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Cais Menter Gosod Tai Leol  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyd-destun deddfwriaethol  
 

Mae’r sail statudol ar gyfer ‘mentrau gosod tai lleol’ wedi’i nodi yn adran 167 
(2E) Deddf Tai 1996.   Mae hyn yn golygu y gall Cynllun Dyrannu gynnwys 
blaenoriaethau polisi ac eithrio’r rhai a nodir mewn deddfwriaeth ar yr amod:   

•  nad ydynt yn dominyddu’r cynllun; ac   
•  yn gyffredinol, bod y cynllun yn gweithredu i roi dewis rhesymol i'r 
rheiny yn y categorïau dewis rhesymol statudol dros y rheiny nad ydynt yn 
y categorïau hynny.   
  

Gellir defnyddio mentrau gosod tai lleol i gefnogi’r blaenoriaethau lleol hyn a 
gyda rhai mathau o eiddo neu'r rheiny mewn ardal benodol.  
 
Y Cefndir 
 

Mae Turner Court yn floc pwrpasol o 23 o fflatiau a adeiladwyd yn 2010.  
Mae’r bloc yn cynnwys 12 fflat tair ystafell wely ar gyfer anghenion cyffredinol, 
12 eiddo dwy ystafell wely ar gyfer anghenion cyffredinol, 6 fflat un ystafell 
wely ar gyfer anghenion cyffredinol a 2 fflat symudedd wedi’u haddasu i 
gadeiriau olwyn.   
 
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae’r trosiant o ran tenantiaeth wedi bod yn 
uchel yn y bloc ac rydym wedi gweld rhai materion o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol gyda chyn-denantiaid. 
 
Mae canlyniadau ymarfer ymgynghori yn cynnwys yr holl denantiaid sy’n byw 
yn y bloc yn dangos bod 100% o’r tenantiaid yn cefnogi cyflwyno Menter 
Gosod Tai Leol er mwyn gwella'r sefyllfa.   
 
 

Nodau’r Fenter Gosod Tai Lleol  
 

 
1. Helpu i greu a datblygu cymuned sefydlog  
 
2. Cryfhau ac grymuso’r gymuned  
 
3. Gwella enw da’r cynllun  

 
 
 
 

Landlord:              Cymdeithas Tai Taf 
 
Ardal y Fenter Gosod Tai Leol:  1 i 23 Turner Court, Taff Embankment, 
CF5 1BT 
 
Dyddiad Gweithredu:     23 Tachwedd 2015 
 
Dyddiad Adolygu:        23 Tachwedd 2016 
 



2 

Meini prawf   
 

Dymunwn i’r holl ymgeiswyr ag anghenion cyffredinol ar gyfer Turner Court 
fodloni'r meini prawf ychwanegol canlynol yn y dyfodol:  - 
  
1. maent dros 40 oed   
 
2. nid ydynt wedi torri amodau unrhyw denantiaeth tai cymdeithasol flaenorol  

 
3. nid oes ganddynt unrhyw gollfarnau troseddol  
    
     
 

Trefniadau monitro ac adolygu  
 

Caiff y Fenter Gosod Tai Leol hon ei monitro’n rheolaidd, yn unol â'n 
gweithdrefnau tai ein hunain gan fesur nifer y gosodiadau newydd, achosion o 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, lefelau ôl-ddyledion rhent a boddhad 
tenantiaid yn gyffredinol, trosiant tenantiaeth ac ati i fesur effaith y fenter.  
 
Caiff y Fenter ei hadolygu’n flynyddol i ganfod a yw’r trefniant newydd wedi 
arwain at y manteision dymunol ar y gwaith o reoli'r bloc o fflatiau a ph'un a 
ellid dileu’r mesurau dros dro neu beidio.   Bydd hyd oes y fenter yn dibynnu 
ar gyflawni’r nodau ond rydym yn rhagweld y bydd y fenter hon ar waith am 
uchafswm o 3 blynedd.    
 


