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Mae’r gwaith o adeiladu tai Cyngor newydd yng Nghaerdydd yn dod yn ei 
flaen yn dda nawr, ac mae gwaith yn mynd rhagddo ar ddatblygiadau 
ledled y ddinas. 

Y tai Cyngor newydd yn Nhŷ To Maen ym Mhentref Llaneirwg yw’r cyntaf o 
tua 60 y disgwylir iddynt gael eu cwblhau erbyn mis Mawrth 2019.  

Rydym yn deall pa mor bwysig yw cael tai fforddiadwy o ansawdd uchel a, 
gyda Rhestr Aros Tai hir iawn yn y ddinas, rydym yn gwneud popeth o fewn 
ein gallu i gynnig cartrefi deche i’r bobl sydd eu hangen.  

Ein nod yw sicrhau bod ein datblygiadau newydd yn plethu i 
mewn i gymunedau presennol ac yn helpu i adfywio a gwella’r 
amgylchedd i’r holl drigolion lleol. 

Mae datblygiadau newydd yn plethu i mewn i gymunedau 

Y Cynghorydd Lynda Thorne 
Yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau 

Rwy’n deall bod cael cartref o safon mewn cymuned lle mae pobl yn teimlo’n 
ddiogel a chysylltiedig yn hanfodol. Mae tai diogel o ansawdd uchel yn 
allweddol i iechyd a lles y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu, ac mae gan 
wasanaethau tai gyfraniad pwysig i’w wneud o ran ymateb i’r pwysau hwnnw. 

 
Rwy’n ymrwymedig i ymateb i’r her gyda newid graddol o ran sut rydym yn 
cynnig iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd, gan gynnwys modelau 
newydd o iechyd a gofal cymdeithasol lleol di-dor, cefnogaeth i bobl fyw’n 
annibynnol a mynediad i amrywiaeth eang o wasanaethau yn ein Hybiau 
Cymunedol. Dylai tai fod wrth wraidd y gwaith hwn. 
 
Mae digartrefedd yn bryder ac rydym eisiau sicrhau bod 
gennym fesurau effeithiol ac effeithlon ar waith i gefnogi’r 
sawl sy’n ddigartref a helpu i atal digartrefedd yn y dyfodol. 

 

Sarah McGill 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau 

Cymuned lle mae pobl yn teimlo’n ddiogel a chysylltiedig 

Rhagair 
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Ym mis Medi 2018 
roedd gan y Cyngor 

stoc dai o 13,421 
eiddo. 

Mae gwefan Tai Caerdydd 
www.cardiffhousing.co.uk 
wedi’i datblygu er mwyn 
cynorthwyo ymgeiswyr i 

ystyried pob opsiwn sydd ar 
gael. 

Manylion Cyswllt yr Hwb: 

Central Library Tel: 029 2087 1000 

The Hub at Butetown Tel: 029 2053 7060 

The Hub at St Mellons Tel: 029 2078 0992 

The Hub at Llanrumney Tel: 029 2078 0994 

Rumney Partnership Hub Tel: 029 2233 0661 

Ely and Caerau Hub Tel: 029 2087 3800 

Grangetown Hub Tel: 029 2078 0966 

The Powerhouse Tel: 029 2233 0201 

Fairwater Hub Tel: 029 2078 5583 

Llandaff North and Gabalfa Hub Tel: 029 2078 5588 

STAR Hub Tel: 029 2078 8505 

Llanishen Hub Tel: 029 2078 1060 

Aeth swyddogion 
Rheoli Tenantiaeth 
ar fwy na 2,000 o 

ymweliadau 
rhagweithiol i asesu 

cyflwr eiddo yn 
2017-2018. 

Hysbysfwrdd  
Tai a  
Chymunedau 
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Gwnaeth y Tîm 
Byw’n Annibynnol 

fwy na 400 o 
ymweliadau yn 

2017-2018. 

Mae 12 o Hybiau wedi’u 
hagor ledled y ddinas, 
gan gynnig cyngor a 

chymorth i’r gymuned 
gyfan. 
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Helpwyd 561 o bobl 
i mewn i gyflogaeth 

gan y 
Gwasanaethau 

Cyngor i Mewn i 
Waith. Ers Ebrill 

Y Tîm Gwasanaethau 
Gofalwyr - mae 100% 
o graffiti sarhaus yn 

cael ei lanhau o fewn 
24 awr.  

Cwblhaodd y 
Gwasanaeth Cynnal 
a Chadw Ymatebol 

fwy na 11,300 o 
atgyweiriadau brys. 

2017-2018 

Ymatebodd y Tîm 
Cyswllt Lles i fwy na 
3,600 o achosion yn 

2017-2018 a 
helpodd bobl i gael 
£1.8m mewn budd-

daliadau. 

Mae’r Uned Gosod Tai 
Cymdeithasol yn rheoli’r 
rhestr aros gyffredinol ar 

gyfer mwy na 7,900 o 
aelwydydd ar gyfer y 
Cyngor ac ar gyfer ei 

Gymdeithasau Tai 
partner. 
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Hyd yma mae 
Datblygu Tai wedi 

adeiladu a gosod 53 o 
eiddo cyngor newydd 

yn 2018-2019. 

Mae’r wefan Cynnwys 
Tenantiaid, 

www.cardifftenants.co.uk
, yn cynnwys llawer o 

wybodaeth am 
ddigwyddiadau mewn 

cymunedau. 

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

ddinas, gan gynnig 
cymorth 24/7 i helpu 
pobl hŷn i fyw’n fwy 

annibynnol. 
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Cyflwyniad i Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) 
 
Dyfeisiwyd SATC o Strategaeth Dai Genedlaethol Cymru, ‘Cartrefi Gwell ar gyfer Pobl 
yng Nghymru’. Llywodraeth Cymru a ddatblygodd y safon gyda’r nod o bennu safon 
darged o ran cyflwr tai ledled Cymru.   
 
Mae Safon Ansawdd Tai Cymru yn nodi y dylai pob aelwyd gael y cyfle i fyw mewn 
cartref o safon: 
 
 Sydd mewn cyflwr da. 
 Sy’n ddiogel. 
 Sydd â gwres, sy’n ynni-effeithlon ac sydd wedi’i inswleiddio’n dda.  
 Sydd â cheginau ac ystafelloedd ymolchi cyfoes. 
 Sy’n cael ei reoli’n dda.  
 Sydd mewn amgylchedd deniadol a diogel. 
 Sy’n bodloni gofynion penodol yr aelwyd (e.e. anableddau penodol).  
 
Ym mis Medi 2012 daeth Caerdydd y Cyngor cyntaf yng Nghymru i dderbyn achrediad 
SATC llawn. 
 

 

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

 
Rydym ni’n adolygu’r safon pan fo eiddo wedi 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.  
 
Ymgysylltodd y Cyngor ag ymgynghorwyr arolygu annibynnol i gyflawni gwiriadau 
archwilio SATC – canfu fod 98.7% o’r eiddo yn cydymffurfio. 

 
 Cost y camau unioni 

 Amseru’r camau unioni 

 
 Dewis y preswylydd 

 
 Cyfyngiadau ffisegol 

Safon Ansawdd Tai Cymru a Thu Hwnt 
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Cyflawnwyd 
Safon SATC 

2009 2010 2011 2012 2013 
2014-

Presennol  2008 

Toeon        

Ffenestri  99% 99% 100%    97% 

Drysau Allanol 98% 100%     93% 

Systemau 
Mynediad Drws 

100%      99% 

Ceginau 26% 43% 71% 100%   23% 

Ystafelloedd 
ymolchi 

28% 44% 72% 100%   24% 

Pas 
Effeithlonrwydd 
Ynni 

0% 48% 52% 100%   0% 

Gwres Canolog       100% 

Systemau 
Trydanol 

0% 50% 73% 100%   0% 

Dyfeisiau Canfod 
Mwg 

99% 98% 100%    99% 

Gwaith 
Amgylcheddol 

52% 67% 79% 100%   51% 

Traciwr Cyrhaeddiad Safon Ansawdd Tai Cymru 
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Fel rhan o’i rhaglen archwilio perfformiad ar 
gyfer 2017-18 gwnaeth Swyddfa Archwilio 
Cymru (SAC) adolygu trefniadau’r Cyngor o ran 
cynnal Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).  
 
Ceisiodd yr adolygiad bennu a oes gan y 
Cyngor drefniadau 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 dogfennau, cyfwelwyd â nifer o 
swyddogion ac aelodau allweddol, a rhedwyd 
grwpiau ffocws gyda sampl o staff rheng flaen. 
Fel rhan o’r adolygiad, comisiynodd yr 
archwilydd gwmni ymchwil i gynnal arolwg ffôn 
o sampl o denantiaid tai Cyngor a chomisiynu 
Tai Pawb, Diverse Cymru a Thîm Cymorth 
Ieuenctid Ethnig Cymru i gynnal dau grŵp 
ffocws: un gyda thenantiaid Cyngor anabl ac un 
gyda thenantiaid Cyngor o grwpiau Pobl Dduon 
a Lleiafrifoedd Ethnig. 
 
Daeth yr archwilydd i’r casgliad fod y Cyngor yn bodloni SATC yn 2012 a bod ei 
drefniadau i gynnal 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 ac o gydymffurfiaeth yn erbyn Safon Ansawdd Tai Cymru. 
 
 

Adolygiad SATC gan Swyddfa Archwilio Cymru 
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Dywedodd Swyddfa Archwilio Cymru: 
 
 Mae gan y Cyngor ddull gweithredu holistig â 

chysylltiadau clir rhwng cynlluniau’r Cyngor ar 
gyfer SATC ac agweddau eraill ar gynlluniau a 
strategaethau tai. Mae Strategaeth Tai Caerdydd 
2016-2021 y Cyngor yn strategaeth ‘gwasanaeth 
cyfan’ gyffredinol a chynhwysfawr sy’n cofleidio 
pob agwedd ar yr agenda dai a sut gall y 
gwasanaeth siapio dyfodol y Ddinas. 

 
 Cynhaliwyd dilysiad allanol annibynnol o 

wybodaeth am gyflwr y stoc dai yn 2015. Canfu’r 
ymarfer dilysu fod 98.7 y cant o elfennau eiddo yn 
cydymffurfio â SATC. 

 
 Mae’n haws cynhesu cartrefi cyfartalog tenantiaid 

mewn tywydd oer, gan helpu i leihau biliau ynni a 
diogelu’r amgylchedd. 

 
 Mae’r Cyngor wedi gwneud gwelliannau i elfennau 

di-SATC o’i stoc dai yn rheolaidd a pharhaus. 
 
 Canfu’r arolwg ffôn fod 6% o ymatebwyr yn dweud 

eu bod wedi gwrthod gwaith gwella. O’r rhai a 
wrthododd waith gwella, y prif reswm dros wneud 
hynny oedd gan eu bod yn hapus â chyflwr 
presennol y tŷ. 

 
 Mae gan y Cyngor ffocws cryf ar ofal cwsmeriaid o 

ran y ffordd mae’n rhyngweithio â’i denantiaid a 
threfniadau a chamau gweithredu effeithiol i 
gefnogi cynhwysiant a chyfranogiad cadarn gan 
denantiaid.  

 
 Mae gan y Cyngor drefniadau ar waith i gynnal 

cydlyniant cymunedol. Er enghraifft, mae Tîm 
Gwasanaethau Gofalwyr y Cyngor yn sicrhau bod 
100% o graffiti sarhaus yn cael ei lanhau o fewn 
24 awr. Mewn achos diweddar o graffiti hiliol yn 
Grangetown, sicrhaodd y Cyngor ei fod yn cael ei 
waredu ar unwaith, a gweithiodd gyda’r heddlu 
lleol i sicrhau bod cydlyniant cymunedol yn cael ei 
gynnal. 
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Mae Uchelgais Prifddinas Cyngor Caerdydd yn amlinellu rhaglen weithredu 
i barhau i ddatblygu Caerdydd gan sicrhau bod buddion llwyddiant yn 
cyrraedd pob preswylydd.  
 

I gyflawni ei Huchelgais Prifddinas, mae’r weinyddiaeth yn cynnig 
canolbwyntio ar bedwar prif faes: 
 

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

 

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

 

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

Uchelgais Prifddinas  

Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol  

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi uchelgais, caniatâd a 
rhwymedigaeth gyfreithiol i ni wella ein lles cymdeithasol, diwylliannol, 
amgylcheddol ac economaidd. Mae’r Ddeddf yn unigryw i Gymru ac wedi 
ennyn diddordeb gan wledydd ym mhob cwr o’r byd gan ei bod yn rhoi cyfle 
enfawr i ni wneud newid cadarnhaol hirdymor i’r genhedlaeth bresennol a 
chenedlaethau’r dyfodol. Mae’r Ddeddf yn gosod saith nod lles: 
 

 Cymru lewyrchus 
 Cymru gydnerth 
 Cymru sy’n fwy cyfartal 
 Cymru iachach 
 Cymru sy’n cynnwys cymunedau cydlynol 
 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r iaith Gymraeg yn ffynnu 
 Cymru sy’n rhyngwladol gyfrifol 
 

Mae’n nodi pum ffordd o weithio: 
 

 Edrych tua’r hirdymor. 
 Canolbwyntio ar atal drwy ddeall gwraidd y broblem. 
 Cyflawni dull integredig o gyflawni’r 7 nod lles. 
 Gweithio ar y cyd ag eraill i ddod o hyd i atebion cynaliadwy a rennir. 
 Cynnwys poblogaethau amrywiol mewn penderfyniadau sy’n effeithio 

arnyn nhw. 
 

Mae gwasanaeth tai Caerdydd wedi mabwysiadu’r 5 ffordd yma o weithio yn 
llawn. 
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Uchelgais Cyfalaf — Tai a Chymunedau 
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Teipoleg y Stoc Dai 

Math o Adeilad 
1900-1944 
(3,138) 

1945-1964 
(4,925) 

Sengl  
(20) 

   

Pâr  
(3,333) 

   

Teras  
(4,508) 

   

Fflatiau a 
Fflatiau Deulawr 
(5,560) 
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 1965-1989 
 (5,223) 

1990-Presennol  
(135) 

Erbyn 2022 
(Targed o 1,000) 

  

No plans  
at present 

   

   

   

Dim cynlluniau 
ar hyn o bryd 
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Datblygu Tai, Uchelgais Cartrefi Newydd  

Mae Cyngor Caerdydd wedi pennu targed y bydd yn adeiladu o leiaf 
1,000 o dai Cyngor newydd erbyn Mai 2022 er mwyn ateb y galw 
cynyddol am dai cymdeithasol fforddiadwy o safon uchel.  
 
Mae’r angen am dai yn cynyddu bob blwyddyn ac mae’r Cyngor yn 
ymrwymo i ddarparu cynlluniau tai Cyngor ac i ddod o hyd i ffyrdd newydd 
ac arloesol o wneud hynny. Ein rhaglen ni yw’r rhaglen adeiladu tai cyngor 
fwyaf yng Nghymru ar hyn o bryd, a bydd tua £350m yn cael ei fuddsoddi 
mewn adeiladu tai cyngor newydd mewn symiau mawr ac yn gyflym.   
 
Mae ein huchelgais i adeiladu tai Cyngor yn ategu targed Llywodraeth 
Cymru yn uniongyrchol i adeiladu 20,000 o gartrefi fforddiadwy ledled 
Cymru yn ystod tymor y Llywodraeth.  

Mae’r eiddo cyngor cyntaf i’w cwblhau yn Nhŷ-To Maen 

14 
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Buom yn llwyddiannus gyda’n cynigion i Raglen Tai Arloesol 
Llywodraeth Cymru gyda thua £3.8m o’r grant yn cael ei ddyrannu i 
Gyngor Caerdydd i gyflawni 4 cynllun adeiladu newydd yn defnyddio 
technegau arloesol.  
 
Disgwylir i’r 2 gynllun cyntaf, sef ailwampio cynwysyddion llongau i 
gynnig llety dros dro i deuluoedd digartref, gael eu cwblhau ym mis Mai 
2019. Bydd y rhain yn creu 21 o fflatiau newydd.  
 
