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 Yn y rhifyn hwn: 

 RSPCA 

 Tystysgrif 

Perfformiad 

Ynni  

 Risg 

Legionella 

 Landlord 

wedi'i 

ddedfrydu 

 Canolfan Tai 

Cymorth 

 

Cylchlythyr 

Fforwm Landlordiaid RhCT  

Croeso i rifyn gaeaf 

Cylchlythyr Fforwm 

Landlordiaid RhCT  

Bwriad y cylchlythyr yma 

yw cyflwyno'r wybodaeth 

ddiweddaraf i chi, ac 

rydyn ni'n gobeithio y bydd 

o ddefnydd i'n holl 

aelodau.  

Os oes gennych bwnc neu 

erthygl yr hoffech ei weld 

yn y rhifyn nesaf, 

cysylltwch â ni. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi Fforwm Landlordiaid 

Rhondda Cynon Taf neu eisiau hysbysebu drwy'r cylchlythyr hwn, 

mae croeso i chi gysylltu â:  

Rob Antonio 

Swyddog Sector Rhentu Preifat Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT 

Ffon: 01443 425638 

E-bost: FforwmLandlordiaidRhCT@rctcbc.gov.uk 

mailto:RCTLandlordsForum@rctcbc.gov.uk


 

 

 

 

Mae yna sawl mantais i fod yn berchennog anifail anwes. Ar 

wahan i gynnig cysur i bobl, mae perchen ar anifail anwes yn 

gallu rhoi hwb i'ch system imiwnedd. Ar ben hynny, gyda'r 

niferoedd o bobl ordew yn tyfu, gall perchen ar gi, yn 

benodol, fod yn fodd i annog pobl i fod yn fwy actif a gwneud 

ymarfer corff yn rheolaidd. Mae pobl hŷn yn manteisio'n fawr 

o fynd â'u cŵn am dro'n rheolaidd. Gallen nhw gerdded yn 

gyflymach am gyfnodau hirach, yn ogystal â gwella'u gallu i 

symud yn eu cartrefi. A chyn belled â bod rhieni yn dilyn Chwe Rheol Aur yr RSPCA, gall berchen ar 

anifail wella sgiliau cymdeithasol drwy eu hannog i ddatblygu tosturi, dealltwriaeth a pharch tuag at 

bethau byw.  

 

Nid yw'n syndod felly, yn ôl Arolwg Cenedlaethol Cymru gan Lywodraeth Cymru, mae gan dros 47% 

o bobl yng Nghymru o leiaf un anifail. Ond, gan fod 1 allan o bob 3 pherson yng Nghymru yn byw 

mewn llety ar rent, mae gwneud penderfyniad i ganiatáu anifeiliaid anwes yn eich eiddo neu beidio 

yn rhywbeth i'w bwyso a mesur, ond gall arwain at fudd mawr. 

 

Gall landlordiaid fod yn bryderus ynghylch caniatáu anifeiliaid anwes i mewn i'w heiddo. Mae 

hynny'n gwbl ddealladwy oherwydd mewn llawer o achosion, mae'r eiddo yn fuddsoddiadau ar gyfer 

ymddeoliad, ac os bydd unrhyw beth yn mynd o'i le, y landlord sy'n colli arian drwy dalu am 

atgyweiriadau. Serch hynny, drwy ddilyn rhai o awgrymiadau RSPCA Cymru sydd wedi'u nodi isod a 

chaniatáu tenantiaid i gadw anifeiliaid anwes, lle'n briodol, gall landlordiaid fanteisio o gael 

tenantiaid sy'n fwy iach ac yn fwy hapus, a chreu gosodiad hirdymor, llwyddiannus. 

Dylai landlordiaid a thenantiaid gytuno, yn ysgrifenedig, a chynnwys yr hyn sydd i'w ddisgwyl gan y 

tenantiaid os ydyn nhw'n cael cadw anifeiliaid anwes yn yr eiddo fel rhan o gytundeb y denantiaeth. 

Ystyriwch y canlynol: 

 Amlinelliad clir o'r ymddygiad sydd i'w ddisgwyl gan y tenantiaid a'r anifeiliaid 

anwes. 

