
Atodiad 1 - Tabl yn manylu ar y broses ar gyfer canlyniadau a chamau gweithredu allweddol o fewn Strategaeth Tai Sir 

Ddinbych - Thema 2: Creu cyflenwad o dai fforddiadwy 

Cam gweithredu a tharged Strategaeth Tai  Cynnydd hyd yn hyn Statws 

Canlyniadau Allweddol 

Byddwn yn cynyddu ein stoc tai cymdeithasol o leiaf 7 uned 
dros y 12 mis nesaf (erbyn Rhagfyr 2016) 
 

Mae'r Cyngor yn caffael eiddo a fydd yn darparu 
13 o unedau tai cymdeithasol ychwanegol erbyn 
31 Rhagfyr 2016 gyda'r holl eiddo ar gael ar 
gyfer meddiannaeth yn gynnar yn 2017 

Yn unol â'r 
targed 

Byddwn yn dod ag o leiaf 5 eiddo gwag yn ôl i ddefnydd fel tai 
fforddiadwy erbyn Rhagfyr 2016 
 

Mae 8 eiddo gwag wedi cael eu dwyn yn ôl i 
ddefnydd ers mis Rhagfyr 2015 gyda 5 arall yn 
yr arfaeth i fod yn barod i'w meddiannu erbyn 
Tachwedd 2016 

Ar y gweill 
– wedi 
rhagori ar 
y targed  

Thema 2 – Camau gweithredu creu cyflenwad o dai fforddiadwy 

2.01 Sefydlu a gweithredu rhaglen gyflenwi/buddsoddi tai 
fforddiadwy er mwyn galluogi targedu adnoddau at safleoedd 
â blaenoriaeth a chamau gweithredu erbyn mis Medi 2016 
 

Mae pob safle tai fforddiadwy posibl â 
Chaniatâd Cynllunio wedi cael eu mapio.  

Sefydlwyd Grŵp Gweithredol Rhaglen 

Ddatblygu ym mis Mehefin 2016 ac mae’n 
blaenoriaethu safleoedd 

Ar y gweill 

2.02 Adolygu daliadau tir y Cyngor a’r Cyfrif Refeniw Tai i 
benderfynu ar addasrwydd ac argaeledd ar gyfer datblygu tai 
fforddiadwy a sefydlu rhaglen glir ar gyfer cyflawni erbyn 
Hydref 2016 
 

Cyflogwyd ymgynghorwyr i gynnal yr adolygiad.   
Mae cyfeiriad strategol yn cael ei amlinellu yn y 
Cynllun Rheoli Asedau Gwasanaeth a'r Cynllun 
Rheoli Asedau Corfforaethol sy'n dod i'r amlwg 
– gyda’r olaf yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet ym 
mis Rhagfyr 2016.  

Ar y gweill 

2.03 Yn dilyn adolygiad o ddaliadau tir y Cyfrif Refeniw Tai, 
ymchwilio i werthu asedau HRA mewn ardaloedd lle mae 
ychydig iawn neu dim angen am dai. Derbyniadau cyfalaf i'w 
defnyddio i gyfrannu at ddarparu tai fforddiadwy mewn 
ardaloedd o angen a nodwyd erbyn Tachwedd 2016 
 

Mae hyn yn ddibynnol ar yr adolygiad fel a 
ddisgrifir yn 2.02 a chasglu data pellach o ran y 
portffolio presennol. Mae'r dyddiad cau wedi ei 
ddiwygio i gyd-fynd â chanlyniadau'r 
astudiaethau parhaus. 
 

Ar y gweill 



 

Cam gweithredu a tharged Strategaeth Tai  Cynnydd hyd yn hyn Statws 

2.04 Ymchwilio i ddatblygu protocol cyngor ar gyfer gwaredu 
asedau tir ac eiddo'r Cyngor er mwyn sicrhau eu bod yn cael 
eu cynnig gyntaf i HRA, yna os nad yw'n ofynnol gan yr HRA, 
eu gwerthu am lai na phris y farchnad i wneud y gorau o 
gyflenwi tai fforddiadwy, a dim ond os nad oes ei angen ar 
gyfer tai fforddiadwy y dylid ei gynnig i’r farchnad agored am 
werth llawn y farchnad erbyn Hydref 2016 
 

Bydd y cyfeiriad strategol yn cael ei amlinellu yn 
y Cynllun Rheoli Asedau Gwasanaeth a'r 
Cynllun Rheoli Asedau Corfforaethol sy'n dod i'r 
amlwg.  
 

