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Annwyl John 

Diolch yn fawr am adroddiad y Pwyllgor yn dilyn craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 
ar gyfer 2022-23, sy’n amlinellu 16 argymhelliad i Lywodraeth Cymru.  

Hoffem ddiolch i aelodau'r Pwyllgor am eu hadroddiad. Amgaeaf ymateb Llywodraeth Cymru 
i'r argymhellion hyn cyn y bleidlais ar y Gyllideb Derfynol ar 8 Mawrth. 

Yn gywir 

Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  

Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 

Papur 5
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Ymateb Ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a 
Thai ar Gyllideb Ddrafft 2022-23 

Nodir isod yr ymatebion manwl i argymhellion yr adroddiad: 

Argymhelliad 1 

Ymateb: Derbyn 

Byddwn yn parhau i weithio gyda CLlLC ar lefel swyddogol drwy’r Grŵp Buddsoddi a Chyllid 
Cyfalaf a gydag arweinwyr drwy’r Is-grŵp Cyllid i adolygu’r ddarpariaeth cyllid cyfalaf a’r 
posibilrwydd o gyfuno grantiau cyfalaf lle bo hynny’n briodol.  Mae gan awdurdodau nifer o 
ffynonellau cyllid cyfalaf, y grant cyfalaf cyffredinol, grantiau cyfalaf penodol, benthyca â chymorth, 
benthyca digymorth a chyllid mewnol. Mae gan Lywodraeth Cymru ei hun hefyd amrywiaeth o 
ffynonellau cyllid cyfalaf, gan gynnwys grantiau cyfalaf traddodiadol, cyfalaf trafodiadau ariannol, 
benthyciadau a modelau buddsoddi cydfuddiannol, ac mae’n ceisio defnyddio’r ffurfiau rhataf a 
mwyaf priodol yn gyntaf wrth gefnogi gwahanol sectorau. 

Mae gan grantiau penodol rôl i’w chwarae o ran sicrhau bod blaenoriaethau newydd yn derbyn 
adnoddau ac yn cael digon o bwyslais mewn cynlluniau cyflawni.  Gall hyn fod ar gyfer 
ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu gan gynnwys y Cytundeb Cydweithredu neu ar gyfer 
polisïau tymor byrrach.  Mae rhaglenni aml-flwyddyn mawr o gyllid penodol fel ysgolion yr unfed 
ganrif ar hugain lle mae Llywodraeth Cymru yn gweithio’n agos gydag awdurdodau lleol er mwyn 
gallu cyflwyno cynlluniau mwy.  

Mae unrhyw fath o fenthyca, p’un a yw’n cael ei gefnogi ai peidio, yn golygu cost refeniw barhaus 
i’r awdurdod lleol neu Lywodraeth Cymru ac mae angen ystyried hyn fel rhan o unrhyw raglen 
cyllid cyfalaf. 

Goblygiadau Ariannol: Nid oes goblygiadau ariannol cyffredinol o ran parhau i adolygu cyllid 
cyfalaf a chyfuno grantiau cyfalaf lle bo hynny’n briodol.  Mae unrhyw gynnydd yn y ddarpariaeth o 
fenthyca â chymorth yn arwain at gost refeniw barhaus. 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru a CLlLC yn cydweithio i archwilio ffyrdd eraill o 
gefnogi cyllidebau cyfalaf mwy ar gyfer llywodraeth leol yn y dyfodol, gan gynnwys rôl 
benthyca â chymorth.  
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Argymhelliad 2 

 
 
Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

O fis Ebrill 2022 ymlaen, bydd Cronfa Diwygio Gofal Cymdeithasol newydd sy'n werth £45 
miliwn.  Bydd yn codi i £55 miliwn yn 2023-24 a £60 miliwn yn 2024-25. Bydd y Gronfa Diwygio 
Gofal Cymdeithasol yn cynyddu’r cyllid sydd ar gael i hyrwyddo diwygio a gwella gofal 
cymdeithasol a nodir yn dilyn ein Papur Gwyn ‘Ailgydbwyso Gofal a Chymorth’. Bydd y cyllid yn 
cael ei ddefnyddio i helpu i gyflawni ymrwymiadau’r Rhaglen Lywodraethu i ddiwygio gofal 
cymdeithasol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ac i ddiogelu, ailadeiladu a datblygu ein 
gwasanaethau ar gyfer pobl agored i niwed. Bydd yn gwella’r ddarpariaeth ac yn gwella 
cynaliadwyedd gwasanaethau ar draws y sector gofal cymdeithasol. 

Mae cynlluniau manwl, yn y cyd-destun uchod, yn cael eu datblygu a byddant yn cael eu cyhoeddi 
maes o law.  Ar hyn o bryd, gallwn gadarnhau y byddwn yn buddsoddi: 

• £10 miliwn yn 2022-23 i baratoi at gyflawni ein hymrwymiad i ddileu elw preifat yn sgil gofalu 
am blant sy’n derbyn gofal yn ystod tymor nesaf y Senedd; a 

• £3 miliwn ychwanegol yn Gofal Cymdeithasol Cymru yn 2022-23 i barhau i ehangu cofrestriad 
proffesiynol y gweithlu gofal cymdeithasol, ac i ddarparu cymorth parhaus i sefydlogi ac adfer y 
sector drwy gyflawni’r Strategaeth Gweithlu ar y Cyd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 
 

Byddwn hefyd yn buddsoddi mewn: 

• sefydlu hybiau cymunedol iechyd a gofal cymdeithasol i gyfrannu at yr agenda atal ac ymyrryd 
yn gynnar;  

• y gwaith parhaus dan Brif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru i fwrw ymlaen â chamau sy’n 
cyd-fynd â’r Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol; a,  

• chymorth parhaus i ddarparu cyllid i alluogi gofalwyr di-dâl i gael gafael ar ofal seibiant a’r 
gronfa ymyriadau ar gyfer cynorthwyo llesiant plant a theuluoedd i ddargyfeirio achosion yn 
ddiogel oddi wrth gofrestru amddiffyn plant. 

