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TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG I’R PWYLLGOR CYFRIFON CYHOEDDUS 
 
YMCHWILIAD I ADDASIADAU TAI 
 
 
A. Cyflwyniad 
 
1. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd tai diogel a hygyrch wrth sicrhau llesiant pobl 

hŷn a grwpiau eraill sy’n agored i niwed.  Rydym yn targedu buddsoddiad 
arwyddocaol er mwyn gwella’r cyflenwad o dai a gynlluniwyd ar gyfer unigolion a 
theuluoedd ag anghenion iechyd a gofal penodol.  Rydym hefyd yn ymrwymedig i 
nifer o raglenni a fydd yn galluogi unigolion sy’n agored i niwed i barhau yn eu 
cartrefi presennol. 
 

2. Trafodir ein hymateb i argymhelliad yr Adroddiad ar Addasiadau Tai, y mae gan 
Lywodraeth Cymru gyfrifoldeb penodol amdanynt, yn ddiweddarach yn y papur 
hwn. 
 

3. Cyn troi at y rhain, hoffem roi sylw i’r materion cysylltiedig ehangach a chydnabod 
pwysigrwydd sicrhau bod newidiadau i’r system yn berthnasol i bawb sy’n 
gysylltiedig â’i chyflenwi. 
 

B. Materion ehangach 
 

4. Yn 2014, fe wnaethom gomisiynu Shelter Cymru i gynnal adolygiad gyda’r bwriad o 
greu sylfaen dystiolaeth ar gyfer newid y system,.  Roedd yr Adolygiad o Fyw’n 
Annibynnol ac Addasiadau, a gyhoeddwyd yn 2015, yn codi materion cymhleth a 
chynigiodd dair ffordd bosibl ymlaen.  Nododd yr Adolygiad y gallai’r ateb a oedd 
yn ymddangos ar yr wyneb fel yr un symlaf – sef symud i system sengl unedig - fod 
yr un mwyaf cymhleth yn nhermau’r goblygiadau ariannol a’r risgiau i ddefnyddwyr 
gwasanaethau.  Nododd y ddogfen hefyd yr angen i reoli proses o newid yn ofalus, 
mewn ymateb i’w hargymhellion, a chydnabod y posibilrwydd o greu canlyniadau 
anfwriadol i bobl sy’n agored iawn i niwed. 
 

5. Fe wnaethom ymateb yn gadarnhaol i’r Adolygiad adeg ei gyhoeddi, er mwyn 
datblygu’r cam cyntaf tuag at system unedig, wedi’i symleiddio.  Datblygwyd yr 
ymateb i’r Adolygiad gan Grŵp Llywio a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr o 
Awdurdodau Lleol, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Gofal a Thrwsio, Coleg 
y Therapyddion Galwedigaethol, y GIG a gofal cymdeithasol. 
 

6. Cyflwynwyd ‘HWYLUSO – Cymorth i Fyw’n Annibynnol yn 2016-17. Mae 
HWYLUSO yn ceisio galluogi pobl i gael help gydag addasiadau yn gyflymach ac 
yn fwy hwylus pan fydd eu hangen arnynt.  Cynlluniwyd y dull hwn i wella’r 
trefniadau presennol drwy annog mwy o gysondeb a monitro dull cyflenwi mewn 
fformat safonol.  Er mwyn cefnogi gweithrediad y cynllun a’r newidiadau 
trosglwyddo, rhoddwyd £4 miliwn o arian cyfalaf ychwanegol i Awdurdodau Lleol 
yn 2016-2017, gyda’r un swm ar gael ar gyfer 2017-18 a 2018-19.  Ochr yn ochr â’r 
cyllid hwn rhoddwyd mwy o bwyslais ar gamau gweithredu integredig ar lefel leol, 
gan gynnwys Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd Lleol, Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig ac asiantaethau Gofal a Thrwsio lleol, gyda’r nod o atal derbyniadau 
diangen mewn ysbytai a hwyluso proses o ryddhau pobl yn gynharach o ysbytai.  
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7. Dim ond y cam cyntaf ar y daith oedd y datblygiadau a gyflwynwyd.  Rydym wedi 
ailgynnull Grŵp Llywio HWYLUSO yn awr, a fydd yn helpu i ddatblygu’r cam nesaf 
o wella’r broses gyflenwi yn y maes hwn.  Yng nghyfarfod cyntaf y Grŵp ym mis 
Mawrth fe wnaethant gytuno i gefnogi cynnig i gynnal Adolygiad Meddwl trwy 
Systemau o’r gwasanaethau presennol ac rydym yn gweithio gyda’r grŵp i 
ddatblygu manyleb ar gyfer y gwaith. 
 

