
Datganiad Blynyddol o Gydymffurfiad 

Enw Landlord Cymdeithasol Cofrestredig a Rhif Cofrestru   Grŵp Tai Cadarn Cyf     L025 

         Cymdeithas Tai Newydd (1974) Cyfyngedig  L121 

Swyddfa Gofrestredig        5 Village Way, Tongwynlais, Caerdydd CF15 7NE 

Yn unol â’r Fframwaith Rheoleiddio ar gyfer Cymdeithasau Tai sydd wedi’u Cofrestru yng Nghymru mae’r Datganiad Blynyddol o 

Gydymffurfiad yn cadarnhau bod y Gymdeithas wedi bodloni’r Safonau Perfformiad fel y’u nodir gan Weinidogion Cymru yn unol ag Adran 33A 
o Ddeddf Tai 1996. 

Lle nad oes modd gweld tystiolaeth o gydymffurfio’n llawn gydag unrhyw rai o’r Safonau Perfformiad, rhoddir esboniad a darperir crynodeb o 
gamau gweithredu (gan gynnwys amserlen) sydd i’w cymryd i wella’r sefyllfa cydymffurfiaeth. Mae’r esboniad a’r camau gweithredu yn amodol 
ar drafodaeth/cytundeb gyda’r Rheoleiddiwr.  
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Yr hyn rydym yn ei wneud ar 
hyn o bryd 

Yr hyn mae angen i ni ei 
wneud 
Camau Gwella 

PS1.0 Bwrdd effeithiol a rheolwyr 
gweithredol sydd â gweledigaeth glir 

ac uchelgeisiol ar gyfer y Landlord 

Cymdeithasol Cofrestredig  
 
1.1 Gosod gweledigaeth a gwerthoedd clir 

ar gyfer y sefydliad, sy’n darparu ac yn 
symud ymlaen bwrpas craidd y 
busnes  
 

 

 

 
 

 

 

Ydi  
 

 

 
 

Mae gennym Gynllun Corfforaethol 
(wedi’i ddiwygio a’i gymeradwyo yn 

2016). Mae’n cynnwys gweledigaeth a 

gwerthoedd ac mae’r rhain yn cael eu 
cyfleu yn amlwg. Cynllun Corfforaethol 

yn cynnwys targedau pum mlynedd. 
Best Companies (2018 - 2*), BmP Safon 

Aur (2017). Wedi profi’n gwerthoedd 
gyda rhanddeiliaid allweddol (Mehefin 

2017), tystiolaeth glir o aliniad. 

Gwerthoedd y sefydliad yn amlwg wrth 
gymryd penderfyniadau. 

 
 

 

 
 

Adolygu cynnydd ac uchelgais y Cynllun 
Corfforaethol yn dilyn diwrnod cwrdd i 

ffwrdd y Bwrdd ym mis Ionawr 2018 (erbyn 

mis Ebrill 2018) 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

1.2 Trefniadau llywodraethu yn sefydlu a 
chynnal rolau clir, cyfrifoldebau ac 
atebolrwydd ar gyfer y Bwrdd, y 
Gadair a’r Prif Weithredwr ac yn 
sicrhau bod trefniadau cywirdeb 
priodol yn eu lle 
 

 

 

 

 

 

1.3 Cydymffurfio â llywodraethu 

dogfennau gan gynnwys mabwysiadu, 

a chydymffurfio â, cod priodol o 
lywodraethu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 Cydymffurfio â’r holl gyfraith 

berthnasol a’r holl ofynion rheoleiddiol 

 
Rhestr o awdurdod dirprwyedig ar 

waith; fe’i hadolygir yn flynyddol 

(Chwefror 2018), cytundebau oddi 
mewn i’r Grŵp mewn lle, swydd-

ddisgrifiadau ar gael, a threfniadau ar 

gyfer camau gweithredu’r Gadair. 

Adolygiad archwilio mewnol o 
lywodraethu (sicrwydd sylweddol – 
Gorffennaf 2017), Polisïau Gonestrwydd, 

Gwrthlygredd a Thwyll. Gwirio 
datganiadau o fuddiant yn flynyddol, a’u 

datgan ym mhob cyfarfod.  
 