 Cyfrifoldebau gofal cyfreithiol y tenant o dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006. 

 Nifer yr anifeiliaid, a'r math o anifeiliaid sy'n cael eu caniatáu yn yr eiddo 

 Gwaharddiad ar fridio neu werthu anifeiliaid o'r eiddo. 

 Yr hyn a fydd yn digwydd os ydych chi'n dod o hyd i anifeiliaid sydd heb 

awdurdod. 

 

Mae RSPCA Cymru yn gweithio gyda chymdeithasau tai lleol ledled Cymru i ddatblygu polisïau 

anifeiliaid anwes fel bod tenantiaid a landlordiaid yn glir ar yr hyn sydd a sydd ddim yn dderbyniol. 

Am yr 8 mlynedd ddiwethaf mae'r RSPCA wedi bod yn cynnal y gwobrau Community Animal Welfare 

Footprint  (CAWF), sy'n cydnabod arfer gorau gan gynghorau, cymdeithasau tai a chynllunwyr brys. 

Mae modd gweld rhagor o wybodaeth am y gwobrau CAWF drwy'r wefan politicalanimal.org.uk/

cawfhome. Enillodd Cymdeithas Tai Rhondda y wobr efydd yng nghategori tai y gwobrau CAWF 

2016. 

 

Mae cyngor i landlordiaid preifat ar gael drwy ganllaw arfer gorau RSPCA Cymru  yn benodol ar 

gyfer landlordiaid o'r enw "Homes for All". Mae modd ei gweld yma goo.gl/Yzc5TQ. Bydden ni wrth 

ein bodd yn gweithio gydag unrhyw landlord neu asiant gosod i ddatblygu prosesau cadarnhaol i 

ganiatáu anifeiliaid anwes yn eu llety. Cysylltwch ag RSPCA Cymru ar 0300 123 8912 neu 

paul.smith@rspca.org.uk. 

 

Paul Smith 
Public Affairs Manager - Wales/Rheolwr Materion Cyhoeddus - Cymru 
RSPCA Cymru 
6, Cae Gwyrdd 
Greenmeadow Springs Business Park 
Cardiff CF15 7AB 
 
Tel: 0300 123 8912 
Mob: 07715 540595 
@RSPCAcymru 
Facebook.com/RSPCAcymru 

YouTube.com/RSPCAcymru 
www.RSPCA.cymru 
www.politicalanimal.wales 

Anifeiliaid Anwes: creu gosodiad hirach, a mwy llwyddiannus  

http://politicalanimal.org.uk/cawfhome
http://politicalanimal.org.uk/cawfhome
http://goo.gl/Yzc5TQ
mailto:paul.smith@rspca.org.uk
http://www.RSPCA.cymru
http://www.politicalanimal.wales


 

 

 

 

 

 

O fis Ebrill 2018 bydd hi'n anghyfreithlon yng Nghymru 

a Lloegr, o dan y Safonau Effeithlonrwydd Ynni 

Isaf, i roi tenantiaeth newydd ar eiddo gyda 

Thystysgrif Perfformiad Ynni sy'n llai nag 

E. 

Mae'r Adran Busnes, Ynni a 

Strategaeth Ddiwydiannol wedi 

cyhoeddi  canl lawiau i 

landlordiaid ac awdurdodau 

lleol, oherwydd credir 

byddai hyd at 1 o bob 20 

eiddo ddim yn 

cyrraedd graddfa 

T y s t y s g r i f 

Perfformiad Ynni o E. 

 

 

