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Cyflwyniad 

 

Cyhoeddir yr adroddiad hwn o dan adran 16 o Ddeddf Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2005.  

 

Yn unol â darpariaethau’r Ddeddf, mae’r adroddiad yn ddienw er mwyn 

sicrhau, hyd y bo modd, bod unrhyw fanylion a allai olygu bod modd adnabod 

unigolion wedi cael eu newid neu eu hepgor.  Mae’r adroddiad felly’n cyfeirio 

at yr achwynydd fel Mr K. 
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Crynodeb 

 

Cwynodd Mr K fod Cartrefi Cymunedol Gwynedd (“CCG”), ei landlord, sef 

cymdeithas dai, wedi gwrthod yn annheg ei gais i addasu ei eiddo i osod 

cawod cerdded-i-mewn-iddi. Dywedodd fod CCG wedi derbyn bod angen yr 

addasiad arno, fel yr oedd dau asesiad therapi galwedigaethol wedi’i nodi.   

 

Esboniodd Mr K fod CCG wedi gwrthod y cais yn bennaf oherwydd ei fod ef a 

Mrs K yn tanfeddiannu eu cartref, gan ei fod yn eiddo tair ystafell wely.  

Roedd wedi dweud bod llawer o deuluoedd yn disgwyl am gartrefi o’r fath. 

Roedd Mr K yn haeru bod penderfyniad CCG i wrthod y cais ac wedyn 

gwrthod ei apêl yn dangos bod ei bolisïau'n gwahaniaethu yn erbyn pobl hŷn 

ac anabl. Hefyd, teimlai bod y ffordd y deliodd CCG â'i apêl yn anghywir.     

 

Dywedodd Mr K ei fod yn cael ei orfodi i symud o gartref lle roedd wedi byw 

ers 36 mlynedd yn erbyn ei ewyllys gan nad oedd yn gallu defnyddio 

cyfleusterau'r ystafell ymolchi yn iawn. 

 

Daeth yr Ombwdsmon i’r casgliad fod CCG yn gyffredinol yn gweithredu 

polisïau rhesymol, a oedd yn cydymffurfio â deddfwriaeth ac yn ystyried y 

cydbwysedd rhwng defnydd darbodus o’i stoc dai a hawliau tenantiaid.  Ond, 

dyfarnodd bod angen i CCG wneud mwy i ddarparu tystiolaeth yn ei 

fframwaith polisi am nifer y teuluoedd sy’n disgwyl am gartref teulu, ac am 

faint y maent yn gorfod aros. 

 

Ond, yn achos Mr K, dyfarnodd yr Ombwdsmon fod CCG wedi camweinyddu 

wrth iddynt ddelio â’r cais a’r apêl.  Canfu fod y penderfyniad cychwynnol i 

wrthod y cais wedi cael ei gymryd heb roi ystyriaeth ddyladwy i amgylchiadau 

Mr K.  Wedyn, methodd y penderfyniad adeg yr apêl â nodi'r diffyg hwnnw.  

Roedd yr Ombwdsmon o’r farn nad oedd Mr K wedi cael gwrandawiad teg 

oherwydd y methiannau hyn.  Roedd Mr K wedi dioddef anghyfiawnder yn y 

cyd-destun hwnnw.  Dyfarnodd yr Ombwdsmon fod cwyn Mr K wedi’i chynnal.  

Argymhellodd fod CCG yn gwneud y canlynol: 

 

(a) ymddiheuro wrth Mr K 

(b) talu £300 iddo 

(c)  cynnig i Mr K bod ei gais yn cael ei ailystyried o’r newydd ac yn 



Omwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Adroddiad Ymchwil                                    Tudalen 5 o 21 
Achos: 201304611  

brydlon 

(d) adolygu ei Bolisi Addasiadau yng nghyswllt un agwedd ar ei eiriad 

(e) ystyried sut y gallai ymgorffori’r sail dystiolaethol o ran yr angen am 

gartrefi i deuluoedd yn y Polisi Addasiadau. 

 

Derbyniodd CCG yr argymhellion hyn. 
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Y Gŵyn 

 

1. Cwynodd Mr K am Cartrefi Cymunedol Gwynedd (”CCG”), ei landlord, 

sef cymdeithas dai. Gwnaeth hynny gyda chymorth Comisiynydd Pobl Hŷn 

Cymru (“CPHC”).   

 

2. Roedd cwyn Mr K yn ymwneud â’r ffaith i CCG wrthod addasu ei gartref 

drwy newid baddon ar y llawr cyntaf yn gawod cerdded-i-mewn-iddi.  

Gwnaeth hyn er bod ganddo gyllideb ar gyfer ariannu gwaith o'r fath.  Roedd 

CCG yn derbyn, oherwydd bod Mr K yn 81 oed ac yn anabl, bod angen cawod 

arno fel y nodwyd mewn asesiadau therapi galwedigaethol.  Ond, 

gwrthodwyd yr addasiad i ddechrau ac wedyn ar apêl yn gynnar yn 2013.  

Sail gwrthod y cais, a ategwyd gan bolisi CCG, oedd bod tŷ tair ystafell wely 

Mr a Mrs K, lle roeddynt wedi byw am 36 mlynedd, wedi'i danfeddiannu, nid 

oedd y tŷ yn addas ar gyfer eu hanghenion tymor hir ac nid oedd yr eiddo yn 

addas ar gyfer cael ei newid gan ei fod yn gartref addas i deuluoedd. 

 

3. Roedd Mr K yn anfodlon â'r ffordd y deliodd CCG a'i gais am yr 

addasiad.  Yn benodol, roedd yn bryderus am sawl agwedd ar y mater hwn 

fel a ganlyn: 

 

 sut mae polisïau a phenderfyniad CCG yn ei achos ef yn berthnasol i 

faterion fel hawliau tenantiaid, gwahaniaethu ar sail anabledd, 

cydraddoldeb ar sail oed a hawliau dynol. 

 cadernid ac effaith polisïau CCG yn gyffredinol 

 y broses apelio yn ei achos ef. 

