
Adroddiad i'r:   Pwyllgor Archwilio Perfformiad 
 
Dyddiad y Cyfarfod:  16 Mawrth 2017 
 
Aelod/Swyddog Arweiniol: Aelod Arweiniol Moderneiddio a Thai/ 

Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai 
 
Awdur yr Adroddiad:  Swyddog Strategaeth Tai Lleol a Datblygu 
 
Teitl:     Cynnydd ar gyflawni Strategaeth Dai Sir Ddinbych:  
 
 

 
1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
1.1 Pwrpas yr adroddiad yw diweddaru Archwilio ar y cynnydd a wnaed hyd yma o ran 

cyflawni'r canlyniadau a'r camau gweithredu allweddol mewn perthynas â 
Strategaeth Dai Sir Ddinbych.  Mabwysiadwyd Strategaeth Dai Sir Ddinbych gan y 
Cyngor 1 Rhagfyr 2015. Mae tabl yn nodi’r cynnydd ar y Cynllun Gweithredu’n 
amgaeedig fel Atodiad 1. 

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Mae'r adroddiad hwn wedi cael ei baratoi o ganlyniad i gais gan y Pwyllgor Archwilio 

Perfformiad i adolygu'r cynnydd o ran darparu Strategaeth Dai'r Cyngor. 
  
3.  Beth yw’r Argymhellion? 
 
3.1 Bod Archwilio’n rhoi sylw ar gynnwys yr adroddiad ac yn parhau i fonitro cyflawniad 

o’r Cynllun Gweithredu Strategaeth Dai. 
  

4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1  Mae Strategaeth Dai Sir Ddinbych yn nodi gweledigaeth ac amcanion y Cyngor ar 

gyfer tai yn y Sir am y cyfnod 2016-2021. Mae’n ddogfen gorfforaethol bwysig i’r 
Cyngor ac yn rhoi'r fframwaith ar gyfer pob swyddogaeth sy’n gysylltiedig â thai’r 
Cyngor (preifat a chyhoeddus). Mae’r Strategaeth wedi’i gosod o fewn fframwaith y 
Cynllun Corfforaethol fel y manylir yn 5.1 ac yn eistedd ochr yn ochr â’r Cynllun 
Datblygu Lleol.  Mae'r Strategaeth yn nodi 5 "Thema" sydd yn feysydd blaenoriaeth 
i’w targedu ac i’w rhoi ar waith: 

 

 Mwy o gartrefi i ddiwallu'r angen a’r galw lleol; 

 Creu cyflenwad o dai fforddiadwy; 

 Sicrhau cartrefi diogel ac iach: 

 Cartrefi a chefnogaeth i bobl ddiamddiffyn; 

 Hyrwyddo a chefnogi cymunedau. 
 
4.2 Mae’r Grŵp Darparu Strategaeth Dai’n goruchwylio’r Cynllun Gweithredu, sy’n cael ei 

gadeirio gan yr Aelod Arweiniol sydd â chyfrifoldeb am ddarparu’r Strategaeth Dai, y 
Cynghorydd Barbara Smith.  Mae Aelodau o'r Grŵp yn cynnwys yr Aelodau Arweiniol 



hynny â chyfrifoldeb am ardal o dai o fewn eu portffolios, Penaethiaid Gwasanaeth 
perthnasol a’r Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai. 

 
4.3 Mae’r Grŵp yn cyfarfod bob dau fis ac yn monitro ac yn adolygu cynnydd, gyda 

mewnbwn gan y Penaethiaid Gwasanaethau amrywiol a’r swyddogion sy’n 
gysylltiedig â darparu camau gweithredu unigol.  Mae unrhyw faterion posibl o ran 
diwallu targedau’n cael eu nodi cyn gynted â phosibl.  Mae’r Grŵp hefyd yn 
goruchwylio dyraniad y Grant Tai Cymdeithasol (GTC) a ddyfernir yn flynyddol gan 
Lywodraeth Cymru i helpu Cymdeithasau Tai fynd ati i greu datblygiadau tai, ac mae 
hwn oddeutu £1 miliwn y flwyddyn.   Rheolir y cyllid hwn yn lleol gan y Cyngor. 

