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Atal Digartrefedd 

1. Mae gwasanaethau digartrefedd a thai Awdurdodau Lleol yn parhau i wynebu
cryn dipyn o bwysau gyda 8,134 o bobl yn byw mewn llety dros dro ar ddiwedd
mis Mai 2022. Mae tystiolaeth bod cynnydd sylweddol mewn rhent mewn rhai
ardaloedd yng Nghymru, ynghyd â chryn dipyn o alw am eiddo yn y sector rhentu
preifat a diffyg eiddo rhent fforddiadwy. Mae cyfradd Lwfans Tai Lleol (LHA)
Llywodraeth y DU, a ddiweddarwyd ddiwethaf yn 2020 ac sydd wedi’i bennu ar y
30 canradd o renti lleol ar yr adeg honno yn gwaethygu’r sefyllfa i’r rheini ar fudd-
daliadau sy’n gysylltiedig â thai. Dyma'r gyfradd y telir budd-daliadau sy'n
gysylltiedig â thai i gwrdd â rhent pobl, ac mae'n druenus o annigonol - mae
bwlch sylweddol rhwng LHA a rhenti’r farchnad ar draws y rhan fwyaf o
ardaloedd yng Nghymru, ac mewn rhai ardaloedd mae hynny’n gannoedd o
bunnoedd y mis.

2. Cydnabyddir yn eang fod angen rhagor o gartrefi fforddiadwy yng Nghymru – ein
huchelgais o hyd yw bod gan bob unigolyn fynediad at gartref boddhaol a
fforddiadwy yn eu cymuned eu hunain. Yn ogystal â'n rhaglen waith uchelgeisiol,
gan gynnwys ein hymrwymiad i ddarparu 20,000 o gartrefi cymdeithasol carbon
isel i'w rhentu a'n camau i fynd i'r afael ag ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr,
mae gwaith dwys ar y gweill i gynyddu nifer y llety tymor canolig a hirdymor i
helpu gyda’r ymateb i Wcráin ac i ymateb i'r pwysau ehangach o ran y rheini sy'n
wynebu digartrefedd ac mewn llety dros dro.

3. Rydym hefyd wedi darparu cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol ddarparu llety
dros dro i gefnogi ein polisi sy’n sicrhau nad oes neb yn cael ei adael allan, a
Grant Atal Digartrefedd gwerth £6miliwn, gan roi'r hyblygrwydd mwyaf posib i
awdurdodau lleol ddefnyddio'r cyllid i atal digartrefedd. Gallai hyn gynnwys, er
enghraifft, ddarparu bondiau, rhent ymlaen llaw, clirio ôl-daliadau rhent a darparu
eitemau o ddodrefn.

4. Bydd y Pwyllgor yn ymwybodol o'r ymrwymiad i fwrw ymlaen â deddfwriaeth
sylfaenol a fydd yn diwygio'r ymateb i ddigartrefedd yn ddiweddarach yn nhymor
y Llywodraeth hon. Er mwyn i ni adeiladu yn y cyfamser ar y cynnydd a wnaed yn
ystod y pandemig drwy ein dull sy’n sicrhau nad oes neb yn cael ei adael allan,
byddwn yn cyflwyno rheoliadau trosiannol yn yr hydref. Daeth yr ymgynghoriad ar
y mesurau trosiannol i ben ar 20 Mehefin ac rwy'n edrych ymlaen at ddiweddaru'r
Aelodau ymhellach ar y mater hwn maes o law.

5. Mae'r gwaith ar y diwygiad deddfwriaethol ehangach yn parhau ochr yn ochr â
hynny.  Rydym wedi comisiynu Crisis i gynnull Panel Arbenigol i lywio datblygiad
cynigion manwl ar gyfer diwygio deddfwriaethol i roi terfyn ar ddigartrefedd yng
Nghymru.  Bydd y grŵp yn cynnal ei gyfarfod cyntaf ar 31 Awst 2022, pan
ddisgwylir y bydd yn cytuno ar set o themâu a fydd yn llywio ei waith dros gyfnod
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o ddeuddeg mis.  Bydd y grŵp yn darparu ei adroddiad terfynol ym mis Awst 
2023. 

 
6. Ochr yn ochr â gwaith cynnar y panel, rydym yn bwriadu cyhoeddi Papur Gwyrdd 

yn gynnar yn 2023. Bydd y Papur Gwyrdd yn cyfeirio at y themâu a osodwyd gan 
y panel arbenigol a bydd yn rhoi cyd-destun ychwanegol ac eang i'r diwygiadau 
arfaethedig, i'w hystyried ochr yn ochr ag adroddiad y panel. 

