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Mae’r adroddiad hwn yn darparu gwybodaeth am waith a wnaed gan yr adran Tai Cymunedol mewn 
perthynas â phroffilio tenantiaid. Mae’n dilyn adroddiad archwilio mewnol a gyflwynwyd i gyfarfod y 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu a gynhaliwyd ar 23 Gorffennaf, a oedd yn nodi diffyg proffilio 
tenantiaid fel ‘Mater/Risg’. Yn dilyn trafodaeth, gofynnodd yr aelodau i’r Pennaeth Tai fynychu cyfarfod 
nesaf y Pwyllgor i roi diweddariad ar y sefyllfa o ran proffilio tenantiaid. 

 

 
1. CYFLWYNIAD  
Yn ystod mis Chwefror – Mehefin 2019, cynhaliodd y tîm archwilio mewnol archwiliad mewnol mewn 

perthynas â risg gorfforaethol allweddol, Diwygio Lles. Cyflwynwyd yr adroddiad archwilio terfynol i’r 

Pwyllgor Archwilio a Risg ym mis Gorffennaf 2019. 

 

Tynnodd yr archwiliad Diwygio Lles sylw at ‘Faterion/Risgiau’ yn cynnwys: 

 

- Gwella gwybodaeth proffilio tenantiaid er mwyn cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth yn y dyfodol – 

mae cysylltiad uniongyrchol rhwng hyn a sut yr ydym yn rhagfynegi a chanolbwyntio ein 

hymdrechion i gefnogi tenantiaid sydd eisoes yn derbyn y Credyd Cynhwysol neu a fydd yn ei 

dderbyn yn y dyfodol 

- Gwella adroddiadau rheoli er mwyn monitro perfformiad tenantiaid sy’n derbyn y Credyd Cynhwysol  

(gan gynnwys ôl-ddyledion, materion gweithredol) 

- Sicrhau bod canllawiau ffurfiol mewn lle a bod staff gweithredol a phartneriaid yn ymwybodol 

ohonynt 

- Gwella system Rheoli Cysylltiadau Cleientiaid y gwasanaeth tai, Orchard, er mwyn sicrhau fod 

strwythur adrodd cyflym mewn lle a symud oddi wrth y dull maniwal sy’n draul ar amser 

 

Mae’r holl gamau i roi sylw i’r ‘Materion/Risgiau’ ar y gweill ac yn cael eu harwain gan y Rheolwr 

Gwasanaeth Tai Cymunedol. 

 

Ym mis Gorffennaf 2019, mynegodd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu bryder ynghylch y diffyg cynnydd 

a wnaed mewn perthynas â phroffilio tenantiaid yn y gwasanaethau tai. 

 

Mae adran dai Cyngor Sir Ynys Môn yn landlord ar 3,812 eiddo. Cofnodir pob eiddo ar ein system Rheoli 

Cysylltiadau Cleientiad, Orchard. Mae gwybodaeth megis enw tenantiaid, cyfeiriad, manylion cyswllt, oed a 

nifer yr unigolion ar yr aelwyd yn cael ei gadw ar Orchard. Yn ogystal, mae cofnodir gwybodaeth ar Orchard 
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ynghylch hanes tenantiaeth, dyledion rhent, cysylltiadau gyda swyddogion, cofnod o dorri amodau 

tenantiaeth, dadansoddiad o gynhwysiant ariannol a llawer mwy. Dyma a elwir yn proffilio tenantiaid. 

 

Mae’r Sefydliad Tai Siartredig (Medi 2010) yn disgrifio proffilio tenantiaid fel casglu, grwpio a dadansoddi 

gwybodaeth am denantiaid. Yn ei dro, rhydd hyn well dealltwriaeth o ddemograffeg, cymhelliant, 

anghenion, agweddau, ffordd o fyw ac ymddygiadau ein tenantiaid. Gall meddu ar broffiliau tenantiaid cywir 

gynorthwyo’r adran i ddatblygu gwasanaethau yn y dyfodol, ochr yn ochr â gwasanaethau presennol, 

megis yr ymateb i’r Credyd Cynhwysol. 

