
 

Adroddiad i’r Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod  13 Rhagfyr 2022  

Aelod / Swyddog Arweiniol  Cynghorydd Rhys Thomas / Liz Grieve Pennaeth 

Cymunedau a Chwsmeriaid 

Awdur yr adroddiad  Geoff Davies, Swyddog Arweiniol – Tai Cymunedol 

Teitl Gosod Rhent Tai a Chyllidebau Refeniw Tai a Chyfalaf 

2023/24 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer cynnydd rhent blynyddol Tai Sir 

Ddinbych, Cyfalaf y Cyfrif Refeniw Tai a Chyllidebau Refeniw ar gyfer 2023/24 a 

Chynllun Busnes y Stoc Dai. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1. Mae’n ofyniad statudol i osod cyllidebau a lefelau rhent cyn dechrau’r flwyddyn 

ariannol.  Mae’n rhaid i’r gyllideb fod yn gyson gyda’r rhagdybiaethau o fewn 

Cynllun Busnes y Stoc Dai, a luniwyd er mwyn cynnal Safon Ansawdd Tai 

Cymru drwy gydol y cynllun busnes 30 mlynedd.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Mabwysiadu Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2023/24 (Atodiad 1) a Chynllun 

Busnes y Stoc Dai (Atodiad 2). 

3.2. Cynyddu rhent anheddau'r Cyngor yn unol â Pholisi Llywodraeth Cymru (LlC) ar 

gyfer Rhent Tai Cymdeithasol o 5%, i’w weithredu o ddydd Llun 3 Ebrill 2023. 

3.3. Gofynnir i'r Cabinet nodi'r adroddiad ychwanegol (atodiad 3) ar Fforddiadwyedd, 

Effeithlonrwydd Cost a Gwerth am Arian cyn cymeradwyo'r codiad rhent hwn. 

3.4. Bod Cabinet yn cadarnhau ei fod wedi darllen, wedi deall ac wedi cymryd i 

ystyriaeth yr Asesiad o’r Effaith ar Les (Atodiad 4) fel rhan o’i ystyriaethau. 



 
 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Rhoddir manylion y canlyniad diweddaraf a ragwelir ar gyfer y Cyfrif Refeniw 

Tai (CRT) 2022/23 yn Atodiad 1, yn unol â'r adroddiad monitro misol. Rhagwelir 

y bydd balansau, ar ddiwedd y flwyddyn, yn £2,157 miliwn.  Noder bod y 

Cyngor wedi gweld cynnydd o hyd at 30% mewn costau cynnal a chadw, a 

chostau rhaglen gyfalaf eleni. 

Mae manylion y gyllideb arfaethedig ar gyfer 2023/24 hefyd i’w gweld yn 

Atodiad 1.  

Polisi Rhenti Llywodraeth Cymru 

Datblygodd Llywodraeth Cymru bolisi ar gyfer rhenti tai cymdeithasol a fydd yn 

cael ei weithredu’n gyson gan bob landlord cymdeithasol ac yn adlewyrchu 

eiddo’r Landlord o ran ei fath; maint; lleoliad ac ansawdd.  

O ystyried y cynnydd sylweddol yng nghyfradd chwyddiant y DU (CPI) sy’n 

10.1%, ar gyfer 2023/24, mae’r Gweinidog wedi cytuno i gynnydd rhent 

uchafswm o 6.5% ar y cyd â rhai ymrwymiadau ychwanegol eraill yn cael eu 

cytuno gyda’r sector tai. Mae’r rhain yn cynnwys dim troi allan oherwydd caledi 

ariannol a darparu cymorth a dargedir i aelwydydd, mae’r rhain yn faterion y 

gallwn ymrwymo iddynt.  

Mae penderfyniad y Gweinidog yn uchafswm ac ar gyfer Sir Ddinbych rydym yn 

cynnig cynyddu ein rhenti wythnosol 5%. Felly, i grynhoi - 

 Cyfanswm y cynnydd ar draws yr holl stoc yw 5%.   

 Y rhent wythnosol cyfartalog fydd £102.31 

 Y cynnydd rhent wythnosol cyfartalog fydd £4.87 

Cymorth i Denantiaid 

Er bod 2022 wedi bod yn flwyddyn anodd yn ariannol i aelwydydd ac rydym yn 

gwybod y bydd hyn yn parhau yn 2023 a thu hwnt, rydym yn fodlon y gallwn 

ddangos fforddiadwyedd a gwerth am arian ein rhent wythnosol.  

Mae 72% o denantiaethau yn cael budd-dal lles a chymorth gyda chostau tai 

gydag unrhyw gynnydd mewn rhent yn cael ei dalu gan y cymorth hwn.   