 
7. Fel rhan o'n hymrwymiad cyhoeddedig i wneud y symudiad i ailgartrefu'n gyflym, 

mae awdurdodau lleol wedi bod yn cyflwyno eu cynlluniau Pontio Ailgartrefu 
Cyflym drafft i'm swyddogion am adborth. Bydd y cynlluniau terfynol yn cael eu 
cyflwyno erbyn diwedd mis Medi. Bydd y cynlluniau hyn yn nodi sut mae pob 
awdurdod lleol yn bwriadu rhoi'r mynediad gofynnol yn ei le i lety a chymorth er 
mwyn cyd-fynd â'r dull ailgartrefu cyflym dros y pum mlynedd nesaf. 

 
 

8. Mae'r pwysau ar y sector tai yn enfawr – rydym yn cefnogi ffoaduriaid o 
Affganistan, Syria a gwledydd eraill mewn llety dros dro ac rydym am gefnogi 
pobl i symud ymlaen i lety mwy hirdymor cyn gynted â phosib. Mae Llywodraeth 
Cymru'n gweithio gyda phartneriaid i gynyddu'r mynediad at dai fforddiadwy cyn 
gynted ag y gallwn ac rydym yn cydnabod yr angen i fod yn hyblyg ac yn 
greadigol. Fel rhan o'r dull hwn, rydym wedi sefydlu'r Rhaglen Gyfalaf ar gyfer 
Llety Dros Dro i gynyddu faint o lety sydd ar gael i gefnogi'r galw am dai sy'n 
bodoli eisoes ynghyd â’r ymateb i Wcráin.  Mae Cam 1 y rhaglen £65miliwn hon 
wedi gweld dros £12miliwn yn cael ei gymeradwyo ar gyfer dod â 420 o eiddo 
gwag yn ôl i ddefnydd. Bydd Cam 2 yn darparu cartrefi ychwanegol dros y 12-18 
mis nesaf, wrth i'r ffocws symud i gaffaeliadau, ailfodelu, dymchwel a gwaith 
ailadeiladu. Rhyngddynt, bydd Cam 1 a 2 yn darparu mwy na 1,000 o gartrefi. 
 

9. Rydym hefyd yn cyflwyno Cynllun Lesio Cymru i gynyddu mynediad i dai 
fforddiadwy yn y sector rhentu preifat. Wedi'i lansio ym mis Ionawr 2022, mae 
Cynllun Lesio Cymru yn rhaglen allweddol ar gyfer ymrwymiad y Llywodraeth, 
gyda chyllid o £30 miliwn ar gael gan Lywodraeth Cymru dros y pum mlynedd 
nesaf. O dan y cynllun mae perchnogion eiddo yn lesio eu heiddo i awdurdodau 
lleol yn gyfnewid am warant rhent o gyfradd Lwfans Tai Lleol (LHA). Bydd y cyllid 
sy'n cael ei ddarparu yn talu am gostau'r Awdurdodau Lleol o ran gweinyddu, 
rheoli, atgyweirio a thalu landlordiaid am unrhyw gyfnodau gwag. 
 

10. Hyd yma mae 55 eiddo wedi cael tenantiaid drwy Gynllun Lesio Cymru a'r peilot 
braenaru cynharach. Mae 15 awdurdod lleol wedi cofrestru i gynnig y cynllun. 
Mae'n debygol y bydd dau awdurdod lleol ychwanegol yn ymuno â'r cynllun 
erbyn diwedd y flwyddyn. Mae arwyddion cynnar yn awgrymu y bydd 
awdurdodau lleol yn cyrraedd eu targedau Blwyddyn 1 ar gyfer dod ag eiddo i'r 
cynllun. 

 
11. Mae cyllid grant ar gael i landlordiaid sy'n ymrwymo i'r cynllun i wella cyflwr eu 

heiddo, gan gynnwys ar gyfer gwelliannau effeithlonrwydd ynni. Bydd lefel y 
grant sydd ar gael yn dibynnu ar yr amser y mae'r eiddo wedi bod yn rhan o 
Gynllun Lesio Cymru. Mae'r grantiau yn amrywio o £5,000 i £25,000. 

