwasanaeth 
sylweddol.

Ambr

Mae cyfundrefnau rheoli 
cyfleusterau ac iechyd a 

diogelwch cadarn ar waith. 
Polisïau a gweithdrefnau 

diogelu data i sicrhau 
diogelwch gyda threfniadau 
seiber-ddiogelwch cadarn.

Gwyrdd

dfer yn dilyn Trychineb
Methu ag atal neu ymateb yn 
briodol i ddigwyddiad mawr 

sy’n effeithio ar ein hasedau.
Coch

Mae trefniadau cyswllt brys ar 
waith ar gyfer staff a 

phartneriaid allweddol.  
Cynlluniau brys cadarn, gan 

gynnwys asesiadau diogelwch 
tân a chanllawiau gadael 

adeilad clir.

Gwyrdd

Effaith Diwygio Lles a 
Chredyd Cynhwysol 

Effaith ar allu tenantiaid i dalu 
rhent, gan arwain at ôl-

ddyledion rhent uwch, y gofyn 
am ddarpariaeth dyledion drwg 

a chynnydd o ran costau 
casglu ac adennill dyledion.

Ambr

Dealltwriaeth o’r gyfundrefn a 
risgiau Diwygio Lles.  

Gwybodaeth a chyngor i 
denantiaid, er enghraifft drwy’r 
Gwasanaethau i Mewn i Waith. 
Gwneud y gorau o’r cyllid sydd 

ar gael i hyrwyddo’r budd-
daliadau a’r cymorth penodol 

sydd ar gael e.e. y Gronfa 
Caledi a’r Taliadau Tai yn ôl 

Disgresiwn. Adolygu’r 
ddarpariaeth dyledion drwg yn 

rheolaidd.

Ambr/Gwyrdd
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Matrics Risg Cynllun Busnes y CRT 

Disgrifiad o’r Risg Effaith 
Dadansoddiad Risg Cyn 

Lliniaru
Rheolaethau Lliniaru Ar ôl Lliniaru

Argaeledd a chapasiti 
contractwr 

Methu â chyflawni 
atgyweiriadau refeniw a 

rhaglenni cyfalaf a gynllunnir a 
dechrau ailddefnyddio eiddo 

gwag.

Ambr

Uwch-sgilio’r gweithlu mewnol 
presennol drwy raglen datblygu 
staff gyda recriwtio ychwanegol 

i swyddi arbenigol.  Dyrannu 
gwaith i gontractwyr eraill o 

fewn fframweithiau presennol.

Ambr/Gwyrdd

Gofynion Iechyd a 
Diogelwch 

Rheoliadau’n arwain at waith / 
costau ychwanegol. 

Enghreifftiau’n cynnwys 
systemau chwistrellu dwr ar 

gyfer adeiladau newydd, 
rhaglenni cynnal a chadw 

statudol e.e. gwaith diogelwch 
nwy a sgaffaldau.

Ambr

Sicrhau ymwybyddiaeth o a 
chydymffurfiaeth â rheoliadau a 
safonau newydd a rhai wedi’u 

diweddaru. Hyfforddi a datblygu

Ambr

Codiad rhent cyfyngedig ar 
gyfer 2021/22 a'r 

blynyddoedd i ddod 
oherwydd effaith y Mynegai 

Prisiau Defnyddwyr a 
newidiadau posibl i'r polisi 
rhenti y tu hwnt i 2024/25 

Gostyngiad sylweddol yn yr 
adnoddau refeniw sydd ar gael 

i gefnogi cyllideb y CRT ac 
ymrwymiadau allweddol yn 

effeithio ar lefel ac ansawdd y 
gwasanaeth i denantiaid a 

chynlluniau cyfalaf y gellir mynd 
ymlaen â nhw.  

Coch

Profion sensitifrwydd a straen 
yn mynd rhagddynt ar amryw o 
elfennau i bennu effaith bosibl.  
Nodi arbedion effeithlonrwydd a 
gweithredol.   Adolygu'r gyllideb 
ac osgoi gorymrwymo i raglen 

adeiladu newydd.

Gwyrdd

Cynllunio ar gyfer cronni arian 
wrth gefn a sicrhau 

cydbwysedd cyffredinol i 
gefnogi gwydnwch ariannol.

Chwyddiant cost yn 
cynyddu’n uwch na’r 

taliadau chwyddo rhent

Cynnydd mewn costau 
goruchwylio, rheoli a thrwsio a 

chynnal a chadw.
Ambr

Adolygu ac ail-flaenoriaethu 
costau gweithredu refeniw ac 
ystyried gostyngiadau mewn 
unrhyw wariant a gynllunnir y 

cynigir ei ariannu drwy 
fenthyca.

