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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Mae’r adroddiad yn sôn am weithrediadau SARTH, sef Un Llwybr Mynediad at Dai 
sydd yn delio â sut y rheolir ceisiadau am dai cymdeithasol. 

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

 
Mae hwn yn ymateb i gais i graffu "effeithiolrwydd y bartneriaeth newydd i helpu pobl 
gael mynediad at lety o fewn amserlenni rhesymol”. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion?   

 
Bod y pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad hwn a rhoi sylwadau yn unol â 
hynny. 

 
4. Manylion yr adroddiad 

 
SARTH yw “Un Llwybr Mynediad at Dai”, sef yr enw a roddir ar y polisi Dyrannu Tai 
Cyffredin rhwng cynghorau Sir Ddinbych, Sir Y Fflint a Chonwy a’r Cymdeithasau Tai 
(Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig) sydd yn gweithredu yn y siroedd hyn.  
 
Cymeradwyodd y Cabinet y Polisi Dyrannu ym mis Ionawr 2014, ac ym mis Ebrill 
2017, gweithredwyd SARTH yn Sir Ddinbych. 

 
4.1 Polisi Dyraniadau Cyffredin 

Mae’r polisi yn sicrhau ein bod yn darparu dyraniadau tai cymdeithasol yn unol â’r 
ddeddfwriaeth tai (Deddf Tai 1996, Tai (Cymru) 2014) a Chod Canllawiau ar gyfer 
Dyrannu Llety. Mae hyn yn angenrheidiol i liniaru’r risg o her gyfreithiol ond hefyd i 
sicrhau y dyrennir tai i’r rhai sydd â'r angen fwyaf. Atodiad 1 yw’r dogfen Polisi 
SARTH cyfredol. 

 
Mae gweithredu cyffredinol y polisi yn cael ei fonitro gan y Grŵp Llywio Rhanbarthol 
sydd yn cynnwys y 3 cyngor a'r Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig sydd 



ynghlwm.  Yn ogystal, mae unrhyw faterion gweithredol ynghylch gweithredu’r polisi 
o ddydd i ddydd, gan gynnwys apeliadau gan ymgeiswyr ynghylch â’u bandio 
blaenoriaeth yn cael eu trafod mewn cyfarfodydd misol o’r Grŵp Panel Gweithredol. 

 
4.2 Cofrestr Tai Cyffredin Sir Ddinbych  

Tra bo’r polisi yn bartneriaeth ar y cyd rhwng y 3 sir, mae darparu’r gofrestr tai 
cyffredin yn gyfrifoldeb unigol i bob sir. Yn Sir Ddinbych, rydym bellach yn gweithredu 
un cofrestr ar gyfer pob tai cymdeithasol sy’n cael eu gosod gan y cyngor, a’r 6 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig sydd yn gweithredu o fewn Sir Ddinbych. 
 
Mewn perthynas â darpariaeth weithredol o gofrestr gyffredin Sir Ddinbych, mi 
wnaethom y penderfyniad ym mis Medi 2016 i fynd mewn partneriaeth â Chyngor Sir 
y Fflint, gan eu bod eisoes yn darparu’r gwasanaeth hwn ac wedi bod drwy’r broses o  
newid sylweddol i sicrhau gweithrediadau a gweithredu esmwyth o’r gwasanaeth.  

 
4.3 Partneriaeth Sir y Fflint 

Mae’r dull partneriaeth gyda Sir y Fflint wedi mynd rhagddo’n dda yn gyffredinol. 
Cafodd y gwaith sydd ei angen i weithredu darpariaeth gweithredol SARTH ei 
ystyried yn fanwl yn 2016, ond roeddem yn cydnabod y buddion o ddefnyddio profiad 
Sir y Fflint a sut y bu iddynt sefydlu eu gwasanaethau i fodloni’r galw o ddarparu hyn 
yn effeithiol. Yn ogystal, mae’r gallu i ddefnyddio systemau TGCh sydd wedi’u 
ffurfweddu eisoes wedi bod o fudd sylweddol. 
 