 



 
Ymateb dyngarol i’r rhyfel yn Wcráin 
 
12. Fel cenedl Noddfa mae Cymru'n croesawu ffoaduriaid o bob cwr o'r byd. Er 

mwyn cefnogi'r rhai sy'n ffoi o'r rhyfel yn Wcráin, fe sefydlodd Llywodraeth Cymru 
ei hun fel uwch-noddwr Cartrefi i Wcráin, gan ddarparu gwasanaethau llety a 
chymorth i bobl Wcráin wrth iddynt gyrraedd Cymru.  
 

13. Sefydlwyd Canolfannau Croeso a llety cychwynnol eraill ledled Cymru i gynnig 
llety a chymorth cychwynnol, gyda'r bwriad o gefnogi pobl i mewn i gartrefi mwy 
hirdymor cyn gynted ag y bo'n ymarferol. Rydym yn gweithio'n agos mewn 
partneriaeth ag awdurdodau lleol, byrddau iechyd a sefydliadau cyhoeddus a 
sefydliadau eraill yn y trydydd sector i ddarparu gwasanaethau a chefnogaeth 
briodol; mae ein partneriaid wedi bod yn rhagorol wrth ymateb i'r argyfwng 
dyngarol. 

 
 

14. Mae sicrhau llety yn allweddol i ddarparu cefnogaeth i'r rhai a ddadleolwyd gan yr 
argyfwng yn Wcráin. Bydd hyn yn golygu cymysgedd o lety, gan gynnwys 
unigolion sy'n lletya, y sector rhentu preifat a thai cymdeithasol.  
  

 
Tai Fforddiadwy  
 
15. Mae'r amcangyfrifon o'r angen am dai yn dangos bod angen 7,400 o gartrefi 

ychwanegol y flwyddyn ar draws Cymru.  O dan yr amcangyfrif canolog, caiff yr 
amcangyfrif blynyddol ychwanegol o'r angen am dai o 7,400 ei rannu'n 3,900 o 
unedau tai marchnad ychwanegol (52% o'r angen ychwanegol am dai) a 3,500 o 
unedau tai fforddiadwy ychwanegol (48% o'r angen ychwanegol am dai).  
 

16. Mae awdurdodau lleol yn cynnal adolygiadau cyfnodol o'r angen am dai, a 
gyflawnwyd drwy broses Asesu'r Farchnad Dai Leol (LHMA). Mae ansawdd 
allbynnau'r asesiadau, a pha mor gyfredol ydynt, yn arbennig o bwysig i'r sylfaen 
dystiolaeth ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol ac maent yn chwarae rhan 
hanfodol wrth ddarparu tai ar y farchnad a thai fforddiadwy ac wrth ddiwallu'r 
angen am dai. 

 
17. Cyhoeddwyd dull newydd o ymgymryd â LMHA ar 31 Mawrth 2022. Mae'r dull 

newydd hwn yn cynnig mwy o gysondeb o ran sut mae LHMA yn cael eu gwneud 
drwy ddarparu offeryn sydd wedi'i boblogi ymlaen llaw. Mae'r dull newydd hefyd 
yn cynnwys adolygiad Llywodraeth Cymru a chymeradwyo LHMA.  

 
18. O'r amcangyfrifon o'r angen am dai, mae'n amlwg fod angen pob math o dai ar 

draws Cymru. Fel y bydd y Pwyllgor yn ymwybodol, mae'r llywodraeth hon wedi 
ymrwymo i ddarparu 20,000 o gartrefi carbon isel newydd i'w rhentu yn y sector 
cymdeithasol. Rydym yn disgwyl y data cyntaf sydd yn dangos cynnydd tuag at 
gyrraedd y targed yn yr hydref. 

 
19. Er mwyn cefnogi'r ymrwymiad i ddarparu 20,000 o gartrefi carbon isel newydd i'w 

rhentu yn y sector cymdeithasol, mae'r lefelau uchaf erioed o gyllid wedi'u 



darparu. Cafodd £250miliwn yn 2021-22 ei ddyrannu i'r Grant Tai Cymdeithasol, 
gan ddyblu'r gyllideb o 2020-21. Gosodwyd y lefelau uchaf erioed o gyllid hefyd 
drwy'r gyllideb yn y flwyddyn gyfredol hon (2022-23) gyda £300miliwn yn cael ei 
ymrwymo, a dyraniadau cyllideb ddrafft ddangosol o £330miliwn yn 2023-24 a 
£325miliwn yn 2024-25. 