Mabwysiadwyd Cod Llywodraethu CIC –

adolygwyd cydymffurfiad ym Mehefin 
2017 – cydymffurfio’n llawn. Cwblhau 

cynllun olyniaeth am uchafswm tymor o 
9 mlynedd (Medi 2017). Gwerthusiad 

Bwrdd a’r adolygiad olyniaeth blynyddol 

yn cynnwys adolygiad cydraddoldeb a 
sgiliau. Y broses recriwtio i’r Bwrdd a’i 

sefydlu yn cynnwys egluro cyfrifoldebau 
a chod ymddygiad. Cynllunio a chyllido 

hyfforddiant ar gyfer aelodau’r Bwrdd, 

ac anogir mynychu cyrsiau a 
digwyddiadau allanol. 

 
Archwilio mewnol ac adolygu mewnol o 

feysydd allweddol. Adroddir ar 
anghysonderau (yn chwarterol). Staff â 

chymwysterau proffesiynol. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Adolygu cydymffurfiad yn erbyn Cod 

newydd (erbyn Mehefin 2018) 
 

Recriwtio i lenwi swyddi gwag hysbys yn 
unol â chynllun olyniaeth (Medi 2018) 

 
 

 

PS2.0 Cyfranogiad tenantiaid effeithiol ac 
addas, a gwasanaethau o ansawdd 

uchel ac sy’n gwella 

 
2.1 Yn dangos sut mae tenantiaid yn 

Ydi  
 

 

 
Perfformiad dan Bŵer Tenantiaid 

 
 

 

 
Sicrhau bod trefniadau llywodraeth a 



cymryd rhan yn effeithiol mewn cymryd 
penderfyniadau strategol, ac yn llunio 
gwasanaethau mewn ffyrdd sy’n addas 
i denantiaid a’r sefydliad  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Yn dangos sut mae’r Bwrdd yn ei 
sicrhau ei hun ynghylch perfformiad y 
gwasanaeth cyfredol, gan gynnwys 
boddhad tenantiaid, ac yn gyrru 
gwelliant parhaus  
 

 

 

 

 

 

 

2.3 Yn sicrhau bod pob cartref yn bodloni’r 
safonau gofynnol o ran dylunio ac 
ansawdd. 
 

 

 

 

 

 

2.4 Yn diwallu’r holl ofynion statudol 

(cyfredol) 
Dyddiau Ffocws (Ionawr 2018)  
Grŵp Craffu Tenantiaid (cyfredol) 

Panel Darllen (cyfredol) 

Arolygiadau Visibly Better (cynllun 
prosiect blynyddol) 

Arolygon Tenantiaid (chwarterol) 

Ymwneud â’r cyfryngau cymdeithasol 
(parhaus) 

Gweithredu twlsyn Insight i nodi cartrefi 
risg (cyflwynwyd Ionawr 2018) 

Cyfranogiad tenantiaid yn y rheng flaen 

wrth recriwtio staff (cyfredol) 
 

Monitro perfformiad yn chwarterol ac 
adolygiadau strategol blynyddol ar lefel 

y Bwrdd 

Mynediad ar-lein i adroddiadau 
perfformiad misol 

Craffu Hyrwyddwr y Bwrdd – adborth 
drwy adolygiadau strategol o 2018 

ymlaen 
Craffu Tenantiaid - cyfredol 

Cwynion – crynodeb ar-lein ar gael i 

aelodau’r Bwrdd  
 

Cymeradwyaeth cynllun Llywodraeth 
Cymru 

Adborth Tenantiaid ar ôl un flwyddyn 

Strategaeth Rheoli Asedau (Tachwedd 
2017) 

Arolwg Tenantiaid (chwarterol) 
Balchder mewn perfformiad cymunedol: 

80% (Rhagfyr 2017) 
 

Cydymffurfiaeth o ran gwasanaethu a 

monitro nwy (chwarterol i’r Bwrdd) 

chyfathrebu yn parhau i ymgysylltu â 
thenantiaid a bod tenantiaid sy’n ymgysylltu 

yn gallu rhoi adborth a mewnbwn 

cynrychioliadol. (Cyfredol) 
 

Adolygu gweithgareddau ymgysylltu y tu fas 
i oriau gwaith (Mai 2018) 

 
 

 

 
 

Y nod yw sicrhau boddhad tenantiaid o 90% 
gyda’n gwasanaethau erbyn 2021 (Cynllun 

Corfforaethol). Ar hyn o bryd yn gwella ar 

87% (Rhagfyr 2017). 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Y nod yw cael 100% o gartrefi gyda 

chyfraddiad SAP >70 erbyn 2021 (Cynllun 
Corfforaethol). Ar hyn o bryd 88%. 