 

Goblygiadau Ariannol: Nid oes goblygiadau ariannol newydd 

 

 

 

 

 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, cyn y ddadl ar y gyllideb derfynol, yn rhoi rhagor 
o wybodaeth am sut y mae’n rhagweld y bydd y £60 miliwn a nodwyd gan y Gweinidog ar 
gyfer diwygio’r sector gofal yn cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor y sector. 
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Argymhelliad 3 

 
 

Ymateb: Derbyn  

Byddwn yn parhau i fwrw ymlaen â’r argymhellion yn adroddiadau’r Grŵp Gweithredu ar 
Ddigartrefedd, fel yr amlinellir yn ein Cynllun Gweithredu ar gyfer Rhoi Diwedd ar Ddigartrefedd.  

Rydym yn parhau i weithio’n agos gydag awdurdodau lleol i fonitro’r pwysau ar lety dros dro, drwy 
dîm o Reolwyr Cysylltiadau pwrpasol a thrwy gasglu data’n rheolaidd. Rydym wedi darparu cyllid 
ychwanegol i awdurdodau lleol yn y gyllideb ddrafft i ategu parhad y dull gweithredu ‘dim un yn 
cael ei anghofio’.  

 

Goblygiadau Ariannol: Nid oes goblygiadau ariannol newydd/ychwanegol yn gysylltiedig â’r 
ymateb hwn y tu hwnt i’r rhai yn y Gyllideb ddrafft.  

 
Argymhelliad 4 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor 

Bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ymgysylltu â Llywodraeth y Deyrnas Unedig i’w hannog i 
weithio tuag at drefn Dim Mynediad at Arian Cyhoeddus sy’n galluogi darparu cymorth tosturiol i’r 
rhai sy’n ymwneud â fisâu neu’r system fewnfudo.  Rydym yn parhau i annog Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig i weithio gyda ni i sicrhau canlyniadau cynaliadwy i bobl yn unol â’n huchelgais i 
wneud Cymru yn Genedl Noddfa. Mae hyn yn cynnwys ceisio diwygiadau i’r Bil Cenedligrwydd a 
Ffiniau i osgoi trychineb dynol arfaethedig yn ein cymunedau.  
 
Rydym yn cyllido consortiwm o fudiadau trydydd sector, dan arweiniad Cyfiawnder Tai Cymru, i’n 
helpu i weithredu argymhellion yr astudiaeth ddichonoldeb Llety ar gyfer ceiswyr lloches a 
wrthodwyd. Mae hyn yn cynnwys ymrwymiadau i ehangu’r ddarpariaeth ‘lletya’ a mathau eraill o 
lety dros dro ar gyfer y rhai heb hawl i arian cyhoeddus.   
 
Goblygiadau Ariannol: Nid oes goblygiadau ariannol newydd/ychwanegol yn gysylltiedig â’r 
ymateb hwn y tu hwnt i’r rhai yn y Gyllideb ddrafft.  

 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i fwrw ymlaen â’r argymhellion gan y 
Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd, a’r camau gweithredu a amlinellwyd yng Nghynllun 
Gweithredu Rhoi Diwedd ar Ddigartrefedd a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Rydym yn argymell 
ymhellach bod Llywodraeth Cymru yn monitro’n agos y pwysau ar lety dros dro argyfwng i 
sicrhau bod gan awdurdodau lleol yr adnoddau ariannol angenrheidiol a mynediad at lety 
digonol i barhau â’r dull “pawb i mewn”.  
 
 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau, ar 
ôl yr argyfwng iechyd cyhoeddus, ei bod yn parhau i allu rhoi cymorth a chefnogaeth yn 
ymwneud â thai i bobl nad oes ganddynt unrhyw hawl i arian cyhoeddus.  
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Argymhelliad 5 

 

Ymateb: Derbyn  

Yn ystod y cyfnod digynsail hwn, mae sawl her o ran cyflawni targed tai 2021-26, gan gynnwys 
costau uwch deunyddiau adeiladu a’r gadwyn gyflenwi estynedig ar gyfer nifer o ddeunyddiau 
adeiladu wedi eu mewnforio.  
 
Arweiniodd gwaith gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, awdurdodau lleol a chontractwyr 
i liniaru’r risgiau hyn at ddarparu cyfalaf ychwanegol yn 2021-22 i ategu’r gwaith o gyflawni 
cynlluniau tai fforddiadwy a oedd yn wynebu cynnydd na welwyd ei debyg o’r blaen mewn costau 
deunyddiau.  
 
Mae arwyddion cynnar bod prisiau’n dechrau gostwng ar gyfer rhai deunyddiau. Mae Llywodraeth 
Cymru yn aelodau o Weithgor Argaeledd Cynnyrch y Deyrnas Unedig a bydd yn parhau i fonitro’r 
sefyllfa, gan gymryd camau yn ôl yr angen a phenderfynu a oes angen gofyn am gyllid 
ychwanegol yn ystod tymor y llywodraeth. 
 
Bydd gwaith i wella ac adeiladu ar gadwyn gyflenwi Cymru a sicrhau bod mwy o bren Cymru’n 
cael ei ddefnyddio i adeiladu cartrefi rhent cymdeithasol carbon isel yng Nghymru yn parhau. Mae 
gwaith yn cael ei wneud hefyd gyda’r sector tai i edrych ar gyfleoedd i ddarparu, dysgu a chydlynu 
gwaith ôl-osod a darpariaeth sgiliau gwyrdd ehangach ledled Cymru. Mae hyn yn cynnwys 
defnyddio’r rhaglenni presennol ar gyfer sgiliau adeiladu tai presennol a newydd. 
 