I grynhoi, mae’r gwasanaeth yn ymdrin â dros 300 o alwadau'r wythnos gan gynnwys 
ymdrin â galwadau ffôn cychwynnol, cyfweliadau gyda chwsmeriaid, asesiadau 
manwl o geisiadau yn unol â’r polisi a heriau mewn perthynas â phenderfyniadau. 
Mae achosion yn cael eu cyfeirio yn aml at wasanaethau eraill megis Atal 
Digartrefedd, Gorfodi Tai, Tai Teg a gwasanaethau cynnal hefyd. Mae ymdrin â 
galwadau a gohebiaeth ysgrifenedig gyda brand Sir Ddinbych a nid yw cwsmeriaid 
yn ymwybodol ym mhle y lleolir y staff. 
 
Mae Sir Ddinbych yn cael gwerth am arian am y bartneriaeth gan fod y gost yn llai na 
chost i ddarparu’r gwasanaeth ein hunain. Cost blynyddol i Sir Ddinbych ar hyn o 
bryd yw £52k sydd yn llai na chost am 2 staff llawn amser ar raddfa 5. Rydym yn 
cyfrifo y byddem angen y staff ychwanegol hyn fel isafswm yn ychwanegol i'r gallu i 
ddelio â'r nifer uchel o alwadau ffôn a'r broses brysbennu hirfaith. Mae Sir y Fflint yn 
cael budd gan arbedion maint gan ddarparu’r gwasanaeth i bartneriaid ychwanegol. 
 

4.4 Perfformiad 
Rydym yn monitro perfformiad a'r weithred o gytundeb partneriaeth gyda Sir y Fflint i 
sicrhau bod safonau gwasanaeth yn cael eu darparu a’u cynnal gan gynnwys 
perfformiad ateb galwadau.  Rydym yn ymwybodol o’r nifer uchel o alwadau a 
chymhlethdod galwadau, a mae Sir y Fflint wedi parhau i adolygu’r gwasanaeth ac 
wedi rhoi ystyriaeth manwl ar y ffordd orau i ddarparu’r gwasanaeth yn effeithiol. 
Y cyfartaledd amser cyfredol o ymateb i alwadau yw 1 munud 19 eiliad. 
 

4.5 Bodloni Anghenion Tai 
Rydym yn gwybod bod nifer o geisiadau am dai wedi lleihau’n sylweddol ers 
cyflwyno’r polisi newydd. Yn flaenorol roedd oddeutu 3,000 o ymgeiswyr ar draws 
nifer o gofrestri landlordiaid a gynhelir yn Sir Ddinbych, ond mae adolygu’r 



cymhwyster wedi gweld hyn yn lleihau i oddeutu 1.200. Mae Atodiad 2 yn rhoi data 
gefndirol ar yr angen o ran tai a dyraniad o dai arbennig yn Sir Ddinbych yn ystod 
2018/2019. Mae Atodiad 3 yn amlinellu sut mae’r gwasanaeth yn sicrhau bod 
anghenion mwy cymhleth yn cael eu cydnabod drwy’r polisi. 

 
4.6 Effaith y Polisi 

Mae’r partneriaid yn y bartneriaeth SARTH ehangach yn ymwybodol y dylai’r polisi 
gael ei adolygu’n awr i sicrhau bod y polisi yn cyflawni ei nodau ac yn bodloni 
anghenion tai yn briodol. Mae'r Tîm Strategaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
wedi cael eu comisiynu i gyflawni adolygiad ar effaith y polisi.  

 
4.7 Cydymffurfiaeth a Chysondeb 

Mae’r grŵp llywio hefyd wedi comisiynu gwaith i gyflawni archwiliadau rheolaidd o 
gydymffurfiaeth â’r polisi gan bob landlord i sicrhau cysondeb mewn dyraniadau. 
Bydd hyn yn sicrhau defnyddio’r polisi yn gywir ac amlygu defnydd anghywir neu 
amhriodol o opsiynau dargyfeirio. Mae’r canfyddiadau yn cael eu hadrodd yn 
rheolaidd i’r grŵp llywio rhanbarthol. 

 
4.8 Gwybodaeth o ran Rhagolygon 

Un o’r prif bryderon i ymgeiswyr yw cael y gallu i ddeall pa mor hir yw’r amser aros 
cyfredol. Gall reoli disgwyliadau clir leihau rhwystredigaeth a darparu gwell 
wybodaeth i aelwydydd reoli eu hamgylchiadau tai. Mae gwybodaeth yn Atodiad 4 ar 
amseroedd aros ar sail profiad gwirioneddol mewn prydlesi diweddar. Bwriad hwn yw 
bod yn ganllaw gan bod y data ar sail amseroedd aros ar gyfartaledd a gall y rhain 
amrywio yn ddibynnol ar y math o eiddo ac ardal. 
 
