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Cyflwyniad 

Mae Cyfrif Refeniw Tai yn cael ei gynnal gan bob un o’r 11 awdurdod lleol yng 
Nghymru sy’n rheoli ac yn berchen ar dai cymdeithasol.  

Mae’r Cyfrif Refeniw Tai wedi’i sefydlu yn ôl y gyfraith. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
cyhoeddi canllawiau ar weithredu a chynnal Cyfrif Refeniw Tai.  

Mae nifer o newidiadau sylfaenol wedi’u gwneud i’r Cyfrif Refeniw Tai dros y chwe 
blynedd diwethaf. Er enghraifft, ers 2016, nid yw Cyfrifon Refeniw Tai yng Nghymru 
yn rhan o system cymorthdaliadau'r DU gyfan mwyach. Yn ogystal, yn 2018, cafodd 
y ‘cap ar fenthyca’ ei dynnu, gan roi rhagor o ryddid i awdurdodau lleol fenthyca er 
mwyn buddsoddi. 

O ystyried y newidiadau, ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi awdurdodau 
lleol i ddarparu rhagor o gartrefi, ymgynghorwyd â rhanddeiliaid er mwyn diwygio’r 
canllawiau ar weithredu’r Cyfrifon Refeniw Tai yng Nghymru. Mae’r ddogfen hon yn 
crynhoi canlyniadau’r ymgynghoriad hwnnw. Er hwylustod cyfeirio, mae’n dilyn yr un 
drefn â chwestiynau’r ymgynghoriad.  

Caiff y canllawiau eu hadolygu yn 2024. 

 

 

 

 

 



 

Cwestiwn 1  

Mae’r llawlyfr yn ceisio cael gwared ar ddyblygu diangen a dwyn y gwahanol 
ddeddfwriaeth, canllawiau a chodau ymarfer ynghyd mewn un llawlyfr. A yw’r llawlyfr 
yn gweithio fel dogfen resymegol ac yn cwmpasu’r holl agweddau perthnasol ar 
weithredu Cyfrif Refeniw Tai? 

Ymatebion yr Ymgynghoriad i Gwestiwn 1 

Ymatebodd deg awdurdod tai lleol (ATLl) i’r cwestiwn hwn.  

Cytunodd pum ATLl  fod y llawlyfr yn rhesymegol ac yn cwmpasu’r holl agweddau 
perthnasol ar weithredu Cyfrif Refeniw Tai. Nododd pum ATLl fod angen egluro rhai 
elfennau. Mae’r elfennau hyn wedi cael eu hystyried a rhoddir ymatebion isod.  

Awgrymodd un o’r ATLlau y dylid adolygu’r llawlyfr yn ffurfiol yn y dyfodol. Cytunwyd 
ar hyn ac mae cyfnod adolygu dwy flynedd wedi cael ei gyflwyno. Nododd un ATLl 
hefyd y dylai’r llawlyfr gynnwys diagramau er hwylustod. Caiff hyn ei ystyried yn 
ystod yr adolygiad nesaf yn 2024.  

Awgrymodd un o’r ATLlau y dylai’r llawlyfr gyfeirio at gorff ehangach o ddeddfwriaeth 
gysylltiedig. Fodd bynnag, bernir y gallai hyn gymhlethu ac estyn y llawlyfr yn 
ddiangen, felly ni chafodd diwygiad ei gynnwys.  

Cwestiynodd un o’r ATLlau y defnydd o’r Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer gwasanaethau 
sy’n ymwneud â digartrefedd a lles, a nododd y dylai’r llawlyfr fod yn fwy penodol. 
Fodd bynnag, mae’r llawlyfr yn cael ei ddarparu ar gyfer arweiniad, nid cyfarwyddyd. 
Dylai ATLlau sicrhau bod eu cyngor yn fanwl gywir ac yn ddilys wrth weithredu’r 
Cyfrif Refeniw Tai. Er mwyn rhoi rhagor o eglurder, mae astudiaeth achos 
ychwanegol wedi’i chynnwys y gellir cyfeirio ati. 

