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1. Cyflwyniad  
 
Ar 6 Chwefror 2020, lansiodd y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Gais am 
Dystiolaeth mewn perthynas â thaliadau ystadau. Ysgogwyd y cais hwn gan yr 
awgrym y bu cynnydd yn nifer y datblygiadau tai newydd sydd â threfniadau preifat 
ar gyfer cynnal a chadw mannau agored a chyfleusterau, y mae perchenogion tai a 
phreswylwyr yn talu amdanynt.  
 
Nod y Cais am Dystiolaeth oedd meithrin dealltwriaeth well o ba mor gyffredin y 
mae'r arfer hon, y gwasanaethau a ddarperir drwy drefniadau o'r fath, y rhesymau 
pam y gallai'r arfer fod wedi dod yn fwy cyffredin, y costau cysylltiedig, a phrofiad 
preswylwyr o ran taliadau ystadau.  
 
Cynhaliwyd yr ymarfer Cais am Dystiolaeth rhwng 6 Chwefror a 30 Ebrill 2020. 
Rhoddwyd cyhoeddusrwydd iddo drwy hysbysu partïon a grwpiau â diddordeb, gan 
gynnwys cyrff sy'n cynrychioli'r diwydiant, aelodau'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 
Ddiwygio Lesddaliadau yn ogystal â thrwy sianelau'r cyfryngau cymdeithasol.  
 
Pwy a ymatebodd? 
 
Cafwyd 604 o ymatebion i'r Cais am Dystiolaeth. Nodir yr ymatebwyr (yn seiliedig ar 
y cwestiynau adrannol a atebwyd ganddynt) fel a ganlyn:  
 

• 566 o berchenogion tai a phreswylwyr  
• 8 datblygwr (gan gynnwys un landlord cymdeithasol cofrestredig)  
• 5 asiant rheoli a chwmni rheoli (gan gynnwys un landlord cymdeithasol 

cofrestredig)  
• 6 awdurdod lleol (gan gynnwys sylwadau gan un cynghorydd)  
• 2 landlord cymdeithasol cofrestredig  
• 6 chyfreithiwr eiddo  
• 11 arall  

 
Y camau nesaf 
 
Mae'n amlwg o'r dystiolaeth a ddarparwyd nad yw taliadau ystadau yn gweithio'n 
effeithiol i bawb o dan y trefniadau presennol. Felly, bydd y Gweinidog yn defnyddio'r 
dystiolaeth a gasglwyd i ystyried y meysydd lle mae angen newidiadau a'r opsiynau 
posibl a all fod ar gael er mwyn rhoi'r newidiadau hynny ar waith.  
 
Megis dechrau proses o newid yw'r cam hwn, a chaiff unrhyw newidiadau a gynigir 
neu a ystyrir eu datblygu ar y cyd â'r diwydiant. Byddai unrhyw newidiadau hefyd yn 
destun ymgynghoriad ffurfiol arall a phroses o ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan gynnig 
cyfle arall i roi adborth.  
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2. Crynodeb byr o'r canfyddiadau  
 
Perchenogion tai a phreswylwyr 
 
Ni ellir ystyried bod y sampl o breswylwyr a ymatebodd yn cynrychioli pob 
preswylydd sy'n destun taliadau, gan mai ymarfer gwirfoddol oedd y cais am 
dystiolaeth a'i bod yn debygol bod mwy o breswylwyr sy'n anfodlon ar y sefyllfa wedi 
ymateb nag eraill. Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i'r cais am dystiolaeth drwy grwpiau 
pwyso a grwpiau cynrychioliadol sy'n gweithio ar ran y rheini sydd wedi cael 
anawsterau mewn perthynas â'r taliadau hyn, neu sy'n wynebu problemau tebyg, er 
enghraifft, â lesddaliadau.  
 