8. Rydym hefyd wedi dechrau dadansoddi’r wybodaeth a ddychwelwyd drwy’r 
gofynion adrodd gwell a gyflwynwyd fel rhan o HWYLUSO.  Rydym yn gobeithio 
gallu cyhoeddi’r dadansoddiad o’r data a gasglwyd drwy’r ymarfer hwn yn 
ddiweddarach yn yr haf.  Bydd y dadansoddiad yn darparu darlun clir ar y cyfnod o 
amser a gymerir i ddarparu amrediad o addasiadau, eu costau ac unrhyw 
amrywiaethau rhanbarthol.  Bydd hefyd yn datgelu sut y gellir gwneud y trefniadau 
monitro a chasglu yn fwy cadarn a chyson wrth symud ymlaen i’r dyfodol. 
 

9. Nodwyd Prawf Modd gan adroddiad Shelter fel pwnc y dylid ei ailystyried ac 
ystyriwyd hyn gan Weinidogion fel rhan o’r broses o gyflwyno HWYLUSO.  
Penderfynodd Gweinidogion na ddylid cynnal prawf modd ar gyfer cymhorthion ac 
addasiadau cost isel, ond y dylent barhau ar gyfer addasiadau cost uwch y Grant 
Cyfleusterau i’r Anabl. 
 

10. Fe wnaethom gydnabod hefyd yr angen i wella’r ffordd yr ydym yn defnyddio 
cartrefi presennol sydd wedi’u haddasu.  Gwnaed argymhelliad yn adroddiad 
diweddar y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol i rannu arfer da, gyda’r 
bwriad o symud at fethodoleg safonol ar draws pob Awdurdod Lleol.  Mae’r Cod 
Canllawiau i Awdurdodau Lleol ar Ddyrannu Llety a Digartrefedd 2016, yn darparu 
canllaw ar y manteision o gofrestri tai wedi’u haddasu ac yn amlinellu enghraifft 
arfer gorau Caerdydd.  Byddwn yn gweithio gyda’r Grŵp Llywio Hwyluso i sefydlu’r 
ffordd orau o gyflwyno arfer gorau i Awdurdodau Lleol ar hyd a lled Cymru. 
 

11. Ochr yn ochr â’n hymdrechion ehangach i wella’r system o gyflenwi cymhorthion 
ac addasiadau, mae Gweinidogion wedi bod yn awyddus iawn i ni drafod y 
materion ehangach sy’n gysylltiedig ag anghenion tai poblogaeth sy’n heneiddio.  
Yn 2015 arweiniodd hyn at sefydlu grŵp arbenigol o dan gadeiryddiaeth yr Athro 
Judith Phillips, cyn-bennaeth y Ganolfan Heneiddio Arloesol ym Mhrifysgol 
Abertawe ond sydd bellach yn Ddirprwy Bennaeth (Ymchwil) ym Mhrifysgol 
Stirling.  Roedd yr adroddiad gan grŵp Athro Phillips yn pwysleisio pwysigrwydd 
atgyfnerthu’r trefniadau sy’n galluogi pobl hŷn i barhau i fyw’n annibynnol yn eu 
cartrefi eu hunain.  Fe bwysleisiodd y grŵp arbenigol hefyd bwysigrwydd ehangu’r 
opsiynau tai sydd ar gael i bobl wrth iddynt heneiddio. 
 

12. Yn ogystal â darparu addasiadau i gartrefi presennol, rydym hefyd yn gweithio i 
ddiogelu tai newydd ar gyfer y dyfodol, sy’n cael ei ddatblygu gyda chyllid 
Llywodraeth Cymru.  Mae’r holl dai cymdeithasol yng Nghymru sy’n cael eu 
hariannu drwy’r Grant Tai Cymdeithasol yn cael eu hadeiladu i’r Gofynion Ansawdd 
Datblygu.  Mae’r safonau hyn yn berthnasol i dai newydd a thai wedi’u 
hadnewyddu ac maent yn cwmpasu: gofod, hygyrchedd, effeithlonrwydd ynni a 
diogelwch.  Yn ogystal â hyn, mae’r holl dai cymdeithasol newydd yn cyflawni’r 
safonau cartrefi Oes.  Mae hyn yn cynyddu’r hyblygrwydd wrth alluogi i wneud tai 
yn fwy ymatebol i anghenion newidiol y deiliaid, gan gynnig dewis a gwella 
hygyrchedd i’r tenantiaid. 
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13. Rydym hefyd yn ymrwymedig i ddarparu nifer uwch o dai newydd sy’n ymateb yn 
benodol i anghenion iechyd a gofal grwpiau penodol o bobl sy’n agored i niwed.  
Darparwyd cyllid cyfalaf fel rhan o drefniadau’r Gronfa Gofal Integredig ers 2014.  
Y meysydd blaenoriaeth i’w cynnwys yn y rhaglen yw: 
 

 pobl hŷn ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor; 

 dementia; 

 pobl ag anableddau dysgu; 

 plant ag anghenion cymhleth a gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc. 
 
