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Asesiad Rheoleiddiol Llywodraeth Cymru
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 a
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 i Weinidogion
Cymru mewn perthynas â darpariaeth tai gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a'r
camau gorfodi y gellir eu cymryd yn eu herbyn.
Mae Gweinidogion Cymru yn cyhoeddi'r adroddiad Asesiad Rheoleiddiol hwn o dan adran
33A o Ddeddf Tai 1996.
Y dull o reoleiddio ar sail risg a ddefnyddir wrth baratoi’r asesiad rheoleiddiol, ac mae’n
ceisio nodi cryfderau a meysydd lle mae angen gwella er mwyn sicrhau'r canlyniadau
cyflawni (safonau perfformiad) a nodir yn 'Y Fframwaith Rheoleiddiol ar gyfer Cymdeithasau
Tai sydd wedi’u Cofrestru yng Nghymru' (‘Y Fframwaith Rheoleiddiol').
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/services-andsupport/regulation/regulatory-framework/?skip=1&lang=cy
Sail yr Asesiad Rheoleiddiol
Nod yr adroddiad yw sicrhau bod y Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, ei denantiaid,
defnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid eraill yn cael gwybod pa mor dda y mae'n
perfformio, ar bwynt penodol mewn amser, mewn perthynas â:




Llywodraethu
Rheolaeth ariannol
Gwasanaethau

Mae'r adroddiad hwn wedi ei baratoi ar gyfer y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig fel
Asesiad Rheoleiddiol. Mae’n seiliedig ar wybodaeth a gafodd ei darparu gan y Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig ac ar wybodaeth y Rheoleiddiwr ac ni ddylai neb arall ddibynnu
arno at unrhyw ddiben arall. Y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig sy'n parhau i fod yn
gyfrifol am sicrhau bod yr wybodaeth a ddarparwyd i'r Rheoleiddiwr yn gyflawn ac yn gywir.
Y Tîm Rheoleiddio Tai
Is-adran Dai Llywodraeth Cymru
Swyddfa Merthyr Tudful
Rhyd-y-car
CF48 1UZ
e-bost: housingregulation@wales.gsi.gov.uk
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Cyflwyniad
Grŵp Cartrefi Cymunedol Cyfyngedig (Cynon Taf)
Mae'r Grŵp yn cynnwys Cartrefi Cymunedol Cynon Taf Cyfyngedig (Cynon Taf), y rhiant
gwmni, a'i is-gwmni, Gofal a Thrwsio Rhondda Cynon Taf Cyfyngedig.
Crëwyd Cynon Taf ar ôl uno Cymdeithas Tai Cynon Taf a Chymdeithas Tai Pontypridd a'r
Cylch yn 2008. Mae Cynon Taf yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig. Mae’r ddau aelod
o’r Grŵp wedi’u cofrestru o dan Ddeddf Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd
Cymunedol 2014 ac mae ganddynt reolau elusennol.
Mae Gofal a Thrwsio Rhondda Cynon Taf Cyfyngedig yn darparu gwasanaethau ar draws y
Fwrdeistref Sirol, gyda'r nod o alluogi pobl hŷn i aros adref, a hynny yn gynnes, yn ddiogel
ac yn fwy cysurus.
Mae'r Grŵp yn berchen ar 1,850 o gartrefi ac yn eu rheoli, gan gynnwys 300 o gartrefi
lloches a 30 o gartrefi â chymorth. Mae'n gweithredu yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol
Rhondda Cynon Taf.

Cwmpas
Mae manylion am y risgiau a nodwyd ar gyfer y sector tai cymdeithasol i'w gweld yn:
http://gov.http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/publications/sector-risks-facinghousing-associations/?skip=1&lang=cy
Canfu asesiad o'r risgiau hyn bod y canlynol yn sylweddol ar gyfer Cynon Taf:
Risgiau sylweddol sy'n rhan o'r Asesiad Rheoleiddiol hwn:
•
•
•
•
•