 

4. Dywedodd Mr K mai effaith penderfyniad CCG oedd iddo gael ei “ddal 

yn wystl” yn rhinwedd cael ei orfodi i symud yn erbyn ei ewyllys.   

 

Ymchwiliad 

 

5. Cafodd fy ymchwilydd sylwadau a chopïau o ddogfennau perthnasol gan 

CCG.  Bûm yn ystyried y rheini a hefyd y dystiolaeth a ddarparwyd gan CPHC.  

[Gofynnodd] fy rhagflaenydd [am] gyngor cyfreithiol arbenigol mewn 

perthynas â’r materion yn yr achos hwn ac mae'r cyngor hwn wedi cyfrannu 

at fy marn am gŵyn Mr K. 
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6. Nid wyf wedi cynnwys pob manylyn yr ymchwiliwyd iddo yn yr 

adroddiad hwn ond rwyf yn fodlon na chafodd unrhyw beth arwyddocaol ei 

esgeuluso. 

 

7. Cafodd Mr K, CPHC a CCG gyfle i weld a chyflwyno sylwadau ar fersiwn 

drafft o’r adroddiad hwn cyn cyhoeddi’r fersiwn terfynol. 

 

Ddeddfwriaeth berthnasol ac arweiniad 

 

Deddf Cydraddoldeb 2013 (“y Ddeddf”) 

 

8. Mae Adran 29 o'r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i 

wneud addasiadau rhesymol yng nghyswllt darparu gwasanaethau ac arfer 

swyddogaethau cyhoeddus.   Mae Adran 20(3) o'r Ddeddf yn disgrifio’r 

ddyletswydd fel un sy’n cynnwys y tri gofyniad canlynol: [Mae’r Ddeddf yn 

uniaith Saesneg] 

 

“...where a provision, criterion or practice...puts a disabled person at a 

substantial disadvantage in relation to a relevant matter in comparison 

with persons who are not disabled, to take such steps as it is 

reasonable to have to take to avoid the disadvantage.”1 

 

“...where a physical feature puts a disabled person at a disadvantage in 
relation to a relevant matter...to take such steps as it is reasonable to 
have to take to avoid the disadvantage.” 2  

 

“...where a disabled person would, but for the provision of an auxiliary 
aid, be put at a substantial disadvantage in relation to a relevant 
matter...to take such steps as it is reasonable to have to take to provide 
the auxiliary aid.” 3 

 

9. Mae’r Arweiniad Technegol i’r Ddeddf4 yn datgan yn glir bod yn rhaid i 

gorff cyhoeddus gael tystiolaeth ddigonol o effaith ei bolisïau er mwyn dangos 

ei fod yn bodloni'r dyletswyddau a fynnir gan y Ddeddf5.  

                                  
1 Adran 20(3). 
2 Adran 20(4). 
3 Adran 20(5). 
4 Deddf Cydraddoldeb 2010: Canllawiau Technegol ar Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yng 

Nghymru a gyhoeddwyd gan Gomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru (2013). 
5 Gweler 5.15, 5.16, 5.18, 5.27, 5.54, ac adrannau eraill y canllawiau hyn am esboniad llawnach. 
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Egwyddorion gweinyddu da 

 

10. Bu i un o’m rhagflaenwyr gyhoeddi canllawiau statudol6 ar beth y dylai 

cyrff o fewn fy awdurdodaeth i fod yn ei wneud i ddarparu trefn weinyddu 

dda.  Mae gweinyddu da yn cynnwys gweithredu yn unol â pholisi ac 

arweiniad yr awdurdod a delio â phobl mewn modd sensitif, gan roi ystyriaeth 

i'w hamgylchiadau unigol. 

 

Polisïau CCG 

 

Cytundeb Trosglwyddo 

 

11. Yn 2010, trosglwyddodd Cyngor Gwynedd (“y Cyngor”) ei stoc o eiddo 

rhent i’r gymdeithas dai newydd, CCG.  Roedd y Cytundeb Trosglwyddo yn 

nodi y byddai gan CCG gyllideb â therfyn arian parod ar gyfer cael 

cymhorthion a gwneud addasiadau y byddai tenantiaid yn gofyn amdanynt.  

Dyma fater ar wahân i’r dyletswyddau cyfreithiol ar gyngor i ddarparu 

gwasanaethau gofal cymunedol ac i wneud penderfyniadau ynghylch 

ceisiadau am Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.7 

 

Cytundeb Tenantiaeth a Hawliau Tenantiaid 

 

12. Mae’r Cytundeb Tenantiaeth a'r llawlyfr yn nodi "dyletswyddau" CCG.  

Mae’r rhain yn cynnwys gwaith atgyweirio a chynnal a chadw ond nid 

cymhorthion ac addasiadau.  Ond, mae’r Llawlyfr i Denantiaid yn nodi y bydd 

CCG yn “buddsoddi” mewn addasiadau. 