Fodd bynnag, yn seiliedig ar y nifer mawr o breswylwyr a ymatebodd, mae hyn yn 
dangos bod problemau sylweddol mewn perthynas â'r taliadau, ac yn ychwanegu'n 
helaeth at ein sail tystiolaeth am y trefniadau ar gyfer gweithredu taliadau o'r fath a'u 
heffaith. Nodir rhai o'r canfyddiadau isod:  
 
• Nodwyd bod y taliadau rhwng £50 a £500 y flwyddyn, gyda 46% o'r ymatebwyr 

yn nodi taliadau rhwng £100 a £149.99.  
• Mae oed y datblygiadau lle y codir taliadau yn awgrymu cynnydd sylweddol yn y 

defnydd ohonynt yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Nododd 72% o'r ymatebwyr 
fod eu heiddo wedi'u hadeiladu rhwng 2010 a 2020. Dim ond eiddo un 
ymatebydd a gafodd ei adeiladu cyn 2000.  

• Nododd 69% o'r ymatebwyr fod eu tâl wedi newid dros amser, gyda'r mwyafrif yn 
nodi ei fod wedi cynyddu.  

• Nododd 91% o'r ymatebwyr nad ymgynghorir â nhw neu na chânt eu cynnwys fel 
arall mewn penderfyniadau am y gweithgarwch sy'n deillio o'r tâl.  

• Nododd 75% o'r ymatebwyr eu bod naill ai'n anfodlon iawn (50%) neu'n eithaf 
anfodlon (25%) ar lefel y wybodaeth a gawsant am y tâl cyn prynu, ac roedd 
cyfrannau tebyg (yn anfodlon iawn (50%) neu'n eithaf anfodlon (24%) ar y 
wybodaeth a gawsant yn ystod y broses brynu.  

• Nododd bron i chwarter (24%) o'r ymatebwyr fod y tâl wedi effeithio ar brynu, 
gwerthu neu gael morgais.  

• Nododd bron i bob un (94%) o'r ymatebwyr y byddai bodolaeth tâl ystad yn 
effeithio ar eu penderfyniad i brynu eiddo yn y dyfodol.  

• Roedd dros hanner (59%) o'r ymatebwyr wedi cael cais i dalu taliadau gweinyddu 
mewn perthynas â’u tâl ystad.  

• Roedd 38% o'r ymatebwyr wedi herio eu tâl, ond nododd y mwyafrif ohonynt eu 
bod yn anfodlon ar natur yr ymateb a gawsant.  

• Roedd ychydig dros draean o'r ymatebwyr (35%) wedi cael bygythiad y byddai 
camau yn cael eu cymryd neu roeddent wedi bod yn destun camau yn eu herbyn 
am beidio â thalu, gan gynnwys ffioedd ychwanegol a chosbau, camau cyfreithiol, 
beilïaid, effaith andwyol ar eu statws credyd, hysbysiadau i roddwyr benthyciadau 
a thaliadau yn cael eu hychwanegu at forgeisi. Cafwyd gwybod hefyd am 
fygythiadau y gellid cymryd eiddo preswylwyr oddi wrthynt.  
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Roedd pryderon a safbwyntiau allweddol y preswylwyr a ymatebodd yn cynnwys y 
canlynol:  
 
• Roedd pob ymatebydd unigol, fwy neu lai, am i rentdaliadau ystad a ddelir yn 

erbyn teitl eu rhydd-ddaliad gael eu diddymu.  
• Maent yn gadarn o blaid mabwysiadu ystadau, lle caiff yr ystadau hynny eu rheoli 

gan Awdurdodau Lleol yn hytrach na datblygwyr, neu gwmnïau rheoli.  
• Roedd nifer sylweddol o'r ymatebwyr yn gofyn pam y mae'n rhaid iddynt dalu tâl 

rheoli ystadau yn ogystal â'r dreth gyngor.  
• Mae taliadau ystad heb eu capio a heb eu rheoleiddio yn peri cryn dipyn o bryder, 

yn enwedig i'r rheini ar incwm sefydlog neu incwm cyfyngedig.  
• Nododd nifer sylweddol nad oes trefniadau ymgysylltu, trefniadau cydweithio na 

thryloywder priodol gan y cwmni rheoli mewn perthynas â chynllunio gwaith, 
gweithredu a chostau. Ceir pryderon tebyg ynghylch math, costau a gwerth am 
arian y ffioedd rheoli a godir ac ynghylch ymddygiad a pherfformiad eu cwmni 
rheoli.  