Mae’n amlwg bod y targed ar gyfer y tymor hwn yn fwy heriol, gyda ffocws hanfodol ar sicrhau bos 
cartrefi’n rhai carbon isel, yn ystyriol o’r hinsawdd, yn gynnes ac yn fforddiadwy. Bydd darparu 
cartrefi carbon isel yn costio mwy nag adeiladu i safon ynni is.  
 
Er gwaethaf yr heriau hyn, mae’r ymrwymiad i ddarparu mwy o dai cymdeithasol i Gymru yn 
gadarn, a bydd yn parhau i fod felly. Dangoswyd ymrwymiad i gyflawni’r targed hwn drwy 
ddyrannu cyllideb sylweddol o £250 miliwn i’r Grant Tai Cymdeithasol ar gyfer 2021-22, gan 
ddyblu’r gyllideb o 2020-21. Mae’r gyllideb ddrafft ddangosol yn adeiladu ar hyn gyda’r lefelau 
uchaf erioed o ddyraniadau cyllid, sef £310 miliwn (cynnydd o £60 miliwn ar ddyraniadau 
2021/22), £330 miliwn a £325 miliwn yn 2022-23, 2023-24 a 2024-25 yn y drefn honno. 

 
 

Goblygiadau Ariannol: Nid oes goblygiadau ariannol newydd yn gysylltiedig â’r ymateb hwn. 

 

  

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn nodi sut y bydd yn mynd i’r afael â 
phroblemau sy’n ymwneud â phrisiau deunyddiau, y gadwyn gyflenwi a gweithlu medrus er 
mwyn cyrraedd ei tharged o ddarparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy newydd.  
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Argymhelliad 6 

 

Ymateb: Derbyn  

Nid yw cylch gorchwyl Unnos wedi cael ei sefydlu eto, ond mae’n debygol y bydd ymgysylltu â 
sefydliadau cyhoeddus a phreifat yn allweddol o ran ei gyflwyno. Bydd natur y gwaith o fonitro a 
gwerthuso Unnos yn cael ei yrru gan ei gyfansoddiad, hynny yw, a fydd y corff yn rhan o’r 
llywodraeth ai peidio. 

Os bydd Unnos yn estyniad o adrannau presennol Llywodraeth Cymru, yna mae proses fonitro a 
gwerthuso sefydledig eisoes ar waith i fonitro gwerth am arian. Os bydd Unnos yn cael ei sefydlu 
fel corff hyd braich, byddem yn ceisio arweiniad gan Uned Cyrff Cyhoeddus Llywodraeth Cymru ar 
y dull gorau o asesu ei effeithiolrwydd. Yn ogystal, bydd aelodau’r bwrdd a/neu arsylwyr 
Llywodraeth Cymru yn cael hyfforddiant llawn ynghylch eu rôl a’r hyn a ddisgwylir ganddynt. 

Byddwn yn falch o roi diweddariad pellach i’r Pwyllgor ar y mater a godwyd yn yr argymhelliad cyn 
gynted ag y sefydlir ffurf arfaethedig Unnos, boed y tu mewn i’r llywodraeth neu’n gorff hyd braich. 

Goblygiadau Ariannol: Bydd cyfansoddiad Unnos yn pennu’r gwaith monitro y bydd angen ei 
wneud h.y. y tu mewn neu y tu allan i’r Llywodraeth. Bydd goblygiadau ariannol i hyn ond ni 
wyddys beth fydd hynny ar hyn o bryd. Sicrhawyd cyllideb refeniw flynyddol wedi ei chymeradwyo 
ar gyfer Unnos. Bydd cyfran o hyn yn cael ei defnyddio i sicrhau bod diwydrwydd dyladwy cywir yn 
cael ei gynnal yn natblygiad a chyflawniad y cynnig. 

 
 
Argymhelliad 7 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor  

Mae gan gynllun Cymorth i Brynu Cymru gyllid tan ddiwedd mis Mawrth 2023. 
 
Dim ond rhan o'n cyllideb gyfalaf Trafodiadau Ariannol yr ydym wedi'i dyrannu yn y Gyllideb 
derfynol ac rydym yn bwriadu gwneud dyraniadau pellach yn y Gyllideb Atodol. Mae'r dull mwy 
pwyllog hwn yn briodol wrth i ni aros am ganlyniad trafodaethau gyda Thrysorlys EM ynghylch 
proffil ein cyllideb gyfalaf Trafodiadau Ariannol. Bydd hefyd yn galluogi i waith gael ei gwblhau i 
ddeall effaith dosbarthiad Banc Datblygu Cymru gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar y gyllideb 
Trafodiadau Ariannol a fydd ar gael yn y blynyddoedd i ddod.  Banc Datblygu Cymru sy'n rheoli'r 
rhan fwyaf o'n buddsoddiadau Trafodiadau Ariannol, gan gynnwys y cynllun Cymorth i Brynu. 
Felly, mae'n hanfodol bod canlyniad y ddau ddarn hyn o waith yn cael ei ddeall cyn gwneud 
dyraniadau pellach. Mae cynllun Cymorth i Brynu - Cymru yn parhau i fod yn flaenoriaeth, a 
gwneir penderfyniad ar gyllid o fis Ebrill 2023 ymlaen cyn gynted ag y byddwn mewn sefyllfa i 
wneud hynny. 

 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, unwaith y bydd Unnos wedi’i sefydlu, yn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar sut y caiff ei fonitro a mesurau sydd ar waith i sicrhau 
gwerth am arian o’r buddsoddiad.   
 
