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Llywodraeth Cymru 

Asesiad Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithas Dai

Mae gan Weinidogion Cymru bwerau o dan Ddeddf Tai 1996 i reoleiddio Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru mewn perthynas â’u darpariaeth o ran tai ac mewn 
perthynas â materion yn ymwneud â llywodraethu a rheolaeth ariannol. Diwygiwyd Rhan 
1 o Ddeddf 1996 gan Ran 2 o Fesur Tai (Cymru) 2011 (“Y Mesur”) ac mae’n rhoi pwerau 
rheoleiddio ac ymyrryd ychwanegol i Weinidogion Cymru mewn perthynas â darpariaeth 
o ran tai gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a’r camau gorfodi y gellir eu cymryd 
yn eu herbyn. Mae Gweinidogion Cymru yn cyhoeddi’r adroddiad hwn ynghylch yr asesiad 
rheoleiddiol o dan adran 33A o Ddeddf Tai 1996.

 Y dull o reoleiddio ar sail risg a ddefnyddir wrth baratoi’r asesiad rheoleiddiol, a’r nod 
yw nodi cryfderau a’r meysydd hynny lle mae angen gwella er mwyn bodloni gofynion 
y “Canlyniadau Cyflawni” (safonau perfformiad). Nodir y safonau hynny yn y Fframwaith 
Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithasau Tai sydd wedi’u Cofrestru yng Nghymru, neu’r 
“fframwaith rheoleiddio” fel y’i gelwir. 

Asesiad Llywodraeth Cymru sydd yn yr adroddiad hwn, a’i ddiben yw sicrhau bod y Landlord 
Cymdeithasol Cofrestredig, ei denantiaid, defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill yn 
cael gwybod sut y mae’n dod yn ei flaen o ran bodloni gofynion y “Canlyniadau Cyflawni” 
(y safonau perfformiad) ar gyfer: 

•	 Gwasanaethau	landlordiaid

•		 Llywodraethu	a	rheolaeth	ariannol	
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Disgrifiad o Cadarn Housing Group  
Mae’r Grŵp yn cynnwys Cadarn Housing Group Limited (Cadarn) fel y rhiant-gorff 
a Newydd Housing Association (1974) Limited fel ei is-gorff. Mae’r ddau wedi’u 
cofrestru o dan Ddeddf Cymdeithasau Diwydiannol a Darbodus 1965. 

Mae Cymdeithas Tai Newydd Housing Association (Newydd) yn gymdeithas dai 
draddodiadol gyda rheolau elusennol. Mae’n darparu 2,261 o gartrefi anghenion 
cyffredinol yn ogystal â llety gwarchod, tai â chymorth ac eiddo perchentyaeth cost 
isel mewn 11 awdurdod lleol yng Nghymru.

Yn ogystal â darparu gwasanaethau corfforaethol i Newydd, mae Cadarn yn darparu 
gwasanaethau technoleg gwybodaeth i gymdeithasau tai eraill a sefydliadau sy’n 
cefnogi pobl ledled y DU, drwy ei meddalwedd ‘SPriNT’.

Mae wedi sefydlu rhaglen ddatblygu ac mae’n rhagweld y caiff 116 o gartrefi 
newydd eu darparu dros y ddwy flynedd nesaf.

Gweledigaeth y Grŵp yw ‘darparu cartrefi fforddiadwy, cynaliadwy yn ogystal 
â gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog i denantiaid a chwsmeriaid’.

Er budd y darllenydd, dim ond y ‘Gymdeithas’ y mae’r adroddiad hwn yn cyfeirio ati 
fel arfer. Mae’r term hwn yn cyfeirio at Cadarn fel y rhiant-gorff neu Newydd fel yr 
is-gorff, neu’r ddau, fel y bo’n berthnasol yn y cyd-destun lle caiff ei ddefnyddio. 

Asesiad Cyffredinol

Crynodeb: Gwasanaethau Landlordiaid

Mae’r Gymdeithas yn adeiladu cartrefi newydd o ansawdd da sy’n diwallu 
anghenion lleol. Gall ddangos y caiff eiddo ei osod yn gyflym ar y cyfan drwy 
gynlluniau gosod agored a hygyrch, sy’n helpu i liniaru digartrefedd yn yr ardaloedd 
lle mae’n gweithio. Mae’n dyrannu cartrefi i’r bobl sydd eu hangen fwyaf. 
Fodd bynnag, mae angen iddi ddadansoddi data ar osod eiddo yn fwy effeithiol 
er mwyn sicrhau y gall ddangos bod eiddo yn cael ei osod yn deg bob amser. 

Mae’r Gymdeithas yn helpu tenantiaid newydd yn effeithiol i gadw eu 
tenantiaethau yn y tymor byr, ond mae angen iddi sicrhau bod cymorth tymor 
hwy yn diwallu anghenion ac yn cyflawni canlyniadau effeithiol. 

