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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
Tynnu sylw at yr angen gan Lywodraeth Cymru, fel rhan o’r adolygiad hunangyllidol 
Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai, i Sir Ddinbych, fel pob awdurdod arall sy’n dal stoc, 
o Ebrill 2015, i ddadelfennu (gwahanu) taliadau gwasanaeth o gostau rhent ei 
thenantiaid, yn caniatáu i denantiaid adnabod yn glir pa wasanaethau maent yn talu 
amdanynt a beth yw’r taliadau a godwyd am y gwasanaethau hynny. 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?  
Mae angen penderfyniad gan aelodau i wahanu taliadau gwasanaeth oddi wrth renti 
o Ebrill 2015 er mwyn cydymffurfio ag anghenion Llywodraeth Cymru ynghylch 
Hunangyllido ac i adennill y costau hyn drwy fabwysiadu Polisi Codi Tâl Amrywiol. Mi 
fydd costau Taliadau Gwasanaeth wedi’u dadelfennu’n llawn, ynghyd â ffigyrau 
ymgodi Rhent Blynyddol, yn cael eu cyflwyno i’r Cabinet yn Chwefror 2015.  
3. Beth yw'r Argymhellion? 
Bod aelodau’n cytuno ar yr egwyddorion allweddol fydd yn penderfynu sut y caiff 
taliadau gwasanaeth eu cyfrifo a’u gweithredu o Ebrill 2015 ymlaen, gyda phapur 
pellach i’w hystyried ar y newidiadau terfynol fel rhan o broses blynyddol y cyngor o 
osod rhenti tai cyngor ym mis Chwefror 2015. 
Ymofynnir am gydwelediad aelodau ar y materion allweddol canlynol: 

 Mabwysiadu polisi Codi Tâl Amrywiol ar gyfer dosraniad ac adennill i bob 
Tenant sy’n derbyn gwasanaethau. 

 Bod rhenti unigol yn cael eu lleihau yn y flwyddyn gyntaf gan gyfanswm y 
gwasanaethau y gellir codi tâl amdanynt fod tenantiaid yn eu derbyn. 

4. Manylion yr Adroddiad 
4.1. O Ebrill 2015 ni fydd Awdurdodau Lleol bellach yn cael eu heithrio o adrannau 
18-25 Deddf Landlord a Thenant 1985 a bydd rhaid iddynt dangos yn glir pa daliadau 
a godir ar denantiaid am rent a pha daliadau am wasanaethau a ddarparwyd. Yn 
ogystal, unwaith y bydd credyd cynhwysol yn cael ei gyflwyno fel rhan o fesurau 
diwygio lles llywodraeth y DU, bydd angen i bob hawliwr nodi ar wahân beth yw eu 
costau tai. Mae’n werth datgan bod mwyafrif Taliadau Gwasanaeth yn gymwys ar 
gyfer Budd-dal Tai (BT). Fe delir felly am Daliadau Gwasanaeth unrhyw un sy’n 
derbyn BT llawn. Mae tua 65% o’n tenantiaid yn derbyn rhywfaint o BT, ac mae 72% 
o denantiaid mewn Tai Gwarchod yn derbyn BT. 
 
4.2. Mi fyddai taliadau rhent felly’n cael eu hystyried yn daliadau am bethau megis: 
• Costau rheoli tai 
• Atgyweirio ymatebol a chynnal a chadw arfaethedig i eiddo. 
• Gwelliannau strwythurol i ardaloedd cymunedol, tir ystâd ac eiddo unigol 
• Talu am ddyled a achoswyd gan y Cyngor ar gyfer stoc tai 



• Gwaith cyfalaf i gwrdd â Safon Ansawdd Tai Cymru 
 
4.3. Mi fydd angen i daliadau gwasanaeth sy’n perthnasu i wasanaethau sy’n cael eu 
darparu i ardaloedd cymunedol gael eu cydnabod ar wahân a'u codi i'r rhai sy'n 
derbyn y gwasanaeth yn unig. Enghreifftiau o wasanaethau y gellid adennill eu cost 
drwy dâl gwasanaeth fyddai:  
• Gwresogi, goleuo, dŵr a charthffosiaeth mewn ardaloedd cymunedol 
• Gwelliannau gosodiad a gosod mewn ardaloedd cymunedol 
• Cyfleusterau golchi dillad 
• Monitro a gwasanaethu mynediad drwy ddrysau a systemau diogelwch mewn 
ardaloedd cymunedol 
• Glanhau ardaloedd cymunedol 
• Glanhau ffenestri 
• Cynnal a chadw tiroedd   
• Gwasanaethau Swyddog Tai a thâl Rheoli am weinyddu costau gwasanaeth. 
 
