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1.0 ARGYMHELLION    
 

A1- Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r newidiadau i’r strategaeth a’r polisi ar gyfer 
adnewyddu tai sector preifat (Atodiad 1) ar yr amod y byddir yn ymgynghori 
gyda phartneriaid a sefydliadau allanol.  
 
R2 – Bod y Pwyllgor yn cefnogi penodi Street UK Services Limited, darparwr 
trydydd parti, i weinyddu a rheoli cynlluniau benthyciadau ar ran y Cyngor a 
throsglwyddo i Street UK Services Limited yr arian a ddyrannwyd i’r Cyngor ar 
gyfer rhoi benthyciadau fel “Arian Cyfleuster” er mwyn gwasanaethu’r 
benthyciadau, yn amodol ar argymhellion y Swyddog Adran 151.  

 
2.0 RHESYMAU 
 
2.1  Yn hanesyddol, mae’r Cyngor wedi bod yn cynnig grantiau i wella tai sector preifat.  
Mae lefel y cyllid ar gyfer yr holl grantiau, gan gynnwys Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl, 
wedi gweld gostyngiad o 60% dros y chwe blynedd diwethaf, o £2,200,000 yn 2009-
2010 i £900,000 yn 2014-2015. 
 
2.2.  Mae Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai)(Lloegr a Chymru) 2002 wedi 
newid y fframwaith deddfwriaethol a oedd yn llywodraethu gallu Awdurdodau Lleol i 



ddarparu cymorth ariannol i berchenogion tai ac mae’n caniatáu i awdurdodau gynnig 
benthyciadau.  Er yn cydnabod bod benthyca arian trwy ddarparu benthyciadau y mae’n 
rhaid eu had-dalu yn ffordd fwy economaidd o ddefnyddio adnoddau cyfyngedig y 
Cyngor, cynigir y dylai’r Gwasanaethau Tai gyflwyno cymorth sy’n seiliedig ar 
fenthyciadau i ddisodli rhai o’r grantiau cyfredol. 
 
2.3  Ym mis Ionawr 2015, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu lansio Cronfa 
Benthyciadau Ad-daladwy ar gyfer Gwella Cartrefi fel bod modd i awdurdodau lleol 
ddarparu cynllun benthyciadau ar gyfer gwella cartrefi.  Er mwyn cymryd rhan yn y 
cynllun hwn, bydd angen i’r Cyngor fod mewn sefyllfa i gynnig benthyciadau dan ei 
Bolisi ar gyfer Adnewyddu Tai Sector Preifat cyn y gellir tynnu arian i lawr. 
 

2.4  O’r herwydd, bydd angen gwneud newidiadau i’r Polisi cyfredol ar gyfer Adnewyddu 
Tai Sector Preifat er mwyn adlewyrchu’r newidiadau arfaethedig. 
 

2.5  Ni fydd hyn yn cael effaith ar Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl mandadol a bydd y 
rhain yn parhau i fod ar gael dan ddarpariaethau’r Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac 
Adfywio 1996. 
 
3.0  CEFNDIR 
 
Paratowyd yr adroddiad hwn gan gyfeirio at y papurau cefndir isod:- 
Polisi a Strategaeth Adnewyddu Tai Sector Preifat 2012 
Deddf Tai (Cymru) 2014 
Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996. 
Pecyn Cymorth - Cynllun Benthyciadau ar gyfer Gwella Cartrefi. 
 

3.1  Mae cynyddu opsiynau tai a gostwng tlodi yn flaenoriaeth allweddol i’r Cyngor. 
 

3.2  Mae Deddf Tai(Cymru) 2014 yn rhoi dyletswydd gryfach ar awdurdodau lleol i 
rwystro digartrefedd a bydd yn caniatáu i Gynghorau gwrdd â’u cyfrifoldeb tuag at bobl 
ddigartref trwy ddefnyddio llety addas yn y sector preifat a fydd felly’n golygu y bydd 
mwy o alw am eiddo o’r fath.  Mae hefyd yn cyflwyno cynllun trwyddedu a chofrestru 
mandadol ar gyfer landlordiaid, asiantaethau gosod a rheoli, gyda golwg ar wella 
safonau tai a rheolaeth yn y sector rhent preifat. 
 

3.3  Cynhaliwyd arolwg o Gyflwr Tai Sector Preifat yn 2008 a nododd bod 22.3% o dai 
sector preifat yn arddangos perygl Categori 1 fel y diffinnir hynny yn y System Graddio 
Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai.  Cododd hyn i 35.4% o dai sector preifat.  Y System 
Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai yw’r system genedlaethol yn awr ar gyfer asesu 
amodau tai dan Ddeddf Tai (2004) ac mae perygl Categori 1 yn dod o restr o 29 o 
beryglon tai yr ystyrir eu bod yn achosi risg uchel o niwed difrifol. 



3.4  Roedd Deddf Ynni 2011 yn cynnwys darpariaeth bod raid i dai rhent preifat gwrdd â 
safonau effeithlonrwydd ynni sylfaenol o fis Ebrill 2018 ymlaen.  Bydd y ddarpariaeth 
hon yn golygu y bydd yn anghyfreithlon gosod y tŷ neu adeilad busnes nad yw’n 
cyrraedd y safon ofynnol hon. 
 

3.5  Mae’r fersiwn ddrafft o Strategaeth Tai 2014 yn dwyn sylw at bwysigrwydd annog 
perchenogion tai preifat i barhau i gynnal eu heiddo oherwydd y gallai methiant i wneud 
hynny arwain at iechyd gwael a gostwng ansawdd bywyd. Ar adeg pan fo arian grant yn 
debygol o ddisgyn, mae’r Strategaeth yn awgrymu y dylai’r Cyngor hyrwyddo argaeledd 
a hygyrchedd cynlluniau benthyca i wella cartrefi a’u targedu tuag at berchen-ddeiliaid a 
landlordiaid preifat. 
 

3.6  Mae gan y Fframwaith Ynys Ynni, sy’n cynnwys y Rhaglen Ynys Ynni a Parth 
Menter Ynys Môn, nifer o brosiectau buddsoddi strategol mawr yn yr arfaeth, gan 
gynnwys, ond nid yn gyfyngedig i, yr Orsaf Niwclear Newydd yn Wylfa, Grid 
Cenedlaethol Gogledd Cymru, Cysylltiadau Grid, digomisiynu gorsaf pŵer niwclear 
Magnox a pharc eco/biomas arfaethedig Lateral Power.  Bydd y rhain yn golygu y bydd 
mwy o alw am lety sector preifat o safon dda ond hefyd efallai yn golygu y bydd perygl y 
bydd landlordiaid yn dewis sicrhau’r incwm mwyaf iddynt eu hunain trwy godi rhenti a all 
olygu bod tenantiaid cyfredol yn gorfod symud allan. Gallai hynny gael sgil-effaith ar 
nifer y bobl sydd mewn perygl o fod yn ddigartref. 
 

 4.0  Crynodeb o’r ddarpariaeth gyfredol dan y polisi ar hyn o bryd 
 

Mae’r Polisi Cyfredol, a fabwysiadwyd ym Medi 2012, yn cefnogi’r cynlluniau a ganlyn 
yn amodol ar bod cyllid ar gael ar eu cyfer:- 
 

1. Grant Gwaith Trwsio Brys 
2. Grant Effeithlonrwydd Ynni 
3. Prynwr Tro Cyntaf – Adnewyddu Cartrefi Gwag 
4. Mesurau Diogelwch Tân mewn Tai Amlbreswyliaeth 
5. Cartrefi Gweigion – Cynllun Benthyca - Troi Tai’n Gartrefi 
6. Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.  Mae’r grant hwn yn fandadol ac yn seiliedig ar 

brawf modd.  Mae’n cynorthwyo perchen-ddeiliaid neu denantiaid anabl i aros yn eu 
cartrefi eu hunain.  Yn y flwyddyn a aeth heibio methwyd â symud ymlaen gydag 
oddeutu 20 o geisiadau oherwydd nad oedd ymgeiswyr yn gallu talu eu cyfraniad 
tuag at y gost. 

 
5.0  Darpariaeth Arfaethedig i’r Dyfodol (Polisi Ddrafft Diwygiedig - Atodiad 1) 
 
5.1  Mae Cynllun Corfforaethol Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer 2013-2017 yn 
canolbwyntio ar ostwng tlodi.  Yn seiliedig ar ein dealltwriaeth o faterion tlodi tanwydd 



yn Ynys Môn, mae’r polisi arfaethedig yn ceisio cynnig y datrysiadau gorau posib i wella 
effeithlonrwydd ynni mewn tai sector preifat a gwella safonau tai. 
 
5.2 Mae tlodi tanwydd yn digwydd pan fo aelwyd angen gwario mwy na 10% o’i hincwm 
ar danwydd i sicrhau lefel foddhaol o wres yn y cartref.  Yn Ynys Môn nid oes gan 5.3% 
o gartrefi unrhyw wres canolog ac mae’r rhwydwaith nwy cyfyngedig yn Ynys Môn yn 
golygu bod canran uwch o gartrefi yn dibynnu mwy ar wres canolog olew neu drydan 
sy’n ddrutach. 
 
5.3  Ac eithrio Grantiau mandadol ar gyfer Cyfleusterau i’r Anabl, mae’r polisi 
arfaethedig yn ceisio cyflwyno benthyciadau yn lle grantiau tai sector preifat. 
 
5.4  Y Cynllun Arfaethedig ar gyfer Benthyciadau i Wella Cartrefi 
 
5.4.1  Cynigir y dylid cyflwyno un cynllun benthyciadau cyffredinol a fydd yn golygu y 
gallai’r cynllun weithredu gyda chyllid y Cyngor neu gyllid allanol a ddyfernir o bosib. 
 
5.4.2  Ym mis Ionawr 2015 mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno “Cronfa Ad-
daladwy Gwella Cartrefi” fel ffordd o ddarparu cyllid ychwanegol i unigolion a busnesau i 
wella eu cartrefi.  Pwrpas y gronfa yw sicrhau bod Awdurdodau Lleol sy’n cymryd rhan 
yn medru datblygu Cynllun “Benthyciadau ar gyfer Gwella Cartrefi” a dylid ei ystyried fel 
cronfa sy’n ychwanegu at y cymorth a gynigir ar hyn o bryd gan Awdurdodau Lleol ac 
nid fel rhywbeth sy’n ei ddisodli. 
 
5.4.3  Rhagwelir y bydd Ynys Môn yn derbyn £254,000 dros y ddwy flynedd nesaf. 
 
5.4.4  Bydd angen ad-dalu’r arian i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Mawrth 2030. 
 
5.4.5  Mewn perthynas ag ymgeiswyr nad ydynt yn ad-dalu’r benthyciadau, mae 
Llywodraeth Cymru wedi gwneud ymrwymiad i rannu’r risg gydag Awdurdodau Lleol 
hyd at uchafswm o 5% o’r gronfa wedi ei rannu’n gyfartal rhwng Awdurdodau Lleol a 
Llywodraeth Cymru. 
 
5.4.6  Bydd angen ad-dalu’r benthyciadau cyn pen 5 mlynedd (ar gyfer landlordiaid 
preifat/datblygwyr), ond gellir estyn y cyfnod i hyd at 10 mlynedd lle darperir benthyciad 
i ddibenion perchen-ddeiliadaeth.  Rhoddir y flaenoriaeth gyntaf i berchenogion cartrefi 
ac yna i landlordiaid sy’n cynnig tai fforddiadwy/hawliau enwebu dros rent marchnad. 
 
5.4.7  Rhoddwyd hyblygrwydd i’r Awdurdodau Lleol o ran y math o waith gellir ei gyllido 
trwy’r cynllun hwn.  Bydd unrhyw fenthyciad ar gyfer gwneud gwaith yn gorfod bod i 



bwrpas cyfrannu at wneud yr eiddo yn gynnes ac yn ddiogel.  O’r herwydd, gellid 
defnyddio’r cynllun benthyciadau i gefnogi’r elfennau a ganlyn:- 
 

• Tai Is-safonol gyda pheryglon Categori 1 a/neu 2 (tai rhent preifat yn unig) o restr 
o 29 o beryglon tai lle mae bygythiad difrifol i iechyd neu ddiogelwch preswylydd 
(cyfeirir at 3.3) e.e. gwres annigonol sy’n golygu bod cartrefi’n rhy oer neu’n 
damp, llwydni, diffyg offer diogelwch tân. 