Dolen canllawiau 

Graff Graddio Tystysgrif Perfformiad Ynni 

Mae'n hwyr ym mis Tachwedd, a does dim amheuaeth bod y goleuadau 
Nadolig lleol wedi'u cynnau. Rydych chi wedi dechrau prynu anrhegion (oni bai 
eich bod chi'n gwneud popeth ar y funud olaf) ac rydych chi wedi gweld 
hysbyseb John Lewis gan mil o weithiau yn barod. A thra bod landlordiaid yn 
dechrau ymlacio tuag at ddiwedd y flwyddyn yn barod ar gyfer yr ŵyl, mae'r 
Gymdeithas Landlordiaid Preswyl (CLP) eisoes yn edrych tuag at 2018. 
Mewn ychydig ddiwrnodau (30 Tachwedd) bydd y CLP yn cynnal Cynhadledd 
Rhentu'r Dyfodol y DU yng Nghaerdydd. Ac fel y mae'r enw yn awgrymu, 
byddwn ni'n trafod nifer o bynciau sy'n effeithio ar y sector rhentu yng 
Nghymru. 
Bydd y Gweinidog Tai ac Adfywio, Rebecca Evans, yn agor y drafodaeth i'r 
gynulleidfa, yn ogystal â thrafodaeth panel lle bydd modd i chi ofyn eich 
cwestiynau i Aelodau'r Cynulliad ac arbenigwyr y diwydiant. 
Dros gyfnod y Nadolig ei hun, bydd y CLP yn ymateb i'r ymgynghoriad 
diweddar ar Eiddo Ffit i Bobl Fyw ynddyn nhw. Mae'r rheoliadau newydd yn 
rhan o'r Ddeddf Rhentu Cartrefi. Bydd hyn yn nodi'r safonau newydd ar gyfer 
eiddo yn y Sector Rhentu Preifat. 
Ar hyn o bryd, mae'n cynnig y bydd rhaid i landlordiaid wneud tri phrif beth i 
fodloni'r safon; profion diogelwch trydanol, larymau mwg a larymau carbon 
monocsid. Mae union fanylion hyn yn destun ymgynghoriad. 
Bydd llawer o ymgynghoriadau eraill yn ystod 2018 ar y Ddeddf Rhentu 
Cartrefi, tra bod y rheolau a rheoliadau newydd yn cael eu llunio. 
Bydd newidiadau i'r Rhyddhad Llog Morgais (RhLlM) hefyd yn dod i rym ar 
ddechrau 2018, pan fydd landlordiaid yn trafod â chyfrifwyr i lunio'r ffurflenni 
treth ar gyfer y flwyddyn ddiwethaf. Er iddi gael ei chyhoeddi ychydig 
flynyddoedd yn ôl, dyma'r flwyddyn ariannol pan fydd y gyfran gyntaf o 

doriadau i RhLlM yn cychwyn. 
Ar ben hynny y mae'r trefnau gwahardd ffioedd asiantaeth, lle rydyn ni'n disgwyl gweld y ddeddfwriaeth yn cael ei chyflwyno 
rywbryd yn ystod 2018.  
Rydyn ni eisoes yn brysur yn cynllunio ar gyfer pa bethau eraill allai godi y flwyddyn nesaf. Wrth gwrs, bydd  mewnbwn o'n 
haelodau'n llywio'r hyn a ddywedwn ni wrth y Llywodraeth. 

Daniel Bellis 

Policy Officer Wales 

Neges gan y Gymdeithas Landlordiaid Preswyl 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/650467/27_09_17_Domestic_Private_Rented_Landlord_Guidance_-_Final_Version.pdf


 

 

Mae sefydliadau, neu unigolion hunangyflogedig, sy'n darparu llety preswyl neu sy'n gyfrifol am y system(au) 

dwr yn eu hadeiladau, yn gyfrifol am sicrhau bod y perygl o ddod i gysylltiad â legionella yn yr eiddo yna yn cael 

ei asesu a'i reoli'n briodol.  Mae angen asesiad o'r risg ar bob system ddŵr. Mae modd i landlordiaid gynnal yr 

asesiad yma eu hunain os ydyn nhw'n gymwys, neu'n cyflogi rhywun sydd yn gymwys. 

