
Cyngor Sir Ddinbych 

Cylch Gorchwyl  - Grŵp Tasg a Gorffen 

Tai Fforddiadwy 

Cyflwyniad: 

Mae Tai Fforddiadwy yn hynod allweddol i'r Cyngor, gan gynnwys Strategaeth / Polisi Tai a 

Chynllunio. Mae hefyd yn rhan o Flaenoriaeth y Cyngor yn y Cynllun Corfforaethol, "Sicrhau 

bod tai o ansawdd da ar gael".  

Mae darparu Tai Fforddiadwy yn fater cymhleth, gyda llawer o gydrannau, ac mae'n ymdrin 

â nifer o Wasanaethau’r Cyngor, Portffolios Aelodau Arweiniol gyda mewnbwn gan 

bartneriaid allanol. Tynnwyd sylw at y cymhlethdod a diddordeb Aelodau yn y Pwyllgor 

Cynllunio ym mis Mai pan gyflwynwyd y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar Dai 

Fforddiadwy i Aelodau ac unwaith eto ym mis Mehefin pan gyflwynwyd y Drafft o’r 

Strategaeth Tai Lleol i sesiwn Friffio'r Cyngor. 

PPenderfynodd y ddau Aelod Arweiniol perthnasol (y Cynghorydd David Smith a'r 

Cynghorydd Hugh Irving) gyda chefnogaeth y Cyfarwyddwr Corfforaethol perthnasol 

(Rebecca Maxwell) a'r ddau Bennaeth Gwasanaeth perthnasol (Graham Boase a Peter 

McHugh) bod angen Aelod / Swyddog o’r Grŵp Tasg a Gorffen i edrych ar Dai Fforddiadwy.   

Cymeradwywyd yr ymdriniaeth hon yn ystod trafodaeth Briffio’r Cyngor ar y Strategaeth Dai 

Leol ym mis Mehefin. 

Mae'r papur hwn yn cynrychioli’r Cylch Gorchwyl ar gyfer y Grŵp Tasg a Gorffen, fel y 

cytunwyd gan y 2 Aelod Arweiniol perthnasol. 

 

Aelodaeth 

Bydd gan y Grŵp Tasg a Gorffen 8 Aelod fel a ganlyn; 

 Aelod Arweiniol y Parth Cyhoeddus 

 Aelod Arweiniol Cwsmeriaid a Chymunedau 

 Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio 

2 Aelod a enwebwyd gan y Pwyllgor Cynllunio (yn ychwanegol at Gadeirydd y 

Pwyllgor Cynllunio) 

 1 Aelod wedi’i enwebu gan y Bartneriaeth Archwilio 

 1 Aelod wedi’i enwebu gan Archwilio Perfformiad 



 1 Aelod wedi’i enwebu gan Archwilio Cymunedau 

Bydd y Grŵp Tasg a Gorffen yn cael ei gyd-gadeirio gan y ddau Aelod Arweiniol. 

Y Swyddogion a fydd yn cefnogi gwaith y Grŵp Tasg a Gorffen fydd Rebecca Maxwell, 

Graham Boase a Peter McHugh.  Bydd Swyddogion eraill yn mynychu yn ôl y gofyn. 

 

Cylch gwaith: 

Ystyried yr holl faterion sy'n ymwneud â’r galw am Dai Fforddiadwy, y cyflenwad o Dai 

Fforddiadwy a'r defnydd o Dai Fforddiadwy ar draws y Sir. 

Felly fe ddylai gwaith y Grŵp ddylanwadu ar bolisïau a chanllawiau cynllunio perthnasol sy'n 

gysylltiedig â Thai Fforddiadwy, Strategaeth Tai Lleol, datblygu ymdriniaeth y Cyngor o’r 

Blaenoriaethau Corfforaethol, "Sicrhau bod tai o ansawdd da ar gael", a phob agwedd arall o 

waith Tai Fforddiadwy y Cyngor p’un ai’n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. 

Bydd y Grŵp yn cyfarfod ar 6 achlysur, oni bai bod y 2 Aelod Arweiniol o’r farn bod angen 

sesiynau ychwanegol.  

Dylid cynnal y 6 sesiwn dros gyfnod o 3 mis gan ddechrau ym mis Medi 2014 a dod i ben ym 

mis Tachwedd 2014 (hy yn ddelfrydol bydd 2 sesiwn y mis am 3 mis). 

Bydd y sesiynau fel a ganlyn; 

Sesiwn 1: 

Dadansoddiad ystadegol o ddarpariaeth/galw am Dai Fforddiadwy yn hanesyddol. 