Ar y gweill 

2.05 Gweithio gydag asiantaethau eraill yn y sector 
cyhoeddus (gan gynnwys BIPBC, LlC, yr heddlu ac ati) i 
adolygu tirddaliadau cyhoeddus eraill, i bennu addasrwydd ac 
argaeledd ar gyfer datblygu tai fforddiadwy erbyn Hydref 2016 
 

Mae ymholiadau wrthi’n datblygu ar hyn o bryd 
gydag asiantaethau eraill yn y sector 
cyhoeddus. Drafftio protocol ar gyfer gweithio 
gydag asiantaethau eraill yn y sector cyhoeddus 
 

Ar y gweill 

2.06 Gwneud y mwyaf o gyllid Cyfrif Refeniw Tai (HRA) i 
ddarparu mwy o dai fforddiadwy a sefydlu cronfa ddatblygu o 
fewn y Cyfrif Refeniw Tai erbyn Rhagfyr 2016 
 

Mae Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai wedi 
cael ei ddatblygu a'i gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru. Datblygiad. Mae opsiynau ar gyfer 
safleoedd yn cael eu paratoi 

Ar y gweill 

2.07 Sefydlu rhaglen wedi'i thargedu ar gyfer gwario symiau 
tai fforddiadwy wedi'u cymudo, gan gynnwys y posibilrwydd o 
gyfuno i ffurfio cronfa ganolog  
 

Dangosodd y Grŵp Tasg a Gorffen Tai 

Fforddiadwy awydd am "ymagwedd gyfun".  
Mae papur cwmpasu drafft ac argymhellion 
wedi cael eu drafftio gan gynnwys ymchwilio i 

arfer da a bydd yn cael ei drafod yn y Grŵp 

Cyflenwi Strategaeth Tai ym mis Medi 2016.   

Ar y gweill 

2.08 Gwneud y defnydd gorau o’r Grant Tai Cymdeithasol, 
Grant Cyllid Tai a chyllid arall sydd ar gael i ddarparu tai 
fforddiadwy ychwanegol erbyn Mehefin 2016 
 

Gwariant llawn o ychydig dros £1m wedi’i 
gyflawni gyda £1.1m ychwanegol wedi’i 
ddyfarnu gan Lywodraeth Cymru ar ddiwedd y 
flwyddyn i gynlluniau sy'n bodoli eisoes yn y 
rhaglen (2015/16) erbyn mis Mawrth 2016. Mae 
57 o dai fforddiadwy ychwanegol wedi’u darparu 
yn 2015/16 

Wedi’i 
gwblhau 



 

Cam gweithredu a tharged Strategaeth Tai  Cynnydd hyd yn hyn Statws 

2.09 Ymchwilio'n llawn i ddefnyddio ystod ehangach o gyllid a 
mecanweithiau cyflenwi tai fforddiadwy, e.e. cyd-fenter, gan 
sefydlu cwmni cyflenwi tai erbyn Rhagfyr 2016 
 

Datblygwyd papur opsiynau gan Cynllunio 
Strategol a Thai erbyn mis Mawrth 2016. 
Rheolwr Rhaglenni - Datblygu Tai yn ei swydd 
ers mis Mai 2016. Mae’r Tîm Cynllunio Strategol 
a Thai yn gweithio'n agos gyda'r Rheolwr 
Rhaglen i ddatblygu rhaglen gyflenwi a 
buddsoddi gan ddefnyddio ystod ehangach o 
fecanweithiau ariannu a darparu.  

Wedi’i 
gwblhau 

2.10 Cwblhau’r cartrefi newydd cyntaf drwy’r Rhaglen 
Datblygu Tai erbyn Ebrill 2018 
 

Mae Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai wedi 
cael ei ddatblygu a'i gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru. Mae tri ar ddeg o eiddo ychwanegol ar y 
gweill ar gyfer prynu ac adnewyddu a bydd yn 
barod i'w feddiannu yn 2017. 

Yn unol â'r 
targed 

2.11 Datblygu cytundeb cyfreithiol/cymalau Adran 106 ar 
gyfer sicrhau tai fforddiadwy drwy geisiadau cynllunio. 
Sicrhau bod hyn yn bodloni gofynion darparwyr morgeisi 
erbyn Hydref 2016 

Edrychwyd ar gytundebau Adran 106 yn helaeth 
ar y cyd â'r adran gyfreithiol. Mae templed 
safonol drafft wedi cael ei ddatblygu ac mae 
ymgynghoriad yn cael ei gynnal arno.  I’w 
gyhoeddi ar wefan ym mis Hydref 2016. 

Yn unol â'r 
targed 

2.12 Profi ystod o ddulliau ar gyfer cyfrifo cyfraniadau ariannol 
tuag at dai fforddiadwy, gyda'r nod o leihau nifer y cyfrifiadau 
a ddefnyddir ar hyn o bryd erbyn Mehefin 2017 

Bydd gwaith ymchwiliol yn cysylltu â'r adolygiad 
o'r Cynllun Datblygu Lleol. 