 

Polisi Addasiadau 

 

13. Mae gan CCG nifer o bolisïau.  Mae'r Polisi Addasiadau, sydd ar waith 

ers mis Gorffennaf 2012, yn greiddiol i gŵyn Mr K.  Yn fyr, dyma’r prif 

agweddau sy’n arbennig o berthnasol: 

 

 ei “bwrpas” yw “caniatáu i’n tenantiaid allu byw’n annibynnol yn eu 

cartrefi mor hir ag y gallant” (2.1) 

                                  
6 O dan adran 31 o Ddeddf Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus 2005. 
7 Defnyddir Grant Cyfleusterau i’r Anabl i addasu eiddo er mwyn galluogi person anabl i fyw yn fwy 
annibynnol yn ei gartref ei hun.   
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 “cyfrifoldeb y Panel Addasiadau fydd defnyddio'r polisi'n gyson ac yn 

deg er mwyn blaenoriaethu addasiadau a gaiff eu cymeradwyo" (4.2) 

 mae’n nodi bod prinder cartrefi teulu a nifer cynyddol o bobl hŷn o fewn 

y boblogaeth, y rhain yn aml yn byw mewn cartrefi sy'n fwy na'r maint y 

maent ei angen, yn rhy ddrud iddynt ac yn anodd eu haddasu (5.1). 

 mae’n nodi na fydd CCG “ar y cyfan” yn gwneud addasiadau sylweddol 

mewn gwahanol sefyllfaoedd megis pan nad ydynt yn briodol ar gyfer y 

math hwnnw o eiddo neu lle mae'r eiddo yn cael ei danfeddiannu (5.2) 

 mae CCG yn "cydnabod nad yw’n rhesymol dilyn y canllawiau hyn yn 

gaeth” a bod yr achosion i gyd yn cael eu hystyried “yn ôl eu 

rhinweddau unigol” (5.3) 

 os penderfynir nad yw gwneud addasiadau'n briodol, bydd CCG yn 

ymdrechu i gynnig llety arall i'r tenant cyn pen 18 mis (5.5) 

 os gwrthodir addasiad, mae gan yr ymgeisydd hawl i apelio (5.10) 

 gellir penderfynu ar geisiadau gan y tenant i ariannu’r gwaith ei hun o 

dan ei Bolisi Gwelliannau ac Addasiadau (7.2) 

 bydd CCG yn helpu tenantiaid i symud a gall ddarparu cymhellion os 

bydd y tanfeddiannu’n cael ei leihau (9.1, 9.3). 

 

Y broses apelio - addasiadau 

 

14. Nod y Panel Apêl o dan y broses hon yw: 

 

“...consider if the decision to refuse an adaption was contrary to [the 

Adaptations Policy].  The applicant must note clearly why they believe 

the Adaptations Panel did not follow the [Adaptations Policy] when 

coming to the decision and must provide evidence in support of their 

appeal.” 

 

“...ystyried a oedd y penderfyniad i wrthod addasiad yn mynd yn groes 

i’r [Polisi Addasiadau].  Rhaid i’r ymgeisydd nodi’n glir pam y mae’n 

credu na ddilynodd y Panel Addasiadau y [Polisi Addasiadau] wrth ddod 

i benderfyniad a rhaid iddo ddarparu tystiolaeth i ategu ei apêl.”   
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Y digwyddiadau cefndir  

 

Cefndir 

 

Iechyd Mr K 

 

15. Ganed Mr K yn 1931.  Mae wedi torri ei gefn ers sawl blwyddyn ac 

mae’n gwisgo bres.  Mae’n dioddef o Glefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint.  

Mae ganddo hanes o drawiadau ar y galon, strociau a chwympo.  Mae ei 

iechyd cyffredinol yn wael. 

 

Cais Mr K am gawod cerdded-i-mewn-iddi 

 

16. Ar 10 Mehefin 2010, llofnododd Mr K ei gytundeb tenantiaeth newydd 

gyda CCG.  

 

17. Ym mis Medi y flwyddyn honno, addasodd CCG eiddo Mr K drwy 

ychwanegu lifft grisiau.  Roedd hyn yn ymateb i atgyfeiriad gan therapydd 

galwedigaethol.  Gwnaethpwyd y penderfyniad hwnnw o dan Bolisi 

Addasiadau blaenorol nad oedd â phwyslais ar danfeddiannu. 

 

18. Ar 12 Rhagfyr 2012, cyfeiriodd CCG Mr K am asesiad gan therapydd 

galwedigaethol ar ôl iddo wneud cais am gawod cerdded-i-mewn-iddi yn 

ystod ymweliad gan ei staff ynghylch mater arall. 

 

19. Ar 9 Ionawr 2013, dywedodd Therapydd Galwedigaethol ar ran CCG (“y 

ThG cyntaf”) y byddai cawod cerdded-i-mewn-iddi yn fuddiol i Mr K gan “nad 

yw’n gallu” defnyddio’r baddon ac yn ei “chael yn anodd defnyddio cyfarpar ar 

gyfer y baddon.”  Dywedodd y ThG cyntaf hefyd y byddai’n elwa o symud i 

“eiddo mwy addas.”  Nododd na fyddai Mr a Mrs K yn ystyried hyn.   

 

20. Ar 10 Ionawr, ystyriodd Panel Addasiadau CCG gais Mr K.  Dyma 

gofnodion llawn ei drafodaethau: 

 

“Refused – under occupancy, not meeting long term needs, unsuitable 

adaptation” 

 

“Gwrthodwyd – tanfeddiannaeth, ddim yn diwallu anghenion hirdymor, 

addasiad anaddas” 
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21. Ar 21 Ionawr, ysgrifennodd CCG at Mr K. Roedd y llythyr yn esbonio 

bod y Panel Addasiadau wedi: 

 

“...recently reviewed your referral and has taken into consideration an 

assessment of your home.  They have decided that it would not be 

appropriate to provide these adaptations for the following reasons: 

 

 You are under occupying the property. 

 The adaptation is not appropriate to this type of property.  The major 

adaptation would be provided [CCG has confirmed this should have 

said ‘not provided’] in a family sized accommodation which is under-

occupied... 

 The property does not meet your long term needs.” 

