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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
1.1 Pwrpas yr adroddiad yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Archwilio am y 

cynnydd a wnaed hyd yma wrth gyflawni’r canlyniadau a’r camau gweithredu 
allweddol mewn perthynas â chartrefi fforddiadwy a nodwyd yn Strategaeth Tai Sir 
Ddinbych. Mabwysiadwyd Strategaeth Tai Sir Ddinbych gan y Cyngor ar 1 Medi 
2015.  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Paratowyd yr adroddiad hwn o ganlyniad i gais y Pwyllgor Archwilio Perfformiad i 

adolygu cynnydd ar gyflwyno Strategaeth Dai Thema 2: Creu cyflenwad o gartrefi 
fforddiadwy'r Cyngor. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

 
3.1 Bod y Pwyllgor yn rhoi sylwadau ar yr adroddiad ac yn parhau i fonitro’r gwaith o 

gyflawni Cynllun Gweithredu’r Strategaeth Dai. 
 
4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Mae Cartrefi Fforddiadwy yn fater allweddol i’r Cyngor, ac mae’n ffurfio rhan o 

Flaenoriaeth Tai'r Cyngor yn y Cynllun Corfforaethol. Nododd Swyddfa Archwilio 
Cymru bod dull y Cyngor o gyflawni cartrefi fforddiadwy yn wendid posibl yn 
Adroddiad Gwella Blynyddol y Cyngor ym mis Mai 2014 ac argymhellwyd bod y 
Cyngor yn eglurhau ei ddull. Yn dilyn yr argymhelliad hwn, cymerodd y Cyngor nifer o 
gamau gweithredu i fynd i’r afael â’r broblem: 

 Ail-saernïo - cryfhawyd dull y Cyngor o droi at y Strategaeth Dai a’i bolisi tai trwy 
gyfuno datblygu strategaethau a pholisïau’n un maes gwasanaeth - Cynllunio a 
Gwarchod y Cyhoedd; 

 Sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen Cartrefi Fforddiadwy - ystyriodd hwn ystod o 
faterion cartrefi fforddiadwy yn ddwfn a chytunwyd cyfres o argymhellion er mwyn 
mynd i’r afael â’r materion a godwyd. Ystyriwyd yr argymhellion hyn gan y 
Pwyllgor Archwilio Cymunedau ar 28 Mai 2015 ac fe’u cytunwyd gan y Cabinet ar 
30 Mehefin 2015. Yn dilyn hynny, ymgorfforwyd y cynigion yn Strategaeth Tai Sir 
Ddinbych; 

 
4.2 Mae Strategaeth Tai Sir Ddinbych yn gosod gweledigaeth y Cyngor a’r nodau ar 

gyfer tai yn y Sir am y 5 mlynedd nesaf. Yn hynny o beth, mae’n ddogfen 



gorfforaethol bwysig i’r Cyngor ac yn darparu’r fframwaith ar gyfer holl 
swyddogaethau cysylltiedig â thai’r Cyngor (preifat a chyhoeddus). Yn hyn o beth, 
mae’r Strategaeth yn ynganiad o flaenoriaeth “Tai” y Cyngor a nodwyd yn y Cynllun 
Corfforaethol. Mae Cynllun Gweithredu’n cyd-fynd â’r Strategaeth sy’n gosod yn 
fanylach gyfrifoldebau’r amryw dimau perthnasol yn y Cyngor a sut byddwn yn 
gweithio gyda phartneriaid dros y 5 mlynedd nesaf i helpu gwireddu gweledigaeth y 
Cyngor ar gyfer tai. 

 

4.3 Mae’r Strategaeth yn nodi 5 “Thema” sy’n feysydd blaenoriaeth i weithredu arnynt. 
Mae Thema 2:Creu cyflenwad o gartrefi fforddiadwy’n mynd i’r afael â’r flaenoriaeth 
allweddol o ddarparu mwy o gartrefi fforddiadwy yn y Sir. Dengys ymchwil fod angen 
clir am gartrefi fforddiadwy, gyda 50% o drigolion yn methu fforddio prynu tŷ 2 ystafell 
wely ar y farchnad agored yn Sir Ddinbych. Mae’r gostyngiad mewn incwm yn y Sir 
wedi cyfrannu at y farchnad dai araf, ac yn tanlinellu pwysigrwydd cyflawni tai mwy 
fforddiadwy.   