14. Mae’r Gronfa Gofal Integredig yn cefnogi cynlluniau a mentrau i hybu annibyniaeth 

ac atal derbyniadau diangen mewn ysbytai, derbyniadau amhriodol i ofal preswyl 
ac oedi wrth drosglwyddo gofal.  Mae’r cyllid sydd ar gael drwy elfen gyfalaf y 
Gronfa Gofal Integredig wedi cynyddu i £20 miliwn yn 2018-19.  Bwriedir i 
brosiectau sy’n cael eu hariannu o dan y rhaglen gydweddu ag agenda ehangach 
y GIG ac integreiddio gofal cymdeithasol, y mae’r Byrddau Partneriaeth 
Rhanbarthol yn ceisio ei chyflawni. 
 

C. Argymhellion penodol 

 
15. Rydym yn cadarnhau ein bod yn derbyn yr argymhellion yn adroddiad Addasiadau 

Tai Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer Llywodraeth Cymru.  Darperir ein hymateb i 
bob argymhelliad isod, ochr yn ochr â’r dyddiad cau disgwyliedig a’r cynnydd a 
wnaed hyd yma. 

 
Argymhelliad Un 
A1 Ceir llawer o ffynonellau cyllid a pholisïau ar gyfer addasiadau, ac mae hynny'n 
golygu bod safon y gwasanaeth a dderbynnir gan bobl anabl a phobl hŷn yn 
amrywio'n helaeth (paragraffau 1.5 i 1.9). I fynd i'r afael â'r anghysondebau hyn, 
rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru osod safonau ar gyfer pob addasiad 
er mwyn sicrhau bod pobl anabl a phobl hŷn yn derbyn gwasanaeth o'r un safon 
waeth pa le y maent yn byw, pwy yw eu landlord, a ph'un a ydynt yn berchen ar eu 
cartref eu hunain ai peidio. 
 
Ymateb: Derbyn 

Dyddiad Cwblhau: Rhagfyr 2019 
 
Fel rhan o raglen waith HWYLUSO, mae Llywodraeth Cymru wedi dechrau casglu 
a chydgrynhoi data er mwyn helpu i ddeall sut mae addasiadau’n cael eu cyflenwi 
yn awr.  Yn ystod y deuddeg mis nesaf byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid ar 
draws amrediad o ddaliadaethau i nodi’r agweddau hynny o’r gwaith hwn a allai 
elwa fwyaf o safonau gwasanaeth cytunedig yn ogystal â chytuno ar y safonau 
posibl. 
 
Argymhelliad Pump 

A5 Gall amrywiaeth o ffactorau achosi oedi wrth addasu (paragraffau 2.20 i 2.33). 
Er mwyn gwella prydlondeb wrth gyflenwi, argymhellwn y canlynol: 
 

 • bod Llywodraeth Cymru'n cynnal adolygiad i weld a ddylai awdurdodau lleol 
barhau i ddefnyddio’r prawf modd ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 
(DFGs); 
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 • bod awdurdodau lleol yn darparu neu’n defnyddio gwasanaethau asiantaeth 
gwella cartrefi i gynorthwyo pobl anabl a phobl hŷn i fynd ar drywydd eu 
ceisiadau DFG yn effeithlon; 

 
 • bod sefydladau cyflenwi yn gweithio gydag awdurdodau cynllunio i gyflymu a 

symleiddio’r broses ar gyfer addasiadau y mae angen cymeradwyaeth ar eu 
cyfer;  

 
• bod sefydliadau cyflenwi yn defnyddio Aseswyr yr Ymddiriedir Ynddynt i 

gynnal asesiadau ar gyfer gwaith addasu o natur symlach; a  
 
• bod Llywodraeth Cymru'n symleiddio ei phrosesau cymeradwyo ar gyfer 

Grantiau Addasiadau Ffisegol (PAGs). 
 
Ymateb: Derbyn 
Dyddiad Cwblhau: Ebrill 2019 
Byddwn yn adolygu a ddylai’r gofynion prawf modd barhau ar gyfer y Grantiau 
Cyfleusterau i’r Anabl.  Byddwn yn gweithio gyda’r sector hefyd i nodi newidiadau 
ymarferol a fyddai’n ein galluogi i symleiddio’r broses gymeradwyo ar gyfer 
Grantiau Addasiadau Ffisegol. 
 
