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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
1.1 I’r Cabinet cymeradwyo ailddynodi Cynllun Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer 

Tai Amlfeddiannaeth yn y Rhyl am 5 mlynedd arall.   Caiff y cynllun yma ei 
adnabod fel Cynllun Trwyddedu Ychwanegol (Tai Amlfeddiannaeth) Cyngor 
Sir Ddinbych 2014 (“Y Cynllun”).  

 
1.2 I’r Cabinet hefyd cymeradwyo a mabwysiadu’r Amodau a Ffioedd Trwyddedu 

sydd wedi’u hadolygu a’u diweddaru fel sydd wedi’i hamlinellu yn Atodiad 2 a 
3 fydd yn berthnasol i’r Cynllun Gorfodol presennol a’r Cynllun Trwyddedu 
Ychwanegol ail-ddynodedig. 

 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?  
 
2.1 Mae’r Cynllun Ychwanegol presennol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth yn y Rhyl 

yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2014. Mae’r cynllun wedi cael ei hadolygu ac mae 
ymarferiad ymgynghoriad cynhwysfawr wedi'i gyflawni ynghylch y cynnig i 
ailddynodi. Mae’r adroddiad yma’n ceisio cymeradwyaeth i ailddynodi Cynllun 
Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer Tai Amlfeddiannaeth yn y Rhyl am 5 mlynedd 
arall.  

 
3. Beth yw'r Argymhellion? 

 
3.1  Cymeradwyo i ailddynodi Cynllun Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer Tai 

Amlfeddiannaeth yn y Rhyl am 5 mlynedd arall fel a nodir yn Atodiad 1. 
 
3.2 Cymeradwyo’r Amodau i'w gosod fel rhan o Gynllun "Ychwanegol” a 

“Gorfodol" (Atodiad 2) 
 
3.3  Cymeradwyo'r Ffioedd i'w gymhwyso at Gynllun Trwyddedu "Ychwanegol" a 

“Gorfodol” (gweler Atodiad 3).   
 

3.4. I gefnogi’r syniad na ddylai’r dyddiad gweithredu fod yn hwyrach na 1 Ebrill 2015 
sy’n cydymffurfio â’r isafswm cyfnod statudol o 3 mis rhwng dynodiad 
cymeradwy a gweithredu.  



  

 
4. Manylion yr Adroddiad 
 
4.1 Cyflwynodd Deddf Tai 2004 ddyletswydd newydd i awdurdodau lleol weithredu 

Cynllun Trwyddedu Gorfodol ar gyfer mathau penodol o Dai Amlfeddiannaeth 
drwy’r Sir sy'n cynnwys tri neu fwy o fwy o loriau a gyda phump neu fwy o 
breswylwyr, gan ffurfio dwy aelwyd neu fwy.  

 
4.2 Nod y Cynllun Trwyddedu Gorfodol oedd sicrhau bod Tai Amlfeddiannaeth yn 

cael eu rheoli'n briodol gan bobl cymwys a phriodol; bod gan y safle offer 
addas gydag amwynderau a chyfleusterau digonol a bod trefniadau diogelwch 
tân yn dderbyniol.   

 
4.3 Dim ond nifer fach o Dai Amlfeddiannaeth yn Sir Ddinbych oedd yn disgyn o 

fewn y meini prawf Gorfodol a osodwyd gan y Ddeddf (h.y. 33 o Dai 
Amlfeddiannaeth gorfodol, pob un ohonynt bellach yn drwyddedig) 

 
4.4 Mae Deddf Tai 2004 hefyd yn cynnwys darpariaethau sy'n galluogi pob 

awdurdod lleol i ymestyn Trwyddedu i gategorïau eraill o Dai Amlfeddiannaeth 
er mwyn ymdrin â phroblemau penodol sydd heb eu cynnwys yn y Cynllun 
Gorfodol.  Gelwir hyn yn “Drwyddedu Ychwanegol”. 

 
4.5 Ar 8 Medi 2009, cymeradwyodd y Cabinet Gynllun "Trwyddedu Ychwanegol" 

ar gyfer y Rhyl fel bod llawer mwy o Dai Amlfeddiannaeth yn cael eu “dal" gan 
reolau Trwyddedu. 

