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Annwyl John, 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ddydd Iau, 15 

Tachwedd 2018, cytunais i roi gwybodaeth bellach i chi mewn perthynas â rhai o'r 

cwestiynau a godwyd. Manylir ar hyn isod: 

Undebau Credyd 

Rwy'n llwyr gydnabod, er mwyn sicrhau cynaliadwyedd hirdymor, fod rhaid i undebau 

credyd gynyddu eu lefelau benthyca er mwyn darparu'r cyfalaf sydd ei angen i allu parhau i 

ailfuddsoddi yn narpariaeth gwasanaethau ariannol moesegol ar draws ein cymunedau. 

Mae Undebau Credyd yn gweithio'n galed iawn i hyrwyddo eu gwasanaethau ledled Cymru, 

gan ddefnyddio brand Undebau Credyd Cymru, er mwyn codi eu proffil ar y cyd a'r ethos o 

fenthyca'n gyfrifol. Mae'r gwaith hyrwyddo hwn yn cael ei gefnogi gan ymgyrch farchnata ar 

y cyfryngau cymdeithasol, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru tan 2020, i wella'r 

ymwybyddiaeth o undebau credyd ac i’w cynorthwyo i ddatblygu eu hymgyrchoedd 

marchnata lleol eu hunain. Bydd hyn yn helpu undebau credyd i hyrwyddo eu 

gwasanaethau benthyca fforddiadwy ac i ddenu aelodau newydd. O'r herwydd, mae'r 

ymgyrch farchnata hon, sy'n ddwy flynedd o hyd, yn codi ymwybyddiaeth o undebau credyd 

ar lefel cymunedau lleol wrth hybu brand undebau credyd yn genedlaethol. 

Mae'r ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol yn ategu’r cyllid sylweddol gan Lywodraeth 

Cymru sydd ar gael i undebau credyd. Mae  £844,000 o gyllid ar gael dros y ddwy flynedd 

nesaf i ddatblygu amrywiaeth o brosiectau lleol, gan gynnwys prosiect sy'n cael ei gynnal 

gan Undeb Credyd Cambrian i hyrwyddo'r undeb credyd fel ateb amgen i fenthyca credyd 
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cost uchel. Bwriad yr holl brosiectau hyn yw cynorthwyo undebau credyd i ehangu a denu 

cwsmeriaid newydd. 

Mae undebau credyd yn parhau i ymgysylltu â chyflogwyr i'w hannog i helpu a chefnogi lles 

ariannol y rhai sy'n gweithio iddynt, a all gael manteision o ran gwella cynhyrchiant a lleihad 

mewn absenoldebau oherwydd salwch. Gall undebau credyd ddarparu gwasanaethau 

ariannol cyfrifol i weithwyr, gan gynnwys benthyciadau fforddiadwy, sy’n aml ar gyfraddau is 

na'r rhai a gynigir gan ddarparwyr eraill. Gall hyn helpu i atal y rhai sy'n gweithio i chi rhag 

mynd at ddarparwyr credyd ar gost uwch, sy'n gallu gwthio pobl i ddyledion parhaus. 

Bydd £1m o gyllid cyfalaf trafodiadau ariannol Llywodraeth Cymru ar gyfer undebau credyd 

dros y ddwy flynedd nesaf hefyd yn helpu undebau credyd i ehangu eu lefelau benthyca.  

Mae'r cyllid hwn yn cefnogi undebau credyd ledled Cymru gyda'u cynlluniau i dyfu ac 

ehangu, sy'n cynnwys cynyddu lefelau benthyca i ystod ehangach o gwsmeriaid. Mae'r 

cyllid hwn yn helpu i roi sylfaen gadarnach i undebau credyd wrth iddynt ddatblygu eu 

cynlluniau busnes, fel bod modd i fwy o bobl elwa ar eu hystod o fenthyciadau a chynnyrch 

cynilo moesegol, a fydd yn gwneud undebau credyd yn fwy cynaliadwy o ganlyniad. 