 
20. Caiff y gyllideb hon ei dyrannu i awdurdodau lleol gan ddefnyddio fformiwla ac 

mae pob awdurdod lleol yn gyfrifol am gyflwyno cynlluniau i gyflawni ei 
blaenoriaethau tai strategol. Mae Llywodraeth Cymru yn cymeradwyo'n ffurfiol 
Cynlluniau Cyflenwi Rhaglenni Awdurdodau lleol (PDP). 

 
21. Gwnaed gwaith hefyd i gysoni proses ariannu'r Grant Tai Cymdeithasol (SHG) yn 

agosach gyda thystiolaeth o'r angen am dai lleol. Mae gofyn i awdurdodau lleol 
gynhyrchu "prosbectws" sy'n amlinellu eu blaenoriaethau tai strategol ar gyfer 
SHG. Bydd awdurdodau lleol yn cael eu hannog i ddefnyddio tystiolaeth o'u 
LHMA i lywio eu prosbectws cyllid wrth symud ymlaen. 
 

22. Ar hyn o bryd mae gan yr Is-adran Tir tua 25 parsel o dir o fewn ei phortffolio sy'n 
cael eu hystyried ar gyfer datblygu cartrefi newydd.  Trosglwyddwyd pedwar safle 
ar gyfer tai (rhwng Chwefror 2021 – Ionawr 2022) ac mae ganddynt y potensial 
(yn amodol ar gymeradwyaeth cynllunio lleol) i ddarparu 707 o gartrefi newydd, 
421 ohonynt yn rhai fforddiadwy. Mae pum safle arall ar y gweill i'w trosglwyddo 
yn ystod y 12 mis nesaf a fydd yn darparu 441 o gartrefi y bydd 226 ohonynt yn 
fforddiadwy. Rhagwelir y bydd y gwaith adeiladu'n dechrau ar y safleoedd hyn o 
fewn y 12 mis nesaf. 
 

23. Rydym hefyd yn ceisio am ganiatâd cynllunio ar asedau a gedwir gan 
Weinidogion Cymru i adeiladu cartrefi i’w rhentu’n gymdeithasol a’u gwerthu ar y 
farchnad. 
 

24. Rydym am i'n datblygiadau arwain drwy esiampl. Nod ein cynlluniau fydd darparu 
50% o dai cymdeithasol carbon isel a mabwysiadu safonau Gofynion Ansawdd 
Datblygu Cymru (WDQR 21) ledled pob deiliadaeth, annog dyluniadau arloesol, 
cefnogi bioamrywiaeth, gwneud mwy o ddefnydd o ddulliau adeiladu modern a 
mabwysiadu egwyddorion creu lleoedd. 

 
Safonau tai (gan gynnwys datgarboneiddio ac addasiadau) 
 
25. Mewn ymateb i'r Adolygiad Annibynnol o Gyflenwad Tai Fforddiadwy 2019, ym 

mis Gorffennaf 2021, cyhoeddwyd safon newydd ar gyfer ansawdd tai, o'r enw 
"Gofynion Ansawdd Datblygu Cymru 2021 – Mannau a Chartrefi Prydferth" 
(WDQR 2021), gan osod gofynion ansawdd newydd ar gyfer tai cymdeithasol yn 
seiliedig ar hyblygrwydd, gofod a chynaliadwyedd.  Rhaid i gartrefi anghenion 
cyffredinol newydd sydd wedi'u hadeiladu gyda Grant Tai Cymdeithasol (SHG) 
gydymffurfio ag WDQR 2021.  Mae'r safonau'n ffafrio dyluniad da a gofod hael i 
sicrhau bod pobl yn byw'n dda yn eu cartrefi. Bwriad hyn yw hybu lles a chadw 
cymunedau gyda'i gilydd, yn ogystal ag ymateb i anghenion newidiol trigolion 
dros amser. 

 



26. Drwy WDQR 2021, mae'r sector landlordiaid cymdeithasol bellach yn arwain y 
ffordd o ran ei gwneud yn ofynnol i gartrefi newydd gael eu hariannu ag arian 
cyhoeddus i fod yn garbon isel, yn brydferth ac o ansawdd uchel.  Nod y safonau 
hyn yw sicrhau'r canlyniadau cymunedol, economaidd a lles gorau oll, a chefnogi 
cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol. Y nod yw y bydd y safonau hyn yn 
gymwysadwy i bob cartref newydd yng Nghymru yn y dyfodol. 