Er bod y Gymdeithas yn cymhwyso rhenti a thaliadau gwasanaeth mewn ffordd deg, 
mae ond wedi dechrau mynd ati’n ddiweddar i roi cymorth systematig i denantiaid 
sy’n mynd i anhawster ariannol. 

Er bod y Gymdeithas wedi gwneud gwelliannau, cymysg yw barn tenantiaid 
ynghylch y ffordd y mae’n delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a’r cymdogaethau 
lle maent yn byw. Felly mae angen iddi adeiladu ar y gwaith y mae eisoes wedi’i 
wneud, er mwyn adolygu pa mor dda y caiff gwasanaethau eu darparu er mwyn 
sicrhau eu bod yn cyfateb yn well i ddisgwyliadau tenantiaid. 
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Mae’r Gymdeithas wedi datblygu dull strategol o fuddsoddi yn ei stoc tai. 
Mae hefyd wedi gwneud newidiadau sylweddol i’r gwasanaeth atgyweirio a 
chynnal a chadw sydd wedi arwain at gynnydd cyson mewn bodlonrwydd tenantiaid 
ac effeithlonrwydd gwasanaethau. Fodd bynnag, mae angen gwneud mwy o waith 
i sicrhau bod y Gymdeithas yn cyflawni’r canlyniadau gorau posibl o ran ansawdd, 
costau a pherfformiad, a hynny o safbwynt busnes ac o safbwynt cwsmeriaid. 

Mae angen i’r Gymdeithas hefyd sicrhau ei bod yn darparu gwasanaeth teg 
ac effeithlon i berchenogion, drwy weithio gyda hwy i ddatblygu ymateb i’r 
materion a godwyd ganddynt drwy’r arolwg o berchenogion a gynhaliwyd 
ganddi yn ddiweddar. 
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Crynodeb: Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol
Mae’r Gymdeithas yn cymryd camau rhagweithiol i ymgysylltu â thenantiaid 
a defnyddwyr gwasanaethau eraill wrth ddylunio gwasanaethau a monitro 
ei berfformiad a chraffu arno. Mae tenantiaid yn dylanwadu ar y broses gwneud 
penderfyniadau ar bob lefel yng ngwaith y Gymdeithas. 

Mae’n rhoi gwybodaeth i denantiaid a phartneriaid sy’n hawdd ei deall, yn eglur 
ac yn hunanfeirniadol, fel rhan o ddull gweithredu sy’n dangos ei bod yn atebol 
iddynt hwy. Fodd bynnag, gallai wella rhai agweddau ar y wybodaeth y mae’n 
ei darparu, fel data cymharol a’i gwefan. 

Gall y Gymdeithas ddangos arweinyddiaeth gref ac atebol, sy’n dangos y rhoddir 
pwyslais ar safbwynt y tenantiaid yn ei hunanasesiad, ei chynlluniau a’i threfniadau 
rheoli perfformiad. Dengys ei chynlluniau ei bod yn ymwybodol o’r meysydd 
allweddol y mae angen iddi eu gwella. 

Fodd bynnag, mae’n cydnabod bod angen iddi wella ei dull gweithredu a’i 
threfniadau drwy gasglu a defnyddio gwybodaeth proffil cwsmeriaid yn well yn 
ogystal â meithrin dealltwriaeth lawnach o ganlyniadau a gwerth am arian. 

Mae ganddi gynlluniau hefyd i adolygu ei chydberthynas â phartneriaid er mwyn 
sicrhau ei bod yn nodi cyfleoedd i gyflawni canlyniadau drwy waith partneriaeth 
ac yn manteisio i’r eithaf arnynt. 

Mae Cadarn mewn sefyllfa ariannol gadarn ac mae ganddi fframwaith rheolaeth 
ariannol cadarn.

Cyswllt Rheoleiddiol yn y Dyfodol 

Mae’r asesiad yn dangos mai lefel ganolig o gyswllt rheoleiddiol fydd ei hangen 
yn y dyfodol yn achos Cadarn. Bydd y cyswllt hwnnw’n canolbwyntio ar y meysydd 
a ganlyn:

•	 Datblygu ffocws ar ganlyniadau ym mhob rhan o’r Gymdeithas, er mwyn deall 
y canlyniadau a ddisgwylir pan gaiff penderfyniadau eu gwneud a’u heffaith;   

•	 Dadansoddi’r gwasanaethau a ddarperir yn erbyn data ar gydraddoldeb ac 
amrywiaeth a data proffil arall, er mwyn sicrhau canlyniadau gwasanaeth teg, 
a defnyddio’r data i deilwra gwasanaethau a thargedu adnoddau yn y mannau 
lle y cânt yr effaith fwyaf; 