Gwyrdd

Gostyngiad yng (£9.5m y 
flwyddyn) Ngrant Lwfans 

Atgyweiriadau Mawr 
Llywodraeth Cymru (MRA) 

Effaith ar allu'r Rhaglen Gyfalaf 
i fod yn gyraeddadwy

Coch

Adolygu ac ail-flaenoriaethu'r 
Rhaglen Gyfalaf gan ystyried y 
gwariant yr ymrwymwyd iddo 
ond  gan ail-alinio cynlluniau 

gwariant y dyfodol

Ambr

Rheoli’r Trysorlys

Costau llog uwch ac ad-dalu’n 
ddarbodus unrhyw 

fenthyciadau a gafwyd i dalu 
am wariant cyfalaf a gynigir yn 

y rhaglen cyfalaf CRT.

Coch

Polisïau a strategaethau Rheoli 
Trysorlys integredig ar draws y 

Cyngor cyfan.  Adrodd 
rheolaidd yn unol ag arfer 
gorau a chyngor trysorlys 

annibynnol. Adolygu rhaglen yn 
unol â fforddiadwyedd a 

newidiadau polisi’r llywodraeth, 
fel rhent. Ymrwymiad i Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 1992. Mae 

hyn i gyd yn galluogi’r Cyngor i 
ymateb i broblemau yn gyflym 

ac yn briodol.

Ambr
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Disgrifiad o’r Risg Effaith 
Dadansoddiad Risg Cyn 

Lliniaru
Rheolaethau Lliniaru Ar ôl Lliniaru

Ymarferoldeb Ariannol

Methu ag ymateb i 
ddigwyddiadau ariannol 
negyddol gan arwain at 

gynnydd sylweddol mewn 
costau yn deillio o gynlluniau 

Rhaglen Cyfalaf neu brosiectau 
eraill a gyflawnir.

Coch

Dull gweithredu cadarn mewn 
perthynas ag achosion busnes 
ac asesiadau ymarferoldeb i 

lywio penderfyniadau cyn 
gweithredu. Adolygu balansau 

wrth gefn a glustnodwyd / 
cyffredinol.

Ambr

Her Datgarboneiddio

Gallai methu â chynllunio a 
buddsoddi'n strategol er mwyn 

cyflawni targedau lleihau 
allyriadau carbon arwain at 

fethu â chyrraedd targed LlC, a 
fyddai’n effeithio ar gostau ynni 

tenantiaid.

Coch/Melyn

Gweithio'n agos gyda LlC i 
ddeall gofynion allweddol, 

targedau, dulliau cyflawni a 
chostau.

Ambr

Bydd hyn yn effeithio ar gostau 
ynni tenantiaid. 

Cynlluniau ar waith i dreialu 
technoleg adnewyddadwy er 

mwyn ymateb i'r her. 

Bydd y gofyniad i dalu costau 
datgarboneiddio heb gyllid 
ychwanegol yn effeithio ar 

wariant arall – gallai leihau’r 
capasiti i fenthyca a lleihau'r 
arian sydd ar gael ar gyfer 

adeiladu o'r newydd.

Effaith Covid-19

Cynnydd mewn diweithdra yn 
effeithio ar allu tenantiaid i dalu 

rhent, gan arwain gynnydd 
mewn ôl-ddyledion rhent, a’r 

gofyn am ddarpariaeth dyledion 
drwg a chynnydd o ran costau 

casglu ac adennill dyledion.

Coch

Gwybodaeth a chyngor i 
denantiaid, er enghraifft drwy’r 
Gwasanaethau i Mewn i Waith. 
Gwneud y gorau o’r cyllid sydd 

ar gael i hyrwyddo’r budd-
daliadau a’r cymorth penodol 

sydd ar gael e.e. y Gronfa 
Caledi a’r Taliadau Tai yn ôl 

Disgresiwn. Adolygu’r 
ddarpariaeth dyledion drwg yn 

rheolaidd.

Ambr

Effaith Brexit

Prinder cyflenwadau a 
chwyddiant o ran costau 

deunyddiau o ganlyniad i fwy o 
fiwrocratiaeth ac ansicrwydd.

Ambr

Cynnal sianeli cyfathrebu gyda 
chyflenwyr a chontractwyr gan 
gynnwys chwilio am ffynonellau 

cyflenwi eraill.  Croesawu 
cyfleoedd caffael ôl-Brexit i 

sicrhau bod y drefn yn syml, yn 
effeithlon ac yn sicrhau mwy o 

werth am arian.

Ambr/Gwyrdd