 

Yn y rhan fwyaf o leoliadau preswyl, efallai y bydd asesiad syml yn dangos bod y risgiau'n isel ac efallai fydd 

ddim angen gweithredu pellach. (Efallai bydd enghraifft o sefyllfa o risg isel arferol i'w gweld mewn adeilad 

bach e.e. uned dai) gyda systemau dŵr domestig bach, lle mae defnydd dyddiol yn anochel ac yn ddigonol i 

weithredu'r system gyfan; lle mae dŵr oer yn uniongyrchol o brif gyflenwad iachusol (ddim wedi'i storio mewn 

tanciau dŵr); lle mae dŵr poeth yn cael ei gyflenwi gan wresogyddion uniongyrchol neu wresogyddion dŵr 

cyfaint isel (cyflenwi allfeydd ar 50 °C); a lle'r unig allfeydd yw toiledau a basnau golchi dwylo).  Os bydd yr 

asesiad yn dangos bod y risgiau'n isel, ac yn cael eu rheoli'n iawn, does dim angen gweithredu pellach. Ond 

mae'n bwysig adolygu'r asesiad yn rheolaidd rhag ofn bod unrhyw newidiadau yn y system. 

Gall mesurau rheoli syml helpu i reoli'r perygl o ddod i gysylltiad â legionella, megis: 

 gyrru'r dŵr trwy'r system cyn gosod yr eiddo 

 ceisio osgoi malurion rhag mynd i mewn i'r system (e.e. sicrhau bod gan y tanciau dŵr oer gaead tyn, lle 

mae     hynny'n briodol) 

 gosod paramedrau rheoli (e.e. gosod tymheredd y caloriffydd i sicrhau bod dŵr yn cael ei storio ar 60°C) 

 Gwnewch yn siŵr i gael gwared ar unrhyw bibellau diangen sy'n cael eu nodi.   

 

Dylech chi roi gwybod i denantiaid am unrhyw fesurau rheoli ar waith y mae angen eu cynnal, e.e. peidio ag 

addasu gosodiad tymheredd y caloriffydd, i lanhau pen y cawodydd yn rheolaidd ac i roi gwybod i'r landlord os 

fydd y dŵr poeth ddim yn gwresogi'n gywir, neu os oes unrhyw broblemau eraill gyda'r system.  Os oes 

anawsterau wrth gael mynediad i unedau tai dan feddiannaeth, mae modd ymgymryd â'r gwiriadau priodol trwy 

gynnal archwiliadau o'r system ddŵr wrth ymgymryd ag ymweliadau gorfodol, er enghraifft gwiriadau diogelwch 

nwy neu ymweliadau cynnal a chadw arferol. 

 

Lle mae cawodydd wedi'u gosod, mae gan y rhain y modd o greu a gwasgaru diferion dwr y gallai gael eu 

hanadlu ac achosi risg rhagweladwy o ddod i gysylltiad â legionella.  Fodd bynnag, os caiff ei ddefnyddio'n 

rheolaidd (fel yn y rhan fwyaf o leoliadau domestig), mae'r risgiau'n cael eu lleihau ond, mewn unrhyw achos, 

dylech chi gynghori tenantiaid i lanhau a diheintio pennau cawodydd yn rheolaidd.  Mae cawodydd trydan cyson 

yn peri llai o risg gan eu bod nhw'n cael eu cyflenwi gan ddŵr oer, gan amlaf, a dim ond yn gwresogi cyfeintiau 

bach o ddŵr wrth weithredu.  

 

Mae'n bwysig i beidio â gadael i ddŵr sefyll yn y system. Felly dylech chi fod yn ofalus i reoli systemau dŵr 

mewn eiddo sydd yn wag am gyfnodau hir (er enghraifft, llety myfyrwyr sy'n wag dros yr haf).   Fel rheol 

gyffredinol, dylai allfeydd ar systemau dŵr poeth ac oer gael eu defnyddio o leiaf unwaith yr wythnos er mwyn 

cynnal rhywfaint lif dŵr, yn ogystal â lleihau'r cyfle o ddŵr yn troi'n farwaidd. Er mwyn rheoli'r risgiau yn ystod 

cyfnodau lle mae'r eiddo yn wag, dylech chi ystyried gweithredu trefn gwaredu dŵr addas, neu drefniadau eraill 

megis draenio'r system gyfan os bydd yr eiddo yn wag am gyfnodau hir iawn.  