•	 Atgyfnerthu gwelliannau y dechreuwyd eu rhoi ar waith neu sy’n cael eu 
hadolygu ar hyn o bryd, mewn perthynas â’r canlynol:
 y  gwasanaethau a ddarperir yn lleol a sicrhau bod cysylltiad ffôn ar gael;
 y  gwybodaeth i gwsmeriaid, gan gynnwys gwefan y Gymdeithas;
 y  darparu cymorth i bobl sy’n mynd i anhawster ariannol;
 y  ymateb i ganfyddiadau tenantiaid o’u cymdogaethau ac o’r gwasanaeth i bobl 

sy’n rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol;
 y  datblygu fframwaith effeithiol i gyflawni canlyniadau cymdeithasol, 

economaidd ac amgylcheddol ar gyfer cymunedau; 
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 y  darparu’r gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw mewn ffordd strategol;
 y  gwasanaeth atgyweirio ymatebol sy’n diwallu anghenion tenantiaid;
 y  cyflawni safon atgyweirio tai gwag o ansawdd;
 y  gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i berchenogion tai; 

•	  Deall a gwella gwerth am arian ym mhob rhan o’r gwasanaeth; 
•	  Sicrhau’r canlyniadau gorau posibl i ddefnyddwyr gwasanaethau a’r gymuned 

ehangach drwy waith partneriaeth. 

Bydd sawl elfen i’r cyswllt rheoleiddiol gan gynnwys cysylltu â defnyddwyr 
gwasanaethau, gan gynnwys tenantiaid sy’n cymryd rhan a grŵp craffu’r 
Gymdeithas, uwch reolwyr, staff gweithredol a’r bwrdd, arsylwi digwyddiadau 
a mentrau a monitro cynnydd y Gymdeithas yn erbyn ei chynlluniau gwella.
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Gwasanaethau Landlordiaid
Rhestrir y canlyniadau cyflawni isod gan roi asesiad, ym mhob achos, o’r cryfderau 
allweddol ac o’r meysydd lle mae angen gwella. 

1. Wrth adeiladu ac adnewyddu cartrefi, rydym yn gwneud gwaith 
o ansawdd da 

Mae’r Gymdeithas yn adeiladu ac yn adnewyddu cartrefi i ansawdd da, er mwyn 
diwallu anghenion lleol a ddiffiniwyd gan yr awdurdod lleol. Gall ddangos ei bod 
yn defnyddio adborth gan gwsmeriaid i wella ei manyleb datblygu a lefelau uchel 
o foddhad â dyluniad, lleoliad ac ansawdd cyffredinol y cartrefi y mae wedi’u 
hadeiladu. 

Mae’r Gymdeithas yn sicrhau bod ei chartrefi newydd a rhai a adnewyddir 
yn dangos hyfywedd ariannol ac yn rhoi gwerth am arian, a’i bod yn ystyried 
pob risg berthnasol. 

2. Rydym yn gosod cartrefi mewn ffordd deg, dryloyw ac effeithiol 

Mae’r Gymdeithas wedi cynnal profion cadarn o’i dull o ddyrannu cartrefi mewn 
ffordd agored a hygyrch fel rhan o’r cynlluniau gosod amrywiol y mae’n rhan 
ohonynt mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol. Mae’n gwneud hynny’n 
effeithiol. 

Mae’n gosod ei chartrefi yn gyflym ar y cyfan ac yn eu neilltuo i’r rhai sydd eu 
hangen fwyaf, sy’n helpu i liniaru digartrefedd yn yr ardaloedd lle mae’n gweithio. 
Mae’n effeithiol o ran neilltuo cartrefi wedi’u haddasu i’r bobl sydd eu hangen fwyaf 
a gwneud addasiadau i eiddo ar gyfer tenantiaid presennol wrth i’w hanghenion 
newid. 

Mae’r Gymdeithas wedi cymryd rhai camau i sicrhau y bydd ei stoc i gyd yn addas at 
y diben yn y dyfodol, ond mae ganddi fwy i’w wneud i sicrhau y caiff ei holl gartrefi 
eu cynnwys mewn ffordd gynhwysfawr. Mae ei grŵp craffu tenantiaid wrthi’n 
archwilio safon y gwaith a wneir ar gartrefi gwag. Gwnaed hyn mewn ymateb 
i adborth gan rai tenantiaid newydd, sy’n awgrymu nad yw’r safon bob amser 
yn bodloni eu disgwyliadau. 

Mae’r Gymdeithas yn cydnabod bod angen iddi wneud mwy i sicrhau bod 
gosodiadau’n cyflawni canlyniadau teg a chyfartal ar gyfer y gymuned ac mae 
ganddi gynlluniau i wneud hynny, gan adeiladu ar y gwaith ‘Perfformiad a Ysgogir 
gan Gydraddoldeb’ cadarnhaol y mae wedi dechrau ei ddatblygu gyda’i thenantiaid.