• Trwsio, Diogelwch Tân neu Ddiogelwch 
• Cartrefi Gweigion (Adnewyddu/Addasu) 
• Annog preswylwyr i newid drosodd i’r prif gyflenwad nwy o fewn ardaloedd 

mewnlenwi nwy. 
• Cyllido unrhyw ddiffyg ariannol rhwng cynlluniau allanol fel Eco neu VVP a 

chyfanswm cost y gwaith. 
• Cynorthwyo ymgeiswyr i dalu eu cyfraniad tuag at Grant Cyfleusterau i’r Anabl 

sy’n seiliedig ar brawf modd. 
 

5.4.8  Cynigir y dylid cynnig y cynllun Benthyciadau ar gyfer Gwella Cartrefi i ymgeiswyr 
am Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl nad ydynt yn gallu talu eu cyfraniad nhw tuag at gost 
y gwaith, gan sicrhau bod eu cartrefi’n cael eu haddasu’n briodol felly i gwrdd â’u 
hanghenion newidiol.  Yn 2013-14, methwyd â bwrw ymlaen gydag oddeutu 20 o 
geisiadau oherwydd nad oedd ymgeiswyr un ai yn medru fforddio neu’n fodlon cwrdd 
â’u cyfraniad tuag at gost y gwaith.  Y risg o beidio â chynnig benthyciad yw na fydd 
pobl fregus yn bwrw ymlaen gyda’r gwaith y mae angen ei wneud fel bod modd iddynt 
aros yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain. 

 

5.4.9  Bwriedir na fydd angen talu llog ar y benthyciadau, ond y byddai ffi weinyddol o 
15%.  Y benthyciad isaf fydd £1000 yn codi i uchafswm o £25,000. 

 

5.4.10  I liniaru’r risg na fydd pobl yn ad-dalu, cynhelir asesiad fforddiadwyedd i sicrhau 
bod ymgeiswyr yn gallu fforddio’r benthyciad ac nad oes ganddynt hanes credyd gwael, 
e.e. dyledion i’r Cyngor.  Bydd yr holl fenthyciadau’n cael eu sicrhau gan bridiant yn 
erbyn yr eiddo.  Mae gwybodaeth bellach mewn perthynas â lliniaru’r risgiau hyn i’w 
gweld yn y Pecyn Cymorth ar gyfer Gwella Cartrefi. 
 
6.0  Gweinyddu’r Cynllun Gwella Cartref Arfaethedig 
 
6.1  Bydd angen asesiad ariannol trwyadl ar gyfer darparu benthyciadau i ymgeiswyr i 
sicrhau eu bod yn fforddiadwy, gan gymryd i ystyriaeth incwm a gwariant yr aelwyd.  
Bydd angen lefel uchel o reolaeth dydd i ddydd ar gyfer y cynllun hefyd i leihau’r risg y 
bydd ymgeiswyr ddim yn ad-dalu. Bwriedir felly allanoli’r elfen hon o’r gwaith i sefydliad 
trydydd parti. 



 
6.2  Cynigir felly bod y Cyngor yn ymuno â’r Cytundeb Fframwaith cyfredol a gafaelwyd 
gan Gyngor Sir Ddinbych ac a ddyfarnwyd i Street UK Services Cyf., ar ran y chwe 
awdurdod yng Ngogledd Cymru.  Cymeradwywyd hyn mewn egwyddor gan Swyddog 
Adran 151 y Cyngor yn amodol ar (i) bod yr Adain Gyfreithiol yn cymeradwyo’r 
benthyciad a’r trefniadau pridiant, a (ii) bod yr ‘arian cyfleuster’ yn dod o gyllid gan LlC 
ar gyfer y cynllun ac, os yn llwyddiannus, y cais am arian cyfalaf i’r Adran Gyllid. 
 
6.3 Mae Street UK Services Cyf., yn sefydliad trydydd parti sydd wedi rheoli’r gwaith o  
weinyddu Benthyciadau Eiddo a Benthyciadau i Berchenogion Cartrefi sydd ar incwm 
isel ar ran Cynghorau Sir y Fflint, Ddinbych a Gwynedd.  Mae’r tri Chyngor wedi bod yn 
fodlon gyda’r gwasanaeth a ddarparwyd.  Trwy ddefnyddio Street UK Services Cyf., i 
ddarparu’r cynllun ar ran Ynys Môn, byddwn yn sicrhau ymagwedd gyson ar draws y 
rhanbarth gan gydymffurfio gyda gofynion Llywodraeth Cymru. 

 
6.4 O fewn y cytundeb fframwaith byddai’r Cyngor yn cytuno i drosglwyddo'r gronfa a  
ddyrannwyd iddo i Street UK Services Cyf., fel “Arian Cyfleuster” er mwyn 
gwasanaethu’r benthyciadau.  Mae “Arian Cyfleuster” yn golygu’r swm a ddarparwyd 
gan neu ar ran y Cyngor i’r Cwmni i bwrpas darparu benthyciadau. 

 
7.0  Cynllun Troi Tai’n Gartrefi (2)(2015-2016) 
 
7.1  Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cyhoeddiad ynghylch cyllid ad-daladwy 
ychwanegol (oddeutu £245,000) fel bod modd i Ynys Môn gynnig ail gynllun Troi Tai’n 
Gartrefi.  Y prif wahaniaeth rhwng yr ail gynllun hwn a’r cynllun cyntaf yw y bydd raid ad-
dalu’r cyllid i Lywodraeth Cymru yn 2030. 
  
7.2  Mae’r Gwasanaethau Tai wedi gweinyddu’r Cynllun Troi Tai’n Gartrefi’n 
llwyddiannus, sef y cynllun cyntaf a lansiwyd yn 2012, a bwriedir defnyddio’r broses 
sydd eisoes wedi ei sefydlu i ddarparu’r ail gynllun. 
 
7.3  Mae’r cynllun Troi Tai’n Gartrefi yn cynnig cymorth ariannol i berchenogion eiddo 
sydd wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy ac sy’n fodlon eu hadnewyddu i ddod a nhw’n 
ôl i ddefnydd, un ai i’w gosod neu i’w gwerthu ymlaen.  Er y rhoddir blaenoriaeth i 
gartrefi cyfredol, gellir cynnig cymorth ariannol hefyd i addasu adeiladau gwag.  Gall y 
gwaith cymwys fod yn waith strwythurol, ailweirio, gosod systemau gwresogi, gosod 
ceginau/ystafelloedd ymolchi newydd. 
 
 
 



8.0  Cyllid Mewnol – Gronfa Gyfalaf Gyffredinol 
 
8.1  Mae’r Gwasanaethau Tai wedi cyflwyno cais i’r Gwasanaethau Cyllid am gyllid 
cyfalaf i ddisodli grantiau tai sector preifat dewisol gyda chynllun benthyciadau ar gyfer 
gwella cartrefi.  Os bydd y cais yn llwyddo, bydd y cynllun hwn yn rhedeg ochr yn ochr â 
chynllun benthyciadau a gyllidir trwy Gronfa Ad-daladwy Llywodraeth Cymru. 
 
9.0  Cyfleon Cyllido Allanol 
 
9.1 Bydd y Gwasanaethau Tai yn parhau i fanteisio ar bob cyfle i ddenu cyllid allanol er 
mwyn lleihau’r baich ariannol ar y Cyngor. 
 
9.2  Bydd y Cyngor, gan weithio gyda Gofal a Thrwsio, Canolfannau Cynghori ar Bopeth 
a’r Swyddog Cynhwysiad Ariannol, yn annog preswylwyr cymwys bregus sy’n byw 
mewn tai sy’n aneffeithiol o ran arbed ynni i edrych ar y posibilrwydd o gael cyllid gan 
gwmnïau ynni neu Lywodraeth Cymru ar gyfer mesurau effeithlonrwydd.  Os nad yw 
deiliaid yn gymwys byddant yn cael eu hystyried ar gyfer Benthyciad Gwella Cartref. 
 
9.3  Mewn ymdrech i fanteisio ar bob cyfle am gyllid allanol, mae’r Cyngor yn cydweithio 
gydag Uned Ynni arbenigol a phrofiadol Cyngor Sir y Fflint i wneud cais am gyllid Arbed 
gan Lywodraeth Cymru a chais am arian dan Raglen Rhwymedigaeth y Cwmnïau Ynni.  
Mae gan yr Uned hon y profiad a’r arbenigedd i wneud cais am arian ac i wneud gwaith 
effeithlonrwydd ynni ar gyfer deiliaid preifat mewn partneriaeth gyda’r Cyngor. Ceir 
gwybod am ganlyniad y cais am arian cyn diwedd y flwyddyn. 
 
9.4  Mae’r Cyngor yn targedu £1,215,000 o gyllid a gafwyd dan Raglen Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid ar gyfer adnewyddu trefol am y cyfnod 2014-17 er mwyn 
gwneud gwell defnydd o’r stoc dai trwy welliannau sydd wedi eu targedu at eiddo neu 
dai gweigion, a hynny er mwyn dod â nhw’n ôl i ddefnydd a helpu prynwyr tro cyntaf i 
foderneiddio tai is-safonol neu dai gweigion a gwelliannau effeithlonrwydd ynni a 
gwelliannau ailweirio trydanol. 
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STRATEGAETH A PHOLISI ADNEWYDDU’R SECTOR TAI PREIFAT 

CEFNDIR 
 
CYFLWYNIAD 
Yn sgil Cyflwyno Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymru a Lloegr) 2002 
cymeradwywyd Polisi Adnewyddu Tai’r Sector Preifat yn 2004 a chafodd ei adolygu 
ym mis Medi 2012.  
 
Nod y polisi hwn oedd cysylltu canfyddiadau arolwg 2009 o gyflwr stoc dai’r sector 
preifat  trwy flaenoriaethu ceisiadau am gymorth gan deuluoedd yn byw mewn eiddo 
oedd â pheryglon a nodir yn rhai Categori 1 neu eiddo yr oedd angen eu 
hatgyweirio’n strwythurol.   
 
At hyn, rhoddwyd blaenoriaeth i gynorthwyo deiliaid tai i wella safonau 
effeithlonrwydd ynni cartrefi, mynd i’r afael â thlodi tanwydd a gostwng allyriadau 
carbon.  Rhoddwyd y cymorth hwn trwy arian grant nad yw bellach yn gynaliadwy 
dan y pwysau ariannol sydd ohoni. 
 
I gydnabod ansicrwydd ynghylch dyfodol arian cyfalaf, mae wedi gyrru’r angen i 
symud i ffwrdd oddi wrth grantiau traddodiadol i fath o fenthyciadau ailgylchadwy.  
Mae hefyd yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch Cronfa 
Benthyciadau Gwella Cartrefi sydd i’w lansio ym mis Ionawr 2015. Daw hyn ag Arian 
Ad-daladwy yn 2014-15 a 2015-16, yn ogystal â chyllid y Cyngor ei hun ar gyfer 
benthyciadau.  Gall y Cyngor ddefnyddio’r arian hwn i gynorthwyo deiliaid tai'r sector 
preifat yn unol â’u polisïau tai yn y sector preifat.   
 
O’r herwydd, mae’r polisi isod yn adlewyrchu’r gwasgu sydd ar arian grant ac mae’n 
nodi’r mathau o gymorth ariannol sydd ar gael i berchenogion tai, tenantiaid y sector 
preifat a’u landlordiaid i wella cyflwr eiddo neu i wneud addasiadau i bobl ag 
anableddau.  Ynddo mae gwybodaeth am feini prawf cymhwyso, gweithdrefnau ac 
amodau cymorth yn unol â nodau Llywodraeth Cymru.    

 
Mae’r Polisi hwn yn cydnabod pwysigrwydd cyfleoedd ariannu allanol sy’n cynnwys 
adnoddau o:-  

 
• Raglen Arbed Llywodraeth Cymru (a gefnogir yn rhannol trwy’r Gronfa 

Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (yr ERDF) 
• Cronfa Benthyca Ad-daladwy  Gwella Cartrefi 
• Cronfa Benthyca Ad-daladwy Troi Tai’n Gartrefi 
• Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru  
• Cynllun NYTH Llywodraeth Cymru 
• Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO). 
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CYNNWYS STRATEGOL LLEOL A CHENEDLAETHOL 
 

Blaenoriaeth allweddol yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor ar gyfer 2013 - 2017 
yw “cynyddu ein hopsiynau tai a gostwng tlodi” ac i gydnabod yr amgylchedd 
ariannol cynyddol anodd, mae’r Adran Cymuned wedi ymrwymo i:   
 

• Gefnogi Nodau a Blaenoriaethau Strategol y Cyngor  
• Cynorthwyo i gynnal cartrefi sy’n addas i fyw ynddynt 
• Mynd i’r Afael â Thlodi Tanwydd 
• Hyrwyddo’r defnydd gorau o stoc dai’r Ynys 
• Creu cymunedau i bobl leol, gan annog defnyddio’r Gymraeg 
• Trwy ddefnyddio benthyciadau ailgylchadwy ( ac eithrio Grantiau Cyfleusterau  
i’r anabl sy’n fandadol) a lle bo’n briodol ysgogi gwaith i eiddo y mae’n 
angenrheidiol eu hatgyweirio, eu gwella, diogelwch tân ac effeithlonrwydd ynni 
yn y sectorau perchen-feddianwyr a rhentu preifat 
• Blaenoriaethu’r angen i ailddefnyddio eiddo addas gwag ac sydd wedi mynd 
â’u pennau iddynt fel llety  
• Gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael, gan gydnabod mai, yn 
sylfaenol, cyfrifoldeb pob perchennog tŷ/eiddo yw cynnal ei eiddo ei hun.  
 

