
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y Cyfarfod 13 Chwefror 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau: 

Awdur yr adroddiad Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd ac Amgylchedd 

Adeiladu 

Teitl Trwyddedu Ychwanegol i Dai Amlfeddiannaeth 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad yn sôn am gael mewnbwn Aelodau cyn ymarfer ymgynghori 

cyhoeddus ar ail-ddynodi Cynllun Trwyddedu Ychwanegol i Dai Amlfeddiannaeth 

yn y Rhyl ac ymestyn y dynodiad i eiddo perthnasol ym Mhrestatyn, Dinbych a 

Llangollen. Fel rhan o’r ymarfer ymgynghori, byddwn yn mynychu’r Grwpiau 

Aelodau Ardal perthnasol fel bod aelodau lleol yn cael eu briffio'n llawn a byddwn 

yn cael trafodaethau gyda’r Aelod Arweiniol a gwasanaethau a phartneriaid eraill 

Cyngor Sir Ddinbych hefyd. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1. Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithredu Cynllun Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer 

Tai Amlfeddiannaeth yn y Rhyl ers bron i 10 mlynedd. Mae Deddf Tai 2004 yn 

mynnu ein bod yn adolygu dynodiad y cynllun Trwyddedu Ychwanegol bob 5 

mlynedd. Mae swyddogion yn ceisio cael barn Aelodau cyn ymgymryd ag ymarfer 

ymgynghori cynhwysfawr, ar ailddynodi Cynllun Trwyddedu Ychwanegol yn y Rhyl 

a hefyd ar y cynnig i ymestyn y dynodiad i Brestatyn, Dinbych a Llangollen. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod Aelodau’n cefnogi’r ymgynghoriad a gynhelir i ymestyn y cynllun Trwyddedu 

Ychwanegol ar ôl rhoi ystyriaeth i gynnwys yr adroddiad hwn gan roi ystyriaeth 

benodol i’r canlynol:  



 
 

 

Yr ardal ddaearyddol a gwmpesir gan y cynllun Trwyddedu Ychwanegol. 

Y math o Dai Amlfeddiannaeth a gwmpesir gan y cynllun Trwyddedu 

Ychwanegol. 

 Cyfiawnhad a thystiolaeth i ail-ddynodi cynllun Trwyddedu Ychwanegol. 

Yr Amodau i’w gosod fel rhan o gynllun Trwyddedu Ychwanegol  

Ffioedd i’w gosod ar gyfer cynllun Trwyddedu Ychwanegol   

3.2. a, bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad 

o’r Effaith ar Les (Atodiad 7) fel rhan o’i ystyriaethau. 

4. Manylion yr Adroddiad 

Cefndir 

4.1. Cyflwynodd Deddf Tai 2004 ddyletswydd i awdurdodau lleol weithredu Cynllun 

Trwyddedu Gorfodol ar gyfer mathau penodol o dai amlfeddiannaeth sy’n 

cynnwys: 

 Tri llawr neu fwy a  

 Pump neu fwy o ddeiliaid ac 

 Yn ffurfio dwy aelwyd neu fwy 
 

4.2. Nod y Cynllun Trwyddedu Gorfodol yw sicrhau bod Tai Amlfeddiannaeth yn cael 

eu rheoli'n briodol gan bobl addas a phriodol; bod gan y safle amwynderau a 

chyfleusterau addas a bod y trefniadau diogelwch tân yn dderbyniol.   

4.3. Fodd bynnag, dim ond nifer fach o Dai Amlfeddiannaeth yn Sir Ddinbych sy’n 

disgyn o fewn y meini prawf Trwyddedu Gorfodol a osodir gan y Ddeddf. Ar 

27/01/2020, roedd 33 o dai amlfeddianaeth wedi cael eu trwyddedu o dan y 

cynllun gorfodol.   

4.4. Mae Deddf Tai 2004 hefyd yn cynnwys darpariaethau sy’n galluogi awdurdodau 

lleol i ymestyn cynllun trwyddedu i gategorïau tai amlfeddiannaeth eraill er 



 
 

mwyn mynd i’r afael â phroblemau penodol nad ydynt yn cael eu cwmpasu gan 

y Cynllun Gorfodol.  Gelwir hyn yn Drwyddedu Ychwanegol. 