Bydd cynllun i ddarparu cartrefi ynni-effeithlon iawn yn unol â safonau 
PassivHaus yn dechrau ar y safle ar ddechrau 2019 a bydd y cynllun 
terfynol yn creu 17 o gartrefi newydd gan ddefnyddio system ‘fodiwlaidd’ 
– bydd yr unedau’n cael eu hadeiladu oddi ar y safle, sy’n lleihau’r 
amser adeiladu yn sylweddol ac yn gwella ansawdd yr adeilad.  
 
Mae’r diagram uchod yn dangos y gwahanol lwybrau rydym am eu dilyn 
er mwyn bwrw ein targed. 

Ionawr 2019 
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Uchelgais Prifddinas – Cynnydd Cartrefi Newydd hyd yma  

Mae’r diagram uchod yn dangos ein datblygiadau arfaethedig a’n gallu i 
fwrw ein targedau. Rydym nid yn unig wedi gweithredu’r Rhaglen Cartrefi 
Caerdydd arloesol mewn partneriaeth â Wates Residential; mae gennym 
hefyd nifer o lwybrau darparu eraill rydym yn eu defnyddio i greu tai 
cyngor.  
 

Mae ein rhaglen Adeiladau Ychwanegol yn cynnwys 22 o safleoedd 
datblygu ar hyn o bryd. Mae cynlluniau’n amrywio mewn dwyster o 16 
uned i 250 uned a thrwy’r rhaglen hon gallwn ni ddarparu cymysgedd 
gyflawn o eiddo Cyngor gan dargedu anghenion tai penodol yr ardal. Mae 
gennym ffocws go iawn ar ddarparu cynlluniau byw’n annibynnol newydd, 
cyffrous, ‘gofal-barod’ sy’n cynnig cartrefi hyblyg o ansawdd uchel i bobl 
hŷn a fydd, mewn tro, yn rhyddhau cartrefi teuluol i’w rhentu. 

16 

Cynllun ‘gofal-barod’ arfaethedig yn safle cymunedol Llaneirwg 

Diweddariad: Ionawr 2019 

Scheme
Target Number 

(within 5 years)
Pipeline In planning

Planning 

approved

At 

procurement 

stage (out to 

tender)

On site Complete Totals

Other New Build 400 1216 41 97 16 8 0 1378

Cardiff Living 300 284 102 24 158 13 581

Buying property from the 

market
100 6 32 38

Package deals 100 10 49 30 0 89

Converting buildings 50 8 8

Meanwhile use of land 50 13 0 13

Totals 1000 1510 192 121 29 202 53 2107

Capital Ambition Update TTD (Counil Homes)

Deliver 2,000 new Council Homes, 1,000 by May 2022
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Mae ein cynllun yn Caldicot Road, Caerau ar dendr am gontractwr ac mae 
nifer o brojectau eisoes wedi cael caniatâd cynllunio.  
 
Rydym hefyd yn bwrw ‘mlaen â nifer o drefniadau ‘Bargen Pecyn’ a 
arweinir gan y datblygwr ac mae ein cynllun cyntaf gyda Chymdeithas Tai 
Cadwyn ar gyfer darparu 30 o fflatiau yn Courtney Road ar y safle, gyda 
dyddiad cwblhau disgwyliedig o Ionawr 2020. 
 
Cynhaliom ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar ar gynigion 
ailddatblygu cyffrous ar gyfer ystâd Trem y Môr yn Grangetown, gan 
ddisodli’r stoc dai bresennol â chartrefi cynaliadwy, ynni-effeithlon newydd.  
 
Mae’r project ar gam cynnar o hyd ond mae adborth cychwynnol gan 
drigolion wedi bod yn gadarnhaol ar y cyfan a byddwn nawr yn bwrw 
‘mlaen â chyflwyniad cynllunio amlinellol ac yn parhau ag ymgynghoriad 
manwl â thrigolion. 

Llun o ddatblygiad newydd arfaethedig yn Nhrem y Môr, Grangetown 
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Mae partneriaeth datblygu arloesol y Cyngor â 
Wates Residential yn parhau i fynd o nerth i 
nerth. Bydd y bartneriaeth, sef Cartrefi 
Caerdydd, yn gweld tua 1,500 o gartrefi 
newydd yn cael eu hadeiladu ar draws y 

ddinas ar dir y cyngor, gydag o leiaf 600 o’r rhain yn gartrefi cyngor newydd.  
 

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

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

Ffordd y Capten Cartrefi Caerdydd, Clevedon Road 
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Cartrefi Caerdydd 
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Strydluniau yn safle Ysgol Uwchradd Tredelerch, Cam 2 Cartrefi Caerdydd 

 

Cwblhawyd ein cynllun yn Nhŷ-To Maen ym mis Rhagfyr 2018. Cwblhawyd 
13 o dai cyngor newydd drwy’r Rhaglen Cartrefi Caerdydd, gyda thua 60 o 
gartrefi newydd wedi’u clustnodi i’w trosglwyddo erbyn 31 Mawrth 2019.  

 

Cymeradwywyd y 2 gynllun cyntaf i’w cyflawni drwy gamau 2 a 3 y rhaglen 
gan y Pwyllgor Cynllunio ym mis Ionawr 2019. Mae’r trydydd cynllun yn cael 
ei ystyried ar hyn o bryd. Os caiff ei gymeradwyo bydd y 3 datblygiad yma 
yn creu 104 o dai cyngor newydd eto.  

 

Mae Cartrefi Caerdydd nid yn unig yn darparu tai cyngor newydd o ansawdd 
y mae mawr eu hangen;  mae hefyd yn dod ag amrywiaeth o fuddiannau 
cymunedol, yn cynnig cyfleoedd hyfforddi, prentisiaethau a swyddi lleol, ac 
yn hyrwyddo’r defnydd o gadwyni cyflenwi lleol. 
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Cartrefi Caerdydd – Rhestr Safleoedd Cam 1 
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Dyddiad: Chwefror 2019 
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A allwn fforddio adeiladu? 
 

Wrth ystyried datblygiadau tai cyngor newydd mae’n hanfodol ein bod yn 
sicrhau bod y cynlluniau’n ariannol ymarferol ac y gall yr incwm rhent o’r 
eiddo dalu’r buddsoddiad cyfalaf yn ôl dros gyfnod penodedig. Er mwyn 
arddangos ymarferoldeb y cynllun rydym wedi prynu adnodd asesu 
ymarferoldeb.  
 
Mae asesiad yn cael ei gynnal ar gyfer pob cynllun waeth beth fo cost 
datblygiad, y costau ymateb a chynnal a chadw ymatebol parhaus a’r 
costau rheoli, ac ystyrir hyn ochr yn ochr â’r incwm rhent a gwerth yr eiddo 
sy’n cael eu hadeiladu.  
 
Er y gallai cynllun fod yn ymarferol, mae ei fforddiadwyedd a’i ddatblygiad 
yn dibynnu ar fforddiadwyedd cyffredinol y cynllun busnes sy’n amodol ar 
nifer o baramedrau, gan gynnwys lefelau rhent y dyfodol, costau 
gweithredu a risgiau eraill yn y cynllun busnes. Bydd angen cymryd gofal i 
sicrhau bod ymrwymiadau, gan gynnwys deiliadaeth tir cyn y datblygiad, 
yn cael eu rheoli er mwyn sicrhau bod unrhyw fenthyca sy’n cael ei wneud 
ar gyfer datblygiad yn parhau’n fforddiadwy, darbodus a chynaliadwy.  
 
Mae’r bwrdd adeiladau newydd yn cwrdd bob chwarter i adolygu projectau 
newydd a chynnydd yn erbyn targedau. Mae’r bwrdd yn cael ei gadeirio 
gan y Gyfarwyddiaeth Gorfforaethol Pobl a Chymunedau ac yn cynnwys 
swyddogion o’r adrannau Cyllid, Cyfreithiol, Caffael a Thai. Bydd y Bwrdd 
nid yn unig yn adolygu cynlluniau datblygu unigol; bydd hefyd yn cael 
trosolwg o’r rhaglen gyfan o adeiladau newydd.  
 
Mae ymarferoldeb project yn cael ei asesu ar gamau allweddol datblygiad 
y cynllun, gan gynnwys;  
 
 Cam 1: Arfarniad tir ac ymarferoldeb. 

 Cam 2: Arfarniad opsiynau’r cynllun. 

 Cam 3: Dylunio cysyniad. 

 Cam 4: Cynllunio. 

 Cam 5: Caffael contractwr. 
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Dangosyddion Perfformiad  

Caiff perfformiad y Gwasanaeth Rheoli Tai ei fonitro drwy ystod o 
ddangosyddion perfformiad. Mae canlyniadau mis Rhagfyr 2018 mewn 
ystod o feysydd allweddol isod:  

Dangosydd Dangosydd  Targed 
Canlyniad 

Y ganran o waith glanhau a chlirio 
cyffredinol a gwblheir o fewn 10 diwrnod 
gwaith. 

95% 99.5% 

Canran yr atgyweiriadau brys a gwblheir o 
fewn yr amser targed (24 awr). 

95% 98.5% 

Y ganran o Stoc y Cyngor sy’n wag. 1.5% 1.7%* 

Canran y bobl sy’n teimlo eu bod wedi’u 
hailgysylltu â’u cymuned drwy ymyriad y 
Gwasanaethau Byw'n Annibynnol. 

70% 86% 

Rheoli Ein Tai 

* Gwaethygodd perfformiad ar gwblhau gwaith ar eiddo gwag ar ôl i gontractwr dynnu ei 
wasanaethau yn ôl. Mae gwaith yn cael ei wneud i wella perfformiad yn y maes hwn. 

Garddio cymunedol yn Hyb STAR, Sblot 
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Cynnal a Chadw ein Tai 

Roedd un tenant eisiau diolch 
i’r swyddog a roddodd ei gât/
ffens i fyny. Dywedodd ei fod 

wedi gwneud gwaith da a’i bod 
yn teimlo’n saffach o lawer 

Roedd yn “hyfryd a 
chwrtais” gan adael 

y tenant â thŷ cynnes 
braf. 

 “hapus iawn gyda’r gwaith 
a gafodd ei wneud a 
gadawodd yr eiddo’n 

daclus wedyn.” 

Mae’r Uned Gwasanaeth Cynnal a Chadw Ymatebol wedi trefnu rhagor o waith 
atgyweirio mewnol yn lle ei drefnu’n allanol. Felly mae modd i’r gwasanaeth 
oruchwylio’r gwaith yn well a chymryd perchnogaeth o broblemau. Mae’r 
newidiadau hyn wedi lleihau costau a gwella’r gwasanaeth ar gyfer ein 
tenantiaid, sy’n amlwg o ystyried y gostyngiad sylweddol yn nifer y cwynion.  
 

 Cynhaliwyd 93% o’r atgyweiriadau ymatebol gan y gweithlu mewnol – 
Targed 90% 

 Cwblhawyd 97% o 11,372 o atgyweiriadau brys o fewn 24 awr – Targed 
95% 

 Boddhad cwsmeriaid cyffredinol ym mis Mawrth 2018 oedd 90% - Targed 
85%. 
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Nathan, Trydanwr yr Uned Cynnal a Chadw 
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Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymo i ddatblygu ei weithlu. Mae’r Cyngor yn 
cydnabod mai ei gyflogeion yw’r peth pwysicaf o ran gallu’r Cyngor i gyflawni 
ei amcanion a’i nodau, ac i gynnig y gwasanaethau gorau posib i 
ddinasyddion a chymunedau Caerdydd. Mae’r Cyngor yn gweithio’n agos 
gyda Choleg Caerdydd a’r Fro yn Dumballs Road i roi cyfleoedd i ddysgwyr 
weithio i’r uned. Mae gan yr Uned Cynnal a Chadw Ymatebol hanes hir o 
brentisiaethau yn estyn yn ôl bron 30 mlynedd. 

Mae Owain yn 17 ac mae yn ei 2il flwyddyn o brentisiaeth gyda’r Cyngor. 
Mae Owain yn brentis llawn amser a gall dreulio un diwrnod yr wythnos yn y 
coleg i gwblhau ei gymhwyster NVQ lefel 2 mewn plymio. Mae Owain wedi 
bod yn gweithio gyda phlymwyr gwahanol yn dysgu’r grefft.  
 
 “Rwy’n joio’r gwaith. Rwy’n edrych ‘mlaen at fod yn hollol gymwys fel y galla 
i weithio i’r Cyngor yn llawn amser. Mae’r mentoriaid i gyd wedi dweud wrtha 
i am eu ffonio os oes angen unrhyw help neu gyngor arna i. Mae’n grêt 
gweithio gyda’r Uned Cynnal a Chadw Ymatebol. Rydw i wedi dysgu llawer 
ac mae pawb yn dod ‘mlaen yn dda. Mae’n gwneud i’r diwrnod fynd yn gynt.” 
 
Ar ôl ei brentisiaeth bydd Owain yn hollol gymwys fel plymiwr ac yn cael y 
cyfle i hyfforddi fel peiriannydd nwy. “Y cyfan sydd angen i fi ‘neud i gwblhau 
fy ffolder hyfforddi yw ffitio ystafell ymolchi lawn. Ar ôl cymhwyso’n llawn dwi 
eisiau parhau i hyfforddi i fod yn dechnegydd aml-sgil.” 
 
 

Y prentis Owain yn trwsio peipen sy’n gollwng 

Datblygu’r Gweithlu 

Mae gweithio gyda’r Uned Cynnal a Chadw Ymatebol yn grêt. 
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Strategaeth Gwlybaniaeth ac Anwedd 
Yn adroddiad SATC diweddar Swyddfa Archwilio Cymru, soniodd rhai 
tenantiaid am wlybaniaeth yn eu cartrefi. Mae Cyngor Caerdydd wedi 
comisiynu ymgynghorwyr arbenigol annibynnol i adolygu ein heiddo a’n 
hamodau byw. Byddant yn canolbwyntio ar fathau o eiddo sy’n rhoi gwybod am 
broblemau gwlybaniaeth ac anwedd gwaeth na’r arfer. Disgwylir canlyniadau’r 
astudiaeth yng ngwanwyn 2019 a bydd camau priodol yn cael eu cymryd i 
ddatrys unrhyw broblemau a nodir.  
 
Mae gan yr Uned Cynnal a Chadw Ymatebol Reolwyr Technegol arbenigol a all 
roi cyngor i helpu i leihau anwedd, a all achosi gwlybaniaeth a llwydni. 
 
Mae erthyglau ar fynd i’r afael â gwlybaniaeth ac anwedd mewn rhifynnau o’r 
Tenants Times ac isod mae enghraifft o gyngor a roddir i denantiaid: 
 

26 

It is unlikely that any home can be 
totally free of condensation but 
there are a few small changes that 
you can make to reduce it. 
 

Produce Less Moisture 
 
 Put lids on pans while 

cooking. 
 Use an e tractor fan if you 

have one. 
 Dry clothes outdoors 

whenever possible. If you 
have no alternative, dry them 
inside on an airer rather than 
on radiators. 

 Wipe any moisture appearing 
on walls, window sills and 
other surfaces on a regular 
basis. 

 

 ncrease  entilation 
 

 Open a small window for 15 
minutes when you get up in 
the morning. This will get rid 
of the moisture produced 
overnight. 

 After cooking or taking a bath 

or shower, open the window 
for a short time and close the 
door to the room. 

 Make sure vents are not 
blocked. 

  eep trickle vents in windows 
open, they are designed to 
ventilate without causing 
draughts. 

 

If the condensation is left on 
surfaces, it can lead to mould. 
Mould can cause considerable 
damage to surfaces in the home 
including rotting wood, crumbling 
plaster and peeling wallpaper and 
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Eiddo newydd yn Clevedon Road, Llanrhymni 
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Byddwn ni’n landlord sy’n gweithredu’n gadarn i ddileu ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Mae gennym ni Dîm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.  
 

Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru, 
Llywodraeth Cymru a Trivallis ar broject ‘Adolygu Ynghyd’. Mae hwn yn ddull 
gweithredu a arweinir gan y dioddefwr i ddelio ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, gan ganolbwyntio ar yr hyn sydd wir yn bwysig i 
denantiaid. 
 