 

“...adolygu eich atgyfeiriad yn ddiweddar ac wedi cymryd asesiad o'ch 

cartref i ystyriaeth.  Maent wedi penderfynu na fyddai'n briodol darparu'r 

addasiadau hyn am y rhesymau canlynol: 

 

 Rydych yn tanfeddiannu’r eiddo. 

 Nid yw'r addasiad hwn yn briodol i'r math hwn o eiddo.  Byddai’r 

addasiad mawr yn cael ei ddarparu [mae CCG wedi cadarnhau y dylai 

hwn fod wedi dweud ‘ddim yn cael ei ddarparu’] mewn llety o faint 

addas i deulu sydd wedi’i danfeddiannu... 

 Nid yw'r eiddo yn diwallu'ch anghenion hirdymor." 

 

 

22. Roedd y llythyr yn ychwanegu y byddai staff CCG yn fodlon trafod y cais 

ymhellach a siarad am “opsiynau tai gwahanol.”  Hefyd roedd yn nodi y dylai 

Mr K, os oedd am apelio yn erbyn y penderfyniad, ysgrifennu at y  

Rheolwr Llywodraethu a Pherfformiad Corfforaethol cyn pen 14 diwrnod.  

Dylai nodi’r rhesymau pam, yn ei farn ef, na ddilynodd y Panel Addasiadau’r 

Polisi Addasiadau. 

 

23. Ar 6 Chwefror, ysgrifennodd Mr K at CCG yn unol â’r cyngor a gafodd.  

Apeliodd yn erbyn y penderfyniad.  Roedd ei resymau yn cynnwys y ffaith nad 

yw’r ddarpariaeth tanfeddiannu yn berthnasol i hawliadau am fudd-dal tai i 

bobl o’i oed ef ac nad yw’r penderfyniad o bosib wedi ystyried ei hawliau  
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dynol yn briodol.  Cyfeiriodd at effeithiau difrifol ei anabledd o ran cymryd 

baddon.  Ychwanegodd: 

 

“Whilst I understand your comments and suggestions that the property 

may not be the most suitable for our current needs, you must accept 

that this has been our home for over 30 years and realise that moving 

at our stage of life is something that we will not consider”. 

 

“Er fy mod yn deall eich sylwadau a’ch awgrymiadau nad yw'r eiddo 

efallai yn gwbl addas i’n hanghenion presennol, rhaid ichi dderbyn fod 

yr eiddo hwn wedi bod yn gartref inni ers dros 30 mlynedd a sylweddoli 

nad yw symud ar y cam hwn yn ein bywyd yn rhywbeth y byddwn yn ei 

ystyried". 

 

24. Ar 14 Chwefror, ysgrifennodd CCG at Mr K. Roedd yn dweud y byddai 
Panel Apelio yn cwrdd ar 27 Chwefror.  Ychwanegodd y byddai’r Panel Apêl 
yn “ystyried a oedd y penderfyniad yn groes i’r Polisi Addasiadau.”  Roedd y 
llythyr yn gwahodd Mr K i gyflwyno rhagor o dystiolaeth. 

 

25. Ar 27 Chwefror, gwnaeth y Panel Apêl gwrdd.  Roedd yn cynnwys 

Cadeirydd ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Gweithrediadau ac uwch swyddog i 

“oruchwylio’r broses”.  Roedd y papurau a oedd ar gael yn cynnwys asesiad y 

ThG cyntaf, y llythyr yn gwrthod y cais a llythyr apelio Mr K.  Roedd y 

cofnodion yn dweud: 

 

“Discussed that the initial decision to refuse was on the basis of under 

occupation, that the adaptation is inappropriate for the house and also 

that the property does not meet the long term needs of the tenant.  

Noted that the property benefits from a stair lift at present – appeal 

pack confirmed under occupancy and OT report that the tenant would 

benefit from a move to a more suitable property...members 

acknowledged that tenant would be unwilling to move...Appeal not 

upheld – initial decision in line with policy...” 

 

“Trafodwyd bod y penderfyniad cychwynnol i wrthod wedi’i wneud ar 

sail tanfeddiannaeth, bod yr addasiad yn amhriodol ar gyfer y tŷ a hefyd 

nad yw’r eiddo yn bodloni anghenion hirdymor y tenant.  Nodwyd bod 

lifft grisiau ar gael yn yr eiddo ar hyn o  bryd - roedd pecyn yr apêl yn 

cadarnhau'r tanfeddiannu ac adroddiad y ThG y byddai'r tenant yn elwa 
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o symud i eiddo mwy addas.... roedd yr aelodau yn cydnabod y byddai'r 

tenant yn anfodlon symud...Ni chadarnhawyd yr apêl - penderfyniad 

cychwynnol yn unol â pholisi..." 

 

26. Ar 4 Mawrth, ysgrifennodd CCG at Mr K. Roedd y llythyr yn hysbysu Mr 

K fod ei apêl wedi methu.  Cafodd y rhesymau eu crynhoi.  Roedd y llythyr yn 

dod i ben fel a ganlyn: 

 

“The [Appeals Panel] understands that their decision will disappoint 

you; however, the fact that your home is a three bedroomed house and 

that you are the only tenants does mean that your property is under 

occupied.” 

 

“Mae’r [Panel Apêl] yn deall y bydd eu penderfyniad yn eich siomi; ond 

mae’r ffaith bod eich cartref yn dŷ tair ystafell wely ac mai chi yw'r unig 

denantiaid yn golygu bod eich eiddo wedi'i danfeddiannu."  