Edrych ar atebion adeiladu arloesol (Medi 
2018) 

 

 
 

Gwerthuso polisi Iechyd a Diogelwch a 
chydymffurfiaeth (e.e. diogelwch tân) a 

gwella fframwaith sicrwydd y Bwrdd (Mai 



perthnasol ac yn darparu ar gyfer 
iechyd a diogelwch y preswylwyr yn y 
cartref. 

Adolygiadau archwilio mewnol 
Monitro grŵp Iechyd a Diogelwch 

(chwarterol) 
Adroddiad blynyddol ar Iechyd a 

Diogelwch ar gyfer y Bwrdd  
Archwiliad Iechyd a Diogelwch a 

chefnogaeth ymgynghorydd 

2018) 
 

Cwblhau gweithredu gweddill yr 

argymhellion Iechyd a Diogelwch a gafwyd 
gan yr ymgynghorydd (erbyn diwedd 2018). 

 
Grŵp Craffu Tenantiaid i ystyried adolygiad 

o ddiogelwch/gwasanaethu nwy (Chwefror 
2019) 

 

  



PS3.0 Asesiad cynhwysfawr o effeithiau 
busnes y risgiau cyfredol a’r rhai sy’n 

dod i’r amlwg, gan gynnwys cyfleoedd 

busnes a datblygiadau newydd, gyda 
threfniadau rheoli risg cadarn 

 
3.1 Amddiffyn buddiannau’r trethdalwyr ac 

enw da’r sector, ac yn amddiffyn 
asedau tai cymdeithasol  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Asesu cadarn ar y capasiti i gymryd 
cyfleoedd busnes a datblygiadau 
newydd 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ydi  
 

 

 
 

 
Archwiliad allanol a mewnol 

Strategaeth Rheoli Asedau (gyda 
chefnogaeth allanol) – adolygwyd 

Tachwedd 2017) 

Cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai 
Cymru  

Yswiriant mewn grym ar gyngor 
ymgynghorwyr arbenigol 

Wedi ymarfer senarios adfer ar ôl 

trychineb 
Rheoli risg mewn grym ac adroddiad 
Bwrdd (Grŵp Rheoli Risg, Archwiliad 

Grŵp & Phwyllgor Risg ac adolygiad 

Bwrdd chwarterol) 
Arolwg perthynas rhanddeiliaid (Mehefin 

2017) 
 

 
Strategaeth y Trysorlys ac adolygiad 

(gyda chefnogaeth allanol) - blynyddol 

Monitro llif arian (adroddiad misol a 
chwarterol i’r Byrddau) 

Cynllun Ariannol – blynyddol (Chwefror 
2018) 

Meini prawf gwerthuso datblygiad – 

adolygir yn flynyddol (Mawrth 2017) 
Cynllunio gweithlu mewn grym 

Adolygiad y Bwrdd o gyfleoedd 
arallgyfeirio 

Papurau’r Bwrdd yn nodi goblygiadau 
Cynllun busnes datblygiedig ar gyfer 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Parhau i werthuso’r model tai cydweithredol 
yng Nglyn-taf  

Parhau i brofi dealltwriaeth gorfforaethol o 

archwaeth risg (cynhaliwyd ym mis Ionawr 
2018 ond cyfredol) 

Gweithredu’r cynllun busnes ar gyfer y 
cynnig am gontractwr mewnol (Ebrill 2018 

hyd 2020) 

 
Ail-ymarfer profion straen/senarios 

trychineb pellach gyda’r Bwrdd (erbyn Awst 
2018) 

 



 
 
3.3 Yn cynnal profion straen manwl a 

chadarn o gynlluniau ariannol yn erbyn 
ystod o sefyllfaoedd, gan nodi 
strategaethau lliniaru priodol 

 
3.4 Cyn ymgymryd ag unrhyw 

rwymedigaethau newydd, yn sicrhau 
bod yr oblygiadau yn cael eu deall yn 
llawn, ac yn dangos ystyriaeth o sut y 
bydd yr effaith debygol ar fusnes 
presennol ac yn y dyfodol, ynghyd â 
chydymffurfio rheoleiddiol, yn cael eu 
rheoli 

 

cynnig am gontractwr mewnol (Medi 
2017) 