3. Rydym yn rheoli ein cartrefi’n effeithiol

Mae’r Gymdeithas yn defnyddio’r math mwyaf diogel o denantiaeth. Mae’n rhoi 
cyngor a gwybodaeth glir i denantiaid am eu rhwymedigaethau ar ddechrau eu 
tenantiaethau. 
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Mae’n llwyddiannus o ran helpu tenantiaid newydd i newid o denantiaethau 
cychwynnol i denantiaethau sicr llawn, ac mae trefniadau cofrestru ac ymweliadau 
â thenantiaid newydd yn helpu pobl i ymgartrefu yn eu cartrefi newydd. 

Mae’r Gymdeithas yn pennu ac yn casglu rhenti a thaliadau gwasanaeth mewn 
ffordd deg, a chaiff costau eu dosrannu i adlewyrchu’r gwasanaethau gwirioneddol 
y mae tenantiaid yn eu cael. Gall tenantiaid ddylanwadu ar drefniadau’r contractau 
sydd ar waith sy’n ymwneud â’r taliadau gwasanaeth a delir ganddynt. 

Mae’r Gymdeithas wedi dechrau rhoi mwy o gymorth i denantiaid mewn 
anhawster ariannol, ar y cyd ag eraill, fel rhan o’i strategaeth cynhwysiant ariannol. 
Fodd bynnag, ar y cam hwn, mae’n rhy gynnar i’r gwaith hwn ymwreiddio ei hun 
a chyflawni’r canlyniadau a ragwelir yn ei chynlluniau. 

Mae’r Gymdeithas yn cydnabod bod angen iddi wneud mwy â’r darparwyr cymorth 
y mae’n gweithio gyda hwy i sicrhau bod y gwasanaethau yn diwallu anghenion 
pawb a’u bod yn gwbl effeithiol. Mae’n derbyn hefyd, er bod y rhan fwyaf o’r 
tenantiaid yn fodlon ei bod yn cynnal hawliau a rhwymedigaethau tenantiaid, 
bod angen iddi sicrhau bod ganddi ddata mwy cadarn i ddangos bod hynny’n wir 
ym mhob achos. 

Mae’r Gymdeithas hefyd yn cydnabod bod data’r arolwg diweddar o denantiaid 
wedi dangos mai cymysg yw canfyddiadau tenantiaid o’r cymdogaethau lle maent 
yn byw. Mae wedi dechrau gweithio i ystyried canfyddiadau tenantiaid ymhellach, 
fel ei bod yn datblygu ffordd o fynd i’r afael â hyn yn ei chynllun gweithredu. 
Mae hefyd wedi dechrau cynnal arolygiadau systematig o’i hystad, ond mae’n 
cydnabod bod angen i’r rhain fod yn fwy cydgysylltiedig a chynhwysfawr. 

Mae’r Gymdeithas wedi gwella ei ffordd o ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol 
a gall ddangos bod rhai canlyniadau cadarnhaol wedi deillio o hynny. Fodd bynnag, 
mae’n cydnabod hefyd mai cymysg yw canfyddiadau tenantiaid o’r gwasanaeth 
o ran ymddygiad gwrthgymdeithasol - gyda bron yr un faint o denantiaid bodlon 
ac anfodlon - ac nad oes ganddi’r data i ddangos ei heffaith ar batrymau ymddygiad 
gwrthgymdeithasol y rhoddwyd gwybod amdano. Mae’n gwybod y gall hyn fod 
yn ffactor o ran canfyddiadau tenantiaid o’u cymdogaeth ac mae wedi dechrau 
adolygu’r mater fel rhan o’i gwaith cymdogaeth ehangach, ar y cyd â’r tenantiaid 
dan sylw. 

4. Rydym yn atgyweirio cartrefi ac yn eu cynnal a’u cadw mewn 
modd sy’n effeithlon, yn gosteffeithiol ac o fewn yr amser a bennwyd

Mae’r Gymdeithas wedi datblygu dull strategol a chynhwysfawr o weithredu mewn 
perthynas ag anghenion buddsoddi hirdymor ei stoc, ac mae ganddi gynlluniau 
ymarferol y gellir eu cyflawni ac sydd wedi’u costio’n llwyr ar gyfer cynnal a chadw 
a gwella’i chartrefi gydol eu hoes. Mae tenantiaid wedi gallu dylanwadu ar 
y cynlluniau a’r trefniadau caffael i’w darparu, ond mae angen i’r Gymdeithas 
roi gwybodaeth gliriach i denantiaid am pryd y disgwylir i’r gwelliannau gael 
eu gwneud i’w cartrefi. 

Mae gan y Gymdeithas gynlluniau i gyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru erbyn 
2014/15, sydd ar ôl y terfyn amser o fis Mawrth 2012 a bennwyd gan Lywodraeth 
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Cymru. Mae’r Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth wrthi’n ystyried cais ffurfiol 
y Gymdeithas i ymestyn ei therfyn amser. 