 

27. Ar 28 Mawrth, anfonodd un o Therapyddion Galwedigaethol y Cyngor 

(“yr ail ThG”) e-bost at CPHC.  Roedd yn dweud ei fod wedi gweithio gyda Mr 

K am nifer o flynyddoedd.  Roedd ei e-bost yn dweud ei fod yn “llwyr gefnogi 

ei gais am gawod cerdded-i-mewn-iddi.”  Cyfeiriodd at asesiad yr oedd wedi’i 

wneud ychydig ddyddiau yn gynharach.  Roedd yr asesiad hwnnw yn cynnwys 

pryder Mr K y byddai o bosibl yn drewi o ŵrin pe na allai gael cawod ac roedd 

yn teimlo embaras pan oedd ffrindiau ac aelodau’r teulu yn ymweld. 

 

Anghydfod Mr K â CCG 

 

28. Roedd Mr K yn herio tegwch a chyfreithlondeb polisïau CCG a 

dilysrwydd y penderfyniad yn ei achos, gyda chymorth CPHC.  Dechreuodd y 

broses hon ym mis Mawrth 2013 a dod i ben gyda chŵyn Mr K i mi, a 

dderbyniais ar 28 Tachwedd.  Dylid nodi i hwn fod yn gyfnod dwys o ohebu 

rhwng y partïon.  Doedd dim oedi sylweddol ar ran CCG. 

 

Tystiolaeth CCG 

 

29. Esboniodd CCG fod ganddo gyllideb ar gyfer addasiadau “yn unol â’r 

Cytundeb Trosglwyddo” gyda’r Cyngor.  Dywedodd ei fod, ers mis Mawrth 

2012, wedi cymeradwyo 86% o geisiadau am gawod cerdded-i-mewn-iddi 
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neu ystafell wlyb.  Mae hefyd wedi addasu 55 eiddo gwag i ddiwallu 

anghenion tenantiaid sy’n symud i mewn. 

 

Dywedodd CCG: 

 

“...investing in the right adaptations ...is important.  It allows [CCG] to 

make best use of the adapted properties in which it has invested.   

 

All of [its] policies are designed to be flexible and reasonable in 

delivering consistent services to all tenants...the policies recognise the 

diversity of our tenants and the lifestyle choices they make.  However, 

[CCG] considers that choices made by tenants must be made within the 

context of reasonable and proportionate boundaries. 

[CCG] strives to use available funding by effectively planning and 

managing our housing stock to better meet people’s assessed needs for 

adapted and accessible homes whilst putting the individual at the centre 

of our services enabling them wherever practicable to enjoy the same 

choices and control over their lives as everyone else.  Taking this need 

for balance into consideration, [CCG] considers encouraging tenants to 

move to a more suitable property to be a proportionate means of 

meeting an assessed need.”  

 

“...mae buddsoddi yn yr addasiadau iawn...yn bwysig.  Mae’n gadael i 

[CCG] wneud y defnydd gorau o'r cartrefi sydd wedi’u haddasu ac y 

mae wedi buddsoddi ynddynt.   

 

Bwriedir i’w holl bolisïau fod yn hyblyg a rhesymol wrth ddarparu 

gwasanaethau cyson i bob tenant...mae'r polisïau yn cydnabod 

amrywiaeth ein tenantiaid a'r dewisiadau ffordd-o-fyw a wnânt.  Ond, 

mae [CCG] yn ystyried bod yn rhaid i’r dewisiadau a wneir gan 

denantiaid gael eu gwneud yng nghyd-destun ffiniau rhesymol a 

chymesur.  

Mae [CCG] yn ymdrechu i ddefnyddio'r arian sydd ar gael drwy 

gynllunio a rheoli ein stoc dai yn effeithiol i ddiwallu'n fwy effeithiol 

anghenion asesedig pobl am gartrefi hygyrch wedi’u haddasu, gan roi'r 

unigolyn wrth galon ein gwasanaethau a’u galluogi lle bynnag y bo 

modd i fwynhau'r un dewisiadau a rheolaeth dros eu bywydau â phawb 
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arall.  Gan roi ystyriaeth i'r angen hwn am gydbwysedd, mae [CCG] o'r 

farn bod annog tenantiaid i symud i eiddo mwy addas yn ffordd 

gymesur o ddiwallu angen sydd wedi’i asesu."  

 

30. Crynhodd CCG ei bolisïau yng nghyd-destun yr uchod.  Dywedodd fod y 

Polisi Addasiadau: 

 

“...provides a consistent approach to providing adaptations whilst 

allowing the flexibility required to provide a service suitable to the 

diverse needs of our tenants.  It enables [CCG] to: manage its local 

housing stock; reuse its adapted and accessible housing stock; and 

spend its adaptations budget effectively.” 

 

“...yn darparu ffordd gyson o ddarparu addasiadau ond sydd hefyd yn 

rhoi'r hyblygrwydd gofynnol i ddarparu gwasanaeth sy’n addas i 

anghenion amrywiol ein tenantiaid.  Mae’n galluogi [CCG] i: reoli ei stoc 

dai leol; ailddefnyddio ei stoc dai hygyrch ac sydd wedi’i addasu; a 

gwario ei gyllideb addasiadau’n effeithiol.” 

 

Haerai: 

 

“Each request for a major adaptation is considered according to the 

unique circumstances of the tenant.”   

 

“Mae pob cais am addasiad mawr yn cael ei ystyried yn ôl amgylchiadau 

unigryw'r tenant.” 

 

31. Dywedodd CCG ei fod yn “ystyried effaith ei bolisïau ar grwpiau 

penodol.”  Amlinellodd nifer o bolisïau a gwasanaethau sy’n ceisio bodloni 

anghenion ei denantiaid ac yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth.  

Ychwanegodd fod y Polisi Addasiadau yn “destun craffu” gan ei Fforwm 

Gwasanaethau Cwsmeriaid o Safon yn ystod y broses o’i ddatblygu.  Mae’r 

Fforwm yn cynnwys aelodau staff a thenantiaid a Hyrwyddwr Gofalwyr y 

Cyngor.  Cafodd y polisi ei adolygu gan y Fforwm ym mis Mehefin 2013 ac ni 

wnaethpwyd dim newidiadau. 