 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru, cyn y ddadl ar y gyllideb derfynol, yn rhoi 
blaenoriaeth i ddyrannu cyllid ar gyfer y cynllun Cymorth i Brynu.   
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Goblygiadau Ariannol: Nid oes goblygiadau ariannu newydd/ychwanegol yn gysylltiedig â'r 
ymateb hwn 

 

Argymhelliad 8 

 

Ymateb: Derbyn   

Mae’r Gronfa Tai â Gofal newydd yn disodli rhaglen gyfalaf flaenorol y Gronfa o fis Ebrill 2022 
ymlaen. Mae’n rhaglen 4 blynedd. Mae gan y gronfa ddau brif amcan: 

• Cynyddu’r stoc bresennol o dai gyda gofal. Bydd y rhan fwyaf o’r unedau hyn yn dai Gofal 
Ychwanegol ar gyfer pobl hŷn a phobl â dementia. Bydd y gweddill yn darparu llety â chymorth 
i oedolion ag anabledd dysgu, cyflyrau niwroddatblygiadol eraill ac anghenion iechyd meddwl.  

• Darparu llety preswyl newydd ar raddfa fach i blant ag anghenion uwch er mwyn dod â phlant 
yn ôl o leoliadau y tu allan i’r sir/y tu allan i’r wlad (neu osgoi eu hanfon yn y lle cyntaf), yn 
ogystal â lleoliadau gofal canolraddol yn y gymuned e.e. camu i fyny/camu i lawr a fflatiau 
ailalluogi/adsefydlu fel bod modd i bobl hŷn ddychwelyd i fyw’n annibynnol yn y gymuned, a 
llety tymor byr i ganolig e.e. i blant ar gyrion gofal, pobl ifanc sy’n gadael gofal, a phobl ag 
anabledd dysgu i fyw’n annibynnol. 

Bydd tai gyda chynlluniau gofal yn ddarostyngedig i’r un broses asesu â chynlluniau Grant Tai 
Cymdeithasol, gyda lwfans ychwanegol ar gyfer hygyrchedd, mannau cymunol ac ati.   

 

Goblygiadau Ariannol:  

Nid oes goblygiadau cyllido newydd/ychwanegol yn gysylltiedig â’r ymateb hwn.  

 

 

 

 

 

 
  

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn nodi sut y bydd y dyraniad cyllidebol ar gyfer y 
Gronfa Gofal Integredig yn cael ei ddefnyddio i ateb y galw cynyddol am dai addas ar gyfer 
poblogaeth sy’n heneiddio.  
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Argymhelliad 9 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor  

Credwn fod cydweithio effeithiol yn hanfodol os ydym am ddarparu atebion ystyrlon a pharhaol i’r 
rhai mae materion diogelwch yn effeithio arnynt.  Mae hyn yn golygu datblygu ymatebion ar draws 
y Deyrnas Unedig lle mae ein bwriad polisi yn cyd-fynd, yn ogystal â dysgu oddi wrth y 
gweinyddiaethau datganoledig eraill. Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar 
Fil Diogelwch Adeiladau’r Deyrnas Unedig i sicrhau y bydd nifer o gymalau sy’n cyd-fynd â’n 
bwriad polisi yn berthnasol yng Nghymru. Buom hefyd yn gweithio’n agos gyda’r Swyddfa Gartref 
ar Ddeddf Diogelwch Tân 2021, sy’n cywiro rhai o’r diffygion mwyaf difrifol mewn cyfraith 
diogelwch tân fel ag yr oedd, ac sydd bellach mewn grym yn llawn yng Nghymru.  

Fodd bynnag, rydym wedi ymrwymo i fabwysiadu dull mwy cyfannol o adfer adeiladau presennol 
yng Nghymru.   Er bod y dull gweithredu ehangach hwn yn gwneud pethau’n fwy cymhleth byth, 
dim ond drwy fynd i’r afael â’r amrywiaeth o faterion diogelwch tân mewn ffordd gyfannol y gallwn 
fod yn hyderus bod yr adeiladau yr effeithir arnynt yn dychwelyd i gyflwr ‘addas i’r diben’.  

Ar hyn o bryd rydym yn adolygu’r 248 datganiad o ddiddordeb a dderbyniwyd rhwng mis Medi a 
diwedd mis Rhagfyr, dan gam cyntaf Cronfa Diogelwch Adeiladau Cymru. Bydd y rhain yn cael eu 
defnyddio i lywio datblygiad pasbortau adfer adeiladau. Mae’r cynllun yn dal yn agored ar gyfer 
cyflwyno datganiadau pellach o ddiddordeb. Er mwyn sicrhau cysondeb a gwerth am arian, rydym 
yn caffael syrfewyr ac arbenigedd technegol i gynnal yr arolygon pasbort a fydd yn dechrau cyn bo 
hir. Ni fydd y gwaith arolygu cychwynnol o reidrwydd yn golygu ymchwiliad ymwthiol ar y safle, 
ond bydd hyn yn dilyn mewn rhai achosion, ac wrth gwrs, bydd yn cael ei ragflaenu gan 
ymgynghoriad â lesddeiliaid a phreswylwyr. 

Bydd canlyniadau’r arolwg ar gael i bawb sydd â buddiant mewn adeilad, gan gynnwys 
preswylwyr, a byddant yn darparu’r pwynt ‘mynediad’ ar gyfer adeiladau sy’n ceisio cymorth ar 
gyfer gwaith adfer maes o law. 

Rydym yn cynnal ein llinell gadarn y dylai datblygwyr fod yn cyflwyno cyllid a/neu’n gwneud gwaith 
i adfer yr adeiladau a adeiladwyd ganddynt. Rydym yn cydnabod bod rhai wedi ymgysylltu ac wedi 
darparu cyllid – maent yn esiampl i eraill sydd wedi gwrthod ymgysylltu.  

Mae ymgysylltu â Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraethau Datganoledig eraill yn parhau’n 
rheolaidd. Rydym yn edrych ar oblygiadau cyhoeddiadau a datblygiadau diweddar ar lefel 
Gweinidogion a swyddogion i sicrhau cydweithio a chydweithredu lle bo hynny’n briodol. 

