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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   
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Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai 

1 Tachwedd 2022 

Annwyl John, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 7 Hydref yn gofyn am ragor o wybodaeth yn dilyn sesiwn 
graffu gyffredinol a fynychais ar 29 Medi. 

Fel yr addewais, atodaf bapur yn Atodiad A yn disgrifio’r fformiwla a ddefnyddir i bennu 
rhent cymdeithasol yng Nghymru 

O ran cynlluniau achub morgeisi, rydym yn siarad gyda phartneriaid cyflenwi ac yn edrych 
yn ofalus iawn ar bob opsiwn i helpu pobl i aros yn eu cartrefi. 

Gan gyfeirio at eich cwestiwn ynglŷn ag Arolwg Tai yn y dyfodol, rwyf o'r farn fod sylfaen 
dystiolaeth gadarn a dealltwriaeth lawn o natur y farchnad dai ac aelwydydd yng Nghymru 
yn sylfaenol i'n dull o ddatblygu polisi. Mae Arolwg Amodau Tai diwethaf Cymru a 
gynhaliwyd yn 2017, er enghraifft, wedi llywio'r gwaith o ddatblygu cynigion i diweddaru’r 
safon ar gyfer cartrefi cymdeithasol, Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS2023), ein Rhaglen 
Ôl-osod er mwyn Optimeiddio a darparu sail i weithio i asesu lefelau tlodi tanwydd yng 
Nghymru. Mae deall stoc dai Cymru yn hanfodol os ydym am gyflawni ein huchelgeisiau a 
nodir yng Nghynllun Gweithredu Cymru Sero Net a sicrhau trosglwyddiad cyfiawn i ddulliau 
gwresogi sy’n defnyddio llai o garbon yn ystod y blynyddoedd i ddod. 

O ystyried y pwysau sylweddol ar gyllidebau, mae angen i mi wrth gwrs ystyried costau 
arolwg tai blynyddol a fyddai'n arwyddocaol iawn. Rwyf wedi gofyn i'm swyddogion roi 
opsiynau imi ar gyfer Arolygon Tai posib yng Nghymru yn y dyfodol; fel rhan o hyn byddant 
yn rhoi cyngor i mi ynghylch a allai gwell mynediad at ddata gweinyddol i adeiladu ein 
Hadnodd Dadansoddi Stoc Tai ac adnoddau arolwg eraill ddarparu ychydig o'r data sydd eu 
hangen, o bosibl ar y cyd ag arolygon tai cyfnodol. 

Rydych wedi holi am waith ynghylch cronfeydd pensiwn sy'n buddsoddi mewn Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru. Yn 2013, daeth Llywodraeth Cymru mewn 
cydweithrediad â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig â ffynhonnell gyllid newydd i 
Gymru, M&G Investments - darparwr cronfa bensiwn fawr. Nod y Grant Cyllid Tai (HFG) yw 
darparu 1,000 o gartrefi newydd ychwanegol ledled Cymru yn ogystal â denu buddsoddiad 
newydd, drwy gydweithio gyda 17 o Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar roi 
buddsoddiad preifat ar y cyd o ryw £100 miliwn. Ynghyd â Digwyddiadau Cyllid Arloesol 
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Llywodraeth Cymru, amlygodd y cynllun HFG y potensial buddsoddi yng Nghymru i'r 
marchnadoedd cyfalaf, gan gynnwys cronfeydd pensiwn ac ers hynny, mae llawer o gyllid 
ychwanegol wedi'i fuddsoddi o'r ffynhonnell hon yng Nghymru. Erbyn heddiw, mae cyllid o'r 
marchnadoedd cyfalaf yn cyfrif am fwy na hanner cyllid y sector. 
 
Yn gywir 
 

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ATODIAD A 
 

Nodyn ar y fformiwla ar gyfer pennu rhenti cymdeithasol yng Nghymru 
 
 
Mae rhent ar gyfer tai cymdeithasol yng Nghymru wedi ei bennu'n unol â Safon Rhenti Tai 
Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.  Cytunwyd ar y safon hon yn 2019 yn dilyn yr Adolygiad 
Annibynnol o’r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy.  Er mwyn rhoi sicrwydd rhent i landlordiaid a 
thenantiaid, cyflwynwyd cytundeb 5-mlynedd, gyda chytundebau bod rhenti dim ond yn codi 
unwaith y flwyddyn. Blwyddyn rent 2022/23 yw'r 3edd flwyddyn o'r cytundeb 5 mlynedd 
hwn.  
 
O dan y safon, gall landlordiaid weithredu uchafswm cynnydd rhent blynyddol o CPI+1%, yn 
seiliedig ar ffigwr CPI y mis Medi blaenorol. Dyma'r cynnydd cyffredinol mwyaf y gall unrhyw 
landlord cymdeithasol ei gyflwyno ar gyfer ei stoc gyfan mewn unrhyw flwyddyn. 

 
Yn ôl y trothwy hwn, mae landlordiaid yn gyfrifol am bennu eu rhenti a’u tâl gwasanaeth eu 
hunain. Mae ganddynt hyblygrwydd o fewn eu stoc i rewi, lleihau neu gynyddu rhenti unigol, 
ar yr amod na fydd unrhyw un cartref yn profi cynnydd rhent unigol o fwy na CPI+1% 
ynghyd â £2 yr wythnos. Ni all incwm rhent cyffredinol landlord o gyfanswm y stoc dai 
gynyddu y tu hwnt i CPI+1%.  Mae fforddiadwyedd wrth wraidd y safon rhent 5 mlynedd a 
bwriad cap CPI +1% oedd sicrhau nad yw rhenti yn fwy na chyflogau na budd-daliadau. 
 
Mae'r safon yn cynnwys y ddarpariaeth pe bai CPI yn disgyn y tu allan i'r ystod o 0% i 3%, 
gall Gweinidogion Cymru ei adolygu a phenderfynu ar y cynnydd rhent uchaf ar gyfer y 
flwyddyn ganlynol. Er enghraifft, roedd ffigwr CPI Medi 2021, a ddefnyddiwyd ar gyfer safon 
y rhent, yn 3.1% felly mae y tu allan i'r ystod a ganiateir. 
 
Penderfynodd y Gweinidog Newid Hinsawdd y dylai'r cynnydd ar gyfer rhenti tai 
cymdeithasol yn y flwyddyn 2022/23 fod yn CPI yn unig. Roedd y llythyr a oedd yn rhoi 
gwybod am y cynnydd mewn rhent, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2021, yn atgoffa'r holl 
landlordiaid cymdeithasol bod disgwyl iddynt ystyried fforddiadwyedd yn ofalus i denantiaid 
wrth bennu rhenti ac mai uchafswm yw’r gyfradd, nid gofyniad na tharged. 
 
I gefnogi'r Gweinidog wrth wneud y penderfyniad hwn, cynhaliodd swyddogion broses 
modelu ariannol "llyfr agored" gyda nifer o Awdurdodau Lleol unigol a Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig i ddeall yn well effeithiau posibl ystod o benderfyniadau ar eu 
cynlluniau.  Ar hyn o bryd mae swyddogion yn gweithio drwy broses debyg er mwyn rhoi 
cyngor i'r Gweinidog yn yr wythnosau nesaf.   
 
 
 
 
 
 
 
 