4.5. Ar 8 Medi 2009 cymeradwyodd y Cabinet Gynllun Trwyddedu Ychwanegol i’r 

Rhyl.  Daeth y Cynllun hwn i rym ar 1 Ionawr 2010.  Adolygwyd y Cynllun gan y 

Cabinet ym mis Rhagfyr 2014 a chafodd ei ymestyn am 5 mlynedd arall. 

4.6. Ar 27 Ionawr 2020, roedd 145 o dai amlfeddiannaeth wedi cael eu trwyddedu 

trwy’r Cynllun Trwyddedu Ychwanegol a 33 wedi’u trwyddedu trwy’r Cynllun 

Gorfodol h.y. cyfanswm o 175. 

Elfennau i’w Hystyried: 

Yr ardal ddaearyddol a gwmpesir gan y cynllun “Trwyddedu Ychwanegol”. 

4.7. Ar hyn o bryd dim ond i eiddo perthnasol yn y Rhyl y mae’r cynllun Trwyddedu 

Ychwanegol yn berthnasol. Mae Swyddogion yn argymell ehangu’r cynllun i 

gynnwys tai amlfeddiannaeth ym Mhrestatyn, Dinbych a Llangollen. 

Y math o Dai Amlfeddiannaeth a gwmpesir gan y cynllun “Trwyddedu 

Ychwanegol”. 

 unrhyw fath o dai amlfeddiannaeth fel y diffinnir yn Adran 254 Deddf Tai 

2004 nad ydynt yn disgyn o fewn y cynllun trwyddedu gorfodol, lle mae tri 

neu fwy o bobl yn ddeiliaid, gan ffurfio dau neu fwy o aelwydydd. 

 Tai Amlfeddiannaeth a ddiffinnir o fewn cwmpas Adran 257 y Ddeddf Tai; Tai 

Amlfeddiannaeth a grëwyd trwy droi adeiladau yn fflatiau, ond nad ydynt yn 

ateb gofynion Rheoliadau Adeiladu 1991 ac nad ydynt wedi cael eu 

diweddaru i’r safonau perthnasol yn dilyn hynny 

 Cyfiawnhad a thystiolaeth i ail-ddynodi cynllun Trwyddedu Ychwanegol. 

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

datgan bod yn rhaid i’r awdurdod lleol fod yn fodlon bod y meini prawf penodol 

wedi’u cyflawni. Mae Atodiadau 1, 3, 4 a 5 yr adroddiad hwn yn darparu 

llythyrau cefnogi gan Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub 

Gogledd Cymru ar gyfer ymestyn y cynllun Trwyddedu Ychwanegol, ynghyd â 

mwy o dystiolaeth i gefnogi estyniad y cynllun. 



 
 

Yr Amodau i’w gosod fel rhan o gynllun Trwyddedu Ychwanegol  

4.9. Mae’r Amodau a’r Safonau Trwyddedu wedi cael eu hadolygu a’u diweddaru 

oherwydd bod y safonau presennol wedi’u mabwysiadu’n wreiddiol yn ôl yn 

2010.  Mae’r amodau arfaethedig wedi’u hamlinellu yn Atodiad 2.  Y prif 

newidiadau yw: 

 Newid y safonau gofod ystafelloedd fymryn i gyd-fynd â rhai Lloegr. 

 Newidiwyd Amodau Arbed Ynni er mwyn cyd-fynd â Rheoliadau Arbed 
Ynni (Eiddo Rhentu Preifat) (Cymru a Lloegr) 2015 

 Amodau manylach ar gyfer Storio a Gwaredu Sbwriel 

 Newidiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol 

 Diogelwch Nwy – Mae’n rhaid gosod larwm carbon monocsid mewn unrhyw 
ystafell a ddefnyddir fel llety preswyl ac sy’n cynnwys unrhyw offer nwy.  