 

Goblygiadau Ariannol: Nid oes goblygiadau ariannol newydd / ychwanegol o ganlyniad i'r 
ymagwedd hon. Mae Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru yn cynnwys darpariaeth i gyflawni’r 
rhaglen waith lawn sy’n ymwneud â diogelwch adeiladau rhwng 2022/23 a 2024/25, sy’n cynnwys 
datblygu a gweithredu pasbortau adfer adeiladau, cynlluniau adfer a chynlluniau cymorth i 
lesddeiliaid yn ogystal â chefnogi datblygiadau polisi hirdymor a rhaglenni newid deddfwriaethol.   

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda Llywodraeth y DU ar sut 
y gellir symud ymlaen yn gyflym â gwaith i wella diogelwch adeiladau uchder canolig ac 
adeiladau uchel iawn er mwyn rhoi sicrwydd i lesddeiliaid a thenantiaid. Rydym yn argymell 
ymhellach bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau na fydd yn rhaid i lesddeiliaid dalu costau 
adfer. 
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Argymhelliad 10 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor  

Rydym yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod elfennau o’u Bil 
Diogelwch Adeiladau yn berthnasol i Gymru lle maent yn cyd-fynd â’n bwriad polisi a’n 
gweledigaeth fel y nodir yn ein Papur Gwyn.  Mae hyn yn arbennig o wir lle mae agweddau ar Fil 
Diogelwch Adeiladau’r Deyrnas Unedig yn ymwneud yn benodol â diwygiadau sy’n gwella’r gwaith 
o ddylunio a chodi adeiladau risg uchel newydd ac yn cryfhau’r ffordd mae asesiadau risg tân yn 
cael eu cynnal. Mae Bil Diogelwch Adeiladau’r Deyrnas Unedig hefyd yn cynnwys darpariaethau a 
fydd yn diwygio’r Ddeddf Adeiladau Diffygiol a fydd yn arwain at estyniadau i’r amser y gellir dwyn 
hawliad i’r llysoedd am waith adeiladu diffygiol ac a fydd, mewn rhai achosion, yn cael effaith ôl-
weithredol. Mae hyn yn debygol o effeithio ar lawer o ddatblygiadau yng Nghymru. 

Penderfynwyd defnyddio’r broses Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol i gymhwyso agweddau ar Fil 
Diogelwch Adeiladau’r Deyrnas Unedig i Gymru, gan ei fod yn ffordd hwylus o gyflwyno 
deddfwriaeth angenrheidiol ar gyfer dylunio a chodi adeiladau risg uchel yng Nghymru.  

Yn ogystal â’r Bil Diogelwch Adeiladau, rydym wedi ymrwymo i gymryd agwedd gyfannol tuag at 
adfer adeiladau dros 11m o uchder sy’n mynd y tu hwnt i orchuddion i adrannau, atal tân a 
systemau gwagio/rhybuddio.  Yn ogystal, rydym wedi ymrwymo i raglen uchelgeisiol o newid 
deddfwriaethol.  Cafodd y dull hwn ei adlewyrchu yn y cynigion y buom yn ymgynghori arnynt y 
llynedd, ac a gafodd gefnogaeth eang.   

Cyhoeddwyd ymateb Llywodraeth Cymru i’r ymgynghoriad, Adeiladau Mwy Diogel yng Nghymru: 
Ymgynghoriad – Papur Gwyn ar Ddiogelwch Adeiladau ym mis Rhagfyr 2021.  Roedd y Papur 
Gwyn yn nodi diwygiadau uchelgeisiol ar bob cam yng nghylch bywyd adeilad; ac roedd yn 
cynnwys cynigion ar gyfer fframwaith rheoleiddio newydd; mwy o atebolrwydd i’r rhai sy’n dylunio,  

Ni chafodd proffil y 3bn a gyhoeddwyd y llynedd yn benodol ar gyfer adfer cladin ei ddarparu i ni. 
Felly mae diffyg eglurder o ran y goblygiadau ariannol penodol i Gymru yn sgil cyhoeddiadau 
llywodraeth y DU ar adfer cladin. 

Fodd bynnag, mae'r £375m yr ydym wedi'i ddyrannu i'w wario ar ddiogelwch adeiladau dros y tair 
blynedd nesaf yn fwy na dwbl yr hyn y byddai swm canlyniadol wedi bod o'r £3bn a gyhoeddodd 
Llywodraeth y DU ar gyfer diogelwch adeiladau yn yr Adolygiad o Wariant. Bydd dyraniadau 
Cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer Diogelwch Adeiladau yn cael eu cyfeirio at gyflawni’r rhaglen 
lawn o waith diwygio ac adfer rydym wedi ymrwymo iddi.  

 

Goblygiadau Ariannol: Nid oes goblygiadau ariannol uniongyrchol yn sgil yr ymateb hwn. Mae 
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru yn cynnwys darpariaeth i gyflawni’r rhaglen waith lawn sy’n 
ymwneud â diogelwch adeiladau, sy’n cynnwys gweithredu Bil Diogelwch Adeiladau Llywodraeth y 
Deyrnas Unedig, lle bo hynny’n berthnasol.   

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn amlinellu sut y caiff y dyraniadau ar gyfer 
diogelwch adeiladau eu defnyddio i roi Bil Diogelwch Adeiladau Llywodraeth y DU ar waith.  
 
 

https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-12/ymateb-llywodraeth-cymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-12/ymateb-llywodraeth-cymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2021-12/ymateb-llywodraeth-cymru.pdf
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Argymhelliad 11 

 

Ymateb: Derbyn mewn Egwyddor   

Mae’r cyllid presennol ar gyfer datgarboneiddio cartrefi cymdeithasol ar gael drwy’r Rhaglen ôl-osod 
er mwyn Optimeiddio, sydd wedi darparu cyllid i 4,500 o gartrefi cymdeithasol ledled Cymru hyd 
yma.  Mae’r Rhaglen ôl-osod er mwyn Optimeiddio hefyd yn buddsoddi cyllid i fynd i’r afael â’r 
ffactorau sylfaenol sy’n ofynnol i ddatgarboneiddio cartrefi’n effeithiol.   

