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Rhaglen Diogelwch Adeiladu 

Ymateb i risg tân a gwella diogelwch adeiladu yng Nghymru 

 

Trefniadau Bwrdd y Rhaglen 

Rôl Bwrdd y Rhaglen Diogelwch Adeiladu yw cefnogi'r gwaith o gyflwyno'r rhaglen 

drwy ddarparu cyngor cadarn a thrwy herio, gan sicrhau y caiff buddiannau 

rhanddeiliaid eu hystyried mewn ffordd gytbwys, ar lefel rhaglen gyfan strategol. Yn 

benodol, diben Bwrdd y Rhaglen yw gwneud y canlynol: 

 hyrwyddo canlyniadau, amcanion a manteision y rhaglen gan sicrhau eglurder 
a chymorth ar gyfer gweledigaeth y rhaglen 

 rhoi sicrwydd bod y rhaglen yn diwallu anghenion y rhanddeiliaid 

 cadw goruchwyliaeth strategol a chyfrifoldeb am drefniadau llywodraethu'r 
rhaglen 

 monitro ac adolygu'r broses o gyflawni'r cynlluniau gweithredu 
 

Bwrdd y Rhaglen sy'n gyfrifol am sicrhau y caiff achos cadarn ei ddatblygu er mwyn 

mynd i'r afael â rhaglen gynhwysfawr o waith, gan gynnwys cynigion deddfwriaethol 

cysylltiedig.  

 

Strwythur y Rhaglen 

Mae dwy ffrwd waith i'r rhaglen hon, sef y ‘Cam Dylunio ac Adeiladu’ a'r ‘Cam 
Meddiannaeth’. Ochr yn ochr â hyn, caiff nifer o brosiectau llai eu rhedeg ar y cyd. 

Bydd y prosiectau yn gweithio gyda'r ddwy ffrwd waith. Mae'r rhain yn cynnwys 
cwmpas, edau aur a chymhwysedd/capasiti ac, yn dibynnu ar y penderfyniad ar y 
cwmpas, ‘categoreiddio’ adeiladau. 
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Cam Dylunio ac Adeiladu 

 

Tasg - Diffinio'r broses rheoli adeiladu newydd  

Nodi newidiadau i'r broses rheoli adeiladu ar gyfer adeiladau o fewn y cwmpas yn 

ystod y camau dylunio, adeiladu, newid defnydd a chynnal a chadw. Bydd y gwaith 

yn cynnwys: 

 Nodi'r broses rheoli adeiladu newydd 

 Diffinio deiliaid dyletswydd yn ystod y cam dylunio ac adeiladu (gan ystyried 

cysylltiadau ym mhob rhan o'r cylch bywyd â'r cam meddiannaeth)  

 Treialu gwaith gyda rhanddeiliaid 

 Ystyried yr arweiniad sy'n ofynnol i'w gwblhau (i ddeiliaid dyletswydd) 

 Ystyried yr arweiniad sy'n ofynnol i'w gwblhau (i reoleiddwyr) 

 Datblygu cynnwys ar gyfer ymgynghoriad Papur Gwyn 

 Datblygu cynigion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi i gefnogi'r gwaith o drosi 

uchelgais yn ddeddfwriaeth 

 

Tasg - Defnyddio Arolygwyr Cymeradwy / Peirianwyr Tân Cymwysedig 

Ystyried rôl Arolygwyr Cymeradwy / Peirianwyr Tân Cymwysedig yn y system 

newydd. Bydd y gwaith yn cynnwys:  

 Ystyried defnyddio Arolygwyr Cymeradwy yn y system newydd gan gyfeirio'n 

benodol at gapasiti o fewn Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol 

 Ystyried materion ynghylch ‘gwrthdaro buddiannau’ – ar gyfer Arolygwyr 

Cymeradwy / Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol a hefyd bod gan Rheoli 

Adeiladu Awdurdodau Lleol gyfrifoldeb rheoli adeiladu ar eu datblygiadau eu 

hunain, ac unrhyw ganlyniadau anfwriadol 

 Ystyried defnyddio peirianwyr tân â chymwysterau addas yn ystod y broses 

rheoli adeiladu  

 Datblygu cynnwys ar gyfer ymgynghoriad Papur Gwyn 

 Datblygu cynigion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi i gefnogi'r gwaith o drosi 

uchelgais yn ddeddfwriaeth 
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Tasg - Ystyried modelau codi tâl / adennill costau 

