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Ble byddwn i eisiau byw?

BLE BYDDWN  
I EISIAU  
byw?
Ffantasi V Realiti

Mae’n annhebygol pan fyddwn yn gadael 
cartref am y tro cyntaf y byddwn yn symud 
i’r math o gartref a allai ymddangos mewn 
cylchgrawn sgleiniog. Fforddiadwyedd yw’r 
ffactor penderfynu mwyaf tebygol. 

Beth Allwch Chi Ei 
Fforddio?

Y peth cyntaf y dylai person ifanc ei wneud 
wrth ystyried symud allan yw llunio cyllideb. 
Bydd yn eich helpu i weithio allan pa fath o 
lety y gallwch chi ei fforddio’n realistig, nid 
y rhent yn unig ... ond biliau, bwyd ac ati. 
Mae’n debyg y byddwch chi’n dysgu’n gyflym 
iawn y bydd yn rhaid i chi gynilo arian cyn 
symud i le newydd - mae bob amser yn 
ddrutach nag y mae pobl yn ei feddwl.

Faint Fydd yn ei Gostio:

Gadewch inni ystyried beth allai eich 
incwm fod. Pan welwch swyddi’n cael eu 
hysbysebu, byddant fel arfer yn dweud 
wrthych faint maen nhw’n ei dalu, naill 
ai fel cyfradd fesul awr neu wythnosol, 
neu fel cyflog blynyddol. Yn anffodus, 
anaml y cewch chi’r swm hwn yn eich 
llaw, oherwydd bod arian yn cael ei dynnu 
o’r swm hwn i dalu am bethau fel Trethi, 
Yswiriant Gwladol, Pensiynau, Benthyciad 
Myfyrwyr ac aelodaeth Undebau Llafur.
Loan and Trade Union membership.

Gwahanol fathau o dâl. 
Swyddi â thâl fesul awr.

Yn y DU, mae disgwyl i gyflogwyr dalu o 
leiaf isafswm i’w gweithwyr a bennir fel 
yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol. Mae’r 
Isafswm Cyflog Cenedlaethol wedi’i osod ar 
wahanol lefelau yn ôl oedran pobl.
 
I bobl dros 25 oed, yr Isafswm Cyflog 
Cenedlaethol yw £8.72 yr awr* 

I bobl rhwng 21-24 oed, mae’n £8.20 yr awr* 

I bobl rhwng 18-20 oed, mae’n £6.45 yr awr* 

Ac i’r rhai rhwng 16-17 oed, mae’n £4.55  
yr awr*

*Roedd y ffigurau hyn yn gywir ym mis 
Chwefror 2021.

Yn nodweddiadol, ystyrir bod swyddi amser 
llawn oddeutu 37 awr yr wythnos. Dywed y 
gyfraith na allwch weithio mwy na 48 awr 
yr wythnos ar gyfartaledd oni bai eich bod 
yn optio allan o’r terfyn wythnosol. Bydd 
eich cyflogwr yn penderfynu sawl awr yr 
wythnos y mae eisiau i chi weithio. Bydd 
rhai pobl yn gweithio swm penodol o oriau 
bob wythnos, tra bydd eraill yn cael eu 
horiau ad-hoc a disgwylir iddynt weithio 
yn ôl yr angen. Gall hyn wneud cyllidebu yn 
anodd iawn gan nad oes sicrwydd faint o 
oriau’r wythnos y byddwch chi’n gweithio 
neu’n ennill cyflog.
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Gwahanol fathau o dâl: 
Cyflogau Blynyddol.

Pan delir cyflog blynyddol i chi, telir swm 
penodol ichi bob blwyddyn sy’n cael ei 
rannu’n gyfartal fel eich bod yn cael eich 
talu’n fisol. Fe’ch telir ar yr un dyddiad  
bob mis.

Rhoesom rai ffigurau yn y Gyfrifiannell 
Treth Incwm ar wefan Money Saving Expert. 
Mae’n dangos yn fras i ni faint o arian y 
byddwch chi’n mynd adref bob mis ar ôl 
tynnu Treth ac Yswiriant Gwladol.  

Roedd y ffigurau hyn yn gywir ym mis  
Chwefror 2021.

Cofiwch, dim ond enghreifftiau yw’r  
rhain ac nid ydynt yn ystyried cyfraniadau 
pensiwn, benthyciad myfyriwr nac unrhyw 
ddidyniadau eraill a allai fod gennych.  
Mae croeso i chi fynd ar-lein a rhoi cynnig  
ar y gyfrifiannell eich hun. 

