
 
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod 10 Medi 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Y Cynghorydd Tony Thomas (Aelod Arweiniol Tai a 

Chymunedau) / Liz Grieve (Pennaeth Cymunedau a 

Gwasanaethau i Gwsmeriaid) 

Awdur yr adroddiad Liz Grieve, Pennaeth Cymunedau a Gwasanaethau i 

Gwsmeriaid  

Teitl Isadeiledd – Thema Adfer Tai  

 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Archwilio’r Cynllun Adfer ar ôl COVID-19 ar gyfer Isadeiledd – y 

Flaenoriaeth Adfer Tai 

 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1. Darparu gwybodaeth ynghylch y Cynllun Adfer ar ôl COVID-19 ar gyfer 

Isadeiledd – y Flaenoriaeth Adfer Tai 

 

2.2. Rhoi sicrwydd i’r Pwyllgor Craffu fod y Flaenoriaeth Adfer yn ymdrin â phob 

agwedd gritigol ar adferiad gwasanaethau’r Cyngor yn y maes Tai. 

 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall a rhoi ystyriaeth i'r 

gweithgareddau sy’n cael eu cyflawni mewn perthynas ag adferiad Tai'r 

Cyngor yn dilyn y cyfnod clo cyntaf yn sgil y pandemig Covid-19. 

 

3.2. Dylai’r Pwyllgor nodi unrhyw feysydd i’w craffu yn y dyfodol mewn perthynas 

â’r flaenoriaeth adfer hon. 

  



4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Lluniwyd y thema Adfer Tai (Atodiad 1) a chytunwyd arni gyda’r Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth a’r Cabinet ym mis Mai 2020. 

4.2. Roedd yn canolbwyntio ar feysydd allweddol sy’n effeithio’n ar Dai 

Cymunedol a'i denantiaid: 

Trwsio a Chynnal a Chadw  

Eiddo gwag 

Un Llwybr Mynediad at Dai (ULlMD) a Digartrefedd  

Rhent 

Cymorth i Denantiaid 

Datblygu Cymunedol 

Prosiectau Cyfalaf 

Strategaeth Asedau Tai 
 

4.3. Roedd yn canolbwyntio ar ailgyflwyno gwasanaethau'n ddiogel ac mor gyflym 

â phosibl er budd tenantiaid a'u diogelwch hwy, contractwyr a staff. 

 

4.4. Roedd hefyd yn amlygu datblygiadau strategol a effeithiwyd arnynt gan Covid 

neu sydd eu hangen yn sgil Covid. 

 

4.5. Yn ogystal, y nod oedd defnyddio gwersi a ddysgwyd drwy Covid i wella 

gwasanaethau wrth symud ymlaen. 

 

4.6. Mae nifer o gamau gweithredu wedi eu cwblhau yn unol â’r amcanion 

allweddol a rhoddir yr wybodaeth ddiweddaraf yn Atodiad 2. 

 

4.7. Bydd rhai meysydd i’w datblygu yn cymryd misoedd neu hirach i’w rhoi ar 

waith, ac mae wedi bod yn her i'w hailgyflwyno unwaith eto e.e. tra bod staff 

yn dal wedi eu hadleoli (e.e. Tracio ac Olrhain) neu tra bod cyfyngiadau Covid 

yn dal ar waith. 

 

4.8. Bydd y cynllun yn cael ei adolygu’n rheolaidd a bydd rhagor o 

ddiweddariadau’n cael eu darparu wrth symud ymlaen. 

 

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

5.1. Mae’r cynllun adfer hwn yn ymwneud yn bennaf â Thai Cymunedol ac 

felly’n ymwneud â’r flaenoriaeth Tai yn y Cynllun Corfforaethol. 

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



6.1. Bydd y thema adfer tai yn cael ei ddarparu i raddau helaeth drwy adnoddau 

presennol a ddynodwyd, ond bydd swyddogion yn defnyddio grantiau 

Llywodraeth Cymru os a phryd y byddant ar gael. 

 

6.2. Mae’r cynllun yn cael ei ddarparu gan amryw o wasanaethau, yn arbennig 

Cymunedau a Chwsmeriaid, Cyllid ac Eiddo a Gwasanaethau Cymorth 

Cymunedol. TGCh sy’n rheoli’r prosiect o weithredu Rentsense. 

 

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

7.1. Amherthnasol 

 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu 
ac eraill? 

8.1. Gwnaed y penderfyniad i atal yr ULlMD dan ddirprwyaeth yn dilyn 

ymgynghoriad â Chynghorwyr a phartneriaid ULlMD (Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig yn Sir Ddinbych). 

 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Fel y nodwyd yn Adran 6, bydd y thema adfer hon yn cael ei darparu i raddau 

helaeth drwy adnoddau presennol ynghyd â chyllid allanol presennol. Yn 

arbennig, mae gan Gyfrif Refeniw Tai Sir Ddinbych Gynllun Busnes Stoc Tai 30 

mlynedd ac mae gweithdrefnau monitro ariannol cadarn mewn grym ganddynt 

sy’n sicrhau fod y gwasanaeth mewn sefyllfa dda i gyflawni’r strategaeth adfer. 

 

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

10.1. Mae risgiau wedi eu nodi fel a ganlyn ac yn cael eu monitro’n weithredol: 

 
Risg y bydd beirniadaeth am atal ULlMD 

Risg na fydd CSDd yn cyflawni'r amcanion yn ei Gynllun Corfforaethol mewn 

perthynas â chodi tai newydd  

Risg y bydd rhestr aros ULlMD yn mynd yn rhy hir os na fydd eiddo ar 

gael i’w gosod 

Risg i denantiaid, staff CSDd a chontractwyr o ran lledaenu Covid os na 

gedwir at fesurau ataliol. 

Risg y bydd costau ac amserlenni gwaith yn cynyddu wrth i fesurau gael eu 

cyflwyno i leihau’r perygl y bydd Covid yn lledaenu 

 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 



 

11.1 Mae pwerau Craffu mewn perthynas â'r materion a nodir yn yr adroddiad hwn yn 
unol â: 
 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000;  

 Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor 
 