Mae ein timau ymddygiad gwrthgymdeithasol: 
Yn rhoi cymorth i ddioddefwyr.  
Yn gweithio gyda’r tramgwyddwyr i’w helpu i newid eu hymddygiad.  
Yn gweithredu yn erbyn tramgwyddwyr sy’n parhau i fod yn 
wrthgymdeithasol.  
 

Camau gweithredu’r Cyngor rhwng Ebrill 2017 a Medi 2018: 
 
41 o hysbysiadau meddiannu i denantiaid am ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
Troi 7 person allan o’u cartref am ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
2 ddedfryd o garchar. 

Rheoli Ymddygiad Gwrthgymdeithasol  

24 

SCCH yn mwynhau diwrnod cymunedol Cynnwys Tenantiaid 
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Rheoli tenantiaeth 
 

Ein nod yw sicrhau bod ein tenantiaid a’n lesddeiliaid yn cael y cyngor a’r 
wybodaeth sydd eu hangen arnyn nhw i gynnal eu tenantiaeth neu amodau 
eu prydles gan sicrhau bod eiddo’n cael ei gadw mewn cyflwr da, osgoi twyll 
tenantiaeth a sicrhau bod unrhyw anifeiliaid anwes yn briodol ac yn cael eu 
rheoli’n dda.  
 

Mae’r tîm yn cynnal ymweliadau rhagweithiol i roi cyngor ac atgoffa tenantiaid 
o’u rhwymedigaethau. Pan fo angen, bydd y tîm yn casglu tystiolaeth ac yn 
rhoi camau gweithredu priodol ar waith gan gynnwys cael gorchmynion a 
throi pobl allan.  
 

Camau gweithredu rhwng Ebrill 2017 a Mawrth 2018:  

 2,000 o ymweliadau rhagweithiol – gan archwilio cyflwr eiddo a gerddi.  
 Adroddwyd ac ymchwiliwyd i 258 o Eiddo a Adawyd. 
 Deliwyd â 976 o achosion o wasanaeth nwy a chafwyd mynediad. 
 Aethpwyd i’r afael â 713 o broblemau gyda chyflwr eiddo neu ardd. 
 Cwblhawyd 270 o wiriadau, o atgyfeiriadau i’r Llinell Gymorth Twyll 

Tenantiaeth. 
 
Mae’r Tîm Tenantiaeth hefyd yn rhoi cymorth ychwanegol i bobl agored i 
niwed, fel y sawl sy’n gorgasglu a phobl ifanc sy’n gadael gofal neu sy’n 
symud o hosteli, ac eraill sydd angen mwy o help i gynnal eu tenantiaeth.  
 

Dyma fydd ffocws ein gwaith yn ystod 2019/2020. Bydd Tîm Cynnal 
Tenantiaeth newydd yn gweithio gyda’n tenantiaid agored i niwed i sicrhau eu 
bod yn cadw eu tai a’u hatal rhag cael eu troi allan a dod yn ddigartref. 

Taith Gerddi Cymunedol 
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Gwasanaethau Gofalwyr 

Mae’r Gwasanaethau Gofalwyr yn darparu gwasanaethau glanhau a 

gofalu ar gyfer tenantiaid a lesddeiliaid.  

Mae hyn yn cynnwys:  

 Glanhau a chynnal arolygon diogelwch o fannau cymunedol 852 o 

flociau fflatiau isel a 9 bloc fflatiau uchel. Glanheir pob bloc unwaith 

bob pythefnos.  

 Clirio unrhyw eiddo gwag, gerddi a gordyfiant, gan gynnwys torri 

coed.  

 Clirio iardiau gyda dŵr pwysedd uchel unwaith y flwyddyn.  

 Gwaredu graffiti ledled Caerdydd. Mae 100% o graffiti sarhaus neu 

dramgwyddus yn cael ei waredu o fewn 24 awr a’r holl graffiti arall o 

fewn 10 diwrnod gwaith. Yn 2017-2018, deliodd y tîm â mwy nag 

800 o achosion o graffiti.  

26 

Graffiti Team removing graffiti in an underpass 
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Gwnaeth swyddogion y cyngor waredu graffiti adain dde eithafol a 

hiliol yn dilyn adroddiad drwy Grangetown 2018, cydweithrediad â 

Heddlu De Cymru. 
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Cynhaliodd Hyb Trelái a 
Chaerau set o weithdai 

garddio, a redwyd gan y Tîm 
Cynnwys Tenantiaid, lle 

dysgodd pobl sut i dyfu dail 
salad, yr amser gorau i blannu 

llysiau a sut i adeiladu eich 
gwely blodau eich hun. 

Canolfannau: Gweithio i Chi- 2018 
 

Mae’r partner newydd, Unedig 
Cymru, yn cynnig sesiynau a 

digwyddiadau lles yn yr Hybiau, 
gan hefyd gysylltu â chynllun 

‘Dod Ynghyd’ Gogledd 
Caerdydd, sydd wedi’i anelu at 

aelodau hŷn o’r gymuned. 

Mae amrywiaeth o 
ddosbarthiadau Ymarfer 

Corff a Dawns yn cael 
eu cynnal mewn Hybiau 

Cymunedol, gan 
gynnwys Tai Chi, Ioga, 

Cadw’n Heini gyda 

Hawliwyd  
£19 miliwn 
mewn budd-
daliadau 
wythnosol. 

Cafodd 42,000 
o bobl gyngor 

gan y 
Gwasanaeth i 

Mewn  
i Waith. 

Cafodd 111,000 
o bobl gyngor 

mewn  
Hybiau. 

Daeth  
1,400 o bobl i 

sesiynau 
hyfforddiant y 
Gwasanaeth i 
Mewn i Waith. 

Dechreuodd y Gymdeithas 
Alzheimer ei sesiynau 8 

wythnos yn Hyb Ystum Taf a 
Gabalfa. Mae’r Gymdeithas 

Alzheimer yna i unrhyw un yr 
effeithir arno gan ddemensia ac 
yn gwneud popeth i gadw pobl 
sydd â demensia’n gysylltiedig 

â’u bywydau. 

Ymwelodd 
2.5m o bobl 
â’r Hybiau a’r 
Llyfrgelloedd. 
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Hybiau Cymunedol - Map 
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Mae’r rhaglen datblygu Hybiau Cymunedol wedi creu rhwydwaith 
o 12 o Hybiau mewn cymdogaethau â blaenoriaeth i ddarparu 
gwasanaethau cwsmeriaid gwell drwy fuddsoddi mewn adeiladau 
o ansawdd uchel.  
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Hyb diweddaraf Caerdydd yw Hyb Llaneirwg. Agorodd ym mis Awst 2018 ac mae’n 
darparu gwasanaethau a chyfleusterau i’r gymuned gyfan. Mae’r adeilad wedi cael 
estyniad a chafodd waith adnewyddu sylweddol i’w gwneud hi’n bosibl darparu ystod o 
wasanaethau a chyfleusterau gwell ar gyfer pobl leol.  

 
Dywedodd y Cynghorydd Lynda Thorne, “Dwi wrth fy modd fod ein hyb cymunedol 
diweddaraf yn barod i’r cyhoedd, a dwi’n gwybod o’r diddordeb mawr sydd wedi’i 
ddangos yn barod fod y gymuned yn llawn cyffro hefyd.” 
 
 “Wedi ymweld â’r adeilad newydd, gwelais gyda’m llygaid fy hun y manteision anferth y 
bydd yn eu cyflwyno i Laneirwg a’r cyffiniau. Bydd yn adeiladu ar lwyddiant Hybiau 
Cymunedol eraill ledled y ddinas ac mae wedi’i deilwra i anghenion penodol yr ardal hon. 
Byddwn yn annog trigolion i alw draw a gweld drostynt eu hunain beth sydd ar gael yn yr 
Hyb.” 
 
 
 

Hybiau Cymunedol 

Mae’r gymuned yn llawn cyffro 

Caffi Hyb Llaneirwg 
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Hyb Llaneirwg 

Mae’r Hyb newydd yn cynnwys caffi cymunedol, neuadd gymunedol fawr, 

ystafelloedd amlbwrpas, ystafelloedd cyfweld, ardal llyfrgell, cyfleusterau TG, 
den ieuenctid, stiwio gerdd, darpariaeth gofal plant Dechrau'n Deg, swyddfa’r 
heddlu, ystafelloedd newid ac ardal gemau amlddefnydd. Mae cael 
gwasanaethau cydlynol o dan yr un to mewn lleoliad cymunedol modern wedi 

galluogi i ddau safle gwag gael eu rhyddhau i ddatblygu tai fforddiadwy. 

Mae’r adborth gan y gymuned ar wasanaethau a chyfleusterau Hyb Llaneirwg 
wedi bod yn gadarnhaol iawn. 

Ymwelodd mwy na 70,000 o gwsmeriaid â Hyb Llaneirwg ers iddo agor ar 20 
Awst 2018. Dyma beth oedd gan y cwsmeriaid i’w ddweud -  

 Defnyddiol iawn, da iawn wir. Byddaf yn ymweld yn rheolaidd! 
Gwasanaeth gwych – diolch. 

 Dwi’n gwerthfawrogi’r gwasanaethau sydd ar gael yn yr hyb, ac yn 

arbennig y staff. 

 Dwi’n hapus iawn gyda’r hyb, ac a bod yn onest, roedd mawr angen 

rhywbeth fel hyn yn Llaneirwg. 

 

Newly opened Powerhouse Hub  

Hyb Llaneirwg ar ei newydd wedd 
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Mae staff hyfforddedig wrth law i helpu gydag ystod eang o gyfleusterau a 
gwasanaethau ym mhob un o Hybiau’r ddinas, gan gynnwys:  
 
 Gwneud cais am dai cymdeithasol. 
 Gwasanaethau tai, budd-daliadau a chyngor. 
 Gwasanaeth llyfrgell, gan gynnwys gofod ar gyfer digwyddiadau cymunedol. 
 Mynediad am ddim i’r rhyngrwyd a Wi-Fi. 
 Ffonau i gysylltu â gwasanaethau’r Cyngor a gwasanaethau eraill am ddim. 
 Cyngor i Mewn i Waith a chyrsiau hyfforddiant. 
 Ystafell Hyfforddiant TG / ystafelloedd cyfweld preifat. 
 Ystafelloedd ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau 

cymunedol. 
 Caffi cymunedol modern. 
 Sefydliadau partner i roi cymorth a chyngor 

arbenigol. 
 Neuadd gymunedol. 
 Clwb Swyddi. 
 Gwasanaethau Lles Dydd Mawrth ar gyfer y sawl 

sydd dros 50 oed. 
 Archifau Deall Demensia. 
 Gweithgareddau Ieuenctid. 
 Dosbarthiadau Ffitrwydd. 
 
Mae pob un o weithgareddau’r Hybiau ar eu tudalennau Facebook -
@StarcommHub, @GrangetownHub, @RumneyHub, @StMellonsHub, 
@LlanrumneyHub, @CentralLibraryHub, @ElyandCaerauHub, 
@LlanedeyrnHubPowerhouse, @FairwaterHub, @LlandaffNorthHub, 
@LlanishenHubCardiff 

Dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd yn Hyb Llanisien 
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Hyb y Llyfrgell Ganolog 
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Lansiwyd y Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith newydd yn swyddogol ar 1 
Ebrill 2018.  
 

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

Ers y lansiad, mae’r tîm wedi cael llwyddiant mawr a chefnogi o leiaf 561 o 
bobl i mewn i’r gwaith.  
 

Mae Porth wedi gwneud mynediad i’r gwasanaeth yn haws i gwsmeriaid 
sy’n chwilio am waith ac i sefydliadau y mae angen iddynt atgyfeirio eu 
cleientiaid am gymorth. Mae’r Porth yn sicrhau y gall y person ddod o hyd 
i’r cymorth cywir y tro cyntaf, bob amser. Hyd yma mae 29,059 o bobl wedi 
defnyddio’r Porth.  
 

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

Mae’r swyddogion Ymgysylltu â Chyflogwyr / Lleoliadau Gwaith yn gweithio 
gyda chyflogwyr mewn perthynas â swyddi gwag newydd a chyfleoedd 
profiad gwaith. Maent hefyd yn trefnu ffeiriau swyddi gyda swyddi gwag go 
iawn. Gall ein tîm Dysgu Oedolion hefyd roi hyfforddiant i helpu pobl y mae 
angen cymwysterau arnynt i gael swydd. 
 

Mae gan y tîm ymgynghorydd hunangyflogaeth. Ym mis Mai 2018 daeth y 
Pop Up Business School i Gaerdydd, wedi’i ariannu gan y Cyngor a 
phartneriaid eraill i gynnig cwrs pythefnos o hyd ar sut i greu busnes. 
Roedd yn boblogaidd dros ben, a chrëwyd 62 o fusnesau newydd. 
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Y Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith 

Cafwyd canmoliaeth drwy Twitter: “Mae 
Tîm i Mewn i Waith Caerdydd yn wych. 
Maent yn helpu trigolion Caerdydd i ddod o 
hyd i waith. Fe wnes i gwrdd â’r hyfryd Val 
heddiw yn y diwrnod Gyrfa Cymru yn Teilo 
Sant. Mae hi’n siarad Eidaleg, Wrdw, 
Pwnjabeg, Saesneg, Sanscrit ac yn dysgu 
Cymraeg.” 
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Tîm Cyngor Ariannol  
 

Mae’r Tîm Cyngor Ariannol wedi’i leoli yn Hyb y Llyfrgell Ganolog ond mae 
hefyd yn cynnig gwasanaethau i 22 o leoliadau ar draws y ddinas, gan 
gynnwys hybiau cymunedol, banciau bwyd a Chanolfannau Swyddi. Mae’r 
tîm yn helpu cwsmeriaid gyda chyllidebu, cyngor dyledion, gwneud cais am 
fudd-daliadau a hawliadau am grantiau a gostyngiadau. Ar gyfer cleientiaid 
y mae angen cymorth ychwanegol arnynt gyda cheisiadau aflwyddiannus 
am fudd-daliadau, gall y Tîm Cyngor Ariannol baratoi ystyriaethau gorfodol, 
sef y cam cyntaf yn y broses apelio. Hyd yma mae’r tîm wedi gweld dros 
12,000 o bobl a’u helpu i hawlio dros £10m o fudd-daliadau nad oeddent yn 
eu hawlio’n flaenorol.  
 

Mae gan y tîm ymgynghorwyr arbenigol hefyd sy’n gallu helpu’r teuluoedd 
hynny sydd â phlentyn ag anabledd, neu deuluoedd yr effeithiwyd arnynt 
gan y Cap Budd-daliadau.  
 

Mae Hyb y Llyfrgell Ganolog hefyd yn cynnig gwasanaethau gan 
sefydliadau partner gan gynnwys Gwasanaeth Cynghori Caerdydd (sy’n 
cynnwys Cyngor ar Bopeth a Chanolfan Gynghori Speakeasy) ac Undeb 
Credyd Caerdydd a’r Fro. Mae partneriaid eraill hefyd yn cynnig 
gwasanaethau galw heibio ar sail amserlen. 

Tîm cynghori yn yr Hyb Canolog 
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Effaith Diwygio Lles 
Mae Gwasanaeth Llawn y Credyd Cynhwysol wedi dod i Gaerdydd.  Mae’r Credyd 
Cynhwysol yn fudd-dal oedran gwaith sy’n disodli’r 6 budd-dal a chredyd treth prawf 
modd. 
 
Bydd angen i’r rhan fwyaf o bobl o oedran gwaith hawlio Credyd Cynhwysol yn lle’r 
budd-daliadau sydd wedi’u rhestr isod. 

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

Dylai unrhyw un sy’n ansicr a ddylai hawlio’r Credyd Cynhwysol gael cyngor yn ei Hyb 
agosaf neu ffonio’r llinell gyngor bwrpasol. 
 
