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Pennod 1 
 

Rhagair a Chyflwyniad 
 
Rhagair 
Mae diwallu anghenion tai poblogaeth sy'n tyfu yn her ac yn gyfle i holl ardaloedd  
awdurdodau lleol yng Nghymru. 
 
Yr her yw sicrhau bod cyflenwad digonol o dai fforddiadwy o safon ar adeg o 
ansicrwydd economaidd a llai o wariant cyhoeddus. 
 
Y cyfle yw drwy sicrhau y bydd unrhyw fudd economaidd o ddiwallu anghenion tai yn 
gynaliadwy. 
 
Un o gonglfeini'r her a'r cyfle hwn yw'r Strategaeth Tai Lleol hon sy'n disgrifio 
gweledigaeth ar gyfer tai yn Ninas a Sir Abertawe ar gyfer y pum mlynedd nesaf.  
 
Yr hyn sy'n sail i'r strategaeth hon yw Asesiad o'r Farchnad Dai Leol (AMT) a 
gwblhawyd ym mis Medi 2013 ac sydd wedi cael ei ddiweddaru ers hynny ym mis 
Ionawr 2015. Mae'r AMT yn ystyried dynamig y farchnad dai yn Abertawe a'r 
cyffiniau. Nid yw marchnadoedd tai yn parchu ffiniau Awdurdodau Lleol felly roedd yr 
asesiad wedi edrych ar ardal gyfan Bae Abertawe yn unol â Chanllawiau Cynllunio 
Llywodraeth Cymru ac arfer da sefydledig. Mae'r AMT wedi darparu sail glir i'r 
Awdurdod Lleol (yr awdurdod) a'i bartneriaid ar gyfer asesu tueddiadau presennol yn 
y farchnad dai a rhagfynegi datblygiadau yn y dyfodol. Bydd hyn yn hanfodol wrth 
lunio polisi a strategaeth tai yn y dyfodol, er mwyn sicrhau bod digon o dai o'r 
ddeiliadaeth briodol ar gael i boblogaeth Abertawe, yn awr ac yn y dyfodol.  
 
Mae'r Strategaeth Tai Lleol hefyd yn brif Strategaeth Gorfforaethol i'r awdurdod. 
Mae'n ddogfen drosgynnol i gyfeirio polisïau nid yn unig ym maes tai ond hefyd 
mewn gwasanaethau hanfodol eraill, yn enwedig addysg, iechyd a'r gwasanaethau 
cymdeithasol. Ym mis Ionawr 2014, cyhoeddodd yr Uned Cefnogi Asesiad Effaith ar 
Iechyd (WHIASU) ei "Hadolygiad o Dystiolaeth Tai ac Iechyd ar gyfer Asesiad Effaith 
ar Iechyd (AEI)". Nodwyd bod tai yn benderfynydd iechyd allweddol ac er ei bod yn 
gynyddol sicr bod agweddau ar dai yn gysylltiedig ag agweddau ar iechyd corfforol a 
meddyliol, mae'r lle ble rydym yn byw hefyd yn gysylltiedig â materion llai pendant 
megis lle, hunaniaeth a chymuned. 
 
Mae Fframwaith Polisi Cynllunio Defnydd Tir y cyngor yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd fel rhan o'r paratoadau ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl 2010-25) a fydd 
yn disodli'r Cynllun Datblygu Unedol (CDU) a fabwysiadwyd yn 2016 a bydd yn 
Fframwaith Polisi Cynllunio ar gyfer y rhan fwyaf o gyfnod y Strategaeth Tai Lleol tan 
2020.  Bydd y Strategaeth Tai Lleol yn cyfeirio'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y CDLl.  
Un o amcanion allweddol y CDLl sy'n dod i'r golwg yw sicrhau bod gan gymunedau  
ddigon o amrywiaeth a dewis o dai o safon i ddiwallu amrywiaeth o anghenion a 
chefnogi twf economaidd.   
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Cyflwyniad i faes Tai yn Ninas a Sir Abertawe 
Roedd cyfrifiad 2011 yn dangos bod gan yr awdurdod boblogaeth o 239,000 sy'n 
gynnydd o 15,500 o'r ffigur a gofnodwyd yng Nghyfrifiad 2001. Mae'r ffigur 
poblogaeth hwn yn cynnwys 103,497 o aelwydydd cyfannedd o 108,729 o anheddau 
a gofnodwyd. Perchnogion preswyl yw'r ddeiliadaeth amlycaf gyda Chyfrifiad 2011 
yn dangos bod bron 64% o'r aelwydydd yn berchnogion preswyl; fodd bynnag, mae 
hyn yn llai na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru gyfan. O'r gweddill, mae 19% o aelwydydd 
yn y sector rhentu cymdeithasol ac 17% yn y sector rhentu preifat. 
Rhyddhawyd yr amcangyfrifon canol blwyddyn diweddaraf ar gyfer Abertawe gan y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ym mis Mehefin 2015. Mae'r boblogaeth wedi 
tyfu i 241,300, cynnydd o 2,300 o ffigurau Cyfrifiad 2011. Fodd bynnag, ar adeg 
ysgrifennu'r adroddiad, ni ryddhawyd y ffigurau ar gyfer aelwydydd ac anheddau eto.  
 
Y Weledigaeth ar gyfer Abertawe 
Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol wedi datblygu ei Gynllun Integredig Sengl yn 
ddiweddar sef Cynllun Un Abertawe; Lleoedd, Pobl, Heriau a Newid. Cyflwynwyd y 
cynllun i ddechrau yn 2013 a'i ddiweddaru yn 2014. Mae'n amlinellu ei weledigaeth, 
ei ddyheadau, canlyniadau poblogaeth a heriau ar gyfer Abertawe.   
 
Diben y cynllun hwn yw gwella lles pobl yn Abertawe drwy sicrhau bod pobl 
broffesiynol a'r cyhoedd yn cydweithio ar gyfres o ganlyniadau a heriau a rennir. 
Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol yn cynnwys y prif asiantaethau gwasanaethau 
cyhoeddus ar gyfer yr ardal a chynrychiolwyr y sectorau gwirfoddol a busnes.  
 
Yr Uchelgais i Abertawe 
Dinas unigryw ar lan y môr yw Abertawe. Mae'n ddinas werdd, ddiogel, ofalgar a 
chyfeillgar lle mae pobl yn falch o'u cymunedau ac yn cyd-dynnu'n dda. Mae'n 
ddinas sy'n gwerthfawrogi dysgu a'i gwasanaethau cyhoeddus ac rydym am iddi 
barhau fel hyn. 
 
Mae Abertawe'n ddinas sy'n frwdfrydig dros ei chwaraeon, ei hanes a'i diwylliant ac 
mae'r rhain yn werth eu dathlu. 
 
Ond rydym hefyd am i Abertawe fod yn lle iachach a thecach, sy'n fwy gweithgar yn 
economaidd, dinas sy'n cynnig mwy i blant a phobl ifanc. 
 
Rydym am gydweithio i wneud Abertawe'n lle gwell a gwella lles cymunedol a 
chydberthynas mewn modd sy'n targedu'r ardaloedd mwyaf difreintiedig, sy'n 
cynnwys pawb ac nid yw'n peryglu anghenion cenedlaethau'r dyfodol. 
 
Ein gweledigaeth yw y bydd Abertawe'n ddinas y bydd pobl yn dewis byw a gweithio 
ynddi ac ymweld â hi sy'n:- 

• Manteisio i'r eithaf ar y berthynas drawiadol rhwng ei hardaloedd trefol bywiog 
a'i chefn gwlad a'i harfordir rhagorol 
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• Cynnwys cymunedau cynaliadwy, arbennig, mewn mannau trefol a gwledig, a 
chanddynt ddigon o lety o safon; Cefnogi isadeiledd, cyfleusterau cymunedol 
a chyfleoedd hamdden 

• Cefnogi economi gystadleuol a ffyniannus sy'n gweithredu fel canolbwynt ar 
gyfer rhanbarth ehangach Bae Abertawe 

 
• Cyrchfan canol dinas ffyniannus sy'n cynnig cyfleusterau siopa ardderchog a 

chyfleoedd hamdden a busnes ategol, ac yn manteisio i'r eithaf ar ei leoliad 
ger y glannau 

 
• Dathlu ac yn cadw ei threftadaeth naturiol unigryw a'i hamgylcheddau 

diwylliannol a hanesyddol 
 
Canlyniadau Poblogaeth 
Mae Cynllun Un Abertawe'n rhestru nifer o ganlyniadau poblogaeth allweddol i'w 
cyflawni. Dyma rai ohonynt: 
 

• Dechrau da mewn bywyd i blant 
 
• Mae pobl yn dysgu'n llwyddiannus 
 
• Swyddi da i bobl ifanc ac oedolion 
 
• Safonau byw pur dda gan bobl 
 
• Mae pobl yn iach, yn ddiogel ac yn annibynnol 
 
• Lleoedd da i bobl fyw a gweithio ynddynt 

 
Heriau Allweddol  
Mae Cynllun Un Abertawe hefyd yn rhestru 21 o brif heriau y mae angen i'r 
awdurdod a'i bartneriaid fynd i'r afael â hwy dros y blynyddoedd sydd i ddod. Mae'r 
rhain yn cynnwys nifer sydd naill ai'n ymwneud â thai neu lle y gall polisi ac arfer tai 
wneud cyfraniad cadarnhaol; 
 

• Cynyddu nifer y bobl mewn tai cymdeithasol sy'n gallu elwa o gartrefi cynnes 
ac effeithlon o ran tanwydd 

 
• Cynnal lefelau isel cyfredol y troseddau cyffredinol a gofnodir 
 
• Cyflawni cydbwysedd gwell rhwng gofal preswyl/nyrsio a gofal yn y gymuned i 

bobl h!n unigol o gymharu â gweddill Cymru 
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• Lleihau'n sylweddol y bwlch disgwyliad oes rhwng y cymunedau mwyaf 
difreintiedig a'r cymunedau lleiaf difreintiedig  

 
 
Rôl Tai wrth Helpu i Gyflawni Gweledigaeth a Nodau'r Awdurdod 
Gall tai o safon fod yn elfen bwysig wrth helpu i gyflawni'r weledigaeth i Abertawe a 
bodloni nodau ehangach yr awdurdod. O ran Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd 
yr awdurdod, dyma'r nod: 
 
"Sicrhau bod y Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd yn cyfrannu at allu Abertawe" i 
gyrraedd ei botensial drwy ddarparu gwasanaethau tai o safon sy'n cyfrannu at 
amcanion cyffredinol yr awdurdod.   
 
Cyflawnir hyn drwy: 
  

• Weithio tuag at sicrhau bod stoc tai bresennol y cyngor yn bodloni Safon 
Ansawdd Tai Cymru 

 
• Sicrhau bod digon o dai fforddiadwy o safon ar gael drwy gyhoeddi 

strategaeth glir a gweithio mewn partneriaeth ag eraill i ddarparu tai newydd 
fforddiadwy 

 
• Arwain a hyrwyddo gwella cyflwr tai yn y sector preifat a datblygu a 

chynyddu'r sector 
 
• Mynd i'r afael ag anghenion tai pobl ddiamddiffyn 

 
Mae nod y Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd a chynnwys y Strategaeth Tai Lleol 
hon yn adlewyrchu'n agos flaenoriaethau tai Llywodraeth Cymru fel y'u hamlinellir yn 
Neddf Tai Cymru, a gafodd Gydsyniad Brenhinol ym mis Medi 2014. O ganlyniad 
mae'r Strategaeth Tai Lleol hon yn rhoi pwyslais arbennig ar; 
 

• Gynyddu nifer y tai fforddiadwy 
 
• Dod ag eiddo gwag yn ôl mewn i'r stoc tai 
 
• Mynd i'r afael a materion llety i bobl sy'n heneiddio 
 
• Gwella stoc tai sy'n heneiddio  

 
 Cyd-destun Corfforaethol y Strategaeth Tai Lleol 
Mae'r Strategaeth Tai Lleol a Chynllun Busnes y Gwasanaeth Tai yn rhannau 
annatod o gyfres o gynlluniau a strategaethau cydberthnasol ar gyfer gwasanaethau 
a ddarperir gan yr awdurdod. Gellir ystyried y Strategaeth Tai Lleol fel un o 
strategaethau thematig allweddol yr awdurdod, tra bo Cynllun Tai Gweithrediadol yr 

8

38732-16 Local Housing Strategy WEL REV_Layout 1  24/02/2016  12:05  Page 8



Strategaeth Tai Lleol 2015 - 2020 
 

7 
 

Awdurdod Lleol yn un ymysg sawl cynllun gweithrediadol a fabwysiadwyd gan yr 
awdurdod.  
 
Mae'r Strategaeth Tai Lleol hefyd yn gweithredu fel ymbarél ar gyfer nifer o 
strategaethau sy'n 'benodol i faterion', megis Strategaeth Tai'r Sector Preifat a'r 
Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid. 
 
Ymgynghoriad a'r Strategaeth Tai Lleol 
Mae'r Strategaeth Tai Lleol a'r Asesiad o'r Farchnad Dai wedi bod yn destun ymarfer 
ymgynghori cynhwysfawr a oedd yn cynnwys y rhanddeiliaid canlynol:- 
 

• Partneriaid Corfforaethol - cynhaliwyd cyfarfodydd â chynrychiolwyr 
gwasanaethau eraill yr awdurdod 

 
• Rhanddeiliaid sy'n Allanol i'r Awdurdod - seminar i randdeiliaid, a oedd yn 

cynnwys dros 80 o sefydliadau o'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol 
 
• Aelodau Etholedig - seminar i'r holl aelodau etholedig 
 
• Partneriaid Rhanbarthol - trafodwyd y strategaeth yn fanwl gydag awdurdodau 

eraill yn Rhwydwaith Strategaeth Tai De-orllewin Cymru 
 
• Tenantiaid yr Awdurdod Lleol - ceisiwyd sylwadau drwy gylchlythyr i 

denantiaid yr awdurdod. Yn ogystal, trafodwyd y strategaeth gan Banel 
Ymgynghorol Tenantiaid yr awdurdod 

 
• Staff y Gwasanaeth Tai ac Amddiffyn y Cyhoedd – ceisiwyd sylwadau gan y 

staff yn y cyfarfodydd tîm misol a gynhelir gan holl reolwyr isadrannau/ 
swyddfeydd 

9
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Pennod 2 
 

Asesiad o'r Farchnad Dai 
 
Cyflwyniad 
Comisiynwyd Gwasanaethau Ymchwil Barn (GYB) gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Castell-nedd Port Talbot a Dinas a Sir Abertawe i gyflawni astudiaeth gynhwysfawr 
ar y cyd o anghenion tai'r presennol ac yn y dyfodol, y gymysgedd tai a'r angen am 
dai. 
 
Nod yr astudiaeth yw deall natur a lefel y galw a'r angen presennol am dai o'i 
gymharu â'r cyflenwad, a llunio rhagamcaniad yn seiliedig ar hyn er mwyn darparu 
asesiad cynhwysfawr o anghenion tai yn y dyfodol.  
 
Trosolwg o Dai yn Abertawe 
 
• Cofnododd Cyfrifiad 2001 ffigurau poblogaeth o 239,000 (amcangyfrifon 

poblogaeth canol blwyddyn o 241,300 ar gyfer 2014 a ryddhawyd gan y SYG) 
ar gyfer Dinas a Sir Abertawe. Roedd hyn yn cynnwys 103,500 o aelwydydd 
cyfannedd yr oedd maint cyfartalog yr aelwyd yn 2.26, gostyngiad o 2.33 yng 
Nghyfrifiad 2001 

 
• Mae data Cyfrifiad 2001 yn awgrymu bod 108,729 o anheddau yn Ninas a Sir 

Abertawe 
 
• Mae bron 65% o'r holl eiddo ar draws yr ardal wedi'u prynu'n llwyr neu wedi'u 

prynu drwy forgais 
 
• Yn Abertawe, mae'r sector rhentu preifat wedi cynyddu'n sylweddol dros y 

degawd diwethaf, a bellach, mae oddeutu 17,100 o aelwydydd (16%) yn 
rhentu'n breifat 

 
• Mae data o Gyfrifiad Poblogaeth y DU ar gyfer 2011 yn nodi bod 2,800 o 

aelwydydd yn byw mewn rhan o d! sydd wedi'i addasu neu a rennir (gan 
gynnwys fflatiau un ystafell) yn Abertawe 

 
• Mae cyfran y tai rhentu cymdeithasol yn Abertawe yn uwch na chyfartaledd 

Cymru, ac nid yw wedi newid llawer dros y 10 mlynedd diwethaf 
 
• Mae'r ardal i'r gorllewin o Abertawe neu ger Penrhyn G"yr yn cynnwys rhai o'r 

anheddau mwyaf drud yn ne Cymru, gyda phris cyfartalog o £228,000 
 

11
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• Mae hyn yn cyferbynnu â rhai ardaloedd yng ngogledd a dwyrain Abertawe lle 
mae prisiau tai yn llawer is, a'r prisiau tai cyfartalog yn llai na £70,000 

• Mae fforddadwyedd i'r sawl sy'n prynu am y tro cyntaf wedi dirywio'n sydyn 
ers canol 2004.Mae llai nag 20% o'r holl werthiannau yn Abertawe ar gyfer 
eiddo a werthir am lai nag £80,000 gyda bron 40% yn gwerthu am dros 
£150,000 

 
• Mae llawer o anheddau yn stoc y sector preifat yn fforddiadwy i aelwydydd ag 

incwm o £20,000 a mwy yn unig. Yn ôl ffigurau mis Mai 2015 a ddaw o 
System Gwybodaeth am Dai Hometrack, mae 42% o gyfanswm aelwydydd 
Abertawe yn ennill llai nag £20,000 y flwyddyn 

 
• Mae gan Abertawe gyfran o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) 

sy'n uwch na'r cyfartaledd ac sydd yn y 10% uchaf o'r ardaloedd mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru, gyda 18 (12%) o'i 148 ACEHI bellach yn y 191 
(10%) o ardaloedd mwyaf difreintiedig 

 
• Yn Abertawe, mae'r lefelau amddifadedd (fel a fesurir yn y mynegai 

amddifadedd lluosog) yn fwyaf arwyddocaol yn y meysydd Addysg, Incwm ac 
Iechyd, gyda lefelau yn y meysydd Mynediad i Wasanaethau, Tai a'r 
Amgylchedd Ffisegol islaw cyfartaledd Cymru 

 
• O ran y Mynegai Cyffredinol, mae'r ACEHI mwyaf difreintiedig yn Abertawe 

(h.y. y rhai sydd yn y 18% uchaf yng Nghymru) i'w cael yn y wardiau canlynol: 
 
 Townhill   (5 o'r 6 ACEHI yn y ward)  
 Penderi   (5 o'r 7 ACEHI yn y ward) 
 Y Castell   (2 o'r 8 ACEHI yn y ward)  
 Treforys   (3 o'r 11 ACEHI yn y ward) 
 Mynydd-bach (1 o'r 6 ACEHI yn y ward)  
           St Thomas     (1 o'r 4 ACEHI yn y ward) 
 Bonymaen   (1 o'r 4 ACEHI yn y ward) 
 
Y Galw am Dai yn Abertawe 
Mae'r Asesiad o'r Farchnad Dai (AMT) wedi amlygu sawl nodwedd arwyddocaol a 
fydd yn dylanwadu ar y galw am dai yn Abertawe. 
  
Rhwng Cyfrifiad 2001 a 2011, cynyddodd poblogaeth Abertawe 15,700 i gyfanswm o  
239,000 o bobl (gyda chynnydd ychwanegol o 2,300 yn cael ei ragweld erbyn 2014), 
sy'n gynnydd o 7.0%. Mae hyn yn cynnwys 234,400 o breswylwyr yn byw mewn 
103,500 o aelwydydd, sef maint aelwyd cyfartalog o 2.26 person. Ar ben hynny, 
cynyddodd cyfanswm yr aelwydydd yn Abertawe 9,100.  
 
Wrth gymharu'r strwythur oed ar gyfer y boblogaeth yn Abertawe â Chymru, gwelir 
bod cyfran uwch o oedolion ifanc 15 i 34 oed, ac yn arbennig y rhai 20 i 24 oed, ac 
mae hyn yn gysylltiedig yn bennaf â'r boblogaeth sylweddol o fyfyrwyr lleol. Ceir 
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cyfran ychydig yn uwch hefyd o breswylwyr dros 75 oed o'i gymharu â  chyfartaledd 
Cymru. 
 
Yr Angen am Dai yn Abertawe 
Nodyn Cyngor Technegol 2 Canllawiau Cynllunio Polisi Llywodraeth Cymru: Mae 
Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) yn diffinio bod angen am dai yn bodoli pan na 
all aelwyd gael mynediad i d! addas heb gymorth ariannol.   
 
Ar ben eithaf yr angen am dai, dengys Ffigur 1 fod cyfanswm nifer y ceisiadau gan y 
digartref, a nifer y ceisiadau a dderbyniwyd wedi aros yn gymharol sefydlog yn 
Abertawe. Tan 2006/07, roedd y ffigurau hefyd yn cynnwys y rhai y cawsant eu 
hasesu fel 'digartref gartref'. Daw Ffigur 1 o AMT 2013. 
 
Ffigur 1 - Ceisiadau gan y Digartref a'r rhai a Dderbyniwyd a Theuluoedd Digartref mewn Llety Dros Dro C1 2003- C4 2011 
ar gyfer Abertawe (Ffynhonnell Data Digartrefedd P1E yr Awdurdod Lleol. Sylwer: Nifer yr achosion yn seiliedig ar 12 mis 
hyd at ddiwedd y chwarter) 

 
Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ynghyd â'r ystadegau a gaiff eu 
rhyddhau'n flynyddol gan Lywodraeth Cymru (LlC) yn dangos bod dros 6% o 
aelwydydd yn Abertawe'n hawlio Budd-dal Tai wrth fyw yn y sector rhentu preifat, 
sydd ychydig yn uwch na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru gyfan. Mae llawer o 
aelwydydd yn dewis byw mewn llety rhent preifat gyda chefnogaeth Budd-dal Tai ac 
mae goblygiadau ariannol amlwg i nifer cynyddol o aelwydydd sy'n dibynnu ar 
gymhorthdal cyhoeddus i fyw yn y sector rhentu preifat, y gellid eu lliniaru drwy 
gynyddu nifer yr anheddau fforddiadwy. 
  
Mae'r DWP hefyd yn asesu'r twf a gafwyd yn nifer yr hawlwyr Budd-dal Tai yn y 
sector rhentu preifat ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru rhwng mis Hydref 2009 
a mis Mehefin 2011, a chafwyd y twf mwyaf yn ninasoedd Caerdydd ac Abertawe. O 
ran fforddadwyedd sy'n cael effaith ar nifer yr aelwydydd y mae angen tai arnynt, 
mae diweithdra yng Nghymru'n fwy na 7% ac mae rhai esbonwyr yn rhagfynegi y 
gallai hyn barhau tan o leiaf 2016. Mae diweithdra yn Abertawe ar hyn o bryd yn 
7.8%. 
 
Mae gan dros 46% o'r rhai nad ydynt yn berchen ar dai incwm sy'n llai na £10,000 y 
flwyddyn, ac mae gan 73% incwm sy'n llai nag £20,000 y flwyddyn.  Gan dybio nad 
yw costau tai (er mwyn bod yn fforddiadwy) yn fwy na 25% o incwm, ni all yr 
aelwydydd hyn fforddio mwy na rhent cymdeithasol a byddai angen cefnogaeth 
Budd-dal Tai ar y rhan fwyaf ohonynt i dalu cost rhent cymdeithasol yn Abertawe. 
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Modelu Anghenion Tai yn y Dyfodol 
Mae asesu anghenion tai yn y dyfodol wedi bod yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn a 
chredadwy i ragfynegi'r angen a'r galw am dai yn y dyfodol, ac yna fodelu'r 
cymysgedd angenrheidiol o dai dros gyfnod cynllunio'r CDLl hyd at 2025. Mae'r 
asesiad hwn hefyd wedi modelu sut bydd ysgogwyr y farchnad dai (megis 
fforddadwyedd) yn effeithio ar y gymysgedd tai. 
 
Yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru (PCC), mae'r cyngor wedi defnyddio 
Amcanestyniadau diweddaraf Aelwydydd Cymru Awdurdodau Lleol LlC fel man 
cychwyn i ragamcanu anghenion tai ar gyfer y dyfodol dros gyfnod y CDLl (2010-25). 
Mae'r cyngor wedi ystyried tri opsiwn twf gwahanol: 
 
(1) Prif amcanestyniad aelwydydd LlC, sy'n seiliedig ar y tueddiadau demograffig 
diweddaraf (yn seiliedig ar 2011) (sy'n seiliedig ar duedd mudo 5 mlynedd a oedd yn 
cyd-fynd â dirwasgiad 2008, a chyfnod o ffyniant economaidd llai yn sgîl hynny, 
ynghyd â thwf poblogaeth cyfartalog is y gellir ei briodoli i fudo); 
 
(2) Amrywiolion uwch amcanestyniadau aelwydydd diweddaraf LlC, sy'n seiliedig ar 
dueddiadau demograffig (sy'n seiliedig ar duedd mudo 10 mlynedd hwy sy'n 
cynnwys cyfnodau o ffyniant economaidd isel ac uchel a mudo net); ac 
 
(3) Amcanestyniad aelwydydd sy'n seiliedig ar bolisi a ddaw o'r  
Asesiad o Dwf Economaidd, sy'n seiliedig ar ragolygon cyflogaeth a ysgogir gan 
bolisi a nifer y cartrefi y mae eu hangen ar gyfer y twf hwn mewn swyddi.  
 
Gan ystyried cyngor LlC, ystyriwyd y byddai'n briodol ystyried opsiwn a oedd yn llai 
na'r amcanestyniadau aelwydydd swyddogol. 
 
Cyfrifwyd angen arwyddol am anheddau sy'n seiliedig ar yr amcanestyniadau 
aelwydydd drwy gymhwyso cyfraddau lleol i ystyried lleoedd gwag (cartrefi gwag ac 
ail gartrefi) a theuluoedd mewn annedd a rennir. 
 
Ar sail y dystiolaeth sydd ar gael ar hyn o bryd, mae'r amcanestyniadau swyddogol 
sy'n seiliedig ar dueddiadau a rhai sy'n seiliedig ar bolisi'r cyngor yn dangos bod 
angen oddeutu 16,100 i 17,000 o anheddau newydd dros gyfnod y CDLl (2010 i 
2025).  I ddarparu ar gyfer y lefel uchaf o dwf posib, a chynnwys 10% wrth gefn er 
hyblygrwydd, yn unol â chyngor LlC, dyrennir tir yn benodol ar gyfer oddeutu 17,100 
o anheddau yn y CDLl.  Mae hyn yn cyfateb i adeiladu 1,140 o anheddau'r flwyddyn.  
 
Wrth nodi'r lefel uchaf hon o dwf amcanol, mae'r cyngor yn cadw Llythyr Egluro 
Polisi LlC, 10 Ebrill  2014, at Brif Swyddogion Awdurdodau Lleol mewn cof, a oedd 
yn nodi na ddylai cynghorau ddibynnu'n unig ar Amcanestyniadau Aelwydydd LlC a 
bod angen iddynt ystyried yn llawn nifer y tai y mae ei angen i gefnogi dyheadau 
adfywio ac economaidd ei gynlluniau.  
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Mae'r AMT (diweddariad 2015) wedi modelu'r anghenion tai ar gyfer Abertawe ar y 
ffigur bras o 17,100. Mae'r tabl isod yn nodi'r angen ychwanegol am anheddau a 
aseswyd, wedi'i rannu yn ôl daliadaeth a maint ystafelloedd gwely. 

!"#$%&'()' *+,+-$.//'0'!.#12#3%'43#'51$.1&6.#/#07'89(9:898;'3&'$+".&'*+"7<+10'516.//3%'*3107#$'=>6.7'?@+7<.&!A0/'+&'
6077'""#$%&3%'<./#B%'237$&+11%'#B&'(99'3$0-3"C' 'D3.'""#$%&3%'3'$+1&+>6#07#&'$31'E:E'+1'/31$0-'%1&6+<'//#""+$'
1.%'0&,0/.//' -+B1' 773#' 13' ;9F' .&' +' A+//'6+1' ".7' 3&".&' +1' "<+'13'9C! !D3.B1'A0-#A'13' "+//' +' >+"31-+,#3%B1'
>+"32.A'#B<'$#7+//'06.&<+//'237$&+11%'

Maint y T! 

Nifer yr Anheddau Angenrheidiol 

Marchnad  
Tai 

Tai Fforddiadwy 
 CYFANSWM 

Canolradd  Cymdeithasol 

Angen Net 2010-2025     

1 ystafell wely 600 300 1,800 2,700 

2+ ystafell wely 2,100 1,100 1,900 5,100 

3+ ystafell wely 5,400 600 1,500 7,500 

4+ ystafell wely 1,600 100 100 1,800 

Cyfanswm 9,700 2,100 5,300 17,100 

 
 
Mae'r map canlynol (ffig. 4) yn dangos sut mae'r angen cyffredinol am 17,100 o dai 
wedi'i ddosbarthu ar draws pob un o is-ardaloedd Abertawe (Sylwer bod yr holl 
ffigurau wedi'u talgrynnu i'r 100 agosaf). 
 
Ffig. 4 
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Materion Polisi sy'n codi o'r Asesiad o'r Farchnad Tai Leol 
Dengys canlyniadau'r asesiad fod yr ardaloedd ymhellach i'r gorllewin yn Abertawe, 
er gwaetha'r ffaith eu bod yn gymharol ffyniannus, yn dangos bod angen tai 
fforddiadwy oherwydd y prisiau tai uchaf a'r cyfraddau adeiladu isaf. Mae galw 
sylweddol am dai newydd yng ngogledd Abertawe, er yn hanesyddol, gwelwyd 
lefelau isel o adeiladu tai newydd yno, y gellir ei briodoli'n bennaf i ddiffyg diddordeb 
gan ddatblygwyr.Yn nodweddiadol, mae llai o angen am dai fforddiadwy mewn 
ardaloedd yn nwyrain yr ardal yn bennaf oherwydd argaeledd nifer digonol o 
anheddau sector preifat fforddiadwy yn yr ardal hon. Gwelir yr angen mwyaf am 
anheddau'r farchnad, a'r gallu mwyaf i'w cyflwyno, yng ngogledd Abertawe ac mewn 
rhai ardaloedd gorllewinol.  
 
Mae'n debygol y bydd y sector rhentu preifat yn chwarae rôl gynyddol arwyddocaol 
wrth ateb y galw am dai, i'r rhai y mae angen tai arnynt ac aelwydydd mwy cefnog. 
Mae'r anghenion tai yn yr astudiaeth hon yn rhagamcanu angen mawr am dai 
cymdeithasol i liniaru nifer yr aelwydydd sy'n hawlio Budd-dal Tai yn y sector rhentu 
preifat.  Fodd bynnag, gan nad yw'n debygol y bydd y nifer angenrheidiol o dai 
cymdeithasol yn cael eu hadeiladu oherwydd amrywiaeth o ffactorau a gaiff eu trafod 
nes ymlaen yn y strategaeth hon, bydd goblygiadau yn sgîl hyn y bydd angen eu 
hystyried. 
 
Mae'r newidiadau a amlinellir yn y Ddeddf Diwygio Lles yn debygol o arwain at fwy o 
alw am lety llai yn ogystal â chynnydd mewn llety a rennir gan bobl sengl dan 35 
oed. O'r blaen, roedd gan bobl sengl dros 25 oed hawl i Fudd-dal Tai i dalu am lety 
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hunangynhwysol, un ystafell wely. Mae'r newidiadau'n golygu y caiff pobl sengl hyd 
at 35 oed eu hasesu bellach gan ddefnyddio'r gyfradd llety a rennir is.  Mae hyn yn 
debygol o gynyddu'r galw am Dai Amlfeddiannaeth (HMO) yn Abertawe. Mae'r 
diwygiadau hefyd yn debygol o rwystro'r sector preifat rhag ateb y galw cynyddol.   
 
Erys cyflwyno cartrefi newydd yn amcan allweddol ar gyfer unrhyw Strategaeth Tai a 
Chynllunio. Mae AMT Abertawe wedi amlygu bwlch rhwng twf aelwydydd a 
chwblhau anheddau rhwng 2003 a 2008. Mae niferoedd yr aelwydydd wedi cynyddu 
ond nid yw'r cyflenwad newydd o dai yn cyfateb i'r nifer hwn.  
 
Mae'r asesiad hwn yn dangos angen i gyflwyno oddeutu 7,400 o anheddau 
fforddiadwy dros y cyfnod 2010-25. Mae hyn yn cyfateb i oddeutu 495 o dai 
fforddiadwy y flwyddyn. Mae'r gallu i gyflwyno'r gyfradd angenrheidiol o dai yn her 
sylweddol yn y farchnad gyfredol, gan fod sawl ffactor yn cyfyngu ar y gallu i 
gyflwyno, gan gynnwys cyflenwad tir, dichonoldeb a chyllid. Mae darparu tai 
fforddiadwy drwy'r system gynllunio wedi'i gyfyngu gan yr elw is a gafwyd o ran 
safleoedd datblygu preifat yn yr hinsawdd economaidd ddiweddar.  Yn sgîl hyn, bu'n 
annichonadwy i sicrhau tai fforddiadwy drwy gytundebau Adran 106 lle bu angen 
cyfraniadau cystadleuol eraill i liniaru effaith y datblygiadau. Hefyd, mae'r angen i 
ddarparu tai fforddiadwy dan y CDLl a fabwysiadwyd wedi'i sbarduno ar hyn o bryd 
ar safleoedd â 25 o unedau'n unig yn y rhan fwyaf o ardaloedd yn y sir. Mae'r Polisi 
Cynllunio Tai Fforddiadwy yn cael ei adolygu ar gyfer y CDLl ar sail yr AMT a'r 
Astudiaeth Ddichonoldeb mewn ymgais i fwyafu cyfraniad posib tai fforddiadwy gan 
safleoedd datblygu preifat yn y dyfodol. 
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Pennod 3 
 

Fframwaith Cynllunio Defnydd Tir 
 
 

Cynllun Un Abertawe 
Lleoedd da i bobl fyw a gweithio ynddynt 

 
Amcan y Gwasanaeth 

Sicrhau cyflenwad priodol o dai fforddiadwy o safon 
 
Cyflwyniad 
Mae Polisi Cynllunio Cymru (PCC) yn darparu arweiniad i Awdurdodau Cynllunio 
Lleol (ACLl) ar amrywiaeth o faterion sy'n ymwneud â darparu tai. Mae'n nodi bod 
angen i ACLl sicrhau bod tir digonol ar gael yn wirioneddol neu y bydd ar gael i 
ddarparu cyflenwad o dir am 5 mlynedd ar gyfer tai ar bob adeg. 
 
Mae'n rhaid i ACLl sicrhau bod polisïau cynlluniau datblygu'n seiliedig ar y ffaith fod 
Asesiad o Farchnad Dai (AMT) cyfoes wedi ystyried yr amrywiaeth llawn o 
anghenion ar draws yr ardal dros gyfnod y cynllun. 
 
Mae angen cymuned am dai fforddiadwy yn ystyriaeth gynllunio bwysig y mae'n 
rhaid ei hystyried wrth lunio polisïau cynlluniau datblygu.  Mae'n rhaid i gynlluniau 
datblygu gynnwys targed ar draws yr awdurdod am dai fforddiadwy (wedi'i fynegi fel 
niferoedd o gartref) yn seiliedig ar yr AMT. Rhaid iddynt hefyd nodi'r cyfraniadau 
disgwyliedig y bydd yr ymagweddau polisi a nodwyd yn y cynllun datblygu (er 
enghraifft, trothwyau safle, targedau sy'n benodol i safle, symiau gohiriedig a 
safleoedd tai fforddiadwy eithriedig) yn eu gwneud i gyflawni'r targed hwn. 
 
Y prif amcanion yw darparu cartrefi sydd wedi'u dylunio'n dda, sydd mewn cyflwr da 
ac yn ddi-rwystr (e.e. safonau Cartrefi Gydol Oes). Dylent fod mewn cymdogaethau 
diogel a deniadol a chymunedau cynaliadwy gyda mynediad da i gyflogaeth a 
gwasanaethau, a chydag isadeiledd sy'n gallu cefnogi'r datblygiad arfaethedig. 
Anogir cymunedau daliadaeth gymysg, gyda mwy o ddewis am y math o dai a'u 
maint, cydnabod anghenion pawb, gan gynnwys y rhai y mae angen tai fforddiadwy 
neu anghenion arbennig mewn ardaloedd trefol a lle y bo'n briodol, ardaloedd 
gwledig. 
 
Rhaid bod gan ACLl bolisïau ar waith yn y Cynllun Datblygu i ddarparu safle ar gyfer 
Sipsiwn a Theithwyr a lle bydd asesiad o anghenion na chawsant eu diwallu ar gyfer 
safle i Sipsiwn a Theithwyr mewn ardal, dylai'r ACLl neilltuo digon o safleoedd i 
sicrhau y gellir bodloni gofynion a nodwyd o ran lleiniau, at ddefnydd preswyl a 
theithio. 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
Amlinellir polisïau a chynigion yr awdurdod ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol a 
defnyddio tir yn y CDU a fabwysiadwyd yn 2008 ac sydd ar gyfer y cyfnod 2001-
2016. Mae ei brif nodau ac amcanion o ran tai yn seiliedig ar egwyddorion datblygu 
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cynaliadwy ac adeiladu cymunedau cynaliadwy sy'n darparu ar gyfer yr amrywiaeth 
llawn o anghenion tai a chyfleusterau.  Bydd y CDU a fabwysiadwyd yn dod i ben yn 
2016 a chaiff ei ddisodli gan y CDLl (2010-15). Hwn fydd y Fframwaith Polisi 
Cynllunio ar gyfer y rhan fwyaf o gyfnod y STLl, hyd at 2020.  Disgwylir i'r CDLl gael 
ei roi ar "Adnau" ar ddiwedd 2015, a rhagwelir y caiff ei fabwysiadu ar ddiwedd 
2016/dechrau 2017. Cyhoeddwyd Strategaeth a Ffefrir y CDLl yn 2014, sy'n nodi'r 
weledigaeth, yr amcanion, y lefelau twf a'r strategaethau gofodol y bydd y CDLl yn 
ceisio'u cyflawni. Ceir crynodeb o'r rhain isod mewn perthynas â thai. 
 