 

Www.hse.gov.uk/legionnaires 

http://www.hse.gov.uk/legionnaires/faqs.htm#Landlord


 

 

 

Mae landlord wedi'i ddedfrydu  
ar ôl peryglu tenantiaid â gwaith nwy anniogel 

Mae landlord eiddo yn Ilfracombe wedi cael dedfryd ohiriedig am 

beryglu bywydau ei denantiaid trwy ymgymryd â gwaith nwy 

peryglus. 

Clywodd Llys Coron Caerwysg fod Allan King wedi newid boeler 

yn ei eiddo gosod ar Arcade Road ym mis Medi 2016. Ond, 

doedd ganddo ddim hyfforddiant ym maes gwaith nwy, na gwaith 

wedi'i gofrestru. Datblygodd y boeler ddiffygion, a mis yn 

ddiweddarach galwodd King beiriannydd nwy er mwyn dod i 

helpu. 

Gwelodd y peiriannydd ar unwaith bod y boeler yn peryglu 

bywydau'r tenantiaid. Ynysodd y peirianydd y boeler er mwyn 

gwneud y sefyllfa'n ddiogel. Daeth yr Awdurdod Gweithredol 

Iechyd a Diogelwch i wybod am y sefyllfa, a chafodd ymchwiliad 

ei lansio. 

 

Mae modd gweld rhagor o wybodaeth ynghylch 

cyfrifoldebau landlordiaid dros gyflenwadau nwy ar 

wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch 

http://www.hse.gov.uk/gas/landlords/index.htm 

Cafodd King rhybudd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ym mis Gorffennaf 2016 mai dim ond aelod o'r 

Gas Safe Register y dylai weithio ar beiriannau nwy. 

Plediodd Allan King o Arcade Road, Ilfracombe yn euog o dorri Rheoliadau Diogelwch Nwy (Gosod a Defnyddio) 1998 a 

Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith ac ati 1974. Cafodd ei ddedfrydu i naw mis o garchar wedi'i ohirio am 18 mis 

ynghyd â dirwy o £3,000. Yn ogystal â hynny, cafodd orchymyn i dalu costau o £12,184.14. 

Ar ôl y gwrandawiad, dywedodd Simon Jones, 

Archwiliwr yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch: 

“Mae gan landlordiaid ddyletswydd i sicrhau bod 

unrhyw waith nwy yn eu heiddo gosod yn cael ei 

gyflawni gan aelod o'r Gas Safe Register yn unig. 

"Yn yr achos yma, anwybyddodd Mr King y 

rhybuddion blaenorol, ac aeth at i ymgymryd â'r 

gwaith nwy ei hun, lle nad oedd ganddo'r 

cymhwysedd na chymwysterau angenrheidiol. " 

"Roedd ei weithredoedd yn beryglus a rhoddodd 

fywydau ei denantiaid mewn perygl" 

http://www.hse.gov.uk/gas/landlords/index.htm


 

 

Mae'r Ganolfan Cyngor ar Dai yn darparu Gwasanaeth 

Cyngor a Chymorth ar Dai diduedd i bawb sydd angen 

cyngor ar dai. 

Mae'r gwasanaeth yn gweithredu o fewn fframwaith 

deddfwriaethol Deddf Tai (Cymru) 2014, gyda'r nod o 

atal digartrefedd a rhoi cyngor priodol i landlordiaid a 

thenantiaid lle mae bygythiad o ddigartrefedd. 

Mae'r garfan yn cynnwys wyth Swyddog craidd, ein 

swyddog llety dros dro, arweinydd carfan, a rheolwr 

carfan sydd ar gael i ddarparu cyngor a chymorth 

annibynnol ar ystod o faterion tenantiaeth tai. 

Mae meysydd o'n gwaith a all fod o fudd i landlordiaid 

yn uniongyrchol yn cynnwys gweithio gyda'n 

hasesydd budd-dal tai dynodedig. Bydd hyn yn 

cynorthwyo gyda phrosesu asesiadau hawliadau budd

-dal tai yn gyflym, adolygu ceisiadau budd-dal tai ôl-

ddyddiedig, cefnogi ceisiadau am Daliadau Budd-dal 

Tai yn ôl Disgresiwn lle bo hynny'n berthnasol, a 

gwneud ceisiadau am daliadau uniongyrchol y lwfans 

tai lleol i'r landlord. 