 

Mae demograffeg gymdeithasol Ynys Môn sydd yn newid drwy’r amser yn golygu ein bod yn ymateb yn 

barhaus i anghenion sy’n newid er mwyn cwrdd ag anghenion ein cwsmeriaid, gwella ein gwasanaethau ac 

addasu ein dulliau er mwyn cefnogi’r bobl fwyaf bregus. Er enghraifft, erbyn 2039, rydym yn disgwyl 30% o 

gynnydd ym mhoblogaeth yr ynys sydd dros 65 oed. 

 

Mae proffil pob aelwyd ar yr ynys yn wahanol. Golyga hyn fod ein cymunedau’n gyffrous o amrywiol. Ar y 

llaw arall, gall greu heriau ychwanegol o ran rheoli adnoddau wrth ddarparu gwasanaeth, megis ardaloedd 

lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn broblem. 

Gyda hynny, mae sicrhau fod ein gwasanaethau’n cael eu teilwra ar gyfer pob tenant yn bwysig er mwyn 

sicrhau ein bod yn cyflawni’r canlyniadau disgwyliedig; fod ein tenantiaid yn teimlo’n ddiogel ac yn iach, ein 

bod yn gwrando arnynt a’u bod yn derbyn gwasanaeth sy’n ymateb i’w hanghenion. 

Mae proffilio tenantiaid hefyd yn cynorthwyo i: 

- Werthuso ein gwasanaethau presennol i sicrhau ein bod yn cyfarfod â gofynion wrth 

iddynt newid 

- Cynllunio anghenion llety o fewn ein cynllun busnes 30 Mlynedd 

- Rheoli adnoddau yn effeithiol a chyfle i drawsnewid ein dulliau mewn perthynas â gofal 

cwsmer 

- Gwella a blaenoriaethu penderfyniadau 

- Bod yn fwy ymgynghorol er mwyn sicrhau fod newidiadau’n cael eu datblygu mewn 

partneriaeth â’n tenantiaid a’n partneriaid 

- Goresgyn rhwystrau 

- Cyfathrebu 

- Targedu adnoddau at leoliadau penodol 

- Gwella ansawdd ein gwasanaethau 

- Rheoli risgiau 

- Gwella mynediad i dai arloesol a fforddiadwy  

- Ymateb i faterion troseddol megis Llinellau Cyffuriau / Cogio (Cuckooing) 

 

Mae gweithredu Deddfau holl bwysig Llywodraeth Cymru, sef Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 

a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014, yn sicrhau fod cyrff cyhoeddus yn gweithredu’n gynt 

ac yn cymryd camau ataliol yn ogystal â rhoi mwy o bwyslais ar gyd-gynhyrchu gan arwain at gynnal 

asesiad Cymru Gyfan o anghenion y boblogaeth. 

Mae’r asesiad o anghenion y boblogaeth wedi darparu gwybodaeth ddefnyddiol i’r adran dai er mwyn nodi 

meysydd allweddol drwy data am dlodi, iechyd, addysg a llesiant er mwyn ystyried ein hymagweddau wrth 

ddarparu gwasanaethau cyfranogiad tenantiaid, ynghyd â sicrhau fod asiantaethau yn targedu 

gwasanaethau er mwyn llwyddo i wella materion sydd yn creu pryder i unigolion / ardaloedd. 

Mae dulliau eraill o gasglu data a gwybodaeth i ddatblygu ein gwasanaethau, sydd yn fanteisiol i’r 

gwasanaethau tai, yn cynnwys- 



 

- Y boblogaeth o Blant sy’n Derbyn Gofal 

- Strategaeth Pobl Hŷn 

- Arolygon STAR – Arolwg boddhad i denantiaid a phreswylwyr 

- Arolygon ymddygiad gwrthgymdeithasol 

- Asesiadau o Anghenion y Boblogaeth 

- Swyddfa Ystadegau Gwladol 

Ar lefel weithredol, cyfrifoldeb y tîm gwasanaeth cwsmer yw proffilio tenantiaid. Mae’r tîm gwasanaeth 

cwsmer yn cynnwys chwe swyddog cyfwerth ag amser llawn sy’n delio gydag ymholiadau cynnal a chadw 

dydd i ddydd, yn ymateb ar y cyswllt cyntaf i ymholiadau dyrannu tai, digartrefedd yn ogystal â phroffilio 

tenantiaid. 