 
 

Rydym yn gweithio’n galed i ymgysylltu â thenantiaid sydd mewn perygl o fynd i 

ddyled:  rydym wedi buddsoddi mewn gwaith atal ac ymyrraeth gynnar, gan 

ganolbwyntio ar ddull cefnogol yn hytrach na disgyblu. Mae cyfeirio tenantiaid at 

Gyngor ar Bopeth Sir Ddinbych a Sir Ddinbych yn Gweithio am gymorth wedi’i 

dargedu wedi bod yn arbennig o effeithiol (gweler Atodiad 3) 

Rhaglen Cyfalaf ac Adeiladu Newydd 

Nid yw cynnydd o 5% mewn rhenti wythnosol yn cadw i fyny â chyfradd 

chwyddiant CPI na’r lefelau o chwyddiant mewn costau rydym yn eu profi ar hyn 

o bryd ac a fydd yn herio ein gallu i barhau i fuddsoddi yn ein stoc dai.  Fodd 

bynnag, mae cydbwysedd i’w gyflawni i gefnogi aelwydydd wrth sicrhau y 

gallwn barhau i fuddsoddi yn ein cartrefi presennol, ystyried twf a reolir yn 

ofalus trwy ein rhaglen adeiladu newydd a darparu gwasanaethau o ansawdd i 

gefnogi ein haelwydydd yn effeithiol.  

Cynllun Busnes y Stoc Dai 

Fel rhan o’r broses cyllideb mae’n hanfodol adolygu Cynllun Busnes y Stoc Dai, 

a chyflawnir hyn drwy ymarfer diwydrwydd dyladwy parhaus i adolygu’r 

tybiaethau a ddefnyddir a dilysu cadernid y model ariannol. Mae’r adolygiad 

hefyd yn cynnal dadansoddiad sensitifrwydd. 

Mae Cynllun Busnes y Stoc Dai presennol yn tybio y cynhelir balans o 

£750,000 dros y tymor canolig i liniaru rhag unrhyw risgiau yn y dyfodol.  

Mae Cynllun Busnes y Stoc Dai yn cynnal benthyca i ariannu gwaith cyfalaf 

megis y rhaglenni adeiladu newydd a gwelliannau.  Caiff y lefel o fenthyca ei 

fonitro’n agos gan ei fod yn gysylltiedig â chostau ariannu cyfalaf blynyddol.   

Yn ôl y Rheoliadau mae dal angen i Awdurdodau Lleol yng Nghymru ystyried y 

Cod Darbodus wrth gyflawni eu dyletswyddau o dan Ran 1 Deddf Llywodraeth 

Leol 2003. Felly bydd unrhyw fenthyca gan AwdurdodauTai Lleol yn dilyn dileu’r 

cap benthyca yn parhau i fod yn “ddigymorth” a dylai Awdurdodau Lleol reoli 

unrhyw gynnydd o fewn eu hadnoddau presennol.  

Mae pob cynnydd o 1% mewn rhenti yn rhoi incwm refeniw o £170, 000  

flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae hynny’n darparu digon o gyllideb i fenthyg £3.5m 

pellach dros gyfnod y Cynllun Busnes. Bydd yr argymhelliad i gymhwyso 



 
 

cynnydd o 5% ac nid 6.5% yn costio tua £250, 000 i'r CRT ar gyfer pob 

blwyddyn o'r Cynllun Busnes. Bu i swyddogion hefyd fodelu cynnydd rhent o 

3%, fodd bynnag byddai hyn yn golygu bod cronfeydd wrth gefn y CRT yn 

disgyn yn is na'r isafswm cytunedig o £750k o fewn 2 flynedd a byddai'n lleihau 

ymhellach y benthyca fyddai'n fforddiadwy i ariannu'r rhaglen gyfalaf. Byddai 

hyn yn golygu y byddai rhaglen gyfalaf y Cyngor yn cael ei chwtogi’n ddifrifol. 

Byddai llai o dai Cyngor yn cael eu hadeiladu a llai o dai Cyngor yn cael eu 

huwchraddio i wella effeithlonrwydd ynni. 

Taliadau Gwasanaeth 

Mae incwm y taliadau gwasanaeth yn casglu costau gwirioneddol ar gyfer 

gwasanaethau penodol ac ar y cyfan mae’n dangos cynnydd bychan dros y 

flwyddyn ddiwethaf i £401,000.  Gall y tâl amrywio yn ddibynnol ar yr eiddo 

unigol. O ganlyniad, mae’r gost ar gyfartaledd fesul eiddo wedi cynyddu i £2.33 

yr wythnos (o £2.23 y llynedd). 