Mae’r Gymdeithas wedi gwneud newidiadau sylweddol i’w gwasanaethau 
atgyweirio a chynnal a chadw er mwyn helpu i’w gwneud yn fwy effeithlon 
ac  effeithiol, a hynny o’i safbwynt ei hun a safbwynt y tenantiaid. Mae hynny’n 
cynnwys rheoli ei gwariant ar atgyweirio yn well, sydd wedi arwain yn y gorffennol 
at oedi hir cyn gwneud rhai darnau o waith atgyweirio. Mae’n gweld canlyniadau 
cadarnhaol y newidiadau hyn, gan gynnwys canfyddiadau tenantiaid bod y 
gwasanaeth wedi newid yn sylweddol er gwell, a ategir gan ddata sy’n dangos bod 
lefelau boddhad yn cynyddu. 

Fodd bynnag, mae’r Gymdeithas yn cydnabod bod ganddi fwy i’w wneud i sicrhau 
y caiff yr ymdrechion hyn eu hymwreiddio mewn ffordd gyson yn ei holl waith 
a’u bod yn diwallu anghenion tenantiaid yn llawn - fel darparu gwasanaeth 
apwyntiadau effeithiol a sicrhau y caiff cymaint o waith atgyweirio â phosibl 
ei wneud mewn un ymweliad. Mae ei dull o gynnwys tenantiaid yn y gwaith 
o fonitro perfformiad yn cefnogi’r gwelliant parhaus hwn. 

5. Rydym yn darparu gwasanaethau teg ac effeithlon i berchenogion

Mae’r Gymdeithas yn cydnabod na all ddangos eto y caiff ei gwasanaeth 
i berchenogion ei ddarparu mewn ffordd deg ac effeithlon bob amser. 

Aeth ati’n ddiweddar i gynnal ei harolwg cynhwysfawr cyntaf o lesddeiliaid 
a pherchenogion tai a chymysg fu’r canlyniadau. Mae bellach yn anelu at 
ddatblygu trefniadau ymgysylltu penodol, er mwyn helpu i feithrin dealltwriaeth 
o’r gwasanaeth gyda pherchenogion, sy’n ymateb i’w pryderon ac yn diwallu 
eu hanghenion. 
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Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol

Llywodraethu

Rhestrir y canlyniadau cyflawni isod gan roi asesiad, ym mhob achos, o’r cryfderau 
allweddol ac o’r meysydd lle mae angen gwella. 

1. Rydym yn rhoi lle canolog yn ein gwaith i bobl sydd am ddefnyddio ein 
gwasanaethau - gan roi’r dinesydd yn gyntaf 

Gall y Gymdeithas ddangos ei bod yn anelu at roi lle canolog yn ei gwaith 
i denantiaid a’r gymuned, ond mae angen iddi wella rhai agweddau ar ei gwaith 
er mwyn sicrhau y caiff hyn ei adlewyrchu bob amser yn y gwasanaethau a ddarperir. 

Mae’r Gymdeithas yn cynnwys tenantiaid yn y gwaith o ddylunio gwasanaethau, 
monitro perfformiad a chraffu arno mewn ffordd gynhwysfawr. Mae tenantiaid yn 
dylanwadu’n gryf ar flaenoriaethau’r Gymdeithas a’r penderfyniadau a wneir drwy 
amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r Gymdeithas yn gwerthfawrogi barn tenantiaid, yn dysgu 
ohoni ac yn ymateb yn effeithiol iddi drwy ddulliau ymgysylltu ffurfiol, adborth 
o arolygon a chwynion. Defnyddir y wybodaeth hon i gyd i helpu i sicrhau y caiff 
gwasanaethau eu dylunio a’u gwella o safbwynt y tenant. 

Mae’r Gymdeithas yn darparu gwybodaeth dda am wasanaethau a pherfformiad, 
ond mae’n cydnabod y gallai wella rhai agweddau, fel gwneud ei gwefan yn 
haws i’w defnyddio a darparu data cymharol ar berfformiad. Mae wedi defnyddio 
technoleg fodern (negeseuon testun a’r cyfryngau cymdeithasol) fel ffordd 
o gyrraedd mwy o bobl ac fel ffordd o alluogi tenantiaid a phartneriaid i roi 
adborth. 

Drwy ei dull o ymgysylltu a chyfathrebu mewn ffordd agored a gonest 
â’i thenantiaid a’i phartneriaid, mae’n dangos lefel uchel o atebolrwydd 
i’w chwsmeriaid ac eraill y mae’n gweithio gyda hwy. 