Cyflog blynyddol Amcan o gyflog clir y mis

£10,000 £833

£12,000 £975

£20,000 £1437

£25,000 £1860

£40,000 £2570



4 Shelter Cymru Addysg

Ble byddwn i eisiau byw?

Opsiynau llety sydd ar  
gael i bobl ifanc

Ar ôl i chi gyfrifo faint o incwm fydd 
gennych chi, rydych chi mewn gwell  
sefyllfa i ddechrau meddwl pa fath o  
lety a allai fod ar gael ac sy’n addas i chi.  
Gallai’r opsiynau gynnwys:

• Llety Rhent Preifat
• Llety Rhent Cymdeithasol 
• Prynu Eich Cartref Eich Hun
• Llety tymor byr a thai â chymorth

Llety Rhent Preifat 

Mae llawer o wahanol fathau o dai rhent 
preifat, o ystafelloedd, fflatiau un ystafell  
a fflatiau mwy, i dai mawr a phlastai.  
Bydd rhai yn hunangynhwysol a bydd 
ganddynt bopeth ynddynt fel cegin ac 
ystafell ymolchi at ddefnydd y tenant yn 
unig, tra bydd rhaid i chi rannu cyfleusterau 
mewn lleoedd eraill.

Gall safon y llety yn y sector preifat 
amrywio’n fawr. Mae’r gyfraith yn amddiffyn 
pob tenant preifat p’un a oes ganddo 
gontract ysgrifenedig ai peidio.

Mae landlordiaid preifat fel arfer eisiau 
blaendal a mis o rent ymlaen llaw cyn i chi 
symud i mewn. Os ydych chi’n derbyn budd-
daliadau, weithiau bydd yr Adran Gwaith a 
Phensiynau (DWP) yn gwneud benthyciadau 
i dalu rhent ymlaen llaw, ond nid blaendal. 
Gall cynlluniau blaendal neu fondiau helpu 
gyda thalu blaendal. Os nad ydych yn derbyn 
y buddion perthnasol, yna mater i chi yw 
gwneud yn siŵr eich bod wedi cynilo digon 
o arian ymlaen llaw.

Gall fod yn anodd i berson ifanc sengl ddod 
o hyd i fflat neu dŷ addas i’w rentu yn y 
sector preifat. Mae hyn oherwydd bod pobl 
ifanc weithiau’n wynebu gwahaniaethu.  
Mae pobl ifanc hefyd yn debygol o fod 
ar incwm isel ac efallai y byddan nhw’n 
ei chael hi’n anodd sicrhau llety addas a 
fforddiadwy. Gall rhenti fod yn uchel ac mae 
angen arian ymlaen llaw (blaendal a rhent 
ymlaen llaw yn y rhan fwyaf o achosion). 
Efallai y bydd rhai tenantiaid yn gallu cael 
help i dalu’r rhent trwy hawlio Budd-dal Tai 
neu Gostau Tai Credyd Cyffredinol, ond 
nid yw hyn bob amser yn ddigon ar gyfer y 

rhent llawn a gall adael pobl mewn sefyllfa 
lle mae dyledion yn cronni. Efallai y bydd 
landlordiaid yn anfodlon gosod eu heiddo  
i bobl sy’n hawlio budd-daliadau ac i  
bobl ifanc.

Nid yw biliau fel arfer yn cael eu cynnwys 
yn y rhent oni nodir yn wahanol. Dylech bob 
amser wirio a chael eglurhad ar hyn gan 
unrhyw ddarpar landlord. 

Llety Rhent Cymdeithasol

Gelwir llety a osodir gan Gynghorau 
a Chymdeithasau Tai yn dai rhent 
cymdeithasol. Mae gan denantiaid well 
hawliau ac fel arfer maent yn talu rhenti 
is na’r rheini mewn llety rhent preifat. 
Nid oes angen blaendal ar gyfer tai rhent 
cymdeithasol a gall unrhyw un dros 16 oed 
wneud cais. Gallwch wneud cais i’ch cyngor 
lleol i fynd ar y rhestr aros am gartref 
Cyngor neu Gymdeithas Tai. Fel arfer mae 
ffurflen gais ar-lein. Gallwch gysylltu â’ch 
swyddfa cyngor lleol i gael cyngor.
 