Gosod diffiniad clir o ystyr Tai Fforddiadwy (a'r hyn sydd ddim yn dai fforddiadwy) 

Sesiwn 2: 

Edrych ar y cyflenwad o Dai Fforddiadwy trwy'r "sector cyhoeddus" (ee Tai Cyngor sydd 

eisoes yn bodoli, Tai Cyngor newydd posibl, cyllid Llywodraeth Cymru, mentrau cyllid y 

Cyngor, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ac ati). 

Sesiwn 3: 

Edrych ar y cyflenwad o Dai Fforddiadwy trwy'r "sector breifat" (ee datblygwyr preifat, 

rheolaeth/mentrau cynllunio ac ati) 

Sesiwn 4: 



Edrych ar fynediad a chymhwysedd, i bwy mae Tai Fforddiadwy ar gael ar hyn o bryd, sut 

mae cael mynediad i Dai Fforddiadwy, beth yw'r mentrau "lleol", oes diffyg darpariaeth ar 

gyfer rhai rhannau o'n cymdeithas ayb. 

Sesiwn 5: 

Dyma sesiwn "wrth gefn" i dynnu sylw at faterion na ystyriwyd yn flaenorol neu ar gyfer 

materion a godwyd yn Sesiynau 1 – 4. 

Sesiwn 6: 

Dwyn yr holl gasgliadau ynghyd, gwneud argymhellion ar sut i symud ymlaen ac ati. 

Cyn pob Sesiwn bydd Graham Boase a Peter McHugh yn sicrhau bod cyfres o bapurau’n cael 

eu dosbarthu i Aelodau'r Grŵp i’w hystyried, lle bydd cydbwysedd i’w gael rhwng darparu’r 

wybodaeth briodol i'r Aelodau a thrwy sicrhau i beidio â'u gorlwytho ag adroddiadau, 

gwaith papur ac yn y blaen.  

Dylai'r sesiynau fod yn anffurfiol, a dylent ganolbwyntio ar bwnc y dydd. Dylai Aelodau a 

Swyddogion herio ei gilydd ar y materion perthnasol fel bod dealltwriaeth lawn o'r gofynion 

deddfwriaethol/statudol, y materion lleol sy'n wynebu trigolion Sir Ddinbych a phryderon yr 

Aelodau o ran mynd i'r afael â'r pryderon lleol ac i wneud penderfyniadau priodol. 

 

Adrodd: 

Fel Grŵp Tasg a Gorffen, nid oes gan y Grŵp unrhyw bwerau i wneud penderfyniadau sy'n 

dylanwadu ar bolisi/gweithdrefnau, ond mae gan y Grŵp rôl bwysig i'w chwarae wrth 

wneud argymhellion clir ar welliannau a sut y dylid gwneud y gwelliannau hynny. 

Bydd casgliadau/argymhellion y Grŵp yn dylanwadu felly ar nifer o feysydd, yn enwedig y 

Drafft o’r Strategaeth Tai Lleol, Polisi a Chyfarwyddyd Cynllunio a'r Flaenoriaeth 

Gorfforaethol sef "Sicrhau bod tai o ansawdd da ar gael". Felly, bydd angen defnyddio’r 

sianeli priodol i wneud penderfyniadau ffurfiol ar unrhyw argymhellion gan y Grŵp fel 

adrodd i'r Cyngor, y Cabinet, y Pwyllgor Cynllunio, Penderfyniadau Dirprwyedig gan Aelod 

Arweiniol ac ati. Mae’n debyg iawn hefyd y bydd yna rôl ar gyfer y Grŵp Llywio CDLl, 

Archwilio ayb ar gyfer symud argymhelliad penodol yn ei flaen. 

Felly ar gyfer y cyfnod hwn awgrymir bod y Grŵp yn cyflwyno ei ganfyddiadau, casgliadau, 

a’i argymhellion i gyfarfod Briffio cyntaf y Cyngor yn 2015. 

Felly yn hyn o beth, ystyrir ei bod yn briodol aros nes bod y Grŵp wedi dod i'r casgliad cyn i'r 

Cyngor fabwysiadu'r Strategaeth Tai Lleol a chyn diwygio’r Polisi/Canllaw Cynllunio ar Dai 



Fforddiadwy.  Dylai rhaglenni Gwaith i'r Dyfodol priodol gael eu diwygio i adlewyrchu 

amserlenni adrodd y Grŵp hwn. 

 