Mae’r Gymdeithas yn cydnabod nad yw’n gwybod digon hyd yma am ei chwsmeriaid 
i sicrhau y gall deilwra gwasanaethau i ddiwallu eu hanghenion. Fodd bynnag, 
mae ganddi gynlluniau cadarn i gasglu data cynhwysfawr ac mae gan staff ym 
mhob rhan o’r Gymdeithas ddealltwriaeth dda o sut y caiff y data ei ddefnyddio 
ar ôl iddo gael ei gasglu. 

Mae’r Gymdeithas yng nghanol prosiect mawr i wella’r ffordd y gall pobl gael gafael 
ar ei gwasanaethau, drwy fodel sy’n seiliedig ar wasanaethau lleol a ddarperir 
gan staff ar safleoedd a gwasanaeth ffôn gwell. Dylanwadodd barn tenantiaid 
a chanlyniadau ymarfer cwsmer cudd ar y newidiadau hyn, ond mae’n rhy gynnar 
i ddeall i ba raddau y maent yn cyflawni’r canlyniadau y mae’r Gymdeithas yn 
ceisio eu sicrhau. 

Mae’r Gymdeithas yn datblygu ffordd well o ddeall y canlyniadau y mae’n ceisio eu 
sicrhau, a ategir gan ei menter ‘Perfformiad a Ysgogir gan Denantiaid’. Mae hyn yn 
galluogi tenantiaid i bennu’r mesurau perfformiad allweddol i’w defnyddio wrth 
asesu’r gwasanaethau a ddarperir. Fodd bynnag, mae’r Gymdeithas yn cydnabod 
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hefyd bod ganddi fwy i’w wneud i ddeall yn llawn yr effaith y mae’n ceisio ei 
chael. Mae angen iddi hefyd fesur canlyniadau o ran yr hyn a ddarperir, yn erbyn 
dealltwriaeth glir o anghenion y cymunedau y mae’n gweithio gyda hwy a’r 
rhwystrau sy’n eu hwynebu.

2. Rydym yn byw yn unol â gwerthoedd y sector cyhoeddus, drwy gynnal ein 
busnes gyda gonestrwydd ac uniondeb, gan ddangos, drwy ein hymddygiad, 
ein bod yn llywodraethu’n dda 

Mae’r Gymdeithas yn rhannu gwybodaeth mewn ffordd onest ac agored, sy’n helpu 
pobl i ddeall beth mae’n ei wneud yn dda a beth mae angen iddi ei wella. 

Mae’n cydnabod ac yn gwerthfawrogi pwysigrwydd ymateb i anghenion amrywiol 
y gymuned, sy’n elfen graidd o’i chynlluniau gwella. Mae wedi gosod sylfeini cadarn 
drwy fabwysiadu dull strategol gwell gyda phartneriaid a thenantiaid ac mae wedi 
rhoi systemau ar waith i’w helpu i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl yn y dyfodol 
- ymhlith y rhain mae datblygu adnoddau TG a chyfres o fesurau perfformiad o ran 
‘Perfformiad a Ysgogir gan Gydraddoldeb’. 

Fodd bynnag, mae’r Gymdeithas yn cydnabod y caiff ei gwaith ei lesteirio gan 
y ffaith nad oes ganddi wybodaeth lawn am broffil ei chwsmeriaid. Felly ni all 
ddangos eto y caiff gwasanaethau eu darparu mewn ffordd deg a chyfartal 
na mesur canlyniadau er mwyn helpu i dargedu adnoddau. 

Mae gan y Gymdeithas gynllun cymeradwy i ddarparu gwasanaethau Cymraeg, 
ar gais. 

Mae’r Gymdeithas yn ymgymryd ag amrywiaeth o fentrau i wella lles economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol cymunedau. Mae wedi casglu amrywiaeth o ddata 
mewn perthynas â nifer o’r rhain ond, yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw wedi 
datblygu ffordd systematig o ddeall yr effaith na’r canlyniadau a gyflawnir, yn erbyn 
dealltwriaeth gychwynnol o’r wybodaeth sylfaenol sy’n sail i’w gwaith, ar gyfer 
pob prosiect. Mae’n cydnabod hyn ac mae’n gweithio i ddatblygu fframwaith 
canlyniadau cliriach ar gyfer yr holl waith a wna. 

3. Rydym yn sicrhau bod ein diben yn glir ac rydym yn cyflawni’r hyn a fwriadwyd 
gennym - gan wybod pwy sy’n gwneud beth a pham

Gall y Gymdeithas ddangos arweinyddiaeth gadarn ac atebol, sy’n gyson â’i diben. 
Mae hyn yn helpu i sicrhau bod y Gymdeithas yn rhoi lle canolog i’w thenantiaid 
a’i chymunedau yn y broses gwneud penderfyniadau, a cheir atebolrwydd cryf  
o ran y canlyniadau a’r perfformiad a gyflawnir. 

