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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
 Mae’r Cyngor yn diwygio cytundeb tenantiaeth tai'r Cyngor i adlewyrchu newidiadau 
yn y gyfraith ac arfer sydd wedi codi ers hynny ac i alluogi’r Cyngor i ddelio â 
materion megis ymddygiad gwrthgymdeithasol yn fwy effeithiol.  
 
Mae’n rhaid i’r Cyngor ddilyn proses ragnodedig gyfreithiol i ddiwygio telerau 
cytundeb tenantiaeth, gan gynnwys cyfnod ymgynghori o ddeufis gyda’r holl 
denantiaid a chyflwyno Hysbysiad Amrywiad Terfynol cyn y gellir gweithredu unrhyw 
delerau newydd. 
 
Pwrpas yr adroddiad hwn yw diweddaru’r aelodau ynglŷn â’r cynnydd a wnaed hyd 
yn hyn a cheisio cymeradwyaeth y Cabinet i fabwysiadu’r cytundeb tenantiaeth 
newydd.  (Atodiad 1). Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cabinet bydd hysbysiad 
amrywiad ffurfiol yn cael ei gyflwyno i’r holl denantiaid cyfredol ar ddechrau 2015, 
gyda thelerau’r cytundeb tenantiaeth ddiwygiedig yn weithredol o’r 1 Ebrill 2015. 
Bydd y cytundeb newydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer tenantiaethau newydd sy’n 
dechrau o’r 1 Rhagfyr 2014 i osgoi'r angen i ymgynghori ymhellach.   
 
2. Beth yw'r Argymhellion? 
 
 Mae angen penderfyniad i fabwysiadu’r fersiwn derfynol ddiwygiedig o Gytundeb 
Tenantiaeth Tai'r Cyngor gyda Hysbysiad Amrywiad Terfynol yn y Cabinet ar 16 
Rhagfyr 2014.  
 
3. Manylion yr Adroddiad 
 
3.1 Mae'r cytundeb tenantiaeth cyfredol wedi bod ar waith ers bron i 20 mlynedd ac 
nid yw bellach yn addas at y diben. 
 
3.2 Roedd angen diweddaru’r cytundeb i adlewyrchu newidiadau yn y gyfraith ac 
arfer sydd wedi codi ers hynny ac i'n galluogi i ddelio â materion megis ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn fwy effeithiol. 
 
3.3 Mae nifer o newidiadau arfaethedig yn y gyfraith o ran cosbau ar gyfer problemau 
megis ymddygiad gwrth-gymdeithasol a gweithgareddau troseddol yn y cartref yn 
ddiweddarach eleni. Mae hyn yn cael ei adlewyrchu yn y cytundeb newydd mewn 



ffordd generig i roi diogelwch ychwanegol rhag newidiadau deddfwriaethol yn y 
dyfodol. Yr enghreifftiau yw'r ddau bŵer newydd arfaethedig i ddisodli'r ASBO 
(Gorchymyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol) gyda'r Gorchymyn Ymddygiad 
Troseddol (CBO) a'r Gorchymyn Gwahardd Yfed (DBO). 
 
3.4 Cyn dechrau adolygiad o gytundeb tenantiaeth ym mis Mai 2014 cafwyd barn 
gyfreithiol, mewnol ac allanol, i sefydlu’r broses a’r camau rhagnodedig i ddiwygio’r 
cytundeb.  Adolygwyd arferion gorau hefyd ynghyd â chymharu ag awdurdodau 
cyfagos oedd wedi diwygio eu cytundebau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.   
 
3.5  Hysbyswyd a datblygwyd y cytundeb diwygiedig drafft gydag amrywiaeth o 
ddulliau gan gynnwys Grŵp Llywio Hunan Ariannu HRAS tenantiaid ac aelodau; 
sesiynau gwybodaeth anffurfiol gyda thenantiaid; a diweddariadau rheolaidd gyda’r 
Aelod Arweiniol.  Cyn ei gyflwyno i’r tenantiaid ei ymgynghori adolygwyd y drafft 
terfynol a’r Hysbysiad o Amrywiad rhagarweiniol gan dîm cyfreithiol mewnol y cyngor 
a  gan gyngor allanol.   
 
3.6 Cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol rhwng 11 Awst a 12 Hydref 2014. Gellir gweld y 
manylion yn adran 7 isod.  Cafwyd 501 ymateb, gyda dros 90% o’r adborth yn bositif 
o ran cynnwys y cytundeb a 82% yn gweld dim newid neu newidiadau er gwell.  
(Gweler atodiad 2).  
 
3.7 Mae’r holl denantiaid wedi derbyn amrywiaeth o ddogfennau gan gynnwys:  

 Hysbysiad Amrywiad Rhagarweiniol – wedi’i baratoi gan gyngor allanol ac yn 
amlinellu'r newidiadau arfaethedig i’r cytundeb.  