Ar nodyn cadarnhaol, mae rhaglen adeiladu newydd cymdeithasol a fforddiadwy yn 
ychwanegol i gynlluniau adeiladau newydd y Cyngor ei hun. Mae gwybodaeth am y 
rhaglen wedi'i atodi yn Atodiad 5. 

 
4.9 Adolygiad Archwilio Mewnol  

Mae SARTH wedi bod yn destun adolygiad archwilio mewnol a gwblhawyd ym mis 
Medi 2019. Mae’r archwiliad wedi rhoi lefel Sicrwydd Canolig. Bydd adroddiad llawn 
yn cael ei gyflwyno i’r Llywodraethu Corfforaethol yn yr hydref. 
 
Y prif argymhelliad yw’r angen am fwy o gytundebau ysgrifenedig ffurfiol i gadarnhau 
rolau, cyfrifoldebau a pherthynas rhwng y trefniadau Grŵp Llywio Rhanbarthol, Grŵp 
Gweithredol a phartneriaethau lleol.  
 
Dylid nodi bod llywodraethu cryf ar gyfer y bartneriaeth yn arbennig gan fod yr uwch 
reolwyr yn cynrychioli'r partneriaid ar lefel grŵp llywio megis Rheolwr Gyfarwyddwr 
Cartrefi Conwy, Dirprwy Brif Weithredwr Cymdeithas Tai Wales & West, 
Cyfarwyddwr Gwasanaeth Preswyl yn Nhai Clwyd Alyn, Pennaeth Tai Grŵp Cynefin 
yn ogystal â’r Swyddog Arweiniol Tai Cymunedol Sir Ddinbych.  

 
4.10 Bodlonrwydd Cwsmeriaid  

Mae gennym ychydig o adborth gan gwsmeriaid ar y broses ceisiadau. Cesglir hyn 
pan fydd ymgeiswyr yn symud i’r cartref newydd. Mae bodlonrwydd o ran y broses 
ymgeisio yn 88% ar hyn o bryd a sylwadau ynghylch anfodlonrwydd o ran hyd amser 
mae’n rhaid aros am gartref. Rydym yn cydnabod bod arolwg o ymgeiswyr tra eu bod 



ar y gofrestr tai, a dal heb gael cynnig cartref, yn rhoi gwybodaeth mwy ystyriol i ni. 
Felly mae arolwg llawn o ymgeiswyr cyfredol sydd ar y gofrestr tai wedi’i gynllunio ar 
gyfer dechrau 2020. 
 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
Mae Tai a Chymunedau Cryf yn flaenoriaethau corfforaethol. 

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

 
Nid oes unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig â’r adroddiad hwn. 

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

 
Nid oedd angen asesiad o'r effaith ar gyfer yr adroddiad hwn, gan nad oedd unrhyw 
newidiadau wedi'u cynnig. 

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

 
Darparwyd gwybodaeth am SARTH mewn cyfarfod briffio’r cyngor ym mis Mehefin 
2019. 

  
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid  

 
Mae’r costau sy’n gysylltiedig â’r gwasanaethau a chynnal a chadw i dai’r cyngor 
wedi’u cynnwys o fewn Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai (HRA). Cymeradwywyd y 
cynllun ar gyfer 2019/20 gan y Cabinet ym mis Ionawr 2019. 

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

 
Mae dyletswydd ar y Cyngor i gynnal cofrestr o angen o ran tai ac i sicrhau bod tai yn 
cael eu dyrannu yn unol â’r polisi a gyhoeddwyd. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 
11.1 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000 

 
11.2 Mae Adran 7.4.2(b) o Gyfansoddiad y Cyngor yn nodi pwerau'r Pwyllgor Craffu o ran 

amcanion y polisi, targedau perfformiad a/neu feysydd gwasanaeth penodol, a mae 
Adran 7.4.2(e) yn nodi y gall y Pwyllgor Craffu adolygu a chraffu’r perfformiad cyrff 
cyhoeddus eraill yn yr ardal, a’u gwahodd i annerch y Pwyllgor Craffu ynghylch eu 
gweithgareddau a pherfformiad.  

  
 
Swyddog Cyswllt: 
Swyddog Arweiniol - Tai Cymunedol 
Ffôn:  01824 712931 