Gofynnodd un o’r ATLlau am ragor o eglurder ynghylch Deddf Rhentu Cartrefi 
(Cymru) 2016. Mae’r llawlyfr wedi cael ei ddiwygio i adlewyrchu’r ffaith bod y Ddeddf 
wedi’i chychwyn. 

Cwestiynodd un o’r ATLlau y pŵer i godi rhenti canolradd a gweithredu mathau 
gwahanol o denantiaethau. Credir bod y llawlyfr yn mynd i’r afael â hyn. 

Gofynnodd un o’r ATLlau am eglurhad ynglŷn â phwerau llesiant ar gyfer 
tenantiaethau nad ydynt yn denantiaethau diogel. Mae brawddeg ychwanegol wedi’i 
chynnwys er mwyn gwneud hyn yn fwy eglur.  

 

Cwestiwn 2  

A yw’r llawlyfr yn egluro’r hyn a ganiateir ac nas caniateir yn y Cyfrif Refeniw Tai? 
Wrth ateb y cwestiwn hwn, os oes meysydd lle nad yw’r llawlyfr yn rhoi eglurder, yn 
eich barn chi, nodwch beth yw’r rhain. 

Ymatebion yr Ymgynghoriad i Gwestiwn 2  



Roedd pedwar ATLl o’r farn bod y llawlyfr yn rhoi eglurder, a nododd pump nad yw’n 
gwneud hynny. 

Gofynnodd un o’r ATLlau am eglurhad ynghylch rhenti canolradd a rhenti marchnad 
– rhywbeth sydd y tu allan i gwmpas Llawlyfr y Cyfrifon Refeniw Tai.  

Gofynnodd un o’r ATLlau am ragor o eglurder ynghylch gweithredu deiliadaethau 
cymysg yn y cyfrif. Fodd bynnag, bernir bod yr astudiaethau achos yn rhoi’r eglurder 
hwn.   

Gofynnodd un o’r ATLlau am ragor o eglurder ynghylch costau gwasanaethau a 
godir ar gronfa’r cynghorau. Fodd bynnag, gan  fod y rhain yn ganllawiau sy’n 
ymwneud â’r Cyfrif Refeniw Tai, ni fwriedir iddynt gwmpasu costau gwasanaethau y 
codir ar gronfa’r cynghorau.  

Gofynnodd un o’r ATLlau am ragor o eglurder ynghylch gweithredu tai marchnad o 
fewn y cyfrif (megis sut i ymdrin â cholledion ariannol). Cynghorir  ATLlau  i ystyried 
eu pwerau a cheisio cyngor ar sut i ymdrin ag adenillion o fuddsoddi yn y cyfrif.  

Nododd un o’r ATLlau y dylai’r llawlyfr gynnwys y pwnc o ddal cyfran ecwiti yn y 
cyfrif. Credir bod paragraff 5.9 yn ymdrin â’r mater hwn.  

Gofynnodd un o’r ATLlau am ragor o eglurder ynghylch diffiniad digartrefedd. Bernir 
bod hon yn swyddogaeth ar wahân y tu allan i gwmpas y llawlyfr, ond mae paragraff 
3.5 yn disgrifio categorïau cysylltiedig o wariant.  

Gofynnodd un o’r ATLlau am eglurhad ynghylch ymdrin â’r gwahanol ddeiliadaethau 
yn y cyfrif. Credir bod hyn wedi’i gynnwys ym mharagraff 2.29.  

 

Cwestiwn 3 

A oes unrhyw feysydd yn y Cyfrif Refeniw Tai nas cwmpesir gan y llawlyfr, y dylid eu 
cynnwys yn eich barn chi 

Ymatebion yr Ymgynghoriad i Gwestiwn 3 

Ymatebodd saith ATLl i’r cwestiwn hwn.  

