
   

 

 
 
 
 

  
 
 
 
  

 
5 Gorffennaf 2022 
 
Annwyl  
 
ATISN 16379 – Arian roddwyd i cymdeithasau tai penodol 
 
Y cais  

Diolch ichi am eich cais a ddaeth i law ar 7 Mehefin 2022. Roeddech yn gofyn 
am yr wybodaeth ganlynol: 
 
Ar gyfer y blynyddoedd 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021, nodwch faint o arian 
roddodd Lywodraeth Cymru i’r cymdeithasau tai canlynol: 
 
Adra, Clwydalyn, Grŵp Cynefin, North Wales Housing, Cartefi Conwy, ac 
Wales and West Housing 
 
Ein hymateb  
 
Gweler y tabl isod, sydd yn nodi cyfanswm y cyllid a ddarparwyd gan yr adran 
Tai ac Adfywio Llywodraeth Cymru i'r chwe chymdeithas dai penodol, fesul 
blwyddyn ariannol o 2017 - 2021. 
 
 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Adra  £7.881m £12.567m £13.586m £19.264m £22.100m 

Clwyd Alyn  £5.374m £15.724m £7.898m £28.548m £27.453m 

Grŵp Cynefin  £9.935m £4.086m £4.045m £7.182m £7.949m 

North Wales 
Housing  

   £297k £1.596m    £291k £1.750m £4.238m 

Cartefi 
Conwy  

£5.672m £7.982m £7.873 £8.009m £8.534m 

Wales and 
West 
Housing 

£17.378m £29.790m £27.406m £29.822m £39.639m 

Nodi: 
 

i. Mae cyfanswm y cyllid yn cynnwys cyllid Grant a Benthyciad. 
ii. Mae'r holl Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn gweithredu yn 
Rhanbarth Gogledd Cymru, gyda Wales & West yn gweithredu ar sail 
Cymru gyfan, felly'r swm mwy o gyllid. 

 
Y camau nesaf  
  
Os ydych yn anfodlon â'r modd y mae Llywodraeth Cymru wedi ymdrin â'ch 
cais, gallwch ofyn am adolygiad mewnol o fewn 40 diwrnod gwaith ar ôl 



dyddiad yr ateb hwn. Dylech anfon cais am adolygiad mewnol at Swyddog 
Rhyddid Gwybodaeth Llywodraeth Cymru drwy'r post i'r cyfeiriad canlynol:  
 
Yr Uned Hawl i Wybodaeth  
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays  
Caerdydd  
CF10 3NQ  
 
neu drwy e-bostio: rhyddidgwybodaeth@llyw.cymru 
 
Cofiwch nodi'r cyfeirnod ATISN uchod.     
 
Mae gennych hawl hefyd i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth. Gallwch 
gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad canlynol:   
 
Information Commissioner’s Office  
Wycliffe House  
Water Lane  
Wilmslow  
Cheshire  
SK9 5AF. 
 
Fodd bynnag, dylech nodi nad yw'r Comisiynydd fel arfer yn ymchwilio i gŵyn 
nes ei fod wedi bod drwy ein proses adolygu mewnol ni.  
 
Yn gywir 
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