Adlewyrchir y dull hwn o weithredu ym mhob rhan o’r sefydliad. Mae gan staff 
ddealltwriaeth gref o’r rhan y maent yn ei chwarae o ran cyflawni amcanion 
strategol ac mae cynlluniau strategol, blaenoriaethau a gwaith rheoli perfformiad 
yn canolbwyntio ar yr hyn sydd bwysicaf i gwsmeriaid. Dengys hunanasesiad 
y Gymdeithas fod ganddi ymwybyddiaeth gref o’i chryfderau a meysydd i’w 
gwella, a’i bod yn ymgysylltu’n gadarn â’r bwrdd a thenantiaid i herio safbwyntiau 
swyddogion. 
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Gall y Gymdeithas ddangos diwylliant o geisio arloesi a dysgu ac mae hyn wedi 
arwain at atebion arloesol, sy’n gyson â’i diben. Mae’n adolygu strwythur y grŵp yn 
rheolaidd i reoli risgiau a phenderfynu a yw hyn yn ei alluogi i gyflawni ei botensial 
yn llawn.

Mae’r Gymdeithas wedi gwella ei phroses gynllunio, yn unol â dull mwy 
cynhwysfawr o ddylunio a darparu gwasanaethau’n strategol. Mae ei chynlluniau 
ar gyfer y dyfodol wedi’u blaenoriaethu ar sail dealltwriaeth gliriach o’r hyn sydd 
bwysicaf i gwsmeriaid a’r meysydd lle y ceir yr effaith fwyaf. 

Mae’r Gymdeithas yn cydnabod hefyd bod angen iddi wella ei dealltwriaeth a’i dull 
gweithredu o ran Gwerth am Arian. Gall ddangos bod prosesau caffael modern 
wedi arwain at rai canlyniadau cadarnhaol, ond nid oes ganddi ddealltwriaeth 
gynhwysfawr o’r gydberthynas rhwng cost, ansawdd a chanlyniadau ym mhopeth 
a wna. Mae wedi adnewyddu ei dull strategol o weithredu yn y maes hwn yn 
ddiweddar. 

4. Rydym yn ymgysylltu ag eraill i wella ac i sicrhau’r canlyniadau gorau posibl 
i ddefnyddwyr ein gwasanaethau a’r gymuned 

Mae gan y Gymdeithas gydberthnasau cadarnhaol ag amrywiaeth o bartneriaid 
y mae’n gweithio gyda hwy i wella’r canlyniadau y mae’n eu cyflawni ar gyfer 
y gymuned. 

Er y gall ddangos rhai canlyniadau cadarnhaol, mae’n cydnabod bod angen iddi 
wneud mwy i sicrhau ei bod yn datblygu ei chydberthnasau â phartneriaid i’r eithaf. 
Mae’n gweithio gydag asiantaeth allanol i gynnal astudiaeth o bartneriaethau, 
gan nad yw’n fodlon bod ei harolwg blaenorol, a roddodd rywfaint o adborth 
cadarnhaol, yn ddigonol i roi dealltwriaeth gadarn iddi o farn ei phartneriaid 
ar ei gwaith gyda hwy. 

Mae hyn yn rhan o strategaeth rhanddeiliaid ehangach i helpu i sicrhau y caiff 
cydberthnasau eu datblygu i’r eithaf, gan gynnwys meithrin dealltwriaeth well 
o’r canlyniadau y mae disgwyl i bartneriaethau eu cyflawni. 

Rheolaeth Ariannol  

5. Rydym yn fusnes ariannol cadarn a hyfyw

Mae Cadarn mewn sefyllfa ariannol gadarn ac mae ganddi fframwaith rheolaeth 
ariannol cadarn. Mae’n nodi, yn arfarnu ac yn rheoli risgiau mewn ffordd ddoeth. 
Fel rhan o hyn, mae wedi dechrau cynnwys tenantiaid er mwyn herio i ba raddau 
y caiff pob risg ei rheoli. Mae gweithgareddau’r Gymdeithas yn dangos safonau 
uchel o ran gonestrwydd ariannol. 

Cyhoeddwyd dyfarniad ynghylch hyfywedd ariannol ym mis Mawrth 2012. 
Y dyfarniad oedd: “Llwyddo - Mae gan y Grŵp ddigon o adnoddau i fodloni 
ymrwymiadau busnes ac ariannol ar hyn o bryd a’r rhai y rhagwelir y bydd ganddo 
yn y dyfodol”.
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Ffynonellau gwybodaeth a gweithgarwch rheoleiddiol  
Fel arfer, mae Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn darparu’r wybodaeth 
a ganlyn: 

•	 Cyfrifon blynyddol archwiliedig, gan gynnwys y datganiad sicrwydd ynghylch 
rheolaethau mewnol; 

•	 Llythyr rheoli’r archwilwyr mewnol; a
•	 Rhagolygon ariannol. 