 
4.6 Daeth y Cynllun hwn a elwir yn Gynllun Trwyddedu Ychwanegol (Tai 

Amlfeddiannaeth) Cyngor Sir Ddinbych 2009 i rym ar 1 Ionawr 2010 ac mi 
fydd yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2014 (roedd hi felly’n gynllun 5 mlynedd). 

 
4.7 Mae Cynllun Trwyddedu Ychwanegol 2009 yn berthnasol i rai mathau o Dai 

Amlfeddiannaeth yn y Rhyl, mae’n amlinellu’r strwythur ffioedd ac yn cynnwys 
amodau trwyddedu safonol a phenodol.  Cafodd y Cynllun ei gyfyngu i'r Rhyl 
gan mai dyma lle mae'r sylfaen dystiolaeth yn dangos y cyfiawnhad ar gyfer y 
rheolyddion ychwanegol. 

 
4.8 Er mwyn dynodi Cynllun Trwyddedu Ychwanegol, mae Deddf Tai 2004 yn 

nodi bod yn rhaid i'r awdurdod lleol fod yn fodlon bod meini prawf penodol yn 
cael eu bodloni. Mae Atodiad 1 yr adroddiad hwn yn rhoi mwy o fanylion am y 
meini prawf hyn a sut yr ydym yn credu mae’r rhain yn cael eu bodloni yn y 
Rhyl er mwyn caniatáu ailddynodi’r Cynllun am 5 mlynedd arall.    Barn y 
Swyddogion yw nad oes digon o dystiolaeth o Dai Amlfeddiannaeth problemus 
mewn mannau eraill yn y Sir i gyfiawnhau’r Cynllun mewn mannau eraill y tu 
allan i'r Rhyl. 

 
4.9 Ar 31 Mawrth 2014, roedd 95 o Dai Amlfeddiannaeth wedi eu trwyddedu 

drwy’r Cynllun “Trwyddedu Ychwanegol” a 33 wedi'u Trwyddedu drwy’r 
Cynllun Gorfodol, hynny yw 128 o Dai Amlfeddiannaeth wedi eu harchwilio a'u 
trwyddedu. 

 



  

4.10 Ar hyn o bryd, mae'r Cynllun Trwyddedu Ychwanegol dim ond yn berthnasol i 
rai mathau o Dai Amlfeddiannaeth yn y Rhyl. Mae swyddogion yn argymell 
bod y Cynllun yn cael ei ehangu i gynnwys mwy o fathau o Dai 
Amlfeddiannaeth, ond yn parhau i fod yn gyfyngedig i’r Rhyl. Mae rhagor o 
fanylion yn Atodiad 1. 

   
4.11 Mae'r Amodau a Safonau Trwyddedu wedi eu hadolygu a'u diweddaru gan fod 

y safonau presennol wedi’u mabwysiadu yn wreiddiol yn ôl yn 2007. Mae’r 
Amodau arfaethedig wedi’u hamlinellu yn Atodiad 2. 

 
4.12 Mae'r ffioedd Trwyddedu hefyd wedi eu hadolygu.  Rydym yn bwriadu 

mabwysiadu'r Strwythur Ffioedd presennol gyda chymhellion a gostyngiadau 
ychwanegol i landlordiaid am gydymffurfio a rheoli da fel a amlinellir yn 
Atodiad 3. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Mae darparu tai o ansawdd da yn flaenoriaeth gorfforaethol gyda rheolaeth 

effeithiol ac effeithlon o’n sector rhentu preifat, yn benodol Tai 
Amlfeddiannaeth, yn allweddol i sicrhau bod yr amcan hwn yn cael ei gyflawni 
ar gyfer tenantiaid, preswylwyr a landlordiaid. 

 
5.2 Mae rheoli Tai Amlfeddiannaeth hefyd yn cyfrannu at flaenoriaeth y Cyngor i 

"ddatblygu'r economi leol" drwy gefnogi sector rhentu preifat gwell sy’n ffynnu 
yn ogystal ag amddiffyn pobl fregus sy’n byw yn y sector rhentu preifat. 

