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 Neges gan Gadeirydd Fforwm Landlordiaid RhCT 
 
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn awyddus iawn i weithio gyda 

landlordiaid lleol, a'r sector rhentu preifat bellach yn fwy na'r sector tai cymdeithasol. Mae 

wedi cadarnhau nawdd ar gyfer fforwm Landlordiaid RhCT, fforwm rwy'n ei gadeirio ar hyn o 

bryd. 

 

A hithau bellach yn 2017, hoffwn ddymuno blwyddyn newydd hapus a 'llewyrchus' iawn i 

bob Landlord yn RhCT. 

 

Rwy'n pwysleisio 'llewyrchus' oherwydd y bydd cymaint o ddigwyddiadau'n niweidio cyllid 

landlordiaid y Sector Rhentu Preifat. Bydd nifer ohonom ni, rwy'n siŵr, yn pendroni dros y 

cwestiwn: 'A yw'n werth parhau?' 

 

Bydd yn flwyddyn heriol i bob un ohonom ni. Dyma ychydig o'r rhesymau yn unig am hyn a 

fydd yn dal eich sylw: 

1.      Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016. 

2.     Biliau treth uwch i landlordiaid sydd â morgeisi. 

3.     Papur Gwyn San Steffan ar Dai a'i effeithiau posibl ar landlordiaid. 

4. Camau gweithredu yn erbyn landlordiaid sydd heb gael trwydded gan 

Wasanaeth Rhentu Doeth Cymru. A fydd y ddeddf yma, a gafodd ei phasio ar 

23 Tachwedd 2016, yn wirioneddol yn gweithio? Neu ai rheoliad arall ydyw a 

fydd yn cael effaith ar landlordiaid da, heb gael unrhyw effaith ar landlordiaid 

twyllodrus? 

Y gwaharddiad ar ffioedd gosod - pa gamau a gymerwch chi? 

Y Ddadl ynghylch Treth Dir y Dreth Stamp (Bil Treth Trafodiadau Tir a 

Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2016) 

 

Caiff ein cyfarfod nesaf ei gynnal ddydd Mawrth 14 Mawrth ac rwy'n annog pob landlord 

lleol i ddod i'r cyfarfodydd yma er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf a siarad â 

landlordiaid eraill.   Rwyf am ganolbwyntio ar landlordiaid yn ystod y cyfarfodydd yma, ac 

mae hynny'n cynnwys pob rhan o'r wybodaeth sydd ei hangen i fod yn Landlord proffesiynol. 

Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi yn y cyfarfod nesaf. 

 

Vince Botham 

Mae'r Cynllun Rhannu Cartref yn fenter i gynyddu argaeledd lletyau a gaiff eu rhannu er mwyn 
diwallu anghenion y rheini sy'n byw ar eu pennau eu hunain. Caiff Landlordiaid sydd am 
ddatblygu'r opsiwn yma dderbyn pecynnau cymhelliant er mwyn lleihau costau sefydlu a rheoli 
lletyau a gaiff eu rhannu yn y sector preifat, ynghyd â lleihau'r risgiau o wneud hynny. 
  
O dan delerau'r Cynllun Rhannu Cartref, mae modd i landlordiaid gael y canlynol: 
  

· Gwasanaeth rheoli Tai am Ddim am 12 mis 
· Sicrwydd o gael rhent am 12 mis 
· Gwasanaeth cynorthwyo tenantiaid arbenigol 
· Gwasanaeth dod o hyd i denantiaid am ddim 
· Cyngor cynhwysfawr ar ddatblygu lletyau a gaiff eu rhannu yn y Sector Rhentu Preifat 

 

I gael rhagor o fanylion, mae modd i chi gysylltu â'r swyddog Sector Rhentu Preifat: 
 
Ffôn: 01443 425638 neu  
E-bost: FforwmLandlordiaidRhCT@rctcbc.gov.uk   

mailto:FforwmLandlordiaidRhCT@rctcbc.gov.uk


 

 

  

 

Mae landlord sy'n gweithio yng Ngwynedd wedi cael dirwy, a bu raid iddo dalu 

costau Cyngor am drosedd gosod Tŷ Amlfeddiannaeth (HMO)  heb drwydded yn 

Nhrefforest, Pontypridd. 

 

Plediodd Jeremy Alwyn Davies yn euog o osod HMO ar Cyrch y Gwas Road, 

Trefforest yn Llys Ynadon Merthyr Tudful ar 16 Tachwedd 2016. 