 

4.4 Caiff y gwaith o gyflawni’r Cynllun Gweithredu ei oruchwylio gan Grŵp Cyflawni’r 
Strategaeth Dai, sy’n cael ei gadeirio gan yr Aelod Arweiniol sy’n gyfrifol am 
gyflawni’r Strategaeth Dai, y Cyng. Barbara Smith. Mae aelodaeth y Grŵp yn 
cynnwys yr Aelodau Arweiniol hynny sy’n gyfrifol am faes tai yn eu portffolios, 
Penaethiaid Gwasanaeth perthnasol a’r Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai. 

 
4.5 Mae’r Grŵp yn cwrdd bob deufis ac yn monitro ac yn adolygu cynnydd, gyda 

chyfraniad yr amryw Benaethiaid Gwasanaeth a’r swyddogion sydd ynghlwm â 
chyflawni camau gweithredu unigol. Nodir unrhyw broblemau posibl wrth fodloni 
targedau ar y cyfle cynharaf. Mae’r Grŵp hefyd yn goruchwylio dyraniad y Grant Tai 
Cymdeithasol a ddyfernir yn flynyddol gan Lywodraeth Cymru i helpu symud 
datblygiadau tai fforddiadwy gan gymdeithasau tai yn eu blaen ac mae’n werth 
oddeutu £1 miliwn y flwyddyn. Fe’i gweinyddir gan y Cyngor yn lleol. 

 
 Diweddariad cynnydd: Thema 2: Creu cyflenwad o gartrefi fforddiadwy 

4.6    Caiff y cynnydd manwl ar gyflawni’r canlyniadau a’r camau gweithredu allweddol a 
nodwyd yng Nghynllun Gweithredu’r Strategaeth Dai - Thema 2 ei osod yn Atodiad 1. 
Dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf (2015/16) darparwyd cyfanswm o 57 o gartrefi 
fforddiadwy yn y Sir. Roedd hyn yn cynnwys adnewyddu 10 cartref gwag a adferwyd 
yn gartrefi fforddiadwy; 10 aelwyd a brydleswyd gan y Cyngor i ddarparu llety i’r 
digartref; 7 aelwyd ‘Cymorth Prynu’ (lle caiff rhwng 33% a 40%  o flaendal ecwiti ei 
fenthyca er mwyn galluogi’r ymgeiswyr i brynu eu cartref eu hunain - ad-delir y gyfran 
ecwiti pan fydd yr eiddo’n cael ei werthu); 24 adeilad newydd a 6 wedi’u hariannu’n 
breifat gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. O’r 57 o gartrefi fforddiadwy a 
ddarparwyd yn 2015/16, cyflawnwyd 45 gan bartner Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig Sir Ddinbych. Yn ystod y flwyddyn ariannol hon hyd yma, rydym ar y 
trywydd iawn i alluogi isafswm o 45 o gartrefi fforddiadwy yn y Sir. 

4.7 Mae nifer y cartrefi fforddiadwy a gyflawnir yn amrywio o un flwyddyn i’r llall, 
oherwydd yr amserau arwain hir potensial sy’n gysylltiedig â chaffael safle a datblygu 
eiddo a datblygiad cynlluniau mawr, fel cartrefi gofal ychwanegol a allai chwyddo’r 
ffigur mewn un flwyddyn. 

4.8 Mae’r swyddogion yn gweithio’n agos gyda phartner Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig i sicrhau bod y buddiannau mwyaf yn cael eu cyflawni trwy gyllid Grant 
Tai Cymdeithasol, bod y grant yn cael ei wario’n llawn a bod y cynlluniau a ariennir 



yn bodloni anghenion y Sir o ran y lleoliad a’r math o gartrefi a ddarperir. Cynhelir 
cyfarfodydd cyson gyda’r Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i drafod cynnydd a 
phenderfynu ar unrhyw broblemau neu rwystrau sy’n codi. 