Mae buddsoddi mewn gwasanaethau rhentu gan landlordiaid cymdeithasol yn ategu dull ‘profi a 
dysgu’ o ran sut mae datgarboneiddio cartrefi’n effeithiol ac yn effeithlon.  Yn ogystal â gwerthuso 
agweddau technegol a thenantiaid y gwaith, bydd costau gwirioneddol yn cael eu monitro a’u 
defnyddio yn y rhagdybiaethau o fodelau datgarboneiddio preswyl yn y dyfodol.  

Bydd hyn yn darparu’r sbardun ar gyfer dechrau’r gwaith o ddatgarboneiddio cartrefi mewn 
deiliadaethau eraill yn gyflym erbyn 2023. Bydd angen datgarboneiddio 1.2 miliwn o gartrefi preifat 
er mwyn cyrraedd targedau ac uchelgeisiau Sero Net Cymru.  

Erbyn 2024-2025, bydd buddsoddiad y Rhaglen ôl-osod er mwyn Optimeiddio wedi cyfrannu at 
daith ddatgarboneiddio 148,000 o gartrefi drwy lenwi’r bwlch cyllid rhwng yr hyn y gall landlordiaid 
cymdeithasol fforddio ei fuddsoddi mewn datgarboneiddio pob cartref cymdeithasol a chostau 
presennol gwaith o’r fath.   

Mae Safon Ansawdd Tai Cymru yn gosod y safon ar gyfer cartrefi cymdeithasol presennol yng 
Nghymru.  Mae’n ofyniad statudol sy’n berthnasol i landlordiaid Awdurdodau Lleol a Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig.  Ar hyn o bryd mae Awdurdodau Lleol yn derbyn Lwfans 
Atgyweiriadau Mawr i gynorthwyo Cynghorau i sicrhau bod eu stoc yn cyrraedd y safonau 
presennol.  Mae landlordiaid Trosglwyddo Gwirfoddol ar Raddfa Fawr yn cael taliadau gwaddoli i 
sicrhau bod cartrefi’n cyrraedd ac yn cynnal Safon Ansawdd Tai Cymru.  Mae Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig traddodiadol yn cyllido gwaith Safon Ansawdd Tai Cymru o’u cyllid 
preifat eu hunain.   

Mae Safon Ansawdd Tai Cymru yn cael ei diweddaru i gynnwys rhan 3 newydd sy’n ymwneud â 
datgarboneiddio.  Disgwylir Ymgynghoriad Ffurfiol ar y safon arfaethedig ar ôl i etholiadau lleol 
ddod i ben ym mis Mai 2022.  Bydd y safon newydd nid yn unig yn codi’r disgwyliadau o ran 
ansawdd tai cymdeithasol yng Nghymru, ond bydd hefyd yn ychwanegu elfennau newydd i’w 
gwneud y safon fwyaf anodd ar gyfer cartrefi cymdeithasol presennol yn y Deyrnas Unedig.   
 
Dim ond ar ôl i’r safon gael ei chwblhau y gellir cadarnhau model cyllido teg a chyfiawn. Bydd y 
Rhaglen ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn galluogi gwell dealltwriaeth o’r llwybr tuag at 
ddatgarboneiddio cartrefi a’r costau gwirioneddol a fydd yn helpu i ddatblygu sylfaen dystiolaeth ar 
gyfer y rhagdybiaethau cost i’w defnyddio mewn modelau datgarboneiddio preswyl yn y dyfodol.  
 
 

Goblygiadau Ariannol: Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i ystyried modelau 
cyllido priodol i ategu'r gwaith o ddatgarboneiddio cartrefi o bob math o ddaliadaethau yn eang. 
 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi manylion am sut mae’r dyraniad cyllidebol 
ar gyfer datgarboneiddio yn ddigon i gefnogi awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig i symud ymlaen â gwaith ôl-osod ar y lefel a’r cyflymder gofynnol.  
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Argymhelliad 12 

 

 
Ymateb: Derbyn  

Mae’r gyllideb ar gyfer datgarboneiddio preswyl yn cael ei sianelu’n bennaf drwy’r Rhaglen ôl-osod 
er mwyn Optimeiddio.  Mae gwerth am arian yn faen prawf dethol hollbwysig i’r panel ar gyfer pob 
cynllun a gymeradwyir ar gyfer cyllid Rhaglen ôl-osod er mwyn Optimeiddio, yn unol â 
disgwyliadau’r Ganolfan Ragoriaeth Grantiau. 

Mae gan y rhaglen gontract gwerthuso a monitro annibynnol gyda’r Ganolfan Adeiladu Weithredol, 
ym Mhrifysgol Abertawe, sy’n ystyried gwerthusiad technegol y cynllun, profiad uniongyrchol y 
tenantiaid a dadansoddiadau cost a gwerth am arian amrywiol.  

Mae’r rhwydwaith tai arloesol, sy’n cynnwys tua 300 o unigolion a sefydliadau, yn cwrdd bob 6 
wythnos i rannu gwersi a ddysgwyd a myfyrio ar weithgarwch tai arloesol, gan gynnwys 
datgarboneiddio.  Mae hyn yn golygu dysgu gan gymheiriaid, sy’n cael ei hwyluso gan Lywodraeth 
Cymru, sy’n galluogi pob cyfrannwr i rannu ei brofiadau ac ystyried materion sy’n ymwneud â 
chostau a gwerth.  Nod y gweithgaredd hwn yw cyflymu dysgu ymysg y sector, a deall costau a 
gwerth yn well ymysg ymarferwyr. 

