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Dolennau

Dychwelwch y ffurflen trwy Afon cyn 30 Tachwedd 2018

Mae Llywodraeth Cymru yn casglu’r data yma.

Dolennau ffurflen Wedi pasio dilysiant

Wedi ei gwblhau

http://www.afonwales.org.uk/
mailto:housing.collections@wales.gsi.gov.uk


Dewiswch eich awdurdod neu RSL o'r rhestr a ddarparwyd:

<< Hafan Manylion Cyswllt >>

Canllawiau Cyffredinol Diffiniadau Canllawiau Technegol

1

Cynhwyswch:

3

Pob uned arall; ac

Olyniaeth tenantiaid, er enghraifft, pryd mae'r tenant yn marw ac mae'r mab neu'r frech yn ymgymryd yn y denantiaeth.

Pob uned tai â chymorth/unedau wedi’u rhentu;

Gosodiadau o restr aros eich hunain neu restr aros arall;

Peidiwch â chynnwys:

Unrhyw decânt dros dro.

Gosodiadau o ganlyniad enwebiad gan landlord arall; a

Gosodiadau newydd ac ailosodiadau;

Gosodiadau o ganlyniad strategaethau ail-anheddiad/symud ymlaen

Digartref heb fod yn flaenoriaeth;

Canllawiau Cyffredinol

Pob uned LCHO;

Mae wedi’u cartrefi o restr aros yn cynnwys:

2

Canllawiau
Gosodiadau 2017-18

1

Phob uned wedi’i rhentu mewn llety cysgodol.

Pob uned anghenion cyffredinol wedi’i rhentu; a

Pob gosodiad trwy enwebiad i landlord arall;



Dewiswch eich awdurdod neu RSL o'r rhestr a ddarparwyd:

<< Hafan Manylion Cyswllt >>

Canllawiau Cyffredinol Diffiniadau Canllawiau Technegol

Diffiniadau

Digartref ag angen 

blaenoriaethol

Trosglwyddiadau

Cyfnewidfeydd

Digartref ag angen blaenoriaethol yw’r anheddau hynny a dderbynnir gan awdurdod lleol fel rhai digartref neu sydd o dan fygythiad o fod yn ddigartref sy’n 

cael eu categoreiddio (gan yr awdurdod lleol) fel rhai sydd ag angen blaenoriaethol am lety.

Canllawiau
Gosodiadau 2017-18

Anheddau a osodwyd i denantiaid landlordiaid cymdeithasol eraill drwy gydgyfnewid yn ystod y flwyddyn ariannol; a Tenantiaid presennol y caniatawyd 

iddynt symud o fewn stoc yr awdurdod lleol drwy gytundebau cyfnewid cilyddol yn ystod y flwyddyn ariannol (h.y. cyfrifwch bob tenantiaeth o dan sylw).

Tenantiaid sy'n trosglwyddo o fewn stoc y sefydliad, h.y. lle caiff tenant presennol ei drosglwyddo i denantiaeth arall o dan bolisi'r sefydliad ar gyfer 

trosglwyddiadau.



Dewiswch eich awdurdod neu RSL o'r rhestr a ddarparwyd:

<< Hafan Manylion Cyswllt >>

Canllawiau Cyffredinol Diffiniadau Canllawiau Technegol

Canllawiau Technegol
Canllawiau ar sut i gwblhau'r ffurflen

Llywio

Defnyddiwch y cysylltiadau a ddarperir er mwyn symud o un adran i'r llall.

Er enghraifft, cliciwch y ddolen '< < Hafan' i fynd yn ôl i'r hafan.

Celloedd lle y disgwilir i chi darparu eitemau data.









!

Sylwadau

Pan gewch y daenlen, lliwir y celloedd lle disgwylir i chi ddarparu eitemau data.

Gosodiadau 2017-18

Mae rhai celloedd yn deillio gwerthoedd o eitemau data eraill. Lliwir y celloedd hyn gyda llwyd. Ni chaniateir i chi fewnosod 

data yn y celloedd hyn.

Lliwir y celloedd lle disgwylir i chi ddarparu eitemau data yn las golau.

Bydd eitemau data sy'n pasio dilysiant wedi eu lliwio'n wyrdd.