Gweledigaeth ac Amcanion Arfaethedig y CDLl (2010-25)  
 
Mae Strategaeth a Ffefrir y CDLl yn nodi'r materion allweddol canlynol sy'n ymwneud 
â thai, y bydd y cynllun yn helpu i fynd i'r afael â hwy: 
 

• Mae'n rhaid diwallu anghenion tai er mwyn i'r sir ddarparu ar gyfer y twf a 
ragwelir. Mae hyn yn cynnwys cartrefi o fathau amrywiol mewn amrywiaeth o 
leoliadau, a helpu i ddarparu digon o dai fforddiadwy i ddiwallu'r anghenion 
presennol 

 
• Mae'n rhaid darparu digon o dai i gynnal datblygiad economaidd a darparu 

poblogaeth breswyl sy'n cynnal twf economaidd 
 
• Yn unol â'r tueddiadau cenedlaethol, mae poblogaeth y sir yn heneiddio sydd 

â goblygiadau ar gyfer darpariaeth gwasanaethau a thai yn y dyfodol 
 
• Mae angen safle(oedd) Sipsiwn a Theithwyr ychwanegol yn y sir 

 
Gweledigaeth y CDLl yw bod y sir yn lle dymunol i fyw, gweithio ac ymweld â hi a 
chanddi gymunedau cynaliadwy, unigryw, mewn mannau trefol a gwledig; sy'n elwa 
o lety digonol o safon, sy'n cefnogi isadeiledd, cyfleusterau cymunedol a chyfleoedd 
hamdden. Gan adeiladu ar y weledigaeth hon, mae gan y CDLl sawl amcan sy'n 
ymwneud â thai: 
 

• Sicrhau bod gan gymunedau amrywiaeth a dewis digonol o dai o safon i 
ddiwallu anghenion amrywiol a chefnogi twf economaidd 
 

• Cyfeirio tai newydd i leoliadau cynaliadwy, ar safleoedd sy'n ddichonadwy yn 
economaidd ac ar gael i'w datblygu 
 

• Sicrhau bod gan gymunedau gymysgedd o ddefnyddiau a chyfleusterau er 
mwyn creu cymdogaethau cynaliadwy, cynhwysol sy'n helpu i arwain at 
fanteision economaidd ehangach ac yn caniatáu i fywyd cymunedol ffynnu 
 

• Hyrwyddo dylunio da sy'n nodweddiadol o'r ardal, yn gynaliadwy, yn flaengar 
ac yn ystyriol o'r lleoliad  
 

• Cefnogi datblygu lleoedd a mannau diogel, hygyrch a bywiog  
 

• Creu amgylcheddau sy'n annog ac yn cefnogi iechyd da, lles a chydraddoldeb 
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Twf a Strategaethau Gofodol y CDLl 
 
Strategaeth Twf 
Bydd y CDLl yn hyrwyddo strategaeth twf cynaliadwy ar gyfer Abertawe sy'n ceisio 
mynd i'r afael ag anghenion economaidd y boblogaeth a chefnogi'r dyheadau twf 
economaidd ac adfywio ar gyfer y sir a'r dinas-ranbarth ehangach mewn ffordd nad 
yw'n cael effaith andwyol annerbyniol ar yr amgylchedd naturiol a diwylliannol a 
werthfawrogir yn fawr.  Wrth ddatblygu'r AMT (2015), bydd yn nodi tir digonol ar 
gyfer 17,100 o gartrefi dros gyfnod y cynllun, sy'n cyfateb i gyfradd adeiladu 
flynyddol o oddeutu 1,140 o anheddau'r flwyddyn, heb gynnwys safleoedd annisgwyl 
neu adeiladau ar 'safleoedd bach' arfaethedig (safleoedd â llai na 10 uned).  O'i 
gymharu, nifer cyfartalog blynyddol y tai a adeiladwyd dros y deng mlynedd diwethaf 
oedd 786, gan ddisgyn i 735 o anheddau'r flwyddyn ar gyfer y pum mlynedd 
diwethaf.   
 
Strategaeth Ofodol 
Mae'r strategaeth ar gyfer dyrannu tir er mwyn darparu ar gyfer twf a ragwelir yn 
canolbwyntio ar y safleoedd hynny a fyddai'n fwyaf addas i gyflawni amcanion 
cyffredinol y CDLl a darparu llety o safon mewn cymunedau cynaliadwy cytbwys 
mewn lleoliadau trefol a gwledig. I sicrhau bod cyflenwad digonol a pharhaus o dir ar 
gael i ateb galw'r farchnad ym mhob ardal, yn amodol ar gyfyngiadau amgylcheddol 
ac isadeiledd, mae lleoliad a dosbarthiad y tir newydd a ryddhawyd wedi'u 
dadansoddi ar sail y Parthau Polisi Tai Strategol canlynol (PPTS).  
 
Gogledd Abertawe 
Mae Parth y Gogledd yn cynnwys yr ardaloedd sy'n bennaf yn drefol a phreswyl ar 
gyrion canol Abertawe, ac yn ehangu i'r gogledd, gan gynnwys aneddiadau fel 
Penlan a Mynydd-bach, nes ei fod yn uno â Threforys yn y gogledd. Mae'r Parth 
hefyd yn cynnwys yr ardaloedd diwydiannol a pharciau busnes sefydledig yn 
Fforestfach a Waunarlwydd, gan gynnwys y tir sydd heb ei ddatblygu o amgylch y tir 
diwydiannol. 
 
Gwelwyd lefelau isel o adeiladu tai yn y gorffennol yn y Parth hwn, yn bennaf 
oherwydd diffyg diddordeb gan ddatblygwyr, a cheir nifer o ddyraniadau tai sydd 
eisoes yn bod nad ydynt wedi'u datblygu, yn bennaf yn yr ardaloedd tai 
cymdeithasol. Nid yw'r CDLl yn gallu parhau i ddibynnu ar y dyraniadau hyn, ond 
maent yn aros yn safleoedd annisgwyl posib. Mae angen i ryddhau tir ychwanegol yn 
y CDLl ddarparu cynnig gwahanol i'r hyn sy'n bodoli ar hyn o bryd. 
 
Mae'r AMT wedi nodi angen am oddeutu 2,900 o gartrefi newydd yn y Parth hwn 
dros gyfnod y cynllun, a chaiff y rhan fwyaf eu darparu gan y Safleoedd strategol i'r 
gogledd o Dreg"yr a Waunarlwydd, gan ehangu i'r dwyrain i Fforestfach (800+), i'r 
gorllewin o Dreforys oddi ar Heol Clasemont (hyd at 750) ac i'r gogledd o orllewin 
Penderi, oddi ar Heol Llangyfelach. 
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Dwyrain Abertawe 
Mae Parth y Dwyrain yn cynnwys yn bennaf yr ardal drefol i'r dwyrain o afon Tawe, 
ac mae'n cynnwys lleoliadau cyflogaeth a defnydd cymysg megis Parc Menter 
Abertawe, Bro Tawe, Porthladd Abertawe ac SA1, Glannau Abertawe, ac yn ehangu 
mor bell i’r gogledd â Chlydach.  Ar y cyd â'r anheddau trefol, ceir ardaloedd heb eu 
datblygu ymhellach i'r dwyrain, gan gynnwys tirwedd ddiffiniol Mynydd Cilfái.  
Gwelwyd rhai o fentrau adfywio mwyaf y sir dros y 30 mlynedd diwethaf yn yr ardal 
hon, fel rhan o'r gwaith i drawsnewid Cwm Tawe Isaf.  Bydd hyn yn parhau dros 
gyfnod y CDLl drwy ddatblygu prosiect SA1 ymhellach, adfywio tir priodol yn Ffordd 
Fabian, ailddatblygu Coridor Glannau'r Tawe yn barhaus, gan ehangu ar hyd ochr 
orllewinol yr afon o ymylon canol y ddinas hyd at Stadiwm Liberty a'r Morfa, a'r 
cynigion diwygiedig ar gyfer Bro Tawe. 
 
Nodwyd angen am 4,200 o gartrefi newydd yn y Parth hwn dros gyfnod y cynllun.  
Darperir y rhan fwyaf ohonynt gan y cynlluniau tai strategol sydd eisoes ar waith yn 
SA1 Glannau Abertawe, Bro Tawe ac yn yr ardaloedd ar lannau'r Tawe.  
Canol Abertawe,  
Mae'r ardal ganolog yn cynnwys canol dinas Abertawe a'r glannau cyfagos yn 
bennaf, ond mae hefyd yn cynnwys yr ardaloedd preswyl sefydledig i'r gorllewin, gan 
gynnwys Sandfields, Brynmill, Uplands, Townhill, a rhan o goridor afon Tawe drwy 
Land"r i'r gogledd.   
 
Mae'r Parth wedi ei ddatblygu i'r eithaf mwy neu lai ac mae'r strategaeth breswyl ar 
gyfer yr ardal hon yn canolbwyntio ar ddarparu cartrefi newydd sy'n gysylltiedig â 
phrosiectau adfywio Fframwaith Strategaeth Canol y Ddinas ledled yr ardaloedd yng 
nghanol y ddinas ac ar y glannau, safleoedd tir llwyd annisgwyl a llety gwag wedi'i 
addasu uwchben siopau. Bydd llawer o'r cartrefi newydd yn y Parth hwn yn unedau 
un neu ddwy ystafell wely fel rhan o ddatblygiad fflatiau; fodd bynnag, archwilir y 
cyfle i gael amrywiaeth ehangach o dai er budd gwella bywiogrwydd ac egni canol y 
ddinas. Nodwyd angen am oddeutu 2,100 o gartrefi newydd yn y Parth hwn dros 
gyfnod y cynllun. 
 
Gogledd-orllewin Abertawe Ehangach 
Dyma'r PPTS mwyaf ac mae'n cwmpasu ardal sylweddol o'r sir, gyda 
gwahaniaethau sylweddol yn ei gymeriad, gan ymestyn o Dreg"yr yn y gorllewin i 
ward Mawr yn y gogledd pell.  Mae'n cynnwys ardaloedd sylweddol o gefn gwlad 
agored, gan gynnwys ucheldiroedd trawiadol Mawr.  Mae Gogledd-orllewin Abertawe 
Ehangach yn cynnwys yr hen gymunedau diwydiannol sydd wedi gweld dirywiad 
dramatig o ran cyfleoedd cyflogaeth lleol ers dechrau'r 1980, yn bennaf yn sgîl 
ailstrwythuro'r diwydiant dur a thranc y diwydiant glo.  O ganlyniad, mae'r 'trefi' mwy, 
sef Gorseinon a Phontarddulais, ardaloedd maestrefol megis Penllergaer a 
Chasllwchwr, a'r pentrefi gwledig, megis Pontlliw a Phengelli, wedi troi'n aneddiadau 
noswylio'n bennaf. 
 
Nodwyd angen am 5,800 o gartrefi newydd yn y Parth hwn dros gyfnod y cynllun, 
gyda chyfran sylweddol i'w darparu drwy anheddiad cynaliadwy newydd arfaethedig 
ar dir i'r gogledd o gyffordd 46 yr M4 (850+ o unedau), a safleoedd strategol 
arfaethedig ym Mhenllergaer (850+), Pentre'r Ardd (750+) a Phontarddulais (720+). 
Gwneir cyfraniadau hefyd drwy ddyraniadau bach/canolig ar ymylon aneddiadau. 
Byddai'r rhain yn golygu cwblhau dyraniadau'r CDU sy'n weddill a/neu'n eu cyflawni. 
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Gorllewin Abertawe 
Mae aneddiadau i'r gorllewin o'r ddinas, megis Sgeti, y Mwmbwls, Newton a West 
Cross, yn nodweddiadol o'r Parth hwn.  Dros hanner olaf y ganrif ddiwethaf, 
ymledodd gorllewin Abertawe a bu'r ardaloedd yn toddi i'w gilydd wrth i'r ffurf drefol 
ehangu i'w therfynau amgylcheddol, i'r de ac i'r gorllewin, h.y. o'r anheddiad trefol 
hyd ffin AoHNE G"yr. Mae'r potensial ar gyfer datblygiad preswyl mawr, heblaw am 
gynlluniau ailddatblygu a mewnlenwi ar raddfa fach, yn gyfyngedig oherwydd 
cyfyngiadau amgylcheddol ac isadeiledd priffyrdd.  Mae angen oddeutu 1,500 o 
gartrefi newydd yn y Parth hwn dros gyfnod y cynllun, y bydd y rhan fwyaf ohonynt 
yn canolbwyntio ar y ddau Estyniad Trefol Cynaliadwy a gynigir ar gyfer safleoedd 
Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan (300 o unedau) ac Ysbyty Cefn Coed (600 o 
unedau). 
 
G!yr ac Ymylon G!yr  
Prif nodweddion y Parth hwn yw pentrefi bach a mawr mewn tirweddau gwledig a 
lled wledig, ynghyd ag aneddiadau ar ymylon yr ardal drefol yng ngorllewin y sir.  
 
Ni fydd y CDLl yn nodi unrhyw ardaloedd datblygu strategol yn y Parth hwn. Ceir 
cyfyngiadau sylweddol ar gyfleoedd o'r fath, yn enwedig o ran tirwedd a 
bioamrywiaeth, sy'n atal datblygu ar y raddfa hon.  Fodd bynnag, ceir cyfleoedd i 
wneud newidiadau bach i ffiniau aneddiadau pentrefi a lleoliadau priodol ar ymyl yr 
ardal drefol, lle byddai hyn yn cynnal cymeriad presennol y pentref neu'r anheddiad 
neu'n ei wella. Byddai unrhyw safleoedd a ddyrennir fel arfer yn llai na chyfanswm o 
4 hectar. Ehangu pentrefi/aneddiadau mewn modd a reolir yw'r unig ffordd briodol o 
ddiwallu anghenion lleol am dai fforddiadwy. Nodwyd cyfleoedd yn Scurlage, 
Pennard, Llandeilo Ferwallt a'r Crwys.  Lle bynnag y bo modd, bydd swm a lleoliad y 
tir sy'n cael ei ryddhau'n adlewyrchu'r potensial ar gyfer gwella neu ddarparu 
cyfleusterau cymunedol y mae eu hangen ar hyn o bryd.  
 
Bydd nifer o safleoedd mewnlenwi a safleoedd tir llwyd o fewn ffiniau pentrefi ac 
aneddiadau ar yr ymylon y gellid eu datblygu yn ystod cyfnod y cynllun. Yn seiliedig 
ar dueddiadau'r gorffennol, mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn debygol o fod ar safleoedd 
bach annisgwyl ac felly, oni bai eu bod yn addas i adeiladu 10 annedd neu fwy, ni 
chânt eu dyrannu'n benodol yn y cynllun.  
 
Darparu Tai Fforddiadwy 
Mae diweddariad yr AMT (2015) wedi nodi'r angen am adeiladu 7,400 o gartrefi 
fforddiadwy ychwanegol dros gyfnod y CDLl, h.y. 44% o'r holl anghenion tai. 
 
Mae'r AMT yn nodi, hyd yn oed os cytunir ar lefelau dichonol o dai fforddiadwy ar 
bob safle tai y mae'r CDLl yn cynnig eu dyrannu ar hyn o bryd, mae'n debygol y bydd 
diffyg o ran y gofynion tai fforddiadwy a amcangyfrifwyd.  Nid yw'n rhesymol disgwyl 
y bydd y CDLl yn gallu cyflwyno pob un o'r 7,400 o unedau tai fforddiadwy cyfan y 
nodwyd bod eu hangen.  Mae cyflwyno tai mwy fforddiadwy yn flaenoriaeth strategol 
ac yn amcan ar gyfer y cyngor cyfan, a chydnabuwyd hyn drwy Asesiad o Anghenion 
Un Abertawe 2014. Mae hyn yn amlygu'r angen i gynnwys Fforddadwyedd Tai fel un 
o'r heriau i fynd i'r afael â hi yn y Cynllun Un Abertawe nesaf. Bydd tir ar gael yn y 
CDLl er mwyn darparu hyd at 4,310 o unedau tai fforddiadwy dros 2010-2025. Mae 
hyn yn gyfraniad sylweddol a realistig at ddiwallu'r holl angen a nodwyd am gartrefi 
fforddiadwy dros y cyfnod hwn a bydd yn cefnogi datblygiad cymunedau cynaliadwy 
a chytbwys. 
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Mae'n amlwg bod angen gostwng y trothwyau a nodir yn y CDLl mabwysiedig o ran 
nifer y tai y mae angen eu darparu ar safle (ar hyn o bryd, mae'r angen hwn yn 
berthnasol i safleoedd â 25 uned neu fwy, neu 10 uned yng ngorllewin Abertawe yn 
unig), a bydd angen cynyddu cyfran yr unedau tai fforddiadwy y mae'n rhaid eu 
darparu ar safleoedd datblygu. Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r cyngor sicrhau 
cydbwysedd rhwng darpariaeth tai ar y farchnad agored i ddiwallu ei anghenion tai 
cyffredinol a darparu digon o dai fforddiadwy er mwyn creu cymunedau cynaliadwy.  
Os pennir y targed tai fforddiadwy yn rhy uchel, bydd yr effaith niweidiol ar 
ddichonoldeb datblygu'n atal y cyflenwad.  Os bydd y targed yn rhy isel, ni chaiff yr 
angen am dai fforddiadwy ei ddiwallu.  Nodwyd targedau dichonol posib yn yr 
Astudiaeth Dichonoldeb Tai Fforddiadwy a baratowyd gan yr ymgynghorwyr 
annibynnol, Andrew Golland Associates, ac adlewyrchir hyn ym Mholisi Tai 
Fforddadwy'r CDLl.   
 
Bydd angen darparu tai fforddiadwy ar y safle yn y lle cyntaf.  Ystyrir symiau 
gohiriedig mewn amgylchiadau eithriadol yn unig.  Lle nad oes modd cyflawni 
dichonoldeb ar y lefelau targed, cynigir y gellid cytuno ar amrywiad fesul achos.  Lle 
nad oes modd dod i gytundeb, byddai angen comisiynu asesiad annibynnol a'r 
datblygwr fyddai'n talu am hwn.   
 
Lle darperir tai fforddiadwy, bydd yn ofynnol yn ôl fframwaith Polisi'r CDLl i 
integreiddio hyn i'r datblygiad cyffredinol ac ni ddylai gael ei wahanu drwy leoliad, 
cynllun neu ddyluniad.   
 
Bydd y nifer uwch o dai fforddiadwy y mae ei angen yn effeithio ar y farchnad dai. 
Felly, disgwylir y bydd perchnogion a datblygwyr tir wedi ystyried canlyniadau'r 
astudiaethau amrywiol a'r canllawiau y cyfeirir atynt yn y ddogfen hon a'r 
rhwymedigaethau sydd ar y cyngor o ganlyniad i hyn cyn dechrau trafod gwaredu 
tir/eiddo, er mwyn sicrhau eu bod yn caniatáu ar gyfer darparu tai fforddiadwy a bod 
agweddau eraill ar greu lleoedd o safon wedi'u hadlewyrchu yn y prisiau prynu. 
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Pennod 4 
 

Cynyddu'r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy o Safon 
 

Cynllun Un Abertawe 
Helpu cymunedau yn Abertawe i ddatblygu a ffynnu 

 
Amcan y Gwasanaeth 

Sicrhau cyflenwad priodol o gartrefi fforddiadwy o safon 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Cyflwyniad 
Mae Llywodraeth Cymru'n diffinio tai fforddiadwy fel hyn:  
 
“Tai fforddiadwy yw tai lle ceir mecanweithiau i sicrhau eu bod o fewn gafael y rheiny 
na fyddai'n gallu fforddio tai ar y farchnad, fel cartrefi cyntaf ac i ddeiliaid wedi hynny 
’   
(Polisi Cynllunio Cymru para. 9.2.14) 
 
Gellir dosbarthu tai fforddiadwy yn ddwy ffurf gwbl wahanol, tai rhentu cymdeithasol 
a thai rhyngol. Mae tai rhentu cymdeithasol yn cynnwys y stoc sy'n eiddo i 
Awdurdodau Lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC/RSLs). Mae tai 
rhyngol yn cwmpasu tai y mae eu prisiau neu eu rhenti yn uwch na thai cymdeithasol 
ond yn is na phrisiau neu renti'r farchnad. Hwylusir hyn yn aml drwy gynlluniau ecwiti 
a rennir, cynlluniau perchentyaeth cost isel, adeiladu tai eich hunain a thai rhyngol a 
rentir. 
 
Nododd Adroddiad Essex ar Dai Fforddiadwy yng Nghymru, a gyhoeddwyd ym mis 
Mehefin 2008, fod angen newidiadau eang a brys i'r ffordd y caiff tai fforddiadwy eu 
rheoleiddio, eu hariannu, eu hasesu a'u darparu yng Nghymru. Mae'n cynnwys 
amrywiaeth eang o faterion megis: 
 
• Sut gellid helpu LCC i adeiladu mwy o gartrefi 
 
• Cyfleoedd i ddenu mwy o fuddsoddiad i dai yng Nghymru 
 
• Sut gellid gwella safonau amgylcheddol tai 
 
• Sut gallai'r agenda Creu'r Cysylltiadau helpu i ddarparu  

tai fforddiadwy 
 
Cartrefi i Gymru 
Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn amlinellu gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer 
tai yng Nghymru ac yn darparu'r fframwaith i gynorthwyo'r awdurdod i ddarparu 
cartrefi fforddiadwy newydd yn Abertawe. Bydd yr awdurdod yn ceisio cyfrannu'n 
sylweddol i'r nod a nodwyd yn y ddogfen i ddarparu 7,500 o dai fforddiadwy newydd 
yng Nghymru erbyn 2015. 

25

38732-16 Local Housing Strategy WEL REV_Layout 1  24/02/2016  12:05  Page 25



Strategaeth Tai Lleol 2015 - 2020 
 

24 
 

 
Rôl yr Awdurdod Lleol wrth Ddarparu Tai Fforddiadwy 
 
Fforddadwyedd 
Mae fforddadwyedd a mynediad i forgeisi'n parhau i fod yn rhwystr i fod yn berchen 
ar d!, yn enwedig i breswylwyr tai newydd. Noddodd yr Asesiad o'r Farchnad Dai 
Leol (2013) fod yr incwm canolrif ar gyfer pobl gyflogedig yn Abertawe yn £18,352 
(cyflogaeth amser llawn, £23,369). Gyda data diweddar y Gofrestrfa Tir yn dangos 
bod pris gwerthu cyfartalog eiddo ar draws ardal yr awdurdod ychydig dan £150,000, 
ac am fod darparwyr morgeisio'n gofyn am fwy o flaendal, mae prynu t! ar y 
farchnad agored yn dod yn fwyfwy anodd i lawer. 
 
Anghenion Tai  
Mae Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am gynnal adolygiad cyfnodol o anghenion tai 
(Deddf Tai 1985 a.8) ac ar gyfer Abertawe, cwblhawyd hyn drwy Asesiad o'r 
Farchnad Dai Leol, yr amlinellir ei ganlyniadau ym Mhennod 2 y strategaeth hon. 
Yn gyffredinol, mae'r canlyniadau'n dangos bod gan Abertawe alw llawer uwch am 
dai na chyfartaledd Cymru, ac mae'r angen am dai fforddiadwy'n unig yn fwy na 
chyfanswm nifer tybiedig y cartrefi newydd a gaiff eu cwblhau.  
 
Gan ddefnyddio senario sy'n adlewyrchu tueddiadau demograffig yn Abertawe orau, 
yn seiliedig ar ystadegau a gyhoeddwyd ar dwf poblogaeth, elfennau newid 
poblogaeth, cyfansoddiad aelwydydd a chyfraddau adeiladu tai; y senario mwyaf 
realistig a ragfynegir gan yr asesiad yw'r angen blynyddol am 1,147 o anheddau, a 
ddiwellir gan Dai'r Farchnad (57%), Tai Rhyngol (13.2%) a Thai Rhentu 
Cymdeithasol (29.7%). 
 
Fframwaith Cynllunio Gwell 
Dylai polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol fod yn seiliedig ar asesiad cyfredol o'r holl 
ofynion tai ar draws y Ddinas a'r Sir dros gyfnod y cynllun. Mae Asesiadau o'r 
Farchnad Dai Leol yn cynnig sail dystiolaeth i gefnogi polisïau i gyflwyno tai 
fforddiadwy a thai'r farchnad drwy'r system gynllunio. Ar gyfer tai fforddiadwy, mae 
angen gwerthfawrogi'r galw am anheddau o feintiau a mathau gwahanol i alluogi 
cyd-drafod cymysgeddau priodol ar safleoedd newydd. 
 
Ers y Strategaeth Tai Lleol ddiwethaf, mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Unedol 
(CDU) newydd ynghyd â rhwymedigaethau Cynllunio a Chyfarwyddyd Cynllunio 
Arbennig. Dan bolisi'r CDU, caiff datblygiadau o 25 uned neu fwy neu safleoedd dros 
1 hectar yn yr ardal drefol eu hystyried yn briodol ar gyfer cynnwys tai fforddiadwy. 
Mewn ardaloedd sy'n gyfyngedig oherwydd cyfyngiadau amgylcheddol (megis 
cymunedau gwledig), caiff trothwy is ei fabwysiadu (fel arfer 10 uned neu fwy ac ar 
safleoedd dros 0.4 hectar).  
 
Mae gan yr Awdurdod Lleol rôl hanfodol i'w chwarae er mwyn galluogi darparu tai 
fforddiadwy newydd yn bennaf yn y ddwy ffordd ganlynol: 
 
Mae Cytundebau Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn caniatáu i 
Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) lunio cytundeb cyfreithiol rwymol fel rhan o 
rwymedigaeth gynllunio gyda datblygwyr tir er mwyn darparu manteision i'r gymuned 
leol fel rhan o'r datblygiad tai arfaethedig. Defnyddir un o gytundebau Adran 106 ar 
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yr holl safleoedd sy'n galluogi darparu tai fforddiadwy. Gall y cytundeb fod ar ffurf 
datblygiad ar y safle neu swm gohiriedig y gellir ei ddefnyddio fel cymhorthdal ar 
gyfer datblygiad mewn man arall. 
 
Mae'r Grant Tai Cymdeithasol (GTC) yn Grant Cyfalaf gan Lywodraeth Cymru i 
helpu i ddarparu cymhorthdal ar gyfer cynlluniau adeiladu newydd gan Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) er mwyn i ddarpariaeth tai fforddiadwy fod yn 
ariannol ymarferol. Cyhoeddir rhaglen Grant Tai Cymdeithasol bob blwyddyn gan 
Lywodraeth Cymru sy'n nodi rhaglen o arian datblygu ar gyfer y 3 blynedd ganlynol. 
O 2011/12, dyrennir swm blynyddol o GTC gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau 
lleol i'w reoli'n lleol ac mae'r swm o arian yn adlewyrchu cyfuniad o'r angen am dai, 
fforddadwyedd a darparu tai yn y gorffennol. Roedd y rhaglen ar gyfer yr awdurdod 
oddeutu £9 miliwn yn fras dros gyfnod tair blynedd 2011/12 – 2013/14. 
 
Mae'r awdurdod yn cydlynu dyrannu grant Tai Cymdeithasol i'r pedwar LCC sy'n 
datblygu tai newydd yn ardal yr awdurdod, gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i'r 
cynlluniau hynny sy'n bodloni'r meini prawf mabwysiedig orau, a thrafodir hyn yn 
fanylach yn nes ymlaen yn y bennod hon. 
 
Mae'r awdurdod yn cydnabod y cyfraniad y mae'r Grant Tai Cymdeithasol (GTC) yn 
ei wneud at ddarparu unedau tai fforddiadwy, a'r manteision cymunedol ehangach o 
ran cyflogaeth a buddsoddiad.  
 
Cyflawniadau allweddol ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol 
 
Cynlluniau Grantiau Tai Cymdeithasol 
Yn y cyfnod 2007-2012, mae'r awdurdod, mewn partneriaeth â'r LCC lleol wedi 
cwblhau, trosglwyddo ac anheddu dros 670 o dai fforddiadwy ac mae ganddo raglen 
i ddarparu 665 ychwanegol o bosib erbyn 2015.  Mae rhai datblygiadau nodedig a 
gwblhawyd yn y cyfnod 2007-2012 yn cynnwys: 
 
• 112 o unedau ar hen safle gwaith Cwmfelin gan Gr"p Tai Coastal 
 
• 32 o unedau ar hen safle Marcroft Engineering (Viridian) gan y Gymdeithas 

Tai Teuluoedd 
 
• 32 o unedau ar hen safle Clwb Nos Barons gan Gr"p Tai Coastal 
 
• 26 o unedau ar hen safle Roma 2000 gan Gr"p Gwalia 
 
• 69 o unedau wedi'u datblygu yn ‘D5a’ ac SA1 gan Gr"p Tai Coastal 
 
• 9 uned tai fforddiadwy drwy Adran 106 ar Ffordd Cynore, Fforestfach gan y 

Gymdeithas Tai Teuluoedd 
 
• 54 o unedau wedi'u darparu yn  ‘D1a’ ac SA1 gan Gr"p Gwalia  

 
Cyllid Buddsoddiad Cyfalaf Strategol (CBCS) 
Yn 2008/2009 roedd arian CBSC ar gael gan Lywodraeth Cymru i brynu tir neu 
unedau wedi'u cwblhau/rhannol adeiladu gan ddatblygwyr ar gyfer tai fforddiadwy. 
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Derbyniodd Abertawe 1.3 miliwn gan alluogi iddo brynu a chwblhau 48 o dai 
fforddiadwy ychwanegol.  
Roedd CBSC ychwanegol ar gael gan Lywodraeth Cymru yn 2010/11 y gallai 
Awdurdodau Lleol ei ddefnyddio i ddarparu cynllun Cymorth Prynu Dewis Eich Hun, 
unedau rhentu rhyngol neu i ddatblygu safleoedd Adran 106 a oedwyd. Defnyddiodd 
Abertawe ei ddyraniad i ddatblygu dau gynllun rhentu rhyngol peilot; 6 yng Nghwrt 
Sant Pedr, (Cymdeithas Tai Teuluoedd) a 4 yn The Bush, Sgeti (Gr"p Coastal) a 
hefyd 20 o unedau ychwanegol ar safleoedd yn y sector preifat a oedd wedi'u hoedi; 
6 yn Cwmgelli Drive, Treboeth (Gr"p Tai Coastal) ac 14 ar safle'r hen ganolfan 
iechyd yng Nghlydach (Gr"p Gwalia), drwy Brotocol Tir Llywodraeth Cymru. 
 
Rhwymedigaethau A106 
Yn ystod y cyfnod, mae'r awdurdod wedi cyd-drafod darparu tai fforddiadwy gyda 
datblygwyr fel rhan o Gytundebau Adran 106. Gwnaed hyn yn fwy llwyddiannus yn 
sgîl cyflwyno tystiolaeth gadarn o'r angen am dai fforddiadwy gan yr Asesiad o'r 
Farchnad Dai Leol a mabwysiadu Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Cyfarwyddyd 
Cynllunio ym mis Tachwedd 2009. 
 
Partneriaeth Tai Cymru 
Mae'r awdurdod wedi cefnogi darparu unedau llety newydd, fforddiadwy drwy raglen 
Partneriaeth Tai Cymru (PTC) a chynorthwyo wrth eu darparu. Mae'r cynllun hwn, 
mewn partneriaeth â Gr"p Tai Coastal, wedi caniatáu iddo brynu 14 o unedau llety 
ychwanegol drwy lif arian blaengar gyda Chymdeithas Adeiladu Principality. Mae hyn 
wedi darparu tai fforddiadwy o safon i deuluoedd nad ydynt yn gallu fforddio prynu 
eu tai eu hunain drwy becyn rhentu tymor hir. 
 
Panel Craffu Tai Fforddiadwy 
Yn ystod 2012, cynhaliodd panel "traws-blaid" o gynghorwyr ymchwiliad manwl i'r 
ffordd y mae'r awdurdod yn galluogi darparu tai fforddiadwy. Archwiliodd y panel 
lwyth o ddata gan amrywiaeth o gyrff, gan gynnwys sut darperir tai fforddiadwy gan 
sefydliadau tai eraill.   
  
Datblygiadau yn y Dyfodol 
 
Mae Asesiad o'r Farchnad Dai Leol 2013 yn cryfhau'r sylfaen dystiolaeth o ran yr 
angen am dai fforddiadwy yn Ninas a Sir Abertawe yn y dyfodol. Caiff yr holl ddulliau 
sydd ar gael eu defnyddio i ddiwallu'r angen hwn. 
 
Meini Prawf Blaenoriaeth ar gyfer Datblygiadau Tai Cymdeithasol (DTC) 
Newydd 
Bydd yr awdurdod yn parhau i bennu'r meini prawf strategol i helpu i flaenoriaethu 
cynigion datblygu LCC ac i sicrhau yr eir i'r afael â mater fforddadwyedd. Bydd y 
meini prawf yn adlewyrchu Strategaethau Corfforaethol yr awdurdod a chânt eu 
hadolygu mewn ymgynghoriad â LCC sy'n datblygu i gynyddu i'r eithaf gyfleoedd 
datblygu priodol y gall y GTC eu cefnogi i'r eithaf.  
 
Bydd angen i unrhyw gynnig sy'n gofyn am arian y GTC fodloni gofynion presennol 
Llywodraeth Cymru, yn arbennig Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) a'r Gofynion 
Ansawdd Datblygu (GAD). Bydd angen iddynt gael eu hadeiladu yn ôl lefel y Côd ar 
gyfer Cartrefi Cynaliadwy cyfredol a bydd angen iddynt fodloni gofynion 
amgylcheddol a darparu manteision cymunedol ehangach.  
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Yn anad dim, dylai unrhyw gynnig am GTC fod: 
• Mewn ardal lle mae angen tai, lle mae angen y math hwnnw o lety 

 
Gan dybio ei fod yn diwallu'r angen hwn, bydd yr awdurdod yn rhoi blaenoriaeth i 
gynlluniau sy'n bodloni un neu fwy o'r meini prawf isod (heb fod yn nhrefn 
blaenoriaeth). 
 
• Angen clir am ymyrraeth sector cyhoeddus 
 
• Cynlluniau partneriaeth sy'n helpu i fynd i'r afael â stoc ddiffygiol yr awdurdod 

drwy adfywio ardaloedd a chymunedau 
 
• Cynigion sy'n mynd i'r afael ag anghenion cefnogi grwpiau diamddiffyn yn y 

gymuned a mynd i'r afael â blaenoriaethau yn y Cynllun Gofal Cymdeithasol, 
y Cynllun Gweithredol Cefnogi Pobl a'r Strategaeth Tai Lleol 

 
• Cynlluniau sy'n ategu Strategaethau Adfywio Corfforaethol 
 
• Cynlluniau canol y ddinas mewn ardaloedd blaenoriaeth yr awdurdod â chyda 

pholisïau dyrannu penodol 
 
• Rhoddir y flaenoriaeth fel arfer i gynlluniau ailsefydlu/adfywio ar draul 

safleoedd tir glas 
 
• Cynlluniau sy'n ategu Strategaeth Eiddo Gwag yr awdurdod 
 
• Cynlluniau mewn ardaloedd gwledig sy'n diwallu'r angen am dai fforddiadwy a 

nodwyd gan yr awdurdod 
 
• Cynlluniau partneriaeth preifat/cyhoeddus/trydydd parti 
 
• Rhoddir y flaenoriaeth i gynlluniau a chanddynt ganiatâd cynllunio eisoes 
 
• Y cynllun a'r LCC yn dangos bod modd i'w darparu'n realistig 

 
Partneriaeth a Blaengaredd 
Mae'r awdurdod yn ymrwymedig i barhau â'r trefniadau partneriaeth presennol gyda'r 
LCC ac i greu partneriaethau newydd â datblygwyr ac arianwyr i helpu i ddatblygu 
ffynonellau llety fforddiadwy newydd.  
 
Bydd yr awdurdod yn ceisio cyflawni hyn drwy alluogi datblygu tai fforddiadwy 
newydd sy'n canolbwyntio ar yr anghenion a nodwyd mewn cymunedau, na ellir eu 
diwallu'n effeithiol o'r stoc sy'n bodoli, drwy ddefnyddio ffrydiau cyllido blaengar, 
newydd.  
 
Bydd yr awdurdod yn parhau i archwilio amrywiaeth o fodelau ariannol blaengar y 
gellid eu defnyddio o bosib i ddatblygu tai mwy fforddiadwy, a bydd yn gweithio'n 
uniongyrchol â datblygwyr, arianwyr a pherchnogion tir i ddatblygu'r rhain. 
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Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid  
Mae Cyngor Abertawe wedi derbyn £8.394m drwy'r Fframwaith Lleoedd Llewyrchus 
Llawn Addewid i dargedu prosiectau adfywio yng nghanol dinas Abertawe.  Caiff 
arian Llywodraeth Cymru ei gefnogi gan fuddsoddiad cyhoeddus a phreifat. 
 
Bydd y prosiectau a fydd yn derbyn arian Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yn 
cynnwys: 
 
Ffordd y Brenin  
Y nod yw y daw ardal Ffordd y Brenin, sydd wedi dirywio, yn gartref i weithwyr 
proffesiynol ifanc drwy ddatblygiad defnydd cymysg. Bydd y cartrefi newydd ar gael 
i'w rhentu'n rhyngol a'r gobaith yw mai'r datblygiad hwn fydd cam cyntaf rhaglen 
fuddsoddi ehangach. Y nod yw trawsnewid Ffordd y Brenin yn ardal fywiog a fydd yn 
cynnwys cartrefi, siopau a rhanbarth busnes canolog. 
 
Ardal Adnewyddu Tai Sandfields 
Nod rhaglen pum mlynedd Ardaloedd Adnewyddu Tai Sandfields yw gwella ansawdd 
ac effeithiolrwydd ynni tai. Bydd gwelliannau'n cynnwys inswleiddio waliau allanol a 
llofftydd, gosod boeleri newydd, atgyweiriadau mewnol ac allanol a chymorth 
diogelwch yn y cartref i breswylwyr diamddiffyn. Bydd y rhaglen hefyd o fantais i 
fusnesau lleol, gan greu cyfleoedd am swyddi a hyfforddiant drwy fenter 'Y Tu Hwnt i 
Frics a Morter' Dinas a Sir Abertawe. 
 
Cartrefi Uwchben Eiddo Manwerthu 
Nod grantiau Cartrefi Uwchben Eiddo Manwerthu (CUEM) yw cefnogi newid lle gwag 
uwchben siopau yn gartrefi fforddiadwy newydd. Caiff ei ddefnyddio ochr yn ochr â 
grantiau Gwella Eiddo. Y nod yw dod â thenantiaid newydd, gan gynnwys gweithiwr 
proffesiynol ifanc, i ganol y ddinas. 
 
Adfywio'r Stryd Fawr  
Bydd y datblygiad defnydd cymysg hwn yn gwella'r Stryd Fawr ymhellach ac yn 
helpu i ddenu buddsoddiad gan y sector preifat. Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar dri 
phrosiect ar wahân ond sy'n gysylltiedig â'i gilydd: 
 
• Cam 2 y Pentref Trefol 
 
• Sgwâr y Bobl 
 
• Datblygu hen adeilad 'Iceland' 

 
Rhyngddynt, bydd y tri phrosiect yn darparu tai cymdeithasol, lleoedd masnach a 
manwerthu, unedau cychwyn busnesau a lle cyhoeddus. Byddant hefyd yn creu 
cyfleoedd swyddi a hyfforddiant i'r di-waith. 
 
Sandfields 
Bydd datblygiad tai'r Vetch yn galluogi preswylwyr i aros yn eu cymuned i'w henoed 
drwy adleoli cynllun preswyl sydd eisoes yn bod i bobl dros 50 oed o hen Ganolfan 
Dewi Sant i Sandfields. 
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Gwella Eiddo/Grant Datblygu Eiddo 
Bydd Marchnad Abertawe, Oriel Gelf Glynn Vivian, hen adeilad y Llyfrgell Ganolog, 
Canolfan Dylan Thomas, Gwesty Morgan's a gwesty'r Dragon yn elwa o'r grant 
newydd hwn. Bydd y cynllun yn ategu cynigion datblygu eraill a'r fenter Cartrefi 
Uwchben Eiddo Manwerthu (CUEM). 
 
