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BYW YN FY 
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Beth fyddaf eu hangen?

Mae llawer o bethau ymarferol i’w hystyried 
wrth symud i’ch cartref cyntaf.

Os nad oes dodrefn yn eich eiddo, un o’r 
pethau cyntaf y bydd angen i chi ei drefnu o 
bosib yw gorchuddion llawr fel carped neu 
lawr wedi’i lamineiddio. Wrth gwrs, po fwyaf 
yw’r eiddo, y mwyaf y bydd hyn yn ei gostio 
i chi. 

Meddyliwch am bob ystafell yn yr eiddo  
a’r hyn efallai y byddwch ei angen.  
Er enghraifft: 

Yn y gegin, byddwch angen

• Nwyddau gwyn fel popty, oergell a 
pheiriant golchi.

• Offer bach fel microdon, tostiwr  
a thegell. 

• Llestri a chyllyll a ffyrc, potiau a 
sosbenni, offer coginio a dysglau pobi.

• Bowlen golchi llestri, bleindiau neu 
lenni, a bin.  

Ystafell wely

• Gwely ac yn ddelfrydol cwpwrdd dillad, 
cist ddroriau a chabinet wrth erchwyn 
y gwely 

• Cloc larwm ac efallai radio

Ystafell fyw

• Cadair esmwyth a/neu soffa, bwrdd  
a chadeiriau, ac efallai rhai silffoedd

• Teledu

• Llenni, cysgod lamp, addurniadau, 
lluniau, planhigion a chloc

Ystafell ymolchi – Tyweli, drych,  
llenni/bleindiau, cabinet, matiau bath,  
brwsh toiled 

Arall – Sugnwr llwch fel hwfer, brwsh llawr, 
padell llwch a brwsh, mop a bwced

Garden - Efallai y byddwch angen rhywfaint 
o offer sylfaenol a rhyw ddull o dorri’r gwair. 
Fel arfer, mae cymalau mewn cytundebau 
tenantiaeth sy’n nodi pwy sy’n gyfrifol am 
ardd neu unrhyw fannau awyr agored. 

Gall prynu popeth yn newydd fod yn ddrud. 
Gallech chwilio am eitemau cartref rhatach 
mewn siopau ail-law neu elusennol, 
cynlluniau ailgylchu dodrefn, arwerthiant 
cist car neu siopau cyfnewid ar-lein. 
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Ffigurau bras ar gyfer biliau a rhent tŷ 

* https://statswales.gov.wales/Catalogue/Housing/Private-Sector-Rents
** https://statswales.gov.wales/Catalogue/Housing/Social-Housing-Stock-and-Rents

Biliau Misol:

Rhent:
Pan symudwch i gartref newydd,  
byddwch yn gyfrifol am dalu’r rhent ar  
yr eiddo bob mis. Hyd yn oed os ydych chi’n 
derbyn budd-daliadau, eich cyfrifoldeb  
chi yw sicrhau bod y taliad yn cyrraedd  
y landlord.

Cofiwch bod rhenti yn tueddu i gynyddu bob 
blwyddyn. Bydd eich costau tŷ fel arfer yn 
cynyddu bob blwyddyn, ond efallai na fydd 
eich incwm yn cynyddu yn yr un modd.

Math o lety Rhent preifat: 
rhent ar 
gyfartaledd*

Rhent preifat: 
rhent ar 
gyfartaledd ** 

Cyngor/
Cymdeithas 
dai: rhent ar 
gyfartaledd*

Cyngor/
Cymdeithas 
dai: rhent ar 
gyfartaledd**

Wythnosol Misol Weekly Misol

Ystafell mewn 
tŷ a rennir £833 £339 £73 £316

Fflat 1 ystafell 
wely

£106 £459 £82 £355

Tŷ/fflat 2 
ystafell wely £123 £533 £93 £403

Tŷ/fflat 3 
ystafell wely £136 £587 £100 £433

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Housing/Private-Sector-Rents
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Housing/Social-Housing-Stock-and-Rents


4 Shelter Cymru Addysg

Byw yn fy lle fy hun

Biliau Misol:

Mae byw yn eich cartref eich hun yn  
golygu eich bod hefyd yn gyfrifol am dalu 
biliau misol eraill. Mae’r tabl hwn yn  
dangos rhai amcangyfrifon o faint y  
gallai biliau mis gostio i chi. Unwaith eto,  
cofiwch fod y costau hyn yn tueddu i 
gynyddu bob blwyddyn er efallai nad yw 
eich incwm yn cynyddu yn yr un modd. 
Hefyd, yng Nghymru mae llawer o eiddo 
mewn ardaloedd gwledig lle nad oes cyswllt 
â phrif bibellau nwy. Golyga hyn bod llawer o 
bobl yn dibynnu ar drydan neu olew i redeg 
systemau gwresogi. Mae’r rhain yn tueddu 
i fod yn ddrutach na nwy. Os ydych angen 
olew i redeg eich system wresogi, caiff ei 
ddanfon mewn tancer mawr a rhaid ei brynu 
mewn swmp a thalu amdano ymlaen llaw. 
Mae’r bil fel arfer yn rhai cannoedd  
o bunnau.   

Fel y gallwch weld, mae’r isafswm incwm 
rydych ei angen i fyw’n annibynnol rhwng 
£845 - £1,130 y mis. Mewn gwirionedd, 
mae’r swm yn debygol o fod ychydig yn 
uwch. Sylwch nad yw’r tabl yn caniatáu 
unrhyw gostau cludiant. Byddwch yn 
canfod hefyd y bydd biliau nwy a thrydan  
ar gyfer gwresogi yn uwch yn ystod 
misoedd y gaeaf.

*gov.uk/government/statistical-data-sets/
annual-domestic-energy-price-statistics 
2018

**water.org.uk/news-item/household-
water-and-sewerage-bills-for-2017-18/

***gov.wales/council-tax-levels-april-2019-
march-2020

Nwy £53 y mis*

Trydan £50 y mis*

Trethi dŵr £50 y mis*

Treth y cyngor £133 y mis***

Trwydded deledu £13 y mis

Yswiriant £25 y mis

Ffôn symudol £30 y mis

Bwyd, dillad, adloniant £200 y mis

Rhent £315 - £600 y mis

Cyfanswm y treuliau bras bob mis £845 - £1130 y mis

http://gov.uk/government/statistical-data-sets/annual-domestic-energy-price-statistics 2018
http://gov.uk/government/statistical-data-sets/annual-domestic-energy-price-statistics 2018
http://gov.uk/government/statistical-data-sets/annual-domestic-energy-price-statistics 2018
http://water.org.uk/news-item/household-water-and-sewerage-bills-for-2017-18/
http://water.org.uk/news-item/household-water-and-sewerage-bills-for-2017-18/
http://gov.wales/council-tax-levels-april-2019-march-2020
http://gov.wales/council-tax-levels-april-2019-march-2020
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Lwfans Sylfaenol, y mis: Hawl (y mis)

I bobl sengl dan 25 oed £342.72

I bobl sengl 25 oed a drosodd £409.89

Cyd-hawlwyr, y naill neu’r llall neu’r ddau 
dan 25 oed

£488.59 i’r ddau ohonoch

Cyd-hawlwyr, y naill neu’r llall neu’r ddau 
dros 25 oed

£594.04 i’r ddau ohonoch

Budd-daliadau Lles
Credyd Cynhwysol (UC) 
Credyd Cynhwysol (UC) yw’r taliad misol ar 
gyfer pobl o oedran gweithio, sydd wedi’i 
gynllunio i ychwanegu at incwm hyd at 
lefel isafswm. Os ydych chi o dan oedran 
pensiwn ac angen help i dalu costau  
byw a thai, efallai y gallwch hawlio  
Credyd Cynhwysol (UC). Ar yr amod nad 
yw incwm a chynilion unigolyn yn uwch na 
therfynau penodol, gall barhau i hawlio UC 
os yw’n gweithio neu allan o waith.  
Gallwch gael UC waeth faint o oriau rydych 
chi’n gweithio. Mae hawlwyr yn derbyn un 
taliad misol a fydd yn cynnwys arian i fyw 
arno yn ogystal â help tuag at eu rhent. 
Gelwir cymorth gyda rhent yn ‘gostau tai UC’ 
ac nid oes angen hawliad ar wahân yn yr un 
modd â budd-dal tai. Mae llawer o fudd-
daliadau eraill, gan gynnwys budd-dal plant, 
lwfans gofalwyr, taliadau annibyniaeth 
personol a lwfans ceisio gwaith ar 
sail cyfraniad neu lwfans cyflogaeth a 
chymorth, yn parhau i fodoli. Mae rhai  
yn cyfrif fel incwm pan gyfrifir UC, ac  
eraill ddim. 

