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Cyflwyniad
Beth yw ‘rhentu preifat’
(neu ‘y sector tai rhent preifat’)?
Rhentu preifat sy’n digwydd os yw eich
landlord yn unigolyn neu’n gwmni preifat,
yn hytrach na’n landlord ‘cymdeithasol’
neu ddielw, er enghraifft cymdeithas dai
neu gyngor. Fodd bynnag, mae’r farchnad
yn dod yn fwyfwy cymysg. Byddwn yn
trafod rhentu cymysg preifat/cymdeithasol
ar ddiwedd yr adran hon.

Prif nodweddion rhentu preifat
Mewn sawl rhan o’r wlad, ychydig iawn
o eiddo cymdeithasol sydd ar gael, ac
mae mwy a mwy o bobl yn rhentu oddi
wrth landlordiaid preifat. Mae rhentu oddi
wrth landlord preifat yn wahanol i rentu
oddi wrth ddarparwr tai cymdeithasol
mewn sawl ffordd.
–– Mae llawer o gartrefi ar gael i’w rhentu’n
breifat. Mae hynny’n rhoi cyfle da i chi
ddod o hyd i gartref yn yr ardal rydych
am fyw ynddi, e.e. yn ymyl eich teulu
a’ch cyfeillion, gwaith, ysgolion, neu
gyfleusterau iechyd.
–– Byddwch yn gallu dod o hyd i eiddo’n
gynt fel arfer: mae hyn yn ddefnyddiol
os oes angen i chi symud i ardal newydd
i ddechrau cwrs neu swydd, neu os oes
angen prynu lle dros dro arnoch wrth i
chi aros am dŷ cymdeithasol neu gynilo
i brynu eiddo. Os ydych yn ddigartref,
mae’n bosibl y bydd y cyngor yn eich
gosod mewn eiddo rhentu preifat - o leiaf
dros dro, neu hyd yn oed yn barhaol.

Fodd bynnag, dylech hefyd fod yn
ymwybodol bod:
–– Y rhent yn debygol o fod yn uwch nag
yn y sector rhentu cymdeithasol.
–– Os gallwch hawlio Credyd Cynhwysol,
gallwch ddefnyddio’r elfen tai i dalu eich
rhent; fodd bynnag, mae’n bosibl na fydd
yn ddigon i dalu’r gost yn llawn. Trafodwn
hyn yn fanylach yn Talu am fy nghartref.  
–– Gall fod yn fwy anodd (ond nid yn
amhosibl, serch hynny) i addasu eiddo
rhentu preifat fel ei fod yn diwallu’ch
anghenion chi. Trafodwn hyn yn fanylach
yn Gwneud addasiadau i eiddo ac yn
adran tri ar Addasiadau.
–– Mae llai o ‘ddiogelwch deiliadaeth’ mewn geiriau eraill, mae’n haws i’ch
landlord ofyn i chi symud allan, hyd yn
oed os buoch yn denant da. Trafodwn
hyn yn fanylach yn Cael eich Troi Allan
gan Landlord.
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Amrywiaethau o fewn
y sector rhentu preifat
Beth yw asiantaeth gosod tai?
Bydd ambell landlord preifat yn defnyddio
‘asiantaeth gosod tai’ i reoli ei eiddo. Mae’r
rhain yn gweithio fel ‘cyfryngwyr’: weithiau
dim ond dod o hyd i denant a sefydlu’r
denantiaeth a wna’r landlord, dro arall bydd
yn parhau i reoli’r denantiaeth honno. Os
felly, y landlord fydd y man cyswllt cyntaf
os oes unrhyw broblemau gyda’r eiddo
wedi i chi symud i mewn iddo.
Weithiau, mae’r asiantaeth osod tai yn
‘gymdeithasol’ h.y. nid-er-elw. Bydd rhai
cymdeithasau tai yn rhedeg asiantaeth
gosod tai cymdeithasol a gallant reoli
eiddo ar ran landlordiaid preifat. Trafodwn
fwy am asiantaethau gosod tai o dan y
pennawd Y Broses Gosod Tai

Beth yw ‘rhent y
farchnad drosiannol’?
Bydd peth o eiddo cymdeithasau tai (yn
enwedig adeiladau newydd) yn cael eu
gosod fel rhai ar ‘rent y farchnad drosiannol’.
Gall y landlord godi hyd at 80% o’r hyn y
byddai’n ei gostio pe byddech chi’n rhentu’r
un eiddo’n breifat. Mae’r arian ychwanegol
y bydd cymdeithasau tai yn eu hennill yn
sgil hyn yn mynd tuag at adeiladu
tai cymdeithasol newydd.

Yn nodweddiadol, mae’r tai yma wedi’u
dynodi ar gyfer pobl nad ydynt ar fudddaliadau ond nad ydynt yn gallu fforddio
prynu eiddo ar y farchnad agored ychwaith.
Y syniad yw eu bod yn gallu cynilo’r arian
y byddent wedi’u gwario ar rentu’n breifat
i gasglu blaendal i brynu eiddo, fel arfer
trwy gynllun Rhent yn Gyntaf Llywodraeth
Cymru. Mae hyn yn arbennig o gyffredin
mewn ardaloedd lle mae’n ddrud i brynu
eiddo.

Allwch chi rentu tai arbenigol
i bobl hŷn yn breifat?
Efallai y byddai eiddo i bobl sydd wedi
ymddeol yn opsiwn tai da i bobl anabl 55
oed neu hŷn. Mae fel arfer yn fwy hygyrch
na’r rhelyw, ac weithiau bydd yn cynnig
cymorth a gofal ar y safle. Yn draddodiadol,
roeddech chi’n gorfod gwneud cais trwy
eich cyngor i rentu’n gymdeithasol, neu i
brynu eiddo ar brydles. Fodd bynnag, mae
marchnad rhentu preifat yn datblygu ar gyfer
yr eiddo yma yng Nghymru, naill ai gan yr
unigolion sy’n berchnogion arnynt neu gan y
darparwyr eu hunain.
Mae Girlings yn gweithredu fel asiantaeth
gosod tai (preifat) yn y farchnad hon, ac
weithiau byddant hyd yn oed yn prynu eiddo
ar lesddaliad sy’n diwallu eich anghenion ac
yn ei rentu allan i chi ar brydles tymor hir.
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Darganfod yr eiddo iawn
Er gwaethaf nifer yr eiddo sydd ar gael i’w
rhentu ar unrhyw adeg, gall fod yn anodd
dod o hyd i rywle sy’n cyflawni eich gofynion
mynediad - neu hyd yn oed i ddarganfod
a yw eiddo yn diwallu eich anghenion
mynediad ai peidio. Mae hyn yn arbennig o
wir os oes angen rhywle arnoch sy’n gwbl
hygyrch i gadeiriau olwyn. Nid oes yna un
man penodol lle gallwch ddod o hyd i eiddo
hygyrch neu sydd wedi’i addasu, ac nid yw’r
defnydd o ymadroddion fel ‘hygyrch’ bob
amser yn gyson.
Bydd llawer o landlordiaid preifat ac
asiantaethau gosod tai yn hysbysebu’r
eiddo sydd ar gael ar-lein, gan ddefnyddio
tudalennau rhentu gwefannau megis Zoopla
a RightMove.  Fodd bynnag, nid yw’r
gwefannau hyn yn caniatáu i chi chwilio
am eiddo hygyrch neu eiddo â nodweddion
mynediad penodol. Gall RightMove
hidlo chwiliadau am fyngalos, ond mae’n
bosibl fod y rhain naill ai’n gwbl hygyrch
neu ddim yn gwbl hygyrch. Mae’r House
Shop a’r  Gofrestr Eiddo Hygyrch o leiaf
wedi’u sefydlu fel bod modd i’r landlordiaid
lanlwytho gwybodaeth fwy penodol am
fynediad; ond ar adeg ysgrifennu’r canllaw
hwn, ychydig iawn o eiddo i’w rentu a oedd
ar gael. Bydd rhai landlordiaid unigol yn
defnyddio Gumtree, a bydd eiddo hygyrch
i’w rhentu weithiau’n ymddangos yma.

Mae’n debygol y bydd y wybodaeth a
ddarperir ar wefannau yn sylfaenol iawn,
neu na fydd y ffotograffau’n cynnig digon o
fanylion ynglŷn â lefel hygyrchedd yr eiddo.
Er mwyn darganfod rhagor am yr eiddo,
cysylltwch â’r landlord neu’r asiantaeth
gosod tai.
Efallai y byddai’n fuddiol cysylltu ag
asiantaethau gosod tai yn yr ardal rydych yn
dymuno byw ynddi, gan esbonio’ch gofynion
mynediad iddynt. Gallwch chwilio am asiant
gosod tai sy’n aelod o’r Association of
Residential Lettings Agents (ARLA), sydd
wedi’i amddiffyn â nod eiddo Propertymark.
Mae’n bosibl y byddant yn gallu dod o hyd
i eiddo posibl ar eich cyfer, a rhoi gwybod
i chi cyn gynted ag y byddant ar gael - er
efallai y bydd angen i chi adeiladu ar eich
perthynas gyda’r asiant a gwirio’r sefyllfa’n
rheolaidd. Dylech hefyd fod yn ymwybodol
bod teyrngarwch asiantaethau gosod tai yn
aros gyda’r landlordiaid yn y pen draw, felly
peidiwch â disgwyl iddynt gynnig cyngor
cwbl ddiduedd i chi.

Oeddet ti’n gwybod?
Mae’n rhaid iddynt o dan y gyfraith
sicrhau bod eu prosesau gwneud cais
(e.e. unrhyw ffurflen y mae angen i chi
ei llenwi) yn hygyrch i chi.
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Mewn sawl rhan o Gymru, mae yna
‘gymdeithasau gosod tai cymdeithasol
(nid er elw)’, ac fe allai hyn eich helpu chi
i gael tŷ addas yn y sector rhentu preifat bydd ganddynt berthnasoedd addas gyda
landlordiaid lleol. Mewn rhai achosion,
bydd angen i dîm opsiynau tai’r cyngor eich
Atgyfeirio; mewn achosion eraill gallwch
gysylltu â nhw yn uniongyrchol, e.e. Cando
Lettings www.candolettings.co.uk yng
Nghaerdydd.
Dylech hefyd siarad â thîm opsiynau tai
eich cyngor os nad ydych wedi gwneud
hynny’n barod. Os ydych chi mewn perygl
o gael eich gwneud yn ddigartref neu os
yw eich eiddo presennol mor anaddas
i’ch anghenion fel y gellid eich disgrifio fel
rhywun sy’n ddigartref i bob pwrpas, dylent
eich helpu i ystyried eich opsiynau o ran tai
yn y sector tai cymdeithasol ac yn y sector
rhentu preifat. Mae’n bosibl y byddant yn
gallu eich cyfeirio at asiantaeth gosod tai
cymdeithasol neu roi rhestr o asiantaethau
gosod tai preifat sy’n gweithio yn eich ardal
chi. Hyd yn oed os nad yw eich anghenion
tai mor enbyd â hyn, mae’n debygol y
byddant yn dal i allu rhoi rhywfaint o
awgrymiadau i chi ynglŷn â cheisio dod
o hyd i eiddo wedi’i addasu neu eiddo
hygyrch yn lleol, a/neu ddefnyddio arian
yn lleol i’ch helpu i dalu am addasiadau.
Trefnwch i weld unrhyw eiddo sy’n
ymddangos yn addawol i weld a
ydyn nhw’n gweithio i chi.

Awgrymiadau gorau
–– Mae’n syniad da mynd â rhywun
gyda chi pan ewch i edrych ar
eiddo - gallai fod yn ffrind neu’n
aelod o’ch teulu, rhywun o grŵp
anabledd lleol neu elusen, neu
therapydd galwedigaethol.
–– Cofiwch edrych ar y tu allan i’r
eiddo a’i gyffiniau: ble fyddwch
chi’n parcio a/neu’n defnyddio
cludiant cyhoeddus? Ydy’r llwybrau
a’r croesfannau’n hygyrch i chi?
Ydy’r ardal wedi’i goleuo’n dda ac
ydy hi’n teimlo’n ddiogel min nos?
–– Cofiwch, os nad yw eiddo’n diwallu
eich anghenion yn llwyr, efallai y
bydd yn bosibl ei addasu. Gwelwch
Gwneud addasiadau i’ch eiddo
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Y broses osod
Gwiriadau cyn-denantiaeth
Cyn gallu rhentu eiddo, bydd angen i chi
ddangos eich pasbort neu ddogfen arall
sy’n dangos bod gennych yr hawl i rentu
eiddo yn y DU. Bydd y landlord neu’r
asiantaeth gosod tai yn awyddus i sicrhau
y byddwch yn denant da. Mae sawl ffordd
o wneud hyn, ac mae rhai ffyrdd yn fwy
hyblyg nag eraill:  
–– Mae’n bosibl y bydd gofyn i chi ddarparu
geirdaon gan landlordiaid presennol neu
flaenorol, cyflogwyr neu rywun arall sy’n
gallu tystio y byddwch yn denant da.
–– Mae’n debyg y bydd rhywun yn gofyn
i chi am dystiolaeth eich bod yn gallu
fforddio’r rhent, e.e. llythyrau ynglŷn â
budd-daliadau, slipiau cyflog/contractau
gwaith, cyfriflenni banc (gwnewch yn
siŵr eich bod yn cuddio rhif y cyfrif)
–– Ambell waith mae’n bosib y byddant yn
gofyn am ganiatâd i wirio eich statws
credyd.
–– Neu, mae’n bosibl y byddwch yn gallu
defnyddio ‘gwarantwr’, sef rhywun
sy’n arwyddo i ddweud ei fod yn barod
i dalu’r rhent os na wnewch chi. Aelod
o’r teulu yw hwn fel arfer, a bydd
angen iddo ef neu iddi hi gyflawni
meini prawf ariannol penodol ei hun.
Mae cyngor mwy manwl i’w gael yma:
www.citizensadvice.org.uk

Taliadau ar ddechrau’r denantiaeth
Bydd angen i chi dalu eich rhent yn fisol
o flaen llaw fel arfer. Mae hyn yn golygu
y bydd angen i chi dalu mis o rent o flaen
llaw. Ar ddechrau’r denantiaeth, bydd
angen i chi dalu swm o arian i’r landlord.
Yr enw ar y swm yma yw ‘blaendal’.
Mae’r arian yma i’w hamddiffyn rhag y
risg y byddwch chi’n difrodi’r eiddo
ac/neu’n gadael heb dalu’r rhent.  
Rhaid i’r landlord roi’r arian mewn ‘cynllun
blaendal tenantiaeth’ o fewn 30 diwrnod.
Bydd y cynlluniau yn gwneud yn siŵr y
byddwch yn derbyn eich holl flaendal yn
ôl ar ddiwedd y denantiaeth, cyn belled
ag y byddwch yn cadw at eich ochr chi
o’r cytundeb tenantiaeth.
Byddwn yn trafod mwy am flaendaliadau
yn ‘Derbyn fy mlaendal yn ôl wedi i mi
symud allan.’  
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael help
gyda’r taliadau ar ddechrau’r denantiaeth
trwy gynllun blaendal rhent, bond a gwarant
sy’n cael ei redeg gan gyngor, cymdeithas
dai neu elusen. Bydd y rhan fwyaf o’r rhain
yn cael eu dyfarnu i bobl sy’n ddigartref a/
neu’n fregus, felly bydd angen i chi fod
mewn angen enbyd am dŷ. Gallech chi wirio
cronfa ddata Help to Rent cymdeithas Crisis
i weld a oes yna unrhyw gynlluniau yn eich
ardal chi, er y bydd angen i chi wirio gyda’r
cynllun lleol i ddarganfod a ydych
yn gymwys am y cymorth yma ai peidio
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Rhentu Doeth Cymru
Dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014, rhaid i bob
landlord ac asiant gosod tai yng Nghymru
fod wedi’i gofrestru â Rhentu Doeth Cymru
– o dan y gyfraith. Mae Rhentu Doeth
Cymru’n sicrhau bod pob landlord wedi
derbyn hyfforddiant ar gyfer eu hawliau
a’u cyfrifoldebau - dim ond ar ôl hynny y
byddant yn cael eu trwyddedu. Fel
tenant, gallwch:
–– Wirio i weld a yw eich landlord wedi’i
gofrestru trwy gofnodi cod post yr
eiddo yn: www.rentsmart.gov.wales
–– Darllen Canllaw Tenantiaid Rhentu
Doeth Cymru a’r rhestr wirio:
www.rentsmart.gov.wales

Fy hawliau a’m
cyfrifoldebau fel tenant
Y denantiaeth
Y denantiaeth yw’r contract rhyngoch chi
(‘y tenant’) a’r sawl sy’n berchennog ar
yr eiddo (‘y landlord’), sy’n caniatáu i chi
fyw ynddo.
Mae’r denantiaeth yn manylu ar hawliau
a chyfrifoldebau’r tenant a’r landlord fel
ei gilydd.

