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Annwyl John 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 9 Rhagfyr yn dilyn eich cyfarfod gyda Ben Beadle, Prif 
Weithredwr Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid Preswyl (NRLA). 

Y Grant Caledi i Denantiaid (THG) 

Mae’r nifer sydd wedi manteisio ar y Grant Caledi i Denantiaid wedi bod yn is na’r disgwyl. 
O ganlyniad, rwyf wedi gofyn i fy swyddogion ystyried pa gamau y gellid eu cymryd i 
hyrwyddo’r cynllun yn ehangach. Mae camau gweithredu lleol a chenedlaethol wrthi’n cael 
eu cymryd i hyrwyddo’r cynllun yn ehangach i denantiaid a landlordiaid. Mae hyn wedi 
cynnwys ffilmio panel o randdeiliaid allweddol ac rwy’n ddiolchgar i Ben am ei gyfraniad i’r 
gwaith hwn, gyda chymorth Cyngor ar Bopeth, Shelter Cymru a Propertymark. Mae 
deunydd hyrwyddo yn cael ei ddatblygu yn seiliedig ar adborth y panel a bydd yn cael ei 
rannu ar gyfryngau cymdeithasol yn fuan. Rwyf hefyd wedi gofyn i fy swyddogion ystyried 
pa gymorth pellach sydd ei angen ar denantiaid a chanddynt ôl-ddyledion rhent.  

Hefyd, mae awdurdodau lleol yn cynnal ymgyrchoedd hyrwyddo a hysbysebu lleol sydd 
wedi’u targedu, ac yn parhau i gysylltu â landlordiaid ac asiantaethau lleol i roi 
cyhoeddusrwydd i’r cynllun. Maent yn monitro effaith gweithgareddau hyrwyddo ac yn 
rhannu gwybodaeth am lwyddiannau ag awdurdodau lleol eraill. 

Mae Rhentu Doeth Cymru wedi hyrwyddo’r Grant Caledi i Denantiaid yn uniongyrchol i 
landlordiaid drwy gylchlythyrau ac fe wnaethant gyfrannu at neges bost uniongyrchol at 
eiddo yn y sector rhentu preifat mewn dau awdurdod lleol ym mis Rhagfyr. Bydd llwyddiant 
y neges hon yn cael ei monitro. Os bydd yn arwain at gynnydd yn nifer y rhai sy’n ymgeisio 
am y Grant Caledi i Denantiaid, bydd hyn yn cael ei gyflwyno mewn awdurdodau lleol eraill. 

Gallaf gadarnhau mai 189 o geisiadau i’r Grant a oedd wedi dod i law ar 15 Rhagfyr 2021. 
Mae 70 o grantiau wedi’u dyfarnu, gan olygu mai £158.638.81 yw cyfanswm y grantiau sydd 
wedi’u talu. Mae rhai ceisiadau’n cael eu prosesu o hyd, ac mae 65 o geisiadau wedi’u 
hailgyfeirio i’r Taliad Disgresiwn at Gostau Tai (DHP) fel ffrwd gyllido fwy priodol.   
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Mae’r rhan fwyaf o denantiaid yn mynd yn uniongyrchol at eu hawdurdodau lleol i gael 
cymorth tai. Felly, byddai’n well i denantiaid barhau i gael mynediad at y Grant Caledi i 
Denantiaid drwy’r llwybr hwn yn hytrach na thrwy Rhentu Doeth Cymru. Mae’r arbenigedd 
sydd ar gael mewn awdurdodau lleol yn sicrhau bod tenantiaid yn cael cymorth yn gyflym i 
gael gafael ar y Grant Caledi i Denantiaid, a hefyd ar ystod eang o gymorth arall sydd ar 
gael a allai fod yn briodol i’w hanghenion.  
 
Datblygu arolwg tai yng Nghymru 
 
Rwy’n cydnabod nad oes gan Gymru arolwg pwrpasol yn canolbwyntio ar bynciau yn 
ymwneud â’r maes tai yn ehangach. Arolwg Cyflwr Tai Cymru 2017-18 oedd yr arolwg 
diwethaf inni ei gynnal yn benodol ar dai. Er hynny, rydym yn cynnal Arolwg Cenedlaethol 
Cymru yn flynyddol ac mae’n cynnwys nifer o bynciau yn ymwneud â thai yn ôl yr angen. 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn defnyddio data gweinyddol o amrywiaeth eang o 
ffynonellau fel Rhentu Doeth Cymru, i helpu i gryfhau’r sylfaen dystiolaeth. Mae mynediad at 
ffynonellau data gweinyddol yn cael ei ehangu’n barhaus ac mae hyn yn helpu swyddogion i 
wella’r sylfaen dystiolaeth yn y sector rhentu preifat, a’r maes tai yn ehangach, y mae polisi 
yn seiliedig arni. 