 Cytundeb tenantiaeth diwygiedig drafft - mae'r drafft newydd yn adlewyrchu 
newidiadau mewn deddfwriaeth ac arfer gorau ac adrannau newydd pwysig o 
dan y pennawd Eich Cytundeb Tenantiaeth ac Amodau Gorfodi Tenantiaeth 
sy’n  cymryd y newidiadau i  ystyriaeth. Mae hefyd yn ehangu adran “Eich 
Rhent a Thaliadau Eraill” i ystyried gofyniad Llywodraeth Cymru bod yn rhaid i 
ni wahanu Taliadau Gwasanaeth a rhent  o fis Ebrill 2015 (gweler yr adroddiad 
ynglŷn â gweithredu taliadau gwasanaeth).  

 
3.8 Mae adborth yr ymarfer ymgynghori wedi’i gasglu a gwnaed y newidiadau 
terfynol i’r cytundeb drafft.  Ceisiwyd barn gyfreithiol ynglŷn â’r ddogfen derfynol gyda 
chais i gynhyrchu Hysbysiad Amrywiad Terfynol i gyd-fynd â’r cytundeb tenantiaeth 
newydd.  (Gweler Atodiad 3). Mae hyn yn crynhoi’r newidiadau rhwng fersiynau 
cyfredol a fersiynau newydd y cytundeb.  
 
3.9  Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cabinet, bydd yr Hysbysiad Amrywiad Terfynol 
a’r Cytundeb Tenantiaeth newydd yn cael eu cyflwyno i’r holl denantiaid cyfredol ym 
mis Ionawr 2015.  
 
3.10 Cynlluniwyd hefyd i gyflwyno Llawlyfr i Denantiaid yn ystod 2015 i’w ddefnyddio 
gyda’r cytundeb tenantiaeth.  Gan gynnig mwy o wybodaeth i denantiaid a 
gwybodaeth ddefnyddiol, a bydd mewn arddull y gellir ei ddiweddaru yn y dyfodol.  
(Atodiad 4) 
 
4. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 



Drwy egluro cyfrifoldebau’r Tenant a’r Landlord a gorfodaeth ddilynol y cytundeb, 
bydd yn cynorthwyo gyda’r blaenoriaethau corfforaethol o strydoedd glân a thaclus, 
tai o ansawdd da a bod pobl ddiamddiffyn yn cael eu diogelu ac yn gallu byw mor 
annibynnol â phosibl.  Bydd cyflawni hyn yn golygu y gall y Cyngor ymdrin â 
lleiafswm y tenantiaid y mae eu gweithredoedd gwrthgymdeithasol yn y cartref yn 
achosi pryder neu ofid i denantiaid eraill.  
 
Drwy wahanu’r Taliadau Gwasanaeth o daliadau rhent bydd yn darparu gwell 
tryloywder o ba wasanaethau Cyngor y mae’r tenant yn talu amdanynt gan arwain at 
well ansawdd gwasanaeth a gwell cymdogaethau o’r herwydd.  Mae hyn yn unol â 
disgwyliadau Llywodraeth Cymru a bydd yn galluogi’r Gwasanaethau Tai i ddiwallu 
ein gofynion rheoleiddio.  
 
5. Faint fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
 Er bod hyn yn ymarfer sylweddol, mae costau’r prosiect wedi’u cynnwys yng 
nghyllidebau cyfredol y Cyfrif Refeniw Tai.   
Rhagamcanir y bydd cost y cyngor cyfreithiol, ymgynghori, argraffu a phostio o'r 
dechrau i adeg cyflwyno’r cytundeb newydd yn £33mil.   
 
Gan fod hwn yn gytundeb ffurfiol rhwng Cyngor Sir Ddinbych fel Landlord a’i 
Denantiaid, mae’n ymwneud â’r swyddogaethau a gyflawnir gan yr Adran Tai a 
Datblygu Cymunedol.   Ni ddylai gael effaith uniongyrchol ar wasanaethau eraill. 
 
6. Beth yw'r prif gasgliadau o'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  (Atodiad 5) 
 
Mae’r denantiaeth ddiwygiedig yn galluogi cyflwyno codi tâl am wasanaeth ar gyfer y 
preswylwyr, gofyniad Llywodraeth Cymru fel rhan o’u polisi newydd gosod rhent.  
 
Fel y disgwylir oherwydd bod angen cynnal ardaloedd cymunedol, mae’r 
dangosyddion cynnar yn nodi y bydd lefel y Taliadau Gwasanaeth ar gyfer fflatiau ac 
adeiladau gwarchod yn uwch na llety anghenion cyffredinol oherwydd costau cynnal 
a chadw ardaloedd cymunedol.  Gan fod dros 1200 o unedau wedi’u dynodi ar gyfer 
pobl hŷn, yna efallai y bydd hyn yn cael effaith anghymesur ar y tenantiaid hyn.  Fodd 
bynnag, gellir lliniaru hyn gan fod 72% o denantiaid gwarchod yn derbyn cymorth 
tuag at eu rhent ac eitemau taliadau gwasanaeth drwy Fudd-dal Tai.  
 