 

Carfan Safonau Tai a ddygodd yr erlyniad gerbron y llys ar ôl cwyn bod y safle yn 

cael ei ddefnyddio'n HMO.  Yn sgil ymchwiliad, cafodd ei gadarnhau bod y safle 

yn cael ei ddefnyddio gan dri pherson nad oedd yn perthyn i'w gilydd. Oherwydd 

hynny, bu'n ofynnol ei drwyddedu o dan Gynllun Trwyddedu Ychwanegol y 

Cyngor 2014.  Cafodd y perchennog y cyfle i gyflwyno cais am drwydded ond 

methodd ag ymateb i ohebiaeth sawl gwaith.  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dywedodd Paul Mee, 
Cyfarwyddwr Gwasanaeth 
Iechyd a Diogelwch y 
Cyhoedd: 
 
"Mae angen trwyddedu HMOs 
er mwyn sicrhau bod modd i 
denantiaid, gan gynnwys rhai 
sy'n agored i niwed, a 
myfyrwyr sy'n byw oddi cartref 
am y tro cyntaf fyw mewn 
cartrefi digonol a diogel.  
Bydd y Cyngor yn parhau i 
weithio gyda landlordiaid i 
sicrhau eu bod yn 
cydymffurfio. Serch hynny, 
pan fyddan nhw'n methu â 
gwneud hynny neu ymateb, 
byddwn yn ymdrin â hynny'n 
llym". 

Mae'r Cyngor yn trwyddedu HMOs i sicrhau nad 
oes peryglon difrifol mewn safleoedd, bod ganddyn 
nhw'r cyfleusterau a'r rhagofalon tân priodol, a'u 
bod yn lleoliadau preswyl diogel. 

 

Mae'n bosibl na fydd y landlord bellach yn gallu 
cael trwydded landlord drwy wasanaeth Rhentu 
Doeth Cymru a gallai fod rhaid iddo benodi asiant 
sydd â thrwydded er mwyn rheoli ei safleoedd ar ei 
ran.  Yn ogystal â hynny, pe bai'n gwneud cais am 
drwydded HMO ar gyfer unrhyw un o'i safleoedd, 
byddai raid i Awdurdodau Trwyddedu ystyried p'un 
a yw'n gymwys amdano, a ph'un a yw'n briodol i 
wneud hynny, yng ngoleuni ei erlyniad.  Ar ben 
hynny, caiff ei denantiaid wneud cais i Dribiwnlys 
Eiddo Preswyl am Orchymyn Ad-dalu Rhent.  
Gallai Tribiwnlys Eiddo Preswyl benderfynu bod 
rhaid iddo dalu pob tenant hyd at 12 o fisoedd o 
rent yn ôl.  
 

 

Erlyn Landlord Trefforest 

Heb Drwydded!  



Mae Cynllun Achredu Eiddo Trefforest (CAET) bellach yn weithredol ac mae'n rhoi'r cyfle 
i landlordiaid i ddenu tenantiaid da yn ardal Trefforest, Rhondda Cynon Taf. Diben CAET 
yw gwella ansawdd, mwynderau a safon lletyau 
a gaiff eu rhentu.  
 
Caiff landlordiaid lletyau a gaiff 
eu rhentu ddefnyddio CAET os mynnon nhw,   
yn rhad ac am ddim. Caiff y cynllun gymorth 
gan Brifysgol De Cymru sy'n rhoi statws 
gosodiadau blaenoriaeth i safleoedd 
achrededig. Mae hefyd yn cael cymorth 
Cymdeithas Landlordiaid Preswyl sy'n cynnig 
aelodaeth i landlordiaid am bris gostyngol. 
 
Mae Cyngor RhCT hefyd yn rhoi cymorth i'r 
cynllun, ac mae modd iddo roi trwyddedau 
HMO i landlordiaid safleoedd achrededig am 
bris gostyngol sy'n 10% yn is.  
 
Rhaid i bob landlord fod wedi'i gofrestru/
drwyddedu gyda gwasanaeth Rhentu Doeth 
Cymru cyn i'w safleoedd gael eu hachredu 
drwy'r cynllun yma.  