Nododd pedwar ATLl sylwadau amrywiol ynghylch dyrannu tai cyngor, budd-
daliadau tai, rhenti a thaliadau gwasanaethau. Credir bod y meysydd hyn y tu allan i 
gwmpas y llawlyfr.  

Nododd un o’r ATLlau nad yw’r llawlyfr yn trafod yn ddigonol yr agweddau mwy 
masnachol ar bortffolio eiddo o fewn y cyfrif. Fodd bynnag, mae’r llawlyfr yn nodi y 
dylid cadw adenillion o fuddsoddi o weithgareddau priodol o fewn y Cyfrif Refeniw 
Tai. Cynghorir ATLlau i geisio cyngor proffesiynol ynghylch ymdrin â gweithgareddau 
masnachol o fewn y Cyfrif Refeniw Tai. 

Gofynnodd un o’r ATLlau am ragor o arweiniad ar osod rhenti canolradd. Fodd 
bynnag, mae’r arweiniad hwn  ar gael rywle arall ac nid yw’n briodol ei dyblygu yn y 
llawlyfr.  



Cododd un o’r ATLlau gwestiwn ynghylch dyrannu costau sy’n ymwneud â 
chyfranogiad tenantiaid. Cafodd y llawlyfr ei newid i adlewyrchu hyn.  

Gofynnodd un o’r ATLlau am restr o bethau sydd wedi’u cynnwys a’u hepgor. Fodd 
bynnag, nid yw’r llawlyfr yn rhestr gynhwysfawr o’r hyn y gall ATLlau ddefnyddio’r 
cyfrif yn ddilys ar ei gyfer. Dylai ATLlau geisio cyngor ar unrhyw faes gwariant a allai 
ddod o dan gwmpas y cyfrif.  

 

Cwestiwn 4  

Ni chyfeirir at Gyfarwyddyd 1997 (Eithrio Prydlesau) yn y llawlyfr gan nad yw hyn yn 
gymwys yng Nghymru. Mae’r Cyfarwyddyd yn atal y Cyfrif Refeniw Tai rhag cyfrif am 
brydlesau byrdymor (a ddiffinnir fel rhai am 10 mlynedd neu lai) ar gyfer digartrefedd. 
A oes angen cyflwyno cyfarwyddyd tebyg yng Nghymru, yn eich barn chi? 

Ymatebion yr Ymgynghoriad i Gwestiwn 4 

Ymatebodd wyth ATLl i’r cwestiwn hwn. Roedd dau o’r farn ei fod yn syniad da, 
roedd dau yn niwtral ac roedd pedwar o’r farn nad oes angen y cyfarwyddyd ac ni 
ddylid ei gyflwyno. Yn y mwyafrif o’r ymatebion, nodwyd y dylid bod mor hyblyg â 
phosibl ynghylch y gallu i lesio eiddo. Cytunwyd hefyd y byddai’n fuddiol cael rhagor 
o eglurder ynghylch gwasanaethau anghraidd ac mae paragraff 3.5 wedi cael ei 
gryfhau er mwyn rhoi rhagor o eglurder.  

 

Cwestiwn 5 

Nodwch unrhyw bwyntiau eraill yr hoffech eu gwneud mewn perthynas â’r llawlyfr. 

Ymatebion yr ymgynghoriad i gwestiwn 5 

Ymatebodd saith ATLl i’r cwestiwn hwn.  

Roedd dau ohonynt yn croesawu’r ddogfen o ran yr eglurder mae’n ei roi. Roedd un 
o’r farn y dylai gynnwys lluniau er mwyn hyrwyddo tai cyngor.  

Roedd nifer o sylwadau yn ymwneud â chyhoeddusrwydd y llawlyfr. Cadarnhawyd y 
caiff y ddogfen ei chyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru fel dogfen gyhoeddus. Gall 
ATLlau roi’r llawlyfr, neu grynodebau ohono, i denantiaid os ydynt yn dymuno 
gwneud hynny. 