Ystyried y ffordd y gellid ariannu'r gyfundrefn newydd. Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Ystyried ar ba lefel y dylid pennu ffioedd ar gyfer gweithgareddau gwahanol 

(ar sail y model newydd)  

 Ystyried sut y dylid codi ffioedd / dosbarthu ffioedd – h.y. a yw un asiantaeth 

yn casglu ffioedd ac yn eu dosbarthu'n briodol? A yw asiantaethau yn casglu 

ffioedd yn uniongyrchol? Ystyried modelau posibl ar gyfer cynllun peilot 

 Datblygu cynnwys ar gyfer ymgynghoriad Papur Gwyn 

 Datblygu cynigion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi i gefnogi'r gwaith o drosi 

uchelgais yn ddeddfwriaeth 
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Cam Meddiannaeth 

Tasg - Diffinio proses y cam meddiannaeth newydd mewn perthynas â'r FSO 

Nodi newidiadau i'r FSO ar gyfer adeiladau o fewn y cwmpas yn ystod y cam 

meddiannaeth. Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Nodi disgwyliadau proses FSO newydd yn ystod y cam meddiannaeth, ac 

ystyried y mathau / categorïau gwahanol o adeilad  

 Ystyried yr adeiladau hynny y byddai'r FSO yn gymwys iddynt o hyd a pha 

newidiadau y byddai angen eu gwneud i'r FSO 

 Diffinio deiliaid dyletswydd yn ystod y cam meddiannaeth, gan ystyried 

cysylltiadau ym mhob rhan o'r cylch bywyd â'r cam dylunio ac adeiladu  

 Ystyried a oes angen cynllun peilot ar gyfer y system newydd 

 Ystyried gwaith rhanbarthol  

 Ystyried rôl peirianwyr tân â chymwysterau addas yn ystod y cam 

meddiannaeth [mewn perthynas ag asesiadau risg]  

 Ystyried yr arweiniad sy'n ofynnol i'w chefnogi (ar gyfer deiliaid dyletswydd) 

h.y. asesiadau risg, gwybodaeth i breswylwyr, newidiadau i drefniadau'r 

brydles/rhydd-ddaliad 

 Ystyried yr arweiniad sy'n ofynnol i'w gwblhau (i reoleiddwyr) 

 Datblygu cynnwys ar gyfer ymgynghoriad Papur Gwyn 

 Datblygu cynigion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi i gefnogi'r gwaith o drosi 

uchelgais yn ddeddfwriaeth 

 

Tasg - Ystyried modelau codi tâl / adennill costau 

Ystyried y ffordd y gellid ariannu'r gyfundrefn newydd. Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Ystyried a ddylid pennu ffioedd (ac os felly beth) ar gyfer gweithgareddau 

gwahanol (ar sail y model newydd)  

 Ystyried sut y dylid codi ffioedd / dosbarthu ffioedd – h.y. a yw un asiantaeth 

yn casglu ffioedd ac yn eu dosbarthu'n briodol? A yw asiantaethau yn casglu 

ffioedd yn uniongyrchol? Ystyried modelau posibl ar gyfer cynllun peilot 

 Datblygu cynnwys ar gyfer ymgynghoriad Papur Gwyn 

 Datblygu cynigion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi i gefnogi'r gwaith o drosi 

uchelgais yn ddeddfwriaeth 
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Tasg - Disgwyliadau ar breswylwyr 

Ystyried disgwyliadau ar breswylwyr o dan y gyfundrefn newydd fel rhan o'r cam 

meddiannaeth. Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Ystyried pa ddisgwyliadau sylfaenol (os o gwbl) y dylid eu gosod ar 

breswylwyr (a thrwy ba ddull) – er enghraifft, hawl mynediad (e.e. ar gyfer 

archwiliadau, i osod cyfarpar diogelwch adeiladu angenrheidiol), larymau mwg 

/ synwyryddion gwres sy'n gweithio, cymryd rhan mewn gweithdrefnau gadael 

mewn argyfwng / darllen / llofnodi i gydnabod y gweithdrefnau gadael mewn 

argyfwng  

 Gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu canllawiau / enghreifftiau o arfer 

gorau 

 Datblygu cynnwys ar gyfer ymgynghoriad Papur Gwyn 

 Datblygu cynigion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi i gefnogi'r gwaith o drosi 

uchelgais yn ddeddfwriaeth 

 