 

I gwblhau cais ar-lein, cliciwch yma  
 
Neu ewch i safle gwe Cynllun Achredu Eiddo Trefforest Cyngor RhCT yma  

 

 

"Mae Cymdeithas Landlordiaid Preswyl yn rhoi cymorth i'r Cyngor ac i'r ymdrechion i wella safonau mewn 
HMOs. Bydd anogaeth ychwanegol yn rhan o'r cynllun, sef gostyngiad o 25% ym mhris aelodaeth o 
Gymdeithas Landlordiaid Preswyl am flwyddyn i'r landlordiaid hynny sydd wedi cael 5 seren. Rhaid i 
safleoedd gael eu cadarnhau'n gymwys gan Gyngor RhCT cyn i'r pris gostyngol gael ei roi." Ewch i wefan 
Cymdeithas Landlordiaid Preswyl i gael rhagor o wybodaeth.  

Caiff Fforwm Landlordiaid RhCT nawdd gan: 

 

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=146980661856
http://www.rctcbc.gov.uk/CY/Business/LandlordGuidance/PropertyAccreditationScheme.aspx
http://www.rla.wales/policies-news/rct-going-for-standard-hmos/


Budd-dal Tai'n Gweithio i   
Landlordiaid yn RhCT 

 

Gwasanaethau i Landlordiaid Ar-lein 
Os ydych chi'n landlord yn Rhondda Cynon Taf, beth am ddefnyddio amrediad y Cyngor 
o e-wasanaethau i'ch helpu i reoli eich budd-daliadau Tai, a budd-daliadau Tai eich 
tenantiaid. Ar ôl cofrestru drwy'r broses adnabod ar-lein syml, bydd modd i chi weld 
gwybodaeth bwysig ar unrhyw adeg drwy ddefnyddio eich cyfrifiadur. Fydd dim angen i 
chi fynd i Swyddfeydd y Cyngor bellach, na ffonio Canolfan Alwadau’r Cyngor, felly bydd 
modd i chi osgoi sefyll mewn ciw a threfnu apwyntiadau.  
Mae'r gwasanaethau sydd ar gael ar-lein yn cynnnwys y canlynol:  
 
Gweld hawliau eich tenant i Fudd-daliadau Tai  

Gweld y Budd-daliadau Tai sy'n cael eu talu i chi'n uniongyrchol (y landlord) 

Gweld unrhyw ohebiaeth gysylltiedig â Budd-daliadau Tai a gaiff ei hanfon atoch 

Mae'r holl wasanaethau ar-lein yn gweithio ar lechi, cyfrifiaduron a ffonau clyfar, ac mae 
modd i chi lawrlwytho gwybodaeth o'r wefan yn uniongyrchiol yn fformat y rhaglen 
Microsoft Excel. Mae hyn yn fodd amhrisiadwy i ddadansoddi gwybodaeth amserlenni 
talu ac i'w chadw'n ddiogel yn electronig.  
Os oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu rhagor am y gwasanaeth, ffoniwch adran 

Budd-daliadau Tai ar 01443 680733 neu cofrestrwch ar www.rctcbc/e-account.gov.uk 

 

 

Taliadau System Glirio Awtomataidd y Banciau   
A ydych chi'n un o'r ychydig landlordiaid sy'n cael budd-daliadau tai gan y Cyngor 
drwy siec? Os felly, mae'r Cyngor yn gofyn i chi ystyried newid i system Glirio 
Awtomataidd y Banciau (BACS).  
 
Mae'r Cyngor yn talu tua £6 miliwn o Fudd-daliadau Tai'r mis a chaiff 90% o hwn ei 
dalu drwy BACS. Mae'r landlordiaid hynny sydd eisoes wedi newid i'r system yma yn 
manteisio ar fuddion y gwasanaeth ac maen nhw'n cael taliadau'n gyflym ac yn 
ddiogel. Drwy BACS, cewch chi'ch arian hyd at 5 diwrnod yn gyflymach na thrwy 
siec. 
 
Yn bwysig, pe baech chi'n dewis talu drwy BACS, byddai modd i chi gael amserlen 
bapur o daliadau o hyd. Wedi dweud hynny, mae modd gweld yr wybodaeth yma drwy 
ein gwasanaethau electronig. 
 
Pe hoffech chi gael eich talu drwy BACS yn y dyfodol, ffoniwch y Cyngor ar 01443 
425002  a chaiff y ffurflen ei hanfon atoch.   

http://www.rctcbc.gov.uk/e-account