Yn yr un modd, mae Cymuned Ymarfer ffurfiol y Rhaglen ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn 
cynnwys grwpiau o landlordiaid cymdeithasol sy’n adlewyrchu ac yn rhannu arferion da 
rhyngddynt a Llywodraeth Cymru.  Mae cost/gwerth am arian yn thema allweddol.  Mae’r 
wybodaeth hon yn dechrau cael ei rhannu’n ehangach â Llywodraeth Cymru ac mae’n helpu i 
lywio modelau cyllido datgarboneiddio i sicrhau gwerth am arian parhaus o’r rhaglen.  

 

Goblygiadau Ariannol: Costau monitro a gwerthuso i sicrhau bod gwerth am arian yn cael ei 
sicrhau o fewn llinellau presennol y gyllideb.  

 
  

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am sut y 
caiff y dyraniad yn y gyllideb ar gyfer datgarboneiddio ei fonitro a’i werthuso i ddangos gwerth 
am arian.  
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Argymhelliad 13 

 
Ymateb: Derbyn  

Mae Safon Ansawdd Tai Cymru yn cael ei monitro ar hyn o bryd gan ddefnyddio model seiliedig ar 
berthynas.   Bydd y model hwn, sy’n amlwg yn effeithiol, yn cael ei adlewyrchu a’i ehangu pan 
fydd y safon newydd yn cael ei lansio yn 2023. 

Mae Llywodraeth Cymru yn defnyddio gwybodaeth ariannol ac ystadegol i roi sicrwydd bod Safon 
Ansawdd Tai Cymru yn parhau i gynrychioli gwerth da am arian.  Mae data gan landlordiaid yn 
cael eu dadansoddi i ddeall costau’r rhaglen, fesul landlord, er mwyn deall gwerth am arian y 
rhaglen a chymharu a chyferbynnu perfformiad ariannol landlordiaid, gan nodi allanolynnau.  
Mae’r wybodaeth yn cael ei rhannu ag Awdurdodau Lleol er mwyn i ymarferwyr allu deall eu 
costau a’u gwerth eu hunain drwy raglen Safon Ansawdd Tai Cymru, sy’n rhoi cyd-destun a her 
i’w gweithgarwch Safon Ansawdd Tai Cymru eu hunain. 

Er mwyn sicrhau bod y Lwfans Atgyweiriadau Mawr a Gwaddoli yn cael eu gwario’n briodol yn 
unol â gofynion y grant, cynhelir cyfarfodydd rheolaidd (bob chwarter o leiaf) gyda landlordiaid i 
sicrhau cydymffurfiad â Safon Ansawdd Tai Cymru ac i nodi ac ymateb i risgiau ariannol a 
chyflawni i’r rhaglen wrth iddynt ddod i’r amlwg.   

Bydd goruchwyliaeth Llywodraeth Cymru yn cael ei hadolygu fel rhan o’r gwaith o ddatblygu’r 
safon newydd i sicrhau ei bod yn darparu’r lefel briodol o ymgysylltu, cefnogaeth dechnegol a her 
a monitro gwerth am arian.  

Goblygiadau Ariannol: Costau monitro a gwerthuso i sicrhau bod gwerth am arian yn cael ei 
sicrhau o fewn llinellau presennol y gyllideb.  

 

  

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am sut y 
bydd y SATC newydd yn cael ei monitro a pha fesurau a gaiff eu rhoi ar waith i sicrhau 
gwerth am arian.  
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Argymhelliad 14 

 
Ymateb: Derbyn  

Rydym yn casglu ac yn cyhoeddi dadansoddiad lefel uchel o dros 34,000 o addasiadau a 
gwblhawyd bob blwyddyn. Mae’r cyhoeddiad diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru. Mae hwn 
yn cofnodi mesurau allweddol ar gyfer mathau o addasiadau, yr amser a gymerir, oedran y 
defnyddiwr gwasanaeth, a deiliadaeth. Casglwyd a dilyswyd data ar gyfer 2020-21, a bydd yn cael 
ei gyhoeddi yng ngwanwyn 2022. Bydd data a gesglir o 2021-22 yn cynnwys meysydd 
ychwanegol i’n galluogi i adrodd ar ddata cydraddoldeb a data daearyddol manylach. 

  

Goblygiadau Ariannol: Nid oes goblygiadau ariannol yn gysylltiedig â’r ymateb hwn.  

  

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn nodi sut y mae’n monitro safonau’r 
gwasanaeth ar gyfer gwasanaethau addasu a’r effaith y mae’r safonau hynny wedi’i chael. 
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Argymhelliad 15 

 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 

Mae deddfwriaeth sylweddol eisoes ar waith sy’n galluogi ailddefnyddio eiddo gwag. Drwy ein 
rhaglen Trawsnewid Trefi, rydym yn cynorthwyo awdurdodau lleol i ddefnyddio’r amrediad llawn 
o’r pwerau hyn. Mae ein harbenigwr yn y diwydiant wedi darparu hyfforddiant gorfodi arbenigol ar 
fynd i’r afael ag eiddo gwag hirdymor ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru – mae tua 850 o 
swyddogion a chynghorwyr ledled Cymru wedi ymgymryd â’r hyfforddiant. Mae arbenigwr y 
diwydiant hefyd yn darparu adnodd a chymorth hyblyg i helpu awdurdodau lleol i ddelio ag eiddo 
gwag unigol, gan gynnwys penderfynu pa ddeddfwriaeth sydd fwyaf priodol. Yn ogystal, rydym 
wedi sefydlu cronfa orfodi gwerth £15.2 miliwn i gynorthwyo awdurdodau lleol i gymryd camau 
gorfodi ar adeiladau gwag ac adfeiliedig yng nghanol trefi. 

Mae buddsoddiad adfywio Llywodraeth Cymru yn cael ei gyflawni drwy’r rhaglen Trawsnewid 
Trefi.  Mae Pennod 6 ein Cynllun Cyllid Seilwaith a gyhoeddwyd ochr yn ochr â’r gyllideb ddrafft 
yn nodi’r hyn rydym eisiau ei gyflawni drwy’r rhaglen Trawsnewid Trefi dros y tair blynedd nesaf.   