 

32. Roedd CCG yn gwrthod yr honiad y gallai ei bolisïau orfodi tenantiaid o’u 

cartrefi petai ceisiadau am addasiadau yn cael eu gwrthod.  Haerai: 
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“...it may be that the tenant decides to stay in their home without the 

adaptation; or it may be they use our Tenants Improvements and 

Alterations Policy.”  [sy’n gadael i’r tenantiaid dalu am addasiadau eu 

hunain] 

 

“efallai y bydd y tenant yn penderfynu aros yn ei gartref heb yr 

addasiad, neu efallai y bydd yn defnyddio ein Polisi Gwelliannau ac 

Addasiadau Tenantiaid [sy’n gadael i’r tenantiaid dalu am addasiadau eu 

hunain] 

 

33. Trafododd CCG achos Mr K.  Roed yn esbonio bod y Panel Addasiadau 

wedi derbyn asesiad y ThG ar 9 Ionawr 2013.  Dywedodd bod y cais wedi 

cael ei werthuso drwy ystyried holl anghenion Mr K a’r ffordd orau o gael 

gwared â’r rhwystrau sy’n ei atal rhag mwynhau ei gartref, cynaliadwyedd 

unrhyw ateb, yr effaith ar Mrs K a'r defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau.  

Ychwanegodd: 

 

“[The First OT] advised that [Mr K’s] condition is degenerative.  

Consideration was given to what would happen to [Mr and Mrs K’s] 

quality of life should [Mr K’s] use of the stair lift become unsafe as his 

condition degenerated.  The Adaptations Panel considered that the 

stairs to [Mr K’s] home is a barrier that increasingly disables him from 

accessing his bathroom and bedroom.  Therefore, providing a walk-in 

shower upstairs was considered not to be an appropriate solution. 

 

“Dywedodd y [ThG Cyntaf] fod cyflwr [Mr K] yn gyflwr dirywiol.  

Ystyriwyd beth fyddai'n digwydd i ansawdd bywyd [Mr a Mrs K] petai 

defnydd [Mr K] o'r lifft grisiau yn achosi perygl wrth i'w gyflwr ddirywio.  

Roedd y Panel Addasiadau’n teimlo bod y grisiau yng nghartref [Mr K] 

yn rhwystr a fydd yn ei gwneud yn fwy a mwy anodd iddo fynd i’w 

ystafell ymolchi a’i ystafell wely.  Felly, nid oeddynt yn teimlo bod 

darparu cawod cerdded-i-mewn-iddi i fyny'r grisiau yn ateb priodol.” 

 

Dywedodd CCG y bydd Mr K yn y man o bosibl angen lifft pwrpasol drwy’r 

llawr i fynd i fyny’r grisiau neu gael ystafell ymolchi i lawr grisiau.  Roedd hyn 

yn ystyriaeth eilaidd.  Dywedodd CCG er na wnaeth gofnodi gwybodaeth i 

ddangos ei fod wedi rhoi ystyriaeth lawn i gais Mr K, yr oedd wedi gwneud 

hynny. 
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34. Dywedodd CCG fod ganddo “stoc dai eang ac amrywiol” yn ardal Mr K 

a’i fod yn “debygol iawn” y gallai wneud “cynnig rhesymol” o lety amgen a 

fyddai’n diwallu’i anghenion.  Felly, penderfynodd y Panel Addasiadau mai’r 

ateb gorau fyddai dod o hyd i eiddo arall i Mr K, gan ddarparu cyfarpar 

cludadwy yr un pryd.  Ond, nododd fod Mr K yn “benderfynol” na fyddai’n 

symud. 

 

35. Dywedodd CCG fod y Panel Apêl wedi gwneud ei benderfyniad yn unol 

â'i gylch gwaith. 

 

36. Dywedodd CCG y byddai ei Bolisi Gwelliannau ac Addasiadau Tenantiaid 

mae’n debyg yn caniatáu i Mr K dalu am yr addasiad ei hun.  Ond, gan fod yr 

eiddo yn “gartref sy'n addas i deulu”, byddai amod yn cael ei osod ar y 

cytundeb y byddai'n rhaid i Mr K adfer yr ystafell ymolchi cyn iddo adael. 

 

37. Haerai CCG nad oedd y gŵyn a gyflwynwyd drwy CPHC yn 

“adlewyrchiad teg o'i bolisïau” ac yn rhoi “darlun anghytbwys” o'i 

wasanaethau i gwsmeriaid. Mewn cyferbyniad, roedd yn dweud ei fod yn delio 

mewn “modd sensitif” â materion yn ymwneud ag addasiadau i bobl anabl. 

 

Dadansoddiad a Chasgliadau 

 

38. Mae’r materion sydd wrth wraidd cwyn Mr K yn gymhleth.  Y mae yma 

ddimensiwn moesol anodd.  Yn y fath gyd-destun, mae'n hanfodol fod 

awdurdodau cyfrifol fel CCG yn llunio fframwaith polisi cadarn, sy'n gyfreithlon 

ac sy'n gallu bod yn sail i asesiadau rhesymol o amgylchiadau unigol ac 

wedyn gwneud penderfyniadau teg o fewn y fframwaith hwnnw.  Yn fy marn 

i, mae CCG yn fras wedi cyflawni'r cyntaf ond, yn achos Mr K, wedi methu o 

ran yr olaf.  Rwy’n esbonio'r casgliadau hyn isod.  