Rydym yn canolbwyntio yma ar eich hawliau
chi, ond mae gennych gyfrifoldebau hefyd:
yn anad dim, i dalu’ch rhent yn brydlon
ac i gadw’r eiddo mewn cyflwr rhesymol.
Dylai’r denantiaeth ddatgan faint o rent
sy’n ddyledus, pryd y dylech ei dalu,
ac am ba hyd y mae’r contract yn para.
Mae gan y rhan fwyaf o denantiaid
preifat ‘denantiaeth fyrddaliadol sicr’
(neu aswiriedig).
Gan fod cyfraith tai wedi newid dros
amser, os dechreuodd eich tenantiaeth
cyn Chwefror 1997, dylech wirio pa fath o
denantiaeth sydd gennych. Dylai’r ddogfen
denantiaeth a gawsoch gan eich landlord
ddweud wrthych pa fath o denantiaeth
ydyw. Mae’n bosibl fod gennych denantiaeth
sicr (neu aswiriedig) neu denantiaeth
warchodedig. Os felly, mae eich
hawliau fymryn yn wahanol. Gwelwch
www.citizensadvice.org.uk am
fwy o fanylion ynglŷn â hyn.  
Mae’r Llywodraeth wedi cynhyrchu patrwm
o gytundeb tenantiaeth yn: www.gov.uk.
Does dim rhaid i landlordiaid ei ddefnyddio,
ond mae ar gael yn rhad ac am ddim,
felly gallech awgrymu hyn (neu ei gymharu
a’i wirio yn erbyn y cytundeb tenantiaeth
a gyflwynwyd i chi).
Mae’n bosibl y bydd ‘rhestr eiddo’ hefyd
yn cael ei chynnwys yn y denantiaeth – mae
hon yn rhestru unrhyw ddodrefn a ffitiadau
sy’n cael eu darparu gyda’r eiddo a’r cyflwr
y maent ynddo ar ddechrau’r denantiaeth.
Dylech gytuno hyn yn ofalus ar y dechrau
gyda’r landlord/asiantaeth gosod tai.
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Os gofynnwch i’ch landlord ddarparu’r
ddogfen denantiaeth mewn fersiwn sy’n
hygyrch i chi (e.e. Braille, awdio, print bras,
hawdd ei ddarllen, iaith arall) mae’n rhaid
iddo (gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010)
wneud hynny. Dylai pawb gael y cyfle i
ofyn cwestiynau am eu tenantiaeth pan
fyddant yn cofrestru, waeth beth fo’u
hanghenion o ran mynediad a chyfathrebu.

Prif gyfrifoldebau’r landlord yw:
–– cadw’r eiddo’n ddiogel ac yn rhydd
oddi wrth beryglon iechyd
–– gwneud yn siŵr bod yr holl gyfarpar
nwy a thrydan wedi’i osod, ei gynnal
a’i gadw’n ddiogel
–– darparu Tystysgrif Perfformiad Ynni
i’r eiddo
–– gwarchod eich blaendal mewn cynllun
wedi’i gymeradwyo gan y Llywodraeth
–– gwirio bod gennych yr hawl i rentu eich
eiddo (h.y. ar sail statws cenedlaethol/
mewnfudo), a
–– Rhoi copi i chi o’r rhestr wirio a’r
canllawiau ‘Sut i rentu’
Mae Cymdeithas Landlordiaid Preswyl
Cymru wedi cynhyrchu canllaw i gynghori
landlordiaid ar ‘Working with Vulnerable
Private Tenants’. Mae’n cydnabod nad yw
pob unigolyn anabl yn ‘fregus’, ond serch
hynny mae cyngor da i’w gael yma gan
landlordiaid eraill, os oes angen tawelwch
meddwl ar eich darpar landlord, neu os
yw’n awyddus i wneud y peth iawn.  

Oeddet ti’n gwybod?
Pan ddaw Deddf Rhentu Cartrefi
(Cymru) 2016 i rym yn llawn, bydd pob
tenantiaeth a rentir yn breifat yn newid
yn ‘gontract meddiannaeth safonol’.
Ni fydd hyn yn newid y cyfrifoldebau
sylfaenol hyn; er y dylai gryfhau a
symleiddio eich hawliau tenantiaeth.
Bydd lleiafswm cyfnod meddiannaeth
o chwe mis yn cael ei gynnal a bydd yn
rhaid i landlordiaid sicrhau bod eiddo’n
ffit i bobl fyw ynddo. Bydd Llywodraeth
Cymru’n cyflwyno patrymau contract
y dylid eu defnyddio.

Gwneud addasiadau
i’ch eiddo
Os ydych yn ei chael hi’n anodd defnyddio
cyfleusterau sylfaenol yn eich cartref neu’n
teimlo’n anniogel wrth symud o gwmpas
eich eiddo, mae’n bosibl y cewch fudd o
addasu’ch cartref. Nid ar gyfer pobl â llai o
symudedd yn unig y bwriadwyd cymhorthion
ac addasiadau; mae’n bosibl y gallant
helpu pobl ag amhariad ar eu synhwyrau,
dementia neu hyd yn oed cyflyrau iechyd
meddwl. Gallent amrywio o ddarn bach
o gyfarpar neu dechnoleg hyd at newid
strwythurol mawr, gyda’r nod o wella’ch
annibyniaeth, eich hyder a’ch preifatrwydd.
Os ydych chi’n byw mewn bloc o fflatiau â
chyfleusterau cymunol, gall eich landlord
wneud ‘addasiadau rhesymol’ i wella
mynediad i ardaloedd cymunol ac o’u mewn.
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Astudiaeth achos
Ci tywys neu gi cymorth
mewn eiddo rhentu preifat
Mae Jim yn rhentu o landlord preifat.
Mae wedi’i gofrestru fel rhannol ddall
ac oherwydd dirywiad graddol yn ei
olwg defnyddiol ar gyfer symudedd,
cafodd ei baru â chi cymorth. Fodd
bynnag, hysbysebodd landlord
preifat Jim yr eiddo’n gychwynnol
fel ‘dim anifeiliaid anwes’, a phan
ddywedodd Jim wrtho am y newid yn ei
amgylchiadau, gwrthododd y landlord
iddo gadw’r ci cymorth yn yr eiddo.

O dan y gyfraith, a all landlord preifat
Jim wrthod iddo gael ci cymorth yn
yr eiddo, yn enwedig o ystyried bod
yr eiddo wedi’i hysbysebu’n wreiddiol
fel un ‘dim anifeiliaid anwes’?
Na all. Bydd landlord Jim yn torri’r
gyfraith os yw’n gwrthod yr hawl i Jim
gael ci cymorth yn ei eiddo. Byddai’r
landlord yn torri Deddf Cydraddoldeb
2010, sy’n datgan bod yn rhaid i landlordiaid
wneud ‘addasiadau rhesymol’ ar gyfer
tenantiaid anabl. Mae hyn yn cynnwys
cŵn cymorth gan nad ydynt yn gyfreithiol
yn ‘anifeiliaid anwes’ ond yn ‘gymhorthion
symudedd’. Rhaid i’r landlord hefyd ganiatáu
i Jim unrhyw addasiadau rhesymol i sicrhau
llesiant ei gi cymorth, er enghraifft rhan
ddynodedig yn yr ardd i ysgarthu
er enghraifft.
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Byddai’r un peth yn wir am unrhyw fân
addasiadau eraill, er enghraifft:
–– ramp dros dro ar gyfer mynediad ar
gadair olwyn, neu ganllawiau cydio
–– cloch drws sy’n fflachio, a
–– gosod labeli Braille neu ddefnyddio
gwahanol liwiau paent neu stribedi
fflworoleuol i wahaniaethu grisiau,
drysau a mynedfeydd argyfwng.
Mae landlord preifat Jim wedi cytuno y
gall ci cymorth gael ei gadw yn eiddo Jim.
Fodd bynnag, mae’r landlord yn pryderu
y gallai’r ci cymorth ddifrodi’r eiddo ac
mae’n awgrymu y gall yr asiantaeth
gosod tai gynnal archwiliadau cyfnodol
ychwanegol, bob chwech wythnos, ar ran
y landlord. Yn ogystal â hyn, mae’r landlord
yn gofyn i Jim dalu £200 ychwanegol i’r
blaendal a dalodd ar ddechrau’r denantiaeth
i dalu am unrhyw lanhau sy’n gysylltiedig â’r
ci cymorth pan fydd Jim yn gadael yr eiddo.
A all landlord ac asiantaeth gosod
tai gynyddu amlder yr archwiliadau
ar yr eiddo er mwyn monitro glendid
ci cymorth?
Gall, mae gan landlord preifat gyfrifoldeb
i wirio a gwneud gwaith atgyweirio yn
eich cartref, yn enwedig pe gallai peidio
â gwneud hynny fod yn fater o iechyd a
diogelwch neu les.  Mae hyn yn debygol
o fod yn enghraifft o ‘sail resymol’ dan
Ddeddf Cydraddoldeb 2010.  

Rhaid i’ch landlord eich caniatáu chi i
fwynhau eich cartref, fodd bynnag, ac ni
all ymyrryd yn ddiangen yn eich cartref, nac
aflonyddu arnoch. O dan y gyfraith, rhaid i’ch
landlord drefnu gyda chi o flaen llaw i ddod i
mewn i’ch eiddo; ni all ddod i mewn i’r eiddo
heb eich caniatâd neu heb Orchymyn Llys
sy’n caniatáu mynediad iddo, er enghraifft
i gynnal gwiriadau diogelwch nwy.
A all landlord ofyn i denant dalu ffioedd
neu flaendal ychwanegol rhag ofn y
bydd angen gwaith glanhau yn
gysylltiedig â’r ci cymorth pan fydd
y tenant wedi gadael yr eiddo?
O dan ddeddfwriaeth gyfredol yng
Nghymru,  gall y landlord ofyn i chi dalu
ffioedd neu flaendal ychwanegol i dalu am
unrhyw ddifrod a allai ddigwydd i’r eiddo
o ganlyniad i fod yn berchen ar gi cymorth
neu gymhorthion neu gyfarpar symudedd
arall, pe na byddai’r blaendal yn ddigon
i dalu am y gwaith atgyweirio.
Gellid ystyried hyn hefyd, fodd bynnag,
yn afresymol ac/neu’n wahaniaethol:
dylech fynd at y Gwasanaeth Datrys
Anghydfod fel rhan o’ch cynllun diogelu
blaendal, neu Cyngor ar Bopeth, i gael
cyngor os teimlwch i chi fod yn destun
gwahaniaethu.
Os ewch â ffotograffau dyddiedig a
gwybodaeth am gyflwr yr eiddo a gofnodwyd
yn y rhestr eiddo ar ddechrau’ch tenantiaeth,
gallai hynny eich helpu gyda’ch achos.
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Ymdrin â phroblemau yn eich tenantiaeth
Problemau gyda gwresogi, cyfarpar ac atgyweiriadau
Mae eich landlord dan rwymedigaethau
cyfreithiol i sicrhau bod ei eiddo’n ddiogel
i chi fyw ynddo. Os ceir effaith negyddol
ar eich iechyd o ganlyniad i gyflwr yr eiddo,
mae’n bosibl y bydd gennych hawl i fynnu
atgyweiriadau i gywiro’r broblem. Mae
landlordiaid yn gyfrifol o dan y gyfraith
am sicrhau bod:
–– strwythur yr adeilad yn gadarn, gan
gynnwys y toeau, waliau, ffenestri
a drysau allanol
–– y glanweithdra a’r gwaith plymio’n
gweithio’n llawn a’i fod yn ddiogel,
a bod y system wresogi a dŵr poeth
yn cael ei gynnal yn iawn
–– simneiau a dulliau eraill o awyru’n
ddiogel ac yn gweithio’n iawn
–– cyfarpar nwy wedi’u ffitio’n ddiogel ac
yn cael eu cynnal gan beiriannydd sydd
wedi’i gofrestru â Gas Safe, ac mae’n
rhaid i yntau drefnu gwiriad diogelwch
nwy ar y cyfarpar a’r simneiau: dylech
dderbyn copi o’r cofnod diogelwch nwy
o fewn 28 diwrnod o’r gwiriad.
–– yr holl offer trydan a’r prif gyflenwad
trydan yn ddiogel, gan gynnwys
ffitiadau ac unrhyw gyfarpar sy’n
dod gyda’r eiddo.