Mae Dilysiad 1 yn cynnwys chwilio am wallau sylfaenol. Mae’n rhaid dileu’r gwallau hyn cyn cyflwyno’r daenlen trwy AFON.

Canllawiau

Nid oes angen cwblhau rhai celloedd gan eu bod yn amherthnasol. Lliwiau'r celloedd yma yw llwyd tywyll. Ni allwch 

gofnodi data i'r celloedd hyn. 

Darperir bwlch gwyn gyferbyn â phob tabl er mwyn rhoi sylwadau.  Os oes unrhyw eitem ddata ar goll, disgwylir i chi 

ddarparu sylwad.

Dilysiad 1

Bydd eitemau data gyda sylwadau wedi eu lliwio'n ambr.

Mae angen egluro unrhyw eitemau data sydd wedi newid. Mae’n rhaid i’r eglurhad gynnwys rhesymau dros y newid ac ni ddylai ddynodi y 

bu newid neu gadarnhau’r newid yn unig.

Bydd eitemau data sy'n pasio dilysiant wedi eu lliwio'n wyrdd.

Lle nad oes eitemau data wedi eu cofnodi neu lle mae gwall dilysu byddent yn cael eu lliwio'n goch. Mae angen cofnodi sero os taw dim i'r 

cofnod, neu mae angen gwneud sylwadau. 

Mae Dilysiad 2 yn cynnwys cymharu gwybodaeth a gyflwynwyd ar gyfer y flwyddyn flaenorol. Bydd y gwiriad yn tynnu sylw at eitemau data sydd 

wedi newid.

Dilysiad 2



Dewiswch eich awdurdod neu RSL o'r rhestr a ddarparwyd:

<< Hafan << Canllawiau

Ffurflen wedi’i chwblhau gan/Prif gyswllt ymholiadau data:

D1

Enw 

Rhif ffôn 

Cyfeiriad e-bost 

Manylion cyswllt arall

Enw 

Rhif ffôn 

Cyfeiriad e-bost 

Gosodiadau 2017-18Manylion Cyswllt

Rhowch fanylion cyswllt eich awdurdod neu RSL isod. Bydd hyn yn ein helpu ni i gyfeirio unrhyw 

ymholiadau at y cyswllt cywir

BYA >>



Dewiswch eich awdurdod neu RSL o'r rhestr a ddarparwyd:

<< Manylion Cyswllt Lleoliad >>

D1











Sylwadau

Byrdwn wrth Ymateb Arolygon

Mae Llywodraeth Cymru yn monitro’r baich cwblhau’r ffurflenni data. Mae hyn yn ein helpu ni i gynllunio 

newidiadau yn y dyfodol i ffurflenni casglu data. Fe fyddem yn gwerthfawrogi os gallech chi ein helpu ni drwy 

gwblhau’r tabl isod. 

● Casglu, coladu, dadansoddi ac agregu cofnodion ffigyrau sydd angen;

Cofnodwch yr amser a gymerodd i chi (ac unrhyw gydweithwyr) ddarparu ac anfon y ffurflen. Efallai bod nifer o staff sydd 

wedi’u cyflogi mewn swyddi gwahanol wedi cymryd rhan. Rydym yn gofyn i chi gyfrif yr oriau mae staff wedi’u dreulio ar 

gyfer pob band cyflog blynyddol cyfwerth ag amser llawn wedi’i ddangos isod. Fe fyddwch angen talgrynnu cyflogau staff 

i’r £1,000 agosaf. Cofnodwch eich amser i’r awr agosaf.

● Adalw a chadw’r ffurflen wag;

<< Hafan

Gosodiadau 2017-18

● Anfon y ffurflen trwy AFON.