 

Mae lefelau staff gofal cwsmer wedi amrywio drwy gydol y flwyddyn. Mae hynny oherwydd bod un aelod o 

staff ar secondiad a dau swyddog ar absenoldeb mamolaeth. Mae hyn wedi creu rhwystr o ran casglu 

gwybodaeth proffilio tenantiaid ar sail barhaus. Ar hyn o bryd, mae’r tîm gwasanaeth cwsmer yn gweithio o 

ddwy swyddfa, gyda thri swyddog yn gweithio ym mhob lleoliad bob diwrnod gwaith. 

 

Mae nifer y bobl sy’n cyflwyno eu hunain fel pobl ddigartref wedi cynyddu ac o ganlyniad mae ein tîm gofal 

cwsmer yn derbyn mwy o alwadau ffôn er mwyn cefnogi’r rhai hynny’n sy’n wynebu cael eu gwneud yn 

ddigartref neu sydd yn ddigartref. Yn ogystal, mae ymgyrch i ddenu tenantiaid newydd ar ein rhestr aros tai, 

sydd yn cynyddu’r heriau oherwydd y system bresennol sy’n cael ei harwain gan y galw. 

 

Bernir bod gweithio o ddwy swyddfa yn heriol. Mae bod a thîm ar wasgar a lefelau staffio sy’n amrywio yn 

golygu mai blaenoriaeth y tîm yw ateb galwadau. 

 

Wrth symud ymlaen, mae’r Uwch Dîm Rheoli Tai wedi cytuno i leoli’r tîm gofal cwsmer mewn un lleoliad ac 

mae trafodaethau ar y gweill ynghylch pa swyddfa fyddai fwyaf addas yn y tymor hir – swyddfa Llangefni 

neu’r Uned Cynnal a Chadw Tai yng Ngaerwen. Pan fydd y tîm cyfan mewn un lleoliad, bydd un swyddog y 

dydd yn canolbwyntio ar broffilio, gyda’r aelodau staff hynny yn newid ar sail rota. Bernir y bydd y tîm gofal 

cwsmer, drwy weithio mewn un lleoliad, yn creu mwy o wydnwch ac yn golygu y bydd modd bod yn fwy 

rhagweithiol o ran y gwaith. 

 

Mae mwyafrif y tenantiaid yn parhau i gysylltu â’r gwasanaethau tai ar y ffôn. Mae’r gwasanaeth hwn yn 

ymateb i alwadau’n barhaus. O fis Ionawr 2020, canolbwyntir ar gynllun 2 flynedd lle bydd tenantiaid yn 

adrodd am broblemau ac yn rheoli eu tenantiaeth ar lwyfan digidol fydd wedi’i gysylltu ag Orchard. 

Gosodwyd targed y byddai tenantiaid yn defnyddio’r porth tenantiaid digidol ar gyfer 75% o gysylltiadau 

gofal cwsmer erbyn 2022. 

 

Er mwyn darparu sicrwydd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, bydd y gwasanaethau tai yn gweithio’n 

agos gyda’r Adran Waith a Phensiynau, Canolfan O’Toole a Cyngor Ar Bopeth mewn perthynas â’r Credyd 

Cynhwysol. Mae’r Cyngor wedi comisiynu adroddiadau Troi Polisi’n Ymarfer tair gwaith y flwyddyn, sydd yn 

amlinellu'r prif ardaloedd lle mae pryder ynghylch y Credyd Cynhwysol. Diweddarwyd yr Hyb Credyd 

Cynhwysol i ganolbwyntio ar ffactorau yn dilyn cyflwyno’r Credyd Cynhwysol, sy’n cynnwys rhannu 

gwybodaeth, data a gwybodaeth ynghylch y rhai sy’n cael eu heffeithio gan newid yn eu budd-daliadau. 