Isadeiledd Galluogi Hanfodol 
Bydd y prosiect yn gwella canol y ddinas gan gynnwys ei byrth a'i gysylltiadau â'r 
traeth. Bydd rhaglen 2014-15 yn canolbwyntio ar gwblhau cynllun y Rhodfa a 
choridor y Stryd Fawr. Bydd cynigion ar gyfer 2015-2017 yn canolbwyntio ar 
ardaloedd Ffordd y Brenin, yr Ardal Forol a Heol Alexandra. Caiff y gyllideb ei 
defnyddio fel arian cyfatebol i gais am gyllid Ewropeaidd yn y dyfodol ar gyfer canol y 
ddinas, gan ganiatáu ehangu'r rhaglen tan 2020. Bydd y gwelliannau'n ategu'r 
datblygiadau eraill sy'n derbyn arian Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid. 
 
Grant Cyllid Tai (GCT) sy'n disodli Bond Tai Cymru (BTC)  
Er mai grant cymharol newydd yw hwn, mae'r awdurdod yn cefnogi egwyddor y 
Grant Cyllid Tai a'i allu i godi mwy o arian y tu allan i lwybr cyllid confensiynol y 
GTC/Cyllid Preifat. Bydd yr awdurdod yn ceisio gweithio gyda'i bartneriaid LCC i 
fwyafu ei allu i ddefnyddio'r grant hwn i sicrhau y darperir yr uchafswm o dai 
fforddiadwy yn Ninas a Sir Abertawe. 
 
Cyllid ar gyfer eiddo llai 
Llwyddodd yr awdurdod i sicrhau £1.7m ar gyfer eiddo llai gan Lywodraeth Cymru i 
ddarparu 36 o unedau.Mae hefyd wedi cyhoeddi bod Grant Eiddo Llai ychwanegol, 
gwerth £1.7m, wedi'i ddyfarnu ar gyfer y cyfnod o 2014 i 2016.  
 
Tai Cydweithredol 
Gall tai cydweithredol ddarparu dewis amgen i'r trefniad landlord/tenant traddodiadol. 
Gall darparu daliadaeth fwy hyblyg sy'n adlewyrchu anghenion newidiol ac 
amgylchiadau ariannol y tenant.  
 
Bydd yr awdurdod yn archwilio'r cyfraniad y gall y model cydweithredol o ddarparu 
tai ei chwarae wrth ddatblygu tai newydd fforddiadwy yn Ninas a Sir Abertawe. 
 
Tir 
Bydd yr awdurdod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar ei rhaglen rhyddhau tir i 
fwyafu cyfleoedd i adeiladu tai fforddiadwy newydd ar dir sector cyhoeddus sydd 
dros ben. Bydd yr awdurdod yn gweithio gyda phartneriaid i nodi a throsglwyddo 
mwy o safleoedd dros ben 'newydd' sy'n addas ar gyfer datblygu tai fforddiadwy. 
 
Mae'r awdurdod hefyd yn bwriadu cyflwyno Protocol Rhyddhau Tir ar gyfer tai 
fforddiadwy, a nod hyn fyddai cynorthwyo'r awdurdod i gyflawni ei dargedau tai 
cymdeithasol/ tai fforddiadwy a chyflymu'r Rhaglen Waredu. Bydd hyn yn cynnwys 
briff datblygu ar gyfer pob safle gyda chyfran y tai fforddiadwy y mae ei hangen, yn 
seiliedig ar yr angen a nodwyd ar gyfer yr ardal honno. Bydd hefyd yn cynnwys y 
cymysgedd a ffefrir o ddaliadaeth fel a nodwyd yn yr Asesiad o'r Farchnad Dai 
Strategol.  
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Defnyddio Cytundebau Adran 106 yn well 
Bydd yr awdurdod yn parhau i gynyddu'r ddarpariaeth o dai fforddiadwy i'r eithaf 
drwy ddefnyddio Cytundebau Adran 106, gan ddefnyddio'r dystiolaeth a gynhwysir 
yn yr Asesiad o'r Farchnad Tai Leol, 2013.  
 
Tai Rhyngol 
Diffinnir tai rhyngol fel tai y mae eu prisiau neu eu rhenti yn uwch na rhai tai rhentu 
cymdeithasol ond yn is na phrisiau'r farchnad dai neu'n is na rhenti'r farchnad. 
 
Mae'r sector rhyngol yn cynnwys amrywiaeth o fathau o ddaliadaeth megis 
Perchentyaeth Cost Isel a modelau rhenti fforddiadwy. Darparwyd portffolio bach o 
dai rhyngol drwy Gytundebau Adran 106, yn ogystal â thrwy raglen y GTC. Er bod y 
ddarpariaeth bresennol o dai rhyngol yn gymharol isel, rhagwelir y bydd yn parhau i 
dyfu. 
 
Bydd yr awdurdod yn parhau i weithio gyda'r LCC i archwilio ffyrdd blaengar o 
ddarparu tai fforddiadwy sydd wedi'u sicrhau heb arian grant, ar gyfer pobl leol y 
mae angen tai arnynt nad ydynt yn gallu prynu neu rentu eiddo ar y farchnad agored. 
Bydd yr awdurdod yn gweithio mewn partneriaeth â'r LCC priodol i gytuno ar 
flaenoriaethau gosodiadau strategol a datblygu cofrestr dai i breswylwyr sydd am 
fanteisio ar y farchnad ryngol a pherchentyaeth cost isel. 
 
Cynllun 'Homebuy' 
Tystiolaeth yr AMTL yw bod galw sylweddol yn Abertawe am dai y mae eu prisiau 
rhwng rhai'r farchnad agored a phrisiau rhenti cymdeithasol. Yn ogystal, er mwyn 
cynyddu Perchentyaeth Cost Isel i'r eithaf drwy'r broses gynllunio, bydd yr awdurdod 
yn cynnig swm cyfyngedig o arian Grant Tai Cymdeithasol ar gyfer cynlluniau 
Homebuy 'Eich dewis eich Hun', lle bydd prynwr yn prynu t! gyda help benthyciad 
Homebuy gan Landlord Cymdeithasol Cofrestredig. Gall y benthyciad fod hyd at 
30% o'r pris prynu mewn ardaloedd trefol. 
 
Sector Rhentu Preifat 
Mae galw cynyddol am gartrefi yn y sector rhentu preifat. Yn ogystal, mewn 
ardaloedd lle yn draddodiadol y ceir tai mwy fforddiadwy i deuluoedd, gwelir 
amrywiaeth o alwadau cystadleuol am stoc i ddiwallu anghenion y rhai sy'n prynu am 
y tro cyntaf, teuluoedd ifanc, landlordiaid preifat a myfyrwyr. 
 
Bydd yr awdurdod yn ceisio gweithio mewn partneriaeth â'r sector rhentu preifat i 
gynyddu'r ddarpariaeth o dai fforddiadwy.  Drwy weithio gyda landlordiaid sector 
preifat achrededig, cyfrifol a chymeradwy, bydd yr awdurdod yn archwilio ffyrdd 
newydd a blaengar o ddefnyddio'r sector hwn o'r farchnad dai i gynyddu'r cyflenwad 
o lety fforddiadwy, o safon a gaiff ei reoli'n dda. 
 
Bydd hyn yn ategu'r pwyslais corfforaethol ar ddefnyddio eiddo gwag unwaith eto, yn 
dai annedd, yn siopau gwag ac yn eiddo masnachol. 
 
Eiddo a Brydlesir 
Bydd yr awdurdod yn ystyried prydlesu eiddo ar gyfer darparu tai fforddiadwy 
arbenigol i LCC eu rheoli a'u cynnal a chadw. Byddai'n ofynnol i LCC wella, cynnal a 
chadw a rheoli'r eiddo i safon uchel ar gyfer unrhyw drefniad prydlesu.   
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Y Prosiect Mwy o Gartrefi 
Hyd yn hyn, mae System Cymhorthdal y Cyfrif Refeniw Tai (SCRT) wedi cyfyngu ar 
allu'r awdurdod i ariannu tai fforddiadwy newydd yn uniongyrchol. Yn yr un modd, 
mae adnoddau cyfalaf y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) yn cael eu clustnodi i ariannu'r 
gwaith i wella tai'r awdurdod i Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn y flwyddyn darged, 
sef 2020. 
 
Fodd bynnag, yn dilyn cytundeb rhwng LlC a Thrysorlys y DU, daeth y SCRT i ben 
yng Nghymru ym mis Ebrill 2015, a'i ddisodli gan system o hunanariannu lle caiff 
gwerth llawn yr incwm rhenti ei gadw gan yr awdurdod. Bydd y diwygiad hwn, 
ynghyd â newidiadau yn y ffordd y cyfrifir lefelau rhent, yn golygu y bydd adnoddau 
ychwanegol ar gael y tu hwnt i'r hyn y mae ei angen ar gyfer SATC. 
 
Er na fydd yr awdurdod yn debygol o allu buddsoddi mewn niferoedd sylweddol o dai 
cyngor newydd ac ychwanegol yn y tymor byr, yn y tymor canolig i hir, mae Cynllun 
Busnes y CRT yn nodi adnoddau refeniw sylweddol y gellid eu defnyddio i gefnogi 
adeiladu tai newydd. Fodd bynnag, bydd unrhyw fenthyciad yn y dyfodol wedi'i 
gyfyngu gan gap dyled ar bob awdurdod sy'n ofyniad gan Drysorlys y DU fel rhan o'r 
cytundeb cyffredinol. 
 
Mae'r cyngor yn y broses o ddatblygu strategaeth ar gyfer darparu mwy o dai cyngor 
dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Yr enw ar hyn fydd y Prosiect Mwy o Gartrefi.  
Caiff dulliau adeiladu, fel model PassivHaus, eu harchwilio fel rhan o'r strategaeth hon. 
 
Crynodeb o'r Prif Amcanion 
 
• Parhau â'r trefniadau partneriaeth gyda LCC i ddatblygu ffynonellau newydd o 

lety fforddiadwy i aelwydydd sy'n methu fforddio tai ar gost y farchnad yn 
Abertawe 

 
• Hwyluso datblygu tai fforddiadwy newydd gan ganolbwyntio ar yr anghenion 

a'r blaenoriaethau a nodwyd gan gymunedau lleol 
 
• Gweithio gyda phartneriaid i ehangu'r sector rhyngol yn Abertawe 
 
• Parhau i gynyddu cytundebau Adran 106 i'r eithaf i sicrhau neu wella'r 

ddarpariaeth tai fforddiadwy 
 
• Sicrhau'r lefelau uchaf posib o arian GTC i Ddinas a Sir Abertawe 
 
• Blaenoriaethu cynigion datblygu LlC yn unol â'r meini prawf strategol a'u 

hadolygu 
 
• Sicrhau a chynyddu dulliau ariannu amgen er mwyn cynyddu'r ddarpariaeth 

tai fforddiadwy i'r eithaf neu alluogi symudiad yn y farchnad dai yn Ninas a Sir 
Abertawe 

 
• Gwerthuso effeithiolrwydd ac effaith dulliau ariannu amgen e.e. megis PTC, 

Cydweithfeydd a BTC 
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• Defnyddio symiau gohiriedig wrth ddarparu tai fforddiadwy  
 
• Cyflwyno cronfa ddata tai o gleientiaid ar gyfer prosiectau Tai 

Rhyngol/Cymorth i Brynu Tai, a gynhelir gan yr awdurdod 
 
• Gweithio gyda chydweithwyr cynllunio i bennu targed tai fforddiadwy yn y 

CDLl wedi'i seilio ar yr Asesiad o'r Farchnad Dai Leol 
 
• Sicrhau yr ystyrir anghenion tai penodol grwpiau diamddiffyn wrth ddarparu 

unedau llety ychwanegol 
 
• Cynyddu'r defnydd a reolir o lety rhent preifat 
 
• Archwilio'r defnydd o brydlesu anheddau sydd eisoes yn bod ar gyfer 

darpariaeth arbenigol 
 
• Gweithio gyda phartneriaid i gynyddu'r tir a gaiff ei ryddhau i'r eithaf er mwyn 

darparu tai fforddiadwy 
 
• Adolygu a rhagweld y cyfraniad y gallai'r CRT ei wneud o ran darparu a 

galluogi tai mwy fforddiadwy 
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Pennod 5 
 

Gwella'r Stoc Tai Bresennol a Gwneud y Defnydd Gorau 
Ohoni 

 
5.1 Rheoli a Gwella Tai'r Cyngor 

 
Cynllun Un Abertawe 

Lleoedd da i bobl fyw a gweithio ynddynt 
 

Amcan y Gwasanaeth 
Gweithio tuag at sicrhau bod stoc tai bresennol y cyngor yn bodloni Safon Ansawdd 

Tai Cymru 

 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Safon Ansawdd Tai Cymru 
Yn 2001, disgrifiodd Llywodraeth Cymru (LlC) ei gweledigaeth hir dymor ar gyfer tai 
yng Nghymru yn ei strategaeth "Tai Gwell i Bobl Cymru", ac, ym mis Ebrill 2002, 
cyflwynwyd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC). Mae SATC yn nodi targed cyffredin 
ar gyfer cyflwr ffisegol yr holl dai yng Nghymru, gan gynnwys y rhai y mae'r 
awdurdod yn berchen arnynt. Mae gofynion cyfreithiol a rheolaethol yn sail i'r safon 
ac mae'n ddolen gyswllt i strategaethau eraill Llywodraeth Cymru. 
 
I grynhoi, mae SATC yn mynnu y dylai'r holl eiddo tai cymdeithasol fod:  
 
• mewn cyflwr da 
 
• yn ddiogel 
 
• wedi'u gwresogi'n ddigonol, yn ynni-effeithlon ac wedi'u hinswleiddio'n dda 
 
• yn cynnwys ceginau ac ystafelloedd ymolchi cyfoes 
 
• yn cael eu rheoli'n dda (tai ar rent) 
 
• mewn lleoliadau sy'n ddeniadol ac yn ddiogel 
 
• cyn belled ag y bo modd, yn addas i ofynion penodol y teulu (e.e. anableddau 

penodol)  
 
Er bod gwella holl stoc y cyngor er mwyn cyrraedd y safon hon wedi bod yn 
flaenoriaeth strategol i'r awdurdod, tan yn ddiweddar, roedd cost cyflawni hyn yn 
llawn yn fwy na'r hyn yr oedd yr awdurdod yn gallu cael mynediad iddo dan reolau 
ariannol. 
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Fodd bynnag, yn 2013, datblygwyd Cynllun Busnes y CRT sy'n nodi cyllid ar gyfer 
gwella stoc tai'r cyngor i gyrraedd SATC erbyn 2020. 
 
Arolwg Cyflwr Stoc 
Mae dealltwriaeth yr awdurdod o gyflwr y stoc a'r gost i gyrraedd a chynnal SATC yn 
seiliedig ar arolygon cyflwr a gynhaliwyd yn 2002 a 2005 ac yn fwy diweddar yn 
2012. Mae'r holl ddata o'r arolygon hyn wedi'u huno mewn un gronfa ddata rhaglen 
atgyweiriadau gynhwysfawr ac mae'r cynllun busnes 30 mlynedd wedi cael ei 
ddiweddaru'n flynyddol i ystyried y rhaglenni atgyweirio cyfalaf parhaus a'u heffaith 
ar gyflwyno gwaith atgyweirio sy'n ymwneud â SATC.  
 
Yn ôl canllawiau LLC, dylid adolygu arolygon o'r fath ar gylch 5 mlynedd i sicrhau 
bod yr wybodaeth fwyaf cyfoes yn cael ei defnyddio fel sail i gynlluniau buddsoddi. 
 
Ym mis Mawrth 2012, penodwyd y Syrfëwyr Siartredig, Savills Commercial Limited, 
gan yr awdurdod i gynnal yr arolwg mwyaf diweddar. Arolygwyd oddeutu 13% o'r 
stoc i sicrhau bod y canlyniadau'n ystadegol arwyddocaol a dewiswyd y sampl yn 
ofalus fel bod cymysgedd cynrychioliadol o eiddo sy'n seiliedig ar fathau a lleoliadau 
gwahanol wedi'i gynnwys. 
 
Yn fras, roedd canfyddiadau arolwg 2012 yn adlewyrchu canlyniadau arolygon 
cyfunedig 2002 a 2005, pan ystyriwyd Rhaglenni Atgyweirio Cyfalaf o 2005 i 2011 a 
oedd wedi'u cwblhau.  
 
Yn gyffredinol, nododd yr arolwg fod angen buddsoddiad o £310m (ar brisiau 2012) 
rhwng 2012 a 2020 i wella'r stoc er mwyn iddi gyrraedd SATC.  
 
Mae'r buddsoddiad cyfan y mae ei angen wedi aros yn gymharol sefydlog ar draws 
yr arolygon er bod adolygiad o rai o'r costau elfennol mwyaf manwl yn dangos 
gwahaniaethau i rai o'r astudiaethau gwreiddiol. Yn arbennig, mae mwy o gostau 
ynghlwm wrth y gwaith amgylcheddol sy'n angenrheidiol o fewn ffiniau eiddo megis 
waliau gerddi, llwybrau a chanllawiau, y priodolir llawer ohono i sicrhau cydymffurfio 
â deddfwriaeth System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai a gyflwynwyd ers yr 
arolygon gwreiddiol. 
 
Mewn cyferbyniad, canfuwyd nad oedd ceginau ac ystafelloedd ymolchi wedi dirywio 
cymaint ag y rhagwelwyd yn wreiddiol er gwaethaf absenoldeb rhaglen adfywio cyn 
2012. Yn ymarferol, mae'r arolwg newydd yn cynyddu cylch bywyd tybiannol y 
cyfleusterau, ac er bod y rhan fwyaf dros 15 oed (y flwyddyn feincnod yn SATC i 
ystyried adnewyddu cegin), mae oddeutu 40% mewn cystal cyflwr fel na fydd angen 
eu hadnewyddu nes ar ôl 2020. Mater arall sydd wedi cynyddu'r holl angen 
cyffredinol yw bod costau ychwanegol wedi'u nodi ar gyfer atgyweirio adeileddau 
uchel.  
 
Materion Ariannu 
Er mwyn cydymffurfio ag agweddau technegol ar SATC erbyn 2020, mae 
canfyddiadau'r arolwg o gyflwr stoc yn awgrymu bod angen buddsoddiad fel a 
ddarlunnir yn Nhabl 6 isod: 
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Tabl 6: Dadansoddiad o'r 
buddsoddiad cyfalaf a chylchol 

I fodloni SATC 30 
mlynedd 

Atgyweiriadau Cyfalaf (atgyweirio 
neu adnewyddu sylweddol): 

£237.5m 
 

£720m 
 

Atgyweiriadau Refeniw 
(atgyweiriadau ymatebol a 

chylchol): 

£94.5m 
 

£405m 
 

Total £332m 
 

£1,125m 
 

 
 
Materion Polisi 
Mae Polisi Atgyweiriadau, Cynnal a Chadw a Gwelliannau ar waith gan yr awdurdod. 
Er y gwnaed rhai mân ddiwygiadau yn 2010 (h.y. amserau ymateb a chwmpas 
Atgyweiriadau Brys), mae'r ymagwedd gyffredinol wedi'i seilio ar gyflawni 
atgyweiriadau sy'n seiliedig ar ofynion Deddf Tai 1985.  Mae'r polisi hwn yn cael ei 
adolygu ar hyn o bryd er mwyn ystyried SATC, y System Mesur Iechyd a Diogelwch 
ar gyfer Tai, Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 a threfn 
cynllunio busnes y CRT.  
 
Ymgynghori â Thenantiaid 
Mae'r cyngor yn cydnabod bod gan denantiaid rôl allweddol i'w chwarae wrth lunio 
cyfeiriad y Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd yn y dyfodol a nodi blaenoriaethau 
ar gyfer eu cartrefi a'u stadau. Mae gan y cyngor Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid 
ar waith a ddatblygwyd mewn partneriaeth â lesddeiliaid.  
 
Mae'n bwysig y ceisir barn tenantiaid i helpu i gyfeirio gwelliant parhaus a sicrhau 
bod gwasanaethau'n cael eu cyflwyno'n effeithlon ac mewn modd cost effeithiol. 
Caiff barn tenantiaid ei hystyried ar unrhyw newidiadau polisi i reolaeth tai, 
atgyweiriadau a chynnal a chadw sy'n debygol o effeithio'n sylweddol arnynt. 
Ymgynghorir hefyd â thenantiaid a lesddeiliaid ar gynlluniau'r dyfodol ar gyfer gwella 
tai a fflatiau er mwyn bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru sy'n flaenoriaeth i'r cyngor.  
 
Mae'r strategaeth yn destun adolygiad bob 3 blynedd i sicrhau ei fod yn cefnogi 
cyfranogiad gan denantiaid ac yn parhau i ddatblygu cyfleoedd a ffyrdd i denantiaid 
gymryd rhan.  
 
Cyflawniadau Allweddol ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol 
 
Ers cyhoeddi'r Strategaeth Tai Lleol ddiwethaf yn 2007, mae buddsoddiad sylweddol 
wedi parhau yn y stoc tai, gyda'r holl adnoddau cyfalaf sydd ar gael wedi'u targedu 
ar eitemau sy'n ymwneud â SATC. 
 
Gwelliannau ac Atgyweiriadau 
Ers 2007, gwnaed gwelliannau i systemau gwresogi dros 3,500 o gartrefi, mae 
gwaith ailweirio wedi'i wneud mewn 2,900 o dai ac mae atgyweiriadau adeileddol a 
chamau inswleiddio wedi'u cyflawni mewn oddeutu 10% o dai.  
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Cyfraniad at Strategaethau Corfforaethol Ehangach  
 
Arian ar gyfer Effeithiolrwydd Ynni a'r Targed Lleihau Allyriadau Carbon 
(CERT) 
Cynhwyswyd mesurau effeithiolrwydd thermol fel rhan o'r rhaglen adeiladu ac 
atgyweirio ers blynyddoedd lawer. Safonwyd manylebu Inswleiddio Waliau Allanol 
(IWA) ym 1994 a chaiff ei gynnwys o hyd fel y fanyleb safonol ar gyfer cynlluniau 
atgyweirio waliau.  
 
Y datblygiad mwyaf diweddar yw'r fanyleb ar gyfer systemau goleuo cymunedol. 
Disgwylir i raglen gael ei chynnal tan 2015 i adnewyddu weirio trydanol yn holl 
ardaloedd cymunedol blociau o fflatiau, a fydd yn derbyn system gymunedol a 
goleuadau argyfwng gyfunol sy'n defnyddio technoleg LED. Mae angen llai o ynni i 
gynnal y dechnoleg hon, mae'n para'n hwy ac felly bydd llai o anghenion adnewyddu 
a llai o waith cynnal a chadw. Bydd oddeutu 370 o safleoedd yn elwa o'r gwaith hwn, 
ac effeithir ar 3,000 o gartrefi.  
Fodd bynnag, mae angen i ni sicrhau bod y goleuadau'n ddigonol. Mae angen 
goleuadau da ar bobl h!n, pobl â dementia a'r rhai â nam ar y golwg i deimlo'n 
ddiogel, ac nid yw goleuadau ynni isel bob amser yn ddigonol i'w hanghenion. Os 
bydd goleuadau gwael yn achosi i rywun gwympo neu'n peri anaf, mae'n rhaid 
pwyso a mesur y ffaith eu bod yn rhatach i'w cynnal yn erbyn cost enfawr bosib 
darparu triniaeth ar gyfer y gwymp. 
 
Dechreuodd prosiect yn 2012 i gynyddu lefelau inswleiddio llofftydd yn nhai'r 
awdurdod. Ymgymerir â'r prosiect hwn mewn partneriaeth â Nwy Prydain sy'n cyd-
ariannu'r fenter drwy raglenni ariannu CERT gynt, bellach y Rhwymedigaeth Cwmni 
Ynni (ECO).   Mae'r cynllun hwn yn gwella effeithlonrwydd ynni tai'r awdurdod, ac 
mae ganddo botensial i sicrhau bod aelwydydd yn arbed tua £100 y flwyddyn ar eu 
biliau ynni.  
 
Asesiadau Risg Tân a Diogelwch Tân Gwell 
Mae'n ofynnol i'r awdurdod, fel landlord, gynnal Asesiad Risg Tân ar bob eiddo a 
chanddo fynedfa gymunedol/a rennir. Hyd yn hyn, cynhaliwyd asesiad o'r holl fflatiau 
uchel ynghyd â'r rhan fwyaf o gyfadeiladau tai lloches.  
 
Y cam nesaf fydd asesu blociau o fflatiau canolig. O ganlyniad, gwnaed gwelliannau 
lle nodwyd risg. Er enghraifft, mae drysau tân un awr wedi'u gosod bellach mewn 
fflatiau uchel o ganlyniad i'r broses asesu. Hefyd mae arwyddion diogelwch tân 
wedi'u gwella a rhoddwyd cyflwyniadau i reolwyr tai a staff chynnal a chadw a 
thenantiaid i dynnu sylw at faterion diogelwch tân.  
 
Yr Amrywiaeth o Beryglon 
Yn dilyn gwaith gyda gwasanaeth yr Heddlu a'r Tîm Lleihau Llosgi Bwriadol, mae 
cwmpas y peryglon posib a gaiff eu cynnwys yn yr Asesiadau Risg Tân wedi 
cynyddu, ac mae bellach yn cynnwys hunanladdiadau cemegol a labordai cyffuriau 
anghyfreithlon.  
Gweithio Aml-Asiantaeth  
Mae'r awdurdod a'r Gwasanaeth Tân wedi cynnal ymarferion ymateb i dân ar y cyd 
mewn blociau o fflatiau uchel er mwyn profi gweithdrefnau ymladd tân, cyfeirio 
ymddygiad a monitro perfformiad yr adeiladau o ran cyfleusterau amddiffyn rhag 
mwg a thân, cyfarpar ymladd tân integredig a dulliau atal â llaw a rheoli.  
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Atgyweiriadau i Sicrhau y bydd Eiddo yn Addas ar gyfer y Dyfodol  
Mae'r dehongliad o'r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) yn newid ac 
yn ehangu'n genedlaethol oherwydd digwyddiadau allweddol; yn gyntaf drwy danau 
a gawsant lawer o sylw'n genedlaethol a'r argymhellion a gafwyd o ganlyniad i 
ymchwiliadau, ac yn ail, orfodi'r Ddeddf a chyfraith achos dilynol.  
 
Felly, a lle y bo'n briodol, bydd dyluniad a manyleb atgyweiriadau a gwelliannau 
perthnasol (e.e. gwaith gwahanu rhag tân) i dai'r awdurdod yn rhagweld newidiadau 
yn y dyfodol drwy gynyddu lefelau perfformiad fel eu bod yn uwch na'r hyn sy'n 
ofynnol.  
 
Datblygiadau yn y Dyfodol 
 
Ynghyd â strategaeth ar gyfer benthyg cymedrol, mae Cynllun Busnes y CRT yn 
dangos y gallu i ariannu gwella'r stoc i gyrraedd SATC erbyn 2020. Fodd bynnag, 
mae angen nodi y gall newidiadau bach i dybiaethau'r Cynllun Busnes gael effaith 
sylweddol ar y rhagolygon, gan gynnwys cynyddu rhenti, lefel y Lwfans 
Atgyweiriadau Mawr (MRA), arbedion effeithlonrwydd parhaus, lefelau cyfraddau llog 
ac incwm grant cyfalaf. Mae'r rhan fwyaf o'r ffactorau hyn y tu allan i reolaeth 
uniongyrchol yr awdurdod, naill ai am eu bod yn destun cyfarwyddyd gan 
Lywodraeth Cymru neu am fod grymoedd y farchnad yn eu pennu.  
 
Fodd bynnag, mae newid i hunanariannu a gadael yr SCRT yn caniatáu i fwy o 
adnoddau fod ar gael ac yn caniatáu mwy o reolaeth leol dros gynllunio busnes 
tymor hwy.  
 
I ategu'r newidiadau hyn, mae Cynllun Rheoli Asedau CRT ffurfiol, sy'n ceisio dod â'r 
elfennau sydd eisoes ar waith ynghyd, yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. 
 
Crynodeb o'r Prif Amcanion 
 
• Datblygu Cynllun Rheoli Asedau CRT ffurfiol, a'i roi ar waith. Bydd hyn yn sail 

i gyflawni SATC yn ymarferol a chynllunio busnes tymor hwy 
 
• Diweddaru'r Polisi Atgyweirio a Chynnal a Chadw Tai i adlewyrchu'r System 

Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai, Safon Ansawdd Tai Cymru a 
Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân)  

 
• Parhau â'r Asesiadau Risg Tân i'r holl flociau o fflatiau 
 
• Adolygu'r Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid gyda thenantiaid a lesddeiliaid 

yn barhaus, yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru 
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Pennod 5 
 

Gwella'r Stoc Tai Bresennol a Gwneud y Defnydd Gorau 
Ohoni 

 
5.2 Gosod a Rheoli Tai'r Cyngor 

 
Cynllun Un Abertawe 

Pobl yn iach, yn ddiogel ac yn annibynnol 
Lleoedd da i bobl fyw a gweithio ynddynt 

 
Amcan y Gwasanaeth 

Mynd i'r afael ag anghenion yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Cyflwyniad 
Mae'r cyngor ar hyn o bryd yn rheoli oddeutu 13,600 o dai, gan olygu ei fod yn un o'r 
landlordiaid cymdeithasol mwyaf yng Nghymru. Gosodir yr holl eiddo ar lefelau rhent 
Tai Cymdeithasol a cheir amrywiaeth o feintiau a mathau o eiddo e.e. fflatiau un 
ystafell, fflatiau 2 ystafell wely, tai 4 ystafell wely, fflatiau uchel, byngalos ar gyfer yr 
henoed, llety lloches, etc. Yn gyffredinol, mae'r galw am eiddo'r cyngor yn y Ddinas 
a'r Sir wedi cynyddu'n ddiweddar, a phriodolir hyn, yn ôl yr Asesiad o'r Farchnad Dai, 
i gynnydd sydyn mewn prisiau eiddo. Amcangyfrifir bellach bod llawer o'r rhai sy'n 
prynu am y tro cyntaf yn gorfod cynilo am 10 mlynedd cyn eu bod yn gallu fforddio 
blaendal i brynu eiddo (y Ffederasiwn Adeiladwyr Tai). 
 
Dyraniadau Tai 
Mae'r cyngor yn defnyddio cynllun dyrannu ar sail pwyntiau ar gyfer y rhan fwyaf o'i 
stoc tai ac asesir ceisiadau am dai cyngor yn ôl y polisi hwn. Dyfernir pwyntiau i 
ymgeiswyr sy'n gymwys am dai, sy'n ystyried cyfres gyffredinol o amgylchiadau 
personol. Caiff y cynllun ei ddiwygio yn ôl y galw er mwyn cydymffurfio â 
deddfwriaeth ac i adlewyrchu newidiadau yng nghyflwr y farchnad dai leol.  
 
Yn y cynllun dyrannu, gall y rhai sy'n gwneud cais am d! cyngor ddewis o blith 
unrhyw un o'r ardaloedd ailgartrefu dynodedig yn Ninas a Sir Abertawe. Diben hyn 
yw cynyddu'r dewis o dai cyhyd ag y bo modd dan y Polisi Dyraniadau cyfredol, a 
ddiwygiwyd diwethaf ym mis Ebrill 2013. Mae sawl taflen wybodaeth ar gael am bob 
ardal ailgartrefu sy'n manylu ar y dewis o dai sydd ar gael i'w gosod. Mae manylion 
yr amserau aros cyfartalog ar gyfer pob ardal ailgartrefu hefyd ar gael ar wefan y 
cyngor. Gall ymgeiswyr wneud cais hefyd am dai a reolir gan unrhyw un o'r 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) sy'n gweithredu yn Ninas a Sir 
Abertawe, drwy'r broses enwebu a thrwy ddefnyddio'r un ffurflen gais. 
 
Diwygio Lles 
Ym mis Ebrill 2013, fel rhan o agenda Diwygio Lles Llywodraeth Ganolog, 
cyflwynwyd nifer o newidiadau gan gynnwys dileu'r Cymhorthdal Ystafell Sbâr 
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(SRS), y cyfeiriwyd ato'n aml fel y "dreth ystafell wely". Effeithiwyd ar dros 2,400 o 
denantiaid pan gyflwynwyd y Cymhorthdal Ystafell Sbâr, gan golli rhwng 14% a 25% 
o'u Budd-dal Tai wythnosol.  
 
Uned Paratoi Cartrefi 
Sefydlwyd yr Uned Paratoi Cartrefi (UPC) arbenigol i ddarparu ymagwedd fwy 
strategol at reoli unrhyw eiddo gwag yn stoc y cyngor. Mae hyn yn cynnwys 
blaenoriaethu gwaith ar eiddo gwag y mae galw mawr amdanynt. Nod yr UPC yw 
sicrhau bod eiddo gwag yn ddiogel, yn bodloni'r safon osod ofynnol a sicrhau y cânt 
eu paratoi ar gyfer ail-osod yn effeithiol, â chyn lleied o oedi â phosib. 
 
Y Galw am Dai Cyngor 
Yn y blynyddoedd diweddar, mae'r cyngor wedi mynd i'r afael â materion sy'n 
ymwneud â galw isel am rai mathau o dai. Er enghraifft, datblygwyd Strategaeth 
Farchnata ar y cyd ag ymgynghorwyr allanol i farchnata tai cyngor yn well. Mae 
datblygiadau eraill yn cynnwys 'tai arddangos' mewn ardaloedd lle mae'r galw'n isel, 
gan dargedu fflatiau un ystafell amhoblogaidd drwy eu hailosod fel llety â dodrefn a 
deunydd darllen gwell ynghylch y gwasanaethau sy'n cael eu cynnig. 
 
Yn ogystal, symleiddiwyd y broblem yngl!n â rhai o'r tai mwyaf amhoblogaidd naill ai 
drwy ddymchwel yn yr achosion mwyaf eithafol, neu fel rhan o raglen adfywio stadau 
ehangach. O ganlyniad, mae nifer yr eiddo gwag tymor hir wedi lleihau'n fawr yn 
ddiweddar. 
 
Llety'r cyngor a gaiff ei ddefnyddio i gefnogi Prosiectau Tai eraill 
Mae'r cyngor yn parhau i sicrhau bod llety ar gael i'r mwyaf diamddiffyn, megis nodi 
stoc i'w defnyddio fel llety dros dro ar gyfer cynlluniau megis y cynllun Dewis Amgen 
i Lety Gwely a Brecwast (ABBA). Mae'r math hwn o lety dros dro yn rhoi cyfle i 
aelodau mwyaf diamddiffyn cymdeithas ddatblygu'r sgiliau a'r wybodaeth 
angenrheidiol i gynnal llety parhaol.   
 
Homeswapper 
Mae'r awdurdod yn tanysgrifio i Homeswapper, y sefydliad cenedlaethol i 
gynorthwyo tenantiaid i ddod o hyd i eiddo addas i gyfnewid eu tenantiaeth. Darperir 
y gwasanaeth hwn am ddim i denantiaid. Lle mae tenantiaid yn lleihau maint eu llety 
drwy'r cynllun hwn, mae'r awdurdod yn trefnu ac yn ariannu'r costau symud. 
 
Cyflawniadau Allweddol ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol 
 
Tai Cyngor Gwag 
Erbyn mis Mawrth 2014, roedd nifer yr eiddo gwag yn stoc y cyngor yn 220 (1.6%), 
yn erbyn targed o 255. Dyma'r lefel isaf ers 1996. 
 
Cynhaliwyd Adolygiad Meddwl Trwy Systemau o'r eiddo gwag yn 2013, a 
chyflwynwyd nifer o fentrau llwyddiannus o ganlyniad i hyn. Mae'r rhain yn cynnwys y 
canlynol:  
 
• Mae tîm clirio, glanhau a garddio aml-dasg wedi creu gwasanaeth mwy 

effeithlon ac effeithiol 
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• Prynwyd 200 o flychau allweddi diogel ac maent yn cael eu defnyddio. Maent 
yn ffactor sy'n cyfrannu at leihau amserau ail-osod ac yn galluogi i nifer o 
dasgau gael eu cyflawni ar yr un pryd 

 
• Cyflwynwyd hyblygrwydd wrth ddod â thenantiaethau i ben er mwyn helpu i  

leihau amserau ail-osod. Gwneir hyn lle mae'n fuddiol i'r tenant a'r cyngor er 
mwyn helpu i leihau'r amser a dreulir yn cyflawni gwaith mewn eiddo 

 
Cynnal Tenantiaethau 
Mae'r awdurdod yn ceisio helpu a chefnogi tenantiaid i gynnal eu tenantiaeth 
oherwydd gall trosiant eiddo uchel arwain yn aml at gymunedau rhanedig. Dengys 
ymchwil a wnaed gan yr awdurdod fod 77% o denantiaid yn cynnal eu tenantiaeth 
am o leiaf ddwy flynedd. 
 
Mae gan yr awdurdod Uned Cefnogi Tenantiaid bwrpasol sy'n cynnig help a 
chefnogaeth i denantiaid diamddiffyn. Mae mentrau eraill a gyflwynwyd i helpu i 
gynnal tenantiaethau'n cynnwys y canlynol:  
 
• Mae gan y Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd Swyddog Cynhwysiad 

Ariannol penodedig sy'n cynnig help a chyngor i bobl a chanddynt nifer o 
broblemau dyled. Yn ogystal, mae dau swyddog yn y Tîm Rhenti'n gweithio 
gyda thenantiaid i'w cefnogi ym mlwyddyn gyntaf eu tenantiaeth 

 
• Darperir amrywiaeth o fesurau diogeledd i ddiogelu preswylwyr diamddiffyn 

dan y cynllun Diogelwch a Diogeledd Cam-drin yn y Cartref. Roedd nifer y 
tenantiaethau y cofnodwyd eu bod wedi dod i ben oherwydd trais yn y cartref 
wedi lleihau'n sylweddol o 43 yn 2012/13 i 17 yn 2013/14 

 
• Mae cynllun Tenantiaethau wedi'u Dodrefnu yn rhoi opsiwn o 3 math o becyn 

dodrefn i denantiaid, yn ôl eu gofynion 
 

• Darperir gwasanaeth torri lawntiau/planhigion mewn gerddi am ddim, sef Trin 
a Thrwsio, i bensiynwyr a thenantiaid anabl 

 
Tai@Abertawe 
Mae gwefan newydd o'r enw Housing@Swansea wedi'i datblygu a'i rhoi ar waith 
(www.swanseahousing.co.uk) i alluogi cwsmeriaid i gael cyngor a gwybodaeth am 
dai sy'n ymwneud â'u hamgylchiadau personol. Mae hyn o fudd arbennig i'r rhai nad 
ydynt yn gallu defnyddio'r gwasanaeth Opsiynau Tai yn bersonol. Mae'r wefan yn 
cynnwys Tai'r Cyngor a hefyd stoc y Cymdeithasau Tai lleol a'r sector preifat sydd ar 
gael. 
 
