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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu diweddariad ar ddeilliant perfformiad ail-osod 
cartrefi Cyngor.  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  

Diweddaru’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad ar gefndir y broses sy’n ymwneud ag ail-
osod cartrefi Cyngor a’r meddylfryd presennol ynghylch y gwasanaeth a ddarperir 
gan Dai Cymunedol i’n cwsmeriaid.  

 
3. Beth yw'r Argymhellion?  

 
Ystyried cynnwys yr adroddiad hwn, gwneud sylwadau fel bo’r angen a chefnogi’r dull 
gweithredu a fabwysiadwyd gan y Cyngor o safbwynt ail-osod cartrefi Cyngor a’r 
targed perfformiad diwygiedig cysylltiedig.  
 

4. Manylion yr Adroddiad 
 
Yn hanesyddol, y targed perfformiad ar gyfer ail-osod cartrefi cyngor yw 26 diwrnod 
calendr, i gynnwys pob cam o ddiwedd un denantiaeth hyd at gychwyn un arall yn yr 
un eiddo.  
 
Tra bo’r cyfnod gwag hwn yn golygu colli rhent ar gyfer y cyfnod nad oes tenantiaeth 
ar yr eiddo, mae nifer o ffactorau i’w hystyried rhwng gosod cartref yn y ffrâm amser 
byrraf posib, gan wneud yn siŵr bod eiddo’n cael ei osod i safon resymol, a bod yr 
aelwyd gywir yn cael ei dyrannu, fydd yn gallu cynnal eu tenantiaeth.  
 
Mae hon yn gyd-darged o'r safbwynt bod yn rhaid i’r Tîm Cymunedol nodi tenant 
newydd addas, a bod yn rhaid i’r timau Eiddo wneud y gwaith glanhau, clirio ac 
atgyweirio angenrheidiol i ddod a’r eiddo i safon addas er mwyn i’r teulu newydd 
symud i mewn.  
 
Roedd perfformiad ail-osod yn ystor 2014/15 yn gyson rhwng 25 a 30 diwrnod. Ar 
hyn o bryd, ym mis Mai 2016, 43 diwrnod yw’r ffigwr.  
 

  



Safonau Gosod Wedi'u Gwella’n Sylweddol  
 
Mae Tai Cymunedol wedi cychwyn arolwg i'r safonau o ran sut rydym yn gosod 
eiddo, ac yn datblygu dealltwriaeth gyffredin ar draws timau o ran pa safonau yr 
ydym yn eu disgwyl.  
 
Tra rydym wedi cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru yn gyffredinol i’n stoc, mae 
cartrefi’n cael eu dychwelyd i’r Cyngor mewn cyflwr gwael yn aml, yn arbennig o 
safbwynt addurno a glanweithdra.  
 
Yr hyn arferai ddigwydd oedd gwneud atgyweiriadau hanfodol er mwyn sicrhau bod 
gofynion iechyd a diogelwch yn cael eu cwrdd er mwyn sicrhau y gall eiddo gael eu 
hail-osod cyn gynted a phosib o ystyried y targed perfformiad. Roedd cyflwr 
addurno’r eiddo yn dibynnu’n bennaf ar y cyflwr y bu i’r tenant oedd yn symud allan 
adael y tŷ ynddo.   
 
Ers penodi Pennaeth Adnoddau, Asedau a Thai a grŵp Swyddogion Arweiniol 
newydd, mae’r diwylliant wedi newid er mwyn sicrhau bod tai sy’n cael eu hail-osod 
o’r safon uchaf posib.  
 
Balchder ac Effeithlonrwydd 
 
Ffactor allweddol wrth wella safonau’n sylweddol yw annog cynnydd yn y balchder 
sydd gan gwsmeriaid yn eu tai a’u gerddi, ac yn y tymor hir i gynyddu’n 
effeithlonrwydd a lleihau’n gwariant parhaol ar atgyweiriadau ymatebol a gwaith 
cyfalaf a gynlluniwyd.  
 
Hyd yma nid yw ailaddurno mewnol na gwaith garddio wedi eu blaenoriaethu ond 
mae hyn bellach yn allweddol er mwyn sicrhau fod teuluoedd yn cael symud i mewn i 
gartref o safon uwch gyda lle sy’n sylweddol well y tu allan i’w ddefnyddio ac i 
chwarae ynddo. Atodir y safon newydd yn atodiad 1.  
 
Manteision Safonau Ail-Osod Uwch  
 
Bydd y cynnydd yn y safonau ail-osod yn cynyddu costau, fodd bynnag bydd y 
diwylliant hwn yn dwyn nifer o fanteision i’r gwasanaeth tai cymunedol:  
 

 Cynyddu safon y gwasanaeth ar gyfer ein cwsmeriaid yn sylweddol  

 Gosod y safonau’r ydym yn eu disgwyl gan denantiaid newydd y Cyngor yn 
glir  

 Annog tenantiaid i fod yn falch o’u cartref newydd  

 Galluogi tenantiaid newydd i symud i mewn yn sydyn ac osgoi amharu gyda 
gwaith parhaol, a’r gost o ddod a'r tŷ i safon addas.  

 Mynd i’r afael â gerddi sydd mewn cyflwr gwael ers cryn amser 

 Lleihau gwaith cynnal a chadw parhaol yn y dyfodol  

 Lleihau’r nifer o geisiadau ac ymholiadau atgyweirio gan denantiaid newydd  
 
Bydd angen targed mwy addas o 35 diwrnod ar gyfer cydymffurfio gyda'r safon 
newydd er mwyn rhoi amser i ail addurno’r eiddo, a gweithio i ddarparu gerddi diogel 
o safon. Dros amser rydym yn disgwyl i effeithlonrwydd a pherfformiad wella unwaith 



y byddwn wedi sefydlu’r lefel gywir o adnoddau ac wedi datblygu gwell cydlyniad 
rhwng ein gwasanaethau.  
 