Mae’r Cynllun Busnes wedi ystyried effaith barhaus Diwygio Lles ac mae cynnydd 
wedi’i wneud yn barod o ran cost casgliadau ac ôl-ddyledion y rheini yr effeithir arnynt 
gan y newidiadau.  Mae gwaith modelu ariannol hefyd wedi’i wneud mewn ymgais i 
ddeall yn well sut gallai’r costau hyn newid yn y dyfodol wrth i’r diwygiadau hyn gael eu 
gweithredu yng Nghaerdydd a chan fod mwy o ddarpariaeth wedi’i gwneud ar gyfer 
dyledion gwael. 

 Cael neu golli swydd   Dod yn ofalwr  
 Salwch   Cael plentyn cyntaf  
 Dod yn ffit i weithio   Y plentyn ieuaf yn troi’n 5 oed  
 Cael neu golli partner   Plentyn yn gadael ysgol  
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Prif Newidiadau’r Credyd Cynhwysol 

Prif Newidiadau’r Credyd Cynhwysol Sut gall Cyngor Caerdydd helpu? 

Caiff y Credyd Cynhwysol ei hawlio 

a’i gynnal ar-lein 

Adra hunan-wasanaeth newydd yn Hyb y Llyfrgell 
Ganolog.  Gall y Tîm i Mewn i Waith eich helpu i 
wneud a chynnal hawliadau’r Credyd Cynhwysol ar-

Bydd y Credyd Cynhwysol yn cael ei 

dalu ar ffurf ôl-ddyledion 

Gall y Tîm Cyngor Ariannol gynorthwyo gyda 
darpariaeth les leol frys fel rhoi talebau banciau bwyd 
a gwneud ceisiadau i’r Gronfa Cymorth Dewisol. 

Caiff y Credyd Cynhwysol ei dalu i 

mewn i gyfrif banc 

Mae cymorth ar gael ledled y ddinas i agor cyfrif banc 
trafodol. 

Bydd y Credyd Cynhwysol yn 

cynnwys unrhyw gymorth tuag at 

rent 

Gall staff hyfforddedig gynorthwyo â sefydlu debydau 
uniongyrchol ac archebion sefydlog i dalu rhent a 
gallan nhw gysylltu â landlordiaid i gytuno ar daliadau 
rhent cyn y taliad Credyd Cynhwysol cyntaf. 

Caiff y Credyd Cynhwysol ei dalu’n 

fisol ac mewn un taliad i’r aelwyd. 
Gall y Tîm Cyngor Ariannol helpu gyda chyllidebu 
misol a chyngor dyledion cyffredinol. 

Gellid lleihau neu atal taliadau 

Credyd Cynhwysol drwy sancsiwn 

Gall y Tîm Cyngor Ariannol helpu drwy ofyn i’r Adran 
Gwaith a Phensiynau edrych ar y sancsiwn eto. Gall y 
Tîm i Mewn i Waith eich helpu i wneud a chynnal 
hawliad am y Credyd Cynhwysol. 

I gynorthwyo gyda’r heriau hyn rydym ni’n cyflwyno mynediad ar-lein ledled y ddinas, 
rydym ni’n rhoi cyngor ar gyllidebu ym mhob Hyb ac rydym ni wedi gwella ein Tîm Cyswllt 
Lles i gynnid cymorth i Denantiaid y Cyngor drwy wasanaeth ymweliadau cartref. 

Cap Budd-daliadau 

Enghraifft o Gymorth Ariannol: Cafodd Mr J ei effeithio gan y Cap Budd-daliadau. “Aeth i 
Hyb Lleol a chafodd gymorth ariannol tuag at ei rent tra ei fod mewn cyswllt â’r 
Gwasanaeth i Mewn i Waith.” Felly cafodd y diffyg yn ei rent ei dalu drwy Daliad Tai yn ôl 
Disgresiwn.  

Mae Mr J mewn gwaith bellach ac mae ganddo dros £130 yn fwy yr wythnos. Nid yw’r 
cap budd-daliadau’n effeithio arno mwyach.  

Mae’r Cap Budd-daliadau’n derfyn ar gyfanswm y budd-daliadau y caiff aelwyd oedran 
gweithio ei gael.  

Ionawr 2019 
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Effaith ar Ôl-Ddyledion Rhent 
Mae’r Credyd Cynhwysol yn cael effaith sylweddol. Mae mwy o denantiaid 
mewn ôl-ddyledion ac mae swm yr ôl-ddyled gyfartalog yn uwch o lawer ar 
gyfer hawlwyr Credyd Cynhwysol na’r rhain sydd ar Fudd-dal Tai: O’r 1,332 
o denantiaid y cyngor sy’n cael y Credyd Cynhwysol, mae 1,094 (82%) 
mewn ôl-ddyledion rhent (o gymharu â 22% o denantiaid Budd-dal Tai). 
Amcangyfrifir y byddai 801 yn fwy o denantiaid wedi bod mewn ôl-
ddyledion rhent heb y Credyd Cynhwysol. 
 

Yr ôl-ddyled rent gyfartalog ar gyfer tenantiaid sydd ar y Budd-dal Tai yw 
£384, a’r cyfartaledd i denantiaid yr effeithir arnynt gan y Credyd Cynhwysol 
yw £1,006. Felly, mae’r ôl-ddyledion ar gyfer hawlwyr y Credyd Cynhwysol 
£622 yn uwch ar gyfartaledd nag ar gyfer tenantiaid sy’n hawlio’r Budd-dal 
Tai. Amcangyfrifir bod £988,052 o ôl-ddyledion rhent presennol o ganlyniad 
i’r Credyd Cynhwysol.  
 

Tîm Cyswllt Lles 
Datblygwyd Tîm Cyswllt Lles pwrpasol yn 2015 i gynorthwyo tenantiaid y 
cyngor gyda’r diwygio lles, ac maent yn ymweld â thenantiaid yn eu cartrefi 
eu hunain i helpu’r rheini yr effeithir arnynt gan y Dreth Ystafell Wely, y 
Credyd Cynhwysol a’r Cap Budd-daliadau. 
Maent yn helpu gyda: 
 Chyngor ar ddod o hyd i gartref llai a chymorth cysylltiedig. 
 Cyngor ar y Cap Budd-daliadau a’r cynlluniau sydd ar gael i denantiaid 

i’w helpu yn ôl i’r gwaith.  
 Cyngor ar gyllidebu a dyledion. 
 Cymorth digidol a chyllidebu i helpu tenantiaid i addasu i’r Credyd 

Cynhwysol.  
 Asesu incwm a gwariant er mwyn gwneud trefniadau ad-dalu 

fforddiadwy.  
 

Mae’r galw am y gwasanaeth hwn yn cynyddu’n raddol wrth i fwy o 
denantiaid symud i’r Credyd Cynhwysol.   
 

Mae’r Tîm Cyswllt Lles wedi cynyddu o 5 i 14 swyddog, gan gynnwys 2 
Uwch Swyddog newydd i gefnogi’r rheolwr a delio ag achosion cynyddol 
gymhleth  
 Mae 82.0% yn hapus bod eu rhent yn rhoi gwerth am arian. 
 

Mae gweithdrefn adfer ôl-ddyledion newydd wedi’i chyflwyno gyda mwy o 
bwyslais ar: 
 Atal ac ymyrryd yn gynnar. 
 Ffocws ar sgwrs agored gyda’r tenant i ddeall achosion sylfaenol yr ôl-

ddyledion. 
 Cymorth ychwanegol wedi’i dargedu at denantiaid sy’n wynebu newid / 

argyfwng. 
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The Scale of Rough Sleeping in Cardiff Digartrefedd a’r Angen am Dai 

42 44 

Cynyddodd nifer yr ymgeiswyr a oedd mewn risg o ddigartrefedd o 762 i 
1,544 (103%) rhwng 2015 a 2018, cynyddodd nifer y bobl ddigartref o 
1,274 i 1,976 (55%) a chynyddodd nifer y bobl ddigartref â blaenoriaeth o 
571 i 669 (17%). Datblygodd y Cyngor strategaeth newydd yn 2018 i fynd 
i’r afael â’r broblem gynyddol o ddigartrefedd. 
 

Os bydd y cynnydd a ragwelir mewn tueddiadau presennol yn parhau, mae 
perygl na fydd gwasanaethau’n gallu mynd bob yn gam â’r galw. Mae 
Caerdydd wedi cydnabod yr angen i fuddsoddi mewn mwy o ymyrraeth 
gynnar i fynd i’r afael â digartrefedd cynyddol. Yn 2018-2019 mae cyllid 
ychwanegol wedi’i roi ar gael i wasanaethau digartrefedd a bydd yn 
canolbwyntio ar waith cynghori ac atal. Mae partneriaid wedi codi pryderon 
ynghylch sefydlogrwydd a pharhad cyllid.  
 

Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymedig i gynnig gwasanaeth tai holistig lle 
mae help ar gael yn hawdd – yn hytrach na chael ei gynnig mewn 
argyfwng yn unig. Mae gwasanaeth cydlynol sy’n rhoi’r unigolyn yn gyntaf 
yn hanfodol i gyflawni’r canlyniadau gorau i gleientiaid. Ystyrir unrhyw 
faterion sylfaenol a allai/a fydd yn cyfrannu at sefyllfa dai unigolyn.  
 

Mae ymyrraeth gynnar wedi’i nodi fel ffactor allweddol i fynd i’r afael â 
digartrefedd yn llwyddiannus ac mae felly’n hanfodol fod pobl yn 
ymwybodol o’r gwasanaethau a’r cymorth sydd ar gael. Bydd mwy o 
gyngor digartrefedd yn gael ei gynnig yn yr Hybiau o 2019. 
 
Hostel teulu Greenfarm 
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Gwasanaethau Rheng Flaen 
Mae gan Gaerdydd ystod gynhwysfawr o wasanaethau rheng flaen sy’n 
gweithio gyda phobl sy’n cysgu ar y stryd: Mae Tîm Allgymorth Pobl Ddigartref 
y Cyngor yn gwneud gwaith allgymorth 7 niwrnod yr wythnos gan weithio gyda 
phobl sy’n cysgu ar y stryd neu sydd mewn perygl o orfod cysgu ar y stryd.  
 
Mae’r tîm wedi ehangu ac mae wedi cynnal hyfforddiant i gynnal asesiadau 
digartrefedd statudol ar y strydoedd.  
  
Project Pobl sy’n Cysgu ar y Stryd 
Mae Project Pobl sy’n Cysgu ar y Stryd Cyngor Caerdydd yn cynnig model 
llety yn seiliedig ar egwyddorion Tai’n Gyntaf. Lleolir pobl mewn llety 
hunangynhaliol heb amodau ymlaen llaw na’r angen i symud drwy ddull fesul 
cam o ran byw’n annibynnol. Ers ei sefydlu, ailsefydlwyd 26 o gleientiaid a 
fethodd ag ymgysylltu â darpariaeth i’r digartref na’i chynnal yn flaenorol.  
 
Mae’r project yn defnyddio fflatiau’r cyngor ac ehangwyd nifer y llety sydd ar 
gael o Awst 2017 i helpu i fynd i’r afael â’r broblem gynyddol o gysgu ar y 
stryd.  
  
Mae’r Cyngor yn gweithredu dau hostel: mae Tŷ Greenfarm yn helpu 
teuluoedd digartref tra bod Tŷ Tresilian yn helpu pobl sengl ddigartref. Mae 
lloches nos a safle tai cymorth newydd wedi’u datblygu yn Litchfield Court i 
helpu gyda’r broblem gynyddol o ddigartrefedd. Mae’r Cyngor hefyd wedi 
sicrhau cyllid i weithredu ei gynllun Tŷ yn Gyntaf ei hun. 

Dosbarthu brecwast yn gynnar yn y bore  
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Galw am Dai Cymdeithasol 
Mae galw mawr am dai cymdeithasol yng Nghaerdydd ac mae rhywfaint o 
lety ar gael i’w gosod bob blwyddyn. Mae gan Gyngor Caerdydd a 
chymdeithasau tai Cadwyn, Cymuned Caerdydd, Hafod, Linc Cymru, 
Newydd, Taf, Unedig Cymru a Wales & West Restr Aros Tai Gyffredin ar 
gyfer tai cymdeithasol i’w cynnig i ymgeiswyr addas.  

 

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

 

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

 

Nod y partneriaid yw cynorthwyo ymgeiswyr y mae angen tŷ arnynt cyn y 
sawl na nodwyd eu bod mewn angen.  

 

Lefel yr angen am dŷ yw un o’r mesurau a ddefnyddir i bennu safle 
ymgeisydd ar y Rhestr Aros: 

 Defnyddir y lefelau Ar Unwaith, Ar Frys, Uchel a Chanolig i bennu 
safleoedd ymgeiswyr ar y Rhestr Aros.  

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

  

Pan ddaw i’r amlwg yn ystod cyfweliad y cais y gallai’r ymgeisydd fod yn 
ddigartref/dan fygythiad o fod yn ddigartref, caiff ei atgyfeirio at y 
Gwasanaeth Dewisiadau Tai. Bydd cyngor ar ddigartrefedd yn cael ei gynnig 
yn yr Hybiau o 2019, gan wella hygyrchedd gwasanaethau. 
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Nifer yr 
ymgeiswyr ar y 
Rhestr Aros Tai 
Gyffredin: 7,971 
(Tach 2018) 

Nifer yr 
ymgeiswyr y 

nodwyd eu bod 
yn ddigartref: 682 

(Tach 2018) 

Nifer yr eiddo a 
osodwyd Hydref 2017 
– Medi 2018: 1,488 
(721 Cyngor/767 
cymdeithasau tai 

partner) 
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ACCOMMODATION 

SOLUTIONS TEAM 

Properties 

freed up

44

31
3 bed

Houses

3
2 bed

flat

1
4 bed parlour

House

8
2 bed 

Houses

1
1 bed 

retirement

Bungalow

Visits

530

Total 

Incentives 

Given

£15,502.50

Referrals 

Completed

89

 “Hapus gyda phopeth.  
Rwy’n hapus iawn 

gyda’r lle newydd. Y 
pethau gorau dwi 

erioed wedi’i wneud.” 

 “Fyddwn i heb allu 
symud heb yr help.” 

Dod o hyd i Atebion Llety 
 
Sefydlwyd y Tîm Atebion Llety i roi cymorth i’r sawl sydd am symud o lety 
teuluol i lety llai o faint. Yn benodol, pobl hŷn sydd am symud i lety mwy 
priodol ar gyfer eu hanghenion a’r sawl y mae’r broses yn ddieithr iddynt.  
       
Mae modd i’r Tîm gynorthwyo o’r adeg y bydd tenant yn mynd ar y rhestr 
aros hyd nes ei fod wedi symud i mewn, gan sicrhau ei fod wedi ymgartrefu. 
Y nod yw rhoi sicrwydd i bobl fod ganddyn nhw un cyswllt a wyneb 
cyfarwydd pan fyddan nhw’n mynd ati i symud o’u llety presennol.  
 
Mae swyddogion Atebion Llety yn deall bod symud yn gallu bod yn 
benderfyniad mawr i denantiaid, yn enwedig pan fo’r teulu wedi byw yn 
rhywle ers amser hir. Y nod yw gwneud y broses mor hawdd â phosibl.  
 
Gall y tîm Atebion Llety helpu tenantiaid i feddwl am sut y byddan nhw’n 
symud, a’r hyn a wnân nhw ag unrhyw eitemau. Byddan nhw’n rhoi’r 
cymorth y gallai’r tenant fod ei angen ar ôl symud. Gallant hefyd gynnig 
cymorth ariannol i helpu tuag at gostau symud neu i addurno cartref 
newydd.  