Er mwyn lliniaru’r effeithiau ar gyfer tenantiaid eraill ar ôl cyflwyno'r taliadau 
gwasanaeth, ym mlwyddyn un rydym yn argymell gostwng y rhent yn ôl swm y 
Taliadau Gwasanaeth, ac felly ni fydd costau ychwanegol tu hwnt i daliadau rhent 
cyfredol y tenantiaid.  Bydd hyn yn eu cyflwyno’n raddol ac felly’n lleihau effaith 
unrhyw daliadau yn y dyfodol.   Yn ogystal â hyn, rydym yn dechrau adolygiad 
parhaus o’n holl gontractau gwasanaeth, i sicrhau VFM a gallai hyn leihau costau 
rhai o’r gwasanaethau, fydd yna'n arbed arian i’r tenantiaid.  
 
Bydd y newidiadau arfaethedig i’r Gytundeb Tenantiaeth yr un fath ar gyfer llety 
Anghenion Cyffredinol a llety gwarchod.  Nid oes unrhyw beth sy’n wahaniaethol 
tuag at unrhyw un o’r grwpiau a ddiogelir.  
 



7. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda’r Pwyllgor Archwilio ac 
eraill?  

 
Cwblhawyd cyfnod ymgynghori o 9 wythnos oedd yn cynnwys yr holl denantiaid, 
cynrychiolwyr o Ffederasiwn Tenantiaid a Phreswylwyr Sir Ddinbych, Cynghorwyr a 
staff Tai Sir Ddinbych ar 12 Hydref 2014.  
 
7.1 Fel rhan o’r ymgynghoriad, cyflwynwyd llythyr Hysbysiad Amrywiad 
Rhagarweiniol ar gyfer pob tenant a chyd-denant (4,200).  Yn ogystal â’r Hysbysiad 
hwn rhoddwyd y canlynol iddynt:  

 llythyr eglurhaol yn egluro beth yr ydym yn ei gynnig a beth yr ydym wedi’i 
gynnwys yn y pecyn  

 copi drafft o’r cytundeb tenantiaeth arfaethedig ynghyd a chopi o’n cytundeb 
tenantiaeth cyfredol i’w cymharu  

 ffurflen ymgynghori er mwyn i’r tenantiaid ddarparu sylwadau ynglŷn â’r 
newidiadau a nodwyd, ynghyd ag amlen ymateb ragdaledig.  

 cyfarfodydd a diweddariadau gyda Grŵp Llywio Hunan Ariannu Cyfrif Rhent 
Tai, 31 Gorffennaf, 17 Medi a 14 Tachwedd. 

 anfon cynnwys y pecyn at yr holl aelodau a’u briffio ar 11 Awst  

 adborth ymgynghori gan Gynghorwyr a’r Cabinet Anffurfiol   
 
7.2  Bydd unrhyw denantiaeth newydd a roddwyd o’r 11 Awst 2014 wedi derbyn yr un 
llythyrau a phecynnau wrth gofrestru.  
 
7.3  Roedd y cyfnod ymgynghori ynglŷn â’r hysbysiad rhagarweiniol yn parhau am 2 
fis o'r 11 Awst i’r 12 Hydref 2014 gan roi digonedd o gyfle i’r tenantiaid anfon ymateb.  
Roedd y dulliau ymgynghori’n cynnwys:  

 ffurflen ymateb  

 cyfathrebiad ysgrifenedig cyffredinol i Dai a Datblygu Cymunedol 

 sesiynau galw heibio ledled y Sir rhwng 3 Medi a’r 7 Hydref   

 ymateb ar e-bost i tenancy.agreement@denbighshire.gov.uk  

 llinellau ffôn aml-bwynt a sefydlwyd ar gyfer ymholiadau sylfaenol dros y ffôn 
neu adborth 

  cyfle i gysylltu â'u Swyddog Cymdogaeth gydag ymholiadau sylfaenol         
 
7.4 Mae Newyddlen wedi’i chyflwyno i’r holl denantiaid yn cynnwys erthygl ynglŷn â’r 
denantiaeth newydd.  Rydym hefyd wedi darparu ymateb 1 i 1 i unrhyw un oedd wedi 
gofyn am gymorth i ddeall y newid.  
 
8. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
Bydd y costau ychwanegol wedi’u cynnwys yn y Cyfrif Refeniw Tai am y flwyddyn.   
 
9. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w 

lleihau? 
 
Mae cynllun prosiect manwl wedi’i ddatblygu a byddwn yn monitro cynnydd drwy 
Grŵp Llywio HRAS.   



Byddai'n effeithio ar ein gallu i ymdrin â materion megis Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol pe na bawn yn defnyddio Cytundeb Tenantiaeth sy’n addas i 
bwrpas.  Yn ogystal â hyn, ni fyddwn yn gallu cydymffurfio â gofyniad Llywodraeth 
Cymru i wahanu taliadau gwasanaeth a rhent y flwyddyn nesaf fydd yn golygu incwm 
llai ym mlynyddoedd y dyfodol.  
Bydd rhifau cyswllt unwaith eto’n cael eu darparu i ymdrin ag unrhyw gwestiynau all 
godi o gyflwyno’r cytundeb newydd.  
 
10. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
Mae’r broses a gymerwyd a’r newidiadau arfaethedig hefyd yn adlewyrchu 
cydymffurfiaeth ag Adran 103 Deddf Tai 1985.  