 

39. Dylwn nodi hefyd bod y materion hyn yn sicr wedi achosi trallod mawr i 

Mr K.  Rwy'n cydymdeimlo â'i sefyllfa, a hynny heb fod dim bai arno ef.  I fod 

yn deg, mae’r ystyriaethau sydd wrth wraidd yr achos hwn hefyd yn heriau 

sylweddol i landlordiaid cymdeithasol yng nghyd-destun prinder llety i bob 

golwg yn gyffredinol.  Mae'n ymddangos bod CCG yn ymateb yn gadarnhaol 

i’r rhan fwyaf o geisiadau y mae'n eu derbyn yn y cyswllt hwnnw.   
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40. Y materion cyd-destunol hanfodol yw ba mor gyfreithlon a pha mor 

rhesymol yw Polisi Addasiadau CCG.  Mae hyn yn berthnasol i'r ddau pwynt 

bwled cyntaf yng nghwyn Mr K, fel y nodir ym mharagraff 3 uchod.  Does dim 

dwywaith bod darpariaethau’r Ddeddf Cydraddoldeb yn berthnasol i’r Polisi 

Addasiadau.  Byddwn yn ychwanegu nad wyf yn teimlo bod unrhyw 

ddeddfwriaeth arall, megis Deddf Hawliau Dynol 1998, yn ychwanegu dim at 

y cyd-destun cyfreithiol a ddarperir gan y Ddeddf Cydraddoldeb.  Y prif 

gwestiwn cyfreithiol ydy a yw’r Polisi Addasiadau yn gadael i gamau rhesymol 

gael eu cymryd fel y mynnir gan y Ddeddf honno (gweler paragraff 8).  Yn 

gyffredinol, rwy’n fodlon ei fod yn gwneud hynny.  Credaf fod y Polisi 

Addasiadau yn darparu'r sail i CCG wneud penderfyniadau rhesymol, a all 

alluogi pobl anabl i barhau i aros yn eu cartrefi, yn amodol ar feini prawf 

rhesymegol ar gyfer dyrannu adnoddau cyfyngedig, o ran eiddo ac o ran arian 

ar gyfer addasiadau.  Yn fy marn i, mae'n gyfreithlon i CCG wrthod cais am 

addasiad ar sail tanfeddiannu mewn rhai amgylchiadau os oes angen taer am 

lety i deulu.        

 

41. Nid oes gennyf bryderon penodol ynghylch pa mor gyfreithlon a 

rhesymol yw Polisi Addasiadau CCG yng nghyd-destun fy ystyriaethau uchod.  

Ond, dylai CCG ystyried dau fater yng nghyswllt y Polisi Addasiadau.  Yn 

gyntaf, er mwyn dangos ei fod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Cydraddoldeb, 

dylai bennu dull ymarferol o ymgorffori sylfaen dystiolaethol gadarn o ran 

nifer y teuluoedd perthnasol sy'n disgwyl am lety maint teulu a pha mor hir 

maent yn gorfod aros.  Mae hyn yn bwysig, oherwydd mae’r Polisi 

Addasiadau’n seiliedig ar angen am fwy o gartrefi addas i deuluoedd i 

ddiwallu'r galw.  Rwy’n tybio bod y wybodaeth hon ar gael.  Dylid ei chysylltu 

â’r Polisi Addasiadau mewn modd y gellir ei hadolygu.  Bydd hyn yn galluogi 

CCG i ddangos eu bod wedi ystyried y gofynion sy’n cystadlu ymysg grwpiau 

gwahanol mewn modd tryloyw ac ar sail achos wrth achos.  Yn achos Mr K, 

byddai gwybodaeth o’r fath wedi gwneud y penderfyniad i wrthod ei gais yn 

fwy rhesymol, ac yn cyd-fynd yn well â’r Polisi Addasiadau.   

 

42. Mae’r ail fater yn ymwneud â’r cyfnod o 18 mis i ddod o hyd i lety arall 

ar ôl gwrthod y cais am addasiad.  Nid wyf yn fodlon fod hyn yn gyfreithiol 

gadarn.  Petai oedi hir o'r fath wrth ddod o hyd i lety arall yn codi mewn 

unrhyw achos unigol, efallai ei fod yn groes i ddyletswydd CCG o dan y 

Ddeddf i gymryd y cam rhesymol o gynnig llety arall.  Er y dylid ystyried pob 

achos ar ei haeddiant, byddai'n rhaid ailystyried cais pe na fyddai llety arall 

addas ar gael ar ôl "cyfnod rhesymol" (a fyddai yn fy marn i yn gyfnod 
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penodedig llawer byrrach na 18 mis).  Oherwydd problemau iechyd Mr K a’r 

ffaith nad oedd yn gallu gofalu am ei lanweithdra personol, nid yw'n syndod 

nad oedd ef (nac unrhyw denant arall yn ei sefyllfa) wedi'i ddarbwyllo y 

byddai eiddo arall addas yn cael ei ddarparu o fewn amserlen resymol pan 

oedd yn wynebu gorfod aros am 18 mis i gael llety arall priodol.  

 

43. Er bod y materion a grynhoir uchod yn faterion polisi cyffredinol, ac yn 

faterion i CCG benderfynu arnynt, rwyf o’r farn bod diffyg tystiolaeth amlwg i 

gefnogi safbwynt CCG a'r cynnig cyffredinol (yn hytrach na phenodol) o lety 

arall priodol wedi effeithio ar farn Mr K am ganlyniad ei gais.  Oherwydd hyn, 

mae rhywfaint o anghyfiawnder yn ei achos.  Felly, rwy’n cynnal agweddau o 

gŵyn Mr K i’r graddau cyfyngedig hynny. 