Awgrymodd un o’r ATLlau y dylid cynnwys rhagor o astudiaethau achos. Cytunwyd y 
byddai hyn yn cael ei ystyried yn yr adolygiad ffurfiol nesaf yn 2024. 

Awgrymodd un o’r ATLlau fod y llawlyfr yn ganllaw cyfreithiol ac ariannol. Nid yw 
Llywodraeth Cymru’n cytuno â’r dehongliad hwn ac mae’n awgrymu y dylai ATLlau 
gomisiynu cyngor arbenigol ar weithredu’r cyfrif.  

Awgrymodd un o’r ATLlau fod y diwygiad hwn yn cynnig cyfle i nodi’n glir sut y gall y 
Cyfrif Refeniw Tai yng Nghymru wneud cyfraniad tuag at gyflawni’r dyletswyddau 



digartrefedd a gyflwynwyd gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014. Bernir bod diwygiadau i 
baragraff 3.5 yn rhoi eglurder ychwanegol ynghylch gwasanaethau digartrefedd a’u 
perthynas â’r Cyfrif Refeniw Tai o safbwynt gwasanaethau anghraidd a 
gwasanaethau tai a noddir gan gronfa’r cynghorau. 

Gwnaeth un o’r ATLlau sylw ynglŷn â’r cymariaethau sydd ar gael. Bernir bod hyn y 
tu allan i gwmpas y llawlyfr.  

Cwestiwn 6 

Mae dyletswydd arnom i ystyried effeithiau ein penderfyniadau polisi ar y Gymraeg, 
o dan ofynion Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Hoffem wybod eich barn ar yr 
effeithiau y byddai’r Llawlyfr Cyfrifon Cyfrif Refeniw Tai yn eu cael ar y Gymraeg, yn 
benodol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg, ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn 
llai ffafriol na’r Saesneg. Beth fyddai’r effeithiau yn eich barn chi? Sut y gellid 
cynyddu effeithiau cadarnhaol a lliniaru effeithiau negyddol?  

Ni chafwyd unrhyw ymatebion i’r cwestiwn hwn.    

Cwestiwn 7 

Esboniwch hefyd sut y gallai’r Llawlyfr Cyfrifon Refeniw Tai gael ei lunio neu ei 
newid, yn eich barn chi, er mwyn cael effeithiau cadarnhaol ar gyfleoedd i 
ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg; a 
pheidio â chael effeithiau andwyol ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg ac ar beidio 
â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg. 

Ni chafwyd unrhyw ymatebion i’r cwestiwn hwn.  

Cwestiwn 8 

Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw faterion 
cysylltiedig nad ydym wedi mynd i’r afael â nhw, defnyddiwch y lle hwn i wneud 
hynny. 

Ymatebion yr Ymgynghoriad i Gwestiwn 8 

Cafwyd cyfanswm o 37 o ymatebion gan naw ATLl gwahanol. Mae’r canlynol yn 
ddadansoddiad o’r prif bwyntiau: 

• Awgrymwyd y dylid cynnwys rhagor o ganllawiau ar wasanaethau cymwys a 
sut i ymdrin ag asedau yn y Cyfrif Refeniw Tai. Bernir bod y llawlyfr l yn 
ddogfen ganllaw, ac nid yw’n rhestr gynhwysfawr o bopeth mae rhaid i ATLl ei 
wneud, na’r pethau mae’n gallu eu gwneud neu beidio, na sut i’w gwneud. 

• Nodwyd sylw ynglŷn â’r cod materion ariannol, a’r gallu i arfer pwerau newydd 
oherwydd trefniadau cymorthdalu (paragraff 2.23). Credir bod 
rhwymedigaethau adrodd ATLlau mewn perthynas â’r cod yn parhau. 
Gwnaed newidiadau i’r llawlyfr er mwyn sicrhau cywirdeb a chysondeb y 
testun yn hyn o beth.  

• Nodwyd sylw ynghylch Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. Cytunwyd y caiff 
y llawlyfr ei newid pan gaiff y Ddeddf ei chychwyn.  