 

 
27. Ar 11 Mai, lansiwyd yr ymgynghoriad ar safon ansawdd adolygedig ar gyfer tai 

cymdeithasol presennol – Safon Ansawdd Tai Cymru 2023 – (SATC 2023). 
Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y safon tan 3 Awst a daeth 291 o 
ymatebion i law gan amrywiaeth o randdeiliaid, landlordiaid, cyrff cynrychioliadol 
a thenantiaid. 
 

28. Cyflwynwyd y SATC gwreiddiol yn 2002, i roi hwb i ansawdd tai cymdeithasol 
presennol yng Nghymru ac erbyn diwedd 2020, roedd 99% o dai cymdeithasol 
yng Nghymru wedi bodloni'r SATC gwreiddiol.  Wrth adlewyrchu ar lefelau 
cyflawniad y safon bresennol, ac ar ôl 20 mlynedd, roedd disgwyl y byddai’r safon 
yn cael ei adolygu, yn enwedig i gydnabod y newidiadau sylweddol i sut mae pobl 
yn byw, gweithio a theimlo am eu cartrefi. Nawr yw'r amser iawn i'r safon gael ei 
hadolygu, gan gydnabod y newid hwn, yn ogystal â'r argyfwng costau byw 
digynsail sy'n wynebu pobl Cymru. 

 

 
29. Ynghyd â'n partneriaid cyflenwi landlordiaid cymdeithasol, rydym wedi buddsoddi 

biliynau o bunnoedd dros ddau ddegawd er mwyn gwella'n sylweddol a chynnal 
ansawdd cartrefi cymdeithasol ledled Cymru trwy SATC. Yn rhychwantu chwe 
gweinyddiaeth, mae SATC yn enghraifft o sut y gall y llywodraeth ystyried yr 
effeithiau pell: buddsoddi mewn polisïau a rhaglenni tymor hir, gyda modelau 
ariannu hirdymor. Rydym wedi galluogi landlordiaid cymdeithasol i fuddsoddi'n 
hyderus dros y tymor hir mewn asedau a chymunedau. Mae hyn wedi arwain at 
godi'r safon tai cymdeithasol yng Nghymru.  
 

30. Mae'r safon arfaethedig ar gyfer SATC 2023 yn adeiladu ar gyflawniadau ei 
ragflaenydd.  Mae gofynion gwrth dlodi yn dal i fod wrth wraidd y safon newydd, 
gan gyflwyno'r gofyniad i ddarparu lloriau ledled y cartref ym mhob tenantiaeth 
newydd, gwella effeithlonrwydd ynni, a lleihau amlygiad i sŵn, gyda'r nod o roi 
mwy o arian ym mhocedi tenantiaid, eu helpu i fod yn gysurus a hybu eu llesiant. 
Mae hefyd yn cyflwyno safonau effeithlonrwydd dŵr ac yn annog landlordiaid i 
ystyried cyfleoedd bioamrywiaeth. 

 

31. Mae swyddogion wrthi'n dadansoddi canlyniadau'r ymgynghoriad a byddwn yn 
cyflwyno ein cynigion gan ystyried yr adborth yr ydym wedi ei dderbyn o'r broses 
ymgynghori.  Rydym wedi gweithio'n agos iawn gydag ystod eang o randdeiliaid, 
gan wrando ac ystyried eu pryderon a'u heriau wrth ddrafftio'r safon newydd 
arfaethedig. Mae'r dull cydweithredol hwn wedi bod yn sail i ddatblygiad SATC 
2023 hyd yma a bydd yn parhau i fod yn sail i'n dull o fireinio'r safonau wrth 
symud ymlaen, wrth inni ystyried yr adborth pwysig a ddarperir a'r materion a 
ddaw i’r amlwg. 

 



32. Ynghyd â'r ffocws arfaethedig ar ddatgarboneiddio yn y SATC 2023 diwygiedig 
rydym yn parhau i fuddsoddi yn y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP), 
gan ganolbwyntio ar hyn o bryd ar dai cymdeithasol.  Rydym wedi buddsoddi £70 
miliwn hyd yma ac yn buddsoddi £150 miliwn yn y Rhaglen yn ystod y tair 
blynedd nesaf i barhau i ddysgu sut i ddatgarboneiddio cartrefi cymdeithasol yn 
effeithlon ac yn effeithiol.  Bydd yr hyn rydym yn ei ddysgu o dai cymdeithasol yn 
ehangu, ac yn cyflymu, ymdrechion i leihau allyriadau carbon i bob cartref. 