Fel y nodwyd yn fersiwn ddrafft Strategaeth Dai 2014, oherwydd y perygl i iechyd a’r 
effaith ar ansawdd bywyd, mae’n bwysig bod perchenogion tai preifat yn parhau i 
gael eu hannog i gynnal eu heiddo. Ar adeg pan fo’n debygol na fydd cymaint o arian 
grant i gynorthwyo hyn, rhaid sicrhau bod cynlluniau benthyca ar gael.  Gallai arian 
benthyca hefyd gynorthwyo landlordiaid preifat i wella ansawdd tai ar rent.   

Mae gan y Fframwaith Ynys Fenter, sy’n ymgorffori’r Rhaglen Ynys Ynni a Pharth 
Menter Môn nifer o brosiectau buddsoddi strategol mawr ar y gweill gan gynnwys yr 
Adeilad Niwclear Newydd yn yr Wylfa, Grid Cenedlaethol Gogledd Cymru, Grid 
Connections, datgomisiynu’r Atomfa Magnox bresennol a pharc eco/biomas 
arfaethedig Lateral Power. Nid yn unig y bydd y rhain yn cynyddu’r galw am lety 
sector preifat o ansawdd dda ond byddant hefyd yn codi’r perygl o landlordiaid yn troi 
allan tenantiaid gan ddewis gwneud mwy o arian trwy ofyn rhent uwch.  O’r herwydd, 
bydd mwy o bobl yn wynebu bod yn ddigartref. 
 
Strategaeth Dai Genedlaethol i Gymru: 
Gwella Bywydau a Chymunedau – Cartrefi yng Nghymru. 
 
Yn hon, nodir tair blaenoriaeth allweddol i Gymru, sef: 
 

 Mwy o dai a mwy o ddewis 
 Gwella cartrefi a chymunedau 
 Gwella gwasanaethau cefnogi sy’n ymwneud â chartrefi a chefnogaeth yn 
enwedig felly i bobl fregus a phobl o grwpiau lleiafrifol. 
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Y Cynllun Digartrefedd Deng Mlynedd i Gymru 2009-2019 
 
Dyma’r nodau strategol a nodir yn y ddogfen hon: 
 

• Rhwystro digartrefedd lle bynnag y bo modd; 

• Gweithio ar draws ffiniau sefydliadau a pholisïau; 

• Gwneud defnyddwyr gwasanaethau’n ganolbwynt i gyflenwi gwasanaethau;  

• Sicrhau cynhwysiad cymdeithasol a mynediad cyfartal at wasanaethau; 

• Gwneud y defnydd gorau o adnoddau. 

 
Adlewyrchir nodau’r strategaethau hyn yn Neddf Tai Cymru a gafodd gydsyniad 
brenhinol ym mis Medi 2014.  
 
Bydd y pwerau a’r rhwymedigaethau tai newydd yn y Ddeddf yn bwysig i lunio dull 
gweithredu’r awdurdod mewn meysydd allweddol o waith tai gan gynnwys atal 
digartrefedd, gwella safonau yn y sector rhentu preifat ac ailddefnyddio cartrefi 
gwag.   
 
Mae’r cyd-destun deddfwriaethol ar gyfer rhoi sylw i gyflwr tai gwael yn y sector 
preifat a chefnogi teuluoedd bregus i’w weld yng Ngorchymyn Diwygio Rheoleiddio 
(CymorthTai) (Cymru a Lloegr) 2002.  Gwnaeth erthygl 3 y Gorchymyn hwn hi’n 
bosib i Awdurdodau Lleol ddatblygu dulliau newydd o gymorth ariannol trwy 
ddarparu benthyciadau, yn cynnwys cynhyrchion rhyddhau ecwiti, llog yn unig, llog a 
gronnir a benthyciadau ad-dalu. Bydd yr Adran Cymuned yn defnyddio’r pwerau 
hynny i roi mwy o ddewis o ran cymorth ariannol.  

Bydd rhoi sylw i faterion tai’r sector preifat gydag ychydig yn unig o adnoddau’n 
golygu bod yn rhaid bod yn arloesol er mwyn sicrhau bod cymaint o eiddo â bo modd 
yn cael y buddsoddiad gofynnol i sicrhau dyfodol tymor hir y stoc dai.   

Mae gan waith Adnewyddu Tai’r Sector Preifat rôl allweddol i’w chwarae trwy: 

• Gynorthwyo preswylwyr hŷn ac anabl i fyw’n annibynnol trwy ddarparu 
grantiau cyfleusterau i’r anabl. 

• Cynyddu cyflenwad o dai fforddiadwy trwy gynorthwyo i wella eiddo gwag 
a’u troi i fod yn dai y mae modd eu hailddefnyddio.  

• Gwella effeithlonrwydd ynni anheddau trwy  annog deiliaid tai i ddefnyddio 
rhaglenni a ariennir gan y Llywodraeth a Chwmnïau Ynni megis, NYTH, 
ECO ac ARBED.  

• Datblygu cymorth sy’n seiliedig ar fenthyciadau fel bod modd i 
berchenogion cartrefi incwm isel wella eu heiddo. 

• Defnyddio’r rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid i gefnogi gwaith 
gwella tai. 
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Yn ogystal, mae galw cynyddol am dai fforddiadwy a welwyd yn y Gofrestr Tai 
Cymdeithasol a gedwir gan y Cyngor, gwaith y Swyddog Galluogi Tai Gwledig, 
Datganiad Darparu Tai Fforddiadwy ac Astudiaethau Llywodraeth Cymru.   

Mae tai gwag a rhai sy’n mynd â’u pennau iddynt ym Môn yn adnoddau hynod 
wastraffus.  Caiff hyn ei gydnabod trwy Strategaeth Tai Gwag y Cyngor.  Ceisia’r 
strategaeth hon annog perchenogion i ailddefnyddio’r eiddo hyn trwy nifer o ffyrdd a 
darparu tai fforddiadwy y mae eu dirfawr angen.   

Pe bai’r Cyngor yn gwybod am sefyllfa sy’n gwarantu cymryd camau gorfodi 
statudol, byddid yn ystyried cymryd y cyfryw gamau.  Y brif ddeddfwriaeth a 
ddefnyddir gan y Cyngor i weithredu safonau yn y sector rhentu preifat yw Deddf Tai 
2004.   

AMCANION STRATEGOL 
 

Ceir gwahaniaethau amlwg rhwng ardaloedd mwyaf ffyniannus yr ynys a’r rhai 
mwyaf difreintiedig. Ar sail Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011, ceir ar yr 
ynys rai o wardiau mwyaf difreintiedig (yng Nghaergybi a Llangefni) a rhai lleiaf 
difreintiedig Cymru. Yn y mynegai amddifadedd hwn ceir elfennau sy’n uniongyrchol 
gysylltiedig â thai (h.y. gorlenwi, dim gwres canolog) ac eraill y mae absenoldeb tai 
addas yn cael effaith arnynt (iechyd, diogelwch cymunedol, addysg). 
 
Yn ôl Arolwg o Gyflwr Tai’r Sector Preifat a gynhaliwyd yn 2008, roedd 22.3% o dai’r 
sector preifat yn dangos perygl Categori 1 yn y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar 
gyfer Tai.  Cododd y ganran i 35.4 o dai rhent preifat. Daeth y system Mesur Iechyd 
a Diogelwch ar gyfer Tai i fod y system genedlaethol ar gyfer asesu cyflwr tai dan y 
Ddeddf Tai (2004) a daw’r perygl Categori 1 o restr o 29 o beryglon tai a restrir lle 
credir bod peryglo o niwed difrifol. 
 
Yn y Bil Ynni (2011) roedd darpariaeth bod raid i bob eiddo rhent preifat sgorio o 
leiaf E yng nghyswllt ei effeithlonrwydd ynni. Bydd y ddarpariaeth hon yn ei gwneud 
yn anghyfreithlon i rentu tŷ neu eiddo busnes nad yw’n cyrraedd y safon sylfaenol 
hon.   
 
Mae gan Wasanaethau Tai rôl bwysig i’w chwarae wrth roi sylw i’r heriau o’n blaenau 
o ran darparu yn erbyn y blaenoriaethau yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor ac 
maent wedi ymrwymo i:   
 

• Gefnogi perchen-feddianwyr sy’n byw mewn cartrefi o ansawdd isel i’w 
gwella, gan roi pwyslais penodol ar effeithlonrwydd ynni gwell, gostwng tlodi 
tanwydd a sicrhau bod cartrefi ‘n gynnes, yn saff ac yn ddiogel.   

• Cynnig anogaeth i berchenogion sy’n dymuno ailddefnyddio eiddo sydd wedi 
bod yn wag ers tro maith. 

• Cefnogi landlordiaid/datblygwyr i ddarparu llety o ansawdd uchel a chynyddu 
nifer yr eiddo gan gynnwys tai amlbreswyliaeth. 
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Yr amcan allweddol fydd symud oddi wrth y system grantiau traddodiadol a 
chyflwyno cynlluniau sy’n hunangyllidol yn y dyfodol oherwydd wrth i’r benthyciadau 
gael eu had-dalu, caiff yr arian ei ailddefnyddio i ariannu cynlluniau’r dyfodol. 

Wrth ddatblygu’r polisi hwn, rhoddwyd ystyriaeth i’r materion allweddol a ganlyn: 

• Canllawiau Adnewyddu Tai Llywodraeth Cynulliad Cymru (Cylchlythyr 20/02), 
sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r strategaeth fod yn seiliedig ar dystiolaeth, yn 
realistig ac yn gyraeddadwy. 

• Canfyddiadau Arolwg 2009 o Gyflwr Stoc Dai’r Sector Preifat.   
• Bod angen i’r Cyngor chwarae ei ran o ran cwrdd â disgwyliadau Llywodraeth 

Cymru.  
• Bod angen darparu Grantiau statudol Cyfleusterau i’r Anabl gan gydnabod  

fod newidiadau demograffig yn cynyddu nifer y bobl hŷn a bregus.   
• Bydd raid wrth groestoriad sylweddol o feysydd gwasanaeth i weithredu’r 

Strategaeth yn effeithiol a bydd raid i sefydliadau allanol gytuno ar ddarparu 
dulliau gweithredu wedi’u blaenoriaethu. 

• Nid oes modd gwahanu gweithredu oddi wrth ddyletswyddau a 
chyfrifoldebau’r Cyngor fel yr Awdurdod Tai Lleol.  

• Mae gan y Cyngor bwerau statudol helaeth i ymyrryd os yw’n credu bod 
cyflwr y tai’n annerbyniol.   

• Effaith cyflwr gwael tai ar iechyd corfforol a meddyliol a lles.  

Yr hyn y mae’r strategaeth yn canolbwyntio arno fwyaf yw blaenoriaethu cefnogaeth i 
bobl anabl gael at grantiau cyfleusterau i’r anabl, mynd i’r afael â thlodi tanwydd, 
eiddo gwag a chynorthwyo prynwyr tro cyntaf.   
 
Bydd y polisi hwn hefyd yn rhoi sylw i flaenoriaethau eraill megis cynorthwyo 
landlordiaid y sector rhentu preifat gyda thai sy’n is na’r safon yng nghyswllt peryglon 
a nodwyd yn beryglon Categori 1 neu Gategori 2.  

Yn seiliedig ar ein dealltwriaeth o faterion tlodi tanwydd ar yr ynys, mae’r polisi hwn 
yn ceisio cynnig yr atebion gorau posib, gyda chymorth sefydliadau ac adnoddau 
allanol  i roi sylw i dlodi tanwydd a chynyddu effeithlonrwydd ynni yn nhai'r sector 
preifat. 