 Ffioedd i’w gosod ar gyfer cynllun Trwyddedu Ychwanegol 

4.10. Mae’r ffioedd Trwyddedu hefyd wedi cael eu hadolygu.  Rydym yn cynnig 

mabwysiadu’r Cynllun Ffioedd presennol gyda chymelliadau a gostyngiadau i 

landlordiaid sy'n cydymffurfio ac yn rheoli'n dda. Gweler y ffioedd a’r taliadau yn 

Atodiad 6. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

5.1. Cydnabyddir bod angen sicrhau bod tai ar gael i ddiwallu anghenion trigolion Sir 

Ddinbych a bod hon yn ffactor bwysig wrth gadw neu ddenu pobl ifanc i fyw yn 

yr ardal. Mae rheoli'r sector rhentu preifat yn effeithiol ac yn effeithlon, yn 

enwedig Tai Amlfeddiannaeth, yn allweddol i sicrhau bod yr amcan hon yn cael 

ei chyflawni ar gyfer tenantiaid, trigolion a landlordiaid. 

5.2. Mae rheoli Tai Amlfeddiannaeth hefyd yn cyfrannu at ddarparu ystod eang o 

letyau sydd ar gael i ddiwallu gwahanol anghenion ac mae’n cyfrannu at un o’r 

camau gweithredu i gefnogi pobl ifanc i gael mynediad at gartrefi addas y 

gallant eu fforddio. 

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

lle bydd pobl sydd mewn gwaith yn dymuno byw ynddi ac mae angen i’r tai 

amlfeddiannaeth sy’n weddill gael eu rheoleiddio yn gyfatebol i gyflawni hyn. 



 
 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1. Bydd costau’n cael eu cynnwys yng nghyllidebau gwasanaethau a chynigir bod 

y ffioedd trwyddedu presennol yn cael eu cadw. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? 

7.1. Prif gasgliad yr Asesiad o Effaith ar Les yw bod y canlyniad yn cyfrannu'n bositif 

at y nodau lles yn gyffredinol.  Gall cynllun trwyddedu tai fel hyn gael 

amrywiaeth eang o effeithiau cadarnhaol ar les cymdeithasol, effaith 

amgylcheddol ac ar welliannau economaidd i’r ardal ehangach. Mae’r 

adroddiad hwn wedi amlygu bod angen ffocws go iawn ar gynhwysiad 

cymdeithasol a datblygiad. Gweler Atodiad 7 am gopi o’r Asesiad o Effaith 

ar Les. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1. Mae’r Ddeddf Tai yn mynnu bod yr Awdurdod yn cymryd camau rhesymol i 

ymgynghori ag unigolion sy’n debygol o gael eu heffeithio gan ddynodi cynllun 

“Trwyddedu Ychwanegol” ac ystyried unrhyw sylwadau a dderbynnir cyn 

dechrau gweithredu’r cynllun. Bydd ymgynghori ffurfiol yn dechrau ar ôl i 

aelodau ystyried yr adroddiad hwn. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Dylai unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â'r cynllun hwn gael eu cynnwys mewn 

cyllidebau presennol ac felly nid oes unrhyw oblygiadau ariannol amlwg yn yr 

adroddiad. 

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i’w lleihau? 

10.1. Nid oes unrhyw risgiau yn gysylltiedig â chynnal ymgynghoriad. Eir i’r afael ag 

unrhyw risgiau a nodir yn ystod y broses ymgynghori cyn cyflwyno adroddiad i’r 

aelodau. 



 
 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Mae Adran 56 Deddf Tai 2004 (y Ddeddf) yn rhoi pŵer i’r awdurdod lleol naill ai 

ddynodi ardal eu rhanbarth neu ardal o fewn eu rhanbarth fel un sy'n destun 

cynllun trwyddedu ychwanegol mewn perthynas â disgrifiad o Dai 

Amlfeddiannaeth a nodir yn y dynodiad. 

Mae Adran 65 (2) y Ddeddf yn rhoi pŵer i’r awdurdod lleol osod safonau lleol 

uwch yn ogystal â'r safonau a ragnodir gan ddeddfwriaeth. 

Mae Adran 63(3) y Ddeddf yn datgan y gall yr awdurdod lleol ofyn am ffi 

ynghlwm wrth gais trwyddedu, a osodir gan yr awdurdod lleol. 

Mae Adran 7.4.1 o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau’r gwasanaeth 

Craffu o ran adolygu a datblygu polisi.  