 

33. Fodd bynnag, rydym yn newid gweithrediad ORP wrth symud ymlaen.  Ni fyddwn 
bellach yn gweithredu'r rhaglen fel proses ceisiadau gystadleuol ond yn hytrach 
yn cynnig ariannu landlordiaid cymdeithasol ar sail fformiwla i sicrhau bod 
cymaint o'r sector tai cymdeithasol â phosibl yn ymwneud â'r rhaglen wrth symud 
ymlaen. Byddwn hefyd yn darparu cyllid dangosol i landlordiaid ar draws cyfnod o 
3 blynedd er mwyn galluogi cynllunio gwell. 

 

34. Bydd dull ariannu ar sail fformiwla yn cefnogi ecwiti yn well a bydd yn mynd 
ymhellach i sicrhau bod y sector tai cymdeithasol cyfan yn cael ei gefnogi gan y 
buddsoddiad ORP.  Gall cyllid blynyddol arwain at fyrdymhoriaeth sy'n 
aneffeithlon felly bydd symud i fuddsoddiad cyson tymor hwy yn mynd i'r afael â'r 
broblem bosibl honno a chreu diwylliant o gyd-fuddsoddi parhaus a fydd yn 
cefnogi datblygiadau a disgwyliadau SATC 2023. 

 
35. Yn ystod y 3 blynedd nesaf, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn buddsoddi tua £1 

filiwn mewn Hyb Perfformiad Carbon Sero Net Tai newydd.  Mae'r 'Hyb' yn dwyn 
ynghyd ganllawiau arbenigol ar bob agwedd ar ddatgarboneiddio cartrefi preswyl 
ar sail 'Er Lles'.  Yn y lle cyntaf, bydd yr Hyb yn rhoi mynediad at gyngor, ymchwil 
a datblygu arbenigol, arweiniad i ddeunyddiau, caffael, a'r arferion gorau i 
landlordiaid cymdeithasol mewn un man rhithwir. Wedi'r flwyddyn gyntaf, 
rhagwelir y bydd y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig gan yr Hyb yn cael eu 
hehangu i helpu landlordiaid preifat a pherchnogion tai. 

 

 
Diogelwch Adeiladau 
 
36. Mae diogelwch adeiladau yn parhau i fod yn flaenoriaeth i'r Llywodraeth hon ac 

rydym wedi sicrhau bod £375 miliwn ar gael dros y tair blynedd nesaf i fuddsoddi 
mewn gwaith Diogelwch Adeiladau. Mae hyn ochr yn ochr â chynlluniau ar gyfer 
rhaglen sylweddol o ddiwygio deddfwriaethol a diwylliannol er mwyn sefydlu trefn 
addas i'r diben o ran diogelwch adeiladau yng Nghymru. Mae'r arian yma yn 
sylweddol fwy y pen na'r buddsoddiad cyfatebol yn Lloegr. Ar ben hynny, rydym 
wedi mabwysiadu dull cyfannol yng Nghymru nad yw'n canolbwyntio'n llwyr ar 
gladin, ond sy'n ystyried ffactorau mewnol ac allanol. 
 

37. Ein blaenoriaeth o hyd yw na ddylai lesddeiliaid orfod talu am ddiffygion 
diogelwch tân nad ydynt o'u gwneuthuriad eu hunain. Rydym wedi bod yn glir o'r 
cychwyn cyntaf bod yn rhaid i ddatblygwyr ysgwyddo'u cyfrifoldeb o ran materion 
diogelwch tân.  I'r perwyl hwn, rydym wedi ysgrifennu at 47 o ddatblygwyr yn y lle 
cyntaf, gan gynnwys y rhai sydd wedi ymrwymo i Addewid Diogelwch Adeiladau 
Llywodraeth y DU a datblygwyr eraill sy'n gweithredu ar raddfa fawr yng 
Nghymru. 



 
 

38. O'r rhestr gychwynnol o 47 datblygwr, mae 42 ohonynt wedi ateb, gyda 28 yn 
cadarnhau nad oes ganddynt unrhyw adeiladau canolig nac uchel yng Nghymru. 
Rydym yn aros am gadarnhad fod hyn yn wir gan un datblygwr arall.  
 

39. Cynhaliwyd cyfarfod bwrdd crwn ar 11 Gorffennaf gyda'r 13 datblygwr arall. Yn 
ystod y cyfarfod hwn, cadarnhaodd pob un eu bwriad i arwyddo Cytundeb 
Datblygwyr Llywodraeth Cymru, sy'n eu hymrwymo i fynd i'r afael â materion 
diogelwch tân mewn adeiladau maen nhw wedi'u datblygu yng Nghymru yn ystod 
y deng mlynedd ar hugain diwethaf sy'n 11 metr a throsodd mewn uchder. Rwyf 
wedi cyhoeddi'r Cytundeb i'r datblygwyr hyn a gofyn am eu llofnod.  Mae 
swyddogion yn parhau i ymgysylltu â datblygwyr ac mae cyfarfod bwrdd crwn 
pellach wedi'i drefnu ar gyfer 6 Hydref. 