Monitro Perfformiad  
 
Caiff perfformiad ei fonitro gan y Grŵp Swyddogion Arweiniol a byddwn yn parhau i 
feincnodi’n perfformiad gyda Landlordiaid eraill yng Nghymru a gyda Landlordiaid 
tebyg yn Lloegr.  
 
Caiff boddhad cwsmeriaid gyda’r broses ail-osod ei fonitro’n ofalus hefyd.  
 
Mae’r Gwasanaeth wedi gofyn am archwiliad mewnol o brosesau Dosraniadau ac 
Unedau Gwag, a dechreuodd y gwaith hwn ar 27 Mehefin 2016.  
 
Yr arfer cyffredin yw bod landlordiaid cymdeithasol eraill yn cychwyn tenantiaeth 
newydd cyn gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith atgyweirio, er mwyn hwyluso’r 
perfformiad ail-osod byrraf posib. Rydym bellach o'r farn mai’r gwasanaeth gorau i 
denantiaid newydd fyddai cwblhau’r holl waith i’r safon uchaf posib cyn i’r 
denantiaeth gychwyn.  
 
Mae eiddo gwag wedi ei gwblhau i’r safonau newydd ac mae timau Tai ac Eiddo 
wedi ymweld â'r tŷ er mwyn gweld y safonau. Mae Aelod Arweiniol Moderneiddio a 
Thai hefyd wedi ymweld â’r eiddo, er gwybodaeth.  
 
Gosodiadau Effeithiol  
 
Bydd rhoi Un Llwybr Mynediad at Dai (ULlMaD) ar waith yn nes ymlaen yn 2016 yn 
dangos angen o ran tai yn fwy cywir, ac yn cefnogi proses osod fwy effeithiol.  
 
Defnydd Gorau o Stoc Dai  
 
Er bod galw sylweddol am dai, mae’r nifer cyfyngedig iawn o eiddo sydd ar gael yn 
golygu ei fod yn fwyfwy anodd i gwrdd anghenion amrywiol a chymhleth ein 
cwsmeriaid.  
 
Mae gwaith yn cael ei wneud er mwyn rhoi strategaethau tai cymdogaeth ar waith, a 
fydd yn rhoi i ni ddealltwriaeth fanwl o’r anghenion o ran tai nawr ac yn y dyfodol, er 
mwyn ein galluogi i sicrhau bod ein stoc yn ateb y gofyn.  
 
Wrth ymateb i’r dystiolaeth hon, yn ogystal ag adeiladu tai stoc newydd, rydym yn 
debygol o adolygu addasrwydd ychydig o’n stoc presennol gyda’r posibilrwydd o 
ddymchwel ac ail adeiladu os bydd angen, ailddosbarthu am fath gwahanol o dŷ os 
yw’n addas, ac ailwampio er mwyn sicrhau bod cartrefi’n fwy atyniadol a bod 
adnoddau modern i deuluoedd ynddynt.  
 
Mae cynnydd sylweddol wedi ei wneud yn ardaloedd pwysau uchel Y Rhyl a 
Dinbych, drwy gael gafael ar dir a safleoedd addas, a thrwy nodi eiddo lle byddai 
defnydd gwahanol posib yn fwy addas.  
 



Yn ogystal, mae gwaith yn mynd rhagddo i nodi’r effaith y bydd diwygiadau lles 
pellach yn eu cael ar faterion gosod a chynaliadwyedd tenantiaethau.  

 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?  
 
Mae “Sicrhau mynediad at dai o safon uchel” yn flaenoriaeth yng Nghynllun 
Corfforaethol y Cyngor, ac mae’r argymhelliad hwn yn cefnogi’r flaenoriaeth hon, er 
mwyn sicrhau bod cwsmeriaid Sir Ddinbych yn cael y gwasanaeth gorau posib pan 
fyddant yn chwilio am dai.  
 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
Mae’r broses ail-osod yn cael effaith ar gostau o safbwynt y golled mewn rhent yn 
ystod y cyfnod pan fydd cartref yn wag, ac o ran y costau sy’n gysylltiedig ag 
atgyweirio a chynnal a chadw ar gyfer y safonau ail-osod. Mae’r ddwy gost yn cael eu 
monitro’n ofalus.  

 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  
 
Nid oedd angen Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ar y contract hwn am nad yw’n 
cael unrhyw effaith benodol ar y nodweddion gwarchodedig. 

  
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 

  
Bydd y safonau ail-osod diwygiedig yn cael eu trafod gyda Ffederasiwn Tenantiaid a 
Phreswylwyr Sir Ddinbych, fodd bynnag maent yn debyg o gefnogi gan fod y 
safonau'n cael eu cynyddu’n sylweddol. 
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
Bydd y costau sy’n gysylltiedig â cholli rhent, ac â chynnal a chadw’n cael eu 
cynnwys a’u cyfrifo o fewn y Cyfrif Refeniw Tai, ac yn cael eu monitro’n ofalus.  

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

 
Y risg yw diffyg rhent yn ystod y cyfnod pan fydd yr eiddo yn wag. Mae’r adroddiad yn 
nodi’r camau gweithredu sydd i'w cymryd er mwyn cadw hyn mor isel â phosib.  

 
11. Pŵer i wneud Penderfyniad  

 
Mae Erthygl 6.3.4 (b) yn amlinellu pwerau Archwilio o ran monitro perfformiad.  
 
Swyddog Cyswllt: 
Swyddog Arweiniol - Tai Cymunedol 
Ffôn:  01824 712706 