Yn ogystal â’r uchod, cymerwyd y camau penodol a ganlyn rhwng mis Rhagfyr 2009 
a mis Ionawr 2012:

•	 Gweithgarwch rheoleiddiol sy’n seiliedig ar reoli perthynas, gan gynnwys cyswllt 
gyda thenantiaid a defnyddwyr y gwasanaethau, uwch staff, staff gweithredol, 
aelodau’r bwrdd a rhanddeiliaid allweddol

•	 Adolygiad o’r hunanasesiad ac o’r dystiolaeth “galed” a “meddal” atodol sy’n 
gysylltiedig â’r canlyniadau cyflawni.

Sail yr asesiad rheoleiddiol

Mae’r asesiad rheoleiddiol hwn yn seiliedig ar wybodaeth a gyflwynwyd gan 
y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, ar yr wybodaeth yr ydym wedi’i chasglu 
amdano ac am y modd y mae’n rheoli ei wasanaethau, ac ar ein profiad ohono. 
Mae’n seiliedig hefyd ar yr wybodaeth sydd gennym o’r sector Landlordiaid 
Cymdeithasol yn ei gyfanrwydd.

Wrth baratoi’r adroddiad hwn, mae Gweinidogion Cymru wedi dibynnu ar 
wybodaeth a ddarparwyd gan y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig neu ar ei ran. 
Cyfarwyddwyr y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig sy’n parhau i fod yn gyfrifol 
am sicrhau bod yr wybodaeth honno yn gyflawn ac yn gywir.

Asesiad rheoleiddiol ar gyfer y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yw’r adroddiad 
hwn. Ni ddylai unrhyw unigolyn na sefydliad arall ddibynnu arno ac ni ddylid 
dibynnu arno at unrhyw ddiben arall. Mae unrhyw unigolion neu sefydliadau 
eraill yn gyfrifol am gynnal eu hymchwiliadau neu eu hymholiadau eu hunain.
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Esboniad o Lefelau Uchel, Canolig neu Isel o Gyswllt 
Rheoleiddiol

Lefel uchel o gyswllt rheoleiddiol

Bydd lefel uchel o gyswllt â’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig os yw’r asesiad 
yn dangos bod angen i ni feithrin perthynas ddwys neu barhaus sydd wedi’i 
theilwra’n arbennig. Mae’n bosibl y bydd hyn yn golygu y bydd cysylltiad rhyngom 
a’r sefydliad am gyfnod mwy estynedig er mwyn meithrin dealltwriaeth fanwl o’r 
meysydd lle mae risg ar hyn o bryd, o’r meysydd lle gallai risg godi yn y dyfodol 
ac o’r modd y mae’r sefydliad yn mynd ati i reoli’r risgiau hynny. Mae’n bosibl 
y bydd ein cynllun cyswllt yn cynnwys amrywiaeth ehangach o weithgareddau 
rheoleiddio e.e. monitro cynnydd; mynd i gyfarfodydd y Bwrdd, cyfarfodydd yr 
uwch-reolwyr a chyfarfodydd gyda thenantiaid/preswylwyr. Dichon y bydd angen 
lefel uchel o gyswllt rheoleiddiol hefyd os oes risgiau penodol yn debygol o ddod 
i’r amlwg, neu os oes risgiau o’r fath wedi dod i’r amlwg eisoes, ac os oes angen 
i ni gynorthwyo sefydliad i wneud yn well o ran bodloni gofynion y canlyniadau 
cyflawni.

Lefel ganolig o gyswllt rheoleiddiol

Bydd lefel ganolig o gyswllt rheoleiddiol â’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig 
os gwelir, ar ôl cynnal yr asesiad, bod angen mwy o sicrwydd arnom. Er enghraifft, 
mae’n bosibl y bydd angen rhagor o wybodaeth arnom, neu efallai y bydd 
angen i ni feithrin cysylltiadau agosach ag uwch-reolwyr y sefydliad a/neu ei 
gorff llywodraethu. Dichon hefyd y bydd angen i ni fonitro cynnydd yn unol 
â’r canlyniadau cyflawni a/neu’r cynlluniau gwella.

Lefel isel o gyswllt rheoleiddiol

Bydd lefel isel o gyswllt rheoleiddiol â’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig os nad 
yw problemau’n cael fawr o effaith ac os yw hi’n debygol mai ychydig yn unig 
o broblemau a ddaw i’r amlwg. Mewn achosion o’r fath, cyswllt cyfyngedig fydd 
rhyngom a’r sefydliad, oni bai bod materion eraill yn codi. O dan rai amgylchiadau, 
mae’n bosibl y byddwn yn tynnu sylw at feysydd lle mae angen gwella, ac yn 
monitro’r meysydd hynny, ond mewn ffyrdd llai dwys nag ar gyfer sefydliadau 
lle mae angen lefel ganolig neu uchel o gyswllt rheoleiddiol.