 
40. Mae swyddogion yn gweithio'n agos gyda'r Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi, sy'n 

cynrychioli nifer o'n datblygwyr mewn trafodaethau ynghylch Cytundeb 
Datblygwyr Llywodraeth Cymru. 

 
41. Agorwyd ein Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid ar 27 Mehefin 2022. Y cynllun hwn 

yw'r unig un o'i fath yn y DU ac mae'n cynnig cymorth wedi'i dargedu i lesddeiliaid 
unigol sy'n eu cael eu hunain mewn caledi ariannol sylweddol oherwydd costau 
cynyddol sy'n gysylltiedig â materion diogelwch tân. 

 
42. Mae'r cynllun yn galluogi lesddeiliaid o'r fath i gael cyngor a help, a phan fo 

hynny'n briodol, mae'n opsiwn iddyn nhw werthu'u heiddo ac iddynt naill ai symud 
ymlaen neu rentu'r eiddo yn ôl. Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid ac 
arbenigwyr yn y sector i nodi llwybr priodol ar gyfer prisio eiddo, meini prawf 
cymhwysedd clir, ac i greu proses gynhwysfawr ar gyfer prynu eiddo. Byddwn yn 
parhau i adolygu'r meini prawf cymhwysedd er mwyn sicrhau bod y cynllun yn 
parhau i helpu’r rhai sydd ei angen fwyaf. 

 
43. Agorwyd Cronfa Diogelwch Adeiladau Cymru ar 30 Medi 2021 ar gyfer pobl sy'n 

gyfrifol am adeiladau preswyl canolig ac uchel yng Nghymru i gyflwyno 
Datganiadau o Ddiddordeb.  Dyma'r man cychwyn ar gyfer cael mynediad at 
gymorth gan Lywodraeth Cymru. Os na ellir canfod y perchennog sy'n gyfrifol am 
adeilad, dylid cysylltu â thîm diogelwch adeiladau Llywodraeth Cymru am fwy o 
wybodaeth. 

 
44. Hyd yma, mae 258 o Ddatganiadau o Ddiddordeb wedi dod i law.  Mae pob un o'r 

rhain wedi bod yn destun arolwg digidol, sy'n cynnwys asesu gwybodaeth am 
gyflwr adeiladau presennol ac asesiadau risg tân, adroddiadau tystiolaeth ac 
arolygon eraill. Os nad yw gwybodaeth a thystiolaeth ar gael, wedi'u dyddio, yn 
anghyflawn neu'n peri pryder am risg diogelwch tân, bydd angen cynnal arolygon 
pellach ar yr adeiladau hynny. 

 
45. Hyd yma, mae 161 o adeiladau wedi'u nodi i fod yn destun arolygon pellach, ac 

mae'r gwaith hwnnw ar y gweill ar hyn o bryd a bydd yn parhau dros yr haf. 
 



46. Llywodraeth Cymru sy'n talu am yr arolygon pellach a'r arolygon digidol.  Bydd y 
gwaith yn helpu pobl sy'n gyfrifol am adeiladau canolig ac uchel i gael 
dealltwriaeth gynhwysfawr o unrhyw waith sy'n angenrheidiol i adfer gallu eu 
hadeilad i wrthsefyll tân. 

 
Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 
 
47. Cyhoeddwyd Datganiad Ysgrifenedig yn cyhoeddi y byddai gweithredu Deddf 

2016 yn cael ei oedi am 4½ mis, o 15 Gorffennaf i 1 Rhagfyr. Er bod hyn yn 
anffodus, gwnaed y penderfyniad hwn yn sgil y pwysau digynsail sy'n cael ei 
wynebu ar hyn o bryd gan landlordiaid cymdeithasol yn benodol, gan gynnwys 
adfer ar ôl Covid a chefnogi'r rhai sy'n ffoi rhag y rhyfel yn Wcráin. Bydd hyn yn 
caniatáu mwy o amser i landlordiaid gwblhau'r paratoadau angenrheidiol cyn eu 
gweithredu ac, yn bwysicaf oll, eu cael yn iawn i denantiaid. 
 