Nodwch nifer yr oriau wedi’u cymryd i gwblhau’r ffurflen hon fesul gradd pob aelod o staff:

Gradd y staff Oriau wedi’u cymryd

Band 1 (£11,500 - £19,999)

● Llenwi, gwirio, diwygio, adolygu ac, ar ôl ei gwblhau, cymeradwyo’r ffurflen; ac

Band 5 (£54,000+)

Band 3 (£27,000 - £33,999)

Band 4 (£34,000 - £53,999)

Band 2 (£20,000 - £26,999)



Dewiswch eich awdurdod neu RSL o'r rhestr a ddarparwyd:

<< Hafan Tabl 1 >>

Ynys Môn

Gwynedd

Conwy

Sir Ddinbych

Sir y Fflint

Wrecsam

Powys

Sir Ceredigion

Sir Benfro

Sir Gaerfyrddin

Abertawe

Caerdydd

Blaenau Gwent

Merthyr Tudful

Torfaen

Caerffili

Gosodiadau 2017-18

Castell-nedd Port Talbot

Pen-y-bont ar Ogwr

Bro Morgannwg

Sir Fynwy

<< Byrdwn wrth Ymateb Arolygon

Os yw awdurdod dic, mae hyn yn golygu fod holl werthoedd data ar gyfer yr awdurdod yn cael eil 

gymryd fel sero.

Lleoliad

Ardal awdurdod lleol

Ticiwch y blwch ar gyfer pob ardal awdurdod lleol lle’r oedd eich landlord yn berchen ar 

stoc ar 31 Mawrth 2018.

Nid oes unrhyw stoc gan eich landlord ar 31 Mawrth 2018.

Casnewydd

Rhondda Cynon Taf



Dewiswch eich awdurdod neu RSL o'r rhestr a ddarparwyd:

<< Lleoliad

a b c d e

1 Ynys Môn

2 Gwynedd

3 Conwy

4 Sir Ddinbych

5 Sir y Fflint

6 Wrecsam

7 Powys

8 Sir Ceredigion

9 Sir Benfro

10 Sir Gaerfyrddin

11 Abertawe

12 Castell-nedd Port Talbot

13 Pen-y-bont ar Ogwr

14 Bro Morgannwg

15 Caerdydd

16 Rhondda Cynon Taf

17 Merthyr Tudful

18 Caerffili

19 Blaenau Gwent

20 Torfaen

21 Sir Fynwy

22 Casnewydd

23 Cyfanswm 0 0 0 0 0

Sylwadau

Dilysiant

Wedi'u cartrefu o'r 

rhestr aros
Cyfanswm

Digartref ag angen 

blaenoriaethol 

wedi'u hailgartrefu

Ar gyfer pob awdurdod lleol rhowch nifer y cartrefi sy’n cael eu rhentu’n llwyr o bob math. 

Gosodiadau 2017-18

CyfnewidfeyddArdal Awdurdod Lleol

Nifer o osodiadau yn ystod y flwyddyn ariannol 

Trosglwyddiadau

<< Hafan

Tabl



Dewiswch eich awdurdod neu RSL o'r rhestr a ddarparwyd:

a + / - b + / - c + / - d + / - e + / -

1 Ynys Môn

2 Gwynedd

3 Conwy

4 Sir Ddinbych

5 Sir y Fflint

6 Wrecsam

7 Powys

8 Sir Ceredigion

9 Sir Benfro

10 Sir Gaerfyrddin

11 Abertawe

12 Castell-nedd Port Talbot

13 Pen-y-bont ar Ogwr

14 Bro Morgannwg

15 Caerdydd

16 Rhondda Cynon Taf

17 Merthyr Tudful

18 Caerffili

19 Blaenau Gwent

20 Torfaen

21 Sir Fynwy

22 Casnewydd

23 Cyfanswm 0  0  0  0  0 

Sylwadau

Gosodiadau 2017-18

Wedi'u cartrefu o'r 

rhestr aros
TrosglwyddiadauArdal Awdurdod Lleol

Digartref ag angen 

blaenoriaethol 

wedi'u hailgartrefu

<< Hafan << Lleoliad

Cyfnewidfeydd Esboniadau

Nifer o osodiadau yn ystod y flwyddyn ariannol 

Cyfanswm

Tabl Dilysiant

Mae'r tabl yma yn dangos y gwahaniaeth rhwng data 31 Mawrth 2017 a'r data ar 31 Mawrth 2018 yn y tabl blaenorol. Defnyddiwch y blychau i'r dde i esbonio 

unrhyw lleihad neu cynnydd o fwy na 20% os gwelwch yn dda