Ôl-ddyledion rhent 
Ym mlwyddyn ariannol 2013/14, cynyddodd ôl-ddyledion rhent o gyfanswm y 
flwyddyn flaenorol o £850,187 i £1,078,902. Gellir priodoli'r cynnydd hwn i gyflwyno'r 
dreth ystafell wely. Lleihawyd y ffigurau ôl-ddyledion rhent i £1,049,205 yn 2014/15. 
O ran rheoli ôl-ddyledion, mae Swyddogion Rhent yn treulio cryn dipyn o amser yn 
gweithio gyda thenantiaid i sicrhau eu bod yn gwneud cais am yr holl fudd-daliadau y 
mae ganddynt hawl iddynt. 
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Diwygio Lles 
Nid oedd cyflwyno'r broses Diwygio Lles, a oedd wedi effeithio ar 2,400 o denantiaid, 
wedi arwain at droi unrhyw un allan o'i gartref. Roedd y Gwasanaeth Tai a Diogelu'r 
Cyhoedd wedi mabwysiadu ymagwedd oddefol at y rhai yr oedd hyn yn effeithio 
arnynt, wedi iddo gydnabod bod yr amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth tenantiaid.    
  
Gwarantau Troi Allan a Ataliwyd 
Defnyddir gwarantau i geisio adennill arian drwy weithredu gan y llysoedd pan fydd 
tenantiaid yn methu cyrraedd neu gadw at gytundebau i dalu ôl-ddyledion rhent. Yn 
2014/15, cafodd oddeutu 70% o'r gwarantau a godwyd gyda'r llys eu hatal oherwydd 
y gefnogaeth a'r cyngor a roddwyd gan staff. Roedd perfformiad yn uwch na'r targed 
amcanol, o ganlyniad i waith i sicrhau bod tenantiaid yn cynnal eu tenantiaethau. 
Ystyrir bod troi allan o gartref yn ddewis olaf, a bydd staff yn parhau i gefnogi 
tenantiaid i'w helpu i gymryd camau cadarnhaol i gynnal eu tenantiaeth.   
 
Undeb Credyd 
Sefydlwyd cynllun peilot i annog tenantiaid y cyngor i ddefnyddio gwasanaethau 
Undeb Credyd Abertawe (LASA) er mwyn eu helpu i reoli eu harian a thalu eu biliau. 
Mae'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd yn cynorthwyo'r Undeb Credyd yn 
Abertawe drwy roi cyhoeddusrwydd i'w wasanaethau drwy Swyddfeydd Tai 
Rhanbarthol a Th! Agored, y cylchgrawn i denantiaid. Yn ystod blwyddyn ariannol 
2014/15, ymunodd 132 o denantiaid y cyngor â'r Undeb Credyd.  
 
Datblygiadau yn y Dyfodol    
 
Strategaeth Rhenti 
Bydd datblygu Strategaeth Rhenti yn sefydlu nodau ac amcanion gwasanaeth Rheoli 
Rhenti effeithiol i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn hygyrch a diwallu anghenion 
cymuned amrywiol.  
 
Undeb Credyd 
Bydd y cyngor yn parhau i annog mwy o denantiaid i ymuno â'r Undeb Credyd a fydd 
yn galluogi tenantiaid i reoli eu harian yn effeithiol, gan leihau'r posibilrwydd o ôl-
ddyledion rhent ac anawsterau ariannol o ganlyniad i hynny.  
 
Diwygio Lles 
Parheir i roi cefnogaeth a help i'r rhai y mae'r SRS a'r Cap ar Fudd-daliadau'n 
effeithio arnynt. Mae hyn yn cynnwys rhoi cefnogaeth gyda cheisiadau am Daliad Tai 
Dewisol, sut i reoli arian a chyngor ar ddyled. Wrth i Gredyd Cynhwysol gael ei 
gyflwyno, bydd y tenantiaid yr effeithir arnynt yn derbyn cefnogaeth arbenigol i 
sicrhau y telir eu taliadau rhent ac y rheolir eu tenantiaethau'n effeithiol. 
 
Crynodeb o'r Prif Amcanion 

 
• Datblygu Strategaeth Rhenti 
 
• Annog mwy o denantiaid y cyngor i ymaelodi â'r Undeb Credyd 
 
• Parhau i reoli effaith diwygio lles 
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Pennod 5 
 

Gwella'r Stoc Tai Bresennol a Gwneud y Defnydd Gorau 
Ohoni 

 
5.3 Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

 
Cynllun Un Abertawe 

Pobl yn iach, yn ddiogel ac yn annibynnol 
Lleoedd da i bobl fyw a gweithio ynddynt 

 
Amcan y Gwasanaeth 

Mynd i'r afael ag anghenion yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
Mae'r awdurdod yn bartner allweddol ym  Mhartneriaeth Abertawe Mwy Diogel sy'n 
ceisio lleihau troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol, er mwyn helpu i greu 
stadau diogel lle gall preswylwyr fyw heb ofn trosedd nac aflonyddu.  
 
Mae'r awdurdod yn ymrwymedig i ymdrin yn gadarn ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol (YGG) ac mae'n gweithio'n agos gyda phartneriaid allweddol ym 
Mhartneriaeth Abertawe Mwy Diogel i fynd i'r afael ag YGG a throseddu ar stadau. 
Mae buddsoddiad sylweddol mewn adnoddau, ac mae Uned Cefnogi 
Cymdogaethau'r cyngor yn sicrhau bod landlordiaid yn bresennol ar stadau tai'r 
cyngor 24 awr y dydd. Mae tîm YGG bach, arbenigol a Phartneriaeth Ymyriad 
Teuluoedd sy'n gallu cynnig cefnogaeth i ddioddefwyr YGG a'r sawl sy'n ymddwyn 
mewn ffordd wrthgymdeithasol. 
 
Cydnabyddir y gall y sawl sy'n ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol fod yn 
ddioddefwyr hefyd, ac mae ymagwedd yr awdurdod yn un sy'n cefnogi dioddefwyr 
ymddygiad gwrthgymdeithasol a hefyd yn cynnig cefnogaeth i dramgwyddwyr i'w 
cynorthwyo i addasu eu hymddygiad gwrthgymdeithasol. Os na lwyddir i newid eu 
hymddygiad, caiff y rhai sy'n ymddwyn mewn modd gwrthgymdeithasol eu cosbi 
mewn modd cyfatebol. 
 
Mae tueddiadau diweddar yn dangos bod troseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol 
yn lleihau'n raddol.  
 
Cyflawniadau Allweddol ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol  
 
Cafwyd rhai datblygiadau arwyddocaol yn y ffordd y mae'r awdurdod yn cyflwyno'i 
wasanaeth ymddygiad gwrthgymdeithasol i denantiaid y cyngor. Mae'r rhain yn 
cynnwys offer technegol a mentrau gwasanaeth newydd i helpu i gyflwyno 
cefnogaeth fwy penodol i ddioddefwyr a'r rhai sy'n ymddwyn mewn modd 
gwrthgymdeithasol. Er enghraifft: 
 
• Mae System Gofalwyr o Bell (RCS) wedi'i chyflwyno ym mlociau fflatiau aml-

lawr Stryd Griffith John a Stryd Matthew. Mae'n caniatáu i Uned Cefnogi 
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Cymdogaethau'r cyngor fonitro'r sawl sy'n galw heibio'r fflatiau yn y blociau 
hyn o'i hystafell reoli. Mae'r system wedi helpu i atal llawer o alwadau niwsans 
ac mae wedi helpu i leihau niwsans a throseddu sy'n gysylltiedig â chyffuriau 
yn y blociau hyn 

 
• Cyflwynwyd system TG ReAct ym mis Hydref 2010 ac mae wedi bod yn 

offeryn defnyddiol i fonitro, cofnodi a rheoli ymddygiad gwrthgymdeithasol ar 
stadau tai cyngor ac mae'n cynorthwyo'n fawr wrth reoli achosion. Ar y cyd â'r 
system hon, caiff canllawiau ymddygiad gwrthgymdeithasol eu hadolygu'n 
rheolaidd a'u mabwysiadu i ddilyn arfer gorau. Rhoddir rhif achos unigryw i 
bob achwynydd bellach, a chaiff wybod pa swyddog rheoli achosion fydd yn 
ymdrin â'i achos 

 
• Mae Tîm Cefnogi ar gyfer Ymddygiad Gwrthgymdeithasol wedi'i greu o 

bersonél sydd eisoes ar gael, gyda thri swyddog arbenigol sy'n helpu 
Swyddogion Cymdogaeth i reoli achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol a'r 
system ReAct.Mae eu rôl yn cynnwys darparu adolygiadau achos ffurfiol, 
cysylltu â'r llysoedd a Phartneriaeth Abertawe Mwy Diogel, a sicrhau bod 
tramgwyddwyr a dioddefwyr yn arbennig yn derbyn y gefnogaeth 
angenrheidiol 

 
• Mae'r Bartneriaeth Ymyrryd ar gyfer Teuluoedd (FIP) yn rhan o Uned Cefnogi 

Tenantiaid yr awdurdod ac mae'n darparu cefnogaeth ddwys, arbenigol i'r 
teuluoedd hynny y gall eu hymddygiad gwrthgymdeithasol olygu y gallant golli 
eu cartref neu wynebu cosbau cyfreithiol. Dyma'r unig brosiect FIP Awdurdod 
Lleol yng Nghymru, ac fe'i hariennir gan 'Cefnogi Pobl'. Mae'r FIP yn gweithio 
gyda theuluoedd a'i nod yw lleihau eu hymddygiad gwrthgymdeithasol, gwella 
canlyniadau i blant a phobl ifanc a lleihau'r baich o ran costau ar wasanaethau 
lleol a chymdeithas ehangach gan deuluoedd o'r fath. Nid ystyrir hyn yn 
opsiwn meddal gan fod camau gorfodi yn ddewis arall ymarferol os nad yw eu 
hymddygiad yn gwella. Mae'r FIP wedi bod yn llwyddiannus gan dderbyn 
cydnabyddiaeth genedlaethol wedi iddi ennill gwobr 'Gweithio mewn 
Partneriaeth' Cymorth Cymru yn 2012 a gwobr 'Arweinyddiaeth Eithriadol gan 
Awdurdod Lleol' yng Ngwobrau Tai Cymru - y Sefydliad Tai Siartredig 2013. 

 
• Mabwysiadwyd Tenantiaethau Rhagarweiniol i denantiaid newydd ym mis 

Hydref 2012. Rhagwelir y bydd y mesur hwn yn hwyluso ymyriad cynnar o ran 
tenantiaid newydd na allant gynnal eu tenantiaethau'n foddhaol 

 
• Dyfarnwyd Safon Rheoli Tai Cymru i Wasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd y 

cyngor. Mae'r safon, a gyflwynwyd yn 2008, yn darparu arweiniad a meincnod 
i landlordiaid cymdeithasol er mwyn iddynt ddangos eu bod yn defnyddio 
ymagwedd gynhwysfawr at ymdrin yn effeithiol ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. I gyflawni'r safon hon, mae'n rhaid i landlordiaid 
gydymffurfio â'r saith ymrwymiad y mae eu hangen. Rhan allweddol o'r safon 
yw'r gofyniad i'r gwasanaeth ymgynghori â thenantiaid ar eu disgwyliadau 
ynghylch y modd y mae'n ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac 
ansawdd y gwasanaethau a ddarperir 
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• Fel gyda landlordiaid cymdeithasol eraill, s"n yw'r brif ffynhonnell gwynion o 
hyd o ran YGG ac mae'r cyngor wedi prynu dyfais monitro s"n sydd wedi bod 
yn hynod effeithiol wrth wahaniaethu rhwng ymddygiad gwrthgymdeithasol 
gwirioneddol a materion ffordd o fyw 

 
Datblygiadau yn y Dyfodol 
 
Newidiadau Deddfwriaethol 
Mae Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014 yn y 
broses o gael ei chadarnhau. Mae'r ddeddf yn cyflwyno diwygiadau a fydd yn 
dileu Gorchmynion Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (ASBO) a gwaharddiadau tai. 
Mae hefyd yn cyflwyno "Sbardun Cymunedol" sy'n rhoi hawl i ddioddefwyr fynnu 
bod camau gweithredu'n cael eu cymryd.Mae gorchmynion ASBO a 
gwaharddebau tai yn cael eu disodli gan Orchymyn Atal Troseddu (GAT), sydd ar 
gael pan gaiff person ei euogfarnu, a'r Gorchymyn Diogelu Cymunedol (GDC), y 
gellir ei gael, yn amodol ar amddiffyniadau, yn erbyn pobl ifanc o 10 i 17 oed, yn 
ogystal ag oedolion. 
 
Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn pwysleisio'r angen i holl landlordiaid yr holl 
ddaliadaethau fod yn rhagweithiol er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol trwy 
ddefnyddio ymyriad cynnar, gwaith partneriaeth amlasiantaeth a bod tenantiaid a'u 
teuluoedd yn deall yn glir y mathau o ymddygiad sy'n annerbyniol. Bydd datblygu 
deddfwriaeth i gyflwyno cofrestru ac achredu gorfodol ar gyfer landlordiaid preifat ac 
asiantiaid gosod yn ystyried materion sy'n ymwneud ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. 
 
Bydd yr awdurdod yn sicrhau y mabwysiedir y newidiadau arfaethedig hyn yn yr 
amserlen sy'n ofynnol gan y Llywodraeth a bod effaith y newidiadau yn parhau i gael 
ei monitro. 
 
Polisi Cam-drin yn y Cartref 
Mae Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd y cyngor wedi cyhoeddi Polisi Cam-drin 
yn y Cartref sy'n nodi'r polisi tai ar gyfer pobl y mae angen gwasanaethau tai arnynt 
o ganlyniad i gam-drin yn y cartref neu fygythiad o gam-drin yn y cartref. Bydd y 
polisi yn hyrwyddo agenda ataliol, yn sicrhau ymagwedd sy'n canolbwyntio ar 
ddioddefwyr ac yn cydymffurfio â strategaethau corfforaethol. Bydd Tai yn bartner 
effeithiol wrth ddod o hyd i atebion diogelwch cymunedol amlasiantaeth i helpu i 
leihau achosion o gam-drin yn y cartref, ynghyd â chynnig cefnogaeth i ddioddefwyr. 
 
Arfer Adferol 
Mae staff tai perthnasol, megis y Tîm Cefnogi YGG, gweithwyr FIP a Swyddogion 
Cymdogaeth, wedi cyflawni hyfforddiant Arfer Adferol sylfaenol. Arfer yw hwn sydd 
wedi'i ddefnyddio'n draddodiadol â phobl ifanc ac mae wedi bod yn llwyddiannus 
iawn mewn ysgolion lleol a chyda troseddwyr ifanc. Mae'r ymagwedd hon yn 
canolbwyntio ar ddatrys unrhyw wrthdaro ar y cam cynharaf posibl, gan geisio osgoi 
bai a chefnogi pobl i gymryd cyfrifoldeb am ddod o hyd i ateb adeiladol i broblemau. 
Mae'n annog cyfathrebu effeithiol a gweithio tuag at ganlyniadau cadarnhaol. Mae 
staff dethol, gan gynnwys y Tîm Cefnogi YGG, wedi ymgymryd â hyfforddiant uwch 
ac mae Arfer Adferol yn y broses o gael ei wreiddio yn ein hymagwedd at ymdrin ag 
YGG.  
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Crynodeb o'r Prif Amcanion 
 
• Parhau i weithio gyda phartneriaid allweddol i sicrhau yr ymdrinnir yn effeithiol 
ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac y cefnogir dioddefwyr 
 
• Rhoi'r newidiadau deddfwriaethol newydd ar waith a sicrhau bod y 
gwasanaeth sy'n ymdrin â'r ymddygiad gwrthgymdeithasol yn wasanaeth o safon 
sy'n diwallu anghenion tenantiaid a phreswylwyr 
 
• Gwreiddio Arfer Adferol yn ein hymagwedd at ymdrin ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 
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Pennod 5 
 

Gwella'r Stoc Tai Bresennol a Gwneud y Defnydd Gorau 
Ohoni 

 
5.4  Y Sector Preifat 

 
Cynllun Un Abertawe 

Lleoedd da i bobl fyw a gweithio ynddynt 
 

Amcan y Gwasanaeth 
Arwain a hybu gwella cyflwr tai yn y sector preifat 

 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Deddf Tai (Cymru) 2014 
Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi cyflwyno deddfwriaeth newydd â'r nod o geisio 
gwella'r sector rhentu preifat. 
 
Mae'r Ddeddf yn cynnwys cynllun cofrestru gorfodol i bob landlord yn y sector preifat 
a thrwyddedu ar gyfer landlordiaid ac asiantiaid sy'n gosod ac yn rheoli eiddo yng 
Nghymru. Y bwriad yw gwella safonau rheoli a safonau eiddo yn y sector hwn sy'n 
tyfu, a chefnogi ymwybyddiaeth gynyddol o hawliau a chyfrifoldebau priodol 
tenantiaid, landlordiaid ac asiantiaid gosod a rheoli. 
 
Mae'n ofynnol hefyd yn ôl Deddf Tai (Cymru) 2014 i Awdurdodau Lleol nodi lleoliad 
eiddo gwag ac mae'n caniatáu i Awdurdodau Lleol osod cosb Treth y Cyngor ar 
gartrefi sydd wedi bod yn wag am fwy na chwe mis, mewn ymgais i annog 
perchnogion i'w defnyddio unwaith eto. 
 
Yn ogystal, bydd y ddeddf hefyd yn gofyn am weithio agosach gyda landlordiaid 
preifat oherwydd caiff dyletswydd ddigartrefedd yr Awdurdod Lleol ei chyflawni drwy 
gynnig llety yn y sector rhentu preifat. 
 
Y Cyd-destun Cenedlaethol 
Yn ôl y ffigurau diweddaraf gan StatsWales, mae oddeutu 70% o'r tai yng Nghymru 
ar hyn o bryd dan berchnogaeth breswyl a rhentir 14% gan landlordiaid sector 
preifat. Mae'n dilyn felly bod y sector preifat yn chwarae rhan bwysig wrth gyflawni 
amcanion cenedlaethol a lleol ar gyfer tai yng Nghymru. Mae Deddf Tai (Cymru) 
2014 yn amlinellu nifer o flaenoriaethau tai Llywodraeth Cymru o ran y sector preifat. 
Mae’r rhain yn cynnwys: 
 

• Cymorth ariannol i sefydliadau i ddefnyddio tai gwag unwaith eto gan fod 90% 
o eiddo gwag yn y sector preifat 

 
• Yr angen i gyflymu'r amser a gymerir i ymdrin â Grantiau Cyfleusterau i'r 

Anabl  
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• Cydnabyddiaeth bod ansawdd y sector rhentu preifat yng Nghymru'n wael a 
bod angen i Awdurdodau Lleol gymryd camau gweithredu i wella cytundebau 
rhentu 

 
• Ymrwymiad i helpu landlordiaid preifat i weithio gyda thenantiaid i wella 

safonau 
  
• Llywodraeth Cymru'n ceisio mwy o bwerau cyfreithiol i reoli'r sector rhentu 

preifat 
 
Y Fframwaith Deddfwriaethol 
Roedd Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 
[GDRh] wedi disodli'r ddeddfwriaeth flaenorol a oedd yn rheoli darparu Grantiau 
Adnewyddu Tai (ac eithrio Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl (GCA) sy'n orfodol o hyd). 
Mae'r GDRh yn rhoi pwerau cyffredinol, eang i ddarparu cymorth ar gyfer 
adnewyddu tai yn lle'r gyfres gyfarwyddol, flaenorol o reolau am ddarparu grantiau 
tai.  Mae gan awdurdodau lleol bellach y rhyddid i benderfynu ar ba fath o gymorth 
i'w gynnig, ac fe'u hanogir i ddefnyddio ffyrdd eraill i helpu pobl i atgyweirio a chynnal 
a chadw eu tai. 
 
Cyllid 
Nid oes digon o arian grant tai uniongyrchol i drin yr amrywiaeth a lefel y problemau 
sy'n ymwneud â thai'r sector cyhoeddus. Datblygwyd ymagweddau eraill, yn 
benodol, datblygwyd cynnyrch sy'n seiliedig ar fenthyciadau gan ddefnyddio ecwiti 
perchnogion tai eu hunain, i gynyddu'r symiau cynyddol o fuddsoddiad preifat a 
sicrhau bod y math iawn o waith yn cael ei wneud i safon uchel. Ystyrir bod cymorth 
sy'n seiliedig ar fenthyciadau, megis cynllun Troi Tai'n Gartrefi, yn ddull mwy 
cynaliadwy o sicrhau adnewyddu tai, gydag arian yn cael ei ailgylchu i'r 'pot' 
benthyciadau wedi i eiddo gael ei werthu. Yna bydd yr arian a ailgylchwyd ar gael i'w 
ddefnyddio gan berchnogion tai eraill y mae angen cymorth arnynt. 
 
Y Cyd-destun Lleol 
Mae ymagwedd yr awdurdod at dai'r sector preifat ac addasiadau i bobl ag 
anableddau wedi'i ddisgrifio'n gynhwysfawr yn y ddogfen bolisi "Polisi Tai'r Sector 
Preifat ac Addasiadau i'r Anabl i Ddarparu Cymorth 2012-2017" a gymeradwywyd 
ym mis Tachwedd 2011. Datblygwyd y polisi yn unol â'r ddeddfwriaeth bresennol ac 
mae'n disgrifio'n fanwl y materion a gododd a chyfeiriad y polisi i helpu i fynd i'r afael 
â chyflwr gwael y tai yn y sector preifat, ac anghenion pobl ddiamddiffyn h!n a phobl 
anabl.  
 
Dyma grynodeb o'r materion sydd wedi cyfeirio'r polisi: 
 

• Mae proffil oed stoc y sector preifat yn Abertawe yn debyg i broffil Cymru 
gyfan, ond ceir mwy o dai yn y band oed 1919 i 1944 (15.9% yn lleol o'i 
gymharu â 10.9% ar draws Cymru) 

 
• Ar draws Abertawe, mae gan tua 15% o dai preifat berygl Categori 1 (fel y'i 

diffinnir gan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai) 
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• Amcangyfrifir bod tua 12,900 (15.0%) o anheddau lle mae'r aelwyd mewn tlodi 
tanwydd, y mae 19% ohonynt yn derbyn budd-daliadau. Roedd y gyfradd 
uchaf o dlodi tanwydd yn y sector rhentu preifat   

 
• Y perygl mwyaf cyffredin a ganfuwyd oedd 'oerfel gormodol', mewn 56% o 

achosion. Y tri mesur pwysicaf yr oedd eu hangen i wella effeithlonrwydd ynni 
a chael effaith ar dlodi tanwydd oedd inswleiddio silindrau d"r, inswleiddio 
llofftydd a boeleri newydd 

  
• Mae cysylltiad clir rhwng peryglon Categori 1 ac aelwydydd incwm isel 
 
• Amcangyfrifir bod 3,754 o anheddau gwag, sef 3.85% o'r stoc breifat.  O'r 

rhain, amcangyfrifir bod 2,269 o'r rhain wedi bod yn wag am fwy na 6 mis 
(ffigurau 1 Ebrill 2015) 

 
• Mae gan rai ardaloedd neu 'fannau gwael' gyfraddau sylweddol uwch o dai 

gwael sy'n dangos yr angen am ymyrryd gan ddefnyddio ymagweddau ardal 
 

• Mae ymchwil leol a gyflawnwyd gan y cyngor ac ymchwil genedlaethol ar 
gyfer LlC wedi cysylltu crynhoad uchel o HMO â chydlyniant cymunedol ac 
effeithiau cynaladwyedd andwyol.  Nodwyd problemau penodol yn wardiau'r 
Castell a'r Uplands, gyda chysylltiadau nodedig rhwng unrhyw grynhoad o 
HMO a lefelau uchel o broblemau parcio ar y stryd, ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, cwynion am s"n a gwastraff, lleoedd ysgol i ddisgyblion 
yn cael eu gwastraffu; ac effeithiau negyddol ar y strydlun, o gyflwr tai gwael, 
problemau gwastraff ac arwyddion Ar Osod.  Gallai Campws y Bae Prifysgol 
Abertawe oddi ar Ffordd Fabian ac adleoli Prifysgol y Drindod Dewi Sant i 
SA1 arwain at alw newydd i newid eiddo'n llety HMO yn St Thomas.  Bydd LlC 
cyn bo hir yn rhyddhau pecyn cymorth a fydd yn amlinellu arfer gorau i 
gynghorau ystyried ei ddefnyddio o ran HMO   

 
• Dengys astudiaethau Llywodraeth Cymru fod pobl h!n yn llawer mwy tebygol 

o fyw mewn tai mewn cyflwr gwael.  Mae hyn yn cael effaith sylweddol ar eu 
hiechyd a'u lles ac mae'n debygol o gyfrannu at gyfraddau damweiniau yn y 
cartref yn ogystal ag afiechydon eraill.  Yn ôl rhagolygon demograffig, 
disgwylir i gyfran y bobl h!n yn Abertawe gynyddu'n sylweddol dros y 10 
mlynedd nesaf   

 
• Nid oes digon o fuddsoddiad gan grantiau tai uniongyrchol i fynd i'r afael â 

phroblemau mewn tai'r sector preifat ac mae angen datblygu mentrau eraill  
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O'r holl dystiolaeth a gafwyd, y saith problem allweddol a'r polisïau i fynd i'r afael â 
hwy yw: 
 
Mater a nodwyd Polisi 

Cartrefi unigol mewn 
cyflwr gwael a thai â 
pheryglon Categori 1 
ar draws yr ardal 

• Benthyciadau a dargedwyd a chronfa atgyweirio brys, ar gyfer 
y mwyaf diamddiffyn 

• Partneriaeth Gofal a Thrwsio Abertawe 
 
 

Tai mewn cyflwr 
gwael wedi'u crynhoi 
mewn ardaloedd 
penodol 

• Ardal Adnewyddu'r Hafod wedi'i chwblhau. Cyhoeddwyd bod 
Sandfields yn ardal adnewyddu oherwydd bod angen ymyriad 
ardal darged arni i wella cyflwr tai. 

• Cymryd camau gorfodi priodol gyda pherchnogion eiddo 
rhentu preifat 

Poblogaeth sy'n 
heneiddio'n byw 
mewn cyfran uchel o 
dai mewn cyflwr 
gwael 

• Targedu benthyciadau a chymorth grantiau 
• Partneriaeth Gofal a Thrwsio Abertawe 
• Gwasanaeth asiantaeth grant mewnol i gynorthwyo pobl h!n 

a diamddiffyn 
• Gwasanaethau GCA ac addasu tai cyflym 

Diwylliant o 
ddibynnu ar grantiau 
 

• Cyflwyno cymorth sy'n seiliedig ar grantiau a chyflwyno 'cyflwr 
gydol oes' i rai mathau o grantiau a roddir 

• Datblygu gwasanaethau eraill yn y tymor hir, megis 
gwasanaethau rheoli prosiectau i gwsmeriaid, pecynnau 
cyngor a gwybodaeth ar gynnal a chadw cartrefi 

Cyflwr gwael tai 
rhenti preifat gan 
gynnwys Tai 
Amlfeddiannaeth 
 

• Grantiau cymorth i landlordiaid i gefnogi atgyweirio gr"p ac 
Adnewyddu Ardaloedd 

• Gosod amodau trwyddedu HMO i eiddo trwyddedadwy 
• Cymryd camau gorfodi priodol â landlordiaid i leihau peryglon 

neu gael gwared arnynt 
• Cymryd camau gorfodi priodol mewn achosion o HMO a gaiff 

eu rheoli'n wael 
• Bydd y CDLl yn cynnwys polisi am HMO sy'n adeiladu ar y 

polisi CDU a fabwysiadwyd a chanlyniadau pecyn offer arfer 
gorau LlC sydd ar ddod. 

Tai wedi'u 
hinswleiddio'n wael, 
yn effeithio ar bobl 
h!n yn enwedig, gan 
achosi mwy o 
salwch a 
marwolaethau yn y 
gaeaf 

• Cytundeb Lefel Gwasanaeth â'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni - 
cyngor, gwybodaeth, gwasanaethau dangos y ffordd er mwyn 
gwella effeithlonrwydd ynni yn y cartref. 

• Cyflwyno ceisiadau cyllid i ddarparwyr cyllid addas a 
chyflwyno prosiectau ymarferol i gynnig mesurau arbed ynni i 
aelwydydd y nodwyd bod eu hangen arnynt fwyaf. 

Tai gwag mewn 
ardaloedd y nodwyd 
bod angen tai arnynt 

•    Cymorth grant yn gyfnewid am hawliau enwebu ar gyfer 
ymgeiswyr digartref/rhestr aros 

• Benthyciadau i landlordiaid a datblygwyr er mwyn 
ailddefnyddio cartrefi gwag unwaith eto 
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Cyflawniadau Allweddol ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol 
 

• Cafwyd gostyngiad parhaus yn yr amserau aros ar gyfer y Grant Cyfleusterau 
i'r Anabl  

 
• Mae Gwasanaethau Asiantaethau Grant wedi'u gwella a'u hehangu i sicrhau y 

gall cynifer â phosib o gwsmeriaid diamddiffyn gael mynediad i atgyweiriadau 
neu addasiadau o safon i'w cartrefi mewn modd amserol 

 
• Cafwyd adolygiad o wasanaeth Grant Cyfleusterau i'r Anabl yr awdurdod gan 

ganolbwyntio ar greu effeithlonrwydd i wella'r gwasanaeth a ddarperir i 
gwsmeriaid 

 
• Cynhaliwyd Arolwg Cyflwr Tai ar draws y ddinas i gasglu gwybodaeth gyfoes 

am y stoc tai preifat ac i gyfeirio polisi a strategaethau'r dyfodol 
 
• Cwblhawyd y rhaglenni Atgyweirio Gr"p a Gwella Amgylcheddol yn yr Hafod  

 
• Cyhoeddwyd mai Sandfields fydd yr ardal adnewyddu nesaf ac mae arolygon 

eiddo, yn dilyn gwaith atgyweirio gr"p, wedi dechrau. Bydd y Rhaglen 
Ardaloedd Adnewyddu yn gwella ansawdd ac effeithlonrwydd ynni tai. Bydd 
gwelliannau'n cynnwys inswleiddio waliau allanol a llofftydd, gosod boeleri 
newydd, atgyweiriadau mewnol ac allanol a chymorth diogelwch yn y cartref i 
breswylwyr diamddiffyn. Bydd y rhaglen hefyd o fantais i fusnesau lleol, gan 
greu cyfleoedd am swyddi a hyfforddiant drwy fenter 'Y Tu Hwnt i Frics a 
Morter' Dinas a Sir Abertawe 

 
• Sicrhawyd arian ychwanegol drwy gynllun LlC/ECO, Lleoedd Llewyrchus 

Llawn Addewid Llywodraeth Cymru a Chwmni Cyfleustod i ehangu cwmpas y 
gwaith yn yr ardal adnewyddu gan ganolbwyntio ar effeithlonrwydd ynni yn y 
cartref 

 
• Roedd Asesiadau Gorfodi yn ystod 2012-2014 wedi nodi peryglon Categori 1 

mewn 154 o dai a pheryglon Categori 2 mewn 403 o dai rhentu preifat, gan 
gynnwys HMO. Lleihawyd 196 o beryglon Categori 1 yn llwyddiannus neu eu 
dileu drwy gamau gorfodi 

 
• Cafodd 939 o dai rhentu preifat (gan gynnwys HMO) eu gwella a'u gwneud yn 

addas at y diben  
 

• Cwblhawyd ymchwil a wnaed gan y cyngor i nodi, llunio proffiliau a mapio 
HMO ynghyd ag amlygu ardaloedd â chrynoadau uchel ym mis Rhagfyr 2013. 
Roedd gwleidyddion ar y Gweithgor (gan gynnwys Cynghorwyr Lleol ac 
Aelodau Cynulliad) wedi pwyso ar aelodau LlC, gan ddefnyddio'r adroddiad 
ymchwil fel tystiolaeth, ynghylch y potensial i ddiwygio'r system gynllunio yng 
Nghymru i roi mwy o bwerau cynhwysfawr i'r cyngor sy'n debyg i'r rhai sydd ar 
waith yn Lloegr 
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• Erlynwyd 18 o landlordiaid yn llwyddiannus am droseddau'n ymwneud â 
thrwyddedu a rheoli HMO a pheidio â chydymffurfio a rhybuddion gorfodi 

 
Datblygiadau yn y Dyfodol 
 
Bydd yr awdurdod  yn parhau i wella'r stoc tai preifat drwy gynlluniau a mentrau 
amrywiol yn y blynyddoedd i ddod. Fe'u rhestrir isod: 
 
Adnoddau i Gefnogi Adnewyddu Tai a GCA, Benthyciadau a Rhyddhau Ecwiti 
Mae Polisi Adnewyddu Tai'r Sector Preifat ac Addasiadau i'r Anabl wedi'i ddatblygu o 
raglen gytunedig o arian cyfalaf cyffredinol gwerth £5.2 miliwn yn 2015/16. 
Cadarnhawyd arian Grant Cyfalaf Penodol (GCP) Llywodraeth Cymru gwerth £0.7m 
ar gyfer Ardal Adnewyddu Sandfields yn 2015/16. 
 
Yn ddiweddar, mae'r arian sydd ar gael i ddarparu grantiau tai ar gyfer atgyweirio ac 
adnewyddu wedi gostwng yn sylweddol ac nid yw mor hawdd cael grantiau ag y bu. 
Yn Abertawe, mae targedu adnoddau ar gyfer y mwyaf diamddiffyn (yr henoed a'r 
anabl yn arbennig), sy'n byw yn y tai gwaethaf eu cyflwr, wedi cynyddu er mwyn 
sicrhau bod yr arian cyfyngedig yn mynd i'r rheiny y mae angen cymorth arnynt 
fwyaf.  
 
Mae'r galw am gymorth grant yn fwy o lawer na'r adnoddau, ac mae'r awdurdod wedi 
archwilio ffyrdd eraill i helpu i atgyweirio, cynnal a chadw ac addasu cartrefi heb 
arian grant uniongyrchol. Mae polisi presennol yr awdurdod yn ymrwymo i barhau i 
ddatblygu cynnyrch benthyciadau i gefnogi ac ategu grantiau. Mae'r awdurdod wedi 
cyflwyno'n llwyddiannus y cysyniad o gymorth yn seiliedig ar fenthyciadau yn ei bolisi 
ac wedi darparu benthyciadau i gwblhau atgyweiriadau hanfodol i'r deiliaid tai hynny 
y mae angen y rhain arnynt fwyaf. Bydd yr awdurdod yn parhau i ystyried gweithio 
gydag Awdurdodau Lleol eraill, gan ddefnyddio cymorth sy'n seiliedig ar 
fenthyciadau, i archwilio'r posibilrwydd o gydweithio ychwanegol i fwyafu'r 
buddsoddiad posib sydd ar gael i aelwydydd sector preifat y mae angen cymorth 
arnynt. Bydd hyn yn cynnwys datblygu a chyflwyno Cynllun Benthyciadau Gwella 
Cartrefi Cenedlaethol Llywodraeth Cymru. 
 
System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai (HHSRS) 
Mae'r awdurdod wedi croesawu'n llawn egwyddorion yr HHSRS a'r pwerau gorfodi 
cysylltiedig, ac mae wedi datblygu arbenigedd yn yr HHSRS fel ei fod yn sail i 
bolisïau gorfodi ac adnewyddu yn y dyfodol.   
 
Eiddo Gwag 
Mae'r Awdurdod Lleol yn bwriadu defnyddio anheddau gwag at ddibenion preswyl. 
Er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r galw am dai, mae'r awdurdod wedi nodi'r angen i 
gynyddu swm y llety o safon sydd ar gael i'w rentu gan deuluoedd. Mae'r cynllun 
Grantiau ar gyfer Enwebiadau (Grants4Noms) wedi'i ddatblygu, gyda phwyslais 
penodol ar ailddefnyddio eiddo teuluol y nodwyd y buont yn wag am rhwng dwy i 
bum mlynedd. Y bwriad yw defnyddio'r cynllun yn rhagweithiol gyda landlordiaid 
preifat er mwyn cynyddu'r cyflenwad o dai rhentu preifat sydd ar gyfer y rheiny ar 
Restr Aros Tai'r Cyngor, drwy fynnu hawliau enwebu fel amod i'r grant. 
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Yn ogystal, mae'r awdurdod wedi defnyddio'r Benthyciadau Tai Gwag ailgylchadwy 
yn llwyddiannus drwy'r Cynllun Troi Tai'n Gartrefi, a bydd yr awdurdod yn parhau i 
weithio gyda Chynghorau Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr i 
ddefnyddio'r arian i sicrhau ailddefnyddio cartrefi gwag drwy gynnig cymorth ariannol 
a defnyddio pwerau gorfodi mewn modd priodol. Derbyniwyd rhagor o arian ar gyfer 
y cynllun yn 2014/15 a bydd ar gael yn 2015/16.  
 
Adnewyddu ac Adfywio Ardaloedd 
Yn yr Ardaloedd Adfywio a sefydlwyd, bydd yr awdurdod yn ceisio gwella'r stoc tai 
drwy waith atgyweirio gr"p ar derasau cyfan, a gwella'u heffeithlonrwydd ynni, 
ynghyd â gwella'r amgylchedd lleol, lle bydd arian yn caniatáu, drwy gynlluniau 
gwella amgylcheddol cysylltiol. Cwblhawyd y rhaglen Ardal Adnewyddu yn yr Hafod 
yn 2013. Mae'r awdurdod yn defnyddio canlyniadau Arolwg Cyflwr Tai'r Sector 
Preifat, a gynhaliwyd yn 2010, i nodi ardaloedd daearyddol lle mae cyflwr tai yn wael, 
lle ceir tlodi tanwydd a'r amddifadedd cysylltiedig a fyddai'n elwa o ymyriad tai mewn 
ardaloedd a dargedir. Gan ddefnyddio'r wybodaeth hon, cyhoeddwyd mai Sandfields 
fydd ardal nesaf yr awdurdod i elwa o waith adnewyddu. Bydd yr awdurdod yn 
parhau i ymchwilio i ffynonellau cyllid sydd ar gael ac yn ceisio datblygu 
partneriaethau gyda Chwmnïau Cyfleustod a darparwyr cyllid eraill megis 
Llywodraeth Cymru, i ariannu atgyweiriadau a/neu welliannau effeithiolrwydd ynni 
mewn ardaloedd a nodwyd.  
 
Gweithio mewn Partneriaeth 
Mae'r awdurdod wedi datblygu perthynas gref â landlordiaid y sector preifat drwy 
Fforwm Landlordiaid Abertawe. Mae'r awdurdod yn cymryd rhan yn y  cynllun 
cenedlaethol, Achredu Landlordiaid Cymru, sy'n annog landlordiaid i fabwysiadu 
ymagwedd broffesiynol at osod drwy ganiatáu landlordiaid 'addas a phriodol' i ennill 
achrediad ar ôl cyflawni cwrs hyfforddiant, cwblhau asesiad yn llwyddiannus ac 
ymrwymo i gôd ymarfer. Disodlir y cynllun hwn gan y cynllun cofrestru a thrwyddedu 
gorfodol pan gaiff Deddf Tai (Cymru) 2014 ei chadarnhau. 
 