–– rheoliadau diogelwch tân yn cael eu
dilyn, gan gynnwys gosod larymau mwg,
dodrefn a ffitiadau sy’n ddiogel rhag tân,
a mynediad i lwybrau dianc: mae angen
i’r rhain fod yn hygyrch i chi
–– os ydych yn byw mewn Tŷ
Amlfeddiannaeth (HMO), mae’n ofyniad
bod system larwm tân a diffoddyddion
wedi’u gosod mewn eiddo mawr. Rhaid
i HMO gael trwydded HMO dan gyfraith
y DU - i wirio bod gan yr eiddo drwydded
HMO gyfredol, cysylltwch â’ch cyngor.
Gall methiant y landlord i gydymffurfio â
hyn olygu y caiff ei erlyn ac/neu ei garcharu.
Os credwch fod eich landlord yn methu â
chydymffurfio ar unrhyw un o’r uchod, dylech
gyflwyno cwyn iddo (dylai landlordiaid
mwy neu asiantaethau gosod tai ddarparu
gweithdrefn gwyno ffurfiol). Gall ysgrifennu’r
cwynion neu eu mynegi mewn e-bost a
chadw copi fod yn ddefnyddiol yn y pen
draw pe byddech chi’n gorfod cymryd
camau cyfreithiol.
Mae Cyngor Ar Bopeth yn darparu’r ffurflen
‘N1’ (i ddechrau achos llys) a gwybodaeth
ddefnyddiol arall. www.citizensadvice.org.uk
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Eich troi allan gan eich landlord
Mae yna reolau arbennig ynghylch eich
hawl i aros yn yr eiddo, a phŵer eich
landlord i beri i chi adael.
Pan ddaw i rym yn llawn, bydd Deddf
Rhentu Cartref (Cymru) 2016 yn effeithio
ar bron pob tenantiaeth yng Nghymru.
Mae’n gofyn bod landlordiaid yn cyflwyno
datganiad ysgrifenedig i chi o’r contract
meddiannaeth. Bydd y datganiad yn
manylu’n eglur ar hawliau a chyfrifoldebau’r
landlord a’r tenant. Dyma’r ddau brif fath
o gontract meddiannaeth:
1. Contract diogel ar batrwm y
denantiaeth sicr (aswiriedig) gyfredol
y mae awdurdodau lleol yn ei defnyddio
(defnyddir hwn yn bennaf gyda thai
cymdeithasol)
2. Contract safonol seiliedig ar denantiaeth
fyrddaliadol sicr (neu aswiriedig)
nodweddiadol. (Yn y sector rhentu
preifat y defnyddir hwn fel rheol)

Mae’n bwysig gwirio eich contract
meddiannaeth i weld rhestr lawn o’ch
hawliau a’ch ymrwymiadau, ac os ydych
yn ansicr ynglŷn â hyn, chwiliwch am
gyngor cyfreithiol annibynnol. Mae’n bosibl
y byddwch yn cael eich troi allan os nad
ydych yn talu eich rhent llawn, neu os ydych
yn torri amodau eich cytundeb tenantiaeth.
Fodd bynnag, mae’n rhaid i’r landlord wneud
cais i’r llys a dilyn y weithdrefn gywir cyn
eich troi chi allan, gan gyflwyno ‘Rhybudd
Adran 8’   yn eich erbyn. Gellir defnyddio
‘Rhybudd Adran 8’ lle rydych wedi torri
amodau eich cytundeb tenantiaeth yn ystod
cyfnod penodedig eich tenantiaeth (sef hyd
eich tenantiaeth, a fydd wedi’i nodi yn eich
cytundeb tenantiaeth). Mae sawl sail y gall
y landlord ei ddefnyddio i’ch troi allan. Mae
rhai o’r seiliau yma’n orfodol - os cânt eu
profi, mae’n rhaid i’r llys roi gorchymyn i’ch
troi allan - ac eraill yn ddisgresiynol - gall y
llys orchymyn neu beidio â gorchymyn eich
troi allan. Yn achos llety rhentu preifat, bydd
y landlord yn gallu ceisio meddiant gorfodol
ar sail o leiaf wyth wythnos o ôl-ddyledion
rhent.
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Yn amlach na heb, bydd landlordiaid yn
troi pobl allan gan ddefnyddio ‘Rhybudd
Adran 21’: dyma’r ffurflen a ddefnyddiant
i ddechrau’r achosion troi allan os yw
cyfnod penodedig eich tenantiaeth wedi
dod i ben. Os ydych yn dal yng nghyfnod
penodedig eich tenantiaeth, fyddwn ni ddim
yn gallu dechrau’r achos nes bydd y cyfnod
penodedig yma’n dod i ben, er y gellid anfon
y ‘Rhybudd Adran 21’ atoch cyn y dyddiad
yma. Defnyddir hwn fel arfer pan fydd y
landlordiaid am werthu, ailwampio neu
ddefnyddio’r eiddo at ddibenion gwahanol.
Does dim rhaid iddyn nhw ddweud beth yw
eu rhesymau am hyn, ond mae angen iddyn
nhw ddilyn set o reolau er mwyn i hyn fod yn
ddilys. Ni chaniateir i landlordiaid gyflwyno
‘Rhybudd Adran 21’ os ydych wedi cwyno
bod angen gwaith atgyweirio ar eich eiddo
cynt, a’r gwaith yma heb ei wneud cyn i’r
‘Rhybudd Adran 21’ gael ei anfon atoch.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn:
www.sheltercymru.org.uk

Galwch yr heddlu ar unwaith os
ydych chi’n cael eich troi allan yn
anghyfreithlon a’ch bygwth â thrais.
Os ydych wedi gofyn i’ch landlord drwsio
eich eiddo, ac yntau’n gwrthod ac yn ceisio
eich troi allan o ganlyniad i hyn, bydd wedi
torri ei rwymedigaethau i chi fel tenant. Fodd
bynnag, gallwch herio ymgais i ‘droi allan
er mwyn dial’, gan ddibynnu ar ddyddiad
dechrau eich tenantiaeth: os dechreuodd
ar ôl 1 Hydref 2015, mae gennych well

siawns o herio. Mae’r ddolen ganlynol yn
esbonio hyn yn fanylach, ac yn eich helpu
i benderfynu pa fath o denantiaeth sydd
gennych: www.citizensadvice.org.uk
Bydd deddfwriaeth newydd yn cael ei
chyflwyno yng Nghymru yn fuan i gryfhau
eich hawliau mewn sefyllfaoedd fel hyn.
Os gwnaethoch chi dderbyn ‘contract
meddiannaeth safonol’ dan Ddeddf Rhentu
Cartrefi (Cymru) 2016, dylech wirio’ch
hawliau gyda Cyngor ar Bopeth neu Shelter
Cymru.
Os ydych mewn perygl o niwed neu o
ddod yn ddigartref, rhaid i chi geisio cyngor
cyn gynted ag y gallwch gan dîm opsiynau
tai eich cyngor. Gallwch ddarganfod beth
yw cyfeiriad gwefan eich cyngor lleol yn:
www.gov.uk. Gallai hefyd fod yn syniad da
cael cyngor annibynnol gan Shelter Cymru
neu Cyngor ar Bopeth (fel uchod).  

Derbyn eich blaendal yn ei ôl
pan fyddwch yn symud allan
Dylech gael eich blaendal yn ei ôl pan
fyddwch yn symud allan, ond gall y landlord
didynnu’n ‘rhesymol’ ohono ar gyfer rhent
na chafodd ei dalu, difrod i’r eiddo, eitemau
ar goll (wedi’u rhestru yn y rhestr eitemau)
a/neu gostau glanhau.
Os ydych chi’n credu bod eich landlord yn
afresymol, neu ei fod yn gwrthod dychwelyd
eich blaendal, mae yna gamau y gallwch
eu cymryd. Er enghraifft, mae gan y cynllun
diogelu blaendal ‘Wasanaeth Datrys
Anghydfod’ am ddim
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Mae Shelter yn esbonio’n fanwl
pa gamau y dylech eu cymryd yn:
www.sheltercymru.org.uk

Gwneud cwyn
Mae modd datrys llawer o gwynion trwy
drafod y mater â’ch landlord yn y lle cyntaf.
Os yw hyn yn methu, mae nifer o ffyrdd
y gallwch wneud cwyn ffurfiol. Gwiriwch
a oes gan eich landlord neu asiantaeth
gosod tai weithdrefn gwynion. Gwnewch
eich cwyn mewn e-bost neu yn
ysgrifenedig (a chadwch gopi).
Os na lwyddwch i ddatrys yr anghydfod,
cysylltwch â’ch cyngor i gael rhagor o
gyngor. Mae’n bosibl y byddwch yn
gallu cael help gan dîm trwyddedu sector
preifat neu orfodi eich cyngor, neu yn
achos problemau fel plâu, lleithder a
dŵr yn gollwng, eu tîm iechyd yr
amgylchedd. Mae gan rai cynghorau
dudalen ddynodedig ar gyfer tenantiaid
preifat, e.e. www.cardiff.gov.uk
Neu, gallwch wneud cwyn i ‘unigolyn
dynodedig’ fel eich AS neu eich
cynghorydd lleol.  
Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig rhagor
o gyngor ar wneud cwyn am eich landlord
yma: www.citizensadvice.org.uk

Talu am fy nghartref
Credyd Cynhwysol
Os ydych yn ddi-waith neu ar incwm isel,
gallech fod ar Gredyd Cynhwysol (UC)
neu’n barod i symud iddo. Mae UC yn
cael ei gyflwyno’n raddol ar draws y DU
ac mae’n disodli’r budd-daliadau a’r
credydau treth canlynol:
–– Cymhorthdal Incwm
–– Credyd Treth Plant
–– Budd-dal Tai
–– Credyd Treth i Bobl sy’n Gweithio
–– Lwfans Ceiswyr Gwaith ar Sail Incwm
–– Lwfans Cyflogaeth a Chynhaliaeth
ar sail Incwm
Dyma rai o’r prif bwyntiau ynghylch y modd y
mae UC yn gweithio o ran tai rhentu preifat:  
–– Bydd hawlwyr UC yn cael eu hasesu
a’u talu yn ôl-weithredol. O’r adeg y
byddwch yn gwneud cais, gallai
gymryd 6-8 wythnos neu fwy i
dderbyn y taliad cyntaf.
–– Telir elfen tai UC yn uniongyrchol
i’ch banc neu’ch cymdeithas adeiladu,
felly chi sy’n gyfrifol am dalu’r rhent
i’r landlord.
–– Os ydych am i rywun arall (er enghraifft
eich Cynorthwyydd Personol, eich
eiriolwr neu landlord cymdeithasol)
gyfathrebu â’r Adran Gwaith a
Phensiynau ar eich rhan, bydd angen
i chi roi caniatâd eglur ar gyfer pob
mater penodol (trwy eich cofnod
ar-lein UC arferol).
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P’un a ydych ar Fudd-dal Tai neu Gredyd
Cynhwysol, dylech nodi’r canlynol:   
–– Ni allwch hawlio am rent ond hyd at y
Lwfans Tai Lleol (LHA) sy’n berthnasol
i’ch ardal chi, eich incwm chi, eich
amgylchiadau chi a maint eich aelwyd
chi. Gallai hynny olygu bod yn rhaid i chi
dalu’r diffyg. Gallwch ddarganfod beth yw
eich LHA trwy ddefnyddio’r gyfrifiannell
ganlynol: www.lha-direct.voa.gov.uk.
–– Os ydych yn rhywun dan 35 sy’n rhentu,
ni fydd gennych hawl ond i’r Gyfradd
Llety a Rennir (SAR), sef arian i dalu
am gost rheng ystafell sengl mewn
tŷ a rennir neu fflat un ystafell. Fodd
bynnag, os ydych yn derbyn: cydran
bywyd beunyddiol y Taliad Annibyniaeth
Personol (PIP), cyfradd ganolig neu
uchel cydran gofal y Lwfans Byw i’r
Anabl (DLA), neu Daliad Annibyniaeth
y Lluoedd Arfog, gallwch hawlio cyfradd
un-ystafell wely LHA os ydych hefyd
mewn llety hunangynhwysol.  
Os oes angen gofal dros nos arnoch,
naill ai fesul nos neu’n rheolaidd, ac
angen ystafell wely ar wahân ar eich
gofalwr, gallwch hawlio’r gyfradd LHA
ar gyfer tai dwy-ystafell wely.  

Gallwch ddarganfod a allwch gael
taliad disgresiynol at gostau tai
gan eich awdurdod lleol:
–– os ydych mewn caledi, neu os yw eich
tenantiaeth mewn perygl oherwydd bod
diffyg rhwng y taliadau UC a dderbyniwch
ar gyfer eich tŷ (neu eich Budd-dal Tai)
a chost eich rhent, neu
–– os ydych yn aros am eich taliadau
UC (neu Fudd-dal Tai) ar ddechrau’ch
tenantiaeth.
I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch:
www.gov.uk
Os ydych yn ei chael hi’n anodd trefnu
cyllideb a hynny’n arwain at fethu taliadau
rhent, gallwch sefydlu Trefniadau Talu
Amgen fel bod y rhent yn cael ei dalu’n
uniongyrchol i’r landlord.
I gael rhagor o wybodaeth am hyn
a’r UC, ewch i: www.gov.uk

Oeddet ti’n gwybod
gallech chi fod yn gymwys i gael
gostyngiad yn eich Treth Gyngor,
yn seiliedig ar eich incwm ac
amgylchiadau eraill? Gallwch wneud
cais yn uniongyrchol i’ch cyngor i
ddarganfod yr ateb.
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Os nad ydych yn sicr o’r hyn y mae gennych
hawl iddo, dylech wirio gydag arbenigwr.
Gall Cyngor ar Bopeth ddweud wrthych lle
i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd lleol,
a gallwch gyfathrebu â’r cynghorydd dros
y we, mewn neges destun neu dros y ffôn,
gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain
yn ôl yr angen. Gallwch ddarganfod
mwy yn:
www.citizensadvice.org.uk
www.gov.uk

Lleoedd i gael cyngor
a chymorth
Gwybodaeth am rentu preifat
Mae Shelter Cymru yn cynnig llawer
o adnoddau ar-lein, gan gynnwys:
Rhentu preifat: www.england.shelter.org.uk
Cyngor tai: www.england.shelter.org.uk
Mae Cyngor ar Bopeth hefyd yn rhoi
cyngor ac arweiniad wrth rentu gan
landlord preifat: www.citizensadvice.org.uk
www.citizensadvice.org.uk (gallwch chwilio
yma am eich cangen neu’r côn agosaf)
The Tenants’ Voice yw’r gymuned
tenantiaid fwyaf yn y DU, ac mae ei gwefan
yn llawn o wybodaeth am rentu a chael
cyngor sy’n berthnasol i’ch problemau
rhentu: www.thetenantsvoice.co.uk

Mae’n bosibl y gall Welsh Tenants
hefyd cynnig help neu eich rhoi chi ar
ben ffordd i gael cyngor a chefnogaeth:
www.welshtenants.org.uk

Dod o hyd i eiriolwr
Gall eiriolwr eich helpu chi i fynegi eich
barn a sefyll dros eich hawliau. Mae’n bosibl
y bydd eich cyngor yn cyllido gwasanaeth
eiriolaeth yn eich ardal chi, felly gofynnwch
iddyn nhw.
Os oes gennych amhariad gwybyddol,
gallech gysylltu â
seAp: www.seap.org.uk
bild: www.bild.org.uk
Mencap: www.mencap.org.uk
Mae gan Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus Cymru A-Z o gyngor ac
eiriolaeth yn: www.ombudsman-wales.org.uk

Cymryd camau gweithredu
ynglŷn â gwahaniaethu
Mae gan Cyngor ar Bopeth dudalen
ddynodedig ar y we sy’n esbonio sut i
gymryd camau gweithredu ar wahaniaethu
o ran tai: www.citizensadvice.org.uk
Os ydych yn credu bod rhywun wedi
gwahaniaethu yn eich erbyn, gallwch gael
cymorth a chyngor oddi wrth y Gwasanaeth
Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb:
www.equalityadvisoryservice.com
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Problemau wrth dalu eich rhent

Ffynonellau cymorth eraill

Gallai’r Gwasanaeth Cynghori Arian eich
helpu chi: www.moneyadviceservice.org.uk

Gallai elusennau anabledd sy’n ymwneud
yn benodol ag amhariad gynnig cymorth
i chi.

Cymorth cyfreithiol
Os ydych yn penderfynu mynd â’ch
landlord i’r llys, gallwch wirio yma a
allech chi a’ch achos fod yn gymwys:
www.gov.uk. Gallwch ddod o hyd i ragor
o wybodaeth am gymorth cyfreithiol a
ffynonellau eraill o gymorth cyfreithiol yma:
www.assembly.wales

Gallech hefyd gysylltu â’ch cynghorydd
lleol neu’ch AS.
Gall y Samariaid ddarparu cymorth
emosiynol, a dylent allu awgrymu
ffynonellau cymorth ymarferol ac
eiriolaeth yn eich ardal chi. Does
dim angen i chi fod yn hunanladdol.
Gwelwch: www.samaritans.org
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Cyflwyniad
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Cyflwyniad
Beth yw ‘tai cymdeithasol’?
Cymdeithasau Tai (adwaenir hwy hefyd
fel ‘Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig’),
y cyngor, weithiau cydweithredfa tai neu
elusen yw perchnogion ‘Tai Cymdeithasol’.  
Maent wedi’u bwriadu ar gyfer pobl ar
incwm isel, ac fel arfer byddant yn cael
eu cynnig ar rent iddynt; er bod rhai
cymdeithasau tai hefyd yn cynnig eiddo
mewn cydberchnogaeth (rentu’n rhannol
a phrynu’n rhannol). Mae hyn wedi’i
gynnwys yn yr adran ar berchnogaeth tai.
Yn wahanol i landlordiaid preifat, ni
chaniateir i gymdeithasau tai wneud elw:
rhaid iddynt ddefnyddio unrhyw arian a
wnânt dros ben i gynnal a chadw’r tai
presennol ac adeiladu rhai newydd.