 “Dyma’r 
penderfyniad gorau 
rwyf wedi’i wneud, 

ac roedd cael 
cymorth ar hyd y 
daith yn gwneud 

popeth gymaint yn 
well.” 
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Nifer yr Eiddo ac Argaeledd yn Ystod 2017-2018 

Ward 
Number of 
properties 

Voids 
2017/2018 

Adamsdown 134 17 

Butetown 618 47 

Caerau 996 49 

Canton 174 9 

Cathays 70 6 

Creigiau and St. Fagans 11 2 

Ely 2546 129 

Fairwater 1128 83 

Gabalfa 154 3 

Grangetown 495 35 

Heath 80 4 

Lisvane 8 0 

Llandaff 1 0 

Llandaff North 652 27 

Llanishen 623 48 

Llanrumney 1261 67 

Pentwyn 1147 77 

Pentyrch 104 7 

Penylan 2 0 

Plasnewydd 129 10 

Pontprennau and Old St. Mellons 26 0 

Radyr and Morganstown 20 2 

Rhiwbina 20 1 

Riverside 321 17 

Rumney 482 29 

Splott 685 35 

Trowbridge 1022 50 

Whitchurch and Tongwynlais 512 33 

Grand Total 13421 787 
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Eiddo'r Cyngor 
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Cynnwys Tenantiaid 

 
Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid yn ymrwymedig i ymgysylltu â thenantiaid 
a lesddeiliaid Cyngor Caerdydd a’r gymuned ehangach ar bob mater sy’n 
effeithio arnynt. Maent yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a mentrau 
ledled y ddinas. Mae gan y tîm wefan bwrpasol sy’n cynnig gwybodaeth 
am ddigwyddiadau a materion sydd ar ddod sy’n effeithio ar denantiaid: 
http://www.cardifftenants.co.uk/inde .php?lang=cym&section=&option. 
  
Tyfu gyda’n Gilydd a Garddio Gwych 
Mae project garddio dinas-gyfan y Tîm Cynnwys Tenantiaid, sef ‘Tyfu 
gyda’n Gilydd’, yn annog tenantiaid a phreswylwyr i ddechrau gerddi 
cymunedol. Caiff Tenantiaid gyngor arbenigol, mynediad at offer a 
chyfarpar drwy ein grant project arbennig.  
 
Mae gerddi bellach wedi’u sefydlu mewn mannau amrywiol ledled y 
ddinas ar gyfer tenantiaid Cyngor a lesddeiliaid mewn mannau preswyl, 
llety gwarchod ac ysgolion.   
 
Yn rhan o’r prosiect Tyfu gyda’n Gilydd, cynhaliom ein cystadleuaeth 
Garddio Gwych, cystadleuaeth arddio i holl denantiaid a lesddeiliaid 
Cyngor Caerdydd. Bu’r gystadleuaeth hon yn boblogaidd iawn ac mae 
wedi annog ein tenantiaid i ofalu am eu gerddi ac ychwanegu lliw at eu 
cymunedau.  
 
Cyhoeddir yr enillwyr yn ein cynhadledd tenantiaid flynyddol lle mae 
gwahanol dimau yn y Cyngor a thenantiaid eraill y Cyngor yn clywed am 
hanes a chefndir pob gardd.  
 
Gerddi Cymunedol yr Hybiau 
Ar ddechrau’r flwyddyn, lansiodd Cynnwys Tenantiaid broject garddio 
newydd, ‘Ar Eich Marciau, Barod, Garddio’ gyda’r nod o agor gerddi 
cymunedol yn hybiau’r ddinas. Rhan o’r project oedd i ddysgu pobl i dyfu 
a chynaeafu eu ffrwythau a’u llysiau eu hunain, am ffordd o fyw ratach ac 
iachach. Roeddem hefyd eisiau dod â chymunedau lleol at ei gilydd. Hyd 
yma rydym creu 3 gardd a grŵp yn yr Hybiau, gan gynnwys Hyb Ystum 
Taf/Gabalfa (Fork and Trowels Group), Hyb Star (Grŵp Garddio 
Cymuned Star) a’r The Powerhouse (Powerhouse Gardeners). 
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Basged Grog 
Mae digwyddiadau basgedi crog yn cael eu cynnal ym Mharc y Rhath gan 
aelod o staff o’r adran Parciau. Mae’r trigolion sy’n mynychu yn cael basged 
grog am ddim a’r cyfle i greu eu basged grog eu hunain yn y digwyddiad. Bu 
Dave, yr aelod o staff o’r adran Parciau, hefyd yn rhoi awgrymiadau arbennig 
drwy’r dydd ar gynnal y basgedi drwy’r misoedd oerach i sicrhau eu bod yn 
blodeuo eto ar ddechrau’r haf.  
 
Taith Gerddi Cymunedol 
Cynhaliwyd y daith flynyddol o ardd gymunedol gan Cynnwys Tenantiaid ym 
Mharc y Rhath eleni. Cafodd y trigolion eu tywys o gwmpas y parc gan aelod 
o’r tîm Parciau, lle gwnaethant ymweld â’r gerddi botaneg a rhosod.  
 
Grantiau Project Arbennig 
Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid yn cynnig grant o hyd at £1,000 i grwpiau o 
denantiaid Cyngor a lesddeiliaid ar gyfer projectau cymuned neu 
weithgareddau megis partïon stryd, grwpiau crefftau a digwyddiadau eraill y 
mae’r gymuned yn eu harwain.  

Enillwyr Garddio Gwych 2018 
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Diwrnodau Cŵn 
Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid wedi 
ymuno â’r Dogs Trust i gynnig profion 
iechyd am ddim i gŵn holl drigolion 
Caerdydd. Hyd yma maent wedi 
ymweld â 4 hyb gan gael 
llwyddiant mawr – mae llawer o’r 
cŵn a fynychodd nawr wedi’u 
microsglodynnu ac yn iach.  
 
Mae’r Dogs Trust yn rhoi llawer 
o gyngor a rhoddion am ddim i’r 
perchnogion. Mae rhagor o 
ddigwyddiadau iechyd wedi’u 
cynllunio ar gyfer y dyfodol 
mewn llawer o hybiau a 
chymunedau. 
 
Byw Cymunedol  
Cynhaliwyd Cinio Mawr llwyddiannus 
iawn yng Nghanolfan Gymunedol 
Butetown yr haf hwn i drigolion y cynllun 
lloches, a fwynhaodd fwffe a disgo. Y thema 
eleni oedd Hawaii. Bob blwyddyn mae hwn yn 
gyfle i’r cymunedau lloches ddod ynghyd a dod i 
nabod ei gilydd, ac mae’n rhoi’r cyfle i rai o’r preswylwyr 
gwrdd â phobl newydd. 
 
Pasbort i waith 
Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid yn gweithio ochr yn ochr â’r Gwasanaeth i 
Mewn i Waith, y Ganolfan Byd Gwaith, yr Hyb a’r Tîm Cyngor Ariannol i 
ddarparu ac ariannu cyrsiau ar gyfer tenantiaid Cyngor i’w helpu i ddod o 
hyd i swydd. Mae’r Tîm Cynnwys Tenantiaid yn pwysleisio y dylai’r tenant 
ei hun ddod o hyd i gwrs fel bod modd iddo ddewis llwybr gyrfa addas 
iddo yn y dyfodol. Gall tenant brofi ei ymrwymiad i’r hyfforddiant drwy fynd 
i gwrs wythnos o hyd gyda’r Gwasanaethau i Mewn i Waith.  
 
Mae tenantiaid wedi gwneud cyrsiau am drwyddedau cerbydau fforch 
godi a Cherbydau Nwyddau Trwm, Cael Gwared ar Asbestos, cyrsiau 
gosod carped a llawer mwy.  
 
 
 

Coco yn joio’r 
Diwrnod Cŵn 

Ymgynghori a Chyfathrebu Effeithiol 
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Y Gynhadledd Tenantiaid  

Cynhaliwyd Cynhadledd Tenantiaid lwyddiannus iawn ym mis Medi 2018. 
Thema’r gynhadledd eleni oedd ‘Gŵyl y Cynhaeaf’. Daeth dros 100 o 
denantiaid a lesddeiliaid i’r digwyddiad. Dangoswyd cyflwyniadau iddynt ar 
Hybiau, rhaglen adeiladau newydd y Cynfor a’r Grŵp Cymunedol. Daeth 
mwy na 20 o sefydliadau o’r Cyngor a’r tu allan i ateb cwestiynau ac i roi 
gwybod i denantiaid y Cyngor am wasanaethau sydd ar gael ac i gynnal 
gweithdai ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys: Cymorth Cyntaf, Undeb 
Credyd, Symud i Gartref Llai, Crefftau Gwyrdd, Diogelwch Tân a Rempod.  

Yn dilyn y Gynhadledd Tenantiaid yn Neuadd y Ddinas, anfonodd un o’r bobl 
a ddaeth neges destun i’r Tîm Cynnwys Tenantiaid i ddiolch iddynt am 
drefnu’r digwyddiad. Ysgrifennodd, “Am ddiwrnod gwych. Dwi heb chwerthin 
cymaint ers meitin. Diolch i bawb yn y Tîm Cynnwys Tenantiaid – tîm gwych 
yn wir. Dwi’n falch o’ch nabod chi i gyd.” 

Taith Fws 

Trefnodd y tîm y Daith Fws flynyddol i Denantiaid a chafodd tenantiaid a 
lesddeiliaid daith o gwmpas y ddinas i weld enghreifftiau o Brojectau 
Datblygu Tai Cartrefi Caerdydd. Dangoswyd cartrefi newydd iddynt ar 
safleoedd ym Mharc Rhos yr Arian a Threm y Capten yn Llaneirwg a 
Llanrhymni.  
 

Cawsant eu cludo i’r Powerhouse newydd yn Llanedern lle cawsant daith o’r 
hyb ar ei newydd wedd a gwybodaeth am y gweithgareddau a’r 
digwyddiadau y gallent eu mynychu. 

 

 

Cynhadledd Tenantiaid 2018 
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Ein nod yw rhoi’r diweddaraf i’n trigolion am bob mater ac ymgyrch a allai effeithio arnyn 
nhw drwy ddefnyddio gwahanol ddulliau o gyfathrebu yn y ffordd fwyaf effeithiol posibl. 
Mae Tenants Times yn gylchgrawn rydym yn ei ddosbarthu ddwywaith y flwyddyn i bob 
tenant a lesddeiliad. Caiff ei ddefnyddio i roi gwybodaeth i denantiaid am wasanaethau, 
ymgyrchoedd a mentrau cymunedol.  
 
Tenants Times hefyd yw'r brif ffordd o roi gwybod i’n tenantiaid am waith mawr a 
gwelliannau cyffredinol i’r stoc dai. Mae grŵp darllen sy’n cynnwys tenantiaid a 
swyddogion y Cyngor yn gwneud yn siŵr bod yr erthyglau’n berthnasol i’n cwsmeriaid. 
Rydym hefyd yn cynnal cystadlaethau yn y cylchgrawn sy’n rhoi’r cyfle i denantiaid ennill 
gwobrau fel camera digidol a thalebau. 
 

Y Cyfryngau Cymdeithasol 
Mae Gwefan Tenantiaid Caerdydd (http://www.cardifftenants.co.uk/index.php) a 
thudalennau Facebook (www.facebook.com/TPCardiff) yn esblygu ac yn datblygu’n 
barhaus. Mae ein gwefan wedi dod yn adnodd cyfathrebu pwysig i ni dros y flwyddyn 
ddiwethaf, gan alluogi ein tenantiaid i weld beth rydym yn ei wneud, fel digwyddiadau, 
syniadau arbed arian a phrojectau’r cyngor. Mae’r dudalen Facebook yn cael ei 
diweddaru bob dydd hefyd, gyda gwybodaeth am y cyngor a’r ardal leol yn cael ei 
chyflwyno a’i rhannu. Mae yna gynnwys hefyd ar ffurf fideos gwybodaeth am bynciau 
amrywiol. 

Cadw mewn Cysylltiad 
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Prize winner at Tenants Conference 
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Boddhad Tenantiaid  

Arolwg Tenantiaid Blynyddol 
Bob blwyddyn rydym yn dosbarthu Arolwg Boddhad Tenantiaid sy’n ceisio 
barn ac adborth gan y trigolion. Os bydd y tenantiaid a’r lesddeiliaid yn 
cwblhau’r arolwg ac yn ei ddychwelyd atom cânt eu cynnwys mewn raffl i 
ennill £200. 
Cyflwynwyd Arolwg Boddhad Tenantiaid Blynyddol Hydref 2018 i bob tenant 
a lesddeiliad yng Nghaerdydd gyda rhifyn yr hydref o Tenants Times. Roedd 
yr arolwg hefyd ar gael i’w gwblhau ar-lein gyda’r ddolen yn cael ei 
hysbysebu drwy’r cyfryngau cymdeithasol ac yn adeiladau’r cyngor ledled 
Caerdydd. Pan gaeodd yr arolwg, roedd cyfanswm o 887 o ffurflenni dilys 
wedi dod i law. 
 
Prif nodau’r arolwg yw: 
•   Canfod a yw tenantiaid yn fodlon â’r gwasanaethau tai. 
 Monitro perfformiad Cyngor Dinas Caerdydd fel landlord 
 Dysgu pa welliannau yr hoffai tenantiaid eu gweld. 
 
 

Gofynnwyd i denantiaid, ‘Os oes angen gwelliannau ar eich cartref, beth 
ydyn nhw?’ 
Mae’r tabl isod yn dangos y gwaith gwella mwyaf cyffredin sydd ei angen*: 

*Mae Tudalen 66 a 67 yn dangos rhaglenni gwaith sydd ar ddod i fynd i’r 
afael â’r adborth uchod. 
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Gofynnwyd i denantiaid: Pa mor fodlon ydych chi gyda'r gwasanaethau 
canlynol a ddarperir gennym ni? 

 Llythyr 35%  Gwefan 2% 

 
Tenants Times/
Cylchlythyr  

27%  
Gwefan Tenantiaid 
Caerdydd  

2% 

 Galwad ffôn  11%  
Cyfarfodydd 
cyhoeddus  

1% 

 E-bost 11%  
Grwpiau/Fforymau 
Preswylwyr  

1% 

 Ymweliad personol  5%  Twitter/Facebook  1% 

 
Neges destun/
Whatsapp  

4%    

 Roedd 86% o denantiaid yn hapus gyda’r ffordd rydym yn ymateb i waith 
trwsio a chynnal a chadw.  

 

 Ar ôl cysylltu â ni roedd dros 77% o denantiaid yn hapus â’r canlyniad 
terfynol. 

 

 Mae 71% yn hapus gyda’u cymdogaeth leol fel lle i fyw ynddo. 
 

 Roedd 86% o denantiaid yn hapus gyda’r ffordd maent yn cael 
gwybodaeth. 

 

Gofynnwyd i denantiaid: Sut hoffech chi gael gwybodaeth neu geisiadau am 
eich barn? 
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Trigolion Llys Sandown yn cystadlu â myfyrwyr cynradd lleol fel rhan o’n 

project i bontio’r cenedlaethau 
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Byw’n annibynnol 
Gwasanaethau Byw’n Annibynnol 
Gall Gwasanaethau Byw'n Annibynnol helpu trigolion oedrannus neu anabl 
i gael ystod eang o gymorth i’w helpu i fyw mor annibynnol â phosibl.  
  
Mae gan y Gwasanaethau Byw’n Annibynnol dîm o swyddogion ymweld 
sydd â sgiliau amrywiol i gynnal asesiadau holistig yng nghartref y cleient. 
Gallant roi cymorth a chyngor ar fudd-daliadau i roi’r incwm uchaf posibl i’r 
cleient. Gall y tîm hefyd helpu i leihau costau drwy gynghori ar wneud tai’n 
fwy ynni-effeithlon a rhoi gwybod am unrhyw grantiau neu brisiau gostyngol 
y gallai fod ganddynt hawl iddyn nhw. Gall y swyddfeydd hefyd gynghori ar 
offer ac addasiadau a rhoi opsiynau i helpu i atal allgáu cymdeithasol.  
 
Gall addasiadau i’r cartref helpu’r tenant i wella ei symudedd yn y cartref ac 
o’i gwmpas. Mae’r mathau o addasiadau’n cynnwys:  
  
 Systemau a theclynnau gwell ar gyfer rheoli gwres a goleuadau  
 Cyfleusterau baddon ychwanegol e.e. cawodydd mynediad gwastad 
 Cyfleusterau coginio haws, e.e. unedau lefel isel newydd 
 Symudedd gwell o gwmpas y tŷ a mynediad at ystafelloedd a 

chyfleusterau e.e. drysau lletach, gosod rampiau neu gadair grisiau  
  
Yn 2017-2018 – cynhaliwyd 403 o addasiadau i’r anabl i helpu ein 
tenantiaid i gadw’n annibynnol yn y cartref.  
  