4.4. Hyd yn hyn rydyn ni wedi nodi costau gwasanaeth taladwy gwerth £420,000 fydd 
angen cael eu dadelfennu o renti, cynnal a chadw’r tir o amgylch adeiladau sy’n 
gyfrifol am £206,000 o'r ffigwr yma. Fodd bynnag, nid oes modd adennill pob un o'r 
costau yma gan fod eiddo a werthwyd yn cael ei chynnwys mewn taliadau megis 
cadw tir o amgylch adeiladau. 
Mae taliadau gwasanaeth ar hyn o bryd i gyd yn cael eu talu amdanynt o’r Cyfrif 
Refeniw Tai o’r rhenti sy’n cael ei gasglu gan bob tenant, nid yw’r broses felly’n 
dryloyw, ni fydd hi’n cydymffurfio ag anghenion Llywodraeth Cymru o Ebrill 2015 ac 
mae’n annheg ar denantiaid nad ydynt yn derbyn gwasanaethau. 
 
4.5. Argymhelliad Grŵp Llywio Hunangyllidol y Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai yw ein 
bod, drwy ddadelfennu, yn lleihau rhent unigolyn yn unol â faint o wasanaethau y 
gellir codi tâl amdanynt maen nhw’n ei dderbyn yn y flwyddyn gyntaf. Er enghraifft, 
rhent presennol o £70 bob wythnos yr ydym ni’n gallu priodoli £5 ohoni at gost 
taliadau gwasanaeth. Ar gyfer 2015 – 2016 mi fyddai’r rhent a chostau eraill yn 
ymddangos fel a ganlyn:  
    £65 Rhent*  
    £5 Taliadau Gwasanaeth 
    £70 Cyfanswm sy’n Daladwy 
* Mi fydd cynydd rhent ar gyfer 2015—2016 yn seiliedig ar rent net o £65. 
 
4.6. Canlyniad hyn fydd rhenti gwahanol drwy Sir Ddinbych oherwydd dadelfennu'r 
taliadau mae pob tenant yn ei dderbyn. Fodd bynnag, gan fod rhenti’n codi bob 
blwyddyn mi fydd y mecanwaith ar gyfer cynyddu rhenti’n galluogi’r awdurdod i 
gydraddoli’r rhain erbyn 2020. 

 Mae hyn yn hydrin drwy systemau Capita a Thai Agored. 

 Mae’n adlewyrchu’r gwasanaethau mae pob grŵp o denantiaid yn ei dderbyn 
ac felly’n decach i bawb. 

 Costau tiroedd yn unig fydd gan fwyafrif ystadau Anghenion Cyffredinol  felly 
ni fydd hyn yn arwain at nifer gormodol o renti gwahanol. 

 O 3400 o dai, mae arwyddion presennol yn awgrymu nad oes gan 500 
ohonynt daliadau gwasanaeth, bod 1700 ohonynt yn Dai Anghenion 
Cyffredinol ac 1200 ohonynt yn Dai Gwarchod. 

 



4.7. Dewis amgen yw ychwanegu Taliadau Gwasanaeth at renti, ond teimlad y grŵp 
oedd y byddai hyn, ynghyd a’r ymgodi blynyddol, yn achosi codiad gormodol i 
denantiaid hyd yn oed pe bai’n cael ei gyflwyno dros gyfnod o 3 mlynedd. 
 
4.8. Mae galw ar Sir Ddinbych gan Lywodraeth Cymru i gydymffurfio a’r Polisi Rhent 
Tai Cymdeithasol sy’n berthnasol i bob Landlord Cymdeithasol er mwyn datblygu 
fframwaith bolisi rhent cydlynol a chyson. Mae'r Gweinidog Tai wedi cadarnhau'r 
mecanwaith ar gyfer codi rhenti’n flynyddol er mwyn dod a rhenti at lefel “Rhent 
Darged” fyddai’n golygu bod pob Rhent Cymdeithasol ar lefel debyg ar gyfer y fath o 
eiddo mewn sir. 
 