Pwy sy’n gallu gwneud cais
am dai cymdeithasol?
Os ydych dros 16 oed, gallwch wneud cais
am dai cymdeithasol mewn amrywiaeth o
amgylchiadau: os ydych chi’n ddigartref;
os oes gennych eiddo cymdeithasol neu
un sy’n cael ei rentu’n breifat yn barod; os
ydych chi’n berchen ar eich cartref eich hun
ond yn ceisio’i werthu; neu os ydych chi’n
aros gyda theulu a ffrindiau.

Gall tai cymdeithasol gynnig sawl mantais
dros y sector rhentu preifat, gan gynnwys
rhenti rhatach a mwy o ‘ddiogelwch
deiliadaeth’. Mae hyn yn golygu na all
landlord cymdeithasol eich gorfodi i adael
yr eiddo mor rhwydd, a dim ond os ydych
wedi methu â chyflawni eich cyfrifoldebau
fel tenant y gall wneud hynny. Dylai’r rhain
fod wedi’u hesbonio’n eglur ar ddechrau’ch
tenantiaeth. Mae hefyd yn haws yn
gyffredinol trefnu addasiadau i eiddo sydd
wedi’u rentu’n gymdeithasol nag yn breifat pwynt yr ydym yn manylu ymhellach arno
yn adran 3 ar addasiadau.

Diben y canllaw yma
Mewn sawl rhan o’r wlad, mae diffyg eiddo
rhentu cymdeithasol - yn enwedig y rheiny
sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn a/neu â
lefelau rhent y gall pobl ar fudd-daliadau
eu talu.
Dywedodd y bobl anabl a’r bobl broffesiynol
a oedd yn rhan o gynhyrchu’r canllawiau
yma:

Mae’n rhaid i chi ddal
ati i chwilio!
– Cyngor gan unigolyn anabl yn mynychu’r grŵp ffocws

Mae angen hefyd i chi ddeall y jargon, y
prosesau a’ch hawliau Yn y rhan hon o’r
canllaw, rydym yn darparu gwybodaeth
a chyngor i bobl anabl sy’n ceisio cael
tenantiaeth gymdeithasol newydd neu
wahanol, ac i’r rheiny sydd eisoes yn
denantiaid cymdeithasol. Rydym hefyd
yn cynnig cyngor ynglŷn â thalu am dai
cymdeithasol.
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Sut i gael eiddo (newydd)
Mae’r galw am dai cymdeithasol yn uwch
na’r cyflenwad mewn sawl rhan o’r wlad,
felly bydd angen i chi fod yn rhagweithiol
os am lwyddo i gael eiddo sy’n addas i
chi. Rhoddir yr eiddo i’r rheiny sydd â’r
angen mwyaf amdano.
Mewn sawl ardal, bydd y rhan fwyaf - os
nad pob un - o’r eiddo ac unrhyw eiddo
cyngor sydd dros ben yn cael eu gosod
trwy ‘Gofrestr Tai Gyffredin’. Mae’r gofrestru
yn darparu un pwynt mynediad ar gyfer
eiddo rhentu cymdeithasol, felly does dim
rhaid i chi wneud cais i bob darparwr ar
wahân. Gallwch ddarganfod sut y mae
hyn yn gweithio naill ai ar-lein neu wyneb
yn wyneb trwy dîm opsiynau tai eich cyngor
neu ganolfan cyngor. Dylech wirio a oes
yna unrhyw ddarparwyr tai cymdeithasol
nad ydynt yn rhan o’r Gofrestr Tai Gyffredin.
Os ydych am wneud cais i’r darparwyr
hynny, efallai y bydd angen i chi wneud
cais am dŷ ar wahân.
Rhaid i gynghorau ganiatáu i bobl ddigartref,
pobl anabl a phobl ag anghenion iechyd neu
les gael eu cynnwys ar y rhestr.  Efallai bydd
cynghorau’n gofyn bod gan bobl gysylltiad
lleol cryf (gweler isod).
Mae angen i chi lenwi ffurflen i wneud cais
i ymuno â’r Gofrestr Tai Gyffredin - gall
hyn fod ar-lein, wyneb yn wyneb, neu yn
aml gallwch ddewis. Os oes angen help
arnoch i lenwi’r ffurflen oherwydd anghenion
mynediad neu gyfathrebu, dylai’r cyngor
ddarparu hyn. Gall llyfrgelloedd hefyd gynnig
cymorth a modd i gael mynediad ar-lein.

Mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr bod y
wybodaeth ar eich cais yn cael ei diweddaru
os oes newidiadau i amgylchiadau cyfredol
eich aelwyd neu’ch cartref, neu os yw eich
cyflwr meddygol yn gwaethygu, er enghraifft.

Gwneud achos dros eich
anghenion tai
–– Yn gyntaf, mae angen darganfod
yn union sut y bydd penderfyniadau’n
cael eu gwneud am bwy sy’n cael tai
cymdeithasol yn yr ardal lle rydych yn
awyddus i fyw. Y ‘system ddyrannu’
yw’r enw ar hyn.
–– Mae angen i chi naill ai chwilio ar-lein
neu ofyn i’r cyngor am ei bolisi neu
gynllun dyrannu. Dylai hyn esbonio’n
eglur beth yw’r rheolau a’r dull o
flaenoriaethu pa mor daer yw angen
pobl i gael eu cartrefu neu’u hailgartrefu.
–– Ni fydd llawer ardal yn derbyn na’n
blaenoriaethu pobl oni bai fod ganddynt
‘gysylltiad lleol’ neu ‘ofyniad preswyl’.
Os nad ydych eisoes yn byw yn yr
ardal yr ydych yn awyddus i wneud cais
i fyw ynddi, bydd angen i chi ddangos
cysylltiad â hi, e.e. teulu agos yn byw
yno, neu gynnig swydd. Os ydych yn
ceisio symud i ardal cyngor gwahanol
oherwydd y byddwch yn derbyn rhagor
o gefnogaeth gan deulu sy’n byw yno,
dylech esbonio hyn a dadlau y dylai
symud fel hyn leihau eich angen
(nawr ac yn y dyfodol) am ofal a
chymorth gwasanaethau cymdeithasol.
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– Weithiau bydd pobl sy’n gwneud cais
am dai yn cael nifer o ‘bwyntiau’ wedi’u
pennu iddynt (po fwyaf y pwyntiau, uchaf
y flaenoriaeth); weithiau byddant yn cael
eu gosod mewn ‘bandiau’ (e.e. uchel/
canolig/isel, neu ‘cymwys’ a ‘brys’).
Dylai’r cynllun dyrannu esbonio pa
fandiau neu bwyntiau sy’n berthnasol
i wahanol fathau o amgylchiadau tai
yn eich ardal chi.
– Os mai eich anabledd neu’ch cyflwr
meddygol yw’r prif reswm dros symud,
bydd yn rhaid i chi adeiladu achos cryf,
e.e. trwy esbonio’n union pam fod eich
amgylchiadau tai presennol yn achosi
‘caledi sylweddol’ neu gynyddu’r perygl
o ‘argyfwng’ (neu pa iaith bynnag a
ddefnyddia’r cynllun).

Byddwch yn eglur ynghylch
eich union anghenion
tai. Byddwch yn gwbl
ddiamwys!”
– Cyngor gan berson anabl yn bresennol yn y grŵp ffocws

– Meddyliwch sut y mae eich cartref
presennol yn effeithio ar eich iechyd
corfforol a meddyliol, a’ch annibyniaeth.
– Rhowch sylw i unrhyw beryglon sy’n
codi o ganlyniad i fyw yno, e.e. o
gwympo neu ddioddef damweiniau eraill.

Mae angen i chi gasglu a dangos
cymaint fyth o ‘dystiolaeth’ ag y gallwch,
yn ddelfrydol oddi wrth bobl broffesiynol
fel meddygon, ymgynghorwyr, gweithwyr
cymdeithasol, therapyddion galwedigaethol
a ffisiotherapyddion. Gallai hyn gynnwys
eich diagnosis/rhagolygon meddygol, eich
cynllun gofal, neu lythyrau’n esbonio effaith
eich cartref ar eich iechyd (e.e. lleithder yn
effeithio ar gyflwr anadlu; problemau wrth i
gymydog sy’n niwsans waethygu’ch iechyd
meddwl; eiddo anhygyrch yn ei gwneud yn
beryglus neu’n amhosibl i chi fynd i mewn
a symud o gwmpas heb gymorth)
Bydd problemau eraill gyda’r tŷ hefyd yn
cynyddu eich pwyntiau/bandio, er enghraifft
gorlenwi neu (berygl) digartrefedd - ac mae
hyn yn cynnwys yr angen i symud oherwydd
eich bod yn destun trais neu gamdriniaeth
gan bartner neu aelod o’ch teulu, neu os
ydych yn wynebu cael eich troi allan gan
eich landlord presennol.
Os ydych mewn perygl o niwed neu
o ddod yn ddigartref, rhaid i chi geisio
cyngor cyn gynted ag y gallwch gan dîm
opsiynau tai eich cyngor.
– Mae hefyd yn syniad da cael cyngor
annibynnol gan Shelter Cymru
www.sheltercymru.org.uk neu Cyngor
ar Bopeth www.citizensadvice.org.uk
– Gallai elusennau lleol neu elusennau
anabledd sy’n ymwneud yn benodol ag
amhariad gynnig cymorth i chi.
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–– Os ydych yn dioddef trais neu
gamdriniaeth yn y cartref, gallwch
gysylltu â Llinell Gymorth Byw Heb
Ofn: Ffôn: 0808 80 10 800 / E-bost:
info@livefearfreehelpline.wales
www.welshwomensaid.org.uk
–– Os nad ydych yn teimlo eich bod yn
derbyn yr ymateb angenrheidiol, gallech
hefyd gysylltu â’ch cynghorydd lleol
neu’ch AS, neu ffonio’r Samariaid sy’n
gallu darparu cymorth emosiynol a
dylech hefyd allu awgrymu ffynonellau
cymorth ymarferol ac eiriolaeth yn eich
ardal chi. www.samaritans.org
–– Mae gan Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus
Cymru A-Y o gyngor ac eiriolaeth
yn: www.ombudsman-wales.org.uk

Os ydych yn anghytuno â’r
penderfyniad ynghylch y
flaenoriaeth a bennwyd i chi
Bydd y cyngor yn rhoi amser terfyn i chi
wrth wneud cais am adolygiad - 21 diwrnod
wedi i chi dderbyn y penderfyniad yw
hyn – felly ewch ati ar unwaith!
Anfonwch eich cais ysgrifenedig: rhowch
unrhyw wybodaeth feddygol neu wybodaeth
ategol arall i helpu’ch achos (gall therapydd
galwedigaethol fod mewn sefyllfa i
ddarparu’r rhain i chi). Cofiwch gynnwys
unrhyw wybodaeth sy’n dangos bod y
cyngor wedi gwneud camgymeriad.

Unwaith eto, ceisiwch gael cyngor
gan Cyngor ar Bopeth, Shelter neu
ddarparwr cyngor lleol.
Mae Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus Cymru wedi cynhyrchu’r daflen
ar gwynion am dai/ceisiadau trosglwyddo,
gan esbonio p’un a all yr Ombwdsmon
helpu eich achos, a sut y gallai wneud
hynny: www.ombudsman-wales.org.uk

Dod o hyd i eiddo addas
Mae angen i chi ddarganfod sut y bydd
eiddo’n cael ei ‘ddyrannu’ neu ei gyfateb
i bobl yn eich ardal chi. Dylai hyn gael ei
gynnwys yn y cynllun dyrannu os ydych
wedi dod o hyd iddo, neu gallwch ddod
o hyd i’r wybodaeth o wefan eich cyngor,
mewn llyfrgell, gan gymdeithasau tai
unigol, gan Cyngor ar Bopeth neu’r
ganolfan gynghori.
Mae llawer cyngor, er nad pob un, bellach
yn rhedeg system ‘gosod tai ar sail dewis’.
Mewn ardaloedd eraill, bydd cynghorau’n
gwneud ‘cynigion uniongyrchol’. Hyd yn oed
mewn ardaloedd lle ceir system gosod tai ar
sail dewis, mae’n debygol y bydd y cyngor,
neu efallai cymdeithasau tai unigol nad
ydynt yn rhan o’r Gofrestr Tai Gyffredin, yn
gwneud rhywfaint o gynigion uniongyrchol
mewn amgylchiadau penodol iawn.
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System gosod tai ar sail dewis
Mewn system gosod tai ar sail dewis, bydd
yr eiddo sydd ar gael yn cael ei hysbysebu
a byddwch yn dangos eich diddordeb trwy
‘gynnig’ amdano.
Wedi i chi gael eich derbyn ar y rhestr
aros, dylech dderbyn y camau sylfaenol hyn:
1. Chwiliwch am eiddo: gwiriwch yn y
papurau lleol, ar wefannau cyngor,
mewn swyddfeydd cyngor neu mewn
llyfrgelloedd lleol.
2. Gwiriwch a ydych yn gymwys i wneud
cais amdano: mae rhai mathau o eiddo
yn addas dim ond ar gyfer pobl sengl,
teuluoedd, neu bobl â gofynion mynediad
arbennig. Sylwch na ddylai pobl anabl
gael eu cyfyngu i wneud cynnig am
dai hygyrch yn unig, gan y byddai hyn
yn groes i’r ddyletswydd i hyrwyddo
cydraddoldeb anabledd.
3. Ceisiwch ddarganfod a fydd yr eiddo’n
diwallu eich anghenion mynediad a/
neu a fyddai modd ei addasu. Bydd rhai
cynghorau’n dyrannu eiddo sydd eisoes
wedi’i addasu’n sylweddol y tu allan i’r
system gosod tai ar sail dewis, felly bydd
angen i chi wirio’r polisi yn eich ardal chi
(gweler Cynigion uniongyrchol isod). Mae
lefel y manylion a geir yn yr hysbysebion
gosod tai ar sail dewis ynghylch cynllun,
maint, hygyrchedd ac union leoliad yr
eiddo yn amrywio’n sylweddol.
4. Meddyliwch yn ofalus am yr hyn sy’n
gwbl hanfodol i chi er mwyn i chi gadw’n
iach yn gorfforol ac yn feddyliol, beth
allech chi o bosibl ei addasu neu ei
oddef, a beth fyddai’n hyfryd, er nid
yn hanfodol. Os oes angen rhagor o

wybodaeth arnoch am addasrwydd
eiddo cyn penderfynu a ydych am
wneud cynnig amdano, cysylltwch ag
adran tai eich cyngor i’w holi.  Esboniwch
fod angen i chi ddeall a fydd yr eiddo’n
hygyrch i chi fel unigolyn anabl ai
peidio. Os dywedir wrthych nad yw’r
gwasanaeth yma ar gael, gallech
ddadlau y byddai hyn yn addasiad
rhesymol o dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010.
5. Gwnewch gais: ‘cynnig’ yw’r enw
a roddir ar hyn, ond nid yw’n cyfeirio
at arian. Gallwch wneud cais ar-lein,
dros y ffôn neu mewn neges destun.
6. Ceisiwch benderfyniad darparwr y
tai cymdeithasol a fydd yn cynnig yr
eiddo dan sylw i chi ai peidio. Bydd y
penderfyniad hefyd yn dweud wrthych
sawl unigolyn arall wnaeth gynnig am
yr eiddo, ym mha fandiau oeddent, a
sawl pwynt oedd ganddynt. Gall hyn
roi awgrym i chi o’ch cyfle o lwyddo.