 
4.4 Daw’r Strategaeth gyda Chynllun Gweithredu 61 pwynt, gyda 119 carreg filltir wedi’u 

nodi i’w cyflawni.  Mae’n nodi mewn mwy o fanylder gyfrifoldebau'r timau perthnasol 
amrywiol o fewn y Cyngor, a sut rydym yn gweithio gyda phartneriaid i helpu i 
wireddu gweledigaeth y Cyngor ar gyfer tai.  Mae’r Strategaeth yn ddogfen fyw a 
bydd mwy o gamau gweithredu’n cael eu hychwanegu wrth i waith symud yn ei flaen 
ac wrth i eraill gael eu cwblhau. Trefnir adolygu’r cynllun gweithredu yn hydref 2017 
pan fydd y blaenoriaethau corfforaethol newydd wedi’u sefydlu a bod Aelodau 
newydd y Cyngor wedi’u sefydlu’n llawn, i sicrhau fod y Strategaeth yn parhau i 
gefnogi gweledigaeth Sir Ddinbych.  Mae’r Strategaeth ei hun am gyfnod o bum 
mlynedd (2016 - 2021) a bydd angen ei hadolygu erbyn 2021.   

 
4.5 Cafodd pedwar canlyniad allweddol eu nodi ar ddechrau mabwysiadu'r Strategaeth 

Dai, i'w cyflawni yn y flwyddyn gyntaf. Mae’r tabl yn nodi’r manylion a’r cynnydd a 
wnaed yn erbyn y rhain: 

 

Canlyniad allweddol y Strategaeth 
Dai ym mlwyddyn 1 

Cynnydd a wnaed gyda chanlyniadau 
allweddol erbyn Rhagfyr 2016 (1) a hyd 
yma (2) 

Cynyddu tai cymdeithasol o 7 uned ar 
y lleiaf 

(1)  30 o dai cymdeithasol wedi’u cyflwyno 
rhwng Rhagfyr 2015 a Rhagfyr 2016; 
mae 1 un o'r rhain bellach yn dŷ 
Cyngor a gollwyd yn flaenorol drwy 
Hawl i Brynu 
 

(2)  39 o dai cymdeithasol o Ragfyr 2015 
hyd at Chwefror 2017 ac 13 arall yn 
disgwyl cael eu cwblhau’r flwyddyn 
ariannol hon, yn cynnwys 1 hen dŷ 
Cyngor yn cael ei adnewyddu gan y 
Cyngor 

Safon well o atebion llety digartrefedd 
dros dro o fewn stoc tai CSDd a /neu 
opsiynau preifat  

(1) Gweithdrefnau newydd i sicrhau bod 
atebion llety dros dro’n cael eu gwirio 
gan Orfodaeth Tai cyn meddiannaeth 

O leiaf 5 eiddo gwag yn ôl i ddefnydd 
fel tai fforddiadwy  
 

(1) Mae 18 o dai gwag wedi’u defnyddio 
unwaith eto drwy fenthyciadau Troi 
Tai’n Gartrefi ac mewn partneriaeth â 
Thai Gogledd Cymru (Rhagfyr 2015 
– Rhagfyr 2016) 



 

(2) Mae 4 o dai gwag eraill yn y broses o 
gael eu prynu a’u hadnewyddu 

Cynlluniau cymdogaeth gydag 
adnoddau yn cael eu datblygu gyda'n 
tenantiaid Cyngor i wella eu 
hardaloedd 

(1) Mae cynlluniau cymdogaeth wedi’u 
datblygu ac yn hysbysu ein 
cynlluniau cymdogaethau Tai Cyngor 
yn y dyfodol.  4 swydd Datblygiad 
Cymunedol wedi dechrau yn 
Nhachwedd 2016 

 
Meysydd allweddol o gynnydd 

 
4.6 O’r 61 o gamau gweithredu a nodwyd, mae 27 wedi’u darparu, gyda nifer nawr 

wedi’u hymgorffori yn narpariaeth weithredol ‘busnes fel yr arfer’, mae yna ychydig o 
lithriad ar 5 cam gweithredu gyda’r dyddiadau cau gwreiddiol, ond mae pob un nawr 
â dyddiadau cau diwygiedig ac mae cynlluniau ar waith i’w cwblhau, mae’r gweddill i 
gyd ar y trywydd cywir i’w darparu o fewn y dyddiadau cau y cytunwyd arnynt. 