Llywodraethu
Rheoli risg
Costau
Cyfraddau chwyddiant gwahanredol
Risgiau gwasanaeth
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Llywodraethu a Rheolaeth Ariannol
Llywodraethu
Mae prosesau llywodraethu Bwrdd Cynon Taf yn gadarn. Mae'n cydnabod bod angen
gwella mewn rhai meysydd.
Mae'r Grŵp wedi mabwysiadu Cod Llywodraethu Cartrefi Cymunedol Cymru ('Y Cod').
Mae'n bwriadu asesu perfformiad ei Fwrdd yn erbyn 'Y Cod' a chynnal adolygiad o
brosesau llywodraethu a datblygiad y Bwrdd, gyda mewnbwn a hwyluso allanol.
Cynhelir arfarniadau blynyddol o'r Bwrdd ac mae matrics sgiliau yn cyfrannu at y gwaith o
ddatblygu rhaglen hyfforddi graidd, cynllunio olyniaeth a recriwtio i'r Bwrdd.
Mae gan y Bwrdd berchenogaeth glir o bob strategaeth a chynllun corfforaethol, ac mae’r
Bwrdd yn manteisio ar ddiwrnodau cwrdd i ffwrdd er mwyn canolbwyntio ar gynllunio
busnes strategol tymor hirach. Yn ddiweddar, rhoddwyd system technoleg gwybodaeth
newydd ar waith yng Nghynon Taf ar gyfer rheoli perfformiad, ac mae hon yn ei gwneud yn
bosibl i fonitro’r gwaith o gyflwyno strategaeth fusnes y sefydliad yn fwy effeithiol, yn ogystal
â sicrhau bod adroddiadau mwy cynhwysfawr a strwythuredig yn cael eu paratoi ar gyfer y
Bwrdd. Mae hyn wedi arwain at benderfyniadau mwy gwybodus.
Mae gan y Bwrdd berthynas gadarnhaol â’i uwch dîm rheoli, gan ddwyn aelodau staff i gyfrif
o ran cyflwyno’r gwasanaeth. Mae tystiolaeth o benderfyniadau a chraffu ystyrlon yng
nghyfarfodydd y Bwrdd.
Mae aelodau Bwrdd y Grŵp a'r aelodau staff wedi dangos eu bod yn deall ac yn
cydymffurfio ag egwyddorion cyd-reoli.
Mae Hunanasesiad Cynon Taf wedi ei ddatblygu'n unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru,
ac ar hyn o bryd ceir tystiolaeth sy'n dangos bod canlyniadau cyflwyno'n cael eu cyflawni.
Mae casglu tystiolaeth fwy grymus i ddangos canlyniadau yn elfen allweddol o waith
adolygu parhaus Cynon Taf, yn ogystal â gwella ei ddull o hunanasesu a rheoli perfformiad
yn fwy cyffredinol. Er mwyn gwella eto, mae angen i'r Grŵp integreiddio ei Hunanasesiad i'w
ddull ehangach o fonitro perfformiad a chynllunio corfforaethol, a datblygu ei ddefnydd fel
offeryn busnes.
Mae'r Grŵp yn darparu amrywiaeth o wybodaeth am ei wasanaethau, yn agored ynglŷn â'i
weithgareddau ac yn cyhoeddi gwybodaeth gytbwys am ei berfformiad. Mae'n annog
cwynion, yn eu rheoli'n dda a cheir tystiolaeth ei fod yn eu dadansoddi ac yn dysgu o
ganlyniad iddynt.
Mae aelodau staff a diwylliant Cynon Taf yn annog cyfranogiad cynnar gan denantiaid yn y
gwaith o lywio ac adolygu’r gwasanaeth, a hynny drwy nifer o grwpiau strategol. Mae hyn yn
cynnwys ei Fforwm Tenantiaid sydd wedi hen sefydlu, ac sydd wedi bod yn rhan o
benderfyniadau sefydliadol a’r broses o recriwtio staff uwch. Gallai Fforwm y Tenantiaid fod
yn fwy effeithiol, yn enwedig o ran y lefelau o herio a chraffu y mae’n eu cynnig. Mae angen
i'r Grŵp ddatblygu dull mwy effeithiol a chynhwysfawr o ymgysylltu â thenantiaid a
defnyddwyr gwasanaethau. Mae wedi adolygu ei ddull presennol o weithio ac wedi datblygu
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strategaeth newydd, sy'n cynnwys cynlluniau i ddatblygu mwy o grwpiau strategol, gan
gynnwys Grŵp Craffu Tenantiaid a Fforwm Ieuenctid.
Mae diwylliant staff cadarnhaol yn amlwg. Caiff y safbwynt hwn ei gefnogi gan achrediad
Aur Buddsoddwyr mewn Pobl, sef safon ansawdd cenedlaethol sy'n cydnabod sefydliadau
sy'n gwella drwy ddatblygu a buddsoddi yn eu haelodau staff. Mae'r Bwrdd yn derbyn y
gallai elwa ar gael mwy o sicrwydd allanol ynglŷn ag ansawdd diwylliant a morâl staff, ac
mae wrthi'n datblygu cynlluniau er mwyn sicrhau hynny.
Mae gan aelodau'r Bwrdd ddealltwriaeth o werth am arian ac mae ganddynt strategaeth
briodol. Hyd yn hyn, nid yw'r Grŵp wedi gwerthuso effeithiolrwydd y strategaeth gwerth am
arian ond mae wedi dechrau casglu tystiolaeth er mwyn dangos hyn.
Mae arferion llywodraethu Cynon Taf yn hyrwyddo cyfle cyfartal drwy fonitro amrywiaeth ei
Fwrdd, ei aelodau staff a'i denantiaid. Ar hyn o bryd mae gan y Bwrdd 11 o aelodau allan o
12 posibl, ac mae 45% ohonynt yn fenywod.