Mae'r awdurdod yn gweithio gyda Phrifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod 
Dewi Sant, ac mae ganddo Fforwm Cyswllt Myfyrwyr Abertawe ffurfiol sy'n cynnwys 
swyddogion o sefydliadau addysgol gan gynnwys Coleg G"yr Abertawe, Heddlu De 
Cymru ac aelodau etholedig lleol. Mae'r cytundeb partneriaeth wedi bod yn gyfrifol 
am gyflwyno ac ariannu swydd Swyddog Cyswllt â'r Gymuned ym Mhrifysgol 
Abertawe ers mis Awst 2013. Yn dilyn ymyriadau llwyddiannus â'r boblogaeth 
myfyrwyr ac ymatebion i gymunedau tymor hir lleol mewn ardaloedd myfyrwyr, a 
chanddynt, mae'r swydd dros dro wedi'i hestyn am ddwy flynedd arall. 
 
Bydd Gofal a Thrwsio Abertawe yn parhau i ddarparu gwasanaethau gwerthfawr i 
berchnogion tai h!n mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd, y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, y Gwasanaeth Iechyd a darparwyr gwasanaethau 
lleol eraill. Mae Abertawe ar hyn o bryd yn cynnal trafodaethau uno gyda Gofal a 
Thrwsio Castell-nedd Port Talbot. 
 
Caiff y Grant Cyfleusterau i'r Anabl a'r Rhaglen Addasu Tai eu cyflwyno gyda 
phwyslais ar leihau amserau aros ac adolygu prosesau i wella effeithlonrwydd. 
Hefyd, bydd cymryd rhan yn y prosiect ADAPT gyda chymdeithasau tai lleol yn helpu 
i wella'r ffordd y mae'r awdurdod yn dyrannu ac yn ailddefnyddio tai wedi'u haddasu i 
bobl y mae gwir angen hyn arnynt.   
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Mae'r awdurdod yn cynnig cyngor di-duedd, am ddim ar effeithiolrwydd ynni drwy ei 
bartneriaeth â'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Mae'r berthynas yn allweddol i 
ymdrechion yr awdurdod i sicrhau lleihau tlodi tanwydd ar draws y ddinas a'r sir.  
 
Arolwg Landlordiaid Sector Preifat 
Ar ddiwedd 2013, ymgynghorodd y Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd â 
pherchnogion llety sector preifat yn Abertawe. Ymgynghoriad wyneb yn wyneb oedd 
hwn mewn digwyddiad Fforwm Landlordiaid a thrwy arolwg ar-lein. Prif ddiben yr 
arolwg hwn oedd cadarnhau y byddai gwasanaethau'n annog landlordiaid i weithio 
gyda'r awdurdod ar unrhyw gynllun gosod preifat yn y dyfodol.Bydd canlyniadau 
unrhyw arolwg yn helpu i lunio unrhyw gynlluniau yn y dyfodol, gan rymuso 
landlordiaid sydd wedi bod yn rhan o'r broses. Mae adroddiad sy'n cynnwys 
canlyniadau'r arolwg a'r argymhellion dilynol wedi'i gwblhau. Roedd cyfanswm o 72 o 
landlordiaid wedi cwblhau'r arolwg. 
 
Canfu'r arolwg fod y mwyafrif llethol o landlordiaid sy'n rheoli naill ai hwy eu hunain 
neu drwy Asiantaeth Gosod, yn defnyddio'r "gair llafar" (38%) a'r “rhyngrwyd” (36%) 
fel y dulliau a oedd orau ganddynt hwy i ddod o hyd i denantiaid. Maent yn ofni 
cyfnodau hir heb rent ac yn gwerthfawrogi perthnasoedd tymor hir ac ymdeimlad o 
ymddiriedaeth. 
 
Gofynnwyd i landlordiaid pa wasanaethau y byddai'n eu hannog i weithio gyda'r 
awdurdod ar gynllun gosod sector preifat. Yr hyn sy'n ddiddorol yw bod landlordiaid 
sy'n rheoli eu hunain a'r rhai sy'n defnyddio asiantaethau gosod wedi rhoi'r un 
ymatebion, er mewn trefn ychydig yn wahanol. Roedd y ddau gr"p yn gytûn mai 
"mynediad i fenthyciadau di-log at ddiben atgyweirio ac adnewyddu" oedd y brif 
flaenoriaeth iddynt. 
 

Blaenor
iaeth 

Landlordiaid sy'n hunanreoli Landlordiaid sy'n defnyddio Asiantaethau 
Gosod 

1. Mynediad i fenthyciadau 
di-log at ddiben atgyweirio 
ac adnewyddu 

Mynediad i fenthyciadau di-log at ddiben 
atgyweirio ac adfer 

2. Tystysgrifau EPC am ddim Cefnogi Tenantiaid 

3. Cefnogi Tenantiaid Gostyngiad ar aelodaeth o gymdeithas 
landlordiaid 

4. Gostyngiad ar aelodaeth o 
gymdeithas landlordiaid 

Tystysgrifau EPC am ddim 

5. Fforymau landlordiaid Fforymau landlordiaid 

 
 
Rhannwyd y gwasanaethau uchod hefyd yn grwpiau o landlordiaid i nodi 
blaenoriaethau landlordiaid â phortffolios bach (1 i 5 eiddo) a mawr (6+ eiddo). 
Rhoddodd hyn yr un flaenoriaeth sef "mynediad i fenthyciadau di-log at ddiben 
atgyweirio ac adnewyddu"; 
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Blaenoriaeth  Portffolios Llai Portffolios Mwy 

1. Mynediad i fenthyciadau 
di-log at ddiben 
atgyweirio ac adnewyddu 

Mynediad i fenthyciadau di-log at 
ddiben atgyweirio ac adnewyddu 

2. Tystysgrifau EPC am 
ddim 

Gostyngiad ar aelodaeth o 
gymdeithas landlordiaid 

3. Cefnogi Tenantiaid Fforymau landlordiaid 

 
Perchnogaeth 
Rhannwyd y gwasanaethau uchod hefyd yn grwpiau o landlordiaid i nodi 
blaenoriaethau landlordiaid â buddion perchnogaeth gwahanol, fel a ddangosir isod.  
  

Perchnogaeth 
Landlord 

   

Blaenoriaeth Prif Fusnes Busnes Eilradd Buddsoddiad 

1. Mynediad i 
fenthyciadau 
di-log at 
ddiben 
atgyweirio ac 
adnewyddu 

Mynediad i 
fenthyciadau di-
log at ddiben 
atgyweirio ac 
adnewyddu 

Budd-dal Tai neu 
Lwfans Tai Lleol yn 
cael ei dalu'n 
uniongyrchol 

2. Tystysgrifau 
EPC am ddim 

Fforymau 
landlordiaid 

Gwarantau Rhent 

3. Fforymau 
landlordiaid 

Cefnogi 
Tenantiaid 

Gwarant am ernes ar 
gyfer difrod 

4. Cefnogi 
Tenantiaid 

Gostyngiad ar 
aelodaeth o 
gymdeithas 
landlordiaid 

Yswiriant landlord am 
ddim 

5. Gostyngiad ar 
aelodaeth o 
gymdeithas 
landlordiaid 

Hyfforddiant cyn 
tenantiaeth 

Newyddion rheolaidd 
am ddeddfwriaeth a  
pholisïau i landlordiaid 

 
Mae'r tabl uchod yn dangos bod gan y landlordiaid sy'n ystyried bod eu gwasanaeth 
yn brif fusnes neu'n fusnes eilaidd flaenoriaethau tebyg, nid yn unig iddynt hwy eu 
hunain ond hefyd yng nghyd-destun yr arolwg cyffredinol. Fodd bynnag, mae'r 
landlordiaid sy'n ystyried eu heiddo'n fuddsoddiad yn canolbwyntio ar gyfres o 
flaenoriaethau gwahanol. 
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Tai Amlfeddiannaeth  
Gyda chyflwyno Deddf Tai 2004, symudodd yr awdurdod o gofrestru HMO i'w 
trwyddedu. Mae trwyddedu gorfodol ar gyfer HMO mwy, â thri llawr a phum deiliad 
neu fwy, yn berthnasol i bob ardal yn y ddinas.  
 
Mae cynllun Trwyddedu HMO ychwanegol yn gymwys i wardiau'r Castell ac 
Uplands, sy'n cynnwys HMO llai, a'r rhai sy'n cynnwys fflatiau hunangynhwysol llwyr 
sydd wedi'u heithrio'n benodol o Drwyddedu Gorfodol. 
 
Mae 1,539 HMO trwyddedig o Chwefror 2015 o gyfanswm amcangyfrifedig o stoc 
trwyddedadwy o 1,700 eiddo. Mae amodau byw, gan gynnwys ffactorau diogelwch, 
wedi gwella ac mae ffocws ar well rheoli a'r strydlun sy'n gysylltiedig ag amryfal 
ddeiliaid.  
 
Mae Polisi Trwyddedu HMO yr awdurdod 2010 yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. 
 
Dylai'r CDLl gynnwys polisi ar HMO, gan adeiladu ar y polisi CDU a fabwysiadwyd a 
chanlyniadau pecyn offer arfer gorau HMO LlC sydd ar ddod. 
 
Cartrefi Parc 
Mae gan Abertawe bedwar safle Cartrefi Parc sy'n lletya oddeutu 300 o aelwydydd 
mewn cymysgedd o gartrefi perchnogion preswyl neu wedi'u rhentu'n breifat, yn 
amrywio o gartrefi symudol modern i garafanau mwy traddodiadol. 
 
Roedd Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013, a gyflwynwyd yn 2014, wedi 
diweddaru deddfwriaeth a oedd wedi bodoli ers dros 40 mlynedd. Mae'n cyflwyno 
trefniadau trwyddedu newydd ar gyfer Cartrefi Parc i gynorthwyo wrth wella cyflwr 
cartrefi a sicrwydd daliadaeth i ddeiliaid. 
 
Mae gwaith yn mynd rhagddo gyda pherchnogion y pedwar safle i aildrwyddedu'r 
safleoedd o dan y ddeddfwriaeth newydd. 
 
Crynodeb o'r Prif Amcanion 
 
Mae'r awdurdod yn ceisio: 

 
• Darparu gwasanaethau o safon sy'n targedu adnoddau cyfyngedig y grant tai 

ar fynd i'r afael â pheryglon iechyd a diogelwch yn y cartref er mwyn helpu 
pobl h!n, anabl a diamddiffyn i aros yn annibynnol yn eu cartrefi 

 
• Datblygu cymorth sy'n seiliedig ar fenthyciadau i sicrhau ailgylchu arian yn y 

blynyddoedd i ddod 
 
• Sicrhau bod gwaith adeiladau o safon dda, gan ddefnyddio'n gwasanaethau 

Asiantaeth Grant mewnol a'u targedu ar gyfer cleientiaid h!n ac anabl 
diamddiffyn 

 
• Manteisio i'r eithaf ar yr adnoddau cyfalaf sydd ar gael drwy geisiadau 

ymchwil, datblygu partneriaethau a chyflwyno prosiectau adnewyddu tai ac 
effeithlonrwydd ynni priodol mewn ffordd ymarferol 
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• Gwella tai yn ardal Sandfields drwy raglen ardal adnewyddu 
 
• Gwella'r stoc tai a'r amgylchedd mewn ardaloedd y nodwyd eu bod yn 

ardaloedd targed i'w hadnewyddu drwy atebion atgyweirio pwrpasol, 
gwelliannau effeithlonrwydd ynni a chynlluniau gwella amgylcheddol 
cysylltiedig 

 
• Targedu gorfodi i ymdrin ag eiddo â pheryglon Categori 1 er mwyn gwella 

cyflwr tai ac yn sgil hyn, helpu i wella iechyd y preswylwyr 
 
•  Mynd ati i fod yn rhan o'r bartneriaeth â Gofal a Thrwsio Abertawe, a'i 

chefnogi, gan sicrhau cyngor da ar les ac eiriolaeth a bod gwasanaethau 
tasgmon yn cael eu darparu i bobl h!n yn Abertawe 

 
• Datblygu ei rôl strategol wrth gydlynu gwelliannau effeithlonrwydd ynni a 

buddsoddiad yn y stoc tai breifat drwy ddatblygu partneriaethau â 
Chymdeithasau Tai, landlordiaid preifat a pherchnogion tai eraill, gan roi 
ystyriaeth arbennig i'r canlyniadau a gynigir yn Neddf Tai (Cymru) 2014 

 
• Darparu cyngor o safon ar effeithlonrwydd ynni yn y cartref, gwasanaethau 

gwybodaeth a chyfeirio drwy'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a dulliau eraill 
 
• Cyrraedd targedau safonau perfformiad lleol, wedi'u meincnodi yn erbyn 

awdurdodau lleol eraill, ar gyfer adnewyddu tai'r sector preifat a 
gwasanaethau addasiadau i'r anabl 

 
• Archwilio i fwy o gyfleoedd i weithio ar y cyd rhwng landlordiaid, asiantiaid ac 

awdurdodau lleol eraill, Cymdeithasau Tai a sefydliadau eraill i wneud y 
defnydd gorau posib o'r sector tai rhent preifat i bobl leol 

 
• Defnyddio canlyniadau Arolwg Landlordiaid y Sector Preifat a pharhau i 

ymgynghori'n rheolaidd â landlordiaid i helpu i ddatblygu asiantaeth 
gosodiadau cymdeithasol y sector preifat  

 
• Ymgysylltu â pherchnogion cartrefi gwag i gynnig cymorth ariannol drwy 

gynlluniau lleol a chenedlaethol i sicrhau bod y cartrefi hyn yn cael eu 
hailddefnyddio at ddibenion tai 

 
• Archwilio cosbau sy'n seiliedig ar Dreth y Cyngor a amlinellir yn Neddf Tai 

(Cymru) 2014 o ran eiddo gwag 
 
 
 
 
 

  

59

38732-16 Local Housing Strategy WEL REV_Layout 1  24/02/2016  12:05  Page 59



Strategaeth Tai Lleol 2015 - 2020 
 

58 
 

  

60

38732-16 Local Housing Strategy WEL REV_Layout 1  24/02/2016  12:05  Page 60



Strategaeth Tai Lleol 2015 - 2020 
 

59 
 

Pennod 5 
 

Gwella’r Stoc Tai Bresennol a Gwneud y Defnydd Gorau 
Ohoni 

 
5.5 Effeithlonrwydd Ynni yn y Cartref 

 
 

Cynllun Un Abertawe 
Lleoedd da i bobl fyw a gweithio ynddynt 

 
Amcan y Gwasanaeth 

Arwain a hybu gwella cyflwr tai yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Y Cyd-destun Cenedlaethol 
Amcangyfrifir bod nifer yr aelwyd mewn tlodi tanwydd, neu mewn perygl o fod mewn 
tlodi tanwydd, wedi cynyddu i 386,000 o ganlyniad i'r cynnydd mewn prisiau 
tanwydd. O'r herwydd, mae gwella effeithlonrwydd ynni cartrefi'n bwysicach nag 
erioed. Mae ymagwedd yr awdurdod at effeithlonrwydd ynni a lleihau tlodi tanwydd 
yn seiliedig ar weithio ar y cyd a chydlynu â darparwyr tai a sefydliadau partner eraill 
sy'n chwarae rôl bwysig wrth gydymffurfio â Chynllun Gweithredu Effeithlonrwydd 
Ynni Llywodraeth Cymru (LlC).  
 
Y Cyd-destun Lleol 
Cynhaliwyd Arolwg o Gyflwr Tai'r Sector Preifat yn 2010 ac amlygwyd y materion 
lleol canlynol o ran effeithlonrwydd ynni:  
 

• Y sgôr SAP gymedrig (Perfformiad yr Asesiad Safonol 2005, sy'n graddio ynni 
 yn ôl graddfa 0 (gwael) i 100 (da)) oedd 54 yn Abertawe, a oedd yn uwch na'r 
 cyfartaledd o 50 a gafwyd yn genedlaethol yn seiliedig ar ganfyddiadau 
 arolwg Byw yng Nghymru 2008 
 
• Yr anheddau lleiaf ynni-effeithiol oedd y rhai hynaf (cyn 1919) a thai a oedd 
 wedi'u troi'n fflatiau.  Y sgôr SAP gymedrig ar gyfer anheddau a oedd yn cael 
 eu rhentu'n breifat oedd 51, a oedd yn is na'r sgôr ar gyfer anheddau a 
 ddefnyddiwyd gan berchnogion (55) 
 
• Bydd gwella effeithlonrwydd ynni'n cyfrannu at amrywiaeth o flaenoriaethau 
 corfforaethol Abertawe; yn wir, bydd yn cyfrannu at amrywiaeth eang o 
 faterion, er enghraifft, lleihau allyriadau carbon o dan y System Mesur Iechyd 
 a Diogelwch, trechu tlodi tanwydd, dileu peryglon Categori 1, iechyd a lles 
 gwell a chartrefi mwy cynnes, gwell  
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• Mae lefel peryglon oerfel gormodol yn broblem o ystyried nifer y preswylwyr 
 h!n yn Abertawe (mae 35.5% ohonynt yn 60 oed neu'n h!n) a'r cysylltiad 
 posib ag afiechydon sy'n gysylltiedig ag oerfel 

 
Y canlynol yw prif amcanion yr awdurdod o ran effeithlonrwydd ynni ar draws yr holl 
ddaliadaethau tai:  

 
• Hyrwyddo a hybu effeithlonrwydd ynni a chynorthwyo preswylwyr wrth gael 
 gwybodaeth er mwyn helpu i leihau defnydd ynni a biliau tanwydd  
 
• Cyfeirio preswylwyr at y ffynonellau ariannu sydd ar gael ar gyfer mesurau 
 effeithlonrwydd ynni 
 
• Gwella sgôr SAP (sef mesur effeithlonrwydd eiddo) cartrefi 
 
• Lleihau allyriadau carbon deuocsid a'r defnydd o ynni 
 
• Cynyddu nifer y bobl sy'n defnyddio technolegau adnewyddadwy 
 
• Gwneud cais am yr arian sydd ar gael a rheoli'r modd y cyflawnir prosiectau 
 er mwyn mwyafu nifer y mesurau effeithlonrwydd ynni a osodir mewn cartrefi 
 yn Abertawe 
 
• Parhau i fuddsoddi er mwyn bodloni Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) sy'n 
 pennu targed SAP o 65 ar gyfer cartrefi cymdeithasol a rentir 

 
Cyflawniadau Allweddol ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol 
 
Strategaeth a Thargedu 
 
Strategaeth 
Abertawe oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i lunio Cynllun Gweithredu 
Gwres Fforddiadwy. Datblygwyd ef mewn partneriaeth â Thasglu Tlodi Tanwydd 
Abertawe a National Energy Action (NEA), elusen flaenllaw ym maes lleihau tlodi 
tanwydd. Roedd y Cynllun Gweithredu Gwres Fforddiadwy'n sylfaen i'r cydweithredu 
rhwng y sectorau cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector er mwyn trechu tlodi a lleihau 
allyriadau carbon. (Daw hyn bellach dan gylch gwaith ehangach y Gr"p Llywio 
Cynhwysiad Ariannol.)  
 
Targedu  
Mae Dinas a Sir Abertawe wedi llwyddo wrth ddefnyddio ffynonellau gwybodaeth 
amrywiol i dargedu gwaith effeithlonrwydd ynni'n seiliedig ar ardaloedd ar gyfer eiddo 
tai cymdeithasol a rhai yn y sector preifat. Mae'r ffynonellau gwybodaeth hynny'n 
cynnwys Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC), data Tystysgrif Perfformiad 
Ynni, data Perfformiad yr Asesiad Safonol (SAP) a data o Arolwg o Gyflwr Tai. O 
ganlyniad i'r targedu yma, rydym wedi llwyddo i sicrhau arian o nifer o ffrydiau 
ariannu, fel y'u nodir isod, gan ddod ag oddeutu £2.2m i Abertawe yn 2015. Yn 
ogystal â gwella effeithlonrwydd thermol eiddo yn Abertawe, roedd hyn yn helpu i 
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sicrhau llawer o swyddi mawr eu hangen yn yr ardal drwy gynnwys cymalau 
manteision cymdeithasol mewn cytundebau adeiladu.  
 
Ffrydiau Ariannu a ddefnyddir 
 

• Arbed - rhaglen ariannu effeithlonrwydd ynni Llywodraeth Cymru, a 
gynllunnir i ddod â manteision amgylcheddol, cymdeithasol ac 
economaidd i Gymru, a buddsoddiad cydlynol ym mherfformiad ynni 
cartrefi yng Nghymru. Mae ar gyfer cymunedau incwm isel 
 

• ECO – Cynllun y Llywodraeth i helpu i wella effeithlonrwydd ynni eiddo 
domestig ym Mhrydain yw Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni, a ariennir drwy 
gyflenwyr ynni sy'n cysylltu â phreswylwyr a landlordiaid er mwyn nodi 
mesurau effeithlonrwydd ynni addas a'u rhoi ar waith 
 

• GDHIF – Cymhelliad a lansiwyd gan Lywodraeth y DU yw Cronfa Gwella 
Cartrefi'r Fargen Werdd.  Mae hwn yn gynllun ad-dalu sydd ar gael i bob 
aelwyd yng Nghymru a Lloegr, gan gynnwys landlordiaid, a'i nod yw 
gwneud cartrefi'n fwy ynni-effeithlon 
 

• CESP – roedd y Rhaglen Arbed Ynni Cymunedol yn rhwymedigaeth ar 
gwmnïau ynni yn y DU i gyflwyno mesurau arbed ynni i aelwydydd incwm 
isel, fesul ardal. Roedd y rhwymedigaeth ar waith rhwng 1 Medi 2009 a 31 
Rhagfyr 2012 
 

• CERT – Roedd y Targed Lleihau Allyriadau Carbon (CERT) (yr 
Ymrwymiad Effeithlonrwydd Ynni gynt), a gynhaliwyd mewn 3 cham, yn 
gofyn i bob cyflenwr trydan a nwy gynorthwyo eu cwsmeriaid i ddefnyddio 
mesurau effeithlonrwydd ynni yn eu cartrefi. Roedd yn rhaid i gyflenwyr 
gyflawni o leiaf hanner eu harbedion ynni mewn aelwydydd ar fudd-
daliadau a oedd yn gysylltiedig ag incwm a chredydau treth; disodlwyd hyn 
gan ECO yn 2013 

 
Cynlluniau 
 
Sector Preifat  
 

• Ardal Adnewyddu'r Hafod - menter sector preifat mewn partneriaeth â 
Scottish & Southern Electric a Scottish Power a lwyddodd i sicrhau 
£580,000 drwy CESP er mwyn helpu i inswleiddio waliau solet a gosod 
boeleri mewn cartrefi sector preifat, a £714,000 arall drwy gam 1 Arbed 
  

• Ardal Adnewyddu Sandfields – Nod ardal adnewyddu newydd Abertawe 
yw gwella 1,000 o eiddo rhwng 2014 a 2019 ac mae wedi sicrhau £1.8 
miliwn drwy Arbed 2 er mwyn helpu i ariannu mesurau ynni 
 

• Gosod prif gyflenwadau nwy a gwres canolog yng Nglynteg a Bryn-y-môr 
– Yn y ddwy ardal, elwodd eiddo sector cyhoeddus a phreifat o 
gymorthdaliadau gan CERT a thalebau cyfnewid ynni gwerth oddeutu 
£30,000. Hwylusodd y prosiectau hyn y gwaith o ddod â phiblinellau nwy i 
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ardaloedd lle nad oedd tyllau nwy, ardaloedd "heb nwy", a ystyriwyd i fod 
mewn tlodi tanwydd. Gwnaed y gwaith hwn mewn partneriaeth â Chymru 
Gynnes 
 

Stoc y Cyngor 
 

• Llwyddodd yr awdurdod mewn partneriaeth â Scottish Power a ‘Regen 
and Renew’ i ddisodli oddeutu 1136 boeleri graddfa 'G' â boeleri graddfa 
'A' effeithlon newydd yn stoc y cyngor drwy CESP gwerth £1.4 miliwn 
  

• Llwyddodd yr awdurdod hefyd i sicrhau miliwn arall o arian CESP ar gyfer 
inswleiddio waliau solet a drysau sy'n effeithlon yn thermol. Mae ECO wedi 
disodli CESP bellach ac mae'r cymhorthdal hwn yn parhau i'w ddefnyddio 
er mwyn ariannu mesurau tebyg 
 

• Rhaglen lofftydd - yn ddiweddar, daeth rhaglen inswleiddio llofftydd 
lwyddiannus iawn y cyngor i ben mewn partneriaeth â Nwy Prydain, a 
ariannodd y prosiect ar y cyd drwy CERT ac ECO. Inswleiddiodd y cynllun 
2,500 o gartrefi, gan wella effeithlonrwydd ynni'n sylweddol a rhoi'r 
potensial i aelwydydd arbed tua £100 y flwyddyn ar eu biliau tanwydd 
 

Cyngor, Cyhoeddusrwydd ac Addysg 
Mae Dinas a Sir Abertawe'n awyddus i hyrwyddo gwasanaethau annibynnol i 
breswylwyr lleol er mwyn helpu i wella eu heffeithlonrwydd ynni, yn ogystal â 
chynghori ar nwyddau ynni-effeithlon mewn cartrefi a dulliau adeiladu.   
Ar hyn o bryd, mae'r cyngor yn gweithio gyda'r asiantaethau canlynol:  
 

• Cymru Effeithlon, a gynhelir gan Lywodraeth Cymru, sy'n rhoi cyngor a 
gwybodaeth ddiduedd am ddim i bobl yn Abertawe sydd am arbed a/neu greu 
ynni, lleihau eu biliau ynni a defnyddio d"r yn fwy effeithlon, ar gyfer eiddo 
domestig a masnachol 
 

• Mae'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni hefyd yn rhoi cyngor tebyg dros y ffôn ac 
ar y we. Mae'n rhoi cyngor i fusnesau, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai 
ar atebion penodol i effeithlonrwydd ynni tai 
 

• Nyth – Mae rhaglen Nyth yn darparu gwaith gwella ynni a ariennir gan 
grantiau i aelwydydd sy'n gymwys.  Caiff ei hariannu gan Lywodraeth Cymru 
a'i rheoli gan Nwy Prydain. Disodlodd Nyth y Cynllun Effeithlonrwydd Ynni 
Cartref  

 
Cyhoeddusrwydd 
Mae cynyddu ymwybyddiaeth o effeithlonrwydd ynni'n allweddol er mwyn cyflawni 
nodau ac amcanion yr awdurdod. Trwy weithio ar y cyd â phartneriaid, mae 
amrywiaeth o offer i sicrhau y mynegir cyngor ynni'n effeithiol i'r cyhoedd. Cynhelir 
nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus a gefnogir gan yr awdurdod drwy gydol y flwyddyn 
gyda'r nod o drechu tlodi, eithrio cymdeithasol a thlodi tanwydd. Mae'r rhain yn 
cynnwys digwyddiadau a gynhelir gan Nyth a'r awdurdod lleol, er enghraifft, fforymau 
landlordiaid lleol.  
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Cyhoeddir erthyglau rheolaidd mewn cyhoeddiadau fel 'T! Agored' (y cylchgrawn 
chwarterol i denantiaid a lesddeiliaid y cyngor), ac 'Arwain Abertawe', a ddosberthir i 
bob aelwyd.  
 
Mae gwefan Tai a Diogelu'r Cyhoedd yn cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf i 
denantiaid ac aelwydydd preifat am effeithlonrwydd ynni, yn ogystal â ffrydiau 
ariannu posib amrywiol ar gyfer aelwydydd sector preifat.  
 
Addysg 
Mae'r Cynllun Benthyg Monitor Ynni ar gael mewn partneriaeth â SWALEC mewn 
llyfrgelloedd ar draws y ddinas i'w benthyg gan aelwydydd lleol, sy'n mynd â'r 
monitor adref am gyfnod er mwyn dangos sut mae eu cartref yn defnyddio ynni. 
Mae'n helpu pobl i ddeall eu defnydd o ynni ac i nodi, lle bo modd, lle gallant arbed 
arian ar eu biliau tanwydd.  
Mae gwybodaeth sy'n gysylltiedig ag effeithlonrwydd ynni ar gael yn y pecyn 
gwybodaeth i denantiaid y cyngor ar gyfer eu cartref. Mae'r wybodaeth yn rhoi 
awgrymiadau defnyddiol ar sut i arbed ynni, cyfarwyddiadau ar wresogi a 
rheolaethau sy'n berthnasol i'w heiddo, a Thystysgrif Perfformiad Ynni o ran sut 
mae'r eiddo'n perfformio'n thermol.  
 
Datblygiadau yn y Dyfodol 
 
Yn ogystal â pharhau i hyrwyddo a chynghori ar effeithlonrwydd ynni'n gyffredinol, 
bydd yr awdurdod yn ceisio datblygu ymagweddau newydd at sicrhau gwelliannau 
effeithlonrwydd ynni yn y cartref. Bydd gweithgareddau'n debygol yn y meysydd 
canlynol yn y dyfodol:  
 
Y Fargen Werdd ac ECO 
Fframwaith ariannol newydd a fydd yn darparu arian i ddeiliaid tai a busnesau er 
mwyn gwella effeithlonrwydd ynni yn eu heiddo yw'r Fargen Werdd. Caiff yr arian ei 
ad-dalu drwy filiau ynni deiliad y t!. Codir tâl y Fargen Werdd ar fesurydd trydan yn 
yr eiddo. Lle bo modd, bydd yr awdurdod yn defnyddio hyn a Chronfa Gwella 
Cartrefi'r Fargen Werdd ar gyfer ei brosiectau sy'n seiliedig ar ardaloedd a'i Raglen 
Gyfalaf er mwyn helpu i ddiwallu Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).  
 
Technoleg Adnewyddadwy 
Bydd yr awdurdod yn parhau i fonitro datblygiadau o ran technoleg adnewyddadwy, 
gan gynnwys cyfleoedd i sicrhau incwm o ffynonellau fel y Tariff Cyflenwi Trydan a'r 
Cymhelliad Gwres Adnewyddadwy. Lle bo adnoddau adnewyddadwy'n ddewis 
ymarferol yn lle mesurau effeithlonrwydd ynni traddodiadol, caiff y rhain eu gosod yn 
y stoc tai. Bydd yr awdurdod yn gweithio gyda phartneriaid i fonitro a gwerthuso 
effeithiolrwydd y technolegau hyn.  
 
Mae'r awdurdod hefyd yn ymchwilio i ddichonoldeb Cynllun Ynni Adnewyddadwy a 
Menter Gymunedol; ei nod fydd datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol, 
lle bydd pobl leol yn elwa o'r ynni adnewyddadwy a gynhyrchir. Mae'r prosiect hefyd 
yn anelu at fod yn fodd i ddatblygu gallu i bwynt lle gall cymunedau ddatblygu 
cynlluniau eraill eu hunain.  
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Crynodeb o'r Prif Amcanion 
 

• Hybu effeithlonrwydd ynni a helpu preswylwyr i gael gwybodaeth a chyngor er 
 mwyn helpu i leihau lefelau defnyddio ynni a thlodi tanwydd yn Abertawe  
 
• Helpu preswylwyr unigol i gael arian i dalu am fesurau gwella effeithlonrwydd 
 fel inswleiddio, gyda manteision amgylcheddol cysylltiedig fel lleihau 
 allyriadau carbon o gartrefi 
 
• Gweithio mewn partneriaeth â darparwyr cyllid wrth reoli a chyflwyno 
 prosiectau i fwyafu nifer y mesurau effeithlonrwydd ynni a osodir mewn 
 cartrefi ar draws yr holl ddaliadaethau yn Abertawe 
 
• Sicrhau arian effeithlonrwydd ynni i gynorthwyo gyda thargedau buddsoddi yn 
 ardaloedd tai y mae angen arnynt fesurau arbed ynni i leihau lefelau tlodi 
 tanwydd a gwella'r stoc tai 
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Pennod 6 
 

Mynd i'r Afael ag Anghenion Tai Grwpiau Penodol 
 

6.1 Digartrefedd 
 

Cynllun Un Abertawe 
Dechrau da mewn bywyd i blant 

Pobl yn iach, yn ddiogel ac yn annibynnol 
 

Amcan y Gwasanaeth 
Mynd i'r afael ag anghenion pob defnyddiwr gwasanaeth 

 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Sut cyflwynir gwasanaethau ar hyn o bryd 
Mae gwasanaeth Opsiynau Tai'r awdurdod yn cyflwyno amrywiaeth o wasanaethau, 
gan gynnwys tîm o weithwyr achos sy'n canolbwyntio ar atal digartrefedd, cynghorwr 
ariannol a all helpu perchnogion cartrefi sy'n wynebu adfeddiannu drwy eu 
cynrychioli yn y llys, a swyddog ailsefydlu cyn-droseddwyr sy'n gweithio'n 
uniongyrchol gyda chleientiaid mewn carcharau cyn iddynt gael eu rhyddhau.  
 
Mae'r gwasanaeth Opsiynau Tai hefyd yn rhoi cyngor a help i unrhyw un sy'n 
ddigartref, gan gynnwys darparu llety dros dro i unrhyw deulu digartref ag angen 
blaenoriaethol. Mae'r awdurdod hefyd wedi datblygu amrywiaeth o opsiynau llety 
dros dro ar gyfer teuluoedd digartref.  
 
Darperir gwasanaethau digartrefedd ymhlith ieuenctid gan Brosiect Bays, sy'n 
bartneriaeth rhwng Barnardo's a'r awdurdod. Mae Prosiect Bays yn darparu 
ymagwedd "siop dan yr unto" ar gyfer pobl ifanc. Mae'r gwasanaeth yn canolbwyntio 
ar gefnogi pobl i aros gyda'u rhieni neu'u perthnasau pan fo modd. Mae'r 
bartneriaeth wedi datblygu amrywiaeth o opsiynau llety dros dro a pharhaol ar gyfer 
pobl ifanc, gan gynnwys nifer hyblyg o unedau llety â chymorth, llety brys a llety ar 
gyfer pobl ag anghenion cymhleth. Darperir cefnogaeth yn ôl y galw hefyd ar gyfer y 
rhai sy'n barod i fyw'n annibynnol.  
 
Mae amrywiaeth o wasanaethau a mentrau ar gyfer pobl sy'n cysgu ar y stryd yn 
Abertawe, gan gynnwys y canlynol:  
 

• Gwasanaeth allgymorth ar y stryd a dosbarthu brecwast 
 
• Un gwely brys y gellir ei ddefnyddio o nos i nos ac ar benwythnosau'n unig 
 
• 52 o welyau mynediad uniongyrchol 
  
• Cerdyn adnoddau cysgu ar y stryd, sy'n rhoi gwybodaeth allweddol i bobl sy'n 
 cysgu ar y stryd 
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• Partneriaeth â Gobaith Abertawe i gynorthwyo pobl sy'n cysgu ar y stryd i gael 
 llety yn ystod misoedd oeraf y flwyddyn   
 
• Llinell Gymorth ar gyfer Pobl sy'n Cysgu ar y Stryd yn Abertawe, sy'n helpu i 
 nodi lleoliadau newydd lle gellir canfod pobl sy'n cysgu ar y stryd  
  
• Mae Cydlynydd y Tîm Amlasiantaeth ar gyfer Digartrefedd yn helpu unigolion 
 digartref cymhleth y mae angen arnynt ymateb gan dîm amlasiantaeth er 
 mwyn dod â'u digartrefedd i ben, neu'i atal rhag digwydd    

 
Mae'r awdurdod hefyd yn arwain yr ymateb cydlynol i fynd i'r afael ag effaith pobl 
sy'n cysgu ar y stryd, a'i lleihau, drwy Dasglu Cysgu ar y Stryd hirsefydlog. Mae 
aelodau'r gr"p yn cynnwys staff nifer o adrannau'r awdurdod lleol, partneriaid o'r 
sector gwirfoddol, staff yr awdurdod iechyd, cynrychiolwyr eglwysi lleol a 
chynrychiolwyr awdurdodau cyfagos.  
 
Mae gwasanaethau atal digartrefedd yn Abertawe'n cynnwys 700 o unedau 
cefnogaeth yn ôl y galw sy'n gallu cefnogi amrywiaeth o grwpiau cleientiaid, 300 o 
gartrefi â chymorth a Noddfa (cynllun sy'n ariannu gwella diogelwch eiddo er mwyn 
helpu teuluoedd sy'n dioddef cam-drin yn y cartref i deimlo'n ddiogel).  
 
Mae'r awdurdod hefyd yn cynnal Cynllun Dewis arall yn hytrach na Gwely a 
Brecwast. Ar hyn o bryd, mae gan y cynllun 41 o unedau llety a ddarperir gan Ddinas 
a Sir Abertawe, Gwalia, y Gymdeithas Tai i Deuluoedd a Thai Coastal. Yn bennaf, 
mae'r rhain yn fflatiau un gwely a ddefnyddir i ddarparu llety dros dro i unigolion 
digartref sydd ag angen blaenoriaethol. Mae'r cynllun wedi llwyddo i alluogi'r 
awdurdod i leihau'r amser y mae teuluoedd digartref yn ei dreulio mewn llety gwely a 
brecwast a lleihau nifer y bobl sydd mewn llety gwely a brecwast.  
 
Mae'r strategaeth "Symud Ymlaen" yn Abertawe yn bartneriaeth dymor hir rhwng 
Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd Dinas a Sir Abertawe, cymdeithasau tai lleol 
ac asiantaethau statudol a gwirfoddol amrywiol ar draws y ddinas. Nod y gr"p 
Symud Ymlaen yw cynorthwyo pobl sy'n barod i symud o lety dros dro a gefnogir i 
denantiaeth annibynnol. Mae hyn yn helpu i atal "blocio gwelyau" yn y ddinas. Bu'r 
cynllun ar waith ers dechrau'r 1990au; fel ciplun, mae wedi rhoi cartrefi i dros 200 o 
bobl yn y pum mlynedd diwethaf yn unig, a chaiff oddeutu 85% o'r tenantiaethau eu 
cynnal a'u cadw i safon foddhaol.  
 
Llety parhaol 
Ym mis Gorffennaf 2015, roedd dros 4,000 o geisiadau wedi'u cofrestru ar restr aros 
y cyngor. Cyfanswm y stoc tai y mae'r awdurdod yn berchen arno ar hyn o bryd yw 
13,600. Yn 2014/15, bu 796 o deuluoedd yn gymwys i dderbyn cymorth, yn 
anfwriadol ddigartref ac ag angen blaenoriaethol, sy'n cyfateb i 20% o'r rhestr aros.  
Mae'r ffigurau ailgartrefu diweddaraf ar gyfer 2013/14: cafodd 2,010 o deuluoedd eu 
hailgartrefu oddi ar y rhestr aros, gan gynnwys 633 (31%) yn ôl blaenoriaeth 
oherwydd digartrefedd.  
 