Taliad Tai Credyd Cynhwysol 
Gallwch gael help i dalu am eich tŷ os ydych 
chi’n gymwys i gael Credyd Cynhwysol. 
Gelwir hyn yn daliad tai. Gall eich taliad 
tai eich helpu i dalu naill ai’ch rhent i 
landlord preifat neu’ch rhent a rhai taliadau 
gwasanaeth os ydych chi’n rhentu gan 
gymdeithas dai neu’n byw mewn tŷ cyngor. 
Gall hefyd helpu i dalu taliadau llog ar eich 
morgais a rhai taliadau gwasanaeth os 
ydych chi neu’ch partner yn berchen ar yr 
eiddo rydych chi’n byw ynddo.

Sut y cyfrifir UC? 
Mae UC yn cynnwys lwfans sylfaenol, 
ynghyd â symiau ychwanegol os oes 
gennych blant, anabledd neu gyflwr iechyd 
neu gostau tai. Mae popeth wedi’i gyfuno’n 
un taliad misol sengl. Nid yw Credyd 
Cynhwysol yn talu treth y cyngor.  
Mae’n rhaid i chi wneud cais i’ch cyngor lleol 
os ydych angen help i dalu’ch treth gyngor. 
Mae hwn yn fudd-dal i bobl sy’n ddi-waith 
ond sy’n gallu gweithio.

I gael mwy o wybodaeth am fudd-daliadau, 
ewch i:   
https://www.gov.uk/universal-credit

 Y symiau Credyd Cynhwysol cyfredol (2020) yw: 

Os ydych chi’n denant preifat sy’n rhentu 
eiddo neu ystafell gan landlord preifat 
a’ch bod ar incwm isel - efallai y gallwch 
gael Lwfans Tai Lleol (LHA). Mae swm y 
Budd-dal Tai neu’r LHA y gallwch ei gael yn 
gyfyngedig os ydych chi’n berson sengl o 
dan 35 oed heb unrhyw blant.

Yr unig help a gaiff y mwyafrif o bobl sengl 
rhwng 16 a 35 sy’n rhentu yn y sector preifat 
ac yn hawlio LHA yw hyd at gost gyfartalog 
ystafell sengl mewn llety a rennir yn yr 
ardal. Felly os yw eich arian yn gyfyngedig 
a’ch bod yn rhentu eiddo, golyga’r cyfyngiad 
hwn efallai y bydd rhaid i chi wneud iawn am 
y diffyg o rywle arall.

https://www.gov.uk/universal-credit
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Gostyngiadau’r  
Dreth Gyngor 

Lle bynnag y mae’r person ifanc yn byw, 
efallai y bydd rhaid iddo dalu treth gyngor, 
ond mae’n bosib y bydd yn gallu hawlio 
gostyngiad yn y bil gan y cyngor lleol.  
Gelwir hyn yn gynllun Gostyngiadau’r  
Dreth Gyngor. Nid yw Credyd Cynhwysol yn 
cynnwys cymorth gyda threth y cyngor, 
 felly mae’n bwysig bod hawlwyr  
Credyd Cynhwysol yn cofio gwneud cais ar 
wahân am ostyngiad yn y dreth gyngor yn 
uniongyrchol i’r Awdurdod Lleol.

Os ydyn nhw’n fyfyrwyr, ac mai dim ond 
myfyrwyr sy’n byw yn yr un lle â nhw,  
mae’n debyg na fydd rhaid iddyn nhw 
dalu treth gyngor. Bydd angen iddynt 
lenwi ffurflen i gael tystysgrif eithrio - 
dylent gysylltu â’u swyddfa gyngor leol i 
ddarganfod a ydynt yn gymwys i gael help 
gyda’u treth gyngor, ac i gael y ffurflenni 
sydd eu hangen arnynt. 

Ewch: http://www.gov.wales/council-tax-
discounts-and-reduction

Taliadau tai dewisol

Os yw rhywun yn gymwys i gael budd-dal  
tai neu gostau tai cyffredinol, ond yn 
wynebu caledi oherwydd na allant fforddio 
eu costau tai, mae’n bosib y gallant gael 
Taliad Tai Dewisol gan eu cyngor lleol.  
Rhoddir arian i bob cyngor lleol bob 
blwyddyn i helpu pobl sy’n gymwys i gael 
budd-dal tai (neu gostau tai o dan gredyd 
cynhwysol) ond sy’n cael trafferth talu eu 
rhent neu ddod o hyd i ddigon o arian i dalu 
am gostau cychwynnol tenantiaeth.