 Y Rhaglen Datblygu Tai Cyngor 

4.9 Gadawodd y Cyngor system gymhorthdal y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ym mis Ebrill 
2015. Rhoddodd y newid hwn gyfle i’r awdurdod reoli ei stoc tai dros y tymor hir a 
chefnogi’r gwaith o gyflawni cartrefi newydd yn uniongyrchol. Mae a wnelo un o’r 
camau gweithredu yng Nghynllun Gweithredu’r Strategaeth Dai â defnyddio’r rhyddid 
newydd hwn trwy wneud y mwyaf o gyllid CRT i gyflawni tai mwy fforddiadwy a 
sefydlu cronfa ddatblygu yn y CRT. 

4.10 Er mwyn sicrhau bod y buddsoddiad a wneir gan y Cyngor mewn cartrefi newydd yn 
cael yr effaith orau, mae Cynlluniau Ardal wrthi’n cael eu paratoi a fydd yn gosod yr 
angen am dai cymdeithasol ym mhob rhan o’r sir a nodi’r buddsoddiadau hynny a 
fydd yn gwneud y cyfraniad mwyaf effeithiol at fodloni’r anghenion hynny. Bydd yr 
holl gynlluniau’n cael eu cwblhau dros y misoedd i ddod, ond bu’r ffocws cychwynnol 
ar ddatblygu cynlluniau sy’n ymestyn dros ardaloedd Dinbych, Y Rhyl a Llanelwy. Er 
bod y Cynlluniau Ardal yn cael eu paratoi o hyd, mae cynnydd serch hynny’n cael ei 
wneud tuag at ddefnyddio cyllid CRT i gyflawni tai mwy fforddiadwy. 

4.11 Un o’r canlyniadau allweddol yng Nghynllun Gweithredu’r Strategaeth Dai yw 
cynyddu stoc tai cymdeithasol y Cyngor gan 7 uned o leiaf dros y 12 mis sy’n dilyn. 
Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor ar gam datblygedig yn y broses o gaffael eiddo a fydd 
yn ychwanegu 13 uned tai cymdeithasol ychwanegol at y portffolio erbyn diwedd y 
flwyddyn sy’n gofyn am swm gweddol gyfyngedig o waith adnewyddu i adfer y 
defnydd ohonynt. Rhagwelir y bydd yr holl eiddo hyn ar gael i’w defnyddio erbyn 
dechrau 2017. 

4.12 Er mwyn cynnal a chyflymu’r cynnydd sydd eisoes yn cael ei wneud, mae eiddo y 
bydd angen rhaglen ddatblygu fwy helaeth arnynt wedi’u caffael, gan gynnwys y rhai 
yr oedd Llywodraeth Cymru arfer perchen arnynt yn Queen Street yn y Rhyl. Yn sgil 
cymorth ariannol Cronfa Trechu Tlodi’r Llywodraeth, bydd gwaith rhagarweiniol yn 
dechrau ar yr eiddo hwn yn nes ymlaen yn y flwyddyn a dylai’r cartrefi newydd cyntaf 
fod yn barod i’w defnyddio ar ddechrau 2018. Er mwyn bodloni’r anghenion a 
ddynodwyd yn y Cynlluniau Ardal, bydd safleoedd ac eiddo pellach yn cael eu caffael 
a bydd deiliadaethau tir y Cyngor ei hun yn cael eu hadolygu i nodi unrhyw gyfleoedd 
i gyflawni hyn naill ai trwy ailddosbarthu ac ailfodelu’r stoc tai presennol neu trwy 
ddatblygu cartrefi newydd ar sir sydd eisoes yn eiddo i’r Cyngor neu i gyrff 
cyhoeddus eraill.   

Beth sy’n digwydd nesaf? 