Bydd pa mor hir y mae’n rhaid i berson  
aros yn dibynnu ar argaeledd eiddo,  
polisi’r Cyngor lleol ac amgylchiadau 
penodol y person ifanc fel ei iechyd, p’un a 
yw’n byw dan amodau gorlawn gartref,  
p’un a ydynt yn feichiog neu â phlant,  
os ydynt yn ymadawyr gofal, yn ddi-waith 
neu’n byw yn yr ardal honno eisoes.
 
Mae’n anodd i’r mwyafrif o bobl sengl heb 
blant gael fflat Cyngor neu Gymdeithas Tai. 
Hyd yn oed os oes gan rywun blant, gall y 
cyfnod aros fod yn hir ac yn rhwystredig  
gan fod prinder eiddo addas yn aml.

Mae polisïau tai a gosod yn amrywio ledled 
y wlad a rhwng ardaloedd lleol, ond efallai 
bod gan rai lleoedd gynlluniau sydd wedi’u 
hanelu’n benodol at bobl ifanc. Gallwch roi 
eich enw i lawr ar fwy nag un rhestr dai’r 
Cyngor. Gallwch roi eich enw ar lawer o 
restrau er eich bod yn fwy tebygol o gael 
tŷ yn eich ardal leol. Gall y rheolau fod yn 
wahanol os ydych chi’n gwneud cais fel 
rhywun digartref.

Weithiau, mae llety rhent preifat wedi 
cael ei ddodrefnu ond nid yw hynny’n 
wir fel arfer yn achos eiddo Cyngor neu 
Gymdeithas Dai. Cofiwch nad yw eiddo heb 
ddodrefn ag unrhyw orchuddion llawr na 
charpedi. Nid oes ‘nwyddau gwyn’ ynddynt 
chwaith, fel poptai ac oergelloedd. 
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Prynu Eich Cartref  
Eich Hun 

Yn dechnegol, nid ydych yn ‘berchen’ ar 
eiddo hyd nes bod y morgais wedi’i dalu. 
Gall gymryd blynyddoedd lawer i dalu’r 
ddyled a bod yn berchen ar y tŷ  
mewn gwirionedd.

Nid perchentyaeth o reidrwydd yw’r opsiwn 
gorau i bawb, gan ei bod yn cynnwys 
ymrwymiad ariannol tymor hir (hyd at 30 
mlynedd). Mae hefyd fel rheol yn ei gwneud 
yn ofynnol talu blaendal sylweddol o 10-20% 
o gost y tŷ ymlaen llaw.

Anaml y mae perchentyaeth yn opsiwn 
realistig i’r mwyafrif o bobl ifanc. Fel rheol, 
dim ond i bobl 18 oed neu’n hŷn y mae 
benthycwyr morgeisi yn rhoi benthyciadau. 

Llety tymor byr a thai  
â chymorth

Mae llawer o wahanol fathau o hosteli sy’n 
darparu ar gyfer pobl o bob oed. Maent yn 
amrywio’n fawr o ran safonau, maint,  
os oes ganddynt fynediad i’r anabl a lefel  
y gefnogaeth a gynigir.
 
Mae hosteli brys a llochesi nos yn darparu 
llety am ddim am ychydig o nosweithiau yn 
unig, ac fel rheol dim ond gwelyau mewn 
ystafelloedd un-rhyw a rennir sydd ynddynt
Mae llochesi i fenywod ar gyfer menywod 
sy’n gorfod gadael cartref oherwydd cam-
drin domestig neu fygythiadau trais - fel 
rheol maent yn dai cyffredin a rennir gan 
fenywod a phlant

Yn aml, amcan llety â chymorth yw paratoi 
preswylwyr i symud ymlaen a gallu rheoli eu 
tenantiaeth eu hunain:
 
Mae’r rhan fwyaf o Gynghorau a 
Chymdeithasau Tai yn rhedeg prosiectau 
tai â chymorth. Gall y rhain fod yn flociau o 
fflatiau sydd wedi’u neilltuo i bobl ifanc lle 
mae gweithwyr cymorth yn gweithio gyda’r 
bobl ifanc i’w cefnogi.