Wedi modelu effaith newidynnau 

rhagdybiaeth (Awst 2017) 
Wedi ymarfer senarios adfer ar ôl 

trychineb ar lefel Bwrdd  
 

Papurau Bwrdd ar fentrau busnes 
newydd 

Cynhwyswyd yn y papurau Bwrdd: 

cydymffurfiad rheoleiddiol, 
llywodraethiant, risg a goblygiadau 

ariannol  
Cyngor annibynnol (e.e. astudiaeth 

dichonoldeb cael contractwr mewnol) 

Archwaeth risg (Ionawr 2018) 

Darparu adroddiad dichonolrwydd ar werth 
y farchnad (diwedd 2018) 

PS4.0 Tystiolaeth glir o hunanwerthuso a 

datganiad o gydymffurfiad 
 

Ydi Cynhyrchwyd dogfen i’r Rheoleiddiwr 

sylwi a chraffu arni (Chwefror 2018) 
Cydymffurfiaeth adolygu’r Bwrdd, ac 

effaith eitemau ar yr agenda ar 

gydymffurfiaeth, ym mhob cyfarfod o’r 
Bwrdd 

Parhau i brofi a herio’r hunanwerthuso yn 

erbyn y safonau perfformiad gan 
ddefnyddio adborth staff, y Bwrdd, 

tenantiaid a rhanddeiliaid (Mawrth 2019) 

PS5.0 Hanes o gyflawni canlyniadau 

cadarnhaol, gan ymateb yn briodol i 
sialensau newydd a materion 

perfformiad 
 
5.1 Yn dangos sut mae’r Bwrdd yn ei 

sicrhau ei hun o ran perfformiad 
cyfredol ac yn gyrru gwelliant parhaus 
 

 

 

 

 

Ydi  

 
 

 
 

Monitro perfformiad yn chwarterol 
Mynediad ar-lein i adroddiadau misol  

Monitro adolygiadau archwiliadau 

mewnol a’r argymhellion 
Monitro adolygiadau ac argymhellion 

Craffu Tenantiaid  
Gwobrau ac achrediadau 

Amrywiaeth o sgiliau Bwrdd (blynyddol – 

Awst 2017) 
Adolygiadau strategol (blynyddol) 

 

 
 

 
 

Parhau ffurf bresennol trafodaethau’r Bwrdd 
a’r staff i adolygu blaenoriaethau strategol, 

ac i werthuso eu heffeithiolrwydd er mwyn 

nodi gwelliannau (cyfredol) 
 

Datblygu cerdyn sgorio perfformiad ar gyfer 
tenantiaid (Ebrill 2018) 

 

 
 



 

 

5.2 Yn dangos sut mae gosodiadau yn 
gwneud y defnydd gorau o’r tai sydd ar 

gael, yn gydnaws â diben craidd y 

Landlord Cymdeithasol Cofrestredig 

 
 

 

Cymryd rhan yng nghynllun 
gosodiadau’r awdurdod lleol  

Y Bwrdd yn cymeradwyo a chraffu 
cynlluniau gosod (yn amodol ar yr 

adolygiad blynyddol – Tachwedd 2017) 
 

 
 

 

Parhau i adolygu cynlluniau yng ngoleuni 
diwygiadau lles a heriau eraill (parhaol) 

Adolygu a datblygu mesurau gyda 
Llywodraeth Leol a phartneriaid i sicrhau 

nad yw prosesau bidio yn eithrio pobl 
(cyfredol) 

Sicrhau bod partneriaethau Llywodraeth 

Leol yn mynd i’r afael â materion fel 
digartrefedd, diwygio lles ac ymgeiswyr sy’n 

heriol/agored i niwed (cyfredol, Mawrth 
2019) 

Amnewid cynlluniau gosod lleol gyda 

gosodiadau sensitif (adolygiad Tachwedd 
2018) 

 

PS6.0 Cyflawni gwerth am arian ym mhob 

maes o’r busnes 

 
6.1 Dangos dull strategol o ran 

ymagweddiad, ac o ran darparu, gwerth 
am arian ledled y busnes 

Ydi  

 

 
Strategaeth gwerth am arian mewn 

grym (adolygiad blynyddol – Tachwedd 
2017) 
Grŵp gwaith Gwerth am Arian y 

Bwrdd/staff/tenantiaid mewn grym 

(chwarterol) 