4.13 Bydd diweddariad ar gyflawniad y Strategaeth Dai’n cael ei ddarparu yng 
Nghyfarwyddyd y Cyngor ym mis Tachwedd a bydd adroddiadau pellach ar gynnydd 
yn cael eu rhoi gerbron y Pwyllgor Archwilio er mwyn galluogi Archwilio i fonitro 
cyflawniad canlyniadau’r Strategaeth yn gyfnodol. Bydd Grŵp Cyflawni’r Strategaeth 
Dai’n parhau i gwrdd yn gyson er mwyn sicrhau y symudir y camau gweithredu yn eu 
blaen ac y dynodir ac yr eir i’r afael ag unrhyw faterion neu rwystrau i gyflawni. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1   Mae cartrefi fforddiadwy’n cyfrannu at y blaenoriaethau corfforaethol canlynol: 



 Sicrhau mynediad i gartrefi ansawdd da – bydd cyflawni’r Cynllun Gweithredu 
Strategaeth Dai yn llwyddiannus yn galluogi gwell darpariaeth o gartrefi 
fforddiadwy ychwanegol ar draws Sir Ddinbych i fodloni anghenion y Sir. 

 Amddiffynnir pobl ddiamddiffyn a gallant fyw mor annibynnol â phosibl; 

 Datblygu’r economi leol - bydd datblygiad yn y Sir yn cyfrannu tuag at sicrhau 
cyfleoedd cyflogaeth leol yn y sector adeiladu. 

 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Bydd parhau i gyflawni’r camau gweithredu a nodwyd yn y Strategaeth Dai yn 

llwyddiannus a’r Cynllun Gweithredu sy’n cyd-fynd ag ef yn dibynnu ar ddull 
partneriaeth o fewn y Cyngor. 

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb a wneir ar y 

penderfyniad?  
  
7.1 Cynhaliwyd Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb fel rhan o ddatblygu Strategaeth Tai 

Sir Ddinbych. 
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgor Archwilio ac eraill? 
 
8.1  Adolygodd y Pwyllgor Archwilio Cymunedau argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

Cartrefi Fforddiadwy yn flaenorol. Adlewyrchwyd yr argymhellion hyn yn y 
Strategaeth Dai. Yn dilyn hynny, adolygwyd y Strategaeth Dai ddrafft gan y Pwyllgor 
Archwilio Cymunedau ar 5 Tachwedd 2015. Mynegodd y Pwyllgor gefnogaeth 
gyffredinol i’r Strategaeth a’r angen i symud cyflawniad y canlyniadau yn eu blaen. 
Penderfynodd argymell y dylai’r Cyngor gymeradwyo a mabwysiadu’r Strategaeth 
Dai Ddrafft a’r Cynllun Gweithredu cysylltiedig a dylai Archwilio fonitro cyflawniad 
canlyniadau’r Strategaeth yn gyfnodol. Cymeradwyodd y Cyngor y Strategaeth Dai 
ym mis Rhagfyr 2015. 
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
  
 Mae cyflawni'r Strategaeth Tai, gan gynnwys gwella darpariaeth tai fforddiadwy yn 

flaenoriaeth allweddol i'r Cyngor. Byddai methu â symud ymlaen â Chynllun 
Gweithredu’r Strategaeth yn golygu colli'r cyfle i ddarparu ymagwedd glir tuag at 
faterion tai yn y Sir a dangos i Swyddfa Archwilio Cymru ein bod yn mynd i’r afael â’u 
pryderon ynglŷn â darparu tai fforddiadwy. 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn wneud i'w lleihau? 
  
 Mae cyflawniad y Strategaeth Dai, gan gynnwys gwella’r gwaith o gyflawni tai 

fforddiadwy’n flaenoriaeth allweddol i’r Cyngor. Byddai methu symud Cynllun 
Gweithredu’r Strategaeth yn ei flaen yn colli’r cyfle i ddarparu dull clir o droi at 
faterion tai yn y Sir a dangos i Swyddfa Archwilio Cymru ei fod yn mynd i’r afael â’i 
bryderon ynghylch cyflawni cartrefi fforddiadwy. 

 
11. Pŵer i wneud Penderfyniad 

Deddf Llywodraeth Leol 2000.  Mae’r Deddfau Tai canlynol yn gosod rôl y Cyngor 
mewn perthynas â swyddogaeth y farchnad dai a chyflawni strategaeth dai: Deddf 



Tai 1985 (S8), Deddf Tai 2004 (S8), Deddf Llywodraeth Leol 2003 (S87), Deddf Tai 
(Cymru) 2014 

Mae Adran 7 Cyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau Archwilio mewn perthynas 
ag astudio perfformiad y Cyngor wrth gyflawni ei amcanion polisi. 