 
 

Ffigurau Perfformiad 2017-2018: 
 
 Cynhaliwyd 3,734 o ymweliadau.  
 
 Cyfeiriwyd 305 o gleientiaid ar gyfer 

technoleg gynorthwyol.  
 
 Rhoddwyd cymorth Diogelwch Tân i 247 o 

gleientiaid.  
 
 Cafodd 513 o gleientiaid welliannau bywyd 

cyffredinol.  
   
 Galluogwyd 144 o bobl gan y Tîm Cyfleoedd 

Dydd i ailgysylltu â’u cymuned. 
 

75% 

100% 
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Mae’r Tîm Tir ac Asedau’n datblygu strategaethau ac yn rheoli tai, tir, asedau 
ac atebion tai cynaliadwy’n effeithiol gan gynnwys lletyau prif ffrwd a lletyau 
arbenigol.  Mae’r rhain yn cynnwys: 
 
 Cynlluniau Adnewyddu Byw Cymunedol  

 Projectau gwella safle garej 

 Projectau gwella ierdydd a mannau amddiffynadwy   

Mae’r rhaglen Tir ac Asedau yn canolbwyntio ar nodi a chyflawni cynlluniau 
sy’n gwella gosodiadau allanol fel ierdydd a ffiniau tai, fflatiau a thir.  

Mae’r rhaglen wella’n ceisio taclo materion diogelwch cymunedol, diffyg gofod 
amddiffynadwy ac ardaloedd storio gwastraff ar gyfer fflatiau. Y nod 
cyffredinol yw creu ystadau sy’n llefydd diogel a deniadol i fyw ynddynt 
oherwydd mae gan dai cymdeithasol rôl unigryw a chadarnhaol i’w chwarae o 
ran cartrefu pobl a help cymunedau i ffynnu.  

Cynlluniau Asedau ac Adfywio  

Dyluniad arfaethedig tai gwarchod Clos-y-Nant 
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Gan weithio gyda Chymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr Ystâd Llwyncelyn 
(HETRA), nododd y tîm Tir ac Asedau nifer o welliannau angenrheidiol yn 
Ystâd Llwyncelyn. Mae’r rhain yn amrywio o broblemau parcio, coed sydd 
wedi gordyfu a storfeydd biniau i’r anawsterau y mae criwiau’n eu cael yn 
casglu biniau. Yn dilyn y materion a godwyd gan HETRA, nodwyd 
datrysiadau a datblygwyd cynllun i wella Ystâd Llwyncelyn. 
 
Roedd y gwelliannau’n cynnwys: 
 Creu system unffordd o gwmpas Sycamore House a Larch House i 

wella diogelwch yr ystâd 
 Cynyddu nifer y llefydd parcio 
 Adnewyddu llwybrau cerdded i ac o gwmpas yr adeiladau preswyl 
 Gwella’r trefniadau Rheoli Gwastraff 
 Creu gofod amddiffynadwy  
 Gwella’r ardal gefn ac adeiladu mwy o siediau ar gyfer Oak House 
 
Ymgynghorwyd â’r trigolion ac, o ganlyniad, diwygiwyd rhai o’r cynlluniau. 
 
Cwblhawyd gwaith gwella Cam 1 rhwng Ebrill a Hydref 2018 ac mae gwaith 
yn cael ei wneud ar Gam 2 ar hyn o bryd i greu system unffordd. 

Gwella cwrt Oak House  
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Yn dilyn llwyddiant y cynllun peilot ar gyfer Llys Sandown ac fel rhan o 
ymrwymiad y Cyngor i wella’r holl lety byw cymunedol, mae’r gwaith o 
adnewyddu Cwrt Brentwood a Chlos y Nant wedi hen ddechrau, gan 
gynnwys:-  
 

 Gwella lolfeydd cymunedol, ceginau cymunedol ac ystafelloedd ymolchi. 
 Gwella cyfleusterau golchi dillad. 
 Creu Lolfa Les. 
 Creu ystafell gwefru sgwter 
 Swydd newydd i’r rheolwr 
 Mynediad gwell i ac o amgylch yr adeilad (gan gynnwys drysau pŵer 

newydd). 
 CCTV gwell. 
 System Teleofal/Tunstall well. 
 Drysau newydd i fflatiau. 
 Addurno ardaloedd cymunedol o’r newydd – lloriau a goleuadau 

newydd. 
 Arwyddion gwell. 
 Gwelliannau i’r to ac adnoddau dŵr glaw. 
 Gwella’r trefniadau Rheoli Gwastraff. 
 Gwelliannau i ymddangosiad allanol yr adeilad a’r ardaloedd allanol, 

meysydd parcio a llwybrau cerdded. 

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

Cynlluniau Adnewyddu Byw Cymunedol  
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Bydd y cynlluniau hyn yn cael eu cwblhau i safonau Gwelededd Gwell y 
Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) a fydd yn sicrhau bod y 
cynlluniau a’r gwaith adnewyddu yn galluogi trigolion sy’n colli eu golwg ac 
sydd â demensia i symud yn annibynnol o gwmpas yr adeilad. Mae 
Caerdydd hefyd yn gweithio tuag at achrediad safon platinwm RNIB ar gyfer 
y cynlluniau hyn.  

Bydd y gwaith gwella hwn ar y cyfleusterau cymunedol yn creu amgylchedd 
modern a chroesawgar sy’n gwella profiad y trigolyn a’r ymdeimlad o fyw 
cymunedol. Bydd mwy o weithgareddau’n cael eu trefnu a fydd yn galluogi 
trigolion hŷn sy’n byw y tu allan i’r cynlluniau gymryd rhan mewn 
amgylchedd diogel a chroesawgar y gall pawb ei fwynhau.  

Cynlluniau’r Dyfodol  

Yn rhan o ymrwymiad y Cyngor i wella pob llety gwarchod, bydd gwaith 
adfywio mawr yn cael ei wneud ar ardaloedd cymunedol Cwrt Brentwood, 
Clos-y-Nant a Thŷ Nelson. Bydd y gwaith adnewyddu i’r cynlluniau hyn yn 
cwmpasu’r un egwyddorion rydym ni wedi’u defnyddio yn ardaloedd 
cymunedol Llys Sandown.  

Diwrnod agored Cwrt Brentwood 



 

 64 

Nod y rhaglen adfywio ystadau yw creu llefydd gwell a diogelach i fyw 

ynddynt. Ymgynghorir â thenantiaid a phreswylwyr i nodi blaenoriaethau 

ym mhob cymdogaeth. Gallai’r rhain gynnwys gwelliannau i ofod 

amddiffynadwy, parcio ar y safle, goleuadau gwell, llwybrau cerdded gwell 

a chau gylïau.  

 Yn 2018-2019 mae cynlluniau adfywio ystadau’n cael eu gweithredu yn 

ardal Belmont / Alice Srtreet yn Butetown ac Anderson Place / Galston 

Street yn Adamsdown. Mae trigolion hefyd yn cael eu cynnwys mewn 

cynigion ar gyfer cynlluniau yn Round Wood, Llanedern a Bronte 

Crescent / Arnold Avenue, sydd wedi’u cynllunio ar gyfer 2019-2020.  

Gwelliannau Lleol 

Mae gwelliannau untro i fynd i’r afael â materion amgylcheddol penodol 

hefyd yn cael eu cynnal mewn ymateb i geisiadau gan drigolion a 

chynghorwyr. Yn y Tyllgoed, mae’r gwaith o ailddylunio Clover Grove wedi 

arwain at fwy o lefydd parcio. Yng Nghaerau, mae arwyneb newydd wedi’i 

osod ar dor-lwybr poblogaidd o Tidenham Road i Ogmore Road. Yn 

Grangetown, mae rheiliau ffiniau’n cael eu hadnewyddu yn Taff Terrace. 

Adfywio Cymdogaethau 

Garage improvement scheme Sudcroft Street 

44 

Gofod amddiffynadwy Belmont Walk 

64 



 

 65 

Adnewyddu blociau fflatiau uchel 

Mae rhaglen adnewyddu allanol yn cael ei chynnal yn fflatiau Maelfa yn 
Llanedern. Mae’r gwaith yn cynnwys adnewyddu ffenestri a balconïau, 
glanhau gwaith brics a gwelliannau i’r to. Mae’r gwaith o ailfodelu llawr 

daear yr adeilad wedi creu mynedfa newydd sy’n cynnig mynediad gwastad 
ac sy’n cysylltu’n uniongyrchol â’r maes parcio newydd a’r parêd siopa sydd 
wedi’i adeiladu yn lle hen Ganolfan Siopa’r Maelfa. Mae’r gofod y naill ochr 

i’r lolfa fynediad wedi’i ddefnyddio i greu lolfa gymunedol i drigolion ac uned 
fanwerthu a fydd yn cael ei defnyddio gan grŵp cymunedol fel elusen a siop 
goffi. Bydd y lolfa gymunedol hefyd yn galluogi’r Cyngor i gyflawni 
amrywiaeth o waith ymgysylltu â thrigolion y bloc. 

 

Mae’r prif gontractwr, Bouygues U  Ltd, wedi bod mewn cysylltiad agos â 

thenantiaid i leihau’r tarfu cymaint â phosibl yn ystod y gwaith ac wedi 
darparu amrywiaeth o fuddiannau cymunedol, gan gynnwys cymorth i Grŵp 
Garddio Hyb y Powerhouse a gwaith i greu a gosod offer mewn Gweithdy 
yn Ysgol Gynradd Llanedern at ddefnydd yr ysgol a’r gymuned ehangach. 

 

 

Adnewyddu fflatiau Maelfa 



 

 66 

Gwariant ar Raglenni Gwaith 2019-2020 

Gwariant
Cyfalaf Tai 

£47,385,000

Adfywio a 
Strategaetha

u Gwella 
Ardal 

£3,250,000
Gwella

Garejys ac 
Asedau

£1,500,000

Gwelliannau
Allanol a 
Mewnol i 
Adeiladau

£13,550,000

Addasiadau i’r
Anabl

£2,900,000

Tai Newydd
Adeiledig

£27,685,000

Boeleri
£500,000

Toeon
£2,300,000

Adfywio
Ystâd Gyfan
£1,500,000

Ceginau ac 
Ystafelloedd

Ymolchi
£1,000,000

Ail-weirio
£1,000,000

Gylïau
£150,000

Gwaith
Uwchraddi
o Fflatiau

Uchel
£1,600,000

Gwaith
Uwchraddi
o Lifftiau

£1,000,000

System

au
Mynedi
ad Drws
£200,000

Gosod

Ffensys
£250,000

Gwaith
Uwchraddio

Llety
Gwarchod

£1,150,000

Gwaith
Strwythurol
£700,000

Braunton 
& 

Clevedon
Willowbrook

West

Gwaith
Adnewyddu

BISF
£1,000,000

Ffenestri
a Drysau
£500,000

Llanrumney
Depot

Cynlluniau
Tai Arloesol
£6,495,000

Caldicot
Road

£1,800,000

Cynlluniau
Effeithlonr
wydd Ynni
£100,000

Cartrefi
Caerdydd

£9,300,000

Snowden 
and 

Wilson 
Roads

Highfields

Caffaeliadau
Marchnad

Agored
£2,750,000

Cynigion
Pecyn

£7,340,000

Walker 
House

Drysau
Ffrynt

Fflatiau
£1,600,000

CCTV
£250,000

Ty 
Newydd

Briardene
Walk

Llandudno 

Road

Cynl lunia

u wrth
gefn

£500,000
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Gwariant
Cyfalaf Tai 

£47,385,000

Adfywio a 
Strategaetha

u Gwella 
Ardal 

£3,250,000
Gwella

Garejys ac 
Asedau

£1,500,000

Gwelliannau
Allanol a 
Mewnol i 
Adeiladau

£13,550,000

Addasiadau i’r
Anabl

£2,900,000

Tai Newydd
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£27,685,000
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£500,000

Toeon
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Adfywio
Ystâd Gyfan
£1,500,000

Ceginau ac 
Ystafelloedd

Ymolchi
£1,000,000

Ail-weirio
£1,000,000

Gylïau
£150,000

Gwaith
Uwchraddi
o Fflatiau

Uchel
£1,600,000

Gwaith
Uwchraddi
o Lifftiau

£1,000,000

System

au
Mynedi
ad Drws
£200,000

Gosod

Ffensys
£250,000

Gwaith
Uwchraddio

Llety
Gwarchod

£1,150,000

Gwaith
Strwythurol
£700,000

Braunton 
& 

Clevedon
Willowbrook

West

Gwaith
Adnewyddu

BISF
£1,000,000

Ffenestri
a Drysau
£500,000

Llanrumney
Depot

Cynlluniau
Tai Arloesol
£6,495,000

Caldicot
Road

£1,800,000

Cynlluniau
Effeithlonr
wydd Ynni
£100,000

Cartrefi
Caerdydd

£9,300,000

Snowden 
and 

Wilson 
Roads

Highfields

Caffaeliadau
Marchnad

Agored
£2,750,000

Cynigion
Pecyn

£7,340,000

Walker 
House

Drysau
Ffrynt

Fflatiau
£1,600,000

CCTV
£250,000

Ty 
Newydd

Briardene
Walk

Llandudno 

Road

Cynl lunia

u wrth
gefn

£500,000
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Toeon: 
 £2.3m 

Gwaith Uwchraddio 
Fflatiau Uchel: 

 £1.6m 

Drysau Ffrynt 
Fflatiau:  
£1.6m 

Gwaith Uwchraddio 
Llety Gwarchod: 

£1.15m 

Ceginau ac 
Ystafelloedd 
Ymolchi: £1m 

 
Gwaith 

Adnewyddu: 
£1m 

 
Ail-weirio:  

£1m 

Gwaith 
Uwchraddio 
Lifftiau: £1m 

Ffenestri a 
Drysau: 
£500k 

 
Gwaith 

Strwythurol 
: £700k 

 
Boeleri: 
£500k 

 
Gosod 
Ffensys: 
£250k 

 
CCTV: 
£250k 

Planned Maintenance Works 2018/19 

Gwaith Cynnal a Chadw sydd wedi’i Gynllunio yn 2019-2020  

Systemau 
Mynediad 

Drws: £200k 

Mae Caerdydd bellach wedi bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru felly 
mae’n bwysig sicrhau bod y safon yn cael ei chynnal a bod 
buddsoddiad yn cael ei gynllunio yn yr un modd. Bydd lefel y 
buddsoddiad gwirioneddol yn amrywio bob blwyddyn ac felly bydd 
angen addasu rhaglenni gwaith manwl bob blwyddyn. Mae rhaglen 
waith ddrafft fanwl ar gyfer y pum mlynedd ariannol nesaf wedi’i 
chynnwys ar y tudalennau Cyllidebau Cyfalaf a Refeniw Pum Mlynedd.  

Mae’r Cynllun Busnes yn cynnwys darpariaeth ar gyfer ceginau ac 
ystafelloedd ymolchi a ystyrir yn fethiannau derbyniol, e.e. oherwydd 
bod tenant wedi gwrthod y gwaith. Caiff y rhain eu gwella ar ôl dod yn 
wag neu ar ôl i denantiaid newid eu meddyliau. Er gwaethaf erthyglau 
yn Tenants Times, ni fanteisiodd llawer o bobl ar waith methiannau 
derbyniol.  