• Mewn perthynas â pharagraff 2.37, cafwyd cais am ragor o gyngor ynghylch 
cartrefi â rhenti marchnad, defnyddio asedau, ac ymdrin ag adenillion o 
fuddsoddi. Cytunwyd y byddai hyn yn cael ei ystyried yn ystod yr adolygiad 
ffurfiol nesaf.  

• Cafwyd cwestiwn ynghylch siopau. Derbynnir y gall y Cyfrif Refeniw Tai 
ddarparu siopau fel rhan o ddatblygu ystad. Fodd bynnag, nid yw’n briodol i’r 
Cyfrif Refeniw Tai gyllido canolfannau siopa.  

• Ceisiwyd rhagor o eglurder ynghylch ymdrin â refeniw a dilysrwydd 
gwasanaethau cyllido drwy’r Cyfrif Refeniw Tai. Gwnaed newidiadau i’r 
llawlyfr er mwyn rhoi rhagor o eglurder ynglŷn â’r mater hwn.  

• Mae wedi’i chadarnhau, yn gyffredinol, nad oes angen cyfarwyddyd i gaffael 
neu feddiannu tir i’r Cyfrif Refeniw Tai, ond dylai ATLlau gyfeirio at adran 74 o 
Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 i gael rhagor o eglurder. Yn gyffredinol, 
dylai ATLlau sy’n bwriadu gwaredu tai annedd Rhan II a/neu dir ystyried a 
yw’r gwarediad arfaethedig yn dod o fewn yr amodau a bennir yn y 
caniatadau cyffredinol sydd wedi’u cynnwys yn Atodiad 2 o’r llawlyfr.    

• Nodwyd sylw ynghylch y ffaith nad oes gan y llawlyfr statws cyfreithiol, a’i 
berthynas â Chylchlythyr 33/95 y Swyddfa Gymreig. Mae’r llawlyfr yn nodi 
sawl tro fod y diffiniadau a ddefnyddir ynddo yn adeiladu ar y rheini a nodir 
yng Nghylchlythyr 33/95 y Swyddfa Gymreig. 

• Mewn perthynas â pharagraff 3.5, roedd un o’r ATLlau o’r farn yr ymddengys 
bod y gwasanaethau craidd ac anghraidd yr un peth. Bernir bod y llawlyfr yn 
glir ynghylch gwasanaethau craidd ac anghraidd. Mae’r olaf yn cynnwys y 
gwasanaethau hynny y dylai cronfa’r cynghorau eu cyllido yn hytrach na’r 
Cyfrif Refeniw Tai. Mae Gwasanaethau Tai Cronfa’r Cyngor yn nodi’r 
gwasanaethau y dylid eu cyllido o gronfa’r cynghorau. 

• Mewn perthynas â pharagraff 3.3, gofynnodd un o’r ATLlau am ragor o 
wybodaeth fanwl am yr hyn y gellir ei gynnwys yn y Cyfrif Refeniw Tai. Bernir 
mai dogfen ganllaw yw’r llawlyfr ac nid yw’n rhestr gynhwysfawr o bopeth y 
gall ATLl ei wneud na’r hyn y mae rhaid iddo’i wneud na sut i’w wneud. 
Cytunwyd i  ystyried ychwanegu rhagor o astudiaethau achos yn ystod yr 
adolygiad ffurfiol nesaf. 

• Mewn perthynas â pharagraff 3.15, gwnaeth un o’r ATLlau sylw ynghylch 
gwasanaethau lesddaliadau. Mae wedi’i chadarnhau bod y cyngor yn y 
canllawiau wedi cael ei ddarparu gan y Gwasanaeth Cynghori ar 
Lesddaliadau.  

• Mewn perthynas â pharagraff 4.1, gwnaeth un o’r ATLlau sylw ynghylch y 
gwaith sy’n mynd rhagddo ar ddangosyddion benthyca materion ariannol y 
Cyfrif Refeniw Tai. Y nod yw cynnwys canlyniadau’r gwaith hwn yn yr 
adolygiad nesaf o’r llawlyfr.  