48. Mae pryderon wedi eu mynegi gan rai ynglŷn â’r sail 'dim bai' yn Neddf 2016. 
Fodd bynnag, o dan y trefniadau sy'n gweithredu yn yr Alban ac sy’n cael eu 
cynnig yn Lloegr, mae tenantiaid yn dal i gael eu troi allan gyda dim ond deufis o 
rybudd pan nad ydyn nhw ar fai - i bob pwrpas, mae hyn yn golygu nad yw troi 
allan heb fai wedi'i 'wahardd', nac y bydd yn cael ei 'wahardd', yn yr Alban na 
Lloegr. Yn wir, yn yr Alban disodlwyd y sail 'dim bai' gan ystod o seiliau eraill, 
sydd mewn rhai achosion yn darparu cyn lleied â 28 diwrnod o rybudd i 
denantiaid.  Mae'n ymddangos bod Llywodraeth y DU yn dilyn yr un dull yn ei 
Phapur Gwyn Diwygio Rhent diweddar. 

 
49. O ystyried na ellir cyflwyno'r hysbysiad hwn yn ystod chwe mis cyntaf 

meddiannaeth, bydd hyn yn rhoi sicrwydd deiliadaeth i denantiaid am o leiaf 
blwyddyn lle nad oes achos o dorri contract. Mae'r egwyddor yr ydym wedi ei 
mabwysiadu yng Nghymru yn glir: cyn belled nad yw'r contract yn cael ei dorri, 
bydd gan denantiaid bob amser sicrwydd tenantiaeth blwyddyn a chwe mis i 
ddod o hyd i rywle arall i fyw. 
 

Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
 
50. Ym mis Ionawr, gwnaethom gyflwyno fframwaith rheoleiddio diwygiedig. Roedd y 

diwygiadau'n cynnwys safonau rheoleiddio statudol diwygiedig y mae'n rhaid i 
bob Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru gydymffurfio â nhw. Wrth 
ymateb i risgiau a materion sy'n dod i'r amlwg, mae rhai o'r newidiadau allweddol 
i'r safonau yn cynnwys llawer mwy o bwyslais ar denantiaid ac ar gydraddoldeb, 
amrywiaeth a chynhwysiant. 
 

51. Er mwyn gwneud dyfarniadau yn gliriach ac yn haws i'w deall, fe wnaethom hefyd 
gyflwyno adroddiadau dyfarnu newydd ar ffurf "goleuadau traffig". Ers mis 
Ionawr, mae 8 adroddiad dyfarnu wedi'u cyhoeddi ac mae 1 "hysbysiad o 
ddyfarniad sy’n destun adolygiad" wedi ei gyhoeddi. Mae hyn yn nodwedd 
newydd o'r fframwaith diwygiedig, gan roi hysbysiad cyhoeddus bod y 
rheoleiddiwr yn ymchwilio i faterion a allai effeithio ar statws dyfarnu Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig. 

 



52. Mae adborth i'r fframwaith diwygiedig wedi bod yn gadarnhaol i raddau helaeth 
hyd yma ac mae'r tîm rheoleiddio yn gweithio gyda'r sector i elwa ar adborth a 
dysgu o'i weithredu. 

 
53. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i gefnogi'r sector tai drwy heriau digynsail 

sydd wedi'u hachosi gan flaenoriaethau newydd y Weinidogaeth a'r Llywodraeth 
yn ogystal â'r argyfwng costau byw parhaus. 

 
54. Fel rhan o'r cymorth hwn, byddwn yn edrych ar sut cefnogir y swyddogaeth 

reoleiddio ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru. Bydd 
hyn yn cynnwys ail-werthuso rôl a swyddogaeth Bwrdd Rheoleiddio Cymru, a fu'n 
fwrdd cynghori Gweinidogol mewn cysylltiad â'r rheoliad tai cymdeithasol, sydd 
wedi ei ddiddymu. 

 
55. Diolchwyd i aelodau'r Bwrdd yn gyhoeddus ac yn bersonol am eu hymrwymiad 

a'u hymgysylltiad trwy gydol eu cyfnodau ar y Bwrdd, yn fwyaf diweddar wrth 
gwrs mewn amgylchiadau anodd iawn trwy'r pandemig. 

 
56. Bydd ymgysylltu â'r sector yn parhau drwy'r Grŵp Cynghori Rheoleiddiol sy'n 

cynnwys ystod eang o gynrychiolwyr rhanddeiliaid. 