Heb 
ddechrau 

2.13 Cynnwys Gwasanaeth Cyllid, Asedau a Thai y Cyngor 
wrth asesu hyfywedd cynigion cynllunio a chymryd rhan 
mewn trafodaethau gyda datblygwyr ac ymgeiswyr erbyn 
Rhagfyr 2021 

Mae’r Gwasanaeth Cyfleusterau, Asedau a Thai 
yn ymwneud ag asesu hyfywedd cynigion 
cynllunio ar sail ad hoc. Mae adnoddau 
ychwanegol yn cael eu ceisio i asesu hyfywdra 

Ar y gweill 

2.14 Cyflwyno mecanwaith i sicrhau cyfraniadau ariannol ar 
gyfer tai fforddiadwy yn dilyn cwblhau'r cynllun, lle mae 
hyfywedd wedi gwella y tu hwnt i’r rhagamcan gwreiddiol 
('adfachu') erbyn Mehefin 2016 

Mae’r farn gyfreithiol a gafwyd ar y mater hwn 
wedi datgan bod y safle yn annichonadwy 

Dilëwyd 

2.15 Profi ystod o ymagweddau i gyfrifo gwerth eiddo Ni wnaed gwaith hyd yma, ond bydd yn cysylltu Heb 



fforddiadwy, er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei osod ar lefel 
briodol erbyn Mehefin 2017 

â'r adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol. ddechrau 

2.16 Adolygu'r dull a'r trothwyon cyfredol ar gyfer gofynion tai 
fforddiadwy ym mholisïau'r CDLl sy'n ymwneud â thai 
fforddiadwy trwy'r broses Adolygu CDLl statudol (ar hyn o 
bryd yn ofyniad o 10% ond gellid ei gynyddu os yw hyfywdra 
yn cyfiawnhau cyfraniad tai fforddiadwy uwch) erbyn Mehefin 
2017 

Ni wnaed gwaith hyd yma, ond bydd yn cysylltu 
â'r adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol. 

Heb 
ddechrau 

2.17 Sicrhau gwaith partneriaeth da gyda Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig erbyn mis Mehefin 2016 

Cynhelir cyfarfodydd Cynllun Darparu Rhaglen 
gyda'r holl Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig yn chwarterol.  Ymwelir â phob 
LCC yn unigol bob chwe mis i drafod unrhyw 
faterion. Cynhelir cyfarfodydd ad hoc ar 
gynlluniau unigol fel y bo angen. Sefydlu 
rhaglen cyfarfodydd erbyn Rhagfyr 2015. 

Wedi’i 
gwblhau 

2.18 Nodi ystod ehangach o bartneriaid datblygu i gynorthwyo 
i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy erbyn Ionawr 2017 

Cymeradwywyd achos busnes i Cartrefi Conwy 
gael cyllid grant gan Lywodraeth Cymru ym mis 
Mai 2016. Mae Tai Gogledd Cymru yn datblygu 
cynllun busnes er mwyn eu galluogi i gael 
mynediad at gyllid ar gyfer ystod ehangach o 
gynlluniau ac mae Cynllunio Strategol a Thai 
wedi rhoi cymorth helaeth iddynt. 

Yn unol â'r 
targed 

2.19 Cynnydd yn nifer yr ymgeiswyr sydd wedi eu cofrestru ar 
y gofrestr tai fforddiadwy neu gyfwerth.  Adolygu'r broses 
gyfredol ar gyfer cofrestru erbyn Hydref 2016 

Cyfarfod gyda'r Rheolwr Tai Fforddiadwy 
Newydd i drafod cyfeiriad y tîm yn y dyfodol.  
Newid ffocws ar symleiddio'r broses gyda TGCh 
newydd, ac yna bydd yn canolbwyntio ar gyswllt 
agos ag ymgeiswyr potensial i gynyddu 
niferoedd a chodi ymwybyddiaeth yn gyffredinol. 

Ar y gweill 

2.20 Datblygu ymgyrch gyfathrebu i sicrhau bod cynlluniau tai 
fforddiadwy llwyddiannus yn cael eu hyrwyddo yn llawn erbyn 
mis Medi 2016 

Cyfarfod â'r Tîm Cyfathrebu a Marchnata i 
drafod opsiynau. Mae strategaeth ymgynghori 
ddrafft wedi cael ei drafftio a bydd yn cael ei 
thrafod gyda’r tîm Corfforaethol yn fuan 

Ar y gweill 



 