Efallai y bydd llawer o
ymgeiswyr eraill yn gwneud
cynnig am yr un eiddo, ond
os na chafodd eu gwiriadau
dilysu eu cwblhau, er
enghraifft, mae’n bosibl y
gallai eich cynnig chi ennill
– Dyfyniad gan weithiwr proffesiynol yn y grwpiau ffocws
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Sut olwg fyddai ar arfer gorau?
Gallai system gynnig ddelfrydol ddarparu:
– gwybodaeth fanwl am hygyrchedd
ar y rhestrau eiddo
– y dewis i gynnig dros y ffôn neu
wyneb yn wyneb i’r rheiny sy’n
cael y system gynnig ar-lein yn
anodd ei defnyddio, a
– chyfle i weld o amgylch yr eiddo i
bob ymgeisydd anabl, yng nghwmni
therapydd galwedigaethol, i gynorthwyo
gyda thrafodaethau am addasrwydd a’r
angen am unrhyw addasiadau pellach.

Cynigion uniongyrchol
Ni fydd gan rai ardaloedd system gosod
tai ar sail dewis, ond yn lle hynny byddant
yn gwneud cynnig uniongyrchol pan
gyrhaeddwch frig y rhestr, neu os yw
eiddo wedi’i addasu sy’n diwallu’ch
anghenion ar gael.
Hyd yn oed mewn ardaloedd lle defnyddir
system gosod tai ar sail dewis, os oes
angen math penodol o eiddo (e.e. o ran
maint neu gynllun) ar unigolyn neu aelwyd,
efallai y gall wneud cynnig uniongyrchol y tu
allan i’r system. Mae angen i chi gysylltu
â’ch swyddfa dai/cyngor i ofyn a allech chi
fod yn gymwys, a beth allai goblygiadau hyn
fod. Er enghraifft, mae bron yn sicr mai un
cynnig uniongyrchol yn unig a gaiff ei wneud
os bydd eiddo ‘addas’ ar gael, felly mae’n
rhaid i chi fod yn barod i gyfaddawdu ar rai
agweddau, er enghraifft o ran union leoliad
yr eiddo.

Beth os nad yw’r system
ymgeisio’n hygyrch i mi?
Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae’n
ddyletswydd ar gynghorau/cymdeithasau
tai i wneud ‘addasiadau rhesymol’ er mwyn
i chi allu cael mynediad i’r broses ymgeisio
am dŷ.
Er enghraifft, gallai hyn gynnwys darparu:
– Y ffurflen gais ar fformatau eraill (e.e.
Braille, print bras, papur lliw, ffeil awdio)
– Cymorth i lenwi’r ffurflen cais am dŷ
– Cymorth i ddeall sut y mae’r system
yn gweithio, a
– Chyngor a chefnogaeth wrth wneud
cynnig am eiddo.
Os oes angen help arnoch i archwilio’r
eiddo er mwyn gweld a fyddent yn cyflawni
eich gofynion mynediad, dylech ofyn i’r
cyngor a ydynt yn gallu’ch helpu. Os na
allant ddarparu hyn yn uniongyrchol,
mae’n bosibl y gallwch gael y cymorth
yma gan elusen anabledd lleol, sefydliad
yn y sector gwirfoddol neu gan eich
therapydd galwedigaethol.

Beth os nad ydw i’n cytuno bod
y cynnig a wneir i mi yn ‘addas’?
Cafodd un aelod o grwp ffocws gynnig
eiddo ‘addas’, ond roedd hynny mewn
cartref ymddeol, a dim ond 44 oedd hi!
Ei sylw oedd bod yna ‘lawer iawn o fwlio
i’w chael hi i fynd i’r cartref ymddeol’
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Os gwneir cynnig uniongyrchol i
chi nad yw’n diwallu eich anghenion,
gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad
trwy gyflwyno cwyn, gwneud cais am
adolygiad, neu - os nad yw hynny’n
llwyddo - mynd â’r achos i Ombwdsmon
Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru neu
hyd yn oed adolygiad barnwrol (her y
llys yn erbyn cyfreithlondeb penderfyniad
a wneir gan gorff cyhoeddus - mae hyn
yn broses gostus).
Os teimlwch nad yw eiddo y cawsoch
ei gynnig yn diwallu eich anghenion
(yn sgil eich cyflwr meddygol neu’ch
amhariad) yna mae angen i chi gasglu
cymaint o dystiolaeth benodol ag y
gallwch i esbonio hyn. Efallai y
byddai’r dystiolaeth yn cynnwys:
–– eich gallu i fynd i mewn ac allan
o’r eiddo, ac o gwmpas yr eiddo,
yn annibynnol
–– y tebygolrwydd bod yr eiddo’n diwallu
eich anghenion presennol ond nad
yw’n debygol y bydd yn diwallu eich
anghenion ymhen ychydig flynyddoedd.
–– y ffaith fod lleoliad yr eiddo’n golygu na
allwch symud yn ddiogel yn y cyffiniau
(e.e. oherwydd bod y tir yn anwastad
neu’n fryniog, neu oherwydd bod arnoch
nam ar y golwg a’r eiddo ar ffordd brysur
heb unrhyw groesfan hygyrch)
–– oherwydd rhesymau sy’n gysylltiedig
â’ch iechyd meddwl yn ogystal â’ch
diogelwch corfforol a’ch annibyniaeth

–– pe byddai byw yno’n debygol o gynyddu
eich angen am ofal cymdeithasol dylech egluro hynny’n fanwl a gofyn am
gefnogaeth eich gweithiwr cymdeithasol
–– os yw’n debygol o gynyddu’r perygl y
byddwch yn cwympo neu’n cael damwain
- efallai y gallai therapydd galwedigaethol
neu Feddyg Teulu ysgrifennu llythyr
neu’ch cynorthwyo chi.
Oherwydd diffyg tai fforddiadwy hygyrch,
bydd rhai pobl anabl yn gweld eu bod yn
cael cynnig (neu hyd yn oed yn achos un
aelod o’n grwpiau ffocws ‘yn cael eu bwlio
i dderbyn’) cartref â chymorth i bobl hŷn,
er eu bod lawer yn ieuengach nag oed
cyfartalog pobl sy’n byw yn y math
yma o dai.
Bydd eiddo gwarchod yn amrywio’n fawr
o ran cynllun (er enghraifft, bydd gan rai
ohonynt eu drws ffrynt eu hunain oddi ar
y stryd), ansawdd ac amrywiaeth y
preswylwyr eraill, felly - mewn ardaloedd
lle mae’r galw’n uchel - mae hi bob amser
yn werth ymweld â nhw i gael ‘teimlad’ y lle,
yn hytrach na gwrthod y lle yn awtomatig.
Ni ddylech gael eich pwyso i dderbyn eiddo
y credwch fydd yn cael effaith negyddol ar
eich hunaniaeth seicolegol a chymdeithasol,
hyd yn oed os yw’n hygyrch yn gorfforol.
Gwelwch yr adran ar hawliau dynol i gael
rhagor o gyngor am hyn.
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Darganfod eiddo wedi’i addasu neu eiddo hygyrch
Cydgyfnewid

Tai â chymorth i bobl hŷn

Os ydych yn denant cymdeithasol ar
hyn o bryd, gallwch chwilio am eiddo
wedi’i addasu/eiddo hygyrch trwy ddefnyddio
HomeSwapper or UK Home Swap. Mae’r
cynlluniau hyn yn caniatáu i wahanol
denantiaid landlordiaid cymdeithasol
gyfnewid eiddo fel bod anghenion y ddwy
ochr wedi’u diwallu, er bod angen i chi fod
yn ofalus bod y sawl sy’n cyfnewid wedi
disgrifio hygyrchedd yr eiddo’n gywir.

Os ydych chi’n oedolyn ‘hŷn’, mae’n bosibl
y bydd yna eiddo rhentu cymdeithasol ar
gael yn benodol ar gyfer pobl hŷn yn eich
ardal. Mae’r cyfyngiad oed isaf ar gyfer yr
eiddo fel hyn yn amrywio, ond yn aml mae’n
55 yn achos pobl anabl a’r rheiny sydd ag
anghenion cymorth a/neu gyflyrau iechyd
tymor hir. Gall ansawdd a hygyrchedd y
llety, pa mor rhwydd yw cael cymorth a
gwasanaethau eraill, a’r gymysgedd o bobl
sy’n byw yn yr eiddo amrywio’n fawr yn y
cynlluniau hyn. Gellir disgrifio’r cynlluniau
fel ‘ tai lloches’, ‘ymddeol/byw’n annibynnol’,
‘gofal ychwanegol’, neu ‘dai â gofal’ (lle
mae tîm ar gael ar y safle rhag ofn y byddai
angen gofal personol arnoch). Mae’r mathau
o dai sydd ar gael i bobl hyn yn gymhleth
ac mae angen eu harchwilio’n llawn er
mwyn diwallu anghenion unigolion.

Gallwch fynd i’r naill neu’r llall o’r gwefannau
hyn eich hun i gael rhagor o wybodaeth,
i gofrestru ac i chwilio am eiddo. Fodd
bynnag, mae’n bosibl y bydd ceiswyr tŷ
anabl yn ei chael hi’n haws gael cymorth
gan eu swyddog tai i ddefnyddio’r
cynlluniau hyn: dylent archwilio’r opsiynau
tai sydd ar gael gyda chi (a dylai wneud
hynny fel addasiad rhesymol dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010).

Cofrestrau Tai Hygyrch
Mae Cofrestr Tai Hygyrch:
– yn nodi’r bobl anabl sydd angen
tai hygyrch
– yn nodi eiddo hygyrch, eu lleoliad
a’u nodweddion, ac
– yn cyfateb pobl a chartrefi addas
yn effeithiol
Mae gan lawer o gynghorau yng Nghymru
(ond nid pob un) Gofrestr Tai Hygyrch.
Gallwch ddarganfod mwy yn
www.disabilitywales.org

Mae gwybodaeth a chanllawiau ar y
gwahanol batrymau tai ar gael ar wefan
Age UK: www.ageuk.org.uk
Mae HousingCare yn darparu cronfa ddata
ledled y DU o dai â chymorth i bobl hŷn,
cartrefi a gwasanaethau gofal, yn ogystal
â gwasanaethau sy’n cynorthwyo pobl
i aros yn eu cartrefi’u hunain. Gwelwch:
www.housingcare.org
Mae First Stop yn darparu cyngor ar
gartrefi, gofal a chymorth i bobl hŷn,
gan gynnwys nifer o ffeithlenni a llinell
gymorth e-bost/siarad chwim.
E-bost: info@firststopcareadvice.org
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Eich hawliau fel
tenant presennol
Mae gennych hawliau:
–– fel tenant, fel y nodir yn eich
cytundeb tenantiaeth
–– fel unigolyn anabl, dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010 ac
–– fel bod dynol, dan Ddeddf
Hawliau Dynol 1998

Eich hawliau fel tenant presennol
Cytundeb cyfreithiol rhyngoch chi (‘y tenant’)
a pherchennog yr eiddo (yn yr achos yma,
y gymdeithas dai, y cyngor, y gydweithredfa
neu’r elusen) (sef ‘y landlord’) sy’n caniatáu
i chi fyw yn yr eiddo. Mae’r denantiaeth
yn manylu ar hawliau a chyfrifoldebau’r
tenant a’r landlord fel ei gilydd. Rydym yn
canolbwyntio yma ar eich hawliau, ond mae
gennych hefyd gyfrifoldebau, e.e. i dalu eich
rhent yn brydlon, i gadw’r eiddo mewn cyflwr
rhesymol, ac i beidio ag amharu ar hawliau
eich cymdogion i fwynhau eu cartrefi.  
Disgwylir y bydd Deddf Rhentu Cartrefi
(Cymru) 2016 yn dod i rym yn llawn yn
2018. Os byddwch yn rhentu oddi wrth
landlord cymdeithasol (neu ‘gymunedol’ fel
y gelwir hwy weithiau) byddwch yn derbyn
‘contract sicr’. Bydd hwn yn disodli eich
tenantiaeth ddiogel neu sicr, oni bai eich
bod yn byw mewn llety â chymorth (e.e. tai
gwarchod neu gartref grŵp i bobl anabl).
Rhaid i chi dderbyn y contract yma fel
dogfen ysgrifenedig ar ba bynnag ffurf sy’n
hygyrch i chi (e.e. awdio, Braille, Cymraeg
neu iaith arall, fersiwn rhwydd ei ddarllen).

Bydd y contract yn manylu ar eich hawliau
a’ch cyfrifoldebau fel tenant, gan gynnwys
yr hawl i:
–– aros yn y llety cyhyd ag y byddwch
yn cadw at delerau’r contract
–– llety sy’n cael ei gynnal mewn cyflwr
rhesymol o ran atgyweirio
–– cael eich trin yn deg gan eich landlord,
a pheidio â bod yn destun gwahaniaethu
oherwydd eich anabledd, oed, ailbennu
rhywedd, beichiogrwydd neu famolaeth,
hil, crefydd neu gred, statws priodasol/
partneriaeth sifil, rhyw neu gyfeiriadedd
rhywiol
–– gorfodi eich hawliau, heb gael eich
troi allan am wneud hynny.
Mae’r Ddeddf newydd yn ei gwneud
hi’n bosibl ychwanegu neu symud cyddenant sy’n rhannu’r eiddo gyda chi, er
enghraifft partner neu aelod (oedolyn) o’r
teulu, ac mae’n creu hawl newydd i olynu’r
denantiaeth (h.y. os yw’r tenant gwreiddiol
yn marw) i ofalwyr sy’n byw i mewn.  
Mae Gwasanaeth Ymgynghorol Cyfranogiad
Tenantiaid Cymru (TPAS Cymru) wedi
cynhyrchu ffeithlen ar Ddeddf Rhentu
Cartrefi (Cymru) 2016.
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Ceisio cyngor a chefnogaeth
Eich landlord cymdeithasol ddylai fod yn
fan cychwyn i chi os oes problemau gyda’ch
tŷ, eich tenantiaeth, neu’ch cymdogion.  
Dylech hefyd gysylltu â thîm opsiynau tai
eich cyngor i gael cyngor os ydych mewn
perygl o ddigartrefedd. O dan Ddeddf Tai
(Cymru) 2014, mae ganddynt ddyletswydd
i’ch helpu chi os gallech golli eich cartref o
fewn 56 diwrnod. Gallai hyn gynnwys trwy
gyfryngu, cymorth neu gyngor ariannol i’ch
helpu chi i gadw eich cartref presennol neu
gymorth wrth ddod o hyd i le amgen i fyw.
Os ydych am gael cyngor tai annibynnol,
mae Shelter Cymru’n darparu adnoddau
ar-lein, ffôn, e-bost, cyngor wyneb-yn-wyneb
ac ap symudol.
Gweler www.sheltercymru.org.uk
i gael y manylion.
Os ydych chi mewn dyled wrth dalu
rhent (neu ddyled arall), mae gwasanaeth
cyngor dyledion elusen StepChange yn
darparu cyngor arbenigol. Gallwch naill
ai drefnu apwyntiad dros y ffôn gydag un
o’u cynghorwyr arbenigol neu ddefnyddio’u
hofferyn rhyngweithiol ar gyfer unioni dyled
ar-lein: www.stepchange.org
Mae Cyngor ar Bopeth yn cynnig
amrywiaeth o gyngor a gwybodaeth
am dai ar-lein:  neu gallwch roi eich
cod post i ddarganfod eich cangen leol:
www.citizensadvice.org.uk

Mae Dewis Cymru yn dwyn ynghyd
y wybodaeth am ‘lesiant’ ar gyfer
Cymru: mae’r adran ‘Bod Gartref’ yn
cynnwys gwybodaeth gyffredinol ar lefel
genedlaethol, a gallwch hefyd chwilio yno
am wybodaeth am ffynonellau cymorth lleol:
www.dewis.wales

Safonau y dylech chi eu disgwyl
gan eich landlord cymdeithasol
Llywodraeth Cymru sy’n rheoleiddio
cymdeithasau tai. Yn ogystal â chyflawni
ei rwymedigaethau fel landlord a pharchu
eich hawliau fel tenant, mae angen iddo
hefyd ddangos ei fod yn gweithio i gyd-fynd
â ‘Deilliannau Cyflenwi i gymdeithasau tai
yng Nghymru’. Mae’r rhain yn rhoi gwybod
i denantiaid beth ddylent ei ddisgwyl gan
eu landlord, gan gynnwys:
–– rheoli eu cartrefi i sicrhau bod galw
amdanynt, eu bod yn cael eu cynnal
eu moderneiddio a’u haddasu wrth i
anghenion pobl newid, a sicrhau bod
cartrefi sydd wedi’u haddasu ar gael i’r
rheiny sydd eu hangen.
–– bod yn ymatebol i anghenion cymorth
tai unigolion a’u helpu i gynnal eu
tenantiaethau.
–– sicrhau bod eu gweithgareddau a’u
gwasanaethau’n adlewyrchu amrywiaeth
y cymunedau y maent yn gweithredu
ynddynt, yn rhydd oddi wrth wahaniaethu
ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal.
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–– cyfathrebu gwybodaeth a chyngor mewn
dull priodol, prydlon ac effeithiol, sy’n cael
ei ddeall yn rhwydd gan y cymunedau
maent yn eu gwasanaethu, ac
–– annog a chefnogi tenantiaid a
defnyddwyr gwasanaeth i ymgysylltu’n
fuan yn y dasg o lunio’u gwasanaethau,
gan adolygu eu perfformiad a datblygu
eu cynlluniau ar gyfer y dyfodol.
Gallwch ddarllen y set lawn o safonau yn:
www.gov.wales
Gwelwch: www.gov.wales i gael rhagor o
fanylion ynglŷn â sut y mae Llywodraeth
Cymru’n rheoleiddio tai cymdeithasol.