Mae tlodi tanwydd yn digwydd pan fo raid i deulu wario mwy na 10% o’i incwm ar 
danwydd i’r teulu er mwyn cynnal lefel dderbyniol o wres.  Amcangyfrifir bod 30% o 
deuluoedd a 33% o deuluoedd bregus mewn tlodi tanwydd yng Nghymru yn ei 
chyfanrwydd  (Rhagamcanion 2012 yn seiliedig ar wybodaeth sylfaenol 2008  - Y 
Sefydliad Ymchwil Adeiladu BRE).  Er nad oes gan yr Awdurdod Lleol ffigwr, gan 
nad oes cyflenwad nwy mewn rhannau o’r ynys ac oherwydd oes y stoc dai, mae’n 
golygu bod y lefel yn debygol o fod yn uwch ym Môn. At hyn, Ym Môn, nid oes gan 
5.3% o gartrefi wres canolog  ac mae’r rhwydwaith nwy cyfyngedig ar yr ynys yn 
golygu bod canran uchel o gartrefi’n dibynnu ar wres canolog olew neu drydan sy’n 
ddrutach. 
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MATHAU O GYMORTH SYDD AR GAEL  

GRANTIAU CYFLEUSTERAU I’R ANABL 

Gweinyddir y Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl (mandadol) a’r Grant Adleoli 
Cyfleusterau i’r Anabl ( dewisol) dan Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac 
Adfywio 1996, fel y’i diwygiwyd gan Atodlen 3 Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 
(Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 ac Atodiad J2 Cylchlythyr 59/96. 
  
Mae dau grant ar gael i ymgeiswyr cofrestredig neu gofrestradwy yn sgil cyfeiriad 
gan Therapydd Galwedigaethol fel eu bod, cymaint â bo modd, yn ateb tymor hir i’w 
hanghenion tai. 
 
Dylai ymgeiswyr sy’n dymuno gwneud cais gysylltu’n gyntaf â Swyddog Dyletswydd 
y Gwasanaethau Cymdeithasol ar 01248 752734 neu 752054  

Materion Cyffredinol sy’n ymwneud â Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl 
  
Ymgeiswyr sy’n Cymhwyso  

• Byddant yn gorfod cael y ‘prawf modd’ Statudol Cenedlaethol er mwyn 
asesu faint o gyfraniad y mae modd ei wneud.   

• Fel arfer, ni fydd y rhai sy’n derbyn budd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf 
modd yn gorfod gwneud cyfraniad o gwbl.  

• Gall y rhai a all ddangos nad oes modd iddynt dalu eu cyfraniadau oherwydd 
caledi ariannol neu resymau eraill y mae modd eu cyfiawnhau, wneud cais 
am fenthyciad am gyfnod i’w bennu gan yr aseswr ariannol trydydd parti.  

• Gyda chaniatâd yr ymgeisydd, bydd y Cyngor yn cyfeirio ymholiadau at 
Asiantaeth Gofal a Thrwsio Môn sy’n ymroddedig i gynorthwyo pobl hŷn ac 
anabl ac maent yn cymryd rhan weithgar yng ngwaith cefnogi ymgeiswyr 
sy’n gymwys am Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.  

 
Noder:  Gallai ymgeiswyr ddewis Asiant Proffesiynol eu hunain i weithredu ar 
eu rhan.  

Ffïoedd a Thaliadau Cymwys  
   

Os penodir Asiantiaid Proffesiynol, ar ôl i’r Cyngor ei gymeradwyo a’r ymgeisydd ei 
gadarnhau, mae modd talu iddo ffi o 10% yn cynnwys TAW gost gwaith cymwys 
dros  £10,000 a ffi o 12% am waith dan £10,000.  Mae modd talu ffi o o leiaf £250 os 
yw cost y gwaith cymwys yn syrthio dan £2,084.  
  
Mae modd ystyried y ffioedd a ganlyn hefyd ar gyfer cymorth: 

• Rheoliadau Cynllunio a Chaniatâd Cynllunio 
• Arolwg o nwy Radon 
• Arolwg technegol a strwythurol 
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• Adroddiadau arbenigol, e.e. trydanol, cwrs atal lleithder, trin coed 
 
Amodau Talu 
 
Taledigion: 
Gwneir y taliadau’n uniongyrchol i’r ymgeisydd oni ddefnyddir Asiant a fydd yn tystio 
pa bryd y bydd taliadau’n cael eu gwneud i’r Contractwr. 
 
Pridiant Tir  
 
Bydd maint y grant a ddyfernir ac sydd dros  £5000.00 a hyd at  £36,000  yn cael ei 
gofrestru fel Pridiant Tir ar yr eiddo am gyfnod o hyd at 5 mlynedd o’r dyddiad y 
tystiwyd  y cwblhawyd y gwaith. Ar ddiwedd y cyfnod 5 mlynedd neu ar ôl 
gwerthu/trosglwyddo’r eiddo, bydd y Cyngor yn tynnu’r pridiant tir oddi ar y teitl 
cofrestredig.  
 
Bydd unrhyw grant a ddyfernir dros £36,000 yn cael ei gofrestru fel Pridiant Tir Lleol 
am byth.  
 
Ad-dalu grant ar ôl gwerthu 
 
Mae’r Cyngor wedi mabwysiadu dan bwerau Erthygl 3 Gorchymyn Diwygio 
Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 y fframwaith ar gyfer grantiau a 
gynhwysir yn Neddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 fel y’i deddfwyd yn 
wreiddiol ac mae’n berthnasol i’r holl Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl (ac eithrio dan 
£5,000).  
 
Lle mae perchennog yr eiddo a gafodd gymorth grant yn gwerthu ei fudd yn yr eiddo, 
un ai’n gyfan neu’n rhannol, heb ganiatâd blaenorol y Cyngor, yna bydd y 
perchennog yn gyfrifol am ad-dalu swm y grant a ddyfarnwyd ar gais yn ogystal ag 
adlog ar raddfa fenthyca gyffredinol y banc. 
 
Lle mae perchennog yr eiddo  a gafodd gymorth grant yn gwerthu ei fudd yn yr 
eiddo, un ai’n gyfan neu’n rhannol, gyda chaniatâd blaenorol y Cyngor, yna efallai 
bydd y perchennog yn gyfrifol am ad-dalu swm cyfan y grant a ddyfarnwyd neu ran 
ohono, gan ddibynnu ar amgylchiadau’r gwerthu.  Bydd pob achos yn cael ei ystyried 
yn ôl ei haeddiant.   

 
Caiff eiddo a werthir hyd at y terfyn cyffredinol eu heithrio pan fyddant yn gysylltiedig 
â’r isod:  
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• Mae’r perchennog yn gwerthu er mwyn mynd i fyw i ysbyty, hosbis, tŷ 
arbenigol, cartref gofal preswyl neu sefydliad tebyg fel ei brif neu unig 
breswylfa. 

• Mae’r perchennog yn gwerthu er mwyn byw gydag aelod o’i deulu a gofalu        
amdano. 

• Mae morgeisai mewn meddiant 
• Mewn amgylchiadau eithriadol bydd y Cyngor yn gweithredu ei ddisgresiwn i 

beidio â mynnu ad-daliad o’r grant neu fynnu swm llai os gwerthir yn sydyn.  
Bydd pob achos yn cael ei ystyried yn ôl ei haeddiant.   

 
 

Twyll – Camddefnyddio Arian Grant 
 
Mae gan y Cyngor bolisi lle na fydd yn goddef achosion o dwyllo a chamddefnyddio’r 
system grantiau. Bydd yn edrych i mewn yn drylwyr  i achosion lle amheuir twyll a lle 
canfyddir achos o gamddefnyddio, bydd yr achos yn cael ei gyfeirio at yr heddlu er 
mwyn cynnal achos troseddol. 
 
Adolygu cwynion / penderfyniadau 

 
Mae gan y Cyngor drefn gwyno ffurfiol ac mae copi ar gael ar gais. 
 
Dylai unigolion sy’n bryderus ynghylch unrhyw agwedd o’r gwasanaeth grant 
ysgrifennu’n gyntaf at Gyfarwyddwr yr Adran Cymuned, gan nodi y dylid ymdrin â’r 
mater fel cwyn a rhestru’r union bryderon.  Pan fo’r pryder yn ymwneud â pheidio â 
rhoi ystyriaeth briodol i gais am gymorth yn unol â’r amodau hyn, yna mae modd 
gofyn am i’r penderfyniad gael ei adolygu.  
 
Targedau Perfformiad 

 
Y targed cenedlaethol yw y dylid gwneud penderfyniad ar gais am grant llawn cyn 
pen chwe mis i ddyddiad y cais. Mae’r adain Adnewyddu Tai wedi mabwysiadu 
targed mewnol o dri mis i wneud penderfyniad.  Caiff y targed hwn ei fonitro’n fewnol 
ac mae modd i ymgeiswyr nad ymdriniwyd â nhw o fewn yr amserlen hon ymdrin â’r 
mater hwn fel cwyn gan ysgrifennu at Gyfarwyddwr yr Adran Cymuned fel yr uchod.  
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Benthyciadau Gwella Cartrefi   

(Gweler Atodiad 1 - Pecyn Cymorth Benthyciadau Gwella Cartrefi) Noder – 
Bwriad unrhyw gymorth ariannol a gynigir yw helpu i gwrdd ag anghenion tai 
ac nid i greu incwm ychwanegol i’r derbynnydd.  Rhoddir pob cefnogaeth ar yr 
amod bod arian ar gael.  

Bydd raid cymryd prawf fforddiadwyedd i gael Benthyciad Gwella Cartrefi a bydd ffi 
weinyddol o 15% yn cael ei rhoi ar bob benthyciad yn unol â’r cytundeb 
cydweithredol rhanbarthol. 

Er mwyn sicrhau na roddir pobl ar incwm isel dan anfantais a chydag eithriad y 
Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl sy’n grantiau gorfodol (sy’n destun prawf modd 
statudol), bydd raid cynnal asesiad fforddiadwyedd i gael y benthyciadau.  

Fel bod modd i awdurdodau gynnig Benthyciadau Gwella Cartrefi, mae Llywodraeth 
Cymru’n lansio cynllun Benthyciad Gwella Cartrefi newydd ym mis Ionawr 2015 ac 
yn rhoi i awdurdodau Gronfa Ad-daladwy a fydd yn ad-daladwy yn 2030.   

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y byddant yn ariannu hyd at hanner o ddim mwy 
na 5% o achosion lle nad ad-delir y taliadau gyda’r Cyngor yn gyfrifol am ariannu’r 
gweddill.  

Dyma’r math o fenthyciadau y bydd Gwasanaethau Tai yn eu darparu dan y cynllun:-  

• Atgyweirio a Gwella Cartrefi 
Cymorth i berchenogion cartrefi na fyddai, fel arall, yn gallu fforddio’r costau 
sydd ynghlwm wrth ymdrin â pheryglon yn sgil atgyweiriadau hanfodol neu 
frys, e.e. oherwydd nam trydanol difrifol, strwythur yn dymchwel, problemau 
difrifol gyda thamprwydd ac ati.  
Mae Llywodraeth Cymru’n ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol sy’n 
cymryd rhan sicrhau bod benthyciadau ar gael i berchen-feddianwyr a 
landlordiaid preifat gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i berchen-feddianwyr ac i 
eiddo y nodir bod ynddynt beryglon Categori 1 a/neu 2.   
 

• Gwaith Effeithlonrwydd Ynni  a diffyg y rhaglenni  ECO a Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid 
Yn seiliedig ar ein dealltwriaeth o faterion tlodi tanwydd ar yr ynys, mae’r polisi 
hwn yn ceisio cynnig yr atebion gorau posib i gynyddu effeithlonrwydd ynni 
mewn tai yn y sector preifat.  Bydd cymorth ar gael i wella effeithlonrwydd 
ynni tai'r sector preifat a’i brif nod fydd ychwanegu at gymorth ariannol 
cynlluniau a ariennir gan Lywodraeth Cymru a chwmnïau ynni. Bydd 
benthyciadau ar gael pan na fydd y cynlluniau hyn yn medru bod o gymorth. 
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Mewn ymgais i wneud y mwyaf o gyfleoedd ariannu allanol, mae’r Cyngor yn 
cydweithio gydag Uned Ynni profiadol ac arbenigol Cyngor Sir y Fflint er 
mwyn bidio ar gyfer Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) ac arian Arbed 
Llywodraeth Cymru.  Mae gan yr Uned hon yr arbenigedd a’r profiad i fidio am 
waith effeithlonrwydd ynni a’i ddarparu i ddeiliaid tai preifat mewn partneriaeth 
â’r Cyngor.   
 