 
4.7 Roedd llawer o gamau gweithredu cychwynnol y strategaeth yn ymwneud â datblygu 

fframweithiau i alluogi darpariaeth tai. Mae hyn wedi cynnwys cyfarfodydd rheolaidd 
gyda swyddogion strategol o Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig partner, yn 
ogystal â chyfarfodydd gweithredol a oedd eisoes wedi’u cynnal.  Mae Prosbectws 
Tir Tai wedi'i ddatblygu ac yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd i hyrwyddo'r dyraniadau 
tai yn y sir i ysgogi datblygiad.   

 
4.8 Mae Cynllun Darparu Tai Gwag a Chynllun Darparu Effeithlonrwydd Ynni'n cael eu 

datblygu a'u goruchwylio gan y grŵp monitro.  Mae adolygiad o’r polisi symiau 
gohiriedig tai fforddiadwy hefyd wedi digwydd, yn unol ag argymhellion y grŵp tasg a 
gorffen tai fforddiadwy. Bydd y cynlluniau hyn a’r polisi diwygiedig yn cael eu 
harchwilio o dan y broses gwneud penderfyniadau dirprwyedig.  

 
4.9 Mae Cartrefi Conwy wedi’i rannu’n barthau i gael mynediad at y Grant Tai 

Cymdeithasol yn Sir Ddinbych, ar ôl i achos busnes llwyddiannus gael ei gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru.  O ganlyniad uniongyrchol i hyn, mae 3 tŷ gwag wedi'u prynu 
gan y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yn 2016 (dan ddefnyddio arian Grant Tai 
Cymdeithasol), a byddant yn cael eu hadnewyddu yn ystod 2017 a'u gosod yn 
2017/18. Maent hefyd yn edrych ar amrywiaeth o gyfleoedd adeiladau newydd ar 
draws y Sir. Mae yna hefyd botensial i’r broses rhannu parhau yn Sir Ddinbych gael 
ei hymestyn ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ychwanegol.  Drwy 
ehangu ar y parthau hyn ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig eraill, bydd 
yn cynyddu’r gystadleuaeth ac yn gwella cyfleoedd ar gyfer gwaith partneriaeth, i 
gyflwyno tai yn y sir.  

 
4.10 Mae Cyfleusterau, Asedau a Thai wedi cynnal adolygiad llawn o ddaliadau Cyngor a 

thir HRA, gyda’r bwriad o alluogi datblygiad o dai cyngor. Mewn partneriaeth â’r 
adolygiad hwn, mae cynlluniau Ardaloedd Tai Cymdeithasol yn cael eu datblygu, ar 
draws pob ardal MAG. Mae’r rhain yn asesu’r angen cynllunio cyfredol a’r dyfodol ar 
gyfer tai cymdeithasol yn fanwl, ym mhob ardal.  Bydd hyn yn hwyluso datblygiad y 
dyfodol a gwelliannau tai Cyngor wedi'u cynllunio.   

 



4.11 Mae Cyngor Sir Ddinbych ynghyd ag awdurdodau lleol eraill a darparwyr tai 
cymdeithasol, wedi cofrestru ar gyfer y Cytundeb Tai gyda Llywodraeth Cymru. 
Mae’n Gytundeb i gyflwyno o leiaf 20,000 o dai fforddiadwy ar draws Cymru yn ystod 
y cyfnod 2016 - 2021. Gosodwyd targed tebyg gan Lywodraeth Cymru yn nhymor 
diwethaf y Cynulliad, 2011 – 2015, o 10,000. Rhagorwyd ar hyn, gyda chyfanswm o 
11,508 o eiddo fforddiadwy ar gael ar draws Cymru, cyfrannodd Sir Ddinbych 266 
eiddo at y cyfanswm hwn (2.3%). 

 
4.12 Ers Ebrill 2016, mae cyfanswm o 35 o gartrefi fforddiadwy wedi’u cyflwyno (y targed 

yw 40 ar gyfer Ebrill 2016 – Ebrill 2017), gan ragweld y bydd 12 eiddo wedi’u 
hadeiladu o’r newydd ar gael yn Llangollen, ac eiddo digartrefedd ychwanegol wedi’u 
prydlesu ar gael cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Darparwyd cyfanswm o 55 cartref 
fforddiadwy yn 2015/16. 