Mae cyllid dan Trawsnewid Trefi ar gael fel rhaglen dreigl i bob awdurdod lleol a phartneriaid 
cyflenwi lleol eraill yng nghanol unrhyw dref maent yn dymuno ei blaenoriaethu.  Gall trefi unigol 
elwa drwy ganfod y cymysgedd o ymyriadau sy’n gweddu orau i’w nodweddion penodol, eu 
cryfderau, eu diwylliant a’u treftadaeth leol, gan gynnwys: 

• Cefnogaeth i awdurdodau lleol a phartneriaid cyflenwi lleol eraill i ddatblygu cynlluniau 
tref/lle i alluogi datblygu prosiectau, yn gysylltiedig ag ymyriadau eraill yn y lle hwnnw. 

• Galluogi awdurdodau lleol i gymryd camau gorfodi ar eiddo gwag. 
• Cyllid benthyciadau a grantiau i ailddefnyddio adeiladau masnachol gwag a rhai nad ydynt 

yn cael eu defnyddio’n ddigonol. 
• Cyllid grant ar gyfer prosiectau bioamrywiaeth a seilwaith gwyrdd. 
• Cyllid grant ar gyfer ymyriadau ‘creu lleoedd’ ar raddfa lai. 
• Benthyciadau a chyllid grant ar gyfer prosiectau adeiladu newydd. 

Mae’r dull hwn yn rhoi’r hyblygrwydd i bartneriaid ein hawdurdodau lleol fod yn ymatebol i’r 
anghenion a’r blaenoriaethau a nodwyd gan drefi unigol, ond o fewn fframwaith strategol a 
osodwyd gennym.  Gofynnir i awdurdodau lleol ddatblygu cynigion prosiect ar gyfer y dyraniad 
cyllideb tair blynedd ar gyfer adfywio.  Bydd manylion prosiectau cymeradwy a’u llwyddiannau o 
ran y targedau rydym wedi eu gosod yn y Cynllun Cyllid Seilwaith yn cael eu cyhoeddi dros gyfnod 
cyflawni’r rhaglen. 

 

Goblygiadau Ariannol: Nid oes goblygiadau ariannol yn gysylltiedig â’r ymateb hwn  

 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn archwilio ffyrdd o ddyrannu’r gyllideb ar gyfer 
adfywio er mwyn galluogi Llywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth i ddod ag eiddo gwag 
yn ôl i ddefnydd. Rydym yn argymell ymhellach fod Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi cynllun 
cyflawni ar unwaith, i gynnwys amserlen a thargedau, o ran sut y bydd y dyraniadau cyllidebol 
ar gyfer adfywio yn cael eu defnyddio.  
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Argymhelliad 16 

 
Ymateb: Derbyn   

Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu - ac wedi ymestyn - y cynllun Grant Caledi i Denantiaid i 
denantiaid sydd wedi dioddef yn ariannol o ganlyniad i’r pandemig. Mae’r Grant Caledi i 
Denantiaid yn grant gwerth £10 miliwn i gynorthwyo tenantiaid yn y sector rhentu preifat a 
chymdeithasol sy’n ei chael hi’n anodd ad-dalu ôl-ddyledion rhent sylweddol sy’n gysylltiedig â 
Covid ac sydd wedi cronni hyd at fis Rhagfyr 2021. Mae’r Grant Caledi i Denantiaid yn rhan o 
becyn o gymorth a ddatblygwyd yn gyflym yn ystod y pandemig, ac mae’n ategu’r cymorth arall a 
ddarperir drwy’r cynllun Rhybudd Cynnar a ddarperir gan Gyngor ar Bopeth Cymru, a’r cymorth a’r 
cyngor a gynigir gan Shelter Cymru. 

Mae cyllid ychwanegol o £4.1 miliwn ar draws 2020-21 a 2021-22 hefyd wedi cael ei ddarparu i 
awdurdodau lleol i ategu dyraniadau’r Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer Taliadau Tai Dewisol i 
liniaru yn erbyn toriadau i’r cyllid hwn gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Bwriad y cyllid hwn yw 
helpu’r rhai sy’n derbyn budd-daliadau sy’n gysylltiedig â thai ac sydd ag ôl-ddyledion er mwyn 
osgoi cael eu troi allan a chynnal eu tenantiaethau. 

Cafodd y cyfnod rhybudd hirach o chwe mis sy’n berthnasol ar hyn o bryd i achosion troi allan ‘dim 
bai’ eu rhoi ar waith fel rhan o’r ymateb i’r pandemig o dan y pwerau y darparwyd ar eu cyfer yn 
Neddf Coronafeirws 2020. Gan hynny, gall troi allan ‘dim bai’ ddigwydd ar hyn o bryd, ond mae 
cyfnod rhybudd hirach yn berthnasol iddynt. Fel y nodir uchod, mae cymorth ychwanegol eisoes 
wedi cael ei ddarparu i leihau nifer yr achosion o droi allan ‘dim bai’. Byddwn yn parhau i adolygu 
a oes angen trefniadau ychwanegol i helpu i atal pobl rhag cael eu troi allan. 

Mae’r gofyniad cyfnod rhybudd estynedig i fod i ddod i ben ar 24 Mawrth 2022. Byddai angen i 
unrhyw estyniad i’r gofyniad hwn gael ei wneud ar sail sefyllfa iechyd y cyhoedd a bydd 
penderfyniad mewn perthynas â hyn yn cael ei wneud yn nes at yr amser.  

Goblygiadau Ariannol: Nid oes goblygiadau ariannol yn deillio o’r ymateb hwn. 

 

Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn rhoi diweddariad i ni ar y trefniadau dros dro a 
fydd yn cael eu cyflwyno i ddiogelu tenantiaid rhag cael eu troi allan heb fai tan i’r Ddeddf 
Rhentu Cartrefi gael ei gweithredu.  
 
 