Tai fforddiadwy 

O ran eich cwestiwn ynghylch nifer y cartrefi yn nharged cyffredinol y Llywodraeth o 20,000 

o gartrefi fforddiadwy sy'n dod o dan y diffiniad traddodiadol o dai fforddiadwy, gallaf

gadarnhau bod 13,500 o'r targed cyffredinol o 20,000 yn dod o dan y diffiniad traddodiadol o

dai fforddiadwy a geir yn Nodyn Cyngor Technegol 2. Yn y Cytundeb Tai, mae’n bosibl

manylu rhagor ar hyn, a dweud bod Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig wedi ymrwymo

i ddarparu 12,500 o dai fforddiadwy ac Awdurdodau Lleol yn ymrwymo i 1,000. Mae ein

targed cyffredinol yn ymwneud â llawer o ddeiliadaethau er mwyn adlewyrchu anghenion y

boblogaeth ehangach.

Mae'r targed o 20,000 o dai fforddiadwy hefyd yn cynnwys ein cynllun presennol, sef 

Cymorth i Brynu – Cymru, gan gynnwys y ddau gynllun newydd a lansiwyd eleni, sef 

Rhentu i Brynu – Cymru a Rhanberchnogaeth – Cymru. Mae Cymorth i Brynu – Cymru wedi 

ymrwymo i ddarparu 6,000 o dai ar gyfer y targed a disgwylir iddo gyflawni hyn, gyda 4,718 

wedi eu cwblhau hyd yn hyn yn ystod tymor y Cynulliad hwn.  

Rydym yn parhau i gydweithio'n agos ag ystod eang o bartneriaid, gan gynnwys 

Awdurdodau Lleol, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, y Ffederasiwn Adeiladwyr 

Cartrefi a  Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr i gyrraedd y targed hwn. 

Cyfranogiad Tenantiaid 

Ar hyn o bryd, mae Bwrdd Rheoleiddiol Cymru yn cynnal adolygiad strategol i geisio 

datblygu dealltwriaeth o’r sefyllfa bresennol o ran cyfranogiad tenantiaid a’r hyn a olygir gan 



gyfranogiad tenantiaid cadarnhaol, gan gynnwys beth sy'n gweithio mewn gwahanol gyd-

destunau. 

Caiff yr adolygiad ei oruchwylio gan grŵp llywio, sy'n rheoli'r adolygiad ar ran y Bwrdd 

Rheoleiddiol. Mae aelodau'r grŵp yn cynnwys rhanddeiliaid o bob rhan o'r sector. Mae'r 

grŵp llywio wedi gwrando ar nifer o siaradwyr o’r sector tai a thu hwnt, gan gynnwys TPAS 

England, y Rhwydwaith Ansawdd Tai, Dŵr Cymru a Merthyr Valleys Homes, ac mae mwy o 

gyflwyniadau wedi eu cynllunio ar gyfer y flwyddyn newydd. Bydd camau nesaf y gwaith yn 

cynnwys yr ystod lawn o randdeiliaid yn y sector, ac mae cael barn tenantiaid yn 

flaenoriaeth. Cynhaliwyd gweithdy defnyddiol iawn eisoes gyda thenantiaid yng 

nghynhadledd flynyddol TPAS Cymru, a bydd rhagor o waith yn cael ei wneud gyda 

thenantiaid yn y flwyddyn newydd. 

Ar hyn o bryd, mae adolygiad desg yn cael ei gynnal o’r dulliau presennol o gynnwys 

tenantiaid yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt. Bydd hefyd yn edrych y tu allan i'r sector dai am 

enghreifftiau o ddulliau arloesol o ymgysylltu â chwsmeriaid a dinasyddion. Yn gyffredinol, 

mae'r adolygiad yn ceisio nodi esiamplau o arfer cadarnhaol a deall beth sy'n gweithio a 

pham. Y bwriad yw datblygu offeryn y gellid ei ddefnyddio gan landlordiaid a thenantiaid, er 

mwyn datblygu dulliau gweithredu effeithiol ymhellach.  Disgwylir y bydd yr adolygiad wedi 

dirwyn i ben erbyn Mehefin 2019, ac fe gyhoeddir y canfyddiadau yn fuan wedyn. 

Rwy'n gobeithio bod hyn yn ymdrin â'r pwyntiau ychwanegol a godwyd. 
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