 

44. Trof yn awr at y ffordd y deliodd CCG yn benodol â chais Mr K am 

gawod cerdded-i-mewn-iddi, sef trydedd agwedd y gŵyn yn fy marn i.  Mae’n 

ymddangos bod y penderfyniad cychwynnol i wrthod cais Mr K wedi'i wneud 

heb ddealltwriaeth lawn ac nid yng nghyd-destun penderfyniad blaenorol i 

osod lifft grisiau.  Does dim byd yn y cofnodion i awgrymu bod amgylchiadau 

Mr K wedi cael eu hystyried megis y ffaith iddo fod yn y tŷ am gyfnod hir a'i 

sylwadau am fod yn rhy hen ac anabl i wynebu gorfod symud.  Does dim sôn 

ychwaith yn y dystiolaeth am ba mor fuan y byddai iechyd Mr K yn ei gwneud 

hi’n anghynaliadwy iddo barhau yn yr eiddo.  Mae peidio ag ystyried 

amgylchiadau unigol yn groes i’r Polisi Addasiadau.  Pan ddaeth i’r apêl, 

methodd y Panel Apêl â nodi'r diffyg amlwg hwnnw er gwaethaf ei gylch 

gwaith clir a chyfyngedig i wneud yn union hynny.  Gan i CCG fethu â 

chydymffurfio â’i bolisi ei hun drwy beidio ag ystyried amgylchiadau unigol, 

rwy’n dyfarnu bod hyn yn gamweinyddu.  Fel y nodwyd uchod, dylai 

penderfyniadau fod yn seiliedig ar dystiolaeth eglur a dylai CCG fod wedi 

gwneud mwy o ymdrech i rannu gwybodaeth am y pwysau ar ei restr aros â 

Mr K.  Rwyf hefyd yn credu y gallai CCG fod wedi gwneud mwy o ymdrech i 

drafod llety arall gyda Mr K a’r cymorth a allai ei dderbyn, er ei anfodlonrwydd 

amlwg i ystyried symud, rhywbeth a nodwyd yn aml. 

 

45. Oherwydd y methiannau a ddisgrifiwyd, ni fyddai disgwyl i Mr K dderbyn 

na deall y penderfyniad a gafodd ei wneud.  Yn ogystal, credaf na roddodd 

CCG wrandawiad teg i'w gais.  Roedd hyn yn anghyfiawnder iddo.  Roedd yn 

haeddu gwell.  Rwy'n cynnal ei gŵyn yn ymwneud â'r broses gwneud 

penderfyniad. 
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46. Mae'n ymddangos i mi, pa mor eithriadol o anodd y bydd y materion yn 

aml, y gall landlordiaid cymdeithasol weithredu polisïau sy’n cydnabod y 

rhyngweithio cymhleth rhwng hawliau a gobeithion tenantiaid, cyllideb â 

therfyn arian ar gyfer addasiadau a’r problemau a achosir gan brinder stoc a 

galw uchel.  Does dim dewis ganddynt ond gwneud hynny. Ond, wrth wneud 

penderfyniadau yn y cyd-destun anodd hwnnw, rhaid iddynt wneud hynny: 

 

 gan gydymffurfio'n llawn â'r Ddeddf Cydraddoldeb, a gyflwynwyd i 

ddiogelu categorïau o ddinasyddion yn erbyn gwahaniaethu 

 yn unol ag arferion gweinyddu da 

 gan sicrhau eu bod yn dilyn eu polisïau eu hunain 

 gan roi sylw dyladwy i amgylchiadau unigol achos – yn achos Mr K e.e. 

ystyried y galw am lety ar gyfer teuluoedd yn y lleoliad a gwybodaeth 

fwy benodol am unrhyw ddirywiad disgwyliedig yn ei iechyd. 

 

Argymhellion 

 

47. Rwy’n argymell bod CCG yn darparu tystiolaeth i mi, yn unol â'r 

amserlen a nodir, ei fod wedi: 

 

A. ysgrifennu at Mr K, gyda chopi i CPHC, i ymddiheuro am y camweinyddu 

a’r anghyfiawnder a nodir yn yr adroddiad hwn (un mis) 

 

B. talu £300 i Mr K am yr anghyfiawnder y mae wedi’i ddioddef (un mis) 

 

C. cynnig penderfyniad o’r newydd ac yn brydlon i Mr K yng nghyswllt ei gais 

am gawod cerdded-i-mewn-iddi, gydag ymrwymiad i sicrhau y bydd yn 

cwmpasu’r canlynol: 

 

 asesiad ThG newydd yn cael ei gynnal gan unigolyn sydd wedi bod yn 

gysylltiedig â’r mater hwn 

 ystyried unrhyw arwyddion yn yr asesiad hwnnw ynghylch pryd y 

rhagwelir y bydd iechyd a symudedd Mr K yn dirywio. 

 cyfnewid gwybodaeth benodol gyda Mr K am angen CCG am gartrefi 

teulu ac amgylchiadau unigol Mr K 

 y cyfle i Mr K, os bydd yn dewis ei gymryd, gael gwybod rhagor am y 

mathau o gartrefi a lleoliadau a all fod ar gael a’r help a allai ei gael i 

symud 

 penderfyniad newydd gan y Panel Addasiadau, sy’n cynnwys cydnabod 
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ac ystyried amgylchiadau Mr K (un mis) 

 

D. adolygu paragraff 5.5. o’r Polisi Addasiadau ynghylch y cyfnod 18 mis i 

ddod o hyd i lety arall i denantiaid y mae eu cais am addasiadau wedi cael ei 

wrthod (tri mis) 

 

E. ystyried yr angen i adolygu’r Polisi Addasiadau i ymgorffori’r sail 

dystiolaethol sy’n sail iddo, fel y nodir ym mharagraff 42 uchod (tri mis) 

 

49.    Mae CCG wedi cytuno i weithredu’r argymhellion uchod. 

 

 

 

 

 

 

Nick Bennett                                                         29 Awst 2014 
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