Beth allwch chi wneud os nad
ydych yn teimlo bod eich landlord
cymdeithasol yn cyflawni ei
rwymedigaethau neu’n gweithio
i’r safonau rheoleiddio?
–– Ceisio datrys pethau’n uniongyrchol
gyda’ch landlord cymdeithasol yw’r
cam cyntaf bob tro.
–– Rhoi gwybod am y broblem, gan gadw
cofnod o bryd, sut ac i bwy y rhoddwyd
gwybod iddo amdani. Holwch beth
yw’r cam nesaf, a phryd ddylai
hynny ddigwydd.
–– Os na chymerwyd unrhyw gamau erbyn
i’r adeg hynny fynd heibio, ewch ar ei
hôl hi - weithiau bydd camgymeriadau
gweinyddol yn digwydd, felly mae angen
i chi wneud yn siŵr eich bod ar y system,
ac os ydych chi, holwch pam y bu oedi.
Efallai y byddai’n fuddiol i chi ysgrifennu

eich adroddiad nawr, os nad ydych
eisoes wedi gwneud hynny, a chadw
copi ohono.
–– Os nad ydych yn hapus gyda
phenderfyniad a wnaed gan y landlord,
mynd yn ôl ato i ofyn a all roi rhagor
o wybodaeth i chi am y penderfyniad
yw’r cam cyntaf bob tro, gan holi a
oes modd ailystyried, a sut
–– Os ydych yn dal yn anfodlon, dylech
wneud cwyn ffurfiol i’r landlord
cymdeithasol (dylai fod eglurhad o’u
gweithdrefn gwyno ar eu gwefan, neu
dylech gael eglurhad yn eich pecyn
gwybodaeth tenantiaeth neu dros y ffôn)
–– Os nad yw cwyno’n ffurfiol yn arwain
at ddeilliant boddhaol, gallech fynd â’r
gŵyn i’ch AS, eich cynghorydd lleol
neu’ch panel tenantiaid.
–– Gall Ombwdsmon Gwasanaethau
Cyhoeddus Cymru adolygu cwynion
yn erbyn landlordiaid cymdeithasol
(a chynghorau a sefydliadau GIG).
Cyn hyn, dylech fynd trwy weithdrefn
gwyno ffurfiol eich landlord (cadwch
dystiolaeth o hyn). Fel rheol, byddai’r
Ombwdsmon yn disgwyl i chi ddod
â’r gŵyn gerbron o fewn blwyddyn i’r
digwyddiad/y penderfyniad. Gwelwch:
www.ombudsman-wales.org.uk
–– Ar unrhyw gam yn y broses yma, ac
yn enwedig os ydych mewn perygl o
argyfwng (e.e. colli eich cartref, eich
cartref yn anaddas i fyw ynddo, neu
niwed oddi wrth eraill), dylech geisio
cyngor arbenigol oddi wrth Cyngor ar
Bopeth, Shelter a/neu dîm opsiynau
tai eich cyngor.
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Eich hawliau fel unigolyn anabl
Os ydych yn anabl (mae diffiniad cyfreithiol
‘anabl’ ar gael yn: www.gov.uk) mae’n
ddyletswydd ar eich landlord cymdeithasol
o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i wneud
‘addasiadau rhesymol’ neu ddarparu
‘cymhorthion a gwasanaethau ategol’ fel
bod modd i chi rhentu eiddo a byw ynddo.
Gallai hyn gynnwys, er enghraifft:
– darparu cytundebau ysgrifenedig ar ffurf
sy’n hygyrch i chi, er enghraifft print bras,
Braille, awdio, fersiwn rhwydd ei ddarllen,
neu iaith arall yn hytrach na’r Saesneg.
– gwneud newidiadau er mwyn i chi allu
defnyddio unrhyw gyfleusterau a buddion
sy’n dod gyda’r eiddo yn yr un ffordd â
thenant nad yw’n anabl, e.e. Man parcio
lletach, neu ramp i gyrraedd yr ardd
gymunol, a
– chynnal cyfarfodydd o’r panel tenantiaid
mewn ystafell lle mae dolen glywed
wedi’i gosod, er mwyn i chi allu
mynychu’r cyfarfodydd a chymryd
rhan ynddynt.
– Nid yw hyn yn golygu o angenrheidrwydd
bod yn rhaid i’r landlord wneud
newidiadau strwythurol i’ch eiddo gweler adran tri ar addasiadau i ddarllen
y manylion pellach ynglŷn â hyn. Hefyd,
mae angen cofio:
– mae angen i chi ofyn bod yr addasiadau
rhesymol yn cael eu gwneud

– nid yw’n ddyletswydd ar eich landlord
i’w cynnig oni bai eu bod yn ‘rhesymol’ –
bydd hyn yn dibynnu ar:
> hyd a math y denantiaeth sydd
gennych
> cost yr addasiad (ac amgylchiadau
ariannol y landlord), a
> pha mor effeithiol y mae’r
addasiad yn debygol o fod.
Mae’n ddyletswydd ar eich landlord
cymdeithasol dan Ddeddf Cydraddoldeb
2010 i newid polisi neu arferiad (gan
gynnwys cyfnod cytundeb tenantiaeth)
os yw’n eich gosod chi dan anfantais
oherwydd eich bod yn anabl.

Eich hawliau dynol
Nid oes hawliad dynol i ddarparu cartref neu
gartref gyda chymhorthion neu addasiadau.
Fodd bynnag, pan fydd gan unigolyn gartref,
yna mae ganddo hawl i gael parch iddo,
a pharch i’w fywyd preifat gartref. Os yw
landlord cymdeithasol wedi gwrthod yn
afresymol gwneud newidiadau neu wedi
oedi cyn gwneud addasiadau y mae eu
hangen ar unigolyn anabl er mwyn parhau
i fyw yn ei gartref, mae’n bosibl y gallai hyn
fod yn fethiant i barchu cartref y tenant.
Fe allai fod yn ddefnyddiol cyfeirio at hyn
os ydych chi’n teimlo eich bod dan bwysau
i rannu tŷ neu fynd i gynllun tai gwarchod
pan fyddai’n well gennych chi fyw mewn
tenantiaeth ‘arferol’ neu ‘anghenion
cyffredinol’.
Gallwch ddarganfod mwy am Gonfensiwn
y DU ar Hawliau Pobl ag Anabledd yn:
www.equalityhumanrights.com
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Mae Confensiwn y Cenhedloedd
Unedig ar Hawliau Pobl Anabl
(y mae Llywodraeth y DU wedi
arwyddo iddo) yn datgan:
‘bod gan bobl anabl yr hawl i ddewis
lle maent yn byw a chyda phwy ar sail
gyfartal ag eraill’, ni ddylent gael eu
gorfodi i fyw mewn sefyllfa benodol.
(Erthygl 19)

Cymryd camau gweithredu os
yw rhywun wedi gwahaniaethu
yn eich erbyn
Mae gan Cyngor ar Bopeth dudalen
ddynodedig ar y we ar sut i gymryd
camau gweithredu ar wahaniaethu
o ran tai: www.citizensadvice.org.uk
Gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori
a Chymorth Cydraddoldeb i gael rhagor
o gyngor a gwybodaeth (ond nid cyngor
cyfreithiol) ar wahaniaethu yn:
www.equalityadvisoryservice.com
Gallwch hefyd eu ffonio ar 0808 800 0082
neu ddefnyddio’u gwasanaeth ffôn testun
ar 0808 800 0084.

Cymorth cyfreithiol
Mae’n bosibl y byddwch yn gallu cael
cyngor cyfreithiol am ddim a/neu
gynrychiolaeth gan ddibynnu ar fath
a chryfder eich achos a’ch amgylchiadau.
Gallwch wirio fan yma a allech chi a’ch
achos fod yn gymwys i dderbyn
y gwasanaeth yma: www.gov.uk
Gallwch ddarganfod rhagor am gymorth
cyfreithiol a ffynonellau posibl eraill o
gymorth cyfreithiol yn ‘Cyngor Cyfreithiol canllaw i etholwyr’ Cynulliad Cenedlaethol
Cymru (2017), sydd ar gael yn:
www.assembly.wales

Talu am dai cymdeithasol
Credyd Cynhwysol
Os ydych yn ddi-waith neu ar incwm isel,
gallech fod ar Gredyd Cynhwysol (UC)
neu’n barod i symud iddo. Mae UC yn
cael ei gyflwyno’n raddol ar draws y DU
ac mae’n disodli’r budd-daliadau a’r
credydau treth canlynol:
–– Cymhorthdal Incwm
–– Credyd Treth Plant
–– Budd-dal Tai
–– Credyd Treth i Bobl sy’n Gweithio
–– Lwfans Ceiswyr Gwaith ar Sail Incwm
–– Lwfans Cyflogaeth a Chynhaliaeth
ar Sail Incwm
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Dyma rai o’r prif bwyntiau ynghylch y
modd y mae UC yn gweithio o ran tai
rhentu preifat:
–– Bydd hawlwyr UC yn cael eu hasesu
a’u talu yn ôl-weithredol. O’r adeg y
byddwch yn gwneud cais, gallai
gymryd 6-8 wythnos neu fwy i
dderbyn y taliad cyntaf.
–– Mae’n bosibl eich bod yn gymwys i
dderbyn taliad UC ymlaen llaw ar
gyfer eich taliad cyntaf os nad oes
gennych ddigon o arian i fyw arno yn
ystod yr amser hwnnw.  I gael rhagor
o wybodaeth, gwelwch: www.gov.uk
–– Telir elfen tai UC yn uniongyrchol i’r
tenant, sydd wedyn yn gyfrifol am
dalu’r rhent i’r landlord.
–– Os ydych am i rywun arall (er enghraifft
eich eiriolwr neu eich landlord
cymdeithasol) gyfathrebu â’r Adran
Gwaith a Phensiynau ar eich rhan, bydd
angen i chi roi caniatâd eglur ar gyfer
pob mater penodol (trwy eich cofnod
ar-lein UC arferol).

‘Treth ystafell wely’
Ers 2013, mae dileu’r cymhorthdal ystafell
sbâr - sef y ‘dreth ystafell wely’ wedi effeithio
ar denantiaid tai cymdeithasol (ac eithrio
pensiynwyr a/neu’r rheiny sy’n byw mewn
tai â chymorth). Nid yw taliadau budd-dal
bellach yn talu am unrhyw ystafelloedd
nad oes unrhyw un yn eu defnyddio. Os
ydych yn anabl, a chithau’n gallu dangos
tystiolaeth bod angen yr ‘ystafell sbâr’ ar
gyfer y sawl sy’n gofalu amdanoch, os nad
yw plentyn anabl yn gallu rhannu ystafell,
neu os oes angen ichi storio cyfarpar
meddygol, mae’n bosibl y byddwch yn
gymwys i dderbyn Taliad Disgresiwn
at Gostau Tai gan eich cyngor.
I gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â
dileu’r cymhorthdal ystafell sbâr, ac i
weld canllawiau arfer da o ran Taliadau
Disgresiwn at Gostau Tai, ewch i:
www.gov.uk

Oeddet ti’n gwybod
gallech chi fod yn gymwys i gael
gostyngiad yn eich Treth Gyngor,
yn seiliedig ar eich incwm ac
amgylchiadau eraill? Gwnewch
gais yn uniongyrchol i’ch cyngor.
Os nad ydych yn sicr o’r hyn y mae gennych
hawl iddo, dylech wirio gydag arbenigwr.
Gall Cyngor ar Bopeth ddweud wrthych lle
i drefnu apwyntiad gyda chynghorydd lleol,
a gallwch gyfathrebu â’r cynghorydd dros
y we, mewn neges destun neu dros y ffôn,
gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydain yn
ôl yr angen. Gallwch ddarganfod mwy yn:
www.citizensadvice.org.uk
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Yn y rhan hon o’r canllaw, fe welwch wybodaeth ac awgrymiadau
ar addasiadau cartref a sut i fynd ati i gael eu gwneud.
Beth yw ‘addasu cartrefi’?
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Beth yw ‘addasu cartrefi’?
Os ydych yn ei chael hi’n anodd defnyddio
cyfleusterau sylfaenol yn eich cartref neu’n
teimlo’n anniogel wrth symud o gwmpas
eich eiddo, mae’n bosibl y cewch fudd o
addasu’ch cartref. Nid yw cymhorthion ac
addasiadau wedi’u bwriadu ar gyfer pobl
â llai o symudedd yn unig; mae’n bosibl
y gallant helpu pobl ag amhariad ar eu
synhwyrau, dementia neu hyd yn oed
cyflyrau iechyd meddwl. Gallent amrywio
o ddarn bach o gyfarpar neu dechnoleg
hyd at newid strwythurol mawr, gyda’r nod
o wella’ch annibyniaeth, eich hyder a’ch
preifatrwydd. Nid yw addasiadau’n ymwneud
â mynediad ffisegol yn unig - gallent, er
enghraifft, gynnwys adeiladu ystafell ar
wahân i blentyn ag awtistiaeth nad yw’n
gallu rhannu gyda brawd neu chwaer,
neu newid y goleuadau a’r acwsteg i
leihau straen i rywun sy’n byw â dementia.
Er mwyn i’r addasiad lwyddo, mae angen
i chi sicrhau eich bod wedi darganfod yr
ateb cywir i’ch anghenion unigol ac i’r
eiddo rydych yn byw ynddo.
Mae’r rhan hon o’r canllawiau’n egluro sut
y gallwch gael y wybodaeth, y gefnogaeth
a’r cyllid i wneud yr addasiadau hyn. Rydym
wedi cynnwys awgrymiadau gan ein grwpiau
ffocws sy’n cynnwys pobl anabl sydd wedi
bod trwy’r broses, a’r bobl broffesiynol sydd
wedi’u cynorthwyo nhw, yn ogystal â dolenni
i ffynonellau cyngor eraill.