Bydd y cynllun Benthyciadau Gwella Cartrefi’n cael ei gynnig i ddeiliaid tai i 
ariannu unrhyw ddiffyg rhwng arian ECO/Llywodraeth Cymru/Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid a chyfanswm cost y gwaith.  
  
Dan y rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid yng Nghaergybi, mae’r 
Cyngor wedi sicrhau arian i wella ansawdd ac effeithlonrwydd ynni cartrefi a 
all redeg law yn llaw â chynlluniau ECO i ddarparu systemau gwresogi 
newydd a rhai sydd wedi’u huwchraddio.    
 

• Camau Diogelwch Tân  
I gydnabod pwysigrwydd camau diogelwch tân priodol mewn eiddo 
amlbreswyliaeth h.y.Tai Amlbreswyliaeth, rhoddir Benthyciadau Diogelwch 
Tân i landlordiaid iddynt osod neu uwchraddio offer diogelwch tân.  Bydd 
benthyciadau hefyd ar gael i annog gwelliannau strwythurol a diogelwch 
mewn eiddo amlbreswyliaeth dan Adrannau 254, 257 a 258 Deddf Tai 
2004 “lle meddiannir eiddo gan dri neu fwy o unigolion nad ydynt yn 
perthyn i’w gilydd ac nid ydynt yn un teulu”.   
 

• Benthyciad Cyfrannu at Grant Cyfleusterau i’r Anabl 
Cynorthwyo ymgeiswyr cofrestredig neu gofrestradwy i dalu eu cyfraniadau, 
pan nad oes dull arall o ariannu ar gael neu pan nad yw’n fforddiadwy, er 
mwyn cael Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.  

• Cysylltu â’r Brif Bibell Nwy mewn Ardaloedd Mewnlenwi 
Y bwriad yw y gall y cynllun benthyca hefyd annog perchenogion cartrefi 
preifat i gysylltu â’r brif bibell nwy mewn ardaloedd mewnlenwi nwy ac, felly, 
ostwng tlodi tanwydd. 

 
Gweinyddu Benthyciadau 

Bydd raid wrth asesiad ariannol cadarn i ddarparu benthyciadau i ddeiliaid tai er 
mwyn sicrhau bod y gwaith yn fforddiadwy gan gadw mewn cof incwm a gwariant y 
teulu.  Bydd raid hefyd reoli’r cynllun i lefel uchel yn ddyddiol er mwyn lleihau i’r 
eithaf y perygl na fydd unigolion yn medru ad-dalu’r taliadau.  Bydd yr elfen hon o’r 
gwaith yn cael ei allanoli i sefydliad trydydd parti.   
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Ymunodd y Cyngor â’r Cytundeb Fframwaith presennol a sicrhawyd gan Gyngor Sir 
Dinbych fel y’i dyfarnwyd i Street UK Services Limited ar ran chwe Chyngor Sir 
gogledd Cymru. 

Sefydliad trydydd parti yw Street UK Services Limited sydd wedi rheoli gwaith 
gweinyddol Benthyciadau Arbrisiant Eiddo a benthyciadau i berchenogion cartrefi 
incwm isel ar ran Gynghorau Sir y Fflint, Dinbych a Gwynedd. Trwy ddefnyddio 
Street UK Services Limited i ddarparu’r cynllun ar ran Môn, byddwn yn sicrhau dull 
gweithredu cyson ar draws y rhanbarth sy’n cydymffurfio â gofynion Llywodraeth 
Cymru.  
 
O fewn y cytundeb Fframwaith byddai’r Cyngor yn cytuno i drosglwyddo ei gronfa a 
ddyrannwyd i Street UK Services Limited fel “Arian Cyfleusterau” er mwyn 
gwasanaethu’r benthyciadau.   Ystyr “Arian Cyfleusterau” yw’r swm o arian a roddir 
gan y Cyngor neu ar ei ran i’r Cwmni at ddibenion rhoi benthyciadau. 

Cyn dyfarnu benthyciadau rhaid i’r Cyngor ystyried gallu’r unigolyn dan sylw i ad-
dalu.  O’r herwydd, mae’n rhaid i ni sicrhau bod y cynnyrch a gynigir yn addas ac yn 
fforddiadwy.   

Materion Cyffredinol yn ymwneud â Benthyciadau Gwella Cartrefi   
 
Er cydnabod mai cyfrifoldeb y perchennog/deiliad yw cynnal cartref, targedir cymorth 
i’r cartrefi hynny y mae angen eu hatgyweirio, eu gwella neu eu haddasu er mwyn 
cwrdd ag anghenion penodol deilydd y tŷ.   

Er mwyn gwneud y mwyaf o’r adnoddau ariannol cyfyngedig sydd ar gael, bydd y 
Cyngor yn ceisio targedu’r cartrefi hynny sydd â’r mwyaf o angen a lle nad yw’r 
unigolyn yn gallu fforddio gwneud y gwaith gofynnol o’i boced ei hun.  

Er mwyn cael cymorth bydd raid wrth asesiad fforddiadwy ariannol a gynhelir gan 
drydydd parti arbenigol (Street UK Ltd) a bydd arian ar gael i sicrhau y bodlonir 
elfennau adnewyddu hanfodol a bod yr eiddo’n saff, yn gyfforddus neu/ac yn gynnes.   

Bydd y Cyngor yn rhoi cyngor a chymorth priodol fel a ganlyn: 

 Rhoddir gwybod i holwyr am y meini prawf cymhwyso am fenthyciad a, lle 
bo’n briodol, gofynnir iddynt gwblhau ‘Ffurflen Mynegi Diddordeb’. 

 Caiff unigolion cymwys eu cyfeirio at aseswr ariannol Street Uk Limited er 
mwyn penderfynu a yw’n gymwys a lle bo’n briodol, rhoi’r benthyciad. 

 Os yw’n annhebyg y bydd cymorth ar gyfer benthyciad ar gael, rhoddir 
gwybod i ddeiliaid tai cyn gynted â bo modd fel bod modd iddynt wneud 
trefniadau eraill.              

Ni fydd swm y benthyciad sy’n daladwy’n fwy na 80% o’r symiau uchaf a nodir gan y 
gymhareb benthyciad-gwerth. Fel blaenoriaeth, bydd taliad y benthyciad yn ceisio 
gwneud yr eiddo’n saff, yn gynnes neu/ac yn gyfforddus i fyw ynddo. 
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Unigolion Cymwys 

I gael grantiau a benthyciadau rhaid i unigolion cymwys fod:   

• Yn 18 oed neu drosodd ddyddiad y cais 
• Yn berchen yr eiddo – yr unigolyn â’r hawl gyfreithiol i feddiannu’r eiddo fel ei 

gartref a gallu gwerthu ei fudd 
• Yn Landlord  yr eiddo– sydd â dyletswydd i gynnal yr eiddo a chytuno i gadw’r 

eiddo fel ei fod ar gael i’w osod am bum mlynedd.  
 

O.N.  Ni fydd Lesddeiliad/Tenant yn gymwys am fenthyciadau  
 
Cysylltiadau Lleol 

 
Pan geir cyfleoedd ariannu, megis fel ar hyn o bryd yn y rhaglen Lleoedd Llewyrchus 
Llawn Addewid yng Nghaergybi, efallai y cynigir Grantiau Prynwyr Tro Cyntaf  i 
ymgeiswyr cymwys. Mae gofyn i fuddiolwyr y dyfodol fod â chysylltiad â Môn a 
ddiffinnir fel: 
 

 Er o leiaf bum mlynedd, bod eu hunig neu brif breswylfa ym Môn neu 
fod eu man gwaith ym Môn neu gyfuniad o’r ddau. 

 Os nad ydynt yn preswylio ym Môn, tystiolaeth ysgrifenedig yn 
cadarnhau y cynigwyd cyflogaeth iddynt  

 Bod â chysylltiadau sefydledig, e.e. pobl hŷn y mae arnynt angen 
symud i ardal benodol i fod yn agos at berthnasau.   

 
Hefyd Grant Adnewyddu i Brynwyr Tro Cyntaf.  Bydd ymgeiswyr yn gymwys os ydynt 
yn cydymffurfio â’r meini prawf cymhwyso uchod ac:- 

 Yn brynwr tro cyntaf  
 Wedi sicrhau’r eiddo i fod yn gartref iddynt  
 Bod yr eiddo a nodwyd yn wag er chwe mis neu fwy adeg gwneud yr 

ymholiadau.  

O.N. Er mwyn cymhwyso am grant mae gofyn cael cadarnhad gan eu darparwr  
morgeisi eu bod yn brynwyr tro cyntaf.  

Gwaith Cymwys:  

Bydd hwn yn cael ei gadarnhau yn sgil archwiliad gan y Cyngor a bydd un ai: 
 Yn fforddiadwy o fewn terfynau’r benthyciad cyffredinol 
 Neu 

o Yn uwch na’r benthyciad mwyaf a delir.  Yn yr achos hwn bydd 
blaenoriaeth yn cael ei rhoi i’r elfennau mwyaf hanfodol 
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Rhaid i’r Cyngor fod yn fodlon mai’r gwaith yw’r weithred fwyaf priodol a’r defnydd 
mwyaf priodol o arian cyhoeddus.   

 
Asiantiaid Proffesiynol:  

 
Bydd gofyn i ymgeiswyr am Fenthyciadau ddefnyddio Asiantiaid os nad ydynt yn 
gallu cyflwyno cais priodol neu lle bydd y Cyngor yn gofyn iddynt wneud hynny 
oherwydd bod y gwaith yn gymhleth.  Cyn eu penodi, rhaid i’r Cyngor gadarnhau 
derbyn y Dystysgrif Cydymffurfio ofynnol wedi’i llofnodi gan yr Asiant. 
Ar ôl iddynt gael eu penodi, bydd gofyn i Ymgeiswyr gyflwyno Tystysgrifau’n 
cadarnhau eu bod yn fodlon gydag ansawdd y gwaith a wnaed a chyda faint o waith 
a wnaed. 

Yn y Côd Ymarfer i Asiantiaid, (gweler Atodiad III) a gyflwynir gan y Cyngor nodir 
elfennau allweddol o rôl yr Asiantiaid ac ynddo mae Tystysgrif 
Cydymffurfio/Cytundeb Penodi Ymgeiswyr (Atodiad IV) y mae’n rhaid ei llofnodi a’i 
dychwelyd, a derbyniad ysgrifenedig a gyflwynir gan yr Adain Adnewyddu Tai, cyn 
bo modd penodi Asiant.  

 
At hyn, gweler  Crynodeb o Gyfrifoldebau’r Cyngor, Ymgeiswyr, 
Asiantiaid a Chontractwyr 

 
Y Côd Ymarfer i Asiantiaid 

 
Mae’r Côd, sy’n cael ei gyflwyno gan y Cyngor, yn nodi elfennau allweddol rôl yr 
Asiantiaid ac ynddo mae Tystysgrif Cydymffurfio/Cytundeb Penodi Ymgeiswyr y 
mae’n rhaid ei llofnodi a’i dychwelyd, a derbyniad ysgrifenedig a gyflwynir gan yr 
Adain Adnewyddu Tai cyn bo modd penodi asiant. 

 
 

 CYNLLUN BENTHYCA ‘TROI TAI’N GARTREFI LLYWODRAETH CYMRU 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi ymrwymo i fabwysiadu egwyddorion allweddol 
Llywodraeth Cymru Cynllun Benthyca “Troi Tai’n Gartrefi” er mwyn ysgogi 
perchenogion cartrefi i ailddefnyddio eiddo gwag. 

Yn sgil cyflwyno’r Strategaeth a Chynlluniau Cartrefi Gwag yn 2012, a’u llwyddiant, 
sicrhaodd yr awdurdod Gynllun Benthyciadau Cartrefi Gwag a gafodd gefnogaeth 
Llywodraeth Cymru ar ffurf arian Troi Tai’n Gartrefi.  Bwriad y cynllun hwn yw 
ailddefnyddio cartrefi gwag er mwyn gwneud y mwyaf o’r cyfraniad y gall cartrefi 
gwag ei wneud i gwrdd ag anghenion tai fforddiadwy.   

Cronfa ad-daladwy ddi-log a sicrhawyd gan Lywodraeth Cymru yw’r arian ac mae 
modd i’r Cyngor ei ddefnyddio i roi cyfalaf ymlaen llaw i berchenogion tai gwag i’w 
hadnewyddu a’u hailddefnyddio, i’w gwerthu neu i’w gosod.  
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Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd rhagor o arian ad-daladwy ar gael yn 
2015-16 fel bod modd i awdurdodau barhau gyda’u rhaglen Troi Tai’n Gartrefi.  