Mae'r gwasanaeth hefyd yn gallu ystyried cymorth 

ariannol tuag at ôl-ddyledion rhent cronedig, lle bo 

hynny'n berthnasol. Caiff hyn ei wneud drwy daliad 

cytunedig untro os yw amgylchiadau'r achos yn 

gwarantu'r taliad a byddai'r taliad wedyn yn golygu 

bod y tenant yn gallu aros yn y cartref. Yna bydd 

cytundeb tenantiaeth newydd yn cael ei gyhoeddi gan 

y landlord am chwe mis neu ragor.  Mae'r taliad hwn 

yn dibynnu ar ddisgresiwn, ac yn cael ei ystyried fesul 

achos. Bydd yn ystyried yr amgylchiadau ynghylch sut 

cafodd yr ôl-ddyledion eu cronni yn y lle cyntaf 

ynghyd â fforddiadwyedd tymor hir y cartref. 

Rydyn ni hefyd yn cynnig cynllun lle gellir ystyried 

cymorth ariannol i helpu i sicrhau llety rhent preifat. 

Bydd y cynllun yma'n cael ei gynnig lle ystyrir bod yr 

ymgeisydd naill ai mewn perygl o fod yn ddigartref, 

eisoes yn ddigartref neu pan fydd awdurdod lleol yn 

dod i'r casgliad nad yw'n rhesymol bellach i'r 

ymgeisydd aros yn eu cartref presennol yn yr hir 

dymor. Mae unrhyw gytundeb ar gyfer cymorth 

ariannol yn amodol ar archwiliadau fforddiadwyedd ac 

arolygiad trwy garfan iechyd cyhoeddus yr awdurdod 

lleol. Yn dilyn cofrestriad am denantiaeth, bydd y 

Ganolfan Gyngor ar Dai hefyd yn ceisio sicrhau bod y 

cais am lwfans tai lleol yn cael ei gyflwyno, lle bo 

hynny'n berthnasol. Byddan nhw hefyd yn sicrhau bod 

cais taliadau uniongyrchol wedi'i gyflwyno  er mwyn 

cynorthwyo gyda chynaladwyedd y denantiaeth. 

Yn ychwanegol at yr uchod, rydyn ni hefyd yn gallu 

gwneud atgyfeiriadau priodol ac amserol i 

asiantaethau cymorth tenantiaeth berthnasol lle bydd 

hyn wedi'i nodi fel un o anghenion y tenantiaid. Yn 

ychwanegol at hyn, mae gan y Ganolfan tri 

gwasanaeth cymorth sy'n gysylltiedig iddi. Mae'r 

gwasanaethau hyn yn darparu ymyrraeth a chymorth 

ar Ddigartrefedd ar frys i'r rheiny y tybir eu bod mewn 

perygl o fod yn ddigartref. Diben y tri gwasanaeth hyn 

yw cefnogi tenantiaid wrth fynd i'r afael ag unrhyw 

faterion brys sy'n effeithio ar gynaliadwyedd eu 

tenantiaeth, neu'n arwain at y posibilrwydd o golli 

llety gyda golwg ar geisio datrys hyn ar unwaith.  Eto, 

gall hyn gynnwys ymyriadau ynghylch ôl-ddyledion 

rhent, methiant o ran cyfathrebu a pherthynas da 

gyda'u landlord neu asiant gosod, ac unrhyw gymorth 

o ran materion sy'n ymwneud â dyledion tenantiaeth. 

 

Bydden ni hefyd yn croesawu atgyfeiriadau 

uniongyrchol gan landlordiaid ac asiantau a allai fod 

yn cael anhawster gyda'u tenantiaid. Mae modd 

gwneud yr atgyfeiriad yma'n uniongyrchol â'r 

ganolfan lle bydden ni'n ceisio cysylltu â'r tenant i 

geisio eu hannog nhw i weithio gyda ni mewn modd 

cadarnhaol i ddatrys y materion tenantiaeth sydd 

wedi'u nodi ar gyfer pawb. 