Oeddet ti’n gwybod
Mae offer ac addasiadau yn aml yn
cael eu darparu am ddim? Mae’r
canllaw hwn yn esbonio’ch hawliau,
a’r hyn y gallech fod â hawl iddo.
Darllenwch hyn cyn prynu unrhyw
beth eich hun!

Cyfarpar
Yng Nghymru, mae system newydd ar gyfer
trefnu cyfarpar ac/neu addasiadau, o’r enw
HWYLUSO – Cymorth i Fyw’n Annibynnol
Nod y system yw symleiddio a chyflymu’r
broses. Mae tri chategori o addasiad (er y
gallech fod angen sawl un ar yr un pryd):
bach, canolig neu fawr. .

Mân Addasiadau
Mae’r rhain yn bethau syml ar y cyfan,
ac mae modd eu gosod yn gyflym. Er
enghraifft:
–– ramp cludadwy i gadair olwyn neu
sedd toiled uwch
–– cloch drws sy’n fflachio, neu flwch
arbennig i gadw’r allwedd
–– canllaw cydio
Bydd addasiadau fel hyn yn cael eu gosod
am ddim fel rheol - gallwch eich cyfeirio eich
hun, ac ni fydd angen i chi roi manylion am
eich sefyllfa ariannol. Os nad oes gennych
eisoes therapydd galwedigaethol (gweler
isod), ni fydd angen i chi aros i gael asesiad
ar gyfer y cyfarpar.
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Mae Rhaglen Addasiadau Brys Cymru
hefyd yn darparu mân addasiadau (gwerth
hyd at £350) i bobl hŷn a/neu anabl sy’n cael
eu cyfeirio gan weithiwr iechyd proffesiynol.
Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os oes
angen cyfarpar arnoch er mwyn i chi ddod
adref o’r ysbyty.  

Addasiadau canolig eu maint
Mae’r rhain yn golygu newidiadau i’r cartref,
ond ni fydd angen caniatâd cynllunio na
newidiadau strwythurol. Er enghraifft:
–– Cawod â llawr gwastad
–– cadeiriau grisiau
–– ramp mawr a drws lletach
Gallai addasiadau canolig olygu bod angen
asesiad ac argymhelliad gan therapydd
galwedigaethol neu aseswr dibynadwy, ac
mae’n bosibl y gallai’r addasiadau hyn fod
yn destun prawf moddion (h.y. efallai y bydd
yn rhaid i chi gyfrannu’n ariannol tuag atynt,
gan ddibynnu ar eich incwm a’ch cynilion).

Addasiadau mawr
Mae’r rhain yn golygu newidiadau i’r cartref,
ond ni fydd angen caniatâd cynllunio na
newidiadau strwythurol, er enghraifft:
–– estyniad i greu ystafell wely neu ystafell
ymolchi i lawr y grisiau
–– lifft sy’n dod trwy’r lloriau
–– ail-leoli cegin neu ystafell ymolchi.

Yn bendant, bydd angen asesiad gan
therapydd galwedigaethol ar gyfer y
rhain, ac maent yn debygol o fod yn
destun prawf moddion.
Ar gyfer addasiad o unrhyw faint:
Os ydych yn denant preifat neu’n
berchennog tŷ, cysylltwch â’ch cyngor.
Os ydych yn denant preifat, mae’n rhaid
i chi ofyn am ganiatâd eich landlord i
wneud addasiad i’ch llety. Dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010, ni all eich landlord
wrthod oni bai fod ganddo sail resymol
dros wneud hynny. Fodd bynnag, gall ‘sail
resymol’ fod yn anodd ei diffinio, ac - yn
enwedig mewn ardaloedd lle mae llawer o
alw, a lle mae’ch tenantiaeth yn un tymor byr
- gall fod yn anodd herio gwrthodiad. Ymhlith
yr enghreifftiau o bethau i’w harchwilio er
mwyn penderfynu a oes gan eich landlord
reswm da dros wrthod caniatâd mae:
–– math a hyd y gosodiad
–– eich gallu i dalu am y gwelliant
–– pa mor hawdd fyddai iddo wneud
yr addasiadau (a pha mor hawdd
y fyddai iddo eu dad-wneud)
–– graddau’r aflonyddu a’r effaith ar
feddianwyr eraill.
Rydym yn cynnwys nifer o enghreifftiau
o geisiadau am wahanol fathau o gyfarpar
ac addasiadau yn adran un y canllaw ar
rentu preifat.
Os ydych yn denant cyngor neu’n denant
cymdeithas dai, cysylltwch â’ch landlord.  
Mae manylion cyswllt y swyddogion
unigol y dylech eu holi wedi’u rhestru
yn: www.gov.wales
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Mae cynllun HWYLUSO yn darparu un
man cychwyn ar gyfer pob math o addasiad.
Os yw’r addasiad yn mynd i gostio dros
£1,000, mae’n bosibl y bydd angen i chi
wneud cais am Grant Cyfleusterau i’r Anabl
i dalu am hyn, yn enwedig os ydych yn
denant preifat neu’n berchen-feddiannydd
(os ydych yn rhentu oddi wrth gymdeithas
dai neu’r cyngor, efallai y byddant yn
ariannu’r gwaith yn uniongyrchol).
Adran tai eich cyngor lleol sy’n gweinyddu’r
Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl. Bydd y
grantiau hyn yn destun prawf moddion
(oni bai eich bod yn gwneud cais ar ran
plentyn dan 18 oed) felly mae’n bosibl y
bydd angen i chi dalu tuag at gost y gwaith,
ar sail eich incwm, incwm eich partner (os
yn berthnasol), ac unrhyw gynilion sydd
gennych dros £6,000. Gall y grant ddarparu
hyd at £36,000 o gyllid.

Prif amodau:
–– Rhaid i’r perchennog neu’r tenant,
neu rywun ar eu haelwyd, fod yn
anabl ac yn bwriadu byw yn yr eiddo
am y pum mlynedd nesaf.
–– Gall landlord wneud cais ar ran
tenant anabl.
–– Rhaid i’r cyngor benderfynu bod
yr addasiad yn:
>> angenrheidiol ac yn briodol i
ddiwallu anghenion yr unigolyn
anabl (bydd therapydd
galwedigaethol yn asesu hyn)
>> rhesymol ac yn ddichonadwy, o
ystyried oed a chyflwr yr eiddo
Gallwch ddarllen mwy am hyn yma:
www.researchbriefings.parliament.uk
Rydym hefyd wedi cynnwys sawl enghraifft
yn adran un y canllaw ar rentu preifat.
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Awgrymiadau gorau
–– Peidiwch â dechrau gweithio ar eich
eiddo nes y bydd eich cais wedi’i
gymeradwyo; fel arall, mae’n bosibl
na chewch y Grant.  
“Eich cartref chi ydyw, a chi sy’n
gorfod byw ynddo! Mae’n gallu
gwneud cymaint o wahaniaeth
os gallwch ddewis y teils ar
gyfer eich ystafell ymolchi
sydd wedi’i addasu fel ei bod
yn ystafell hardd, ac nid un â
diwyg cyfleusterau cyhoeddus!
Hyd yn oed os ydych yn denant
cymdeithasol a/neu rywun gydag
addasiad wedi’i brynu â grant,
dylech gael rhywfaint o ddewis
ynghylch lliwiau a gorffeniad, a
bydd yna opsiynau o hyd i dalu
ychydig yn fwy i uwchraddio’r
diwyg, felly peidiwch â bod ofn
gofyn beth ydynt”.
– aelod o grwp Ffocws

–– Os ydych wedi gwneud cais am dŷ
cymdeithasol/trosglwyddo i eiddo rent
cymdeithasol arall, mae’n debygol
y bydd eich cais am addasiadau’n
yn cael ei wrthod yn awtomatig (ar y
sail nad ydych yn bwriadu aros). Gall
hyn fod yn gylch dieflig: dylech geisio
cyngor (gweler yr adran am leoedd i
gael cymorth)

–– Yn aml, mae cyfyngiad ar pa mor
fuan y gellir addasu eiddo ar ôl ei
adeiladu - felly mae angen holi’r
datblygwr ynglŷn â hyn cyn symud i
adeilad newydd rydych yn gwybod y
bydd angen i chi ei addasu yn syth.
–– Os oes lifft neu beiriant codi wedi’i
osod i chi yn yr eiddo, bydd y Grant
Cyfleusterau i’r Anabl yn aml yn
cynnwys cynllun gwasanaeth 10
mlynedd.  Gwiriwch eich bod yn
gwybod beth yw eich hawliau a’ch
cyfrifoldebau dan y cynllun, a sut i alw
am waith atgyweirio neu wasanaethu.
Weithiau mae ansicrwydd ynghylch pa
waith atgyweirio sy’n rhan o’r cynllun,
a pha waith y mae angen i’ch landlord
fod yn gyfrifol amdano
–– Cymerwch ran yn y trefniadau a
goruchwyliwch y gwaith cymaint ag y
gallwch (hyd yn oed os oes rhywun
yn cerdded o amgylch yr eiddo gyda
chamera fideo, neu’n mynd yno ar eich
rhan ac yn ei ddisgrifio i chi):

“Gwnaethom ni drefniadau i
gael adwy lydan i’r drws, ac ar
y funud olaf daeth saer acw a
gosod ffrâm o’r lled arferol a
llenwi o’i gwmpas!”
– aelod o grwp Ffocws
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Awgrymiadau gorau
“Rhoddodd fy nghymdeithas
dai i socedi drydan du
yn f’eiddo heb ofyn i mi,
oherwydd mae’n debyg eu
bod yn haws i bobl â nam ar
eu golwg eu gweld - ond alla’ i
ddim gweld pan fyddaf yn rhoi
plygiau duon ynddyn nhw!!
Felly mae’n rhaid eu newid
nhw i gyd nawr!
Ac roedden nhw’n ddrutach
na’r rhai gwynion.”
– aelod o grwp Ffocws

–– Gwnewch yn siŵr bod pethau’n
cael eu cynnwys yn y ‘fanyleb’ neu’r
contract gyda’r adeiladwr. Mae
anghenion pawb yn wahanol ac nid
yw’r penseiri hyd yn oed yn deall
beth yw ystyr ‘hygyrch’. Byddwch
yn eglur iawn am yr hyn rydych ei
angen a’i eisiau a pham - os yw’r
adeiladwyr a’r penseiri’n gallu deall
beth rydych chi angen ei wneud, fe
ddylen nhw allu sicrhau bod modd
gwneud y pethau hynny. Ceisiwch
gyngor oddi wrth arbenigwyr fel
therapyddion galwedigaethol lle
bynnag y gallwch.
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Sut mae’r broses Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn gweithio?
Gwneud cais/gofyniad
DFG ar gyfer addasiadau

o fewn 6 mis

Cais gan blentyn

Cais gan oedolyn

Asesiad angen gan
therapydd galwedigaethol

Yn gymwys

Amserlen waith yn
seiliedig ar
argymhellion OT

Rhoi penderfyniad ac
egluro rhesymau,
darparu cyngor ac
ystyried opsiynau
eraill e.e. arian
diamod/benthyciad
cydraddoldeb

Grant wedi’i gymeradwyo

o fewn 12 mis

Cyngor yn ymgymryd
â’r addasiadau

Contractwr wedi’i
gymeradwyo gan
gyngor neu HI Ayn
ymgymryd â’r newidiadau

Archwiliadau rheolaidd
gan y cyngor i sicrhau
bod y gwaith yn dilyn
yr amserlen a gytunwyd
arni. Taliadau rheolaidd
mew nachos o waith o
faint sylweddol fwy.

Gwaith wedi’i orffen

Asesiad ariannol i
gadarnhau Cymwysedd

Yn anghymwys
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Beth yw ‘therapi
galwedigaethol’?
Proffesiwn gofal iechyd sy’n canolbwyntio
ar ddatblygu, adfer neu gynnal sgiliau bywyd
beunyddiol a gwaith pobl ag amhariadau
corfforol, meddyliol neu wybyddol yw therapi
galwedigaethol, a gelwir ef yn aml yn ‘OT’.
Byddai’n fuddiol dechrau trwy gael gair â
therapydd galwedigaethol pan fyddwch
yn meddwl am gyfarpar neu addasiadau.
Mae gwasanaethau therapi galwedigaethol
ar gael yn rhad ac am ddim gan y GIG
neu’r gwasanaethau cymdeithasol. – os
nad oes gennych therapydd galwedigaethol,
y peth gorau i’w wneud yw cysylltu â thîm
gofal cymdeithasol oedolion eich cyngor,
neu gallech ofyn i’ch Meddyg Teulu
eich atgyfeirio.
Mae’r dewis gennych hefyd i ddefnyddio
therapydd galwedigaethol annibynnol;
byddant yn codi arnoch am hyn, ond yn
aml nid oes ganddynt restrau aros, a
gallant gynnig gwasanaethau nad yw’r
wladwriaeth yn eu hariannu. Gallwch ddod
o hyd i therapydd galwedigaethol preifat
trwy chwilio ar wefan Coleg Brenhinol
y Therapyddion Galwedigaethol (Royal
College of Occupational Therapists).
Mae’r mwyafrif ohonynt yn Lloegr,
ond mae un neu ddau yng Nghymru.

Yng Nghymru, o dan Ddeddf y
Gwasanaethau Cymdeithasol a
Llesiant (Cymru) 2014, mae gennych
hawl i Asesiad o Anghenion gan
eich tîm gofal cymdeithasol oedolion
lleol. Dylai hyn edrych ar sut y gallai
addasiadau i’r cartref wella eich gallu
i gyflawni tasgau bob dydd yn eich
cartref.

Awgrymiadau gorau
Mae asesiad therapi galwedigaethol
da yn broses ddwyffordd, gyda’r nod
o ddarganfod yr atebion gorau i chi.  
Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd
i mewn i bob ystafell yn eich eiddo.
Fe allai fod yn fuddiol cael eich asesu
yng nghwmni eiriolwr, aelod o’ch
teulu neu gyfaill.

Mae’n gallu bod yn anodd
cyfaddef na allwch wneud
pethau, ond mae angen i
chi fod yn onest a thrafod
eich dyddiau drwg, nid eich
dyddiau gorau. Peidiwch
â chadw dim yn ôl; os na
wyddant pa anawsterau
sy’n eich llethu (hyd yn
oed os nad ydynt yn eich
llethu bob amser), allan’
nhw ddim eich helpu.”
– Aelod o’r grŵp Ffocws
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Ceisiwch ddarganfod pa gyfarpar ac
addasiadau allai weithio orau i chi cyn i
chi gyfarfod â’r therapydd galwedigaethol;
gall y rhain fod yn greadigol, ond mae
angen i chi fod yn eglur bod yr hyn
rydych chi’n ei awgrymu yn gost-effeithiol.
Weithiau mae’n haws newid eich cyfarpar
na’ch cartref, e.e. cadair olwyn y gallwch
newid ei huchder, yn hytrach na byrddau
gwaith y gallwch eu newid eu huchder
yn y gegin.

Cofiwch gadw at yr hyn
rydych eisoes wedi’i
ddweud, a pheidiwch â
thybio mai’r hyn a gynigir
i chi yw’r unig ateb - nac yn
wir yr ateb gorau neu’r ateb
mwyaf cost-effeithiol!”
– Aelod o’r grŵp Ffocws

Os ydych yn y pen draw yn prynu offer a
chymhorthion eich hun i’ch helpu i fyw’n
annibynnol, cofiwch y dylech allu prynu’r
rhain yn rhydd o TAW. Gwelwch
www.gov.uk.
Mae gwefan ‘Living Made Easy’ y Disability
Living Foundation yn darparu gwybodaeth
i’ch helpu chi i ddeall pa gyfarpar sydd ar
gael, a beth allai weithio orau i chi. Mae
llinell gymorth hefyd sy’n darparu cyngor
a gwybodaeth am brynu neu logi cyfarpar.
Gallwch roi cynnig ar wahanol fathau o
gyfarpar mewn canolfan arddangos. Gallwch
ddod o hyd i’r ganolfan agosaf atoch chi yn:
www.livingmadeeasy.org.uk.