4.9. Dylai hyn oedi rhenti eiddo â gwasanaethau taladwy rhag cyrraedd Rhent 
Darged gan 1 – 2 mlynedd mewn achos eiddo Anghenion Cyffredinol a 3 – 4  
mlynedd mewn achos rhai Tai Gwarchod sy’n derbyn llawer o wasanaethau y gellid 
codi tâl gwasanaeth wedi’i amcangyfrifo o £10 yr wythnos amdanynt. Ar hyn o bryd 
rydym yn disgwyl cyrraedd rhent darged erbyn 2016; drwy’r dull yma bydd hyn yn 
digwydd erbyn 2020. Bydd tenantiaethau newydd o Ebrill 2015 yn dechrau ar Rhent-
Darged-a-thaliadau-gwasanaeth, mi fydd hyn yn cynorthwyo’r cyngor i gyflawni ei 
gyfrifoldeb i uchafu incwm rhenti wrth sicrhau bod rhenti’n aros yn fforddiadwy. Mae 
hyn hefyd yn cyd-fynd â’r hyn y mae awdurdodau eraill yn ei wneud. 
 
4.1.0. Mae’r grŵp wedi trafod y 2 ddull o osod tâl gwasanaeth i’w hadennill, sef 
gosodedig ac amrywiol, ac wedi dod i’r casgliad taw’r dull amrywiol sydd i’w ffafrio. Er 
bod rhaid gwneud mwy o waith gweinyddu mae'n fwy manwl gywir ac yn decach i’r 
Cyngor ac i Denantiaid ill dau. 
 
4.11. Gyda'r dull costau amrywiol rydym yn gosod cost wedi’i amcangyfrifo ar 
ddechrau’r flwyddyn ariannol ac wedyn yn cynhyrchu datganiad pan fydd y flwyddyn 
ar ben. Mae'r datganiad terfynol yn cymharu costau gwir darparu’r gwasanaeth yn 
erbyn yr amcangyfrif. Gall hyn olygu talu credyd yn ôl neu godi swm ychwanegol gan 
y tenant yn y flwyddyn olynol. 
Manteision codi tâl gwasanaeth Amrywiol ydy: 
• Codi tâl penodol ar denantiaid am 12 mis 
• Taliadau gwasanaeth mwy llawn ac y mae modd eu hadennill, wedi’u 
dadelfenni. 
• Caiff datganiad o gostau gwir yn erbyn amcangyfrif ei ddarparu i bob tenant 

bob 12 mis er mwyn tryloywder. 
• Caiff unrhyw ordaliad ei gredydu i gostau’r flwyddyn nesaf 
• Sicrhau adennill costau gwir a chywir yn fwy llawn. 
• Drwy roi fwy o bwyslais ar gostau gwir y gwasanaeth a ddarperir, mae modd i 

ni sicrhau dull gwerth-am-arian. 
Anfanteision yw: 
• Angen mwy o amser i reoli a gweinyddu 
• Caiff tan-daliadau eu hychwanegu at gostau’r flwyddyn nesaf. 
 
4.12. Cynigir bod yr Awdurdod yn mabwysiadu polisi Codi Tâl Amrywiol ac felly’n 
sicrhau bod costau llawn yn cael eu hadennill wrth sicrhau bod y costau gwasanaeth 
yn gywir. Dull amrywiol hefyd yw’r sy’n well gan awdurdodau eraill Gogledd Cymru 
sy’n dal stoc, gan gynnwys Wrecsam ac Ynys Môn. Mae Sir y Fflint yn bwriadu 
cyflwyno taliadau gwasanaeth dros gyfnod o 3 mlynedd yn dechrau â thaliadau 



glanhau ac erial ar ben rhenti ar sail ffi benodol. Roedd Wrecsam yn bwriadu 
ychwanegu taliadau gwasanaeth ar ben eu rhenti presennol i ddechrau, ond mae’r 
syniad bellach wedi’i wrthod. Mae ein dull o ddadelfennu’n llawn o’r flwyddyn gyntaf 
yn golygu y byddwn yn bodloni’r angen gan Lywodraeth Cymru i ddechrau 
dadelfennu erbyn Ebrill 2015 i’w gyflawni erbyn Mawrth 2016. Mi fydd hyn hefyd yn 
rhoi Sir Ddinbych ar y blaen o ran dadelfennu yng Ngogledd Cymru.  
 