 
5.3 Yn Ardal Adfywio Gorllewin y Rhyl rydym yn ceisio creu cymdogaeth 

ddeniadol lle bydd pobl sy'n gweithio eisiau byw ac mae angen i’r Tai 
Amlfeddiannaeth sydd ar ôl gael eu rheoleiddio yn gymesur er mwyn cyflawni 
hyn.  

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Mi fydd modd adennill costau drwy’r strwythur ffioedd adolygedig fel y cynigir 

yn Atodiad 3. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai’r templed AEC wedi'i lenwi gael ei 
atodi fel atodiad i'r adroddiad. 

 
7.1 Mae’r AEC a gynhaliwyd ynghylch y polisi newydd yn dangos nad ydy unrhyw 

grŵp dan anfantais anghyfartal o ganlyniad i’r newidiadau hyn. 
 

7.2 Mae’r AEC llawn ar gael yn Atodiad 4, ynghyd ag asesiad effaith ar iechyd. 
 
8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda’r Pwyllgor Archwilio ac 

eraill?  
 



  

8.1 Cafodd y cynigion eu hystyried gan y Pwyllgor Archwilio Cymunedau a 
gynhaliwyd ar 11 Medi 2014. Roedd y Pwyllgor o blaid ailddynodi’r Cynllun 
Trwyddedu Ychwanegol yn Y Rhyl am 5 mlynedd arall. 
 

8.2 Mae’r Ddeddf Tai ei gwneud yn ofynnol i'r Awdurdod gymryd camau rhesymol 
i ymgynghori â phobl sy'n debygol o gael eu heffeithio gan ddynodiad Cynllun 
"Trwyddedu Ychwanegol" ac i ystyried unrhyw sylwadau a dderbyniwyd cyn ei 
weithredu. 

 
8.3 Cyflawnwyd ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol fel a amlinellir yn Atodiad 5 ac 

mae’r holl ymatebion i’r ymgynghoriad wedi’u coladu yn Atodiad 6. 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Dylai unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â'r canllawiau hyn gael eu cynnwys o 

fewn y cyllidebau presennol a’r strwythur ffioedd newydd.  
 
10. Pa risgiau sydd yna, ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
10.1 Caiff y rheolyddion trwyddedu ychwanegol eu gweld fel cydran bwysig o’r 

strategaeth tai lleol ac maent yn cefnogi’r gwaith adfywio cyfredol yn y Rhyl.   
Risg peidio â mabwysiadu’r Cynllun yw na fydd gan nifer o Dai 
Amlfeddiannaeth yn y Rhyl reolyddion digonol i sicrhau safonau derbyniol 
rheolaeth a lletya. 
 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
11.1 Mae adran 56 Deddf Tai 2004 (y Ddeddf) yn rhoi'r pŵer i awdurdod lleol 

ddynodi ardal yn ei ddosbarth yn ddarostyngedig i drwyddedu ychwanegol 
mewn perthynas â disgrifiad o Dai Amlfeddiannaeth a bennir yn y dynodiad.  
 

11.2 Mae adran 65 (2) o'r Ddeddf yn rhoi'r pŵer i awdurdodau lleol osod safonau 
lleol uwch yn ychwanegol at y safonau a ragnodir a osodwyd gan 
ddeddfwriaeth. 
 

11.3 Mae adran 63 (3) o'r Ddeddf yn datgan y gall yr awdurdod lleol ei gwneud yn 
ofynnol i gais trwyddedu gael ei hanfon gyda ffi, a bennir gan yr awdurdod 
lleol. 

 
Rhestr Atodiadau: 
 
Atodiad 1 – PROPOSAL: Proposed designation of an Additional Licensing 
scheme for houses in Multiple Occupation (HMOs) within Rhyl  
Atodiad 2  - Licensing Conditions (Additional & Mandatory) 
Atodiad 3  -  Licensing Fees (Additional & Mandatory) 
Atodiad 4  - Health Impact Assessment and equality impact assessment. 
Atodiad 5  - Consultation Undertaken  
Atodiad 6  - Consultation Responses 