Hefyd, darperir oddeutu 9,000 o denantiaethau tai cymdeithasol gan gymdeithasau 
tai ar draws y ddinas.  Mae'r Wallich, sy'n elusen i'r digartref, yn rheoli tîm mynediad 
rhentu preifat a ddatblygwyd ar ôl digomisiynu Ikon Lettings yn 2014.  
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Cymorth Ariannol 
Yn 2013/14, cyfanswm yr arian i Abertawe o Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl oedd 
£14,628,115. Defnyddir yr arian hwn ar gyfer amrywiaeth o wasanaethau i atal 
digartrefedd ac i gefnogi teuluoedd yn eu llety. Mae'r arian hefyd yn cefnogi 
darpariaethau ar gyfer iechyd meddwl, pobl h!n ac anableddau dysgu. Cafodd yr 
arian ei rewi ar gyfer 2014/15 a chaiff ei leihau i £14,498,656.18 ar gyfer 2015/16.  
 
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru'n ariannu nifer o wasanaethau'n 
uniongyrchol drwy grantiau atal digartrefedd A180. Buddsoddir oddeutu £300,000 o 
grantiau A180 mewn sefydliadau trydydd sector sy'n cyflwyno gwasanaethau 
digartrefedd yn Abertawe, gyda'r rhan fwyaf ohonynt yn canolbwyntio ar bobl sy'n 
cysgu ar y stryd. Ariennir cynlluniau ychwanegol sydd ar waith ar draws Cymru'n 
genedlaethol.  
 
Crynodeb a Dadansoddiad o'r Galw 
Mae gan Abertawe nifer cymharol uchel o benderfyniadau ar ddigartrefedd; bu 3,189 
yn 2014/15 (gan gynnwys atal cyfanswm o 1,186 o achosion).  Yn rhannol, mae hyn 
yn adlewyrchu'r ymagwedd ragweithiol at yr holl bobl ddigartref, sef y rhai â 
blaenoriaeth a'r rhai nad ydynt yn flaenoriaeth. Er enghraifft, eir ati i annog teuluoedd 
i gysylltu â'r awdurdod ar unwaith os ydynt mewn perygl o fod yn ddigartref, er mwyn 
i'r gwaith o geisio atal digartrefedd a defnyddio llety dros dro allu dechrau'n gynnar.  
 
Dangosir yr ymagwedd ragweithiol hon at ddigartrefedd gan y ffaith bod Abertawe, 
yn gyson, ymysg yr ardaloedd gyda'r nifer isaf o bobl mewn llety dros dro ar draws 
Cymru gyfan. Er enghraifft, rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2015 nid oedd yr 
awdurdod wedi lletya'r un teulu mewn llety gwely a brecwast a chafodd 10 unigolyn 
yn unig ei letya yn y fath fodd; symudwyd y rhain i gyd i lety mwy addas o fewn 6 
wythnos.  
 
Mae'r gwasanaeth Opsiynau Tai'n gyson yn derbyn tua 3,000 o geisiadau 
digartrefedd bob blwyddyn. Derbyniwyd bod oddeutu 40% ohonynt yn ddigartref yn 
ystod 2013/14. Yn ystod 2014/15, derbyniwyd bod ar 796 o aelwydydd angen 
blaenoriaethol, sydd 6% yn is na'r nifer y derbyniwyd eu bod yn ddigartref statudol yn 
2013/14.  
 
Hyd yr amser y treuliodd teuluoedd mewn llety dros dro yn ystod 2014/15 ar 
gyfartaledd oedd 52 o ddiwrnodau. Gostyngodd y cyfartaledd amser y treuliodd 
teuluoedd mewn llety gwely a brecwast o 6 diwrnod yn 13/14 i 1 diwrnod yn 14/15. 
Mae'r awdurdod yn darparu llety dros dro i oddeutu 300 o deuluoedd bob blwyddyn.  
 
Yn gyson, prif achosion digartrefedd yw gadael carchar, colli llety a rentir, a 
pherthynas yn chwalu (yn enwedig y rhai sy'n gysylltiedig â cham-drin yn y cartref). 
Mae'r rhain yn gyfrifol am rhwng 70 ac 80% o'r holl achosion o ddigartrefedd a 
dderbynnir yn Abertawe.  
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Trefniadau Cynllunio Digartrefedd 
Sefydlwyd y Tîm Cynllunio Strategaeth Digartrefedd (TCSD) gyda'r nod o ddarparu 
fframwaith cynllunio i ddiwallu anghenion llety, iechyd a chefnogaeth tymor hir yr holl 
bobl sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.  
 
Mae'r TCSD yn cwrdd bob chwarter. Mae aelodaeth yn agored i unrhyw sefydliad 
sy'n cyflwyno gwasanaethau i bobl ddigartref ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr 
sefydliadau statudol a thrydydd sector, gan gynnwys landlordiaid cymdeithasol, 
darparwyr cefnogaeth, asiantaethau cyngor a gwasanaethau cefnogi tenantiaid.  
 
Mae'r TCSD yn gyfrifol am ddatblygu cynllun busnes sy'n darparu'r fframwaith ar 
gyfer cynllunio gwasanaethau digartrefedd ac yn bwynt cyfeirio ar gyfer cyflwyno 
argymhellion i gr"p comisiynu Cefnogi Pobl.   Fe'i defnyddir hefyd er mwyn llywio 
penderfyniadau o ran arian LlC, e.e. A180 a dulliau eraill o ariannu awdurdodau lleol.  
 
Mae'r TCSD yn comisiynu gweithgorau i gyflawni gwaith penodol o ran meysydd 
blaenoriaeth. Mae'r gweithgorau presennol yn cynnwys y canlynol:  
 

• Tasglu Cysgu ar y Stryd 
 
• Gr"p Strategaeth Symud Ymlaen 
 
• Gr"p Datblygu'r Sector Preifat 
 
• Gr"p Defnyddwyr Porth 
 
• Gr"p Darparwyr ar gyfer Digartrefedd ymhlith Ieuenctid 
 

Categorïau angen blaenoriaethol fesul math o 
aelwyd 

2014/15 

Gyda phlentyn/phlant dibynnol 273 

Beichiog  79 

Henoed 30 

Anabledd corfforol 63 

Salwch meddwl/anabledd/anawsterau dysgu 38 

Rhesymau penodol eraill 37 
Pobl rhwng 18 a 21 oed sy'n gadael gofal 11 

Pobl rhwng 16 a 17 oed 2 

Pobl sy'n dianc rhag trais yn y cartref/sydd 
wedi'u bygwth â thrais 

126 

Pobl sy'n gadael y lluoedd arfog  3 

Cyn-garcharorion 134 

Argyfyngau 0 
Cyfanswm 796 
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• Grwpiau Llywio a Chymuned Agored 
Mae'r TCSD yn derbyn adroddiadau cynnydd gan arweinwyr gweithgorau ac yn gallu 
cynghori, cyflwyno argymhellion neu godi pryderon o ran gwaith y gr"p.  
 
Mae'r TCSD yn adolygu digartrefedd yn lleol bob blwyddyn. Adlewyrchir y 
blaenoriaethau yn nogfennau a chyflwyniadau cynllunio Cefnogi Pobl i Lywodraeth 
Cymru.  
  
Mae ef hefyd yn cydnabod nad problem tai yn unig yw digartrefedd, a bod atebion 
llwyddiannus yn aml yn seiliedig ar rannu cyfrifoldeb â'r gwasanaethau iechyd, prawf 
a gofal cymdeithasol.    
 
Cyfraniad Defnyddwyr Gwasanaeth 
Y strategaeth "agored" yw'r fframwaith ar gyfer ymgynghori â defnyddwyr 
gwasanaeth yn Abertawe o ran problemau digartrefedd a chefnogi pobl. Fe'i 
sefydlwyd yn wreiddiol yn 2004 ac mae'i haelodaeth yn cynnwys sefydliadau sector 
gwirfoddol, annibynnol a statudol. Mae hefyd yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth 
sy'n aelodau o'r sefydliadau hyn. Trwy fynd ati i gynnwys defnyddwyr gwasanaeth, 
gall y bobl sy'n comisiynu, yn cynllunio ac yn cyflwyno gwasanaethau gael 
gwybodaeth gywir am farn defnyddwyr gwasanaeth am eu hanghenion, y modd y 
cyflwynir gwasanaethau, diffygion, newidiadau a gwelliannau, a'r rhwystrau y maent 
yn eu hwynebu. Felly, gall cynllunio, dylunio, cyflwyno, gwerthuso a monitro 
gwasanaethau fod yn seiliedig ar wir anghenion a barn defnyddwyr gwasanaeth, 
wedi'u hybu o bosib gan y safbwyntiau gwahanol a'r syniadau newydd y gall 
defnyddwyr gwasanaeth eu cyfrannu. Cyflwynwyd y trefniadau lleol yn Rhanbarth 
Bae'r Gorllewin bellach hefyd. Cynhelir digwyddiadau ymgynghori ac adborth 
blynyddol yn rhanbarthol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth ar draws yr ardal.  
 
Cyflawniadau Allweddol ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol 
 
Ers 2007, bu nifer o ddatblygiadau pwysig o ran gwasanaethau digartrefedd, gan 
gynnwys y canlynol:  
 
Canolbwyntio ar Atal 
Cynhaliwyd dau adolygiad pwysig o'r gwasanaeth Opsiynau Tai dros y pum mlynedd 
diwethaf. Mae'r adolygiadau wedi canolbwyntio ar sicrhau mai'r cwsmer sydd wrth 
wraidd darparu gwasanaethau ac mai atal digartrefedd yw'r prif ffocws.  Mae'r 
adolygiadau wedi helpu i sicrhau y gall y gwasanaeth barhau i fodloni dangosyddion  
a mesurau perfformiad allweddol, e.e. nifer y bobl sydd mewn llety gwely a brecwast, 
hyd arosiadau mewn llety dros dro ar gyfartaledd, etc, er gwaethaf cynnydd yn y 
galw am y gwasanaeth.  
 
Lletya'n Gyntaf  
Mae Abertawe wedi treialu ymagwedd "Lletya'n Gyntaf" at ymdrin â phobl sy'n cysgu 
ar y stryd; mae'n cynnwys rhoi llety i'r bobl fwyaf diamddiffyn ac yn defnyddio 
cyllidebau unigol er mwyn annog pobl sydd wedi bod yn cysgu ar y stryd ers cyfnod 
hir i gysylltu â'r gwasanaethau. Cafodd ethos y gwaith hwn ei ymestyn drwy 
ddatblygu gwasanaeth Cydlynydd y Tîm Amlasiantaeth ar gyfer Digartrefedd.  Mae'r 
arian ar gyfer swydd y cydlynydd wedi'i dynnu yn ôl, ond mae'r disgwyliad y bydd y 
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gwasanaethau'n gweithio gyda'i gilydd ac yn datrys digartrefedd yn parhau'n 
ddigyfnewid.  
 
Defnyddio llety gwely a brecwast 
Mae defnyddio llety gwely a brecwast wedi amrywio'n sylweddol dros y pum mlynedd 
diwethaf. Yn ystod 2012/13, rhoddwyd 280 o deuluoedd mewn llety gwely a 
brecwast, sef cyfartaledd o 23 y mis. Fodd bynnag, yn ystod 2014/15, rhoddwyd 343 
o deuluoedd mewn llety gwely a brecwast, sef cyfartaledd o 29 y mis.  
 
Cynllun Gaeaf ar gyfer Pobl sy'n Cysgu ar y Stryd 
Mae'r awdurdod wedi ariannu cynllun gaeaf ar gyfer pobl sy'n cysgu ar y stryd ers 
2008. Ei nod yw sicrhau y cynigir llety dros dro i bawb sy'n cysgu ar y stryd yn ystod 
tywydd oer ac amgylchiadau eithriadol eraill. Cafodd hwn ei ymestyn yn 2011/12 er 
mwyn caniatáu i brosiect Lloches Nos Abertawe agor yn ystod misoedd oeraf y 
flwyddyn. Partneriaeth rhwng eglwysi lleol a rhanddeiliaid sy'n cysgu ar y stryd yw'r 
Lloches Nos; mae'n darparu llety brys dros nos ac opsiynau symud ymlaen i 
unigolion sy'n ddigartref ar y stryd yn Abertawe. Mae'r Lloches Nos wedi datblygu'n 
bartneriaeth flynyddol sy'n agor am gwpl o fisoedd bob gaeaf er mwyn cynorthwyo'r 
unigolion mwyaf dybryd eu hangen yn ystod adegau arbennig o anodd. Yn ystod y 4 
blynedd gyntaf, mae'r Lloches Nos wedi helpu oddeutu 150 o ddynion a menywod i 
ddod oddi ar y strydoedd neu'u helpu i osgoi cysgu ar y strydoedd. Mae'n rhaid i'r 
cyngor gymryd rhan yn y broses flynyddol o gyfrif nifer y bobl sy'n cysgu ar y 
strydoedd. Yn ystod y cyfrifon diwethaf, gwelwyd rhwng 7 a 10 unigolyn a oedd yn 
cysgu ar y strydoedd.  
 
Y Porth 
Yn gynnar yn 2009, comisiynodd y Tîm Cynllunio Strategaeth Digartrefedd waith 
'Teithio o Ddigartrefedd' i fapio mynediad unigolion digartref tymor hir i wasanaethau. 
Un o negeseuon amlycaf y gwaith hwn oedd y ffaith bod gofyn i bobl ddigartref 
gwblhau sawl cais ac ailadrodd eu stori nifer o weithiau er mwyn cofrestru a chael 
mynediad i hostel neu gartref â chymorth. Cafodd arian ei sicrhau gan Lywodraeth 
Cymru yn 2010 er mwyn gwella mynediad i lety dros dro a datblygwyd "y Porth" fel 
system gyfeirio ar-lein sy'n defnyddio ymagwedd 'adrodd unwaith'. Fe'i lansiwyd ym 
mis Ebrill 2011; yn ystod 2014/15, gwnaed 615 o gyfeiriadau ar gyfer llety dros dro a 
chartrefi â chymorth. Ystyrir dyfodol y system yn ystod 2015/16, ond mae'r 
ymagwedd 'adrodd unwaith' at y cwsmer yn wasanaeth a gedwir beth bynnag fydd y 
fformat i wneud cyfeiriadau ar gyfer llety a chefnogaeth.  
 
Datblygiadau yn y Dyfodol 
 
Bydd nifer o faterion allweddol yn effeithio ar wasanaethau digartrefedd dros y pum 
mlynedd nesaf, gan gynnwys diwygio lles, newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth, 
newidiadau i drefniadau Cefnogi Pobl a'r posibilrwydd y caiff awdurdodau lleol eu 
had-drefnu.  
 
Bydd y materion hyn yn llywio blaenoriaethau a datblygiadau yn y blynyddoedd i 
ddod.  
 
Diwygio Lles 
Rhoddir newidiadau pwysig i'r Budd-dal Tai a'r Lwfans Tai Lleol ar waith fel rhan o 
ddiwygio lles y llywodraeth.  
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Mae'r prif newidiadau'n cynnwys:  
 

• Bydd Credyd Cynhwysol yn disodli'r rhan fwyaf o fudd-daliadau (gan gynnwys 
Budd-dal Tai) 
 
• Gostyngiad yn y Lwfans Tai Lleol ar gyfer y canlynol: 

! Pobl a chanddynt blant nad ydynt yn ddibynnol 
! Y gyfradd 5 gwely 
! Pobl o oedran gweithio sy'n tanfeddiannu 

 
• Gostyngiad yng nghyfanswm y budd-dal a delir 
 
• Cyflwyno'r meini prawf ar gyfer maint tai cymdeithasol (y dreth ystafelloedd 
gwely) 

 
Mae gan y newidiadau'r potensial i gynyddu digartrefedd gan y gall y gostyngiadau 
yng nghyllid teuluoedd olygu na fydd llety presennol pobl yn fforddiadwy. Gall arwain 
at orlenwi rhai aelwydydd, a all hefyd achosi tyndra a straen i berthnasoedd 
presennol.  
 
Bydd y blaenoriaethau'n cynnwys gweithio gyda landlordiaid ar draws pob sector i 
gynnig opsiynau tai sy'n diwallu anghenion aelwydydd yr effeithir arnynt gan y 
newidiadau, gan gynnwys tai a rennir a defnyddio undebau credyd yn fwy.  
 
Deddf Tai (Cymru) 
Y canlynol yw elfennau allweddol y newidiadau i ddeddfwriaeth digartrefedd:  
 

• Dyletswydd newydd ar awdurdodau lleol yn gorfforaethol i "gymryd camau 
 rhesymol i ddarparu atebion tai addas ar gyfer pob teulu sy'n ddigartref neu 
 sydd mewn perygl o fod yn ddigartref o fewn 56 o ddiwrnodau" 
 
• Arweiniad statudol ar y rhestr leiaf o wasanaethau atal y bydd angen i'r 
 awdurdod eu cyflwyno 
 
• Gofyniad i awdurdodau gynnal asesiad o anghenion cefnogaeth sylfaenol ar 
  gyfer unrhyw un sy'n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref 
 
• Bydd angen blaenoriaethol, y prawf bwriad a'r prawf cysylltiadau lleol yn dal i 
  fod yn berthnasol os na ellir canfod 'atebion tai' 
 
• Bydd gan awdurdodau lleol y p"er i gyflawni eu dyletswyddau o ran  
  digartrefedd drwy gynnig mynediad i lety yn y sector rhentu preifat 
 
• Rhoddir y prawf o berygl ar waith yn achos cyn-garcharorion sydd mewn  
  perygl o fod yn ddigartref pan fyddant yn gadael y ddalfa   

 
Felly, y canlynol yw'r materion i'w hystyried:  
 

• Sicrhau y caiff gwasanaethau atal eu cryfhau  
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• Sicrhau bod digon o lety interim/dros dro ar gael  
 
• Sicrhau bod llety'n parhau i fod yn ymarferol yn ariannol yng ngoleuni 
 cyfyngiadau ariannu'r AGP  
 
• Cynyddu nifer y cartrefi fforddiadwy o safon sydd ar gael ar draws y sectorau 
 cymdeithasol a phreifat.  

 
Cefnogi Pobl 
Cafodd cyllid Cefnogi Pobl ei leihau 1.1% yn Abertawe yn 2011/12, a'i leihau 2.1% 
yn fwy yn 2012/13. Er na fu lleihau ychwanegol yn 2014/15, bydd y cyllid yn lleihau 
5.4% yn 2015/16.  
 
O ganlyniad i Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl, a ddaeth i rym ym mis Awst 2012, yr 
awdurdod sy'n gyfrifol am gomisiynu gwasanaethau a gafodd eu gweinyddu gan 
Lywodraeth Cymru gynt. Mae hyn yn galluogi'r awdurdod i feddu ar fwy o reolaeth 
dros y modd y dylunnir gwasanaethau ac i sicrhau eu bod yn ymatebol ac yn hyblyg i 
anghenion pobl ddigartref a diamddiffyn yn Abertawe.  
 
Crynodeb o'r Prif Amcanion 
 

• Lleihau digartrefedd o ganlyniad i gam-drin yn y cartref a gwella hygyrchedd, 
 cefnogaeth ac opsiynau symud ymlaen  
 
• Sicrhau mwy o bwyslais ar atal digartrefedd drwy gryfhau rôl y gwasanaethau 
 atal yn y dyletswyddau i bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref  
 
• Gweithio'n agos â'r sector rhentu preifat er mwyn galluogi'r ddyletswydd i 
 gael ei chyflawni drwy gynnig llety sicr yn y sector preifat i bobl y mae 
 gan y cyngor ddyletswydd i'w hailgartrefu'n llawn 
 
• Cynyddu gallu'r sector rhentu preifat a sicrhau y rheolir llety'n dda, eu bod yn 
 fforddiadwy a'u bod o safon 

 
• Sicrhau bod cefnogaeth sy'n gysylltiedig â thai ar gael i denantiaid y mae 

ganddynt landlordiaid preifat   
 
• Ymdrin ag effaith diwygio lles 
 
• Datblygu a gwella ymatebion i bobl sy'n cysgu ar y stryd 
 
• Mynd i'r afael â digartrefedd ymhlith ieuenctid, gan gynnwys peidio â 
 defnyddio llety gwely a brecwast, a gwella opsiynau symud ymlaen 
 
• Datblygu opsiynau cefnogi tymor byr a thymor hir ar gyfer pobl ag anghenion 
 cymhleth, gan gynnwys pobl h!n sy'n camddefnyddio sylweddau ac alcohol  
 
• Datblygu pecynnau cefnogi creadigol ar gyfer pobl sy'n rhannu tai 
 

74

38732-16 Local Housing Strategy WEL REV_Layout 1  24/02/2016  12:06  Page 74



Strategaeth Tai Lleol 2015 - 2020 
 

73 
 

• Datblygu mwy o lety â chefnogaeth ar gyfer oedolion â phroblemau iechyd 
 meddwl 
 
• Adolygu darpariaeth gofal ychwanegol 
 
• Archwilio opsiynau i gefnogi pobl sydd mewn llety dros dro a llety gwely a 
 brecwast ar ôl gadael y carchar 
 
• Archwilio opsiynau i leihau effaith tanfeddiannu tai cymdeithasol a darparu 
 unedau tai ychwanegol ar gyfer deiliadaethau un ystafell wely 
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Pennod 6 
 

Mynd i'r Afael ag Anghenion Tai Grwpiau Penodol 
 

6.2 Rhaglen Cefnogi Pobl 
 
 

Cynllun Un Abertawe 
Dechrau da mewn bywyd i blant 

Pobl iach ac annibynnol 
 

Amcan y Gwasanaeth 
Mynd i'r afael ag anghenion pob defnyddiwr gwasanaeth 

 
Cyflwyniad 
 
Nod Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl (SPPG) yw atal pobl rhag bod yn ddigartref neu 
angen gwasanaethau preswyl neu sefydliadol, drwy ddarparu 'cymorth sy'n 
gysylltiedig â thai'. Mae'r rhaglen yn offeryn allweddol o ran atal tlodi a'r agenda 
gwrthdlodi. Mae cymorth sy'n gysylltiedig â thai'n galluogi pobl i ddatblygu ac i 
gynnal y sgiliau a'r hyder angenrheidiol i fwyafu eu gallu i fyw'n annibynnol.  
 
Mae dyraniad Abertawe o £13.8 miliwn ar gyfer 2015/16 wedi'i warantu ac mae'n 
helpu i ariannu cartrefi â chymorth yn y tymor byr a'r tymor hir, llety â chefnogaeth 
sy'n barhaol, ac amrywiaeth o wasanaethau cefnogaeth yn ôl y galw. Mae 
enghreifftiau o lety dros dro, tymor byr yn cynnwys hostelau a llochesi i'r rhai sydd 
wedi dioddef cam-drin yn y cartref. Mae enghreifftiau o lety â chefnogaeth dros dro, 
tymor hwy'n cynnwys prosiectau fel The Foyer, llety â chymorth, a chartrefi â 
chymorth a rennir. Darperir cartrefi â chymorth parhaol ar gyfer pobl â phroblemau 
iechyd meddwl, anableddau dysgu neu anawsterau dysgu, ac mae'r rhaglen hefyd 
yn cynnwys tai lloches. Mae gwasanaethau cefnogaeth yn ôl y galw'n helpu pobl i 
barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain; daw i ben pan na fydd angen cefnogaeth ar yr 
unigolyn bellach. Gall fod angen cefnogaeth tymor hwy ar bobl h!n a phobl eraill ag 
anghenion parhaus isel. Ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn, mae mwy na 4,000 o 
unigolion yn derbyn cymorth sy'n gysylltiedig â thai o'r rhaglen yn Abertawe.  
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Fel yn achos meysydd eraill, mae toriadau gan Lywodraeth Cymru yn effeithio ar 
grant y Rhaglen Cefnogi Pobl (SPPG). Ar gyfer 2015/16, cafodd dyraniad SPPG ei 
leihau 5.45% o'r flwyddyn flaenorol ac mae'r arwyddion cynnar yn awgrymu bod hyn 
yn debygol o barhau flwyddyn ar ôl blwyddyn, gyda'r ganran yn debygol o gynyddu.  
Ar hyn o bryd, mae'r ALl yn datblygu cynllun caffael newydd o ran Grant y Rhaglen 
Cefnogi Pobl, i'w rhoi ar waith ymhen oddeutu dwy flynedd. Yn y cyfamser, mae'n 
debygol y bydd darpariaeth y gwasanaeth yn lleihau gan nad yw'n debygol y gellir 
lleihau gwariant yn ddigonol drwy arbedion effeithlonrwydd yn unig.  
 
Ar hyn o bryd, dyma yw'r ysgogwyr cenedlaethol allweddol ar gyfer yr SPPG:  
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• Ymateb i'r ddeddfwriaeth digartrefedd newydd a'r dyletswyddau atal 

ychwanegol  
 

• Rhoi canfyddiadau Adolygiad Aylward, adolygiad annibynnol o gymorth sy'n 
gysylltiedig â thai yng Nghymru, ar waith 
 

• Mwy o synergedd â grantiau trechu tlodi eraill, sef Cymunedau'n Gyntaf, 
Teuluoedd yn Gyntaf, Cychwyn Cadarn, gan baratoi ar gyfer y Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant  

 
Mae'r gwasanaeth yn amodol ar alw cynyddol. Cyfeirir buddsoddi strategol yr SPPG 
gan gyfuniad o'r cynllun gweithredu ar gyfer atal digartrefedd a chynlluniau 
comisiynu'r gwasanaeth gofal cymdeithasol. Gr"p Comisiynu Cefnogi Pobl, gr"p 
amlasiantaeth sy'n cynnwys y gwasanaethau iechyd, cymdeithasol, tai a diogelu'r 
cyhoedd, a phrawf, sy'n gyfrifol am benderfyniadau comisiynu lleol. Gweinyddir y 
gweithgarwch a'r weinyddiaeth gomisiynu fanwl ar gyfer yr SPPG a'r contractau 
cysylltiedig gan Dîm Cefnogi Pobl (TCP) pwrpasol. Mae'r tîm yn sicrhau y gwerthusir 
yr holl wasanaethau ar gylchred tair blynedd fel y byddant yn strategol berthnasol, yn 
ddiogel ac yn cyflawni'r Fframwaith Canlyniadau Cefnogi Pobl Cenedlaethol ar hyn o 
bryd.  
 
Mae nifer y bobl ag anghenion cymhleth y mae angen arnynt wasanaethau cefnogi'n 
cynyddu ac mae canfod atebion yn fwy o her. Mae amrywiaeth o grwpiau'n 
cydweithredu ar gynllunio gwasanaethau'r dyfodol, gan gynnwys y Tîm Cynllunio 
Digartrefedd, is-grwpiau llety'r Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol, fforymau trydydd 
sector, fforymau cefnogi pobl lleol a chenedlaethol ar y cyd, a'r Fframwaith Cynnwys 
Defnyddwyr Gwasanaeth Agored.  
 
Mae Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl yn cynnwys manylion am y rhaglen, yr 
hyn y mae'n ei hariannu, y modd y'i gweinyddir, a blaenoriaethau'r rhaglen yn y 
dyfodol. Ar ôl ei gymeradwyo gan y Cabinet a'r awdurdod lleol, creffir ar y cynllun 
gan y Pwyllgor Cydweithredu Rhanbarthol (PCRh) amlsector ar gyfer Cefnogi Pobl, 
sydd newydd ei sefydlu. Gall y PCRh gytuno ar newidiadau cyllid o hyd at 10% er y 
bydd angen cyfeirio unrhyw beth mwy na hynny at Lywodraeth Cymru. Yna bydd y 
PCRh yn ystyried Cynllun Comisiynu Dinas a Sir Abertawe, ynghyd â chynlluniau 
cyfatebol Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont, a datblygu Cynllun Comisiynu 
Rhanbarthol ar gyfer Bae'r Gorllewin. Yna cyflwynir y cynllun i Lywodraeth Cymru.  
 
Cyflawniadau ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol  
 
Mae rhaglen Cefnogi Pobl wedi cyflawni'r canlynol:  
 

• Sicrhau y cafodd SPPG gwerth £13.8 miliwn a chyfraniadau ychwanegol gan 
 yr awdurdod a'r bwrdd iechyd lleol eu buddsoddi mewn gwasanaethau 
 cymorth a oedd yn gysylltiedig â thai, gyda'r nod o atal digartrefedd 
 
• Gweinyddu'r broses o leihau'r cyllid 5.45% o'i gymharu â'r blynyddoedd 
 blaenorol drwy gyd-drafod â darparwyr gwasanaethau. Er bod y cyllid wedi'i 

78

38732-16 Local Housing Strategy WEL REV_Layout 1  24/02/2016  12:06  Page 78



Strategaeth Tai Lleol 2015 - 2020 
 

77 
 

 leihau ymhellach, nid yw unrhyw ddefnyddwyr gwasanaeth wedi colli eu 
 cefnogaeth o'r herwydd 
 
• Gweinyddu Fframwaith Cynnwys Defnyddwyr Gwasanaeth Agored er mwyn 
 sicrhau y caiff pobl ddigartref gynrychiolaeth a dylanwad ar y broses o 
 gomisiynu gwasanaethau digartrefedd a chymorth sy'n gysylltiedig â thai 
  
• Monitro a blaenoriaethu pecynnau cefnogi er mwyn atal digartrefedd a 
 galluogi pobl i symud ymlaen drwy ddefnyddio'r Porth Llety Dros Dro, prosiect 
 iechyd meddwl OASIS, Canolfan Cyfeirio Canolog yr Uned Cefnogi 
 Tenantiaid a'r gr"p strategol ar gyfer digartrefedd ymhlith ieuenctid 
 
• Gweithio ar y cyd â darparwyr tai lloches er mwyn gwneud cynnydd i roi 
 argymhellion Adolygiad Aylward, fel torri'r cysylltiad â deiliadaeth, ar waith 
  
• Cyflwyno mwy o opsiynau cartrefi â chymorth gyda'r nod o beidio â defnyddio 
 llety gwely a brecwast ar gyfer pobl 16 a 17 oed 
  
• Cyflwyno llety newydd sbon i hwyluso prosiect cartrefi â chymorth ar gyfer 
 pobl â phroblemau iechyd meddwl 
 
• Sefydlu ymatebion amlasiantaeth blaengar a chydweithredol er mwyn atal 
 digartrefedd a galluogi mynediad i lety addas 

 
Datblygiadau yn y Dyfodol 
 
Amlygir llawer o'r blaenoriaethau presennol ym mhennod Digartrefedd y strategaeth 
hon. Yn ogystal, ceir y canlynol:  
 

• Cynnal adolygiad strategol o'r angen am bob gwasanaeth cymorth sy'n 
 gysylltiedig â thai, er mwyn llywio'r blaenoriaethau comisiynu o hyn ymlaen a 
 phennu'r gwasanaethau sy'n angenrheidiol i ymateb i'r ysgogwyr strategol 
 allweddol 
 
• Datblygu strategaeth gaffael dros y ddwy flynedd nesaf, a'i rhoi ar waith, er 
 mwyn ymateb i ganfyddiadau'r adolygiad strategol; bydd hon yn cyflwyno 
 gwasanaethau cynaliadwy yn y tymor canolig, gan adlewyrchu'r dyraniadau 
 SPPG llai dros y tair blynedd nesaf 
 
• Bydd y Tîm Cynllunio Strategaeth yn parhau i fonitro newidiadau diwygio lles 
 a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar incwm rhent prosiectau a'u 
 cynaladwyedd 
 
• Bydd y Tîm Cynllunio Strategaeth yn adolygu'r modd y cyflwynir 
 gwasanaethau'n barhaus, a'i wella, er mwyn diwallu anghenion canlyniadau 
 strategol cenedlaethol a lleol  
 
• Caiff y dyraniad SPPG ei leihau, yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, 
 gan ymchwilio i ddulliau o leihau'r effaith ar wasanaethau rheng flaen cymaint 
 â phosib yn y tymor byr dros y ddwy flynedd nesaf 
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Crynodeb o'r Prif Amcanion 
 

• Gweithio gyda phrosiectau i liniaru effaith diwygio lles 
 
• Gwella argaeledd llety Symud Ymlaen 
 
• Modelu effaith lleihau'r SPPG ar wasanaethau lleol 
 
• Comisiynu gwasanaethau sy'n ymateb i'r dyletswyddau atal sydd yn 
 neddfwriaeth digartrefedd newydd 
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Pennod 6 
 

Mynd i'r Afael ag Anghenion Tai Grwpiau Penodol 
 

6.3   Poblogaeth sy'n Heneiddio 
 
 

Cynllun Un Abertawe 
Pobl yn iach, yn ddiogel ac yn annibynnol 

 
Amcan y Gwasanaeth 

Mynd i'r afael ag anghenion pob defnyddiwr gwasanaeth 
!
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Cyflwyniad 
Yn genedlaethol, mae nifer y bobl h!n o'i gymharu â gweddill y boblogaeth, yn 
cynyddu, a rhagwelir mai'r gyfradd sy'n cynyddu gyflymaf yw'r rheiny dros 80 oed. 
Mae gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 yn nodi bod 18% o'r boblogaeth leol dros 65 oed 
(42,800 o bobl). Erbyn 2030, disgwylir y bydd 34% yn fwy o bobl dros 65 oed yn 
Abertawe na'r cyfanswm presennol, gyda'r rhai dros 85 oed yn cynyddu 78% a 
dynion o'r oedran hwnnw'n cynyddu 106%. O ystyried y newidiadau demograffig 
pwysig, ynghyd ag awydd hysbys pobl h!n i aros yn eu cartrefi eu hunain, ystyrir ei 
fod yn bwysig penderfynu ar sut gellir defnyddio llety presennol, a llety'r dyfodol, 
orau er mwyn hyrwyddo ansawdd bywyd, iechyd ac annibyniaeth unigolion; eu hatal 
rhag mynd i'r ysbyty'n ddiangen; a hyrwyddo eu hannibyniaeth.   
 
Mae lleoliad, cynllun a sefyllfa cartrefi pobl h!n yn hollbwysig. Er bod y gallu i 
gyfranogi a chymdeithasu'n hwyluso 'heneiddio'n egnïol', mae'r gallu i gynnig atebion 
pwrpasol hefyd yn ddefnyddiol. Er y gall pobl h!n deimlo'n unig ac yn anniogel mewn 
amgylchedd trefol, gall pobl h!n yng nghefn gwlad deimlo'n ynysig o ganlyniad i 
ddiffyg cludiant. Mae'n rhaid i opsiynau tai ystyried anghenion penodol pob person 
h!n, lle bo modd.  
 
Mae diddordeb cynyddol mewn cynlluniau tai blaengar ar gyfer pobl h!n sy'n cyfuno 
byw'n annibynnol â gofal o safon. Mae 'Gofal Ychwanegol' yn rhoi'r cyfle i bobl h!n 
fod yn annibynnol, ac yn cynnig iddynt fynediad di-oed i brofiadau cymdeithasol, y 
fantais ariannol o allu cael budd-dal tai, a'r gallu i gynnal cartref gyda'r fantais o help 
a gofal 24 awr.  
 
Mae gan Abertawe amrywiaeth eang o lety lloches atyniadol, yn aml, mae'r 
ddarpariaeth yn efelychu nodweddion gorau'r datblygiadau gofal ychwanegol mwyaf 
cyfoes. Mae gan lawer o'r bobl h!n sy'n byw yn yr unedau llety lloches hyn fynediad i 
amgylchedd cymdeithasol a chymuned sy'n eu galluogi i gynnal sgiliau a pharhau i 
gyfranogi. Yn aml, gall pobl h!n reoli eu hiechyd eu hunain yn amgylchedd yr 
unedau hyn, heb ormod o ofal cartref ychwanegol. Cynigir gwerthuso a monitro'r 
cynlluniau hyn er mwyn llywio ffrydiau gwaith Gr"p Cynllunio a Chomisiynu'r 
Gwasanaethau Cymdeithasol.  
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Er ein bod yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi bod y cyfraniad pwysig rydym yn ei 
wneud i bob rhan o fywyd yn parhau wrth i ni heneiddio, un o'r prif heriau i'r 
awdurdod yw parhau i gynllunio ac i gyflwyno gwasanaethau sy'n diwallu anghenion 
poblogaeth sy'n heneiddio. Cydnabyddir bod tai'n benderfynydd allweddol o ran 
iechyd, felly mae anghenion iechyd yn fwy cymhleth wrth i bobl heneiddio ac mae 
pwysigrwydd tai addas yn cynyddu. Mae astudiaethau Llywodraeth Cymru'n dangos 
bod tai pobl h!n yn fwy tebygol o lawer o fod mewn cyflwr gwael, sy'n effeithio'n 
sylweddol ar eu hiechyd a'u lles. Mae gwaith ymchwil a gynhaliwyd yn 2011 gan 
New Dynamics of Ageing yn dangos pwysigrwydd cynllun mewnol eiddo wrth letya 
pobl h!n, yn enwedig o ran bod yn hwylus i'w ddefnyddio ac yn ddiogel.   
 
Yn ôl ymchwil i ddewisiadau a dyheadau tai pobl h!n a gafodd ei chomisiynu gan yr 
Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol yn 2008, mynegodd y rhan fwyaf o bobl eu 
bod yn ffafrio aros lle roeddent yn byw ar y pryd am gyhyd ag y bo modd. Fodd 
bynnag, fel gr"p demograffig, mae pobl h!n yn gyffredinol yn tueddu i feddu ar fwy o 
asedau nag arian, a gallant gael trafferthion o ran ariannu'r addasiadau 
angenrheidiol i'w cartrefi, fel canllawiau a lifftiau grisiau, a fyddai'n sicrhau bod eu 
cartrefi'n fwy addas i'w hanghenion ac yn lleihau peryglon iechyd.  Yn benodol, mae 
pobl h!n yn fwy tebygol o gwympo oherwydd problemau cydbwysedd, cydsymud 
a/neu gryfder. Mae goblygiadau pobl yn cwympo'n tueddu i fod yn fwy o ran iechyd 
cyffredinol. Fodd bynnag, mae tystiolaeth yn awgrymu y gall camau atal cwympo 
leihau nifer yr achosion o bobl yn cwympo rhwng 15% a 30%; felly, nid yw cwympo'n 
rhan anochel o heneiddio. Nod trosgynnol rhwydwaith thematig Heneiddio'n Dda yng 
Nghymru o ran atal cwympo yw lleihau'r risg o gwympo a nifer yr achosion o 
gwympo ymhlith pobl h!n yng Nghymru.  
 
Mae pobl h!n hefyd yn fwy tebygol o ddioddef namau corfforol a synhwyraidd na 
gweddill y boblogaeth, ac ystyrir tua 20% ohonynt yn barhaol sâl neu'n anabl. Yn 
ogystal, mae 49% ohonynt yn nodi eu bod yn byw gyda salwch cyfyngol hir dymor ac 
mae 19% yn rhoi gofal di-dâl i bobl eraill. 
 
Mae tlodi tanwydd yn bryder arall gan fod angen i bobl h!n wario cyfran fwy o'u 
hincwm ar wresogi eu cartrefi yn ystod misoedd y gaeaf a gallant gael trafferthion o 
ran talu biliau tanwydd uwch.   
 
Mae canran y bobl h!n sy'n berchen ar eu cartrefi eu hunain yn uwch nag yn y 
boblogaeth yn gyffredinol, gyda 76% o bobl dros 50 oed yn berchnogion preswyl. 
Mae'r ganran hon yn codi i 81% ymhlith y gr"p 50-64 oed, ond yn gostwng i 54% yn 
y gr"p 85+.  
 