Penodwyd Hyrwyddwr Bwrdd Gwerth 
am Arian  

Ymgysylltu gyda thenantiaid, y Bwrdd a 
staff ynghylch dealltwriaeth o werth am 

arian 
Cyhoeddwyd datganiad Gwerth am Arian 

ar gyfer 2016/17 

Meincnodi yn ei le (Cyfrifon byd-eang) 
Gwelliannau gwerth am arian wedi’u 

cipio a’u cyfleu (In Summary) 

 

 

 
Parhau i gyhoeddi datganiad blynyddol ar 

werth am arian a datblygu fformat hawdd ei 
ddefnyddio 

Parhau i adolygu methodoleg meincnodi i 

sicrhau ei fod yn addas at y diben 
Parhau i wreiddio’r diwylliant gwerth am 

arian ledled y sefydliad (cyfredol) 
Profi log gwella gwasanaeth (yn ei le) 

Cynnal a datblygu symudiad at 
wasanaethau digidol (cyfredol) 

Gwerthuso canlyniadau monitro a pharhau i 

gynyddu’r buddiannau i’r gymdeithas 
(cyfredol) 



Cydnabod a gwerthuso gwerth 
cymdeithasol drwy fonitro canlyniadau 

cymunedol (HACT – chwarterol) 

Prosiectau sy’n ychwanegu gwerth 
cymdeithasol (e.e. hapi) 

Meincnodi cydnabyddiaeth (bob tair 
blynedd – Tachwedd 2017) 

Adolygiad o’r Trysorlys – blynyddol 
(Tachwedd 2017) 

  



PS7.0 Cydymffurfio â gofynion a chanllawiau 
rheoliadol a statudol 

 
7.1 Cyfathrebu mewn modd amserol gyda’r 

rheoleiddiwr ar faterion pethnasol sy’n 
ymwneud â diffyg cydymffurfio 

Ydi  
 

Cyflwyno In Summary yn fisol i’r 

Rheoleiddiwr 
Cynlluniau ar gyfer arallgyfeirio yn cael 
eu fflagio’n gynnar er mwyn caniatáu 

craffu  

 
 

Adolygiad o ganlyniad i ddadreoleiddio 

(SYG) (Mehefin 2018) 
Cynllun gweithredu llawn i sicrhau 

cydymffurfiaeth â GDPR (Mai 2018) 
Gweithredu cynllun ar gyfer rheoli Radon 

(erbyn Ebrill 2021) 

PS8.0 Cynllun ariannol sy’n cyflenwi ac yn 
cefnogi’r cynllun busnes, a monitro 

effeithiol ar berfformiad ariannol 
 
8.1 Yn sicrhau bod y sefydliad yn gadarn 

yn ariannol 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Systemau a rheolaethau effeithiol 
mewn grym i fonitro ac adrodd yn gywir 
am ddarpariaeth cynlluniau’r 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Yn monitro ac yn adrodd ar yr holl 
gyfamodau, ac yn cydymffurfio â hwy 

Ydi  
 

 
 

Cynllun ariannol 30 mlynedd (blynyddol 

– Chwefror 2018) 
Rhagdybiaethau doeth 

Proses y gyllideb dreigl gyda 
chymeradwyo blynyddol (Chwefror 

2018) 
Cyfrifon rheoli chwarterol  

Strategaeth y Trysorlys – adolygiad 

Tachwedd 2018 
 

Adolygiad o’r Cynllun Corfforaethol 
Ionawr 2017  

Adolygiadau strategaeth flynyddol yn y 

Bwrdd 
Monitro perfformiad yn chwarterol  

Gwybodaeth am berfformiad blynyddol 
yn y cylchgrawn Cipolwg (Medi 2017) 

Rhoi adroddiadau archwilio mewnol 
chwarterol i’r Grŵp Archwilio & Pwyllgor 

Risg 
Y Bwrdd yn cael mynediad ar-lein i’r 

monitro perfformiad misol 

 
Monitro cydymffurfiaeth cyfamod fel 

rhan o’r cyfrifon rheoli misol  

 
 

 
 

 

Adolygu gosodiadau rhent er mwyn symud 
tuag at fodel fforddiadwyedd Rhent Byw 

(blynyddol ym mis Chwefror) 
 

 
 

 

 
 

Adolygu cynnydd ac uchelgais y Cynllun 
Corfforaethol yn dilyn diwrnod cwrdd i 

ffwrdd y Bwrdd ym mis Ionawr 2018 (erbyn 

Ebrill 2018) 
 