Amodau ynghlwm wrth Fenthyciadau Troi Tai’n Gartrefi   

Bydd y Cyngor yn rhoi Cyngor i ddarpar ymgeiswyr ar y broses ymgeisio am 
fenthyciad a’r meini prawf y mae gofyn eu bodloni er mwyn llwyddo gyda chais am 
grant.  

Cynllun yw hwn sydd wedi’i ddatblygu i gynnig benthyciadau di-log o £1,000  hyd at 
£25,000  i adnewyddu a/neu droi eiddo gwag fel eu bod yn addas i fyw ynddynt. 
Mae’r wybodaeth yn Atodiad  V  yn nodi sut y bydd y cynllun Benthyciadau Gwella 
Cartrefi a’r Cynllun Benthyciadau “Troi Tai’n Gartrefi” yn gweithio, sut i wneud cais 
a’r amodau fydd ynghlwm wrth y benthyciad.    
 
Bydd nifer o amodau ynghlwm wrth bob benthyciad a gymeradwyir i sicrhau bod 
arian y gronfa fenthyciadau’n cael ei ‘ailgylchu’ er mwyn rhoi rhagor o gymorth i 
gynlluniau eiddo gwag a gwaith atgyweirio a gwella.  Ni fydd yr un cynnig o 
fenthyciad wedi’i warantu hyd oni byddwch wedi cael cymeradwyaeth ffurfiol gan yr 
Aseswr Ariannol trydydd parti neu’r Cyngor. Arnoch chi y bydd cyfrifoldeb am unrhyw 
waith y byddwch chi’n ei wneud cyn cael y gymeradwyaeth hon .  

Rhesymau pam y gwneir cais am Fenthyciad Troi Tai’n Gartrefi: 

• Troi eiddo gwag neu adeilad masnachol yn un uned neu ragor i’r safon 
Troi Tai’n Gartrefi (safon sylfaenol) fel ei bod yn addas i fyw ynddi’n syth, 
p’un ai wrth ei gwerthu (benthyciad i werthu) neu i’w gosod  (benthyciad i 
osod). 

Rhesymau pam y gwneir cais am Fenthyciad Gwella Cartrefi: 

• Atgyweirio neu wella annedd i safon resymol, nad oes ynddi beryglon 
Categori 1 na 2 (gofynion sylfaenol), gyda mesurau effeithlonrwydd ynni 
neu newid tanwydd, fel ei bod yn saff, yn gynnes ac yn gyfforddus i fyw 
ynddi.  Trowch at Atodiad V – atodiad C (safon Gwella Cartrefi).  Rhaid 
i’r eiddo fod wedi bod yn wag am o leiaf chwe mis. 

Wedi cwblhau’r gwaith, rhaid iddo: - 

• Olygu bod  yr eiddo/unedau’n addas i bobl fyw ynddynt yn syth fel 
annedd (anheddau), 

 
• Cydymffurfio â’r holl Reoliadau Adeiladu perthnasol, a 

 
• Cyrraedd y Safon Troi Tai’n Gartrefi 

Bydd yr ymgeisydd yn cytuno â rhestr o waith, wedi’i phrisio’n gystadleuol gan ddau 
gontractwr, a hynny cyn y cynigir benthyciad a bydd y rhestr hon yn rhan o amodau’r 
benthyciad.  
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Ni fydd unrhyw gostau a fyddai’n gymwys am gymorth dan hawliad yswiriant neu 
hawliad gan drydydd parti yn cael cymorth am fenthyciad.  Mewn achosion eithriadol, 
efallai y rhoddir benthyciad ar yr amod y caiff ei ad-dalu o elw unrhyw hawliad a 
wneir yn y dyfodol.   

Nid yw gwaith a wneir y tu allan i gwrtil yr eiddo’n gymwys am gymorth onid yw’n 
gysylltiedig â darparu gwasanaeth hanfodol megis dŵr, nwy neu drydan.  

Mae modd gwneud ymholiadau am fenthyciad un ai dros y ffôn, trwy lythyr, wyneb 
yn wyneb yn swyddfeydd y Cyngor neu drwy’r wefan Troi Tai’n Gartrefi.  

Bydd pob ymholiad am fenthyciad yn cael ei gydnabod trwy lythyr ac ymdrinnir ag ef 
yn unol â gweithdrefnau’r ‘Cynllun Troi Tai’n Gartrefi’ (Atodiad V -  Atodiad B)  

Ni fydd cymorth ar gael ar gyfer benthyciad i’r isod: - 

• Eiddo nad ydynt o natur barhaol megis tŷ cwch a charafanau 
 

• Siediau, adeiladau allanol ac estyniadau megis ystafelloedd haul. 
 
• Adeiladau nad ydynt yn addas i’w tro’n anheddau y mae modd byw 

ynddynt. 
 
• Adeilad lle defnyddir o leiaf 40% ohono gan yr ymgeisydd a/neu ei deulu 

fel eu cartref. 
 

Gall unigolion sy’n ymgeisio am fenthyciadau fod un ai’n berchenogion cyfredol 
neu’n ddarpar berchenogion  ond yn y naill achos a’r llall rhaid iddynt fedru sicrhau 
gwarant  ar gyfer y benthyciad fel y manylir arno yn Atodiad V Atodiad B.  A fyddech 
cystal â nodi bod yn rhaid i’r eiddo fod wedi’i gofrestru gyda’r Gofrestrfa Tir yn enw’r 
ymgeisydd cyn bod modd cymeradwyo’r benthyciad.  Ni fydd benthyciadau ar gael i 
denantiaid. 
 
Asiantiaid Proffesiynol: fel ar gyfer Benthyciadau Gwella Cartrefi uchod 

Taliadau Benthyciadau: 
 
Gwneir taliadau’n uniongyrchol i’r ymgeisydd 

Gwarant Benthyciad 

Bydd gofyn i bob ymgeisydd am fenthyciad gytuno i Dâl Cyfreithiol gael ei roi ar yr 
holl eiddo  y gwneir y cais am fenthyciad ar ei gyfer er mwyn gwarantu’r benthyciad. 
Mae modd cytuno mewn amgylchiadau eithriadol i dderbyn tâl ar eiddo arall. Rhaid i 
bob Tâl Cyfreithiol fod un ai’n dâl cyntaf neu’n ail dâl, lle bo’r Cyngor Sir yn derbyn 
cadarnhad gan ddeilydd y Tâl Cyntaf ei fod yn caniatáu ail dâl. Ni fydd trydydd tâl 
neu daliadau wedi hynny’n cael eu derbyn.  
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Lle cytunwyd i dderbyn Tâl Cyfreithiol ar eiddo arall na wnaed cais am fenthyciad ar 
ei gyfer, rhaid i’r eiddo arall fod un ai yng Nghymru neu yn Lloegr. Fodd bynnag, 
rhaid i’r ymgeisydd dalu am y costau cyfreithiol ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r 
trefniant hwn.  Bydd raid prisio unrhyw eiddo a gynigir fel gwarant ar gyfer y 
benthyciad cyn y rhoddir unrhyw fenthyciad. Mewn achosion eithriadol, lle nad oes 
morgais ar yr eiddo a bod tystiolaeth glir i gefnogi’r farn fod yr eiddo’n warant 
ddigonol ac addas ar gyfer y benthyciad, ni fydd raid wrth adroddiad prisio. 

Twyll  – Camddefnyddio Benthyciadau: 
 

Mae gan y Cyngor bolisi lle na fydd yn goddef achosion o dwyllo a chamddefnyddio’r 
system grantiau. Bydd yn edrych i mewn yn drylwyr i achosion lle amheuir twyll a lle 
canfyddir achos o gamddefnyddio, bydd yr achos yn cael ei gyfeirio at yr heddlu er 
mwyn cynnal achos troseddol. 

 
Adolygu Cwynion/Penderfyniadau: 
 

Mae gan y Cyngor drefn gwyno ffurfiol ac mae copi ar gael ar gais. 
 
Dylai unigolion sy’n bryderus ynghylch unrhyw agwedd o’r gwasanaeth benthyciadau 
ysgrifennu’n gyntaf at Gyfarwyddwr yr Adran Cymuned, gan nodi y dylid ymdrin â’r 
mater fel cwyn a rhestru’r union bryderon.  Pan fo’r pryder yn ymwneud â pheidio â 
rhoi ystyriaeth briodol i gais am gymorth yn unol â’r amodau hyn, yna mae modd 
gofyn i’r penderfyniad gael ei adolygu. 

 
GRANTIAU / BENTHYCIADAU – YSTYRIAETHAU PWYSIG: 
 
 Mae pob cymorth am grant / benthyciad yn amodol ar arian fod ar gael wrth 

ei ddyrannu’n flynyddol. 

 Mae’r angen am gymorth grant/benthyciad yn fwy na’r arian sydd ar gael 
felly mae’n rhaid blaenoriaethu ceisiadau i gynorthwyo’r unigolion hynny 
sydd â’r angen mwyaf.  

 Wrth flaenoriaethu cymorth bydd y Cyngor yn ceisio cwrdd â’i Amcanion 
Strategol a Chorfforaethol.  

 Er mwyn gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sydd ar gael, lle nodir yn y 
ddogfen hon, defnyddir ‘prawf modd’ i bennu lefel y cyfraniad unigol tuag at 
gostau’r gwaith gofynnol.   

 Ar wahân i Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl sy’n grantiau mandadol, dewisol 
yw cymorth felly nid oes hawl awtomatig i fenthyciad. 
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 Gwahoddir ymgeiswyr cymwys i ymgeisio am grant /benthyciad a chedwir 
Rhestr Aros o Ymholiadau Cymwys, yn nhrefn dyddiad sy’n ymwneud â’r 
math o grant/benthyciad sy’n ofynnol. Mae’r Rhestr Aros yn pennu 
blaenoriaethu dyraniad yr arian fel y mae adnoddau’n caniatáu. Nid yw 
derbyn cais yn gwarantu y bydd cymorth ariannol ar gael.  

 Gallai cymorth fod ar ffurf cyngor a chyda chaniatâd yr unigolyn i 
gydymffurfio â’r Ddeddfwriaeth Gwarchod Data, gyfeirio at sefydliadau eraill. 

 Bydd yr Adain Grantiau / Benthyciadau’n rhoi cymorth gyda’r gwaith papur 
gofynnol os bydd rhaid ar yr amod y rhoddir yr awdurdod Gwarchod Data 
angenrheidiol. 

 Mae Amodau Grant a Benthyciadau Adnewyddu Tai’r Sector Preifat yn rhoi 
mwy o fanylion am y broses.  

 Dylai’r holl waith gael ei gwblhau o fewn y cyfnodau a bennir ac a gynhwysir 
yn y rhybudd cymeradwyo. Ni fydd modd ymestyn heibio i’r cyfnod a bennir 
onid oes Cais am Estyniad wedi’i gyflwyno i’r Cyngor a’i gymeradwyo 
ganddo.   

 Os methir cyflwyno cais o’r fath CYN diwedd y cyfnod cwblhau ni fydd rhagor 
o daliadau’n cael eu gwneud.   

 
ELFENNAU ALLWEDDOL O GYMORTH SYDD AR GAEL 

 

GRANT CYFLEUSTERAU I’R ANABL   

Blaenoriaeth:  Grant mandadol a roddir dan Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac 
Adfywio Act 1996 Adrannau 19-24 fel y’i diwygiwyd gan Atodlen 3 Gorchymyn 
Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr)  2002. Ar gael i ymgeiswyr 
cofrestredig neu gofrestradwy er mwyn bod, cymaint â bo modd, yn ateb tymor hir 
i’w hanghenion tai. 
 
Ar gael i:  Berchennog-feddianwyr, tenantiaid preifat a landlordiaid preifat ar gyfer 
eu tenantiaid anabl.  
 
Statws: Grant mandadol. 

 
Rhagamodau: 

• Rhaid i’r gwaith gofynnol fod yn rhesymol ac yn ymarferol a chael cefnogaeth 
Therapydd Galwedigaethol yn seiliedig ar asesiad o anghenion.   

• Bydd swyddogion Tai’n ystyried a yw’r gwaith yn rhesymol ac yn 
ymarferol gan gadw mewn cof oed a chyflwr yr eiddo.   

• Dim tŷ addas arall ar gael (Gweler Grant Adleoli). 
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• Ymgeisydd yn cymryd prawf modd o’r adnoddau ariannol ac yn talu cyfraniad 
cyn dechrau’r gwaith 

• Os yw’r ymgeisydd yn denant rhaid cyflwyno llythyr caniatáu wedi’i lofnodi a’i 
ddyddio gan berchennog yr eiddo  

• Rhaid darparu Tystysgrif Teitl neu gael cadarnhad gan y Gofrestrfa Tir.  
 