Mae nifer o gynteddau yng Nghymru 
sy’n cael eu rhedeg gan amrywiaeth o 
sefydliadau. Mae’r cynteddau hyn yn 

darparu llety â chymorth dros dro i bobl 
ifanc rhwng 16-25 oed sydd am gael a 
chynnal cyfleoedd addysg, hyfforddiant, 
gwirfoddoli neu gyflogaeth. Mae hyd yr 
arhosiad yn amrywio, ond maent fel arfer 
am flwyddyn neu ddwy. Mae gan bob math 
o lety ei system dderbyn ei hun. Efallai y 
bydd rhai yn cymryd pobl ar unwaith os oes 
ganddyn nhw le, tra bydd gan eraill restrau 
aros hir ac yn cyfweld preswylwyr posib.

Neuaddau preswyl 
myfyrwyr  

Mae myfyrwyr fel arfer yn cael ystafell 
sengl ac yn rhannu cyfleusterau coginio, 
ystafell ymolchi a thoiled gyda myfyrwyr 
eraill. Efallai y bydd ystafell ymolchi en-
suite fach mewn rhai ystafelloedd gwely. 
Mae rhai neuaddau yn darparu prydau bwyd 
a dillad gwely ond mae’r mwyafrif yn rhai 
hunanarlwyo.

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf 
yn cael cynnig lle mewn neuaddau cyn 
iddynt ddechrau ar eu cwrs ond fel rheol ni 
chaniateir iddynt aros mewn neuaddau trwy 
gydol eu cwrs. Ar ôl eu blwyddyn gyntaf, 
maent fel arfer yn symud i lety a rennir  
gyda rhai cyd-fyfyrwyr.

Os ydych chi eisiau symud i neuadd breswyl, 
bydd rhaid i chi gysylltu â swyddfa lety’r 
brifysgol neu’r coleg. Fel rheol, mae’n rhaid i 
fyfyrwyr wneud cais am lety ymhell ymlaen 
llaw ond mewn rhai colegau a phrifysgolion, 
nid oes neuaddau preswyl ar gael i bawb. 
Mae gan rai Prifysgolion lety ar gyfer eu 
myfyrwyr, ond fel arfer does dim digon o 
leoedd i bawb. Gall neuaddau myfyrwyr fod 
yn lle da i fyw ond maen nhw’n ddrud.

Dod o Hyd i Lety
Cyfryngau cymdeithasol: Yn aml,  
mae gan wefannau fel Facebook neu 
Gumtree grwpiau lleol yn hysbysebu  
eiddo i’w rentu mewn ardal. 

Ffrindiau a chysylltiadau teuluol – Nid yw 
pob eiddo i’w rentu yn cael ei hysbysebu’n 
ffurfiol gan fod rhai yn cael eu gosod drwy 
gyswllt personol.
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Mae caethwasiaeth fodern a’r hyn a elwir  
yn ‘rhyw yn lle rhent’ yn broblemau real  
iawn sy’n digwydd ledled y DU.  
Mae’r ddau beth yn anghyfreithlon ac nid 
ydynt yn fai’r tenant na’r gweithiwr.  
Maent fel arfer yn agored i niwed ac  
mae rhywun yn manteisio arnynt. Os oes 
gennych unrhyw bryderon yn ymwneud  
â’r naill neu’r llall o’r materion hyn yn achos 
chi’ch hun neu unrhyw un rydych chi’n 
ei adnabod, siaradwch ag athro, tiwtor, 
gweithiwr ieuenctid, yr heddlu, eich 
meddyg, elusen fel Shelter Cymru neu 
unrhyw un sydd mewn sefyllfa i helpu. 

Dyma rai termau a 
byrfoddau tai y gallech eu 
gweld mewn hysbysebion:

Full gch – Mae hyn yn golygu bod gan yr 
eiddo wres canolog nwy llawn
 
£100 pw excl – Y rhent yw £100 yr wythnos 
heb gynnwys biliau, felly bydd rhaid i chi 
dalu’r rhain ar wahân 

£250 pcm inc – Y rhent yw £250 y mis 
calendr, ac mae hyn yn cynnwys eich  
cyfran chi o’r biliau 

Owner-occupier – Y person sy’n byw yn  
yr eiddo yw’r perchennog

Tenancy agreement – Y cytundeb 
tenantiaeth yw’r contract rhwng y landlord 
a’r tenant sy’n nodi hawliau a chyfrifoldebau 
pob unigolyn

Y Wasg Leol a Siopau Papurau Newydd: 
Weithiau mae landlordiaid preifat yn 
hysbysebu eiddo ar rent mewn hysbysebion 
bach yn y papurau newydd lleol neu ar 
gardiau a roddir yn ffenestri siopau. 