Bydd ymgysylltiad rheoleiddiol y dyfodol yn canolbwyntio ar y canlynol:







asesiad ffurfiol o brosesau llywodraethu yn erbyn 'Y Cod'
ansawdd hunanasesu
ansawdd y dulliau o fesur a monitro canlyniadau
lefel herio a chraffu y Fforwm Tenantiaid a datblygu dull mwy cynhwysfawr
ac effeithiol o ymgysylltu â thenantiaid a defnyddwyr y gwasanaeth
cael mwy o sicrwydd ynghylch ansawdd diwylliant a morâl staff
gwerthuso effeithiolrwydd y strategaeth gwerth am arian

Hyfywedd Ariannol
Nid yw ein barn ni ynglŷn â hyfywedd ariannol y Gymdeithas wedi newid ers y llynedd. Ar 30
Mehefin 2015, y dyfarniad yw “Pasio” - mae gan y Grŵp ddigon o adnoddau er mwyn
cyflawni ei ymrwymiadau busnes ac ariannol presennol a'r ymrwymiadau a ragwelir ar gyfer
y dyfodol.

Rheoli Risg
Mae gan Cynon Taf broses reoli risg sydd wedi ei gwella'n ddiweddar, ac mae'n gweithio'n
dda ar lefel ymarferol. Bydd angen i'r dull newydd o weithio ymwreiddio er mwyn bod yn
gwbl effeithiol.
Mae gan staff ymwybyddiaeth o risg ac mae fframwaith wedi ei sefydlu sy'n galluogi staff
perthnasol i nodi, asesu, rheoli ac adolygu risgiau'n effeithiol. Mae'r Grŵp yn cydnabod bod
ganddo waith i'w wneud er mwyn sefydlu dulliau nodi a rheoli risg ym mhob rhan o’r
sefydliad. Mae hyn yn cynnwys yr angen i raeadru datganiad archwaeth risg y Bwrdd i
aelodau staff ar draws y sefydliad cyfan, er mwyn cynnig sail glir ar gyfer penderfyniadau a
chynllunio.
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Mae gan y Bwrdd berchenogaeth o risgiau strategol allweddol. Yn ôl ei ddiffiniad o’i
archwaeth risg, ni fyddai'n gwrthwynebu cymryd risgiau sy'n llesol ac wedi’u gwerthuso'n
llwyr, sy'n cael eu rheoli a'u monitro'n ddigonol.
Bydd ymgysylltiad rheoleiddiol y dyfodol yn canolbwyntio ar y canlynol:




datblygu diwylliant o nodi a rheoli risg ym mhob rhan o’r sefydliad
cyfathrebu datganiad archwaeth risg y Bwrdd i aelodau staff ar draws y
sefydliad
ymwreiddio gwell dull o reoli risg

Costau
Creodd y Grŵp dîm cynnal a chadw mewnol yn ystod y flwyddyn, gan orwario yn ystod y
cyfnod pontio. Mae Cynon Taf wrthi’n gwella ei systemau a'i brosesau ar hyn o bryd er
mwyn ei gwneud yn bosibl i fonitro perfformiad ariannol y tîm yn well.
Bydd ymgysylltiad rheoleiddiol y dyfodol yn canolbwyntio ar:


perfformiad ariannol tîm cynnal a chadw mewnol y Grŵp

Cyfraddau Chwyddiant Gwahanredol
Ar hyn o bryd, mae'r Grŵp yn cynnal rhywfaint o brofion sensitifrwydd ar ei Gynllun Busnes.
Mae'n bwriadu cynnal profion straen manwl ar ei Gynllun Busnes, gan gynnwys senarios
cymhleth ac asesiad o effaith mwy nag un risg yn digwydd ar yr un pryd.
Bydd ymgysylltiad rheoleiddiol y dyfodol yn canolbwyntio ar y canlynol:


profi sensitifrwydd y Cynllun Busnes yn fanwl, gan gynnwys senarios
mwy cymhleth ac asesiad o efffaith mwy nag un risg yn digwydd ar yr un
pryd