Y cyngor sy’n penderfynu pwy ddylai gael 
Taliad Tai Dewisol, faint, a pha mor aml  
y gwneir y taliad. Gellir talu Taliad Tai  
Dewisol os:

oes diffyg rhwng y budd-dal tai y mae 
rhywun yn ei dderbyn a’r rhent y mae’n rhaid 
iddynt ei dalu ei hunain, sy’n golygu eu bod 
yn cael anhawster talu’r gwahaniaeth.

Cyfrifoldebau Tenantiaid  
a Landlordiaid

Mae parchu eraill yn rhan bwysig o fyw 
mewn unrhyw gymuned, fodd bynnag: p’un 
a ydych chi’n byw ar eich pen eich hun neu 
gydag eraill, yn ôl y gyfraith mae gennych 
hawliau fel tenant y mae’n rhaid eu parchu. 
Mae gennych gyfrifoldebau hefyd - os 
byddwch yn eu hesgeuluso fe allech gael 
eich troi allan yn y pen draw. 

Gwnewch yn siŵr eich bod chi:
• Yn talu eich rhent yn brydlon

• Yn talu eich biliau bob amser pan 
fyddant yn ddyledus

• Yn cadw eich cartref yn lân

• Yn rhoi gwybod am unrhyw ddifrod  
neu broblemau

• Yn cadw’r sŵn i lawr gymaint â phosib 
ar ôl 9pm

• Yn gyfrifol am ymddygiad eich ffrindiau 
pan fyddant yn ymweld

Rhaid hedyd i landlordiaid hefyd gadw at 
y rheolau. Os nad ydyn nhw’n parchu’ch 
hawliau ac yn cyflawni eu cyfrifoldebau, 
gellir mynd â nhw i’r llys.

Pethau na all eich landlord 
eu gwneud

Mae gan denantiaid yr un hawliau waeth 
beth fo’u hoedran. Nid oes ots a ydych chi’n 
ifanc neu’n hen, mae rhwymedigaethau’r 
landlord yr un fath. 

Ni all Landlordiaid wneud unrhyw un  
o’r canlynol:
 

• Eich cloi chi allan.

• Mynd i mewn i’r eiddo heb roi o leiaf 24 
awr o rybudd i chi

• Defnyddio na bygwth defnyddio trais na 
grym i droi rhywun allan.

http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reduction
http://www.gov.wales/council-tax-discounts-and-reduction
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• Wrth baratoi cig heb ei goginio, 
defnyddiwch fwrdd torri a chyllell ar 
wahân bob amser a golchwch nhw 
yn drylwyr cyn eu defnyddio ar gyfer 
unrhyw beth arall

• Sicrhewch fod yr holl gig wedi’i goginio 
drwyddo, yn enwedig cig fel cyw iâr a 
selsig. I brofi, gallwch ddefnyddio fforc 
i dyllu rhan fwyaf trwchus y cig, os yw’r 
sudd yn rhedeg yn glir rydych chi’n 
gwybod ei fod wedi’i goginio’n iawn

• Golchwch salad, ffrwythau a llysiau yn 
drylwyr bob amser cyn eu coginio

• Os ydych chi’n ailgynhesu bwyd, 
gwnewch yn siŵr ei fod yn chwilboeth 
yr holl ffordd drwodd

• Defnyddiwch ddŵr poeth, sebonllyd 
wrth olchi llestri, bydd hyn yn chwalu 
saim ac yn lladd bacteria.

Awgrymiadau da ar gyfer hylendid ystafell 
ymolchi:
• Defnyddiwch fenig rwber bob amser  

i lanhau offer ystafell ymolchi

• Cadwch bowlen y toiled yn lân gyda 
channydd neu lanhawr toiled

• Cadwch sedd y toiled yn lân trwy ei 
sychu’n rheolaidd

• Peidiwch â defnyddio’r un clwt ar gyfer 
glanhau’r toiled ag y gwnewch i offer 
arall yn yr ystafell ymolchi

• Defnyddiwch lanhawr cawod i rwystro 
baw rhag cronni yn y ciwbicl cawod

• Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n 
darllen y cyfarwyddiadau ar gannydd a 
chynhyrchion glanhau eraill

• Newid nac ychwanegu cloeon i eiddo 
heb roi allwedd i’r tenant ar unwaith.