Grant Taladwy: Hyd at swm statudol o £36,000.00 gyda grant dewisol yn ei godi i 
£80,000 gyda chymeradwyaeth Pennaeth Gwasanaethau Tai’r Cyngor a’r Deilydd 
Portffolio.  Rhaid i bob grant dros £80,000 gael cymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith.  
 
 
Taliadau: 

• Bydd cyfraniad yr ymgeisydd yn cael ei dalu i’r Cyngor cyn cymeradwyo’r 
grant.  

• Bydd y grant yn cael ei dalu i’r Contractwr (Contractwyr) fesul cam lle 
bo’n briodol neu unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau.  Bydd y 
taliadau’n cael eu cadarnhau trwy archwilio’r safle a derbyn anfonebau 
manwl. Bydd archwiliad o fewn pum diwrnod i gyflwyno anfoneb. 

• Pan benodir Asiant Proffesiynol a’r Cyngor yn cytuno â hyn, rhoddir  
50% o’i ffi adeg cymeradwyo’r grant a 50% unwaith y bydd y gwaith 
wedi’i gwblhau. 

 
Noder: 

• Rhaid i’r gwaith grant gael ei gwblhau cyn pen 12 months i’r dyddiad 
cymeradwyo.  

• Bydd grant uwchlaw £5000.00 yn cael ei gofrestru fel Pridiant Tir ar yr eiddo 
am bum mlynedd o’r dyddiad y tystiwyd y cwblhawyd y gwaith.  
Bydd grant a ddyfernir dros £36000.00 yn parhau wedi’i gofrestru fel 
Pridiant Tir am byth h.y. tan iddo gael ei ad-dalu, er enghraifft pan werthir yr 
eiddo neu ei drosglwyddo, neu ynghynt gan ddeiliad y tŷ.   
 

GRANT CYFLEUSTERAU I’R ANABL ( ADLEOLI)    

Blaenoriaeth:  Grant dewisol a roddir dan Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 
Act 1996 Adrannau 19-24 fel y’i diwygiwyd gan Atodlen 3 Gorchymyn Diwygio 
Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr)  2002. 
 
Ar gael i:  gynorthwyo ymgeiswyr anabl cofrestredig neu gofrestradwy sy’n 
berchen-feddianwyr i brynu ac addasu cartref mwy addas a chost effeithiol 
sy’n cwrdd â’u hanghenion yn well a symud i mewn iddo. Un Grant Adleoli y 
mae modd ei ddyfarnu mewn cyfnod pum mlynedd.  
 
Statws:  Grant dewisol     

 
Rhagamodau: 

• Rhaid i’r eiddo fod yn y Sir. 
• Bydd raid wrth adroddiad Sefydliad y Siartredig Brenhinol ar yr eiddo ar gyfer 

Prynwyr. 
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• Rhaid i’r gwaith gofynnol fod yn rhesymol ac yn ymarferol a chael cefnogaeth 
Therapydd Galwedigaethol yn seiliedig ar asesiad o anghenion.   

• Bydd swyddogion Tai’n ystyried a yw’r gwaith yn rhesymol ac yn 
ymarferol gan gadw mewn cof oed a chyflwr yr eiddo.   

• Dim tŷ addas arall ar gael (Gweler Grant Adleoli). 
• Prawf modd o’r adnoddau ariannol 
• Rhaid darparu Tystysgrif Teitl neu gael cadarnhad gan y Gofrestrfa Tir.  

 
Grant Taladwy: Hyd at uchafswm o £36,000.00 00 neu  50% o amcangyfrif cost  
gwaith addasu eu cartref presennol, gyda chymeradwyaeth y Panel.  

Fe’i telir pan geir tystiolaeth y sicrhawyd tŷ addas arall un ai trwy ei brynu neu trwy ei 
rentu/brydlesu lle rhaid sicrhau y byddir yn byw ynddo am bum mlynedd.   

 
Taliadau: 

•  Grant i’w dalu i’r ymgeisydd unwaith y bydd y gwerthiant wedi’i gwblhau     
•   Telir ffioedd proffesiynol gyda chytundeb y Cyngor  

 
Archwiliad: Cyn pen pum diwrnod i’r cais. 
 
Noder: 

• Bydd grant uwchlaw £5000.00 yn cael ei gofrestru fel Pridiant Tir ar yr eiddo 
am bum mlynedd o’r dyddiad y tystiwyd y cwblhawyd y gwaith.  
Neu ynghynt er enghraifft pan werthir yr eiddo neu ei drosglwyddo o 
fewn y cyfnod pum mlynedd. 

 

BENTHYCIAD CYFRANNU AT GRANT CYFLEUSTERAU I’R ANABL. 

Grant statudol sy’n dibynnu ar brawf modd yw Grant Cyfleusterau i’r Anabl ac yn aml 
iawn mae ymgeiswyr nad ydynt yn gallu talu eu cyfraniadau prawf modd yn methu 
cael at grant mandadol. Gan mai ar gyfer incwm a chynilion yn unig y mae’r prawf 
modd yn cyfrif, diystyrir gwariant ac yn aml iawn mae hyn yn arwain at ymgeiswyr yn 
methu fforddio eu cyfraniad ac, felly, yn cael eu heithrio rhag cael at y grant. 

Er mwyn cynorthwyo ymgeiswyr i dalu eu cyfraniadau, pan nad oes ffordd arall o 
ariannu ar gael neu nad oes modd fforddio’r ffordd hon, er mwyn cael at y Grant 
Cyfleusterau i’r Anabl.   

Ar gael:  I berchen-feddianwyr a thenantiaid 
 
Rhagamodau: 
 

• Asesiad o fforddiadwyedd adnoddau ariannol 
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Benthyciadau Taladwy:   
 
Gydag asesiad fforddiadwyedd nid oes isafswm ond ceir uchafswm o £5,000 yn 
ogystal â ffi weinyddol o 15% a ychwanegir at y benthyciad a’i ad-dalu dros gyfnod y 
benthyciad.  

 
Taliadau: 
 

• Bydd y benthyciad yn cael ei dalu i’r Ymgeisydd unwaith y cyflwynir 
tystiolaeth o fforddiadwyedd. 

Noder: 

Bydd y benthyciad yn parhau wedi’i gofrestru fel Ffi Gyfreithiol gyda’r 
Gofrestrfa Tir hyd oni bydd wedi’i ad-dalu neu ynghynt os caiff yr eiddo ei 
werthu neu ei drosglwyddo.  

BENTHYCIAD ATGYWEIRIO CARTREFI   
 
Blaenoriaeth:  Gwneud atgyweiriadau brys i beryglon a nodir fel rhai Categori 1 a 2 
dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch Tai er mwyn gwneud yr eiddo’n saff, yn 
gynnes ac yn gyfforddus.  
 
Ar gael i:  Berchen-feddianwyr a landlordiaid 
 
Rhag amodau:  
 

• Rhaid bod angen atgyweirio’r eiddo fel y nodwyd gan y Cyngor. 
• Asesiad o fforddiadwyedd adnoddau ariannol 
 

 
Benthyciadau Taladwy:   
 
Gydag asesiad fforddiadwyedd, ceir isafswm o £1,000 ac uchafswm o £5,000 yn 
ogystal â ffi weinyddol o 15% a ychwanegir at y benthyciad a’i ad-dalu dros gyfnod y 
benthyciad.  

 
Taliadau: 
 

• Benthyciad yn cael ei dalu i’r ymgeisydd unwaith y derbynnir anfoneb ddilys 
• Gwaith yn cael ei archwilio o fewn pum diwrnod i dderbyn anfoneb 

Noder: 

• Bydd gwaith ar fenthyciadau’n cael ei gwblhau o fewn yr amserlen a 
bennwyd fel y gwelir ar gytundeb y benthyciad.   

Bydd y benthyciad yn parhau wedi’i gofrestru fel Ffi Gyfreithiol gyda’r 
Gofrestrfa Tir hyd oni bydd wedi’i ad-dalu neu ynghynt os caiff yr eiddo ei 
werthu neu ei drosglwyddo.  
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BENTHYCIAD EFFEITHLONRWYDD YNNI  

Blaenoriaeth: - cynorthwyo i leddfu tlodi tanwydd a gwella effeithlonrwydd ynni 
eiddo.   
 
Ar gael i:  Berchen-feddianwyr a landlordiaid 
 
Rhoddir blaenoriaeth i: 
 

• Unigolion heb system wresogi ganolog 
• Cynorthwyo deiliaid tai i gael at arian ECO/Arbed ECO a fydd yn eu helpu i 

gwrdd â’r gwahaniaeth yn y gost rhwng costau gwaith a faint o arian sydd ar 
gael o ffynonellau allanol.  

• Unigolion mewn ardaloedd mewnlenwi y brif bibell nwy sy’n dymuno achub ar 
y cyfle i newid tanwydd i’r brif bibell nwy.  

 
Benthyciad Taladwy: 
 

• I annog perchenogion/deiliaid a landlordiaid i gysylltu â’r brif bibell nwy mewn 
ardaloedd mewnlenwi nwy.  

• I gynnig cymorth i ynysu llofftydd (gan gynnwys ychwanegu at yr hyn sydd 
eisoes yno), ynysu waliau allanol, ynysu ceudodau, atal drafftiau a lagio 
pibellau lle nad oes ffynhonnell arall o arian allanol ar gael.  

• I roi system wresogi ganolog, neu system newydd neu ran o’r system 
bresennol, syn hŷn na 15 oed lle nad yw’n ariannol ymarferol ei 
hatgyweirio h.y. mae cost atgyweirio’n fwy na 50% cost system newydd 

•  Gwydrau dwbl os oes arian ar gael  
• Lle bo’n briodol bydd yr ymgeisydd yn cael ei gyfeirio yn y lle cyntaf at 

gynlluniau eraill am gymorth a ariennir gan y Llywodraeth e.e. NYTH, Y 
FARGEN WERDD neu ECO. 
 

Rhagamodau:  
 

• Rhaid i ymgeiswyr fod yn methu cael cymorth trwy gynlluniau eraill y 
Llywodraeth neu gwmnïau ynni   

• Cymorth gyda gwresogi/gwydrau dwbl os bodlonir gofynion ynysu ac atal 
drafftiau 

• Asesiad fforddiadwyedd ariannol 
 
Benthyciad Taladwy: 
Gydag asesiad fforddiadwyedd ceir isafswm o £1,000 ac uchafswm o £25,000 yn 
ogystal â ffi weinyddol o 15% i’w thalu unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau ac 
anfoneb dderbyniol wedi’i derbyn. 

Noder: 

• Bydd gwaith ar fenthyciadau’n cael ei gwblhau o fewn yr amserlen a 
bennwyd fel y gwelir ar gytundeb y benthyciad.   
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• Bydd y benthyciad yn parhau wedi’i gofrestru fel Ffi Gyfreithiol gyda’r 
Gofrestrfa Tir hyd oni bydd wedi’i ad-dalu neu ynghynt os caiff yr eiddo 
ei werthu neu ei drosglwyddo.  
 

BENTHYCIAD DIOGELWCH TÂN 
 
Pwrpas: - Cymorth i Landlordiaid roi camau diogelwch tân priodol mewn eiddo 
amlbreswyliaeth h.y. Tai Amlbreswyliaeth.  Gallai gwaith o’r fath olygu gosod neu 
uwchraddio offer diogelwch tân neu waith gwella strwythurol a diogelwch.   
 
Ar gael i: I’r unigolyn sy’n gyfrifol am wead yr adeilad 
 
Rhagamodau:  
 

• Rhaid i’r eiddo fod yn hŷn na 10 oed. 
• Rhaid i’r gwaith gwrdd â gofynion Gorfodi’r Gwasanaeth Iechyd 

Amgylcheddol. 
• Bydd gofyn i’r Landlord ymuno â Chynllun Achredu Landlordiaid cyn derbyn 

benthyciad.  Mae manylion ar gael ar http://www.welshlandlords.org.uk/landlord-
accreditation/other-accreditation-schemes.aspx  

 
Benthyciad Taladwy:  Gydag asesiad fforddiadwyedd ceir isafswm o £1,000 
ac uchafswm o £25,000 i’w dalu unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau ac 
anfoneb dderbyniol wedi’i derbyn 
 
Archwiliad: Cyn pen pum diwrnod i’r cais. 

Noder: 

• Bydd gwaith ar fenthyciadau’n cael ei gwblhau o fewn yr amserlen a 
bennwyd fel y gwelir ar gytundeb y benthyciad.   