Parhau i ddatblygu’r ddarpariaeth bresennol 
o wybodaeth perfformiad ar gyfer y 

cyhoedd, rhanddeiliaid a thenantiaid drwy 
ddefnyddio dulliau ymgysylltu sefydledig a 

rhai newydd  



Adrodd am gydymffurfiad cyfamod i’r 
Bwrdd yn chwarterol yn yr adroddiad 

Trysorlys 

Adolygu cydymffurfiaeth cyfamod yn y 
gyllideb a’r cynllunio ariannol  

Cydymffurfio â phob cyfamod 

PS9.0 Rheolaeth effeithiol o weithrediadau’r 

Trysorlys gan sicrhau bod digon o 

hylifedd ar bob adeg 

 
9.1 Sicrhau bod digon o arian ar gael i 

gyflawni’r cynllun busnes 
 

 

 

 

9.2 Sicrhau bod rhagolygon ariannol yn 
seiliedig ar dybiaethau priodol a 

rhesymol 

Ydi  

 

 
 

Strategaeth a pholisi’r Trysorlys yn ei le 
Llif arian ar waith, gyda chyswllt misol ar 

gyllid a datblygiad 

Cymorth ac adolygu gan ymgynghorydd 
annibynnol (Tachwedd 2017)  

Ymgysylltu’n rheolaidd gyda chyllidwyr 
 

Cymryd arweiniad gan Lywodraeth 
Cymru a rhagolygon y Trysorlys, 

meincnodi sector a chefnogaeth 

ymgynghorydd. Modelu profion straen a 
rhagdybiaeth amrywiad (Awst 2017) 

 

 

 
 

Adolygu rheolaeth y Trysorlys er mwyn 
sicrhau capasiti i dyfu a chreu mentrau 

newydd (Mawrth 2018) 

 
 

 
 

Parhau i gynnwys aelodau’r Bwrdd mewn 
methodoleg profi straen ac ymarferion 

PS10.0 Dealltwriaeth glir o rwymedigaethau a 

pherfformiad asedau 
 
10.1 Yn cadw cofnod trylwyr, cywir a 

chyfredol o asedau a 
rhwymedigaethau, gan gynnwys yr 
holl rwymedigaethau sydd ynglŷn ag 
asedau tai cymdeithasol 
 

 

 

 

10.2 Data ar berfformiad ariannol a 
chymdeithasol yr asedau yn gywir ac 
yn cael ei ddefnyddio i lywio 

Ydi  

 
 

Cofrestr asedau a rhwymedigaethau 
mewn lle 

Adolygiad cyfreithiol o deitl a 
chyfyngiadau 

Rhoddodd yr adolygiad archwilio 

mewnol sicrwydd rhesymol (Mawrth 
2017) 

 
 

Adolygiad rheoli asedau (a gefnogwyd 

gan ymgynghorwyr) ar waith – mae’n 
llywio strategaeth rheoli asedau 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Y bwriad yw cael 90% o gartrefi yn gwneud 

cyfraniad ariannol positif erbyn 2021 
(Cynllun Corfforaethol). Ar hyn o bryd 79%. 



penderfyniadau buddsoddi 

  
 

 
10.3 Sicrhau bod data ar gyflwr eu 

hasedau yn gyfoes ac yn gallu 
dangos ystyriaeth o gostau tymor byr 
a hirdymor o ran cynnal a chadw, 
atgyweirio ac adnewyddu 

 
10.4 Yn sicrhau bod cartrefi a ariennir yn 

gyhoeddus yn cyrraedd y safonau a 
nodir yn Safon Ansawdd Tai Cymru 

(Tachwedd 2017). Targed y Cynllun 
Corfforaethol ar gyfer perfformiad 

asedau ar waith 

 
Arolwg o gyflwr y stoc yn cael ei 

ddiweddaru ar raglen dreigl. Adolygiad 
strategaeth rheoli asedau blynyddol 

(Tachwedd 2017) 
 

 

Gwiriad cydymffurfio blynyddol yn 
seiliedig ar raglen dreigl o arolygon. 

Cydymffurfiad o 100% ym Mawrth 2015 
wedi’i gadarnhau ym mis Tachwedd 

2017 

 
Adolygiad archwilio mewnol o gywirdeb 

data SATC yn rhoi sicrwydd rhesymol – 
Ionawr 2018 

 
 

 
 

 

 
Adolygiad o berfformiad asedau erbyn 2018 
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