 
4.13 Cynhaliwyd adolygiad digartrefedd llawn, yn cynnwys darpariaeth gyfredol a’r dyfodol 

o lety digartrefedd brys a thymor hwy. Bydd hyn yn hwyluso'r Strategaeth 
Ddigartrefedd sy'n cael ei datblygu ar hyn o bryd ac yn ofyniad statudol ar gyfer yr 
awdurdod.  

 
4.14 Mae cwrs 'Renting Ready’ wedi’i gyflwyno ac yn cael ei redeg ar y cyd â Crisis.  

Mae’n bwriadu rhoi sgiliau i bobl archwilio eu dewisiadau tai a’u helpu i gynnal 
tenantiaeth. Mae hyn yn hanfodol i helpu atal unrhyw ddigartrefedd yn y dyfodol.  

 
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 

5.1 Mae themâu'r Strategaeth Dai’n strwythuredig i gyd-fynd â blaenoriaethau 
corfforaethol ac i gefnogi’r meysydd canlynol yn bennaf: 

 

  Sicrhau mynediad at dai o ansawdd da; 

 Mae pobl ddiamddiffyn yn cael eu diogelu ac yn gallu byw mor annibynnol â 
phosibl; 

 Datblygu'r economi leol – bydd datblygu o fewn y Sir yn cyfrannu tuag at 
sicrhau cyfleoedd cyflogaeth lleol yn y sector adeiladu. 

 

6.  Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  

6.1 Mae’r camau gweithredu yng Nghynllun Gweithredu’r Strategaeth Dai wedi’u 
cynnwys o fewn cyllidebau gan dimau yn y Cyngor a sefydliadau allanol, fel 
Llywodraeth Cymru a Chymdeithasau Tai.  Mae’r rhain yn cael eu monitro’n rheolaidd 
a’u hadrodd drwy’r dulliau priodol. 

 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? 
 

 Mae’r adroddiad yn amlinellu’r wybodaeth am y cynnydd gyda’r Cynllun Gweithredu 
Strategaeth Dai, ac nid yw'n ceisio penderfyniad, gan hynny nid oes angen Asesiad o 
Effaith ar Gydraddoldeb. 

 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 
 

Cynhaliwyd proses ymgynghori lawn ag amrediad eang o bartneriaid i ddatblygu’r 
Strategaeth Dai.  Roedd y rhain yn cynnwys Iechyd, Cymdeithasau Tai, Cynghorau 



Dinas, Cymuned a Thref a Chynghorwyr.  Mae’r Cynllun Gweithredu Strategaeth 
Dai’n cael ei fonitro'n rheolaidd a’i drafod gan y Grŵp Darparu Strategaeth Dai. 

 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

Bydd angen ystyried unrhyw oblygiadau cost mewnol sy’n codi o’r Strategaeth Dai, 
wrth i gynlluniau’r dyfodol ddatblygu. Fodd bynnag, gyda hyn mewn cof, mae Cynllun 
Busnes Stoc Tai cyfredol y Cyngor yn cynnwys tybiaeth y bydd elfen o’r cyllid HRA 
yn cael ei rhoi o’r neilltu, i helpu darparu tai cymdeithasol mwy fforddiadwy yn y Sir. 

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

Mae cyflawni'r Strategaeth Dai yn flaenoriaeth allweddol i'r Cyngor.  Mae amrywiaeth 
o ddulliau yn eu lle i fonitro cynnydd, yn cynnwys yr adroddiad hwn.  

 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 

 Deddf Llywodraeth Leol 2000. Mae’r Deddfau Tai Canlynol yn nodi rôl y Cyngor o ran 
gweithrediad y farchnad dai a darparu strategaeth dai: Deddf Tai 1985 (A8), Deddf 
Tai 2004 (A8), Ddeddf Llywodraeth Leol 2003 (A87); Deddf Tai (Cymru) 2014 

 
Mae Erthygl 7.4.2(b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau’r Pwyllgor 
Archwilio mewn perthynas â monitro'r ddarpariaeth o amcanion y polisi. 

 

Swyddog Cyswllt: 

Swyddog Strategaeth Tai Lleol a Datblygu 

Ffôn: 01824 706844 

 

 
  