Ymchwil Leol Allweddol 
Amlygodd canfyddiadau gwaith ymchwil a gynhaliwyd gan Wasanaethau Ymchwil 
Barn yn 2005 er mwyn penderfynu ar anghenion tai pobl dros 50 oed yn ardal yr 
awdurdod y materion canlynol:  
 

• Mae'r rhan fwyaf o bobl h!n am barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu 
 hunain. Bydd hyn yn gofyn am wasanaethau cefnogi blaengar; trwy waith 
 Rhwydwaith 50+ mae pobl h!n wedi mynegi'r canlynol wrthym:  
 
       -  Maent am aros gartref, os nad ydynt yn unig ac yn ynysig yn y cartref 
  hwnnw 
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       -  Mae angen eu cefnogi i fyw mewn cartrefi a chymunedau sy'n addas 
  i'w hanghenion. 
 
• Bydd angen gwaith atgyweirio ac addasu ar gartrefi pobl h!n er mwyn eu 
 cynorthwyo i fyw'n annibynnol a helpu i'w hatal rhag mynd i gartref gofal  
 
• Adeiladwyd cyfran sylweddol o stoc tai'r awdurdod cyn neu rhwng y 
 rhyfeloedd; bydd hyn yn peri her gan y gall eiddo h!n fod yn anos eu haddasu  
 
• Bydd poblogaeth sy'n heneiddio'n arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy'n byw 
 ar eu pennau eu hunain, gan beri risg o arwahanrwydd cymdeithasol 
 
• Bydd tanfeddiannu'n peri her  
 
• Bydd cynnydd yn nifer y bobl y bydd angen cymorth arnynt er mwyn cynnal eu 
 cartrefi a'u gerddi 
 
• Mae'n rhaid i wasanaethau cyngor a chefnogi gysylltu ag eraill er mwyn 
 sicrhau bod pobl yn ymwybodol o'u holl opsiynau 
 
• Mae pobl h!n yn ffafrio amrywiaeth o opsiynau tai er mwyn iddynt allu dewis 
 yr un sy'n diwallu eu hanghenion orau 
 
• Bydd mwyafu'r defnydd o wasanaethau cefnogi sy'n seiliedig ar dechnoleg yn 
 ddull cost-effeithiol o roi mwy o gefnogaeth i fwy o bobl 
 
• Mae cyfran y bobl h!n o leiafrifoedd ethnig a du hefyd yn cynyddu, gyda'r 
 ystadegau diweddaraf yn dangos bod 1.3% o bobl dros 50 oed yn dod o un 
o'r  grwpiau hyn, o'u cymharu â 0.6% yn unig yn 2001  
 

Strategaeth ar gyfer Pobl H!n 2013-23 - Byw'n Hirach, Heneiddio'n Dda 
O fewn gwaith cenedlaethol ar ddatblygu trydydd cam y Strategaeth ar gyfer Pobl 
H!n, meddai pobl h!n fod:  
 
 -  Eu hanghenion tai yn newid wrth iddynt heneiddio, ac mae angen naill 
  ai newid y t! neu ei leoliad er mwyn ymaddasu i’w hanghenion newydd 
 
Y canlynol yw nod Llywodraeth Cymru drwy'r Strategaeth ar gyfer Pobl H!n:  
 
  Mae pobl h!n yn gallu cael gafael ar dai a gwasanaethau sy'n cefnogi 
  eu hanghenion ac yn hyrwyddo annibyniaeth. 
 
Mae angen mynd i'r afael â'r materion canlynol: 
  

• Gwasanaethau effeithiol a all ddarparu cymhorthion ac addasiadau priodol i 
 helpu pobl i gadw eu hannibyniaeth 

• Tai â chymorth  
• Trefniadau symlach a mwy effeithiol i bobl sy'n rhentu eu cartrefi  
• Gwelliannau tai megis Safon Ansawdd Tai Cymru 
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• Mesurau effeithlonrwydd ynni  
• Opsiynau tai ar gael i bobl h!n a chefnogaeth briodol i symud  
• Modelau tai amgen (gan gynnwys cymunedau ymddeol, tai gwarchod a gofal 
 ychwanegol) ac amrywiaeth o ddarpariaeth 

 
Caiff y dangosyddion canlynol eu monitro:  
 
• Nifer y Grantiau Cyfleusterau Anabl ac amseroedd aros llai 
• Nifer yr unedau o gymorth sydd ar gael i bobl h!n ac wedi'u hariannu drwy'r 
 rhaglen Cefnogi Pobl 
• Nifer y bobl sy'n cael cymorth gwasanaethau Gofal a Thrwsio a'r Rhaglen 
 Addasiadau Brys.  

 
Bydd y polisïau neu'r strategaethau canlynol yn helpu i gyflawni'r canlyniadau hyn:  
 

• Deddf Tai (Cymru) 2014 
• Bil Rhentu Cartrefi (Cymru) 2015 
• Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 
• Fframwaith Gweithredu ar gyfer Byw'n Annibynnol 
• Cymorth Gofal a Thrwsio 
• Rhaglen Cefnogi Pobl 
• Nyth ac Arbed 

 
Cyflawniadau Allweddol ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol 
 
Strategaeth Tai Pobl H!n 
Nod allweddol Strategaeth Tai Pobl H!n yr awdurdod yw datblygu amrywiaeth o 
wasanaethau hyblyg i fynd i'r afael â darpariaeth tai bresennol ac i weithio gyda 
phartneriaid a grwpiau gwirfoddol er mwyn caniatáu i bobl fyw'n fwy annibynnol am 
hwy.  
 
Mae'r awdurdod wedi gweithio'n agos â Thîm Adnoddau Cymunedol Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Gofal a Thrwsio, er mwyn mwyafu 
annibyniaeth pobl h!n yn eu cartrefi eu hunain drwy amrywiaeth o fentrau a ffrydiau 
ariannu, a mynd i'r afael â'r materion allweddol a godwyd yn y Strategaeth Tai Pobl 
H!n.  
 
Caiff cynllun i roi'r Strategaeth ar gyfer Pobl H!n ar waith yn lleol ei ddatblygu, a 
disgwylir i'r BGLl gyflwyno Cynllun Heneiddio'n Dda erbyn diwedd mis Hydref 2015, 
gyda grwpiau cynllunio ar gyfer y ddwy flaenoriaeth.  
 
Adnewyddu ac Addasu 
Mae bron 35% o aelwydydd yr awdurdod yn cynnwys o leiaf un person h!n, ac mae 
26% o aelwydydd lle ceir preswylwyr h!n yn unig. Aelwydydd person sengl yw'r rhan 
fwyaf o aelwydydd pobl h!n.  
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Daeth adolygiad diweddar o Strategaeth Adnewyddu Tai'r Sector Preifat i'r casgliad 
y dylai'r cymorth a dargedir ar gyfer pobl ddiamddiffyn, h!n ac anabl barhau. Hefyd, 
amlygodd yr adolygiad lwyddiant gweithio mewn partneriaeth, yn enwedig â Gofal a 
Thrwsio Abertawe, sy'n mwyafu gwerth am arian wrth ddarparu gwaith atgyweirio ac 
addasu mân yng nghartrefi pobl h!n.  
 
Gweithio ar y Cyd 
Nododd y Strategaeth Tai Lleol flaenorol (2007-2011) fod angen cyfrannu at 
gyflwyno'r Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Pobl H!n drwy hyrwyddo 
gwaith integredig rhwng y gwasanaethau tai, cefnogi a gofal, a thrwy gysylltu â 
strategaethau iechyd a gofal cymdeithasol. O ganlyniad i'r gwaith hwn, bydd yr 
awdurdod yn parhau i sicrhau bod comisiynu gwasanaethau ar y cyd yn seiliedig ar 
flaenoriaethau strategol ac asesu anghenion, a hefyd fod comisiynu ar y cyd yn 
manteisio ar gyfleoedd i fwyafu adnoddau.  
 
Mae pwysigrwydd materion sy'n gysylltiedig â thai hefyd yn rhan o Gynllun 
Comisiynu'r Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Pobl H!n, a 
chynrychiolir Diogelu'r Cyhoedd ar y gr"p Ystyriol o Bobl H!n/Dementia, yn ogystal 
ag ar Gr"p Cynllunio Heneiddio'n Dda'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol.   
 
Y Ddarpariaeth Tai ar gyfer Pobl H!n yn y dyfodol 
Nod allweddol a amlinellwyd yn y strategaeth ddiwethaf oedd hybu anghenion a 
dyheadau tai pobl dros 50 oed yn Ninas a Sir Abertawe drwy gefnogi'r broses o 
symud i ffwrdd yn strategol o leoliadau gofal preswyl ac aciwt i dai a gwasanaethau 
cefnogi ac atal yn y gymuned. Byddai hyn yn cynnwys tai gofal ychwanegol, gyda'r 
bwriad o gefnogi pobl i aros yn eu cartrefi am gyfnod hwy drwy ddefnyddio technoleg 
gynorthwyol a theleofal i'r eithaf.  
 
Er mwyn cyfrannu at gyflawni'r nod hwn, mae adolygiad o'r lleoliad gofal ychwanegol 
Hazel Court wedi'i gwblhau; dylai'r canfyddiadau lywio gwaith yn y maes hwn yn y 
dyfodol.  
 
Mae'r awdurdod yn gweithio i barhau i wneud y mwyaf o wasanaethau cefnogi sy'n 
seiliedig ar dechnoleg fel modd cost-effeithiol o roi mwy o gefnogaeth i fwy o bobl.  
 
Darpariaeth Tai Ddigonol ac Addas yn y Dyfodol 
Nododd y strategaeth flaenorol hefyd fod angen sicrhau amrywiaeth o dai cyhoeddus 
a phreifat fforddiadwy o safon a fydd yn diwallu anghenion newidiol pobl h!n. Ers 
llunio'r strategaeth ddiwethaf, mae partneriaeth rhwng yr awdurdod a landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig (LCC) wedi ymgymryd â nifer o ddatblygiadau tai 
cymdeithasol a fforddiadwy newydd, er mwyn darparu llety'n benodol i bobl h!n.  
 
Mae rhai o'r datblygiadau diweddaraf yn cynnwys datblygu 14 o unedau llety ar gyfer 
pobl h!n yn yr hen ganolfan feddygol yng Nghlydach, yn ogystal ag ailddatblygu 
defnydd cymysg o Eglwys St Michael, Trefansel, lle adeiladwyd 6 uned o lety ar 
gyfer pobl h!n ar dir y fynwent.  Datblygwyd y cynlluniau uchod mewn partneriaeth â 
Gr"p Tai Gwalia. Mae Gr"p Tai Coastal wedi ymgymryd â'r gwaith o ddatblygu 
Mariner’s Court yn ardal SA1 Abertawe.  
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Mae'r cynllun hwn o 80 o fflatiau'n caniatáu i breswylwyr ryddhau ecwiti o'u cartrefi 
presennol ac i brynu fflat fforddiadwy, gan liniaru'r pryder o gostau cynnal a chadw 
uchel posib yn y dyfodol.  
 
Cyflawnwyd gwaith hefyd i fynd i'r afael ag anghenion tai pobl h!n ag anghenion 
cymhleth a'r rhai sy'n camddefnyddio sylweddau, ac mae Cymdeithas Tai Teuluoedd 
wedi datblygu bloc o 8 uned i gynnig atebion tai i'r rhai nad oes ganddynt fynediad i 
dai lloches.  
 
Datblygiadau yn y Dyfodol 
 
Bydd yr awdurdod yn parhau i ymdrechu i ddatblygu llety newydd i ddiwallu 
anghenion pobl h!n, boed hynny drwy ddatblygiadau penodol neu drwy gynlluniau 
mwy hyblyg a fydd yn caniatáu i eiddo gael eu haddasu'n hawdd i adlewyrchu 
anghenion newidiol y boblogaeth.  
 
Bydd mwy o fuddsoddi mewn technoleg gynorthwyol i helpu pobl i gadw rheolaeth 
dros eu bywydau, cyfrannu at eu hannibyniaeth a rheoli risg yn fwy effeithiol.  
 
Bydd yr awdurdod yn archwilio opsiynau i ateb y galw am lety ag elfen o ofal a 
chefnogaeth yn y dyfodol, gan gynnwys cynlluniau tai lloches a gwasanaethau gofal 
dementia. Nodwedd allweddol o ddarparu gofal ychwanegol fydd osgoi gofal preswyl 
drwy'r gallu hyblyg i gynyddu cefnogaeth 'yn y cartref' pan fo angen.  
 
Mae gan fwy a mwy o bobl h!n anabledd dysgu, salwch meddwl neu ddementia, neu 
hanes o ddigartrefedd; mae angen cartrefi sydd wedi'u teilwra'n fwy penodol, a'r 
gwasanaethau cefnogi cysylltiedig, ar y bobl hyn. Yn 2010 amcangyfrifwyd bod 
3,189 o bobl dros 65 oed yn Abertawe yn dioddef o ddementia. Erbyn 2021, 
rhagwelir y bydd y nifer yn cynyddu 19.6% i gyfanswm o 3,814 o bobl.  

Cynllun Comisiynu'r Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Pobl H!n 2011-2014 
Datblygwyd cynllun comisiynu manwl ar gyfer Gwasanaethau Pobl H!n gan Adran 
Gwasanaethau Cymdeithasol yr awdurdod mewn partneriaeth â rhanddeiliaid. 
Rhestrir blaenoriaethau allweddol dan y cynllun, y mae gan nifer ohonynt oblygiadau 
uniongyrchol neu anuniongyrchol ar gartrefi pobl h!n, yn enwedig wrth alluogi pobl 
h!n i aros gartref am hwy. Er enghraifft: 
 

• Bwriedir mwyafu buddsoddiad mewn gwasanaethau sy'n darparu ymateb 
 cyflym i reoli anghenion gofal annisgwyl brys ac sy'n rhoi cefnogaeth mewn 
 argyfwng a fydd yn galluogi pobl i aros gartref. Dylai hyn fod ar gael 24 awr y 
 dydd  
 
• Caiff y gwaith o gomisiynu darpariaethau gofal cartref tymor hir ei gynllunio a'i 
 werthuso o ran ei lwyddiant wrth gyflawni'r canlyniadau a nodir gan y 
 defnyddiwr gwasanaeth  
 
• Mae'r awdurdod yn awyddus i ail-lunio gwasanaethau dydd er mwyn diwallu 
 amrywiaeth eang o anghenion, yn enwedig gefnogi mynediad i gyngor a 
 gwybodaeth i gefnogi pobl ag anghenion llai difrifol yn well 
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• Bwriedir cynyddu gallu ac amrywiaeth gwasanaethau gofal dementia er mwyn 
 diwallu'r angen cynyddol. Bydd y rhain yn seiliedig ar fodel gofal sy'n 
 canolbwyntio ar yr unigolyn a'i gryfderau, gan hyrwyddo hawliau dynol, 
 annibyniaeth a lles emosiynol defnyddwyr gwasanaeth ac ymdrechu i'w 
 cefnogi i aros yn eu cartrefi eu hunain 
  

Datganiad Dulyn ar Ddinasoedd a Chymunedau sy'n Ystyriol o Bobl H!n yn 
Ewrop 2013 
Llofnodwyd y datganiad gan y Cabinet ym mis Chwefror 2014 – mae rhan o'r 
addewid ategol yn cynnwys y canlynol:  
 
Promote and support the development of neighbourhoods and communities for all 
ages that are diverse, safe, inclusive and sustainable, and that include housing for 
older people that is of the highest quality. Particular attention should be given to the 
needs of older people in assisted living, residential care and nursing homes where 
their dignity and autonomy is at greater risk.  

 
Mae un o'r 8 maes/nodwedd hanfodol ar restr wirio Dinasoedd sy'n Ystyriol o Bobl 
H!n Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd, sydd wrth wraidd y datganiad, yn gysylltiedig 
â thai:  
 

• Mae tai fforddiadwy, digonol ar gael mewn ardaloedd sy'n ddiogel ac sy'n 
 agos at wasanaethau a gweddill y gymuned 

 
• Mae gwasanaethau cynnal a chadw cartref digonol a fforddiadwy a 
 gwasanaethau cefnogi ar gael 
 
• Mae tai wedi'u hadeiladu'n dda ac maent yn darparu lloches ddiogel a 
 chyfforddus o'r tywydd 
 
• Mae mannau mewnol ac arwynebau gwastad yn caniatáu i bobl symud yn 
 hwylus ym mhob ystafell a chyntedd 
 
• Mae opsiynau a deunyddiau i addasu tai ar gael ac yn fforddiadwy, ac mae 
 darparwyr yn deall anghenion pobl h!n 
 
• Mae tai rhent cyhoeddus a masnachol yn lân ac yn ddiogel ac maent wedi'u 
 cynnal a'u cadw yn dda 
 
• Darperir tai digonol a fforddiadwy ar gyfer pobl h!n fregus ac anabl, ynghyd â 
 gwasanaethau priodol, yn lleol 

 
Cefnogir y gwaith o roi'r strategaeth a Datganiad Dulyn ar waith gan raglen 
Heneiddio'n Dda yng Nghymru. Mae gan y rhaglen pum maes blaenoriaeth, sef:  
 

• Cymunedau sy'n Ystyriol o Bobl H!n 
 

• Cymunedau Cefnogi Pobl â Dementia 
 

• Atal Cwympo  
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• Cyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth  

 
• Unigrwydd ac Arwahanrwydd  

 
Mae'r canlyniad canlynol o fewn maes blaenoriaeth Cymunedau Cefnogi Pobl â 
Dementia:  
 
 Sicrhau bod gwasanaethau cyhoeddus, fel tai a chludiant, yn cysylltu â'r 
 agenda dementia.  

 
Mae'r canlyniad canlynol o fewn y maes Unigrwydd ac Arwahanrwydd:  
 
  Mae pobl h!n yn ymwybodol o gynlluniau tai sy'n hyrwyddo rhyngweithio a 

 chynhwysiad cymdeithasol, ac mae ganddynt fynediad iddynt.  

Meysydd lle byddai gweithio ar y cyd yn fanteisiol yn y dyfodol 
Mae'r awdurdod yn ystyried trechu tlodi tanwydd i fod yn fater cynyddol bwysig gan 
na all llawer o breswylwyr fforddio gwresogi eu cartrefi eu hunain yn foddhaol. Mae 
astudiaethau iechyd wedi dod i'r casgliad bod byw mewn tlodi tanwydd yn effeithio'n 
anghymesur ar bobl h!n. Bydd yr awdurdod yn parhau i weithio mewn partneriaeth â 
chwmnïau ynni i fwyafu mesurau effeithlonrwydd ynni mewn pob math o ddaliadaeth.  
 
Fel y'i hamlinellir uchod, un o'r nodau allweddol yw hybu symud i ffwrdd yn strategol 
o leoliadau gofal preswyl i dai a gwasanaethau cefnogi yn y gymuned. Bydd hyn yn 
gofyn am fwy o archwilio i dai gofal ychwanegol a mwy o fuddsoddiad mewn cyfarpar 
ac addasiadau, gan gynnwys technoleg gynorthwyol a theleiechyd.  
 
Bydd yr awdurdod yn parhau i adolygu'r modd y cyflwynir gwaith adnewyddu ar dai'r 
sector preifat ac addasiadau ar gyfer pobl h!n er mwyn sicrhau bod amrywiaeth o 
dai cyhoeddus a phreifat fforddiadwy o safon sy'n diwallu anghenion newidiol pobl 
h!n.  
 
Crynodeb o'r Prif Amcanion 
 
Er mwyn diwallu anghenion tai pobl h!n, bydd angen i'r awdurdod wneud y canlynol:  
 

• Monitro a gwerthuso gwaith cynlluniau tai gofal ychwanegol presennol i asesu 
 a fyddai ariannu cynlluniau eraill o fudd 
 
• Parhau i sicrhau bod yr holl staff rheng flaen yn derbyn hyfforddiant o ran 
 Deddf Cydraddoldeb 2010 
 
• Gweithio gyda datblygwyr tai i sicrhau darpariaeth tai ddigonol ac addas yn y 
 dyfodol 
 
• Hyrwyddo diogelwch a hygyrchedd yn y cartref mewn partneriaeth ag 
 asiantaethau statudol a thrydydd sector eraill 
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• Hyrwyddo a chefnogi gwaith cynnal a chadw ac atgyweirio ar eiddo mewn 
 partneriaeth â sefydliadau trydydd sector  
 
• Cefnogi trechu tlodi tanwydd mewn partneriaeth â sefydliadau trydydd sector  
 
• Gweithio'n agos â'r Gwasanaethau Cymdeithasol a Bwrdd Iechyd Prifysgol 
 Abertawe Bro Morgannwg wrth archwilio i ddatblygu cefnogaeth fwy hyblyg, 
 ymatebol a lleol yn y cartref 
 
• Ymchwilio ymhellach i'r potensial ar gyfer technoleg gynorthwyol a 
 gwasanaethau cefnogi cysylltiedig er mwyn helpu pobl h!n, yn benodol y rhai 
 sy'n dioddef o ddementia, i aros yn eu cartref eu hunain 
 
• Sicrhau bod gan yr holl staff rheng flaen ddealltwriaeth well o sut i gefnogi 
 pobl sy'n dioddef o ddementia, gan gynnwys ymagwedd gadarnhaol at reoli 
 risgiau, er mwyn galluogi pobl i oresgyn y rhwystrau sy'n eu hatal rhag aros 
 gartref 
 
• Cefnogi gwaith ar yr amcanion priodol yng Nghynllun Datblygu'r Strategaeth 

ar gyfer Pobl H!n a'r Cynllun Heneiddio'n Dda (yn enwedig greu cymunedau 
sy'n ystyriol o bobl h!n a Chymunedau Cefnogi Pobl â Dementia) 
 

• Sicrhau bod holl eiddo newydd y cyngor a gaiff eu hadeiladu dan y fenter 
'Mwy o Gartrefi' yn bodloni safonau 'Cartrefi Gydol Oes'  
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Pennod 6 
 

Mynd i'r Afael ag Anghenion Tai Grwpiau Penodol 
 

6.4 Grwpiau Lleifrifoedd Ethnig a Du (BME) 
 

Cynllun Un Abertawe 
Pobl yn iach, yn ddiogel ac yn annibynnol 

 
Amcan y Gwasanaeth 

Mynd i'r afael ag anghenion pob defnyddiwr gwasanaeth 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Y Boblogaeth Bresennol 
Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae poblogaeth Abertawe wedi dod yn fwy amrywiol 
ac mae swm ei chymunedau lleiafrifoedd ethnig (BME) a du wedi bron â threblu. Ym 
mis Rhagfyr 2012, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ffigurau 
poblogaeth swyddogol Cyfrifiad 2011 yn ôl grwpiau ethnig ar gyfer awdurdodau lleol 
yng Nghymru a Lloegr.  
  
Mae data Cyfrifiad 2011 yn awgrymu bod oddeutu 14,326 o bobl o grwpiau ethnig 
nad ydynt yn wyn yn Abertawe, oddeutu 6.0% o gyfanswm y boblogaeth; mae hyn 
yn uwch na'r ffigur cyfwerth ar gyfer Cymru (4.4%) a'r drydedd ganran uchaf o'r 22 
awdurdod lleol yng Nghymru.  Fodd bynnag, roedd y cyfrannau hyn yn llawer is na'r 
ffigur cyfwerth ar gyfer Cymru a Lloegr ar y cyd (14.0%). 
 
Yn 2011, roedd 20,368 (8.5%) o boblogaeth Abertawe yn ‘Brydeinig, heb fod yn wyn’ 
(h.y. hefyd yn cynnwys grwpiau ethnig gwyn eraill); mae hyn yn uwch na 
chyfartaledd Cymru (6.8%) ac eto y trydydd uchaf o'r Awdurdodau Lleol yng 
Nghymru, ond yn is na Chymru a Lloegr (19.5%). 
 
Dros y cyfnod 2001 i 2011, cynyddodd y gyfran o bobl yn Abertawe o gr"p ethnig 
heb fod yn wyn o 2% o'r boblogaeth i 6%, cynnydd cyffredinol o oddeutu 9,500 
(+198%).  Cynyddodd nifer y bobl 'Brydeinig, heb fod yn wyn' yn y cyfnod hwn 
10,800 (+113%).  Mae'r ddau ffigur yn fwy na'r cynnydd cyfwerth ar gyfer Cymru 
(+118% a +78%) a Chymru a Lloegr (+70% a +65%).  
 
Mae data Cyfrifiad 2011 yn awgrymu mai'r grwpiau ethnig heb fod yn wyn mwyaf yw: 
 
• Tsieineaidd - 2,052 o bobl  (0.9% o boblogaeth Abertawe) 
• Bangladeshaidd - 1,944 (0.8%) 
• Asiaidd arall – 1,739 (0.7%) 
• Affricanaidd Du – 1,707 (0.7%) 
• Arabaidd – 1,694 (0.7%) 
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Ymhlith y grwpiau ethnig heb fod yn wyn, roedd y cynnydd amcangyfrifedig mwyaf 
yn y boblogaeth rhwng 2001 a 2011 yn y grwpiau Affricanaidd Du (+1,500 yn fras), 
Bangladeshaidd ac Indiaidd (y ddau yn +900).  Cafwyd cynnydd rhifol sylweddol 
hefyd yn y boblogaeth 'Arall-Gwyn', sef 1,400 (+40%), yn bennaf oherwydd 
mewnlifiad ymfudwyr economaidd o'r gwledydd o ddwyrain Ewrop a ymunodd â'r UE 
yn 2003. Cafwyd twf sylweddol ymysg y grwpiau lleiafrifol eraill roedd eu poblogaeth 
yn isel yn 2001; er enghraifft, cynyddodd y boblogaeth Bacistanaidd 89% i 591.  
 
Mae twf y gr"p ethnig Bangladeshaidd, y'i hystyrid ers tro y gr"p ethnig heb fod yn 
wyn mwyaf yn Abertawe, wedi parhau rhwng 2001 a 2011, a bron â dyblu (+94%) 
dros y cyfnod.  Fodd bynnag, mae'r amcangyfrifon diweddaraf yn awgrymu bod y 
gr"p ethnig Tsieineaidd bellach yn fwy na'r boblogaeth Fangladeshaidd yn 
Abertawe.    
 
Ymhlith plant, mae amcangyfrifon SYG yn awgrymu bod y nifer rhwng 5 a 15 oed o 
grwpiau ethnig nad ydynt yn wyn wedi cynyddu o oddeutu 1000 yn 2001 i 4,500 yn 
2011 (Cyfrifiad).  Mae'r data diweddaraf am Abertawe o'r Cyfrifiad Ysgolion (PLASC) 
yn awgrymu bod cyfran y boblogaeth ysgol nad ydynt yn wyn - Prydeinig wedi 
cynyddu o oddeutu 7.5% yn 2004 i 11.3% yn 2013 (oddeutu 4,100 o ddisgyblion). 
 
Mae'r dadansoddiad o boblogaeth Abertawe yn ôl grwpiau ethnig fesul ward hefyd ar 
gael o Gyfrifiad 2011.  Cofnodwyd y poblogaethau lleiafrifoedd ethnig mwyaf yn 
wardiau trefol Uplands (2,091), y Castell (3,202) a Sgeti (1,323).  Yn ôl cyfran, roedd 
gan wardiau'r Castell ac Uplands boblogaethau lleiafrifoedd ethnig o dros 10%.  Yn y 
wardiau, mae data Cyfrifiad 2011 hefyd yn datgelu tystiolaeth o glystyrau grwpiau 
ethnig pendant, er enghraifft, y boblogaeth Arabaidd yn ardaloedd y Castell, Sgeti ac 
Uplands. Fodd bynnag, mae nifer uchel o fyfyrwyr yn yr ardaloedd hyn; mae'n 
bwysig ystyried anghenion tai myfyrwyr BME, ond ni ddylid cymysgu hyn ag 
anghenion tai gweddill y boblogaeth BME yn Abertawe. Mae gan y ddau gr"p 
anghenion gwahanol, maent yn defnyddio rhannau gwahanol o'r sector tai ac mae 
angen cynllunio a chamau gweithredu tymor hir gwahanol arnynt.  
 
Mae'r tabl canlynol yn cynnig gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 a fydd yn ddefnyddiol 
wrth ddeall sut defnyddir y sector tai gan bobl o grwpiau ethnig gwahanol ar hyn o 
bryd. Er enghraifft, mae pobl sydd yn y categori Gwyn Arall yn fwy tebygol o fyw 
mewn llety rhentu preifat na theuluoedd Gwyn Prydeinig. Hefyd, mae pobl o grwpiau 
ethnig Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig yn fwy tebygol o fyw yn y sector 
rhentu cymdeithasol. Er na fydd y data hwn yn dangos y rhesymau am hyn, bydd yn 
helpu o ran deall y defnydd o dai yn Abertawe ar hyn o bryd, galluogi ymgynghori 
pellach gyda'r nod o gael gwared ar rwystrau a all fodoli sy'n atal unigolion rhag cael 
mynediad i rannau penodol o'r sector tai, a deall anghenion grwpiau yn y dyfodol.  
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Ffig 5 Daliadaethau tai gwahanol a ddefnyddir gan y boblogaeth BME yn Abertawe 
 

Gr"p Ethnig 

Perchno
gion: 
Wedi 
prynu'r 
eiddo yn 
llwyr 

Perchnogion 
Gyda 
morgais neu 
fenthyciad 

Rhentu 
cymdeithasol: 
Rhentu gan y 
cyngor 
(awdurdod 
lleol) 

Rhentu 
cymdeithasol: 
Rhentu 
cymdeithasol 
arall 

Rhentu 
preifat: 
Gan 
landlord 
neu 
asiantaeth 
osod 

Rhentu 
preifat: 
Rhentu 
preifat 
arall 
neu'n 
byw heb 
rent  

Gwyn: 
Seisnig/Cymreig/ 
Albanaidd/ 
Gogledd Iwerddon/ 
Prydeinig 

33,517 30,188 12,075 6,173 10,904 2,950 

Gwyn: Gwyddelig 176 172 50 45 109 31 

Gwyn: Sipsiwn neu 
Deithwyr Gwyddelig 3 3 4 3 6 1 

Gwyn: Gwyn arall 353 414 233 174 771 69 

Grwpiau ethnig 
cymysg/lluosog: Gwyn 
a Du Caribïaidd 

22 53 38 19 47 7 

Grwpiau ethnig 
cymysg/lluosog: Gwyn 
a Du Affricanaidd 

6 8 13 10 20 6 

Grwpiau ethnig 
cymysg/lluosog: Gwyn 
ac Asiaidd 

20 50 24 15 40 11 

Grwpiau ethnig 
cymysg/lluosog: 
Cymysg arall 

16 41 40 23 49 11 

Asiaidd/Asiaidd 
Prydeinig: Indiaidd 74 221 15 9 180 19 

Asiaidd/Asiaidd 
Prydeinig: Pacistanaidd 14 60 19 9 36 13 

Asiaidd/Asiaidd 
Prydeinig: 
Bangladeshaidd 

56 256 44 23 71 20 

Asiaidd/Asiaidd 
Prydeinig: Tsieineaidd 123 131 25 61 359 65 

Asiaidd/Asiaidd 
Prydeinig: Asiaidd arall 50 174 72 27 186 46 

Du/Affricanaidd/ 
Caribïaidd/Du 
Prydeinig: Affricanaidd 

30 70 265 74 286 59 
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Du/Affricanaidd/ 
Caribïaidd/Du 
Prydeinig: Caribïaidd 

17 24 19 17 24 7 

Du/Affricanaidd/ 
Caribïaidd/Du 
Prydeinig: Du arall 

4 6 9 4 11 0 

Gr"p ethnig arall: 
Arabaidd 70 82 57 38 474 31 

Gr"p ethnig arall: 
Unrhyw gefndir ethnig 
arall 

25 38 102 50 115 18 

Ffynhonnell: Data Cyfrifad 2011 - daliadaeth yn ôl gr"p ethnig yn ôl oedran 
 
Mae'r data hwn yn galluogi'r awdurdod i fynd i'r afael ag opsiynau posib ar gyfer rhai 
grwpiau. Er enghraifft, gall grwpiau sy'n llai tebygol o fod yn berchen ar eu cartrefi eu 
hunain, fel grwpiau Du/Affricanaidd/ Caribïaidd/Du Prydeinig, gael mynediad i fathau 
eraill o dai, fel tai fforddiadwy neu opsiynau rhentu/prynu rhyngol.  
 
Ansawdd Adeiladau 
Mae gan yr awdurdod rôl bwysig wrth sicrhau y gall pobl o gymunedau BME yn 
Abertawe gael llety priodol sy'n diwallu eu hanghenion. Yn ôl ymchwil gan yr Institute 
for Public Policy Research, mae dros draean o gartrefi rhentu preifat o safon wael a'r 
sector preifat yw'r opsiwn rhentu drutaf. Gan fod pobl o gymunedau BME yn 
Abertawe'n fwy tebygol o rentu nag eraill, caiff hyn effaith anghymesur ar y 
cymunedau hyn, gan danlinellu bod angen i'r awdurdod lleol gymryd camau 
gweithredu priodol er mwyn sicrhau bod y sector rhentu preifat yn cydymffurfio â'r 
safonau priodol. Bydd gan Iechyd yr Amgylchedd a Thrwyddedu HMO rôl bwysig 
wrth gyflawni hyn, yn unol â'r mesurau a nodir yn Neddf Tai (Cymru) 2014.  
 
Ceiswyr lloches a ffoaduriaid 
Gall ceiswyr lloches a ffoaduriaid wynebu problemau tebyg i bobl o leiafrifoedd 
ethnig a du, ond nid ydynt yn gr"p unffurf; maent yn dod o lawer o wledydd 
gwahanol ac yn siarad ieithoedd gwahanol, gan gynrychioli o leiaf 100 o 
genhedloedd gwahanol.  
 
Dynodwyd Abertawe yn ardal wasgaru i geiswyr lloches yn 2000. Erbyn mis Mawrth 
2012, amcangyfrifwyd bod 690 o geiswyr lloches â blaenoriaeth yn byw yn Abertawe 
ac roedd 204 o geiswyr lloches yn byw yn eiddo'r cyngor.  
 
Ym mis Medi 2012, cafodd Ready Homes (sy'n rhan o'r Clearsprings Group) y 
contract gan y Swyddfa Gartref i ddarparu llety ar gyfer ceiswyr lloches. Fodd 
bynnag, mae'r awdurdod yn parhau i gynnig cefnogaeth adsefydlu ffoaduriaid, drwy 
waith un swyddog cefnogi adsefydlu ffoaduriaid, i'r ceiswyr lloches blaenorol hynny a 
gafodd benderfyniad cadarnhaol ar eu hachos ac a symudodd i eiddo'r cyngor.   
 
Mae gan y Gwasanaeth Tai berthnasoedd hirsefydlog â sefydliadau trydydd sector 
a'r Gwasanaethau Cymdeithasol er mwyn diwallu anghenion ceiswyr lloches yn 
ogystal â ffoaduriaid.  
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Cymunedau Sipsiwn a Theithwyr 
Mae sawl cymuned Sipsiwn a Theithwyr yn byw yn ardal Abertawe; mae un safle 
cyngor swyddogol, un safle a oddefir, a safleoedd preifat amrywiol. Mae'n bwysig 
sefydlu a oes gan y cymunedau hyn unrhyw anghenion llety, boed yr angen am fwy 
o leiniau ar gyfer aelodau teulu, mwy o leiniau'n gyffredinol, neu archwilio'r 
posibilrwydd o symud i lety brics a morter. Cofnodir yr anghenion hyn drwy arolygon 
o anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr, a gynhelir ddwywaith y flwyddyn. Yn ôl 
ffigurau Cyfrifiad 2011, mae 95 o Sipsiwn a Theithwyr yn byw yn ardal Abertawe ar 
hyn o bryd. Fodd bynnag, oherwydd natur dros dro'r cymunedau hyn, gall y 
boblogaeth fod yn fwy neu'n llai nag a nodir ar unrhyw ddiwrnod penodol. Gellir 
canfod gwybodaeth fwy cynhwysfawr am gymunedau Sipsiwn a Theithwyr yn 
ddiweddarach yn y strategaeth hon.  
 
Crefydd 
Cyfrifiad 2011 hefyd yw'r ffynhonnell bendant ddiweddaraf o wybodaeth am grefydd. 
Cristnogaeth yw'r brif grefydd yn Abertawe o hyd (55%); fodd bynnag, nid oes gan 
34% o bobl unrhyw gredoau crefyddol ac nid atebodd 7% (mae cwestiwn y Cyfrifiad 
ar grefydd yn wirfoddol). O'r grwpiau a restrir, nododd 5,415 o bobl (2%) eu bod yn 
Foslemiaid.   
 
Mae gwybodaeth o Gyfrifiad 2011 am ddosbarthiad crefyddau nad ydynt yn 
Gristnogol fesul ward yn dangos bod y nifer mwyaf yn y Castell (2,049), Uplands 
(1,208) a Sgeti (886). Yn ôl cyfran mae gan wardiau'r Castell (13%), Uplands a 
Gland"r (8% ar gyfer y ddau) y cyfraddau poblogaeth uchaf a chrefydd nad yw'n 
Gristnogol. 
 
Mae crefydd yn bwysig wrth ddewis ardal; er enghraifft, gellir priodoli'r nifer mawr o 
Foslemiaid yn wardiau'r Castell ac Uplands i'r ffaith bod mosg o fewn pellter 
cerdded. Gall addoldai fod yn ddangosyddion da o ran sut mae pobl yn dewis ardal. 
Mae'r awdurdod am sicrhau bod tai o safon sy'n briodol i anghenion pobl ar gael i 
bob cymuned yn Abertawe. Yn achos rhai cymunedau BME, bydd hyn yn golygu 
sicrhau llety priodol ar gyfer cymunedau BME yng nghyffiniau mosg.  
 
Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus 
Mae dyletswyddau hil a chydraddoldeb wedi dod i'r prif ffrwd yn fwy ers i nifer o 
ddeddfau gwrthwahaniaethu gael eu cyfuno'n un ddeddf, sef Deddf Cydraddoldeb 
2010.  
 
Mae'r Ddeddf yn amddiffyn pobl yn erbyn gwahaniaethu ar sail oedran, anabledd, 
ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil (mewn cyflogaeth), beichiogrwydd a 
mamolaeth, hil, crefydd neu gredo, rhyw a thueddfryd rhywiol. Gelwir y rhain yn 
"nodweddion gwarchodedig".  
 
Cyflwynwyd Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus newydd yng Nghymru 
fel rhan o'r Ddeddf. Rhan o'r ddyletswydd hon yw gorfodi'r cyngor, wrth gyflawni ei 
weithgareddau, i roi ystyriaeth briodol i'r anghenion canlynol:  
 

• Dileu gwahaniaethu, aflonyddu, fictimeiddio ac unrhyw ymddygiad arall a 
waherddir gan y Ddeddf 
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• Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd berthnasol a 
warchodir a phobl nad ydynt yn ei rhannu 
 

• Meithrin perthnasoedd da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd berthnasol a 
warchodir a phobl nad ydynt yn ei rhannu.  

