
 
 
Estyn dros dro y cyfnod hysbysu cyn troi allan - cwestiynau cyffredin  

Yr wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bwriad i estyn y cynnydd 
dros dro yn y cyfnodau hysbysu cyn troi allan.  

Mae’r cwestiynau cyffredin isod yn egluro mwy am yr estyniad a'r cymorth sydd ar 
gael i chi a'ch tenantiaid. 

Beth yw’r newidiadau sy'n cael eu gwneud? 
 
O ganlyniad i'r pandemig coronafeirws parhaus, mae rheoliadau newydd yn cael eu 
gosod i barhau â'r cynnydd dros dro yn y cyfnodau hysbysu ar gyfer tenantiaid sydd â 
thenantiaeth sicr a thenantiaeth fyrddaliadol sicr. 
 
Roedd disgwyl i'r cyfnodau hysbysu ddychwelyd i sut roedd pethau cyn Covid ar ôl 30 
Medi, ond bydd y rhan fwyaf bellach yn parhau ar chwe mis tan 31 Mawrth 2021.  
 
Yr eithriadau yw seiliau'n ymwneud ag ymddygiad gwrthgymdeithasol (seiliau 7A ac 
14) neu drais domestig (sail 14A) a fydd yn dychwelyd i'r cyfnodau cyn Covid. 
 
Bydd y trefniadau hyn yn cael eu diwygio ym mis Rhagfyr. 
 
Pryd fydd y newidiadau'n dod i rym? 
 
Rydym yn disgwyl i reoliadau gael eu gosod ddydd Llun 28 Medi, gyda'r newidiadau'n 
dod i rym ddydd Mawrth 29 Medi.  
 
Ar ôl eu gosod, bydd y rheoliadau i'w gweld ar wefan Llywodraeth Cymru. Byddant 
hefyd ar gael ar y wefan legislation.gov.uk. 
 
Beth os ydw i wedi rhoi hysbysiad yn barod? 
 
Bydd y cyfnod hysbysu a oedd yn ofynnol ar yr adeg y rhoddwyd yr hysbysiad yn 
parhau i fod yn gymwys mewn perthynas ag unrhyw hysbysiadau a roddwyd cyn 29 
Medi. 

Pam y gwneir y newidiadau? 
 
Cyflwynwyd cynnydd dros dro i'r cyfnodau hysbysu gan Ddeddf y Coronafeirws 2020 
er mwyn creu oedi wrth droi allan yn ystod yr argyfwng iechyd cyhoeddus parhaus. 
Maent yn golygu y bydd llai o bobl yn wynebu digartrefedd oherwydd achos o droi 
allan, a hynny ar adeg pan fo awdurdodau lleol yn llai abl i ymateb i'r sefyllfaoedd hyn. 
Bydd y rhai sy'n rhentu eu cartrefi yn elwa ar fwy o ddiogelwch ac yn llai pryderus, a 
bydd unigolion sydd mewn perygl o gael eu troi allan yn cael mwy o amser i geisio 
cymorth i ddatrys unrhyw broblemau. Bydd hyn yn arbennig o bwysig yn ystod y gaeaf 
pan allai'r pwysau ar y gwasanaethau cyhoeddus fod ar ei uchaf. 

https://llyw.cymru/deddfwriaeth-y-coronafeirws-chanllawiau-ar-y-gyfraith


 
 
 
Pa gefnogaeth sydd ar gael i landlordiaid?  
 
Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod y gefnogaeth y mae nifer o landlordiaid ac 
asiantiaid gosod eiddo eisoes yn ei chynnig i denantiaid. 
 
Os yw eich tenantiaid yn bryderus ynghylch talu eu rhent neu filiau'r cartref, gofynnwch 
iddynt ffonio llinell gymorth Cyngor ar Bopeth Cymru ar gyfer y sector rhentu preifat ar 
0300 330 2177. 

Caiff y llinell gymorth hon ei rhedeg gan Gyngor ar Bopeth Cymru a'i hariannu gan 
Lywodraeth Cymru. Mae'n wasanaeth cyfrinachol, annibynnol am ddim sy'n rhoi 
cyngor i denantiaid ynghylch ffyrdd y gallant gynyddu eu hincwm i'r eithaf a rheoli’u 
dyledion – gyda'r bwriad o'u helpu i dalu eu rhent os gallant ac i ddal eu gafael ar eu 
tenantiaethau. 

A fydd rhagor o gefnogaeth ar gael? 

Mae disgwyl i'r cynllun Benthyciad Arbed Tenantiaeth, a ariennir gan Lywodraeth 
Cymru, gael ei lansio yn yr wythnosau nesaf. Dyma gynllun ar gyfer tenantiaid yn y 
sector preifat sy'n cael trafferthion talu eu hôl-ddyledion rhent oherwydd Covid-19.  

O dan y cynllun, bydd tenantiaid cymwys yn gallu gwneud cais am fenthyciad newydd 
ar gyfradd llog isel y gellir ei ad-dalu dros gyfnod o hyd at bum mlynedd ar gyfradd o 
1% o'r gyfradd ganrannol flynyddol (APR). Telir y benthyciad yn uniongyrchol i'r 
landlordiaid a'r asiantiaid. 

Bydd rhagor o wybodaeth am y cynllun ar gael yn fuan. 
 
A oes rhagor o newidiadau i ddod? 
 
Mae Llywodraeth Cymru'n edrych yn barhaus ar effeithiolrwydd y mesurau sydd yn 
eu lle i ymateb i’r pandemig a’i effeithiau. Os bydd angen cymryd camau pellach neu 
ddarparu cymorth ychwanegol i ddelio â’r sefyllfa hwn sy’n datblygu o hyd, byddwn 
yn gwneud hynny. Bydd y trefniadau ar gyfer cyfnodau hysbysu hirach yn cael eu 
hadolygu eto ym mis Rhagfyr. 
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