Hysbysebion mewn ffenestri siopau, 
archfarchnadoedd – Gall hysbysfwrdd 
mewn siopau ac archfarchnadoedd fod yn 
ffordd o ddod o hyd i ystafelloedd ac eiddo 
lleol i’w rhentu.

Edrychwch ar y Rhyngrwyd am ‘dai â 
chymorth’ yn eich ardal chi. Weithiau gall 
tai â chymorth fod yn opsiwn i bobl ifanc 
sy’n gadael cartref. 

Swyddfeydd llety Prifysgol/coleg – os 
ydych chi’n gadael cartref i astudio, dylai 
eich swyddfa llety prifysgol neu goleg allu 
eich helpu chi.
 
Y Cyngor a Chymdeithasau Tai – 
Cyfrifoldeb y Cyngor neu Gymdeithas Dai yw 
eiddo rhent cymdeithasol yn eich ardal chi. 
Cysylltwch â nhw i gael cyngor a help.
 
Asiantau Gosod Tai a Gwerthwyr Tai 
Gall rhentu gan asiant gosod 
cydnabyddedig fod yn gostus oherwydd 
byddant yn cymryd canran o’r rhent 
cyn iddo gyrraedd y landlord. Mae hyn 
yn golygu y gall y landlord godi ei rent i 
dalu’r gost reoli hon. Gwelir manteision 
cael asiant gosod os oes gan y tenant 
unrhyw anghydfod â’r landlord neu os oes 
atgyweiriadau y mae angen eu gwneud.  
Gall asiantau gosod geisio codi ffioedd 
gosod am ddod o hyd i le. Ers 1 Medi 2019, 
mae ffioedd o’r fath yn cael eu gwahardd 
yng Nghymru a gellir erlyn neu ddirwyo 
landlord neu asiant gosod os ydynt yn 
ceisio eu codi. Peidiwch â thalu unrhyw 
ffioedd cyn i chi gael cynnig lle. Os ydych  
yn ansicr a yw’r ffi wedi’i wahardd, 
cysylltwch â Shelter Cymru. 

Os ydych chi’n chwilio am lety yn y sector 
rhentu preifat, p’un a yw’n fflat ar rent,  
tŷ neu lety lle rydych chi’n rhentu ystafell yn 
nhŷ’r landlord, gwnewch yn siŵr bod rhent 
bob amser yn werth ariannol. Trwy hyn, 
rydym yn golygu y dylid cytuno ymlaen llaw 
rhwng y landlord a’r tenant, yn ysgrifenedig 
yn ddelfrydol faint o rent y mae disgwyl i 
chi ei dalu bob wythnos neu fis calendr. 
Byddwch yn wyliadwrus o unrhyw ddarpar 
landlord sy’n cynnig rhent rhad neu am 
ddim i chi yn gyfnewid am waith neu 
ffafrau. 
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Refs reqd – Y cytundeb tenantiaeth yw’r 
contract rhwng y landlord a’r tenant sy’n 
nodi hawliau a chyfrifoldebau pob unigolyn

No DSS – Nid yw’r landlord yn cymryd pobl 
sy’n hawlio budd-dal tai. Ni chaniateir i 
Landlordiaid wrthod tenantiaid sy’n hawlio 
budd-daliadau. Mae’n anghyfreithlon 
gwneud hynny, felly ni ddylai hysbysebion 
sy’n nodi “Dim DSS” fodoli mwyach! 

1.	 A fyddech chi’n symud i ffwrdd o’r ardal 
rydych chi’n byw ynddi, neu’n aros yn yr 
ardal pan fyddwch chi’n gadael cartref?

2.	 Pa fath o dai fyddech chi’n dewis  
byw ynddynt? (e.e. tŷ, fflat, fflat un  
ystafell, hostel) 

3.	 A fyddech chi’n dewis byw ar eich pen 
eich hun neu rannu’ch llety? Pam? 

4.	 Faint ydych chi’n meddwl y byddai’r llety 
o’ch dewis yn ei gostio bob wythnos?

Dychmygwch eich bod chi eisiau symud  
allan ac yn chwilio am rywle i fyw.  
Ystyriwch y canlynol:

Munud i feddwl…



ADDYSGU POBL  
IFANC YNG NGHYMRU 

AM GARTREFEDD A 
digartrefedd

www.sheltercymru.org.uk/addysg