 

Mae modd gwneud atgyfeiriadau drwy anfon e-bost at 

naill ai digartrefedd@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu 

HACduty@rctcbc.gov.uk. Fel arall, mae cyngor 

uniongyrchol ar gael bob dydd drwy'r gweithiwr 

dyletswydd yn y ganolfan ar 01443 495188. 

 

Os oes gennych chi gwestiynnau ynghylch y ganolfan 

neu'r gwasanaethau sydd ar gael, croeso i chi gysylltu 

â fi ar 01443 495188. Byddwn ni hefyd yn mynychu'r 

Fforwm Landlordiaid ym mis Ionawr i ddarparu 

trosolwg manylach o'n gwasanaeth. Yna, yn y dyfodol, 

bydd aelodau'r garfan yn darparu sesiynau cyngor ym 

mhob un o'r fforymau os oes gan unrhyw landlord 

unrhyw faterion tenantiaeth yr hoffai eu trafod.  

Edrychwn ni ymlaen at weithio mewn partneriaeth â 

llawer ohonoch yn y dyfodol, ac yn awyddus i gwrdd â 

chi yn y fforwm landlordiaid nesaf. 

Canolfan Tai Cymorth, Ty Sardis, Pontypridd 

mailto:homelessness@rctcbc.gov.uk
mailto:HACduty@rctcbc.gov.uk


 

 

 

 Cylchlythyr Landlordiaid Tachwedd 2017 

Cyfarfod mis Medi y Fforwm Landlordiaid RhCT 

oedd y cyntaf i'w gynnal yng Nghlwb Rygbi 

Pontypridd. Cafodd y lleoliad glod mawr gan 

landlordiaid a oedd yn gwerthfawrogi awyrgylch 

y clwb a'r hanes a'r eitemau cofiadwy sydd 

wedi'u harddangos. Daeth 56 o landlordiaid sy'n 

cynrychioli'r sector rhentu preifat yn RhCT, 

ynghyd â chynrychiolwyr o'n noddwyr Property 

Plus a Chyngor Rhondda Cynon Taf. 

 

 

Lleoliad Newydd ar gyfer Cyfarfodydd y Fforwm 

Rydyn ni wedi sicrhau lleoliad newydd a dyddiadau 

ar gyfer cyfarfodydd Fforwm Landlordiaid Rhondda 

Cynon Taf.  

 

Mae Clwb Rygbi Pontypridd wedi’i leoli ym 

Mhontypridd. Mae’n agos i'r orsaf drenau ac mae 

pob ardal Rhondda Cynon Taf o fewn cyrraedd.  

Mae lleoedd parcio am ddim ar gael.  

Dyddiadau Cyfarfodydd y Fforwm 

24 Ionawr 2018 5:30—8:30pm 

16 Mai 2018 5:30—8:30pm 

 Darparodd Llywodraeth Cymru  a Cartrefi Hafod 

gyflwyniadau ar Dreth Stamp Trafodion Tir a'r 

Cynllun Rhannu Cartrefi a llety a rennir.  

Yn anffodus, roedd yn rhaid canslo'r cyflwyniad 

gan yr RSPCA ar Bolisïau Anifeiliaid Anwes 

oherwydd salwch. 

  

Rhoddodd y Cadeirydd, Vince Botham, yr 

wybodaeth ddiweddaraf ar faterion a dadleuon 

sydd wedi codi o ran yr angen i gynnal 

ymgynghoriadau, yn ogystal â defnyddio'r 

fforwm fel llais cyfunol er budd yr aelodau. 

 



 

 

 

Codi eich Proffil Busnes yn Rhondda Cynon Taf 

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi Fforwm Landlordiaid Rhondda 

Cynon Taf neu eisiau hysbysebu drwy'r cylchlythyr hwn, mae croeso i chi 

gysylltu â: 

 

Rob Antonio 

Swyddog Sector Rhentu Preifat Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT 

Tel: 01443 425638 

E-mail: RCTLandlordsForum@rctcbc.gov.uk 

 
“Codi eich 

Proffil  
mewn 

RhCT!!” 

Pan fydd eich Landlord yn dewud Dim Cwn  

Cornel 

Comedi 

mailto:RCTLandlordsForum@rctcbc.gov.uk