Tasg - Hyrwyddo ‘systemau llethu tân’ 

Ystyried hyrwyddo systemau chwistrellu / synwyryddion gwres. Bydd y gwaith yn 

cynnwys: 

 Ystyried newidiadau diweddar o ran gofynion yn yr Alban a'u perthnasedd i 

Gymru 

 Ystyried hyrwyddo systemau llethu tân ymhellach, gan gynnwys grantiau / 

benthyciadau cost isel 

 

Tasg - Ymgysylltu â phreswylwyr a gwybodaeth iddynt 

Ystyried y wybodaeth a ddarperir i breswylwyr. Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Ystyried gofynion cyfreithiol ar berchenogion adeiladau / deiliaid dyletswydd  

o Nodi'r wybodaeth sylfaenol y dylid ei darparu i breswylwyr 

o Nodi arfer gorau mewn strategaethau ymgysylltu â phreswylwyr  

o PEEPS a'r gofynion o ran cynnig y rhain 
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 Gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu canllawiau / enghreifftiau o arfer 

gorau 

 Cynnwys drafft ar gyfer ymgynghoriad Papur Gwyn 

 Datblygu cynigion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi i gefnogi'r gwaith o drosi 

uchelgais yn ddeddfwriaeth 

 

Tasg - Uwchgyfeirio pryderon mewn perthynas â diogelwch adeiladu 

Ystyried ffyrdd y gall preswylwyr uwchgyfeirio pryderon pan fydd dulliau mewnol 

wedi methu. Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Ystyried gofynion cyfreithiol ar berchenogion adeiladau / deiliaid dyletswydd i 

ddarparu proses adrodd orfodol fewnol  

 Ystyried llwybrau uwchgyfeirio [ym mhob math o denantiaeth] a'r ffordd y dylid 

gorfodi a hyrwyddo'r rhain h.y. beth ddylai'r disgwyliadau sylfaenol fod i bob 

preswylydd er mwyn cael gafael ar lwybrau uwchgyfeirio?  

 Cyfrannu at ystyriaethau cynnig Lloegr ynghylch porth unigol 

 Datblygu cynnwys ar gyfer ymgynghoriad Papur Gwyn 

 Datblygu cynigion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi i gefnogi'r gwaith o drosi 

uchelgais yn ddeddfwriaeth 
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Prosiectau 

Bydd nifer o brosiectau ym mhob grŵp gorchwyl a gorffen i weithio ym mhob ffrwd 

waith.  

 

Cwmpas 

Mapio tirwedd adeiladu bresennol Cymru mewn perthynas ag; 11m +, 18m +, Ffactor 

Risg. Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Llunio manyleb ymchwil ar gyfer archwiliad adeiladu (mewn camau os oes 

angen) 

 Sicrhau y gwneir gwaith ymchwil i'r meysydd allweddol hyn i nodi llinell 

sylfaen ac ystyried y wybodaeth honno (yn enwedig gyda ffocws ar faterion 

ffactorau risg) 

 Ystyried y ffordd y gellir ymgorffori proffil adeiladu yn y dyfodol yn yr ystyriaeth  

 Datblygu goblygiadau costau opsiynau gwahanol i Weinidogion eu hystyried a 

pharatoi papurau i gefnogi hyn 

 Rheoli unrhyw gostau cysylltiedig 

 Fel rhan o'r gwaith hwn, ystyried sut y gellir adeiladu ar gronfa ddata fyw y 

gellir ei defnyddio i gadw peth o'r wybodaeth o'r ‘edau aur’ mewn cronfa ddata 

ganolog (dylid ystyried mynediad at y gronfa ddata hon a pherchenogaeth 

ohoni, gan gynnwys siarad â gweinyddiaethau eraill y DU)  

 Ymgysylltu â rhanddeiliaid ynghylch opsiynau i lywio meddwl 

 Darparu arfarniad o'r opsiynau a chyngor i Weinidogion 

 

