
 

       

 

29 Ebrill 2020 

Annwyl Tracey 

Ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i Addasiadau Tai 

Cyfeiriaf at eich llythyr dyddiedig 5 Gorffennaf 2019, a oedd yn darparu’r wybodaeth 
ddiweddaraf i’r Pwyllgor am y broses o weithredu'r chwe argymhelliad a wnaed yn yr 
adroddiad a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor ym mis Gorffennaf 2018. Nododd y Pwyllgor fod 
gwaith y grŵp llywio ar addasiadau tai wedi cefnogi’r pwyslais parhaus a roddwyd ar 
weithredu’r camau a ysgogwyd gan ein hadroddiad ni a chan adroddiad Archwilydd 
Cyffredinol Cymru. Gwnaethom nodi hefyd fod pedwar o'r chwe argymhelliad yn ein 
hadroddiad wedi'u cyflawni a bod cynnydd yn cael ei wneud ar y ddau sy'n weddill (A3 & 
A5). Byddwn yn gwerthfawrogi diweddariad ar y broses o weithredu’r ddau argymhelliad 
sy’n weddill. Yn ogystal, nododd y Pwyllgor rai datblygiadau neu newidiadau mewn 
cyfeiriad sydd wedi dod i’r amlwg ers ymateb gwreiddiol Llywodraeth Cymru (ym mis 
Medi 2018) i argymhellion y Pwyllgor.  

Dyma oedd yr ymateb gwreiddiol i Argymhelliad 3: 
 
“Rydym wedi dechrau ar y gwaith o adolygu'r prawf modd ar gyfer y Grant Cyfleusterau i’r 
Anabl ac mae swyddogion yn gweithio gydag awdurdodau lleol i ganfod pa gyllid 
ychwanegol y maent yn ei ddarparu ar gyfer addasiadau llai, y tu allan i'r broses Grant 
Cyfleusterau i’r Anabl.  Bydd y gwaith hwn yn egluro pa awdurdodau lleol sydd wedi 
mabwysiadu newidiadau yn ôl disgresiwn a roddwyd iddynt dan Orchymyn Diwygio 
Rheoleiddiol 2002, i ganiatáu addasiadau llai a/neu ganolig heb yr angen am brawf 
modd.  Byddwn yn cyhoeddi canlyniad y gwaith hwn erbyn mis Rhagfyr 2018 ynghyd â 
chanllawiau ar y Grant Cyfleusterau i’r Anabl a’r defnydd o brofion modd, gyda’r nod o 
wella cysondeb a symleiddio prosesau o fewn yr hyn sy’n cael ei ganiatáu yn y fframwaith 
deddfwriaethol presennol. Rydym yn cynnwys adolygiad mwy sylfaenol o brofion modd yn  
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yr Adolygiad Systemau ehangach o'r broses addasiadau.  Bydd yr Adolygiad yn ymchwilio 
i ystod eang o faterion cymhleth ac o’r herwydd ni fydd yn adrodd yn llawn tan fis 
Rhagfyr 2019.”  

Nododd y Pwyllgor yr amserlen hwy ar gyfer cyflawni’r argymhelliad hwn, sydd wedi’i 
nodi yn eich diweddariad ar 5 Gorffennaf 2019, gan gydnabod yr angen i ymgynghori yn 
awr ar yr opsiynau polisi. Mae’n bosibl nad yw Llywodraeth Cymru yn ystyried bod angen 
cyhoeddi'n ffurfiol y gwaith a wnaed i archwilio sut yr oedd awdurdodau lleol wedi 
datblygu newidiadau i’w harferion o dan Orchymyn Diwygio Rheoleiddio 2002. Fodd 
bynnag, byddai’r Pwyllgor yn gwerthfawrogi rhagor o fanylion am ganfyddiadau'r gwaith 
hwnnw, hyd yn oed os yw dim ond ar gael ar ffurf gryno. 

Roedd gan yr Aelodau ddiddordeb hefyd yn y ffaith nad yw’r 'adolygiad systemau' 
ehangach, sef yr adolygiad y mae’r ymateb i’r argymhelliad hwn a’r ymateb i 
Argymhelliad 4 yn sôn amdano, yn cael ei ddatblygu yn unol â’r cynllun blaenorol. Serch 
hynny, ymddengys fod y camau a nodwyd mewn ymateb i Argymhelliad 3 yn parhau i 
gynrychioli 'adolygiad mwy sylfaenol' o’r opsiynau polisi mewn perthynas â phrofion 
modd. 

Mae'r ymateb i Argymhelliad 4 yn nodi nifer o gamau a gymerwyd i hyrwyddo gweithio 
integredig. Fodd bynnag, fel y cydnabu Llywodraeth Cymru, nid yw'r adolygiad systemau 
ehangach—adolygiad a oedd hefyd i fod i archwilio’r buddion sydd ynghlwm wrth 
ddarparu gwasanaeth integredig, yn ôl yr hyn a ddywedodd y Llywodraeth yn flaenorol—
wedi datblygu yn unol â’r bwriad. Cynlluniwyd rhywfaint o ymchwil amgen, ag iddo 
gwmpas mwy cyfyngedig, o fewn yr un amserlen. Dyma’r hyn a ddywedodd Llywodraeth 
Cymru yn flaenorol: “Wrth ystyried canfyddiadau’r adolygiad, yn ogystal ag unrhyw 
newidiadau mwy sylweddol i’r system cymhorthion ac addasiadau sy’n deillio ohono, 
bydd Llywodraeth Cymru yn ceisio datblygu cyfres o ganllawiau cyffredinol sy’n cwmpasu 
pob math o gymhorthion ac addasiadau.” Fodd bynnag, o ystyried yr ymateb, nid yw’n 
glir a oes bwriad i fwrw ymlaen â’r cam gweithredu hwnnw yn sgil y cynlluniau diwygiedig 
ar gyfer yr ymchwil. 

Yn olaf, roedd yr ymateb gwreiddiol i’n hadroddiad yn datgan: “Bydd canllawiau gwell ar 
gyfer swyddogion y rhaglen HWYLUSO yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Ebrill 2019. Bydd yn 
hyrwyddo a chefnogi’r gwaith o integreiddio gwasanaethau gan gynnwys timau cyflenwi 
integredig. Byddwn yn anelu at ddarparu'r canllawiau hyn erbyn mis Ebrill 2019.”  

 

 



 

Ni chyfeiriodd eich diweddariad diwethaf yn benodol at y mater hwn, a byddwn yn 
ddiolchgar pe gallech gadarnhau bod y canllawiau wedi'u cyhoeddi. 

Yn gywir, 

 

Nick Ramsay AC, Cadeirydd 
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