• Nododd dau ATLl fod potensial i baragraffau 4.3-4.5 a 4.7 gael eu 
camddehongli. Mae diwygiad wedi’i gynnwys ym mharagraff 4.3 i fynd i’r afael 
â hyn.  

• Nododd un o’r ATLlau fod potensial i baragraff 4.12 fod yn anghyson. Mewn 
ymateb, addaswyd y pwyntiau bwled er mwyn rhoi rhagor o eglurder.  



• Mewn perthynas â pharagraff 4.14, nododd un o'r ATLlau sylw ynghylch 
diffiniad taliadau cyllid cyfalaf. Addaswyd teitl yr adran er mwyn rhoi rhagor o 
eglurder. 

• Roedd un o’r ATLlau o’r farn fod paragraffau 5.3–5.6, yn gwrth-ddweud ei 
gilydd. Mae wedi’i chadarnhau bod y paragraffau hyn yn nodi’r fframwaith 
deddfwriaethol ar gyfer darparu mathau gwahanol o lety.  

• Mewn perthynas â pharagraff 5.5, gofynnodd un o’r ATLlau a ellid ystyried 
bod hostel yn ddyletswydd ar y cyngor o ran atal digartrefedd. Mae wedi’i 
chadarnhau y gellid, ac mae’r paragraff yn rhoi cyfle i gyfrif am hostelau naill 
ai yng nghronfa’r cynghorau neu yn y Cyfrif Refeniw Tai. 

• Mewn perthynas â pharagraff 5.8, nododd un o’r ATLlau sylw ynghylch trin 
rhenti a thenantiaethau gwahanol yn y Cyfrif Refeniw Tai. Awgrymir y byddai 
angen cyfrif am fathau eraill o denantiaeth ar wahân i’r stoc tai cymdeithasol. 
Ceir rhagor o eglurder ym mharagraffau 2.29 a 5.8. 

• Mewn perthynas â pharagraff 5.8.9, nododd un o’r ATLlau sylw ynghylch trin 
cynlluniau â hawliau enwebu yn y Cyfrif Refeniw Tai. Awgrymir, os mai 
hawliau enwebu yn unig sydd gan yr ATLl mewn perthynas â’r llety, mae’n 
debyg na fyddai’r ATLl yn berchen arno ac felly ni fyddai’n cael ei gynnwys ar 
y fantolen. 

• Mewn perthynas â pharagraff 5.9, mae wedi’i chadarnhau y gall ATLl 
ddatblygu cartrefi i’w gwerthu ar y farchnad ar dir Cyfrif Refeniw Tai. 

• Awgrymodd un o’r ATLlau y gellid cryfhau paragraffau 6.4-6.8 i adlewyrchu 
safbwyntiau tenantiaid o ran eu dewis iaith a ffurf. Caiff y llawlyfr ei newid i 
nodi y dylid gofyn i denantiaid ym mha iaith ac ar ba ffurf y byddai’n well 
ganddynt  gael yr wybodaeth. Bydd y llawlyfr yn pennu y dylid hyrwyddo’r 
cynnig i gymryd rhan yn Gymraeg mewn modd gweithredol, a dylai 
gwybodaeth ac ymgyngoriadau fod ar gael yn ddwyieithog. 

• Mewn perthynas â pharagraff 7.4, roedd dau ATLl o’r farn y dylid cynyddu’r 
trothwy eiddo ar gyfer gweithredu Cyfrif Refeniw Tai o 50 i 200. Yn ogystal, 
codwyd y broblem ganddynt o sut i ymdrin â chynlluniau prydles y sector 
preifat.  Mae Pennod 7 wedi cael ei newid fel ei bod yn glir o ran yr hyn sydd 
wedi’i gynnwys yn y trothwy o 50 a sut i ymdrin â chynlluniau o’r fath.  

 

-diwedd y ddogfen - 
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