Argymhelliad Naw 

A9 Mae'n bwysig cael y dangosyddion perfformiad cywir ac adrodd yn rheolaidd ar 
berfformiad yn erbyn y dangosyddion hynny er mwyn i gyrff cyhoeddus reoli 
perfformiad gweithredol, canfod meysydd i'w gwella a gwerthuso effaith 
gadarnhaol gwasanaethau Gwelsom fod ystod gyfredol y data o ddangosyddion 
perfformiad yn gyfyngedig iawn, ac nad ydynt yn ddigonol i'w gwneud hi'n bosib i 
gynnal gwerthusiad llawn o berfformiad (paragraffau 4.5 i 4.20). Er mwyn rheoli 
perfformiad yn effeithiol a barnu ynghylch effaith addasiadau, argymhellwn y dylai 
Llywodraeth Cymru a sefydliadau cyflenwi:  
 

• sefydlu mesuriadau priodol er mwyn barnu ynghylch effeithiolrwydd ac 
effeithlonrwydd y gwahanol systemau ar gyfer cyflenwi addasiadau a'r 
effaith ar lesiant ac annibyniaeth y rhai sy'n derbyn addasiadau;  

 
• sicrhau bod sefydliadau cyflenwi yn adrodd yn erbyn eu cyfrifoldebau o ran 

Deddf Cydraddoldeb 2010; 
 
 • sicrhau bod gwybodaeth am berfformiad yn cynnwys gwaith yr holl 

sefydliadau cyflenwi - awdurdodau lleol, cymdeithasau tai ac asiantaethau 
Gofal a Thrwsio; a 

 
 • chyhoeddi perfformiad yr holl sefydliadau cyflenwi yn flynyddol fel bo modd 

cael golwg systemau cyfan ar ddarpariaeth ac effaith er mwyn cefnogi 
gwelliannau sydd i'w cyflawni. 

 
Ymateb: Derbyn 
Dyddiad Cwblhau: Rhagfyr 2019 
 
Mae’r data a gasglwyd drwy HWYLUSO yn y misoedd diwethaf wedi dechrau 
darparu darlun mwy cynhwysfawr i ni o faint a natur y buddsoddiad a wneir ar 
addasiadau a sut mae hyn yn amrywio o un ardal i’r llall.  Rydym yn gobeithio 
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gwneud cynnydd cynnar ar gyfer gallu casglu’r data sydd ar gael yn awr, gan 
gynnwys cyhoeddi ciplun blynyddol o berfformiad. 
 
Rydym yn cydnabod bod yr argymhelliad hwn yn pennu her fwy ymestynnol er 
mwyn datblygu gwell dealltwriaeth o effaith yr ymyriadau hyn.  Rydym yn asesu’r 
lefel o wybodaeth a fydd ar gael am berfformiad i’w chyhoeddi erbyn diwedd 2019 
ar fuddsoddiad 2018-19.  Byddwn hefyd yn sicrhau bod ein gwaith gwella yn 
cynnwys mesurau a gynlluniwyd i atgoffa sefydliadau o’u cyfrifoldebau mewn 
cysylltiad â Deddf Cydraddoldeb 2010. 

 
D. Gweithio yn y Dyfodol 

 

16. Bydd ein gwaith i gyflwyno gwelliannau pellach yn y maes hwn yn parhau i 
gynnwys pob un o’r sefydliadau sydd â rhan i’w chwarae yn gwella’r cymorth sydd 
ar gael i alluogi pobl i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi. 
 

17. Ein bwriad wrth symud ymlaen yw y dylai’r gwaith sy’n cael ei wneud i ddarparu 
cydweithrediad agosach wrth gyflenwi cymhorthion ac addasiadau ddod yn rhan o’r 
ymdrechion ehangach i integreiddio’r gwasanaethau tai yn agosach fyth i’r GIG a 
gofal cymdeithasol.  Mae’r Adolygiad o Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru, 
a gyhoeddwyd yn Ionawr 2018 yn nodi amrediad o gamau gweithredu 
pellgyrhaeddol yn nhermau gwella gwasanaethau. 
 

18. Ar adeg ysgrifennu’r papur tystiolaeth hwn, mae Llywodraeth Cymru’n paratoi ei 
ymateb i’r Adolygiad Seneddol, ond mae’n amlwg y byddai gweithredu’r 
argymhellion yn sicr yn galw am gydweithio agosach fyth rhwng darparwyr tai a 
gwasanaethau iechyd a gofal, gyda’r ystyriaethau o ran tai wedi’u halinio’n 
agosach â’r gwaith o gynllunio iechyd a gofal yn lleol. 
 

19. Felly, mae’r Adroddiad hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru a’r Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus yn gyfraniad amserol a phwysig, a groesewir, i helpu i ysgogi newid yn 
y maes hwn.  Rydym yn gobeithio bod y papur hwn wedi darparu man cychwyn 
defnyddiol ar gyfer y drafodaeth yn ddiweddarach y mis hwn. 

 
 
 
Llywodraeth Cymru 
Mehefin 2018 
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