 
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
Drwy dryloywder gwasanaethau y gellid codi tâl amdanynt mi fydd y penderfyniad yn 
sicrhau bod y Cyngor yn darparu arbedion effeithlonrwydd a gwella gwasanaethau 
i’w gwsmeriaid. Y gobaith hefyd yw y gall grwpiau o breswylwyr ddymuno sefydlu 
mentrau cymdeithasol i dendro am a chyflawni’r gwaith ei hunain h.y. glanhau, 
cynnal tir ac ati gan arwain at gyfleoedd cyflogi/rheoli a sgiliau trosglwyddadwy, fydd 
yn helpu datblygu'r economi leol.   
6. Faint fydd yn ei gostio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
Er gwaetha’r ffaith bod hyn yn weithred sylweddol, mae costau’r prosiect o fewn cyllid 
presennol y Cyfrif Refeniw Tai. Mi fyddai’r costau gweinyddu cyfredol gan gynnwys 
staff yn cael eu hadennill drwy daliadau gwasanaeth. 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  (Atodiad 1) 
Er bod angen gwaith sylweddol o hyd i gyfrifo Taliadau Gwasanaeth o eiddo i eiddo, 
mae arwyddion cynnar wedi dangos bod cyfanswm gwasanaethau ac felly costau 
byw mewn Tai Gwarchod yn uwch na mewn Anghenion Cyffredinol. 
Ffactor sy’n digolledu yw’r ffaith bod cyfradd uwch o denantiaid Tai Gwarchod yn 
derbyn Budd-dal Tai o’i gymharu â thenantiaid Anghenion Cyffredinol, 72% o’i 
gymharu â chyfartaledd o 65%. 
 
I leddfu'r effaith ar denantiaid yn dilyn cyflwyno taliadau gwasanaeth rydym yn 
argymell bod rhenti’n cael eu lleihau gan gyfradd y Tâl Gwasanaeth yn y flwyddyn 
gyntaf. Bydd codiad rhent blynyddol wedyn yn berthnasol i’r rhent net. Mi fydd hyn yn 
cyflwyno costau cyflawn rhent a thaliadau gwasanaeth yn araf ac felly’n lleihau’r 
effaith ar denantiaid.  Rydym hefyd yn dechrau adolygiad parhaol o’n contractau 
gwasanaeth, er mwyn sicrhau gwerth am arian ac a dweud y gwir mi all hyn leihau 
costau rhai gwasanaethau, arbedion fydd wedyn yn cael ei basio ymlaen i 
denantiaid. 
8.   
Mae cynllun prosiect manwl wedi ei ddatblygu ac mae cynydd yn cael ei fonitro drwy 
Grŵp Llywio’r Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai aelodau a thenantiaid. Mae grwp 
prosiect sy’n cynnwys swyddogion a thenantiaid yn rhoi cymorth i’r grwp llywio  ac yn 
cwrdd bob pythefnos.   
Mae cyfathrebu a chodi ymwybyddiaeth tenantiaid wedi digwydd drwy ymgynghoriad 
cytundeb tenantiaeth gyfredol; erthygl yn newyddlen y tenantiaid; esboniadau wyneb 
yn wyneb thrafodaethau mewn sesiynau taro draw ledled y sir.  
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
Mi fydd y costau ychwanegol o fewn cyllid blynyddol y Cyfrif Refeniw Tai. Mi fydd 
cyflwyno codi tâl am wasanaethau i denantiaid yn 2015/16 yn cael ei fonitro’n agos 
ac mi fydd angen cyfrifo adennill gormodol/rhy fach bob blwyddyn ac adrodd 
amdanynt i denantiaid. 



10.  
Mae cynllun prosiect manwl wedi ei ddatblygu ac mae cynnydd yn cael ei fonitro 
drwy Grŵp Llywio’r Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai. 
Aethpwyd i’r afael â’r effaith gyllidol a risg methu fforddio drwy gynnig lleihau rhenti 
unigol yn Ebrill 2015 gan gyfanswm y gwasanaethau y gellir codi tâl amdanynt y 
mae’r unigolyn yn eu derbyn. 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
Mae’r broses ymgymerwyd â hi hyd yn hyn a chynlluniau gweithredu'r dyfodol yn cyd-
fynd ag argymhellion Llywodraeth Cymru ac yn cydymffurfio â chanllawiau'r Ddeddf 
Landlord a Thenant 1985. 