Gwasanaethau
Mae tenantiaid Cynon Taf yn mynegi lefelau da o fodlonrwydd o ran y gwasanaethau. Mae
niferoedd isel yr ymateb i arolwg y tenantiaid, a lefel isel ei ddibynadwyedd felly, wedi peri
cydnabyddiaeth bod angen i'r Grŵp wneud mwy er mwyn sicrhau barn rymus ar
fodlonrwydd tenantiaid o ran ei wasanaethau, felly mae arolwg dilynol yn yr arfaeth.
Mae angen gwella’r amser y mae’n ei gymryd i ail-osod eiddo gwag. Mae'r Grŵp yn
cydnabod hyn ac yn gweithredu ar y mater.
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Mae gan Cynon Taf lefel ragorol o wybodaeth proffilio tenantiaid, a gasglwyd ar gyfer 96%
o'r tenantiaid. Mae'n defnyddio'r wybodaeth hon ar hyn o bryd i deilwra gwasanaethau
mewn rhai, ond nid pob un, o'i feysydd gwasanaeth allweddol. Mae'r Grŵp yn cydnabod bod
angen defnyddio'r wybodaeth sydd ganddo yn well er mwyn ehangu darpariaeth
gwasanaethau i ddiwallu anghenion unigol y tenantiaid.
Ceir lefelau da o fodlonrwydd ymysg tenantiaid o safbwynt cael cyfle i fynegi eu barn. Mae
tenantiaid yn rhan o'r gwaith o gynnal arolygon bodlonrwydd ar ôl darpariaeth
gwasanaethau a chânt gyfle i fod yn rhan o'r gwaith o lywio ac adolygu gwasanaethau drwy
amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Gallai'r Grŵp ddefnyddio sylwadau’r tenantiaid yn fwy
effeithiol ac mae'n datblygu cynlluniau i fynd i'r afael â hyn.
Mae safonau gwasanaeth ar gael ar gyfer meysydd gwasanaeth allweddol. Nid yw Cynon
Taf yn monitro ei berfformiad yn erbyn y safonau. Mae angen gwneud mwy o waith i
ddatblygu safonau gwasanaeth, i sicrhau eu bod yn hyrwyddo atebolrwydd i denantiaid o
ran ansawdd y gwasanaethau. Mae’n rhaid i’r safonau gael eu hadolygu’n fwy trylwyr â
thenantiaid, rhaid iddynt fod yn fwy penodol a chael eu mesur yn fwy uniongyrchol yn erbyn
cyflawniad. Cydnabyddir hyn gan y Grŵp.
Mae staff cyffredinol yn ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol drwy ddefnyddio
amrywiaeth o ddulliau atal, ymyrraeth gynnar a gorfodi. Mae lefelau bodlonrwydd tenantiaid
yn is ar gyfer y gwasanaeth hwn nac ar gyfer gwasanaethau eraill. Mae diffyg adborth
ynglŷn â’r gwasanaeth yn golygu nad yw Cynon Taf yn gallu deall barn eu tenantiaid am y
gwasanaeth hwn yn llawn. Mae’r Grŵp yn bwriadu sefydlu Grŵp Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol, i weithio gyda thenantiaid i ddatblygu gwell dealltwriaeth o’r
gwasanaeth hwn ac i lywio gwelliannau.
Ymdrinnir â cham-drin domestig yn briodol, drwy gefnogaeth i ddioddefwyr, gweithio’n
addas â phartneriaid a chaledu targedau. Mae’r Grŵp yn cynnig hyfforddiant
ymwybyddiaeth ynglŷn â cham-drin domestig i’w holl staff sy’n cyflawni gwasanaethau.
Mae Cynon Taf yn gwneud cyfraniad gwerthfawr wrth gefnogi’r Awdurdod Lleol yn ei
ddyletswydd i ailgartrefu teuluoedd digartref, a hynny ar lefel weithredol a strategol.
Nid oes gan y Grŵp sicrwydd ei fod yn darparu ei wasanaethau ar sail cydraddoldeb. Ni
chynhelir gwaith monitro cydraddoldebau ar gyfer y gwasanaethau craidd, ar wahân i
osodiadau newydd, sy’n cael eu monitro gan yr Awdurdod Lleol trwy’r gofrestr dai gyffredin.
Ni chynhaliwyd Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb ar gyfer gwasanaethau. Mae’r Grŵp
yn cydnabod yr angen i ehangu ei waith monitro cydraddoldebau i’r holl wasanaethau
craidd, gan gynnwys bodlonrwydd tenantiaid, ac i gynnal Asesiadau o Effaith ar
Gydraddoldeb.
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Bydd ymgysylltiad rheoleiddiol yn y dyfodol yn canolbwyntio ar y canlynol:









cael darlun cadarn, cyfoes o fodlonrwydd tenantiaid ynglŷn â phob
gwasanaeth
adolygu’r dull o ail-osod eiddo gwag a gwella’r amser a gymerir i wneud
hynny
cynyddu’r defnydd a wneir o wybodaeth proffilio tenantiaid i wella
darpariaeth ymhellach er mwyn diwallu anghenion unigol tenantiaid
defnyddio adborth tenantiaid yn fwy effeithiol wrth gynllunio ac adolygu
gwasanaethau
adolygu safonau gwasanaeth i sicrhau eu bod yn hyrwyddo atebolrwydd i
denantiaid
gweithio
gyda
thenantiaid
i
wella’r
gwasanaeth
ymddygiad
gwrthgymdeithasol a chyflwyno system adborth well sy’n gysylltiedig â’r
gwasanaeth
monitro cydraddoldebau yn y gwasanaeth a deilliannau i denantiaid
cynnal Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb

Dysgu ar y Cyd
Mae agwedd Cynon Taf at y gwersi a ddysgir oddi wrth gwynion yn sicrhau eu bod yn cael
eu rhannu’n llawn â thenantiaid. Pan fydd ymateb i gŵyn gan denant yn arwain at wella
gwasanaethau, hysbysir tenantiaid unigol o hynny. Rhennir hyn â’r holl denantiaid drwy
gyhoeddi canlyniadau cwynion a gwelliannau sy’n deillio ohonynt yng nghylchlythyr y
tenantiaid.
Mae agwedd y Grŵp at reoli asedau hyd yn hyn wedi cynnwys graddio ei stoc yn drylwyr,
gan ddarparu data cadarn i’r Bwrdd i lywio penderfyniadau am ddewisiadau’n ymwneud â
stoc yn y dyfodol. Bydd Cynllun Gweithredol manwl yn cael ei ddatblygu i lywio
penderfyniadau strategol yn unol â’r Cynllun Busnes. Defnyddiwyd y dadansoddiad hwn i
lywio penderfyniadau rheoli tai, gyda’r tîm i gyd yn cymryd rhan, gan arwain at fwy o
adnoddau staff yn cael eu defnyddio mewn ardaloedd â throsiant uwch o ran stoc, neu
lefelau uwch o wrthodiadau, ôl-ddyledion, amddifadedd a chyfraddau troseddu ac ati. Mae
Cynon Taf yn awr yn bwriadu cynnal gwerthusiad rhagweithiol o berfformiad ei bortffolio
stoc bob dwy flynedd. Bydd hyn yn cynnwys ‘profion pobl’ wedi’u seilio ar asesiadau
ansawdd o safbwynt ac ymddygiad cwsmeriaid, profion staff a risgiau o ran
cymorthdaliadau, yn ogystal â ‘phrofion asedau’, wedi’u seilio ar gostau megis perfformiad
ariannol, buddsoddiadau/perfformiad asedau a chynaliadwyedd stoc.
Mae gwybodaeth Cynon Taf ar gyfer tenantiaid o ran taliadau am wasanaethau wedi cael ei
datblygu mewn modd sy’n sicrhau ei bod yn eglur dros ben ac yn hawdd ei deall. Mae’r
wybodaeth yn cynnwys manylion llawn y costau, wedi’u mynegi’n syml, gan gynnwys
portread mewn llun o bob gwasanaeth, gan ei wneud yn hawdd ei ddarllen a sicrhau bod y
rhai â lefelau llythrennedd is yn gallu cael mynediad ato.
7