• Cymryd, cadw na dinistrio unrhyw 
eiddo sy’n perthyn i’r tenant

• Gosod bordiau ar ddrysau a/neu 
ffenestri fel na all y tenant fynd yn ôl  
i’w eiddo

• Rhoi eiddo tenant allan ar y stryd

• Ni waeth yn enw pwy mae’r 
cyfleustodau, ni allant ddiffodd y 
trydan, gwres, dŵr neu nwy ac ni allant 
ofyn i gwmni cyfleustodau dorri’r 
cyflenwad trwy wrthod talu bil sydd  
yn enw’r landlord.

• Cyflawni unrhyw gamau sy’n arwain  
at i’r tenant adael yr eiddo yn erbyn  
ei ewyllys.

• Gwrthod gwneud atgyweiriadau ac 
ni allant ddewis a ydyn nhw’n dilyn 
safonau diogelwch ai peidio.

Troi allan

Os yw’r landlord eisiau troi person ifanc 
allan, bydd angen iddo fynd i’r llys fel rheol. 
Mae hyn yn wir hyd yn oed os oes gan y 
person ifanc lawer o ôl-ddyledion rhent. 
Ni all y landlord droi person ifanc allan ar 
y stryd cyn mynd trwy broses gyfreithiol. 
Nid yw hyn yn wir os yw’r tenant yn ddeiliad 
wedi’i eithrio. Deiliad wedi’i eithrio yw 
rhywun sy’n rhannu cyfleusterau â’u 
landlord fel lletywr, ond mae angen rhoi 
cyfnod rhesymol o rybudd iddyn nhw hefyd.

Byw’n ymarferol – cadw 
popeth yn lân!
Mae’n bwysig cadw ar ben iechyd a hylendid 
ym mhob ystafell o’r tŷ. Os na wnewch 
hynny, gall fod yn beryglus i’ch iechyd! 

Awgrymiadau da ar gyfer hylendid cegin:
• Golchwch eich dwylo bob amser cyn i 

chi ddechrau coginio a hefyd ar ôl trin 
unrhyw gig amrwd
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Dychmygwch eich bod yn symud i’ch cartref 
cyntaf. Gwnewch restr yn eich pen o’r holl 
bethau rydych chi’n meddwl y gallech fod eu 
hangen neu eu heisiau ar gyfer eich cartref 
newydd. Meddyliwch o ble y gallech chi gael 
y pethau hyn a faint rydych chi’n meddwl y 
gallen nhw ei gostio.

Munud i Feddwl…

Byw’n ymarferol – rhannu 
gydag eraill

Gall rhannu llety ag eraill fod yn fuddiol 
iawn. Mae’n helpu i gadw costau i lawr a gall 
fod yn dda cael cwmni gartref. Er mwyn 
helpu i gadw pethau i redeg yn llyfn a helpu 
pawb i dynnu ymlaen â’i gilydd, fel arfer 
mae’n syniad da llunio a chytuno ar restr o 
reolau sylfaenol ynglŷn â sut rydych chi’n 
disgwyl i bobl ymddwyn yn y cartref.  

Efallai yr hoffech gynnwys yn y rheolau y 
sail dros filiau cyfleustodau? Ydych chi i gyd 
yn mynd i’w rhannu’n gyfartal? Mae hefyd 
yn syniad da llunio rota ar gyfer glanhau, 
coginio ac ati.

Glanhau Cyffredinol
Peidiwch ag anghofio ei bod yn bwysig 
glanhau’r carped â sugnwr llwch neu 
ysgubo’r llawr yn rheolaidd.

Oeddech chi’n gwybod bod peidio â 
rhoi eich bin allan yn fath o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol? Gwnewch yn siŵr 
eich bod bob amser yn darganfod pryd 
mae’r sbwriel yn cael ei gasglu a rhowch y 
biniau allan ar y diwrnod cywir. Byddwch yn 
ymwybodol y gall diwrnodau casglu newid 
adeg y Nadolig ac ar wyliau banc.  

Cofiwch y gall rhoi eich sbwriel allan yn 
llawer rhy gynnar (diwrnod neu ddau cyn  
ei gasglu) fod yn drosedd hefyd.



ADDYSGU POBL  
IFANC YNG NGHYMRU 

AM GARTREFEDD A 
digartrefedd

www.sheltercymru.org.uk/addysg