 
Mae'r ddyletswydd hefyd yn gorfodi pob awdurdod cyhoeddus i lunio Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol sy'n cynnwys amcanion cydraddoldeb penodol. Mae Cynllun 
Cydraddoldeb Strategol Dinas a Sir Abertawe 2012-2016 yn nodi sut byddwn yn 
adeiladu ar ein cynllun cydraddoldeb ac amrywiaeth blaenorol a'n trefniadau ar gyfer 
bodloni'r dyletswyddau deddfwriaethol newydd. Mae'n rhaid i ni gyhoeddi 
adroddiadau adolygu cydraddoldeb ac amrywiaeth blynyddol sy'n dangos ein 
cynnydd yn erbyn yr amcanion cydraddoldeb, ac i gynnwys manylion gwaith 
ychwanegol rydym wedi'i gyflawni drwy gydol y flwyddyn.  
 
Mae cysylltiadau agos hefyd rhwng y cynllun a nifer o strategaethau a chynlluniau 
allweddol y cyngor, fel y Strategaeth Gymunedol.  
 
Asesiadau Effaith Cydraddoldeb (AEC) 
Mae gan Ddinas a Sir Abertawe, fel pob awdurdod cyhoeddus arall yng Nghymru, 
ddyletswydd gyfreithiol i asesu effaith ei holl swyddogaethau, polisïau a 
gweithdrefnau arfaethedig ar y nodweddion gwarchodedig a ddiffinnir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010.  
 
Mae proses AEC y cyngor hefyd yn cynnwys y meysydd canlynol:  
 

• Y Gymraeg 
• Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (UNCRC) 
• Tlodi 
• Cydlyniant Cymunedol 
• Gofalwyr 

 
Mae'r asesiad effaith yn galluogi'r cyngor i: 
 

• Nodi a mynd i'r afael â gwahaniaethu posib 
• Osgoi neu ddileu unrhyw anghydraddoldebau 
• Gwella'r gwasanaethau a ddarperir 
• Gwella mynediad i gwsmeriaid a'r perthnasoedd 

 
Troseddau Casineb 
Gellir targedu, bwlio, aflonyddu neu droseddu yn erbyn pobl oherwydd eu hoedran, 
eu hanabledd, eu rhywioldeb, eu crefydd, eu hethnigrwydd, eu rhyw (gan gynnwys 
hunaniaeth rhyw) neu'u ffordd o fyw (e.e. Goth); gelwir y rhain yn droseddau casineb 
neu ddigwyddiadau casineb.  
 
Ariannwyd Cymorth i Ddioddefwyr gan Lywodraeth Cymru drwy'r Ganolfan Adrodd a 
Chefnogaeth Troseddau Casineb Genedlaethol swyddogol ar gyfer Cymru. Maent 
wedi cyflwyno dull a phroses adrodd sengl newydd i sicrhau bod dioddefwyr yn 
derbyn cefnogaeth ac yn gallu adrodd am gasineb.  
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Ym mis Hydref 2014, cyflwynodd y cyngor broses adrodd Cymorth i Ddioddefwyr i 
ddisodli gweithdrefn Adrodd am Gasineb ac Aflonyddu'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r 
Cyhoedd. Dosbarthwyd taflenni a phosteri newydd i swyddfeydd tai rhanbarthol a 
diweddarwyd y wefan. Mae staff wedi cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y 
newidiadau.  
 
 
Monitro Cydraddoldeb 
Mae'n bwysig iawn cynnwys cydraddoldeb yn y broses o fonitro gwasanaethau. Heb 
hynny, byddai'n anodd nodi natur neu raddau anghydraddoldebau, y meysydd lle bo 
angen camau gweithredu fwyaf, ac a yw'r mesurau sy'n ceisio lleihau 
anghydraddoldeb yn llwyddo.  
 
Caiff cwsmeriaid sy'n defnyddio gwasanaethau a gyflwynir gan yr Adran Tai eu 
monitro'n bennaf drwy ddefnyddio'r ffurflen fonitro 'Amdanoch Chi' a hefyd drwy 
gofnodi gwybodaeth yn uniongyrchol ar y gofrestr tai.  
 
Cyflwynwyd y ffurflen fonitro 'Amdanoch Chi' ar lefel gorfforaethol yn 2008. Mae'r 
ffurflen wedi'i haddasu ar gyfer y Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd a chaiff 
canlyniadau eu casglu a'u dosbarthu drwy'r gwasanaeth yn rheolaidd. Dechreuodd 
Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd gasglu ystadegau 'Amdanoch Chi' ym mis 
Hydref 2008 a nodwyd y canlyniadau diweddaraf ym mis Ionawr 2015. Ers dechrau 
'Amdanoch Chi', mae manylion 7,041 o gwsmeriaid wedi'u dadansoddi, gyda 4.8% o 
gymunedau BME a 9.3% o ethnigrwydd anhysbys. Mae'r ffigur BME (4.8%) ar gyfer 
defnyddio'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd yn is na'r boblogaeth BME 
gyffredinol yn Abertawe. Gall hyn ddangos nad oes angen y gwasanaeth ar 
gymunedau BME, nid oes mynediad ganddynt i'r gwasanaeth neu nid ydynt am 
ddefnyddio'r gwasanaeth. Dylid hefyd nodi bod cymryd rhan ym monitro 
cydraddoldeb yn ddewisol, a gall pobl ddewis cymryd rhan ai peidio. Gall monitro 
effeithiol helpu hefyd i sefydlu ac egluro'r rhesymau hyn.  
 
Mae'r ffurflen fonitro 'Amdanoch Chi' hefyd yn cofnodi'r ieithoedd a siaredir o ddydd i 
ddydd. Saesneg yw'r brif iaith a siaredir a chofnodir nifer o ieithoedd 'eraill'. Pwyleg 
ac Arabeg yw'r fwyaf poblogaidd ohonynt. Cofnodir 60 o ieithoedd/tafodieithoedd 
unigol eraill. Mae'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd hefyd yn monitro'r defnydd 
o Wasanaeth Cyfieithu a Dehongli Cymru (GCDC) a The Big Word yn flynyddol er 
mwyn cymharu'r ieithoedd gwahanol a geisir.  
 
Defnyddir y Gofrestr Tai gan Wasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd yn unig a dylid 
cofnodi yn y system ethnigrwydd a phrif/hoff iaith y rhai sy'n gwneud cais am dai 
(gan gynnwys tenantiaid presennol). Byddai gwneud hynny'n rhoi tystiolaeth o 
ethnigrwydd pob tenant arfaethedig a'r holl ymgeiswyr sy'n dod yn denantiaid wedyn. 
Fodd bynnag, oherwydd y lefelau monitro presennol drwy'r gofrestr, mae'n anodd 
sicrhau cofnod cywir o nifer yr ymgeiswyr am dai a thenantiaid sy'n dod o 
gymunedau BME.  
 
Mae'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd yn awyddus i ganolbwyntio ar fonitro 
ethnigrwydd er mwyn nodi natur a graddau anghydraddoldeb yn well, a/neu'r 
meysydd y mae angen arnynt gamau gweithredu fwyaf. Cyflwynir mentrau i wella 
monitro ethnigrwydd yn 2015/16 fel ail-lansio'r ffurflen fonitro 'Amdanoch Chi' er 
mwyn cynnwys nodweddion gwarchodedig newydd hefyd.  
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Gwasanaeth Opsiynau Tai 
Mae'r Gwasanaeth Opsiynau Tai'n monitro ethnigrwydd pob teulu ac unigolyn sy'n 
cysylltu â'r Gwasanaeth Digartrefedd. Mae'r ystadegau hyn yn gadarn ac maent yn 
rhan o'r ystadegau digartrefedd sy'n ofynnol gan Lywodraeth Cymru. Dangosodd y 
ffigurau fod 2,665 o benderfyniadau ar ddigartrefedd yn ystod 2011/12; roedd 200 
ohonynt yn gysylltiedig â phobl o ethnigrwydd 'heb fod yn wyn' (3.75%). Fodd 
bynnag, gellir gwella'r modd y cofnodir yr ystadegau hyn oherwydd na chofnodir 
grwpiau ethnig 'penodol' ar hyn o bryd. Mae'n ymddangos bod nifer anghymesur o 
isel o bobl o gymunedau BME yn defnyddio'r gwasanaeth digartrefedd, ond heb 
fonitro mwy penodol o'r grwpiau BME sy'n defnyddio'r gwasanaeth, mae'n anodd 
deall pam mae hyn yn wir.  
 
I bob pwrpas, mae'r ystadegau a gofnodir ar gyfer y gwasanaethau Tai'n pwysleisio 
bod poblogaeth BME Abertawe'n tyfu ac yn dod yn fwy gosmopolitan, ac mae nifer y 
bobl o ethnigrwydd amrywiol a nifer yr ieithoedd amrywiol a siaredir yn cynyddu. 
Felly, mae'n bwysig monitro hyn yn effeithiol er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n 
sensitif, yn hygyrch, yn berthnasol ac yn meddu ar wybodaeth ddigonol.  
 
Cyflawniadau Allweddol ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol 
 

• Gwnaed cytundeb rhwng y Gwasanaeth Opsiynau Tai a Chyngor 
 Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe (CCHBA) y gellid cynnal 
 cyfweliadau cyngor tai/digartrefedd â phobl o gymunedau BME yn 
 swyddfeydd CCHBA yn ôl y galw a/neu'r angen 
 
• Bu adolygiadau parhaus â phartneriaid LCC o ran cyfleoedd datblygu BME 
 posib yng nghanol y ddinas, gan nodi ardaloedd yn Abertawe roedd 
 cymunedau BME yn fwyaf tebygol o fyw ynddynt ac a oedd llety addas ar 
 gael. Er enghraifft, ymrwymodd Cymdeithas Tai Teuluoedd i adeiladu dau 
 eiddo mwy nag arfer a glustnodir ar gyfer teuluoedd BME mwy  
 
• Darparodd y Tîm Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid lety a gwasanaethau cefnogi 
 ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid, yn unol â rhwymedigaethau cytundebol 
 Asiantaeth Ffiniau'r DU, hyd at fis Hydref 2012 pan gafodd Ready Homes y 
 contract 
 
• Ym mis Mai 2010, Dinas a Sir Abertawe oedd yr awdurdod lleol cyntaf i ddod 
 yn bartner yn GCDC. Mae'r gwasanaeth hwn yn cyflawni gofynion cyfieithu a 
 dehongli'n uniongyrchol ar gyfer cyfweliadau ysgrifenedig ac wyneb ac yn 
 wyneb, ac yn anuniongyrchol drwy wasanaeth dehongli dros y ffôn 
 'thebigword' 
 
• Mae'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd yn ymrwymedig i sicrhau bod holl 
 staff rheng flaen tai'n derbyn hyfforddiant cydraddoldeb, sy'n cynnwys 
 cynyddu ymwybyddiaeth o Ddeddf Cydraddoldeb 2010 
 
• Cafodd y ffurflen fonitro 'Amdanoch Chi' ei llunio ar lefel gorfforaethol i 
 ddechrau ac yna ei haddasu gan Wasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd. Mae'r 
 ffurflen fonitro Amdanoch Chi'n galluogi'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r 
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 Cyhoedd i fonitro nifer o nodweddion gwarchodedig yr holl bobl sy'n defnyddio 
 gwasanaethau tai'r cyngor 
 
• Cafodd y fenter 'Nid Ar Ein Hystâd Ni' ei llunio a'i chyflwyno gan CCHBA ar 
 gyfer pedair o ardaloedd stâd dai'r cyngor (Townhill, Blaenymaes, Sgeti a 
 Dyfaty), gyda'r nod o ddileu hiliaeth a chynyddu'r nifer sy'n rhoi gwybod am 
 droseddau casineb 
 
• Cafodd erthyglau am droseddau casineb eu cyhoeddi yng nghylchgrawn y 
 tenantiaid, T! Agored, a Thaflenni Gwybodaeth Tîm ar gyfer staff y 
 Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd 
 
 

Datblygiadau yn y Dyfodol 
 
Argymhellion Cyngor Cydraddoldeb Rhanbarthol Bae Abertawe 
(CCHBA)  
 
Mae CCHBA wedi cyflwyno argymhellion ar gyfer y dyfodol, y mae rhai ohonynt yn 
adeiladu ar awgrymiadau blaenorol:  
 

• Dylai'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd barhau i atgyfnerthu amodau a 
 thelerau cytundebau tenantiaeth, gyda'r nod cyffredinol o leihau aflonyddwch 
 hiliol ymhellach. Yn ychwanegol, dylai'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd 
 adeiladu ar gysylltiadau sefydlog â'r heddlu, Prosiect Troseddau Casineb 
 Cymorth i Ddefnyddwyr, Cyngor Ffoaduriaid Cymru ac eraill, er mwyn mynd i'r 
 afael â'r aflonyddwch a'r hiliaeth sy'n effeithio ar bobl o gymunedau BME  
 
• Dylai'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd ymchwilio, ymgynghori a 
 chanfod pam mae'n well gan bobl o gymunedau BME fyw mewn rhannau 
 penodol o Abertawe. Bydd hyn yn galluogi'r gwasanaeth i ragweld tueddiadau 
 poblogaeth BME yn y dyfodol ac wedi hynny i ganolbwyntio adnoddau ar 
 gymunedau sy'n cynyddu. Er enghraifft, mae'r gymuned Fangladeshaidd yn 
 tueddu i ymgasglu yn ardal yr Hafod yn y ddinas, ond mae'r cymunedau 
 Tsieineaidd a Sicaidd yn fwy gwasgarog 
 
• Yn draddodiadol, mae teuluoedd mwy mewn rhai cymunedau BME (Indiaidd, 
 Arabaidd) a gall LCC geisio bod yn fwy hyblyg gyda'u polisi dyrannu - er 
 enghraifft, drwy ddyrannu dwy uned lety'n hytrach nag un  
 
• Er bod monitro ethnigrwydd y rhai sy'n defnyddio Gwasanaeth Tai'r cyngor 
 wedi gwella, mae'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd a CCHBA yn 
 cydnabod y gellir ei wella ymhellach  
 
• Mae Canolfan y Gymuned Dsieineaidd wedi cysylltu â'r Gwasanaeth Tai a 
 Diogelu'r Cyhoedd i ofyn am gymorth wrth gynnal arolwg o anghenion tai a 
 gofal y boblogaeth Tsieineaidd yn Abertawe. Mae hyn yn deillio o'u pryder 
 ynghylch y boblogaeth Tsieineaidd yn heneiddio yn Abertawe a'r heriau y 
 bydd hyn yn eu hachosi. Gellid defnyddio'r arolwg hwn fel templed pan fydd y 
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 Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd yn ystyried sut i ddiwallu anghenion 
 grwpiau BME eraill gyda phoblogaethau sy'n heneiddio yn y dyfodol 
 
• Dylai'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd fod yn fwy rhagweithiol wrth 
 gynyddu ymwybyddiaeth o droseddau casineb ymhlith ei staff a'i gwsmeriaid. 
 Gellid cyflawni mentrau o'r fath gyda CCHBA, Prosiect Troseddau Casineb 
 Cymorth i Ddioddefwyr a Heddlu De Cymru 
 

 
Crynodeb o'r Prif Amcanion  
 

• Atgyfnerthu amodau tenantiaeth ar gyfer tenantiaid presennol, a chryfhau'r 
 cymal aflonyddwch hiliol yn y Cytundeb Tenantiaeth 
 
• Cyflawni ymchwil i ateb pam mae'n well gan gymunedau BME fyw mewn 
 ardaloedd penodol, a fydd yn caniatáu canolbwyntio adnoddau'n gywirach 
 
• Bydd y cyngor yn cynnal trafodaethau â LCC ynghylch y posibilrwydd o 
 gyflwyno ymagwedd fwy hyblyg at eu polisïau dyrannu a llety 
 
• Monitro ethnigrwydd pobl yn well drwy ddefnyddio Gwasanaeth Tai a 
 Diogelu'r Cyhoedd y cyngor  
 
• Cynorthwyo Canolfan y Gymuned Dsieineaidd wrth gynnal asesiad o 
 anghenion tai a gofal poblogaeth Tsieineaidd Abertawe 
 
• Sicrhau bod ardaloedd clwstwr newydd Cymunedau'n Gyntaf yn ymdrin ag 
 anghenion ceiswyr lloches a chânt eu hintegreiddio yng ngwaith cydlyniant 
 cymunedol y cyngor   
 
• Defnyddio data a gesglir wrth fonitro cydraddoldeb ac ymgynghori â grwpiau 
 yr effeithir arnynt, er mwyn gwella gwasanaethau ar gyfer cymunedau BME a 
 chael gwared ar rwystrau a all greu anghydraddoldebau 
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Pennod 6 
 

Mynd i'r Afael ag Anghenion Tai Grwpiau Penodol 
 

6.5 Sipsiwn a Theithwyr 
 

Cynllun Un Abertawe 
Lleoedd da i bobl fyw a gweithio ynddynt 

 
Amcan y Gwasanaeth 

Mynd i'r afael ag anghenion pob defnyddiwr gwasanaeth 
 
Y Sefyllfa Bresennol 
 
Cyflwyniad 
Mae mynd i'r afael ag anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru'n un o 
nodau penodol Llywodraeth Cymru.  
 
Ar hyn o bryd, mae gan yr awdurdod un safle awdurdodedig i Sipsiwn a Theithwyr, 
yn Nh! Gwyn (a adweinir hefyd fel Heol Pant-y-Blawd), yn ardal Llansamlet y ddinas 
a'r sir. Mae'n rhaid i'r Sipsiwn a'r Teithwyr ar y safle dalu rhent a Threth y Cyngor i'r 
cyngor.  
 
Yn ogystal â'r safle awdurdodedig, mae safle 'a oddefir' yn y safle Parcio a Theithio 
ym Mro Tawe. Gall nifer y carafanau ar y safle hwn amrywio'n fawr dros amser.  
 
Nododd yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) diweddaraf fod 
angen 100 llain ychwanegol, ond nid oes angen clir i ddarparu safle tramwy.  
 
Mae poblogaeth Sipsiwn a Theithwyr wedi byw yn Abertawe ers o leiaf 25 mlynedd. 
Mae'r unig safle swyddogol yn Nh! Gwyn, Heol Pant-y-Blawd, Llansamlet. Mae gan 
y safle 7 llain a chyfleusterau cysylltiedig o safon dda; fel arfer, mae'r safle'n llawn. 
Mae sawl safle preifat yn Abertawe, ond ar hyn o bryd nid oes angen cydnabyddedig 
i ddarparu safleoedd ychwanegol, yn ôl GTAA 2013.  
 
Yn y gorffennol, bu'n rhaid i'r cyngor reoli nifer o wersylloedd heb ganiatâd, sy'n 
tueddu i fod ar dir y cyngor yn ardal Llansamlet. Ni ddarperir unrhyw gyfleusterau ar 
gyfer y teuluoedd sy'n parcio'n anghyfreithlon ar dir y cyngor, ac weithiau ar dir 
preifat; fel arfer, mae hyn yn cyfateb i 5 carafán (3 oedd y ffigur a gofnodwyd gan 
Gyfrif Carfanau swyddogol LlC, fis Ionawr 2015).  
 
Yn ychwanegol, mae safle a oddefir yn Llansamlet, y mae ganddo gyfleusterau toiled 
a golchi cyfyngedig; rhoddwyd y statws hwn i'r safle ar ôl dyfarniad gan yr Uchel Lys 
pan fethodd y cyngor â chael gorchymyn ildio meddiant. Mae'n glir na fydd y cyngor 
yn debygol o gael gorchymyn ildio meddiant ar gyfer y safle hwn tan i'r Sipsiwn a'r 
Teithwyr gael mynediad i safle swyddogol.  
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Yn ôl Cyfrif Carafanau swyddogol diweddaraf Llywodraeth Cymru, a gynhaliwyd ym 
mis Ionawr 2015, roedd 13 o garafanau ar y safle.  Cafodd y safle ei greu er mwyn 
hwyluso symud y teulu o'i leoliad blaenorol a oddefir yn safle Parcio a Theithio 
Llansamlet. Roedd hyn yn galluogi rhoi Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd Cwm Tawe 
Isaf, a oedd yn cynnwys gwaith ar raddfa fawr ar y safle Parcio a Theithio, ar waith.  
 
Gall nifer y carafanau a'r bobl sy'n byw ar y safle a oddefir amrywio, ond mae teulu 
estynedig sy'n byw yno'n "barhaol". Byddai unrhyw bobl ychwanegol yn ymweld ag 
aelodau teulu gan fod y dyfarniad uchod gan yr Uchel Lys yn atal unrhyw un heblaw 
am y rhai a enwyd yn y dyfarniad rhag byw ar y safle a oddefir.  
 
Ni ddarperir safle tramwy yn y sir ar hyn o bryd ac ni nodwyd unrhyw angen clir ar 
gyfer cyfleuster o'r fath yn y dyfodol agos. Mae hyn hefyd yn wir o safbwynt 
rhanbarthol wrth i gyngor Sir Gâr a Chastell-nedd Port Talbot ddod i'r casgliad nad 
oes angen clir ar gyfer darpariaeth o'r fath. Yn y cyd-destun cenedlaethol, mae 
tystiolaeth yn dangos yn glir mai yn siroedd Caerdydd, Casnewydd a Phenfro y 
mae'r galw am gyfleusterau o'r fath.  
 
Ym mis Mawrth 2010, penderfynodd y Cabinet ddechrau chwilio am safle(oedd) 
newydd. Er mwyn cysylltu ag aelodau ar sail drawsbleidiol, ffurfiwyd Gr"p Tasg a 
Gorffen o dan arweiniad aelodau er mwyn gweithio gyda gr"p o swyddogion 
amlddisgyblaeth i roi meini prawf y cytunwyd arnynt ar waith fel rhan o broses 
ddadansoddi. Derbyniodd y Gr"p Tasg a Gorffen adroddiadau cynnydd rheolaidd ar 
y broses a archwiliodd yr holl diroedd y mae'r cyngor yn berchen arnynt yn erbyn 
meini prawf y cytunwyd arnynt gan y Cabinet. Yn unol â'r angen hysbys, 
canolbwyntiodd y gwaith ar ddarparu safle ar gyfer 1-12 o leiniau y gellir ei ymestyn 
gyda chydymdeimlad i hyd at oddeutu 20, yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru.  
Cwblhawyd y gwaith hwn yn 2013 ond ni chafwyd penderfyniad ar safle(oedd) 
priodol ac mae'r broses chwilio a ddilynwyd yn amodol ar adolygiad gan y Pwyllgor 
Craffu sy'n parhau.  
 
Deall Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr  
Mae'r awdurdod ym ymrwymedig i wella ei ddealltwriaeth o anghenion a gofynion 
sipsiwn a theithwyr yn y ddinas a'r sir. 
 
Yn ystod 2013, cynhaliwyd GTAA yn unol ag arweiniad Llywodraeth Cymru. Nododd 
yr asesiad fod angen 10 llain arall yn y ddinas a'r sir. Yn ychwanegol, mae'n rhaid i'r 
asesiad ystyried uchafswm y galw 'posib' am leiniau dros y 5 mlynedd nesaf, gan 
ystyried ffactorau diwylliannol, fel y ffaith y gall Sipsiwn a Theithwyr ifancach yn eu 
harddegau a fydd yn cyrraedd 18 oed yn y 5 mlynedd nesaf ddymuno cael eu 
lleiniau eu hunain i ddechrau eu teuluoedd eu hunain. Nododd y rhan hon o'r 
asesiad y tebygolrwydd y bydd angen mwy o leiniau yn y dyfodol.  
 
Yn ogystal â'r uchod, mae gofyniad i ddiwallu'r angen posib dros gyfnod y CDLl (hyd 
at 2025). Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi na fydd pob Sipsi a Theithiwr sy'n byw 
gyda'u rhieni ar hyn o bryd am briodi'n ifanc a dechrau eu teulu eu hunain, a gall rhai 
sydd am wneud hynny ddewis gadael Abertawe.   
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Deddf Tai (Cymru) 2014 
Yn ôl Deddf Tai (Cymru) 2014, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol gynnal GTAA ac 
mae dyletswydd ar awdurdodau lleol i ddarparu safleoedd ar gyfer Sipsiwn a 
Theithwyr lle nodwyd angen yn yr asesiadau hynny. Mae'r Ddeddf ar waith o hyd, ar 
ôl derbyn Cydsyniad Brenhinol ar 17 Medi 2014. Mae hyn yn gorfodi pob awdurdod i 
gynnal GTAA erbyn mis Chwefror 2016. Fodd bynnag, mae angen rhoi'r rhan fwyaf 
o'i darpariaethau ar waith drwy orchmynion cychwyn eraill gan Weinidogion Cymru. 
Rhagwelir y bydd elfennau Sipsiwn a Theithwyr y Ddeddf yn orfodadwy o fis Mawrth 
2016; lle na ddiwellir angen am safleoedd a nodwyd, bydd gan Weinidigion Cymru y 
p"er i orfodi awdurdodau lleol i ddarparu safleoedd ar gyfer cymunedau Sipsiwn a 
Theithwyr. Bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer safleoedd yn yr un ffordd ag 
unrhyw ddatblygiad arall.  
 
Cylchlythyr Llywodraeth Cymru 30/2007 - Cynllunio ar gyfer Safleoedd 
Carafanau Sipsiwn a Theithwyr 
Mae Cylchlythyr 30/2007 yn nodi pan fo asesiad o angen nas diwellir ar gyfer llety 
Sipsiwn a Theithwyr mewn ardal, dylai'r Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) ddyrannu 
safleoedd digonol yn ei CDLl er mwyn sicrhau y gellir bodloni'r gofynion lleiniau a 
nodwyd ar gyfer defnydd preswyl a thramwy. Bydd angen i'r CDLl ddangos bod 
safleoedd yn addas, a bod tebygolrwydd realistig y bydd y safleoedd penodol a gaiff 
eu dyrannu yn y CDLl ar gael at y diben hwnnw. Bydd hyn yn helpu i roi sicrwydd i 
bawb dan sylw pan benderfynir ar geisiadau cynllunio gan ACLl, neu pan ystyrir 
apeliadau.  
   
Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2014 
Daeth Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2014 i rym ar 1 Hydref 2014. Mae'n 
diweddaru'r ddeddfwriaeth bresennol, a roddwyd ar waith ar gyfer cartrefi symudol 
preswyl yn y 1960au yn wreiddiol.  
 
Yn ôl y ddeddfwriaeth newydd, roedd rhaid diwygio'r cytundebau trwyddedu ar gyfer 
Sipsiwn a Theithwyr sy'n byw ar y safle awdurdodedig ac mae'r broses hon wedi'i 
chwblhau.  
 
Cyflawniadau Allweddol ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol  
 
Rhwng 2009 a 2012, gwnaeth yr awdurdod geisiadau llwyddiannus i Lywodraeth 
Cymru am arian grant i wella'r safle awdurdodedig ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yn 
Nh! Gwyn, Heol Pant-y-Blawd.  
 
O ganlyniad i'r arian grant hwn, gwnaethpwyd gwelliannau sylweddol i amgylchedd y 
safle, a lefel ac ansawdd y cyfleusterau sydd ar gael. Mae'r gwelliannau'n cynnwys y 
canlynol:  
 
• Ailwampio'r adeiladau 
• Ffensiau a gatiau ar gyfer pob llain 
• Ffens perimedr ar y safle 
• Gwelliannau draeniad y safle 
• Gwella 2 o'r cyfleusterau chwarae  
• Gwella draeniad y safle. 
• Cyflwyno amrywiaeth o fesurau diogelwch tân 
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• Rampiau cyflymder ar y fynedfa i'r safle 
• Ehangu'r adeiladau 
• Gosod paneli solar yn yr adeiladau  

 
Datblygiadau yn y Dyfodol 
 
Er mwyn cydymffurfio â Deddf Tai newydd Llywodraeth Cymru, mae'r awdurdod yn 
bwriadu cynnal GTAA cyn mis Chwefror 2016 er mwyn i'r casgliadau a geir allu 
llywio gofynion y CDLl sydd ar ddod ymhellach. Byddai hyn yn gofyn am 
ddadansoddiad ychwanegol o'r gofynion llain posib dros gyfnod y cynllun (hyd at 
2025).  
 
Gan gydnabod yr angen posib am safle awdurdodedig ychwanegol, mae'r awdurdod 
wrthi ar hyn o bryd yn adolygu ei ymagwedd at asesu lleoliadau safleoedd.  
 
Crynodeb o'r Prif Amcanion 
 
• Cynhelir GTAA newydd a bydd yn debygol o ddechrau ym mis Medi 2015  
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Pennod 7 
 

Datblygu Cynaliadwy 
 

Cynllun Un Abertawe 
Lleoedd da i bobl fyw, gweithio a gwneud busnes ynddynt o a gwneud busnes 

ynddynt 
 

Amcan y Gwasanaeth 
Arwain a hybu gwella cyflwr tai yn y sector preifat 

 
Y Sefyllfa Bresennol  
 
Deddfwriaeth Ranbarthol a Lleol 
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cydnabuwyd fwyfwy y gall tai o safon sydd wedi'u 
dylunio'n dda gael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles pobl a'r amgylchedd naturiol. Ar 
y llaw arall, gall datblygiadau gwael osod baich dinistriol ar yr amgylchedd naturiol ac 
effeithio'n negyddol ar iechyd a lles pobl. Fe'i derbynnir yn gyffredinol bellach bod yn 
rhaid ystyried yr effeithiau ehangach hyn er mwyn gwella'r amgylchedd y mae pobl 
yn byw ynddo. Mae llywodraethau ar lefel ryngwladol, genedlaethol, ranbarthol  a 
lleol yn datblygu ac yn rhoi cyfreithiau a pholisïau ar waith a ddylai olygu defnyddio 
adnoddau mewn ffordd fwy cynaliadwy, cynhyrchu tai sy'n effeithlon o ran ynni a 
mwy o warchod bioamrywiaeth.  
 
Cafodd Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) Gydsyniad Brenhinol a daeth 
i rym ar 29 Ebrill 2015. Bydd y Ddeddf yn berthnasol i awdurdodau lleol Cymru o fis 
Ebrill 2016. Mae'r Ddeddf yn ceisio adeiladu dyfodol cynaliadwy ac yn gosod 
rheidrwydd ar gyrff cyhoeddus Cymru i integreiddio lles cymdeithasol, economaidd 
ac amgylcheddol, wrth iddynt wneud penderfyniadau strategol, gan sicrhau mai 
datblygu cynaliadwy yw 'prif egwyddor drefniadol' y sector cyhoeddus yng Nghymru.  
 
Er mwyn cyflawni'r ddyletswydd hon, mae'n rhaid i wasanaethau'r cyngor ystyried 
elfennau integreiddio, cyfranogaeth, cydweithio ac atal tymor hir yr egwyddor 
datblygu cynaliadwy. Mae'r Strategaeth Tai'n gwneud cyfraniad allweddol at iechyd a 
lles cymunedau yn Abertawe nawr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol a bydd yn 
gwneud cyfraniad sylfaenol wrth i'r cyngor fodloni rhwymedigaethau a dyletswyddau 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  
 
Her newid yn yr hinsawdd yw un o'r problemau amgylcheddol mwyaf sy'n wynebu 
Llywodraethau ar bob lefel. Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod y rôl y gall tai eu 
chwarae wrth helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd drwy'r broses gynllunio 
(drwy Bolisi Cynllunio Cymru) a thrwy Ran Ng y Rheoliadau Cynllunio (Cadwraeth 
tanwydd a ph"er). 
  
Dinas a Sir Abertawe  
Mae Cynllun Un Abertawe'r awdurdod yn amlygu datblygu cynaliadwy fel un o'r 
meysydd polisi trawsbynciol allweddol. Mae'r awdurdod yn aelod gweithgar ym mhob 
partneriaeth allweddol a benodir i arwain ar gyflawni'r Weledigaeth ar gyfer Abertawe 
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sydd wedi'i hamlinellu yn y Cynllun Un Abertawe. Un bartneriaeth allweddol yw 
Fforwm Amgylcheddol Abertawe, y brif bartneriaeth sy'n gyfrifol am bob agwedd ar 
yr amgylchedd naturiol ac adeiledig, gan gynnwys materion tai.  
 
Mae'r awdurdod wedi mabwysiadu datblygu cynaliadwy fel un o'i egwyddorion 
sylfaenol yn y Cynllun Un Abertawe, a fydd yn cael ei gyflwyno drwy ymgorffori'r 
egwyddorion arweiniol sydd ym Mholisi Datblygu Cynaliadwy'r cyngor, a gafodd ei 
adolygu a'i gyhoeddi yn 2012.  
 
Bydd yr egwyddorion hyn yn gorfodi'r awdurdod i addasu arferion gweithio er mwyn 
iddynt gefnogi'r canlynol: 
 
• Meddwl a chynllunio integredig ynghylch materion cymdeithasol, economaidd 
 ac amgylcheddol 
 
• Gweithio ar y cyd yn effeithiol mewn partneriaeth ag eraill 
 
• Newid y diwylliant gwaith i weithio ar sail cynllunio hir dymor ac ystyried y 
 costau cynaladwyedd ehangach 
 
• Cysylltu'n fwy â'r gymuned a gwell cyfranogiad ganddi 
 

Yn ychwanegol, mae Polisi Datblygu Cynaliadwy'r awdurdod yn nodi nodau 
allweddol, sy'n cynnwys gwella ac amddiffyn yr amgylchedd naturiol, 
datgarboneiddio a newid yn yr hinsawdd, defnyddio adnoddau'n gynaliadwy, 
cynhwysiad cymdeithasol, cydnerthedd economaidd, llywodraethu a chaffael.  
 
Cyflawniadau Allweddol ers y Strategaeth Tai Lleol flaenorol  
 
Hinsawdd Leol 
Mae'r cyngor yn cydnabod bod camau gweithredu ar newid yn yr hinsawdd yn creu 
cyfleoedd a manteision ac ymunodd â Menter Hinsawdd Leol ym mis Mai 2014. Mae 
Hinsawdd Leol yn fenter wirfoddol, arfer gorau gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol 
sy'n hyrwyddo ymagwedd ragweithiol at fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac 
sydd o fudd i ar bob agwedd ar les. Fel un o lofnodwyr y fenter, mae'n ofynnol i'r 
cyngor bennu ymrwymiadau sy'n dangos sut mae'r cyngor yn lleihau allyriadau 
carbon ac yn rheoli effeithiau ar yr hinsawdd. Un o'r ymrwymiadau presennol yw i'r 
"cyngor wella effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau carbon o adeiladau, gan 
weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, gan gynnwys cymdeithasau tai a 
chyrff sector cyhoeddus eraill". Bydd y gweithgareddau yn Effeithlonrwydd Ynni yn y 
Cartref (Pennod 5.5) yn cyfrannu'n sylweddol at gyflawni'r ymrwymiad hwn.  
 
Safon Ansawdd Tai Cymru 
Mae "Safon Ansawdd Tai Cymru" (SATC) Llywodraeth Cymru'n cynnwys darpariaeth 
ar gyfer gwella effeithlonrwydd thermol tai cymdeithasol presennol. Mae SATC hefyd 
yn cynnwys gofyniad i wella amgylchedd cyffredinol stadau. Bydd buddsoddiad yr 
awdurdod i sicrhau y cyflawnir y safon hon mewn tai y mae'r awdurdod yn berchen 
arnynt erbyn 2020 yn ystyried mesurau priodol.  
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Gofynion Datblygu 
Ar hyn o bryd, mae'n ofynnol i unrhyw dai fforddiadwy a ariennir gan y Grant Tai 
Cymdeithasol fodloni Côd Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Bydd yr 
awdurdod yn parhau i weithio mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig er mwyn cynyddu lefel y côd, gan gadw dichonoldeb economaidd.  
 
Datblygiadau yn y Dyfodol 
 
Dylunio Tai 
Mae gan yr awdurdod gyfrifoldeb i arwain wrth roi arfer da amgylcheddol ar waith 
wrth ddylunio, adeiladu a chynnal a chadw tai, ac mae'n ymrwymedig i hynny. Gellir 
cyflawni hyn drwy sicrhau bod rhaglenni tai lleol yn mabwysiadu datblygu cynaliadwy 
fel nod craidd, a sicrhau bod yr holl adeiladu o'r newydd, yr adnewyddu neu'r addasu 
yn rhagori ar y gofynion statudol, yn defnyddio egwyddorion dylunio cynaliadwy, yn 
cysylltu â strategaethau adfywio cymunedau ac yn cefnogi'r economi leol.  
 
Bydd datblygiadau newydd hefyd yn cefnogi egwyddorion craidd, gan gynnwys 
cefnogi'r angen i leihau swm y gwastraff yn yr amgylchedd a lleihau effeithiau 
negyddol ar fywyd gwyllt a chynefinoedd.  
 
Tyfu Cymunedol  
Mae'r Gwasanaeth Tai a Diogelu'r Cyhoedd yn awyddus i gefnogi prosiectau lleol 
sy'n hybu tyfu cymunedol a bydd yn parhau i chwilio am ffyrdd o fynd i'r afael â 
rhwystrau i argaeledd tir.  
 
Crynodeb o'r Prif Amcanion  
 
Nod Dinas a Sir Abertawe fydd datblygu cymunedau cynhwysol o safon sy'n gallu 
defnyddio manteision cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol i'r eithaf drwy 
fuddsoddi mewn egwyddorion datblygu cynaliadwy wrth adeiladu a chynnal a chadw 
tai. Cyflawnir hyn drwy'r canlynol: 
 
• Gweithio mewn partneriaeth â chyrff cenedlaethol a lleol i sicrhau gweithredu 
 ar y cyd ym maes datblygu cynaliadwy, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, 
 Fforwm yr Amgylchedd Abertawe a'r Fforwm Adeiladu Gwyrdd, yn ogystal â 
 datblygu cysylltiadau ar draws adrannau gwahanol 
 
• Datblygu rhaglen hyfforddi i gynyddu ymwybyddiaeth a hyfforddi staff yn 
 egwyddorion datblygu cynaliadwy ac adeiladu cynaliadwy 
 
• Parhau i arolygu perfformiad amgylcheddol y stoc tai yn Abertawe, gan 
 sefydlu targedau i wella perfformiad yn barhaus 
 
• Cydymffurfio ag egwyddorion datblygu cynaliadwy yn unol â'r arweiniad i 
 Ddatblygwyr Cynaliadwy, fel y bo'n briodol, a datblygu gweithdrefnau i sicrhau 
 arfer gorau 
 
• Parhau i roi Cynllun Gweithredu Cynaladwyedd y Gwasanaeth Tai a Diogelu'r 
 Cyhoedd ar waith, sy'n cynnwys parhau i hybu mater cynaladwyedd ymhlith 
 staff tai a thenantiaid 
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• Gweithio mewn partneriaeth â Gwerth Cymru i nodi cyfleoedd prisio gydol oes 
 ar gyfer stoc tai; gan gynnwys archwilio gweithio mewn partneriaeth â LCC a 
 datblygwyr tai preifat 
 
• Gweithio mewn partneriaeth â Rhagoriaeth Adeiladu yng Nghymru a Gwerth 
 Cymru i nodi cyfleoedd i ddefnyddio cynnyrch a gwasanaethau lleol i roi hwb 
 i'r economi leol 
 
• Datblygu proses adolygu i fonitro cynaladwyedd a pherfformiad amgylcheddol 
 y stoc tai bresennol a newydd 
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