Gwaith pellach i gynnwys ystyried ‘categorïau’ adeiladu. Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Ystyried opsiynau gwahanol ar gyfer dosbarthu adeiladau 

o ar sail ei broffil perygl (uchder a ffactorau perthnasol eraill) 

o ystyried ystod disgwyliadau deiliaid dyletswydd ar gyfer dosbarthiadau 

o adeiladau yn ystod eu cylchoedd bywyd 

o gofynion casglu gwybodaeth – pa wybodaeth fyddai'n cael ei chadw 

am yr adeiladau/deiliaid dyletswydd hyn, sut y byddai rheoleiddwyr yn 

defnyddio'r wybodaeth hon i flaenoriaethu gweithgarwch  
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 Ystyried a oes angen i ddeiliaid dyletswydd gael trwydded ar gyfer adeiladau 

penodol a'r ffordd y gellid cyflwyno system drwyddedu  

 

Edau Aur 

Arwain gwaith ynghylch yr ‘Edau Aur’. Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Defnyddio allbwn o'r gwaith ymchwil cwmpasu, creu a chynnal cronfa ddata o 

adeiladau preswyl â risg uwch (wrth aros am benderfyniad cwmpasu)  

 Ystyried pa wybodaeth fyddai'n cael ei chynnwys mewn ‘achos diogelwch’ yn 

ystod y cylch bywyd  

 Ystyried y ffordd y dylid storio'r wybodaeth hon  

 Ystyried pwy (rheoleiddwyr) fyddai angen cael gafael ar ba agweddau 

 Ystyried y wybodaeth a ddarperir i breswylwyr 

 Cynnwys drafft ar gyfer ymgynghoriad Papur Gwyn 

 Datblygu cynigion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi i gefnogi'r gwaith o drosi 

uchelgais yn ddeddfwriaeth 

 

Cymhwysedd / Capasiti 

Arwain gwaith ynghylch cymhwysedd/capasiti. Bydd y gwaith yn cynnwys: 

 Ystyried gwaith sy'n deillio o Grŵp Ymateb y Diwydiant (a ffrydiau gwaith 

cysylltiedig) a'r ffordd y gallai fod yn gymwys i Gymru / gael ei hyrwyddo yng 

Nghymru  

 Gweithio gyda Cymwysterau Cymru i sicrhau y gellir ymgorffori unrhyw newid 

sy'n ofynnol yng Nghymru yn gyflym 

 Mapio adnoddau rheoleiddwyr presennol ym mhob rhan o'r cylch bywyd 

adeiladu i ystyried unrhyw broblemau capasiti yn y system newydd 

 Mapio defnydd o bwerau presennol – capasiti yn y system i reoleiddio gan 

ddefnyddio pwerau presennol – ac ystyried canfyddiadau ac a yw hyn yn 

ysgogi newid yn y canllawiau presennol 

 Ystyried sut i hyrwyddo ymwybyddiaeth o ran diogelwch adeiladu.   
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Camau Gwaith  

Bydd dau brif gam gwaith: 

 Cam 1 (hyd at dymor nesaf y Cynulliad): gweithio i wneud newidiadau 

cynyddrannol i wella'r system bresennol cyn rhaglen ddeddfwriaeth sylweddol. 

Mae'r gwelliannau yn debygol o gynnwys newidiadau i waith rheoleiddio, 

diwygio canllawiau / neu gyflwyno canllawiau newydd, treialu gwaith a 

hyrwyddo newid cyn diwygiadau deddfwriaethol. 

 Byddwn yn sicrhau ein bod wedi ymgymryd ag ymgynghoriad cynhwysfawr ar 

ein cynigion deddfwriaethol er mwyn sicrhau y gellir cyflwyno deddfwriaeth yn 

nhymor nesaf y Cynulliad. Bydd hyn yn gofyn i swyddogion lunio Papur Gwyn 

erbyn haf 2020 a datblygu cyfarwyddiadau polisi cyn mis Mai 2021. 

 

 Cam 2 (tymor nesaf y Cynulliad): byddwn yn mynd i'r afael â rhaglen 

ddeddfwriaethol sylweddol yn ystod Cam 2. Gall hyn gynnwys nifer o ddarnau 

o ddeddfwriaeth sylfaenol neu Fil unigol, mawr. Nid oes penderfyniadau wedi 

cael eu gwneud eto o ran sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r gwaith 

deddfwriaethol hwn, ond bydd angen cydweithio'n agos er mwyn mynd â'r 

cynigion drwy'r Cynulliad. Y nod yw nid yn unig sicrhau bod y ddeddfwriaeth 

yn barod, ond bod canllawiau drafft a deunydd ategol cysylltiedig hefyd ar 

gael i'w cyflwyno i'r Cynulliad wrth i'r rhaglen gael ei chyflwyno. 