Cynllun 30 Mlynedd 
Mae’r cynllun 30 mlynedd yn ymgorffori cylchau bywyd elfennau eiddo 
ac ymrwymiadau cyllidebol. Gan y cwblheir cymaint o waith ar eiddo er 
mwyn cydymffurfio â’r SATC, mae angen adnewyddu nifer fawr o 
elfennau o fewn cyfnod byr.  I leddfu cyfyngiadau cyllideb a gwella 
effeithlonrwydd adnewyddu, mae’r cynllun 30 mlynedd yn mynd drwy 
broses esmwytho.  
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Tynnu'r cladin Fflatiau Lydstep 

Hyd Oes Cydrannau   

Typical 

Components
Roof

Wiring 

systems
Bathroom Windows Boiler Doors

Door 

entry 

systems

Kitchen
Smoke 

alarms
Painting

Average Lifespan 

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

Average cost of 

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

Ar gronfa ddata cyflwr stoc y Cyngor mae manylion am welliannau i bob 
eiddo, blociau o fflatiau neu fflatiau ddeulawr unigol sydd gan y Cyngor. Bydd 
y rhain yn cynnig rhagolygon mwy cywir a bydd yn ei gwneud yn bosibl 
cynllunio a phennu costau’r gwaith sydd yn y rhaglen yn unol â hynny. Bydd y 
Cyngor yn ceisio cael gwerth am arian ym mhob ffordd drwy ddefnyddio 
adnoddau’n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd.  
Cynaliadwyedd  
Mae’r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â chyflenwyr a chontractwyr i 
gaffael y deunyddiau o’r ansawdd gorau am y gwerth gorau. Rydym ni’n 
sicrhau bod meini prawf amgylcheddol yn cael eu defnyddio i ddyfarnu 
contractau, ac wrth asesu gwerth rydym yn ystyried cylch bywyd cyfan 
deunydd, gan gynnwys gosod, cynnal a chadw a chael gwared arno. Bydd y 
Cyngor yn defnyddio ynni gwyrdd bob amser lle y bo’n bosibl a bydd yn 
ystyried cymwysterau amgylcheddol cyflenwyr. Felly nid yw’r cynnyrch rhataf 
o reidrwydd yn cynnig y gwerth gorau.  
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Swyddogion cydymffurfiaeth yn cynnal arolygon diogelwch tân 

70 

Iechyd a Diogelwch 
Mae diogelwch trigolion ar draws y ddinas yn bryder allweddol. Mae’r Tîm 
Cydymffurfiaeth yn sicrhau bod pob bloc o fflatiau’n cael Adroddiadau 
Diogelwch Tân blynyddol ac yn nodi a rheoli asbestos yn ein heiddo. Mae’r 
tîm wrthi’n gweithio ar sawl cynllun i wella diogelwch tân a gweithio’n agos 
gyda thrigolion i sicrhau eu bod yn aros yn ddiogel yn eu cartref. 
 

Rhai o’r camau gweithredu sydd wedi’u nodi ar gyfer 2019-2020: 
 Mae cladin wedi’i dynnu oddi ar flociau uchel fel blaenoriaeth. Disgwylir i 

Dŷ Loudoun gael ei gwblhau yn 2019. 
 Systemau chwistrellu dŵr i’w gosod ym mhob bloc uchel o fflatiau. 
 Byddwn yn gorffen gosod drysau tân mewn fflatiau, bydd drysau 1 awr 

yn cael eu gosod mewn fflatiau uchel a drysau 30 munud mewn fflatiau 
eraill. 

 Parhau gydag arolygon adrannau mewn blociau uchel. Mae’r arolygon 
hyn yn sicrhau bod mwg a thân yn cael eu dal a’u hatal rhag lledaenu. 

 Mae hysbysiadau Gweithredu Tân newydd wedi’u dylunio ac yn cael eu 
codi yn ardaloedd cymunedol fflatiau i roi gwybod i drigolion beth i’w 
wneud os oes tân. 

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

 Monitro’r gwaith o waredu asbestos ledled y ddinas. 
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Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn ymarfer dril tân yn Fflatiau Lyd-

step, Chwefror 2019 
71 
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Cydraddoldeb 

72 

Caerdydd yw dinas fwyaf Cymru ac mae’n gartref i dros draean o filiwn o 
bobl o amrywiaeth o gefndiroedd. Mae gennym hanes hir a balch o 
groesawu pobl i’n dinas ac rydym yn gwerthfawrogi’r amrywiaeth a ddaw i 
Gaerdydd a’r Ddinas-Ranbarth yn sgil hyn. 
 
Ym mis Rhagfyr cynhaliodd Pafiliwn 
Butetown ei ffair aeaf gyntaf ar ddydd 
Mercher 19eg. Daeth tua 500 o bobl, 
gyda’r mwyafrif sylweddol o’r 
gymuned Pobl Dduon a Lleiafrifoedd 
Ethnig.  Er mwyn bodloni anghenion 
diwylliannol y gymuned nid oedd 
thema grefyddol i’r ffair – cafodd ei 
hyrwyddo fel digwyddiad o hwyl 
teuluol. Roedd yn cynnwys: 
Crochenwaith, dosbarthiadau dawns, 
peintio wynebau, celf graffiti, straeon a 
stondinau gan Techniquest ac eraill. 
Roedd y digwyddiad yn llwyddiant 
ysgubol a gwnaeth llawer o fusnesau, 
gan gynnwys ein hysgol gynradd leol 
a’r cynghorydd Saeed Ebrahim, 
drydar am y niferoedd a ddaeth.  Mae 
cynlluniau i gynnal digwyddiad tebyg 
yn y gwanwyn a’r haf. 
 
Mae ein holl eiddo newydd yn bodloni’r gofynion Cartrefi Gydol Oes a nodir 
yng ngofynion Ansawdd Dylunio Llywodraeth Cymru. Mae hyn yn golygu 
mynediad gwastad, cylchoedd troi cadeiriau olwyn ar draws y llawr daear, 
tŷ bach lawr stâr a chawod (mynediad gwastad) ar y llawr daear (i ddod) 
ynghyd â lifft trwy-lawr o’r lolfa i’r brif ystafell wely. Rydym hefyd yn cynnig 
sbardun ffiws ar gyda lifft grisiau yn y dyfodol.  
 
Fflatiau llawr daear: gwella hygyrchedd gyda drysau lletach, ôl-troed mwy 
ar gyfer hygyrchedd gwell, drws ffrynt a chefn â mynediad gwastad, 
sbardun ffiws ar gyfer agorwr drws awtomatig yn y dyfodol a chawodydd 
mynediad gwastad.  
 
Bydd gwella ein gwaith ymgysylltu â’n holl denantiaid, yn arbennig y rheini 
sy’n anoddach eu cyrraedd, yn nod allweddol yn 2019-2020. 
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Cyfieithiadau Hyb y Llyfrgell Ganolog 2018 

Bydd lle i osod lifft mewnol i aelodau anabl o’r teulu mewn tai newydd. 

Gall swyddogion sy’n gweithio yn yr Hybiau siarad ystod eang o ieithoedd er 
mwyn sicrhau bod pob cwsmer yn cael y cymorth sydd ei angen arno. Mae’r 
tabl isod yn dangos cipolwg o gyfieithiadau ym mis Tachwedd 2018. 

Arabeg Bengaleg Ffarsi Tsieceg 
Portiwgal

eg
Pwyleg

Dwyrain 

Ewrop 

arall

Mandarin

107 51 42 38 32 24 22 22

Lithwane

g
Eidaleg Asia arall

Canolbar

th Ewrop 

arall

Cwrdeg Slofac Sbaeneg Somalieg

20 18 17 16 13 12 12 11

Affrica 

arall

Dwyrain 

Canol 

arall

Rwmane

g
Wrdw Ffrangeg

Dwyrain 

Pell arall
Groeg Rwsieg

9 9 9 9 6 5 5 5

Cymraeg Amharic

Iaith 

Arwyddi

on

Pwnjabe

g

Almaene

g 
Gujarati Hindi

Sgandina

fia 

5 3 3 3 2 2 2 1
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Mae adborth cwsmeriaid yn bwysig i ni. Mae’n ein helpu i roi gwybodaeth 
werthfawr am y ffordd rydym ni’n perfformio a’r hyn y mae ein cwsmeriaid, a 
dinasyddion a chymunedau Caerdydd, yn ei feddwl am ein gwasanaethau. 
Rydym yn defnyddio’r wybodaeth hon i wella ein gwasanaethau, i gryfhau 
ein perthnasoedd â chwsmeriaid ac i ddefnyddio ein hadnoddau yn well. 
 

Rydym ni’n darparu nifer o wahanol wasanaethau ac yn ystod y cyfnod 
rhwng Ebrill 2017 a diwedd Mawrth 2018, cafodd yr adran Tai a 
Chymunedau gyfanswm o 440 o gwynion. Derbyniodd yr adran Tai a 
Chymunedau 549 o ganmoliaethau mewn perthynas â staff a gwasanaethau 
ar gyfer yr un cyfnod. 
 

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

Clod a Chwynion 

74 

Y tîm allgymorth 
pobl ddigartref: 
“Tîm arbennig 
iawn. Does dim byd 
yn ormod o 
drafferth ac maen 
nhw bob amser yn 
mynd yr ail filltir.” 

Roedd un cwsmer eisiau 
canmol y tîm glanhau graffiti 
a ymwelodd â Richmond 
Road: “roedden nhw’n 
broffesiynol a chwrtais 
iawn.” 

E-bostiodd Mr N i ganmol 
Emile am ei gwasanaeth y 
tu allan i oriau. Dywedodd 
Mr N, “Dylid canmol y 
gwasanaeth cwsmeriaid. 
Roedd y gwasanaeth 
cyffredinol yn 10/10”. 

Ffoniodd un 
defnyddiwr 
gwasanaeth i 
ddiolch i’r Tîm 
Byw â Chymorth: 
“Mae Tanya yn 
anhygoel. Fy 
wnaeth hi fy nhrin 
â pharch... roedd 
hi’n garedig ac 
aeth hi mas o’i 
ffordd i fy helpu.”  

Roedd un defnyddiwr gwasanaeth yn poeni am fynd i’r Hyb, ond 
cafodd ei feddwl ei dawelu cyn gynted ag yr eisteddodd i lawr yng 
nghwmni Luke. Rhoddodd Luke yr holl amser yr oedd ei angen arni. 
Doedd hi ddim yn teimlo fel ei bod hi’n cael ei rhuthro o gwbl: “Do’n i 
ddim yn teimlo fel unrhyw gwsmer arall – roedd e’n becso ac eisiau 
helpu o ddifri calon. Roedd e’n bwyllog iawn gan wneud i fi deimlo 
nad oedd angen poeni am unrhyw beth a bod popeth yn iawn.” 

 “Roedd Anna yn 
hyfryd a charedig 
wrth fy helpu i 
gyda fy anghenion 
Treth Gyngor.” 
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Y contractwr Wates sy’n cynnal a chadw tai ac adeiladau’r cyngor. Fel rhan 
o’i ymrwymiad mantais gymunedol i Gaerdydd, cynhaliwyd cwrs 2 wythnos 
i gynnig hyfforddiant adeiladu sylfaenol a helpu oedolion di-waith i 
ddatblygu sgiliau i’w helpu i ddod o hyd i gyflogaeth neu hyfforddiant 
pellach. Graddiodd 13 o bobl, gyda phawb yn cyflawni Tystysgrif BTEC 
Lefel 1 mewn Adeiladu ac Iechyd a Diogelwch. 
 
Hyd yma, mae 47 o bobl leol wedi manteisio ar gyfleoedd hyfforddiant a 
chyflogaeth. Mae'r gweithgareddau wedi cynnwys prentisiaethau ar y safle, 
lleoliadau profiad gwaith a rhaglenni hyfforddi strwythuredig. 
 
Mae LCB Construction hefyd yn gweithio gyda’r Cyngor i gynnal a chadw 
adeiladau.  Cynhaliodd LCB waith adnewyddu ar eiddo sydd bellach yn 
cael ei ddefnyddio fel Siop Un Stop i ddioddefwyr Trais yn Erbyn Menywod, 
Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol yn y ddinas.  
 
Mewn partneriaeth â Cymorth i Fenywod, BAWSO a Llamau, 
adnewyddwyd y dderbynfa gan LCB fel rhan o’u darpariaeth mantais 
gymunedol o dan eu contract. 

Graddedigion y rhaglen Adeiladu Dyfodol 

Buddion i’r Gymuned 
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Adnoddau Ariannol a Chynllunio 
Mae model Cynllun Busnes ariannol 30 mlynedd wedi’i gynhyrchu yn 
adlewyrchu cyfalaf a refeniw ac amcangyfrif o incwm a gwariant y Cyfrif 
Refeniw Tai dros y cyfnod.  
 

Lle gellir nodi tueddiadau hanesyddol, mae’r amcangyfrifon yn 
adlewyrchu’r tueddiadau hyn ac unrhyw fentrau ac ymrwymiadau hysbys 
ychwanegol.  Mae’r model hefyd wedi’i alinio â pharamedrau’r Cynllun 
Busnes fel yr argymhellwyd gan Lywodraeth Cymru.  
 

Mae polisi rhent Llywodraeth Cymru a’r cytundeb fformiwla chwyddo 
rhent 5 mlynedd yn dod i ben ym mis Mawrth 2019. Mae adolygiad polisi 
rhent annibynnol yn mynd rhagddo a fydd yn ystyried materion fel 
fforddiadwyedd a chymariaethau â rhenti yn Lloegr. Mae 2019-2020 yn 
flwyddyn bontio ac mae Llywodraeth Cymru wedi pennu cynnydd rhent a 
argymhellir o CPI yn unig (2.4%). Mae’r cynnydd hwn yn llai na’r disgwyl 
a bydd yn effeithio ar allu’r Cyngor i sicrhau’r buddsoddiad mwyaf posibl 
mewn tai newydd a thai presennol ynghyd â gwella gwasanaethau tai a 
chymdogaethau. Mae Caerdydd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a 
Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru i godi ymwybyddiaeth o 
broblemau posibl.   
 

Mae cynnydd/gostyngiad rhent drwy’r polisi rhent yn effeithio ar 
fforddiadwyedd tai newydd.  Mewn termau ehangach, 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 ymarferol. 

Bydd Caerdydd yn cyflwyno’r cynnydd llawn i bob tenant ar gyfer 2019-
2020 a chytunwyd ar hyn yng nghyfarfod Cyllideb y Cyngor ar 22 
Chwefror 2019. O 2020-2021 ymlaen, mae’r model yn rhagdybio cynnydd 
rhent blynyddol o 2.5%. (CPI +0.5%) 
 

O ran rhagdybiaethau eraill o fewn y model, cymerir yn ganiataol y bydd 
costau gwasanaeth yn cynyddu ar gyfer y blynyddoedd i ddod yn unol â 
chwyddiant i adfer y gost lawn.  Mae lefelau eiddo gwag a dyledion drwg 
ar 1.45% a 1.29% yn y drefn honno a thybir eu bod am gynyddu i 2% a 
2.5% erbyn blwyddyn 6 y cynllun a sefydlogi ar y lefel hon dros weddill y 
cyfnod o 30 mlynedd.  Amcangyfrifir y bydd y mynegeion prisiau 
defnyddwyr a manwerthu yn amrywio rhwng 2% a 2.9% drwy gydol oes y 
model. 
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Benthyca
£27.5m

Lwfans 
Atgyweiriadau 

Mawr -
Llywodraeth 

Cymru £9.5m

Ariannu Refeniw 
Uniongyrchol

£6.4m

Arall
£3.9m

Mae’r eitemau uchod yn unol â deddfwriaeth berthnasol a chanllawiau eraill gan 
gynnwys Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig, 33/95. 
 

Rhaglen Cyfalaf 

Mae buddsoddiad cyfalaf a gynlluniwyd ac adnoddau i’w defnyddio i dalu 

am y buddsoddiad wedi’u cynnwys yn y model.  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 

ar hyd tymor y cynllun.  Bydd unrhyw ostyngiadau yn y grant hwn yn cael 
effaith ar fforddiadwyedd a lefel y benthyca sydd ei angen i ariannu 
gwariant i gynnal Safon Ansawdd Tai Cymru. Mae’r rhaglen fuddsoddi’n 
cynnwys buddsoddiad sylweddol mewn tai fforddiadwy newydd drwy nifer o 

fesurau, gyda datblygiadau mawr mewn safleoedd gan gynnwys Trem y 
Môr a Dumballs Road yn amodol ar asesiadau ymarferoldeb. 