• Bydd y benthyciad yn parhau wedi’i gofrestru fel Ffi Gyfreithiol gyda’r 
Gofrestrfa Tir hyd oni bydd wedi’i ad-dalu neu ynghynt os caiff yr eiddo 
ei werthu neu ei drosglwyddo.  
 
 

BENTHYCIAD ADNEWYDDU I BRYNWYR TRO CYNTAF 
 
Blaenoriaeth:  ymateb i’r angen cynyddol am gartrefi fforddiadwy. Bydd Benthyciad 
Prynwr Tro Cyntaf ar gael i gynorthwyo adnewyddu cartrefi gwag a’u hailddefnyddio. 
Bydd raid cael Asesiad Fforddiadwyedd ar gyfer y benthyciad hwn.   
 
Ar gael: I Brynwyr Tro Cyntaf â chysylltiad lleol i adnewyddu eiddo gwag a’u 
hailddefnyddio fel eu cartref.   
 
Rhagamodau:  
 

• Rhaid i’r eiddo fod wedi bod yn wag a neb yn byw ynddo er o leiaf chwe 
mis cyn ymgeisio am y grant.  
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• I unigolion sydd wedi cadarnhau nad ydynt wedi bod yn berchen ar 
eiddo’n flaenorol.    

• I unigolion nad oes modd iddynt gael benthyciad gan fanciau’r stryd 
fawr oherwydd caledi 

• I unigolion y mae eu hincwm blynyddol yn llai na £40,000.   
• I unigolion nad yw eu morgais yn llai na 75% o werth cyfredol yr eiddo. 

• Rhaid i’r ymgeisydd fyw yn yr eiddo am o leiaf bum mlynedd ar ôl  i 
waith gael ei gwblhau. 

• Dylai’r eiddo fod yn ddiogel, yn gynnes ac yn gyfforddus unwaith y 
bydd y gwaith wedi’i gwblhau a chyn belled â bo modd, gwrdd â Safon 
Ansawdd Tai Cymru. 

 
Benthyciad Taladwy:  Gydag asesiad fforddiadwyedd ceir isafswm o £1,000 
ac uchafswm o £25,000 i’w dalu unwaith y bydd y gwaith wedi’i gwblhau ac 
anfoneb dderbyniol wedi’i derbyn 
 
Archwiliad: Cyn pen pum diwrnod i’r cais. 

Noder: 

• Bydd gwaith ar fenthyciadau’n cael ei gwblhau o fewn yr amserlen a 
bennwyd fel y gwelir ar gytundeb y benthyciad.   

• Bydd y benthyciad yn parhau wedi’i gofrestru fel Ffi Gyfreithiol gyda’r 
Gofrestrfa Tir hyd oni bydd wedi’i ad-dalu neu ynghynt os caiff yr eiddo 
ei werthu neu ei drosglwyddo.  

CYNLLUN BENTHYCA EIDDO GWAG TROI TAI’N GARTREFI 

Blaenoriaeth: 

• I berchenogion cartrefi gwag neu eiddo masnachol i wneud gwaith 
adnewyddu i ailddefnyddio eiddo gwag fel cartrefi wrth ‘fenthyca i werthu’ neu 
‘fenthyca i osod’.   

• Bydd arian sydd ar gael yn cael ei dargedu at eiddo mewn ardaloedd y mae 
angen tai ynddynt.   

Benthyciad Dewisol 

Ar gael: 

• I unigolion a chwmnïau os ydynt eisoes yn berchen ar eiddo gwag neu’n 
ystyried prynu eiddo gwag ym Môn. 

Rhagamodau: 

• Cyn belled â bo modd, dylai’r eiddo gwrdd â safon Troi Tai’n Gartrefi. 
(Atodiad V - Atodiad C) 
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• Rhaid i’r gwaith addasu/atgyweirio gael ei wneud o fewn cyfnod amser y 
cytunwyd ag o. 

• Rhaid i’r eiddo/unedau gael eu rhoi ar y farchnad i’w gwerthu neu i’w gosod o 
fewn cyfnod rhesymol ar ôl i’r gwaith gael ei gwblhau (12 wythnos) Os yw’r 
eiddo/unedau ar gael i’w rhentu a neb yn symud i mewn iddynt yn y cyfnod 
hwn yna efallai y byddai rhaid ad-dalu’r benthyciad.  

• Rhaid ad-dalu’r benthyciad ar neu cyn y dyddiad a nodir yn y Cytundeb 
Cyfleuster Benthyciad.  

• Rhoddir ffi gyfreithiol ar yr eiddo i warantu’r benthyciad am oes y benthyciad. 

• Rhaid i’r eiddo fod yn wag a neb yn byw ynddo er o leiaf chwe mis  

Benthyciad Taladwy:- 

• Hyd at £25,000 yr uned llety unigol, hyd at £150,000 yr ymgeisydd.   

• Gan gadw mewn cof unrhyw forgais cyfredol, nid oes modd i unrhyw 
fenthyciad fod yn fwy na 80% o werth cyfredol yr eiddo. 

•  Taliadau: 

• Bydd taliad yn cael ei wneud i’r ymgeisydd o fewn pedwar diwrnod gwaith ar 
ddeg i Wasanaethau Cyfreithiol y Cyngor gadarnhau bod y Ffi (Ffïoedd) 
Ariannol wedi’i (eu) chofrestru (cofrestru). 

• Os yw’r benthyciad yn fwy na £25,000 ceidw’r Cyngor yr hawl i dalu fesul 
tipyn. 

Ad-dalu:- 

• Os yw’r benthyciad a gymeradwyir yn “Benthyciad i Werthu” byddir yn ad-
dalu’r benthyciad yn syth unwaith y byddir wedi gwerthu a dim hwyrach na’r 
dyddiad a bennir yn y Cytundeb Cyfleuster Benthyciad (dim mwy na dwy 
flynedd).  

• Os yw’r benthyciad a gymeradwyir yn “Benthyciad i Osod” byddir yn ad-dalu’r 
benthyciad dim hwyrach na’r dyddiad a bennir yn y Cytundeb Cyfleuster 
Benthyciad (dim mwy na tair blynedd)  oni chaiff  yr eiddo ei werthu ynghynt 
neu y rhennir unedau’r eiddo a’u gwerthu i gyd yr un diwrnod.   

• Os bydd yr eiddo’n cael ei droi’n unedau a bod un neu fwy o’r unedau’n cael 
eu gwerthu (cyn y dyddiadau penodedig ac a osodir yn nhelerau’r Cytundeb 
Cyfleusterau Benthyciad) yna ar gyfer pob uned a werthir, rhaid i’r ymgeisydd 
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ad-dalu’r swm lleiaf o elw’r gwerthiant gros a swm y benthyciad sydd heb ei 
gasglu.  

• Os oes arian yn parhau’n ddyledus dan y benthyciad ar ôl gwerthu’r holl 
unedau, yna rhaid i’r ymgeisydd ad-dalu’r cyfryw arian ar p’un bynnag adeg 
ddaw gyntaf – gwerthu’r uned olaf neu’r dyddiad perthnasol a nodir yn y 
cytundeb benthyciad.  

Noder 

• Un benthyciad yn unig a ddyfernir fesul eiddo. 

• Gellid caniatáu benthyciadau dilynol ar yr amod nad oes gan yr ymgeisydd 
fenthyciad trwy’r Cynllun Eiddo Gwag Troi Tai’n Gartrefi, i werth mwy na 
£150,000 ar unrhyw adeg benodol. 
 

• Rhaid i waith gael ei gwblhau o fewn amserlen benodol fel y nodir yn nogfen y 
cytundeb benthyciad. 

• Byddir yn blaenoriaethu arian i ardaloedd ac eiddo lle mae’r Cyngor yn 
ymwybodol y mae’r angen mwyaf am dai ar yr ynys a bod ganddo dystiolaeth 
yn hynny o beth.    

                  

CRYNODEB O GYFRIFOLDEBAU’R CYNGOR, YR YMGEISYDD, YR 
ASIANT A’R CONTRACTWR 

 
Y Cyngor 
 

• Prosesu’r Cais am Grant / Benthyciad o fewn amser y cytunwyd ag o. 
• Lle gwneir cais i ystyried penodi asiant ac ymateb yn ysgrifenedig fel bo’n 

briodol. 
• Cyn awdurdodi taliad, sicrhau bod yr ymgeisydd wedi cytuno ag unrhyw 

amrywiaethau cytundebol a bod modd cyfiawnhau’r costau a wnaed a’u bod 
yn fathemategol gywir. 

• Gwirio pob tendr a dderbynnir i sicrhau bod yr holl eitemau wedi’u cynnwys ac 
yn gymwys am grant/benthyciad. 

• Rhoi cyngor a chymorth priodol trwy gydol y broses grantiau / benthyciadau. 
• Cysylltu gyda’r ymgeisydd, yr asiant a’r Contractwr fel bo’r gofyn gan dynnu 

sylw at bryderon wrth iddynt godi.  
• Sicrhau bod yr holl ddogfennau’n gywir ac yn ddilys ac os oes unrhyw 

amheuon cynnal ymchwiliad priodol.  
• Cynnal cofnod ffotograffig o’r gwaith a gafodd gymorth grant/benthyciad.   
• Cymryd sampl ar hap o geisiadau a gymeradwywyd i sicrhau bod polisïau a 

gweithdrefnau’r Cyngor yn cael eu dilyn.  
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Yr Ymgeisydd  
 

• Cadarnhau penodiad asiant a / neu Gontractwr yn ôl y gofyn, gan gyflwyno’r 
Dystysgrif Cydymffurfio /Cytundeb Penodi’r Ymgeisydd wedi’u llofnodi’n 
briodol a derbyn llythyr wedi’i lofnodi gan yr Adran Grantiau / Benthyciadau’n 
cadarnhau derbyn cyn penodi asiant.  

• Monitro perfformiad asiant a benodwyd gan gynnal perthynas weithio 
effeithiol.  

• Tynnu sylw at bryderon wrth iddynt godi. 
• Lle bo’n berthnasol, talu symiau dyledus ar amser. 
• Cadarnhau diwygiadau cytundebol ac amcangyfrifon costau gwaith yn 

ysgrifenedig. 
• Sicrhau bod yswiriant tŷ a chynnwys yn ei le a bod unrhyw unigolion 

sydd â budd cyfreithiol yn yr eiddo yn gwybod am y gwaith a wneir e.e. 
darparwyr morgeisi, Landlord.   

• Cwblhau’r gwaith o fewn yr amser y cytunwyd ag o. 
 
Yr Asiant 
 

• Llofnodi’r Dystysgrif Cydymffurfio a chydymffurfio â Chod Ymarfer Asiantiaid. . 
• Sicrhau bod budd  yr ymgeisydd yn cael ei warchod bob amser. 
• Rhoi cefnogaeth, cyngor a chymorth ychwanegol lle bo gofyn, i ymgeiswyr 

hŷn a bregus. 
• Gwneud gwaith tendro i benodi Contractwyr gan gynnal tystiolaeth bod 

gweithdrefnau tendro wedi’u dilyn yn briodol. 
• Sicrhau mai Contractwyr cymwys yn unig sy’n cael eu defnyddio. 
• Monitro perfformiad y Contractwyr ac ansawdd y gwaith a chynnal 

archwiliadau o bryd i’w gilydd. 
• Cysylltu gyda’r Cyngor a thynnu sylw at bryderon wrth iddynt godi. 
• Cyflwyno diwygiadau cytundebol ac amcangyfrifon costau gwaith gan sicrhau 

eu bod yn cael eu gwrthlofnodi gan yr ymgeisydd.  
• Gwirio, cadarnhau  a chymeradwyo taliadau. 
• Cael cadarnhad ysgrifenedig gan yr ymgeisydd ei fod yn fodlon gydag 

ansawdd a faint o waith a wnaed.  
• Gwirio, cadarnhau  a chymeradwyo cyfrifon terfynol 

 
Y Contractwr 
 

• Rhoi cadarnhad ysgrifenedig o ddyddiadau dechrau a chwblhau gwaith. 
• Gwneud gwaith i safonau a Chodau Ymarfer proffesiynol cydnabyddedig.   
• Sicrhau y cydymffurfir â Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch perthnasol a 

gofynion arfer da. 
• Tynnu sylw at bryderon wrth iddynt godi. 
• Cymryd camau rhesymol a phriodol i warchod pethau’r ymgeisydd.  
• Dim ond dechrau ar waith ychwanegol os yw’r ymgeisydd/asiant wedi rhoi 

cyfarwyddiadau ysgrifenedig i’r perwyl hynny.   
• Sicrhau bod Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus wedi’i warantu cyn 

dechrau ar unrhyw waith.   
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