 Bydd cam gweithredu'r gwaith yn dilyn, gan weithio i gyflawni'r ffordd newydd 

o weithio. 

 Bydd y ffordd y gellir gwerthuso llwyddiant ein newidiadau yn cael ei datblygu 

yn fuan drwy gomisiynu ymchwil newydd a sefydlu data gwaelodlin. 

 

 Cam 3 (tymor nesaf y Cynulliad): rhoi'r ddeddfwriaeth newydd ar waith. 

 



Gwanwyn 2019 Gaeaf (2019-2020) Gwanwyn 2020Haf 2019 Haf 2020Hydref 2019 Hydref 2020 Gaeaf (2020-2021) Tymor y Cynulliad nesafGwanwyn 2021

Cynnal ymchwil i ddarpaur tystiolaeth ar gyfer penderfynu ar gwmpas.

Datblygu'r "Cynnig Tryloywder" drwy ymgysylltu â Chartrefi Cymunedol 
Cymru (CHC).

Cartrefi Cymunedol Cymru i weithredu'r "Cynnig Tryloywder".

Mae hyn yn nodi arferion gorau o ran ymgysylltu â phreswylwyr yn y sector cymdeithasol  ac argymhellion ar gyfer rhannu gwybo daeth yn effeithiol â 
phreswylwyr.

T&F Group Stage 1 - Resident Expectations T&F Group supported by ???: project monitoring, provision of papers etc.

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Dylunio ac Adeiladu (Cam 1)

Canlyniad: Gwelliannau i'r trefniadau presennol

Gwaith parhaus i hyrwyddo  ôl-osod systemau chwistrellu a gosod larymau gwres.

Datblygu Papur Gwyn Ymgynghoriad

Systemau chwistrellu/larymau gwres - datblygu rhaglen hyrwyddo a diweddaru'r "Canllaw i Ddeiliaid Tai ar Systemau Chwistrellu".

Work with Early Adopters

Parhau i nodi mesurau i'w gweithredu drwy is-ddeddfwriaeth: canllawiau a gorchmynion o dan y ddeddfwriaeth bresennol.

Arfarniad o opsiynau/goblygiadau ariannol mewn 
ymgynghoriad ag arbenigwyr.

Gwaith i ddatblygu opsiynau ar gyfer dosbarthu adeiladau yn ôl eu proffil o ran peryglon a'r ystod o ddisgwyliadau a fyddai'n berthnasol i'r categorïau hyn.

Awdurdodau Tân ac Achub a'r Awdurdodau Lleol i dreialu trefniadau cydweithio yn y cyfnodau adeiladu a meddiannu, gan fwydo'r hyn a ddysgwyd i'r broses o ddatblygu polisi. Gweithio gyda'r Awdurdodau Lleol a'r Gwasanaeth Tân ac Achub i sicrhau camau gorfodi effeith iol o dan y ddeddfwriaeth 
bresennol , gan nodi ffyrdd o wella modelau gweithio er mwyn bwydo  i'r gwaith ar y Papur Gwyn a ddeddfwriaeth.

Lansio fersiwn ddiwygiedig o'r 'Canllaw i Ddeiliaid Tai ar Systemau Chwistrellu' ac ymgyrch wedi'i 
thargedu gyda pherchnogion adeiladau ac asiantiaid rheoli yn y sector rhentu preifat.

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Dylunio ac Adeiladu (Cam 2)

Canlyniad: Argymhellion a mewnbwn i'r cynigion polisi ar gyfer trefniadau newydd

Datblygu cynigion polisi manwl ar gyfer deddfwriaeth sylfaenol

Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Cyfnod Meddiannu (Cam 1)

Canlyniad: Gwelliannau i'r trefniadau presennol

Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Cyfnod Meddiannu (Cam 2)

Canlyniad: Argymhellion a mewnbwn i'r cynigion polisi ar gyfer trefniadau newydd

Gweithio gyda defnyddwyr cynnar i fireinio cyn cyhoeddi'r Papur Gwyn a deddfwriaeth.

Ymgynghoriad ar gynnwys Awdurdodau Tân ac Achub fel ymgyngoreion 
statudol ar gyfer ceisiadau cynllunio.
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