 
Yn ystod 2022, bydd swyddogion yn ystyried yr achos busnes ar gyfer arolwg tai i’r dyfodol.   
 
Mae gennym nifer o grwpiau tystiolaeth arbenigol yn ymwneud â thai yr ymgynghorir â hwy 
yn rheolaidd. Mae’r grwpiau hyn yn cynnwys Bwrdd y Rhaglen Dystiolaeth ar Gyflwr Tai a 
Grwpiau Cynghori Technegol cysylltiedig y mae NRLA a sefydliadau tai eraill yn aelodau 
ohonynt, ynghyd â’r Grŵp Gwybodaeth am Dai. 
 
Er mwyn helpu i gyflawni ymrwymiadau ein Rhaglen Lywodraethu mewn perthynas â’r 
sector rhentu preifat, bydd hwn yn parhau i fod yn faes blaenoriaeth ar gyfer ymchwil a 
thystiolaeth. Yn ystod tymor y Llywodraeth hon a’r un flaenorol, roedd ymchwil a oedd yn 
canolbwyntio’n benodol ar y sector rhentu preifat yn cynnwys y canlynol:  
 
Gwerthusiad o beilot Cynllun Prydlesu’r Sector Rhent Preifat  
Deall profiadau tenantiaid yn y sector rhentu preifat  
Gwerthuso Rhentu Doeth Cymru  
Rhentu i Berchnogi – Cymru: ymchwil gyda thenantiaid y sector rhentu preifat ar gyfer 
datblygu’r cynllun  
Ymchwil ynglŷn â ffioedd asiantau gosod i denantiaid  
Deall pa fath o bobl sy’n byw mewn cartrefi incwm isel y mae byw mewn cartref oer yn fwy 
tebygol o effeithio arnyn nhw 
 
 
Cymorth i rentwyr ar incwm isel 
 
Rwy’n cytuno’n llwyr â phryderon NRLA o ran nifer y rhentwyr preifat yng Nghymru nad yw 
eu Credyd Cynhwysol yn ddigon i dalu eu taliadau rhent. Rwyf wedi ysgrifennu at yr Aelod 
Seneddol y Gwir Anrhydeddus Thérèse Coffey, yn tynnu sylw at y materion hyn o ran 
fforddiadwyedd a hygyrchedd i denantiaid yn y sector rhentu preifat, gan ofyn am ailystyried 
y penderfyniad i roi cap ar Lwfans Tai Lleol. Mae copi o’r llythyr hwnnw ynghlwm er 
gwybodaeth ichi.  
 
Gallaf eich sicrhau y byddaf yn parhau i godi’r materion hyn gyda Llywodraeth y DU.  
 
  

https://llyw.cymru/gwerthusiad-o-beilot-cynllun-prydlesur-sector-rhent-preifat
https://llyw.cymru/deall-profiadau-tenantiaid-or-sector-rhentu-preifat
https://llyw.cymru/rhentu-doeth-cymru-gwerthuso-gweithrediad-chyflenwad-adroddiad-terfynol
https://llyw.cymru/rhentu-i-berchnogi-cymru-ymchwil-gyda-thenantiaid-y-sector-rhentu-preifat-ar-gyfer-datblygur
https://llyw.cymru/rhentu-i-berchnogi-cymru-ymchwil-gyda-thenantiaid-y-sector-rhentu-preifat-ar-gyfer-datblygur
https://llyw.cymru/ymchwil-ynglyn-ffioedd-asiantau-gosod-i-denantiaid
https://llyw.cymru/deall-pa-fath-o-bobl-syn-byw-mewn-cartrefi-incwm-isel-y-mae-byw-mewn-cartref-oer-yn-fwy-tebygol-o
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Rwyf wedi ymrwymo i sicrhau bod mynediad at rentu preifat yn deg, a fforddiadwyedd rhent 
yw un o’r prif agweddau ar y gwaith hwn. Mae’r Cytundeb Cydweithio gyda Phlaid Cymru yn 
nodi ein bwriad o gyhoeddi Papur Gwyn ar ddulliau newydd o sicrhau tai a rhenti 
fforddiadwy i bobl leol ar incwm lleol, ynghyd â hawl i ddigon o dai. Bydd y papur hwn yn 
edrych ar sut y gellid gwneud y farchnad rhentu preifat yn fwy fforddiadwy drwy reoli rhent. 
 
Yn gywir  
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