Dadansoddi Eitemau sydd wedi’u Cynnwys yn y Cyfrif Refeniw Tai 

Repairs and Maintenance

• Planned Repairs 
• Responsive Repairs
• Routine Repairs

Management and Service Costs

• Community Hubs
• Anti Social Behaviour Unit
• Waiting List Management & Advice
• General Management & Tenancy 

Services
• Caretaking & Cleaning Services

• Jet Spraying & Graffiti Removal
• Sheltered Housing Unit
• Concierge Service
• Grounds Maintenance
• Pest Control

Misc/Other Revenue spend 

• Housing Development 
• Insurances
• Central Support Costs
• Central Transport Services

HRA

 

Sut ydym yn cyllido ein rhaglen gwella cyfalaf ar gyfer 2019-2020? 
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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 bod pob ffactor arall yn aros yn 
gyson ac nad oes unrhyw gamau lliniaru/gwrthbwyso ar waith.  Mewn realiti, fel y nodir yn 
y tabl Matrics Risg uchod, byddai camau lliniaru ar ffurf nifer o fesurau amrywiol i ddod â’r 
model yn ôl i sefyllfa ariannol ymarferol. 

Cynyddu Rhent  
Rhagdybir cynnydd rhent o 2.5% (CPI+0.5%) o fewn y cynllun sylfaen o 2020/21 ymlaen.  
Ystyrir bod hyn yn ddull doeth tra bod y polisi rhent Tai Cymdeithasol newydd yn cael ei 
gwblhau gan LlC.  Byddai gostyngiad yn y rhent i 1.5% (CPI -0.5%) yn lleihau incwm rhent 
dyledus gan £40.53 miliwn a fyddai’n cael effaith sylweddol ar ddatblygiadau a gynllunnir 
a dyheadau o ran adeiladau newydd, oni bai bod camau lliniaru’n cael eu cymryd.  I’r 
gwrthwyneb, byddai cynnydd o 3% (CPI +1%) yn cynhyrchu £21.09 miliwn yn 
ychwanegol. Mae cynnydd/gostyngiad rhent drwy’r polisi rhent yn effeithio ar 
fforddiadwyedd tai newydd.  Mewn termau ehangach, 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 
ymarferol. 
Chwyddiant RP  Rhagdybir chwyddiant RPI o fewn y cynllun sylfaen ar 2.9% drwy 
gydol y model.  Byddai gostyngiad i 1.9% yn lleihau costau gan £5.91 miliwn tra byddai 
cynnydd i 3.4% yn cynyddu costau cysylltiedig gan £3.07 miliwn gan effeithio felly ar 
bwysau cyllidebol yn y dyfodol. 
Dyfarniad cyflog cyflogwyr Cytunwyd ar ddyfarniad cyflog cyflogwyr ar gyfer 
2019/20 ar 2% ac, yn absenoldeb unrhyw gytundeb ar gyfer y dyfodol, rhagdybir y bydd 
yn aros ar y lefel hon.  Byddai gostyngiad o 1% yn arwain at leihau costau staffio gan 
£9.93 miliwn.  I’r gwrthwyneb, byddai cynnydd o 0.5% i 2.5% yn arwain at ofynion cyllido 
uwch o £5.16 miliwn.    
Chwyddiant Pris Adeiladu ar gyfer atgyweiriadau refeniw a chynnal a chadw 
Rhagdybir CPI fel y bo’n gysylltiedig â chostau deunyddiau a llafur ar gyfer atgyweiriadau 
refeniw a chynnal a chadw ar 4% o fewn y model. Byddai gostyngiad i 3% yn arwain at 
arbedion o £8.41 miliwn tra byddai cynnydd i 4.5% yn gofyn am gyllid ychwanegol o £7.7 
miliwn. 
Canran eiddo gwag Rhagdybir y bydd y lefel eiddo gwag yn cynyddu i 2% erbyn 
blwyddyn deg o fewn y cynllun sylfaen.  Byddai gwelliant yn y lefel hon i 1% yn lleihau 
colled incwm rhent gan £8.6 miliwn tra byddai dirywiad yn y lefel eiddo gwag i 2.5% o’r 
stoc dai safonol yn cynyddu colled incwm rhent gan £4.3 miliwn. 

Newidynnau Allweddol 

        Impact      Impact  

Base Plan    Base    on HRA Base    on HRA 

  £m -1%  £m 
£m (over 

10 yrs) +0.5%  
£m 

£m(over 
10 yrs) 

Taliadau chwyddo rhent ac incwm 
rhent dyledus  

2.50% 900.89 1.50% 860.36 -40.53 3.00% 921.98 +21.09 

Chwyddiant RPI a chostau nad 
ydynt yn rhai cyflogeion 

2.90% 131.48 1.90% 125.57 +5.91 3.40% 134.55 -3.07 

Cytundeb dyfarniad cyflog a 
chostau staffio 

2.00% 221.32 1.00% 211.39 +9.93 2.50% 226.48 -5.16 

Chwyddiant pris adeiladu ac 
atgyweiriadau refeniw a chostau 
cynnal a chadw 

4.00% 232.41 3.00% 224.00 +8.41 4.50% 240.11 -7.70 

Canran eiddo gwag a cholled 
incwm 

Up to 2% 18.19 Up to 1% 9.59 +8.60 Up to 2.5% 22.49 -4.30 

* rhagdybio CPI 2%    *- effaith negyddol ar CRT, + effaith bositif ar CRT   
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Cartrefi Caerdydd, Safle Willowbrook West Hydref 2018 

81 

Cartrefi Caerdydd, Safle Willowbrook West Hydref 2017 
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Matrics risg cynllun busnes cyfrif refeniw tai   
Matrics Risg 

Oherwydd natur hirdymor y Cynllun Busnes, mae llawer o newidynnau a 
rhagdybiaethau wedi eu cynnwys sydd yn destun lefel uchel neu risg ac ansicrwydd. 

Mae'r Matrics Risg isod yn rhoi manylion nifer o risgiau allweddol ac yn nodi'r effaith 
bosibl, y risg cyn ac ar ôl lliniaru a rheolaethau lliniaru priodol. 

Trefniadau Llywodraethu

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

Adfer mewn 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

Diwygio Lles a’r Credyd 

Cynhwysol

Effaith ar allu tenantiaid i dalu 

rhent, gan arwain at ôl-

ddyledion rhent uwch, gofynion 

am ddarpariaeth dyledion drwg 

a chostau casglu ac adennill 

dyledion uwch.

Ambr

Dealltwriaeth o’r gyfundrefn a risgiau 

Diwygio Lles.  Gwybodaeth a chyngor 

i denantiaid, er enghraifft drwy’r 

Gwasanaethau i Mewn i Waith.  

Sicrhau’r cyllid mwyaf posib i 

hyrwyddo’r budd-daliadau a’r 

cymorth penodol sydd ar gael e.e. y 

Gronfa Caledi a’r Taliadau Tai yn ôl 

Disgresiwn. Adolygiadau rheolaidd o 

ddarpariaeth dyledion drwg.

Ambr/Gwyrdd

Argaeledd a chapasiti 

contractwr 

Methu â chyflawni 

atgyweiriadau refeniw a 

gynllunnir 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

Disgrifiad o’r Risg Effaith
Dadansoddiad 

Risg Cyn Lliniaru
Rheolaethau Lliniaru Ar ôl Lliniaru
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Gofynion Iechyd a 

Diogelwch

Rheoliadau’n arwain at waith / 

costau ychwanegol. 

Enghreifftiau’n cynnwys 

systemau chwistrellu dŵr 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 staff.

Gwyrdd

Ansicrwydd ynghylch 

polisi rhent y dyfodol y 

tu hwnt i un flwyddyn 

pan mae angen i ni 

gynhyrchu cynllun 

busnes 30 mlynedd

Gostyngiad sylweddol yn yr 

adnoddau refeniw sydd ar gael i 

gefnogi’r cynllun busnes CRT ac 

ymrwymiadau allweddol yn 

effeithio ar lefel ac ansawdd y 

gwasanaeth i denantiaid a 

chynlluniau cyfalaf y gellir bwrw 

ymlaen â nhw. 

Fforddiadwyedd, pwyll a 

chynaliadwyedd gyda benthyca 

ychwanegol. Effaith a dargedau 

tai fforddiadwy lleol a 

chenedlaethol.

Coch

Lobïo Llywodraeth Cymru am 

sicrwydd hirdymor ynghylch polisi 

rhent y dyfodol yn unol â dyheadau ar 

gyfer rhaglenni tai fforddiadwy 

newydd.  Profion sensitifrwydd a 

straen ar amryw o elfennau i bennu 

effaith bosibl.  Diwygio cynllun 

busnes, gan gynnwys costau 

gweithredu, ac osgoi gor-ymrwymo i 

raglen adeiladu newydd tan fod polisi 

rhent yn cynnig mwy o sicrwydd.

Coch/Ambr

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 yn grant 

Lwfans Atgyweiriadau 

Mawr Llywodraeth 

Cymru (£9.5m y 

flwyddyn) yn dilyn 

casgliad yr adolygiad 

Cyflenwad Tai 

Fforddiadwy. 

Diffyg cyllid ar gyfer cynnal 

SATC.  Byddai gostyngiad 

sylweddol neu ddileu’r grant yn 

gofyn am adolygiad a lleihau 

blaenoriaethau’r rhaglen 

cyfalaf, gan gynnwys 

strategaeth adeiladu newydd i 

atal dirywiad yng nghyflwr y 

stoc. Cynnydd yng nghostau 

refeniw atgyweiriadau yn yr 

hirdymor. Cam mawr yn ôl o 

ran y Cyngor yn cyflawni 

safonau SATC LlC yn 2012.

Coch

Lobïo Llywodraeth Cymru am 

sicrwydd hirdymor mewn perthynas 

â’r Lwfans Atgyweiriadau Mawr yn y 

dyfodol.  Adolygu/ail-flaenoriaethu 

rhaglen cynnal a chadw a gynllunnir 

gyda’r bwriad o reoli dirywiad mewn 

cyflwr.  Adolygu cyllidebau ac 

ymrwymiadau refeniw a chyfalaf 

presennol i alluogi ffocws ar y stoc dai 

bresennol yn hytrach nag unedau 

adeiladu newydd.

Ambr

Methu â bodloni 

targedau rheoli tai 

newydd

Methu â chyflawni targedau 

Uchelgais Prifddinas. Methu â 

chwtogi’r Rhestr Aros Tai a’r 

effaith ar lety dros dro a 

digartrefedd. Costau dal 

safleoedd gwag a chostau 

refeniw timau datblygu.

Coch

Mae ymrwymiadau cytundebol yn 

cael eu monitro’n agos gan y Bwrdd 

Adeiladau Newydd.  Mae 

ymarferoldeb projectau unigol yn cael 

ei adolygu ar bob cam allweddol o 

ddatblygiad y cynllun. 

Ambr

Rheoli 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.

Ambr

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).

Gwyrdd

Ymarferoldeb Ariannol

Methu ag ymateb i 

ddigwyddiadau ariannol 

negyddol gan arwain at 

gynnydd sylweddol mewn 

costau yn deillio o gynlluniau 

Rhaglen Cyfalaf neu brojectau 

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

Disgrifiad o’r Risg Effaith
Dadansoddiad 

Risg Cyn Lliniaru
Rheolaethau Lliniaru Ar ôl Lliniaru
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Cyllidebau Cyfalaf a Refeniw 

Gwariant Cyfalaf 

2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 
Teitl y Cynllun 

Cyllideb Cyllideb Cyllideb Cyllideb Cyllideb 

Adfywio a Strategaethau Gwella Ardal £,000 £,000 £,000 £,000 £,000 

Gwelliannau Allanol a Mewnol i Adeiladau 3,250 2,750 2,750 2,750 2,750 

 Boeleri Gwres Canolog      

 Toeau 500 1,000 1,000 1,500 1,500 

 Ailweirio a Goleuadau Brys 2,300 3,000 3,300 2,500 2,500 

 Gofod Ffensio ac Amddiffynadwy 1,000 1,000 500 500 500 

 Systemau Mynediad Drws 250 250 250 250 250 

 Uwchraddio Drws Ffrynt i Fflatiau 200 200 200 200 200 

 Uwchraddio ac Adnewyddu Lifftiau 1,600 0 0 0 0 

 Uwchraddio Ffenestri a Drysau 1,000   500     

 Uwchraddio Gweddillion - (gan gynnwys gwaith 
diogelwch tân) 

500 1,000 2,000 2,000 2,000 

 Ceginau ac Ystafelloedd Ymolchi 1,600 5,600 0 0 0 

 C.C.T.V. & Offer 1,000 2,500 2,500 3,000 3,000 

 Gwaith Strwythuredig yn Ategu 250 0 0 250 0 

 B.I.S.F. Adnewyddu 700 100 0 0 0 

 Strategaeth Gwella Llety Gwarchod 1,000 0 0 0 0 

 Wrth gefn 1,150 500 0 0 0 

Adeiladu Newydd 500 500 500 500 500 

Gwaith Cyfleusterau i'r Anabl 28,185 43,360 63,500 52,550 38,400 

Disabled Facility Works 2,900 2,750 2,750 2,750 2,750 

Cyfanswm Rhaglen 47,385 64,510 79,750 68,750 54,350 

      

Wedi’i Gyllido       

Rhaglen Sylfaenol Adnoddau      

Benthyg Ychwanegol  (6,800) (8,250) (3,350) (3,300) (3,050) 

Lwfans Atgyweiriadau Mawr (9,500) (9,500) (9,500) (9,500) (9,500) 

Cyllid Refeniw Uniongyrchol – Budd Ar Ôl HRAS (3,400) (3,400) (3,400) (3,400) (3,400) 

           

Adeiladau Newydd Adnoddau (20,765) (38,630) (56,400) (48,700) (31,900) 

Benthyg Ychwanegol  (3,000) (500) 0 0 0 

Ariannu Refeniw Uniongyrchol (1,100)         

Cronfeydd Refeniw a Glustnodir (520) (1,130) (5,300) (2,000) (3,700) 

Grantiau Allanol Hysbys (300) (800) (800) (1,000) (1,100) 

A106 a chostau eraill adeiladau newydd (500) (800) 0 (350) (1,200) 

Gwerth tir Cartrefi Caerdydd  (1,500) (1,000) (500) 0 0 

Incwm Perchentyaeth Cost Isel Cartrefi Caerdydd  0 (500) (500) (500) (500) 

Derbynebau Cyfalaf - RTB (47,385) (64,510) (79,750) (68,750) (54,350) 

Derbynebau Cyfalaf – Tir Arall       

Yn amodol ar chwyddiant ac amseriad y gwariant 
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Gwariant Refeniw 

Cyfrif Refeniw Tai 
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Cyllideb Cyllideb Cyllideb Cyllideb Cyllideb 

  £000 £000 £000 £000 £000 

Gweithwyr 17,640 18,421 19,293 20,593 21,423 

Adeiladau - Atgyweiriadau Tai Cyngor 18,300 19,032 19,793 20,585 21,229 

Adeiladau - Gwaith Atgyweirio a Chynnal a 
Chadw Arall 1,240 1,260 1,277 1,302 1,328 

Adeiladau - Costau Adeiladau Eraill 2,830 2,876 2,914 2,972 3,032 

Cludiant 203 206 209 213 218 

Cyflenwadau a Gwasanaethau 3,535 3,935 4,028 4,580 4,735 

Gwasanaethau Cefnogi 6,180 6,281 6,362 6,490 6,620 

Llog ar Fenthyca a Thaliadau Cyfalaf Eraill 25,514 28,322 30,365 31,250 33,959 

Cyllid ar gyfer Cynlluniau Cyfalaf 6,400 3,900 3,400 3,400 3,400 

            

Gwariant Gros 81,842 84,233 87,641 91,385 95,944 

            

Rhenti  (78,781)  (81,125)  (84,493)  (88,173)  (92,668) 

Incwm Arall    (3,061)    (3,108)    (3,148)    (3,212)    (3,276) 

            

Cyfanswm  ncwm  (81,842)  (84,233)  (87,641)  (91,385)  (95,944) 

            

Refeniw (Gweddill) / Diffyg 0 0 0 0 0 

  Symud Ymlaen Cydbwysedd    (8,983)    (8,983)    (8,983)    (8,983)    (8,983) 

Refeniw (Gweddill) / Diffyg (8,983) (8,983) (8,983) (8,983) (8,983) 