Mae’r canllaw Independent Living Buyers’
Guide yn lle da i ymchwilio i atebion posibl
a allai weithio i chi. Fel y mae’r enw’n
awgrymu, mae wedi’i fwriadu’n bennaf ar
gyfer pobl sy’n barod ac yn gallu prynu’u
cyfarpar eu hunain, felly ni fydd yr holl
eitemau ar gael am ddim trwy’r GIG
neu’ch cyngor.
Mae sawl ffordd y gall technoleg
hyrwyddo byw’n annibynnol. Gwelwch:
www.assistivetechnologyguide.co.uk
i gael rhagor o wybodaeth am ‘dechnoleg
gynorthwyol’.

Gwneud cais am addasiadau
a rhannau cyffredin
Os ydych yn denant preifat, mae’n rhaid
i chi ofyn am ganiatâd eich landlord i
wneud addasiad i’ch llety. O dan Ddeddf
Cydraddoldeb 2010, ni all eich landlord
wrthod oni bai fod ganddo sail resymol
dros wneud hynny. Ymhlith yr enghreifftiau
o bethau i’w harchwilio er mwyn penderfynu
a oes gan eich landlord reswm da dros
wrthod caniatâd mae:
–– math a hyd y denantiaeth
–– eich gallu i dalu am y gwelliant
–– pa mor hawdd fyddai gwneud yr
addasiadau (a pha mor hawdd
fyddai eu dadwneud),
–– graddau’r aflonyddu a’r effaith
ar feddianwyr eraill.
Rydym yn cynnwys nifer o enghreifftiau
o geisiadau am wahanol fathau o gyfarpar
ac addasiadau yn adran un y canllaw
ar rentu preifat.
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Os ydych yn denant cymdeithas dai,
yn aml bydd eich landlord yn gwneud neu’n
trefnu’r addasiad drosoch chi, felly dylech
gysylltu ag ef yn gyntaf (neu edrych ar ei
wefan) i weld sut mae hyn yn gweithio.
Mae gan y rhan fwyaf o gymdeithasau tai
gyllideb ar gyfer mân addasiadau - mae’n
bosibl eu bod yn cyflogi eu therapyddion
galwedigaethol eu hunain.
Os ydych chi’n byw mewn tŷ preifat (e.e. fel
prydleswr neu denant preifat) mae’n bosibl
y byddwch angen addasiad er mwyn gallu
defnyddio cyfleusterau a rennir neu ‘rhannau
cyffredin’ fel y gwna’r preswylwyr eraill.
Gallai hyn gynnwys y maes parcio, y gerddi
cymunedol, ardal biniau, neu’r grisiau a’r
cynteddau. Mae’r maes yma’n un cymhleth
a dadleuol, ac mae’r Llywodraeth wrthi’n
ei adolygu. Fis Mawrth 2018, cyhoeddwyd
- o’r diwedd - y byddai’r rhan o’r Ddeddf
Cydraddoldeb 2010 sy’n ymwneud â hyn
yn dod i rym, er nad yw’r union amserlen
ar gyfer hyn yn hysbys hyd yma.
Os a phryd y digwydd hyn, bydd gofyn i’r
landlord neu’r asiant rheoli sy’n gyfrifol am
y rhannau cyffredin wneud newidiadau
rhesymol i nodweddion ffisegol y ‘rhannau
cyffredin’ ar gais preswylydd anabl
sydd angen y newidiadau er mwyn cael
mynediad. Dylai eu hasesiad o ‘resymoldeb’
gynnwys ymgynghori â phreswylwyr eraill
ac nid yw’r gyfraith yn datgan ai’r landlord/
yr asiant rheoli ynteu ‘r tenant anabl ddylai
orfod talu am y rhain.
Rydym hefyd wedi cynnwys sawl
enghraifft yn adran y canllaw ar
rentu preifat.
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Cwestiynau a ofynnir yn aml
Alla’ i gael cynnig eiddo newydd
(neu a fydd pwysau arnaf
i’w dderbyn)?
–– Os yw’r cyngor yn penderfynu nad yw’n
‘rhesymol ac yn ymarferol’ addasu eich
cartref (oherwydd e.e. y cynllun, os nad
yw’n gost-effeithiol, neu os ydych yn
byw yn y sector rhentu preifat a gallai
eich landlord ofyn i chi symud yn ystod
y pum mlynedd nesaf) gallech edrych
ar denantiaeth gymdeithasol neu breifat
arall. Os ydych yn denant cymdeithas
dai, gallai eich cymdeithas dai awgrymu
hyn i chi ar y dechrau.
–– Os oes gennych reswm da dros fod
yn awyddus i aros yn eich cartref, dylech
esbonio beth yn hollol yw’r rheswm –
yn enwedig os mai eich amhariad, neu
gyflwr eich iechyd a’ch gallu i fyw’n
annibynnol sy’n gyfrifol, neu anghenion
rhywun arall ar eich aelwyd (e.e. os oes
angen i chi fod yn ymyl gofalwyr neu
mewn amgylchedd cyfarwydd). Gallwch
wneud cais am Grant Cyfleusterau i’r
Anabl ac ni all eich landlord wrthod
rhoi caniatâd i chi gael yr addasiadau
heb reswm da. Ni all y cyngor wrthod
addasiad oherwydd eich bod mewn tŷ
sydd wedi’i rentu’n breifat, cyn belled
eich bod chi a’r landlord yn cadarnhau
eich bod yn bwriadu aros am y pum
mlynedd nesaf.

Pwy sy’n gyfrifol am wneud y gwaith?
–– Bydd rhai cynghorau’n gofyn i chi drefnu
i’r gwaith gael ei wneud; bydd eraill yn
gwneud y gwaith drosoch chi. Os ydych
chi’n denant cymdeithas dai, bydd y
gymdeithas dai bron yn sicr am drefnu
a goruchwylio’r gwaith. Os ydych chi’n
unigolyn hŷn sy’n byw yn eich cartref
eich hun, neu yn y sector preifat, gallwch
eich atgyfeirio eich hun i Trwsio a Gofal
Cymru a fydd yn cydlynu proses yr
addasiadau, ac o bosibl atgyweiriadau
eraill hefyd. Gwelwch yr adran Lleoedd
i gael help.

Clywais y gallech orfod aros yn hir
i gael grant; beth ddylwn i ddisgwyl?
–– Rhaid i Awdurdod Tai wneud
penderfyniadau ynglŷn â cheisiadau
Grant Cyfleusterau i’r Anabl cyn pen
chwe mis o’u derbyn. Mae angen
i’r Awdurdod Tai gael asesiad gan
therapydd galwedigaethol cyn iddo
allu penderfynu. Os oes oedi, e.e.
Oherwydd bod anghytuno ynglŷn â’r
ffordd fwyaf effeithiol o drin y mater,
dylai’r cyngor gadw mewn cysylltiad
â chi.
–– Dylai’r cyngor fod â pholisi ar gyfer
cynnal y rhestr aros a dweud wrth
bobl amdani, e.e. pa mor hir y
gallai fod angen iddynt aros.
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Beth os caf fy ngwrthod?
–– Ni all eich cyngor wrthod darparu Grant
Cyfleusterau i’r Anabl oherwydd nad
oes ganddo’r arian i wneud hynny.
–– Cysylltwch â thîm tai’r cyngor neu’ch
swyddog tai (os ydych yn rhentu oddi
wrth gymdeithas dai/cyngor) i drafod
manylion y penderfyniad. Eglurwch beth
yw effaith hyn arnoch chi a cheisiwch
ddarganfod a oes yna opsiynau eraill,
e.e. Apelio yn erbyn y penderfyniad,
ffynonellau neu gyllid o rywle arall, neu
opsiwn i symud i eiddo hygyrch. Mae’n
ddyletswydd arnynt esbonio’r opsiynau
hyn i chi, felly os na chaiff y gwasanaeth
yma ei gynnig yn awtomatig, dylech ofyn
amdano trwy lythyr (gweler yr adran ar
Lleoedd i gael help)
–– Os gwrthodwyd Grant Cyfleusterau i’r
Anabl, neu os oes diffyg rhwng cost y
gwaith ac uchafswm y Grant, mae’n
bosibl y byddwch yn gallu cael cyllid arall
gan y cyngor. Er enghraifft:
>> Mae’n ddyletswydd ar y tîm gofal
cymdeithasol oedolion gynorthwyo
pobl anabl, gan gynnwys trwy
addasu’r cartref, o dan Adran 2
Deddf Cleifion Cronig a Phersonau
Anabl 1970 (er y bydd angen i
chi fod wedi ymgeisio am y Grant
Cyfleusterau i’r Anabl yn gyntaf
cyn y byddant yn ystyried hyn yn
opsiwn).

>> Mae gan yr Awdurdod Tai lleol rym
o dan Erthygl 3 Gorchymyn Diwygio
Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru
a Lloegr) 2002 i gynnig cymorth yn
ôl disgresiwn, ar unrhyw ffurf (e.e.
grant, benthyciad neu ryddhau
ecwiti) ar gyfer addasiadau.  
–– Gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad.
Dylech geisio cael cyngor annibynnol
a chymorth ar gyfer eich achos a’ch
opsiynau nawr (gwelwch Lleoedd i
gael help isod).
–– Gallwch wneud cwyn ffurfiol trwy
weithdrefn gwyno’ch cyngor os nad
ydych yn fodlon â’r gwasanaeth a
gawsoch trwy’r Grant Cyfleusterau i’r
Anabl neu’r tîm gofal cymdeithasol
oedolion: yna mae’n rhaid iddyn nhw
fynd i’r afael â’ch pryderon.
–– Os ydych yn denant cymdeithas dai,
gallwch gwyno’n ffurfiol trwy weithdrefn
gwyno’ch cymdeithas dai.
–– Os ydych yn dal i fod yn anfodlon â’r
ymateb, gallwch fynd â’ch cwyn at
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus
Cymru (boed yn gŵyn am y cyngor, am
gymdeithas dai neu am yr awdurdod
iechyd). Byddant yn archwilio’ch achos
yn annibynnol a gallant gynghori y
dylai’r achos gael ei adolygu ac y dylech
chithau dderbyn iawndal am unrhyw loes.
–– Mae’n bosibl y byddwch yn gallu dod
o hyd i ffynonellau cyllid eraill (e.e.
grantiau bychain gan elusen) gwiriwch
trwy www.turn2us.org.uk neu
www.livingmadeeasy.org.uk
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–– Mae rhai pobl anabl wedi codi arian
ychwanegol ar gyfer cyfarpar ac
addasiadau trwy wefannau cyllido
torfol fel Just Giving.

Lleoedd i gael help
Mae nifer o bobl broffesiynol a sefydliadau a
allai eich helpu i wneud cais am addasiadau,
neu’ch cynghori lle mae barn yn gwrthdaro.  
–– Eich therapydd galwedigaethol. Os
ydych yn aros yn rhy hir, neu os
hoffech chi gael ail farn, gallwch
dalu therapydd galwedigaethol
annibynnol. www.rcotss-ip.org.uk
–– Os ydych yn denant cymdeithasol,
cysylltwch â’ch swyddog tai.

–– Gall tenantiaid preifat hŷn a
pherchennog-feddianwyr gysylltu
â Trwsio a Gofal Cymru i gael cyngor
a chymorth i wneud eich cartref
yn gynhesach, yn fwy diogel ac
yn fwy hygyrch:
–– Bydd Cyngor ar Bopeth yn cynnig
gwybodaeth ar wahaniaethu
mewn perthynas ag addasiadau:
www.citizensadvice.org.uk
–– Gall Cyngor ar Bopeth gynnig cyngor ar
addasiadau a gwelliannau ehangach i’r
cartref, er enghraifft, effeithlonrwydd ynni:
www.citizensadvice.org.uk neu teipiwch
eich cod post i ddarganfod swyddfa leol
Cyngor ar Bopeth os yw’n well gennych
siarad â rhywun wyneb-yn-wyneb.
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–– Gall y Disability Law Service ddarparu
cyngor cyfreithiol am ddim ar gyfraith
gofal cymunedol, a dylai hyn gynnwys
trefnu addasiadau.
–– Os ydych yn teimlo bod eich landlord
wedi gwahaniaethu yn eich erbyn, neu
fod gwahaniaethu wedi digwydd yn ystod
y broses addasiadau, gallwch gysylltu
â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth
Cydraddoldeb.
–– Mae’n bosibl y bydd grwpiau anabledd
lleol, elusennau a chanolfannau byw’n
annibynnol yn gallu darparu cymorth
a chyngor mewn perthynas ag
addasiadau. Efallai y bydd Anabledd
Cymru www.disabilitywales.org hefyd
yn gallu darparu cyngor a/neu eich
cyfeirio at grŵp lleol.

Darllen pellach
Canllaw Home Adaptations Consortium i
addasiadau i’r cartref i hen bobl
Ffeithlen y Disability Law Service ar y Grant
Cyfleusterau i’r Anabl: www.dls.org.uk
Canllaw Addasiadau i’r Cartref ar Ddeddf
Gofal 2014 a darpariaeth cysylltiedig ar
draws y DU: www.rcot.co.uk
Mae Youreable yn gymuned ar-lein o bobl
anabl, i bobl anabl. www.youreable.com
Mae Living Made easy yn gatalog ar-lein
y gallwch eich chwilio am gyfarpar byw’n
annibynnol. www.livingmadeeasy.org.uk
Mae nifer o adnoddau a fwriadwyd ar
gyfer amhariadau penodol:
Mae’r Thomas Pocklington Trust yn darparu
llawer o gyhoeddiadau defnyddiol sy’n
ymwneud â nodweddion dylunio sy’n helpu
pobl sy’n colli’u golwg yn y cartref. Bydd rhai
hefyd yn ymwneud â meysydd dementia
ac atal cwympo ar gyfer pobl hŷn.
www.thomaspocklington-trust.org.uk
Mae’r Gymdeithas Frenhinol i Bobl
Fyddar yn darparu eiriolaeth, cyngor a
gwasanaethau, gan gynnwys gwybodaeth
ar gyfer pobl sy’n chwilio am dai addas
neu’n ceisio addasu’u cartref presennol:
www.royaldeaf.org.uk
Mae gan y Gymdeithas Alzheimer
wybodaeth am gyfarpar, technoleg
gynorthwyol ac addasiadau i bobl â
dementia: www.alzheimers.org.uk
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Cysylltu
Mae’r cyhoeddiad hwn ac adnoddau cysylltiedig ar gydraddoldeb a hawliau dynol
ar gael o wefan y Comisiwn:  www.equalityhumanrights.com.
Gallwch gyfeirio eich cwestiynau a’ch sylwadau am y cyhoeddiad hwn at:  
correspondence@equalityhumanrights.com. Mae’r Comisiwn yn croesawu eich adborth.

Fformatau eraill
Mae’r cyhoeddiad hwn hefyd ar gael ar ffurf ffeil Microsoft Word:  
www.equalityhumanrights.com. I gael gwybodaeth am ddefnyddio cyhoeddiad
EHRC ar fformat arall, cysylltwch â: correspondence@equalityhumanrights.com.

EASS
I gael cyngor, gwybodaeth neu ganllawiau ar gydraddoldeb, gwahaniaethu neu faterion
hawliau dynol, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb yn rhad
ac am ddim.
Gwefan  

www.equalityadvisoryservice.com

Ffôn  

0808 800 0082

Ffôn testun   0808 800 0084
Oriau  

09:00 to 19:00 (dydd Llun i ddydd Gwener)
10:00 to 14:00 (dydd Sadwrn)

Post  
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