 

 

 

 

 



 

Tynnwyd y ffigurau canlynol o Orchard, ond mae amheuaeth ynghylch cywirdeb y ffigurau hyn: 

Blwyddyn 
Nifer o holiaduron wedi 
ei nodi 

2012 82 
2013 362 
2014 160 
2015 166 
2016 203 
2017 228 
2018 229 
2019 63 

Total 1493 
 

 

2 – Dulliau proffilio tenantiaid cyn yr archwiliad (cyn Mehefin 

2019) 
 

Dull un – anfon gohebiaeth at bob tenant yn y post a chynnig cymhelliant am lenwi a dychwelyd 

holiaduron. Wedi derbyn 1,200 o ymatebion sydd yn 33% o’r stoc.  

 

Dull dau – yn 2014/15, cyflogodd y gwasanaeth tai dri swyddog proffilio tenantiaid dros gyfnod o 18 mis i 

sicrhau fod y wybodaeth mor gyfredol â phosib. Gosodwyd targed i swyddogion proffilio gwblhau 15 proffil y 

dydd ac roeddent yn bresenoldeb gweladwy ar ein stadau. 

 

3 – Dulliau proffilio tenantiaid yn dilyn yr archwiliad (ar ôl 

Mehefin 2019) 
 

Rhoddwyd targed i swyddogion gofal cwsmer gwblhau deg galwad ffôn proffilio tenantiaid y mis o fis Awst 

2019 ymlaen. Gwneir tair ymgais dros y ffôn ac anfonir llythyr yn gofyn i’r tenant lenwi a dychwelyd y 

ffurflen broffilio erbyn dyddiad penodol. 

 

Gofynnir i denantiaid newydd gwblhau a dod â’u holiadur proffilio gyda nhw pan fyddant yn llofnodi 

cytundeb i rentu eiddo. Os nad yw tenant newydd yn darparu’r wybodaeth hon pan fydd yn llofnodi am yr 

eiddo, bydd y Swyddog Rheoli Tai perthnasol yn eu cyfeirio at y tîm gofal cwsmer er mwyn iddynt fynd ar ôl 

y mater. 

 

Bydd ein tîm gofal cwsmer yn fwy gweladwy ar ein stadau er mwyn cynorthwyo tenantiaid bregus i lenwi’r 

holiadur proffilio. 

 

4 – Dulliau Proffilio Tenantiaid yn y Dyfodol 
 

- Datblygu strategaeth proffilio tenantiaid – mewn partneriaeth â’n grŵp tenantiaid 
- Lansio’r strategaeth yn allanol gyda thenantiaid a darparu diweddariad rheolaidd ar 

bwysigrwydd proffilio tenantiaid / tenantiaid yn rhoi gwybod i’r adran dai am unrhyw newid yn eu 
gwybodaeth bersonol 

- Lansio’r strategaeth yn fewnol a gweithio i brif ffrydio proffilio tenantiaid yn y gwasanaethau tai 
- Tenantiaid yn cwblhau eu proffil eu hunain ar y porth tenantiaid digidol – Ionawr 2020 ymlaen 
- Swyddogion gofal cwsmer yn targedu tenantiaid drwy fod yn fwy gweladwy ar stadau tai / trefnu 

diwrnodau penodol pan fyddant ar y stad yn gwneud gwaith proffilio 
 



 

5- Casgliad  
 

Mae’r gwasanaethau Tai wedi ymrwymo i wella proffilio tenantiaid er mwyn cefnogi ein gwasanaethau – 

mae hyn yn cynnwys ein cefnogaeth hanfodol ar gyfer y Credyd Cynhwysol. 

 

Cydnebir fod y gwaith ar hyn o bryd yn ymatebol ac yn golygu ateb galwadau a dderbynnir a’u rheoli’n 

briodol. Pan fydd y tîm gofal cwsmer wedi eu lleoli mewn un lleoliad bydd mesurau mewn lle i sicrhau dull 

mwy rhagweithiol o ran proffilio. 

 

5 - Argymhellion 
- Cytuno bod mesurau mewn lle i wella proffilio tenantiaid o fewn yr adran 

- Cytuno bod angen gweithredu strategaeth proffilio tenantiaid i sicrhau fod yr agwedd hon yn cael ei 

phrif ffrydio o fewn yr adran 

- Cytuno bod angen i’r Bwrdd Gwasanaethau Tai mewnol adolygu proffilio tenantiaid yn chwarterol yn 

ystod y 12 mis cyntaf 
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