Safon Ansawdd Tai Cymru 

Mae’r Cyngor wedi cyflawni’r Safon Ansawdd Tai Cymru gyda’r holl Stoc Dai ym 

Medi 2014. Mae gwariant cyfalaf wedi ei gynnwys yn y CBST sy’n sicrhau bod 

adnoddau digonol ar gael i barhau i gynnal y safon hon hyd at ddiwedd y 

cynllun 30 mlynedd.  Fodd bynnag, rydym yn rhagweld cynnydd sylweddol yn y 

safonau angenrheidiol wrth i ni anelu ar gyfer Sero Net.  Ni ddyrannwyd unrhyw 

gyllideb ar gyfer hyn hyd yma ac mae lefelau cyllid mwy hirdymor yn parhau’n 

anhysbys. 

Mae'r arolwg o gyflwr y stoc wedi nodi gwaith atgyweirio, cynnal a chadw a 

chostau gwella ar gyfer y 30 mlynedd nesaf sydd o ganlyniad wedi eu cynnwys 

yn y cynllun busnes ac yn cysylltu â’r Cynllun Rheoli Asedau. 

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

5.1. Mae Tai yn Flaenoriaeth Gorfforaethol a bydd y rhaglen cyfalaf 5 mlynedd yn 

darparu hwb i'r economi lleol drwy wneud y mwyaf o gyflogaeth leol, 

hyfforddiant a chyfleoedd cadwyn gyflenwi ar gyfer pobl a busnesau lleol. 



 
 

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

6.1. Mae’r Cyfrif Refeniw Tai wedi’i neilltuo, ac mae costau gweithredu wedi eu 

cynnwys drwy renti a thaliadau gwasanaeth.   

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

7.1. Mae’r Cyngor yn ymwybodol y gallai unrhyw gynnydd mewn rhent wythnosol 

gael effaith ar allu rhai o’n cwsmeriaid i gwrdd a’u hymrwymiadau wythnosol.  

Bydd y Gwasanaeth Tai yn parhau i gynnig cyngor a chymorth i’w holl 

gwsmeriaid er mwyn sicrhau y gallant reoli eu cyllid yn effeithiol a gwneud y 

mwyaf o’u hincwm.  Mae’n perfformiad casglu rhent yn parhau’n ardderchog ac 

yn is na’r cyfartaledd yng Nghymru. 

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

8.1. Ymgynghorwyd â Ffederasiwn Tenantiaid a Phreswylwyr Sir Ddinbych ac mae’r 

rheswm dros y cynnydd mewn rhent a’r effaith ar gynllun busnes y Cyfrif 

Refeniw Tai wedi ei egluro’n llawn i’r grŵp. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1.  Mae adolygiad llawn o Gynllun Busnes y Stoc Tai (HSBP) wedi cadarnhau bod 

y Cynllun dan bwysau ariannol sylweddol oherwydd chwyddiant cynyddol, mwy 

o reoleiddio ynghylch safonau ansawdd tai a'r angen am dai. Mae’r cynllun 

presennol ar gyfer 23/24 yn caniatáu inni gadw ein tai mewn cyflwr da a 

pharhau i fuddsoddi mewn cynlluniau adeiladu newydd yr ydym eisoes wedi 

ymrwymo iddynt. Byddai unrhyw leihad yn y cynnydd arfaethedig mewn rhent 

yn gweld gostyngiadau yn y cynllun cyfalaf a fyddai'n peryglu gweld ein stoc tai 

yn gostwng yn is na’r safonau ansawdd. Yn amlwg o safbwynt ariannol byddai 

cynnydd pellach yn golygu y gellid gwneud buddsoddiad pellach o ran Safonau 

Ansawdd Tai Cymru yn gynt ac y gellid ystyried prosiectau adeiladu newydd 

pellach, fodd bynnag rydym yn ymwybodol o'r pwysau costau byw sy'n effeithio 

ar ein holl drigolion. Mae balansau, er eu bod wedi’u cyllidebu i ostwng, yn dal 

ar lefel ddarbodus tra’n caniatáu ariannu gwariant cyfalaf newydd yn y modd 

mwyaf cost effeithiol. 



 
 

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

10.1. Y risg yw methu â dilyn Cynllun Busnes y Stoc Dai ac i osod cyllidebau yn 

briodol a allai arwain at bryderon ariannol ac ymyrraeth bosib gan Lywodraeth 

Cymru. 

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Deddf Tai (Cymru) 2014 sy’n pennu’r polisi rhent. Mae’r Cyfrif Refeniw Tai wedi 

ei neilltuo gan statud.  