• Mae llawer o'r ymatebwyr yn nodi eu bod yn teimlo eu bod wedi'u dal mewn magl 
mewn eiddo sy'n destun taliadau ystad.  

• Ceir ymateb cryf iawn fod gan ddatblygwyr a chwmnïau rheoli bwerau 
anghymesur dros breswylwyr.  

• Ceir lefel amlwg o bryder ynghylch ansawdd anghyson y cyngor a roddir gan 
drawsgludwyr am effaith y Gweithredoedd Cyfamod, rhentdaliadau a natur 
taliadau ystadau.  

• Argaeledd ac amlygrwydd gwael gwybodaeth am y taliadau yn ystod y broses 
brynu.  

• Y canfyddiad bod asiantiaid gwerthu yn camgyfleu'r tâl, neu'n lleihau arwyddocâd 
y costau cysylltiedig a goblygiadau posibl peidio â thalu.  

• Yr awydd i gynghorau gymryd perchenogaeth/rheolaeth dros ystadau, neu i roi 
disgownt i breswylwyr ar eu treth gyngor gan eu bod yn gorfod talu am 
wasanaeth y mae preswylwyr eraill yn ei gael am ddim.  

• Teimlad ei bod yn annheg bod preswylwyr yn talu'n breifat am gynnal a chadw 
mannau agored cyhoeddus i'w defnyddio gan y cyhoedd.  

• Ceisiadau i ddiddymu neu reoleiddio cwmnïau rheoli ystadau.  
• Ceisiadau i ddiddymu taliadau ystadau, neu i reoleiddio'r taliadau er mwyn gwella 

tryloywder, atal achosion canfyddedig o fudrelwa, iddynt gael eu capio, ac i 
breswylwyr gael cyfleoedd i graffu arnynt.  

• Effaith negyddol taliadau ar y gallu i ddenu prynwyr a gwerthu eiddo, neu i gael 
cyllid morgais.  

 
Datblygwyr 
 
Gwahoddwyd datblygwyr i ymateb i'r cais am dystiolaeth drwy eu cyrff 
cynrychioliadol, a rhoddwyd gwybod iddynt am yr ymarfer yng nghyfarfod Ymgysylltu 
ag Adeiladwyr Tai y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol.  
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• Nododd datblygwyr y byddai'n well ganddynt pe câi eu hystadau eu mabwysiadu, 
lle y bo'n bosibl.  

• Mae datblygwyr yn poeni am allu rhai awdurdodau lleol i gynnal gwaith 
ymgysylltu effeithiol ac amserol ar amrywiol gamau o'r broses o ddatblygu 
ystadau.  

• Roedd methiannau i fabwysiadu yn aml yn cael eu priodoli i benderfyniad gan yr 
awdurdod lleol i wrthod ystyried trefniadau mabwysiadu, neu anallu datblygwyr i 
dalu'r lefelau uchel o symiau gohiriedig yr oedd yr awdurdod lleol yn gofyn 
amdanynt.  

• Nododd datblygwyr, yn eu profiad nhw, ei bod wedi dod yn anos dod i gytundeb 
ynghylch mabwysiadu yn ystod y 5-10 mlynedd diwethaf.  

• Mae gan ddatblygwyr wahanol ddulliau o drosglwyddo perchenogaeth dros 
fannau ac asedau cyhoeddus sy'n amrywio o'u mabwysiadu gan ALlau (sef y 
dewis ddull), sefydlu cwmni rheoli eiddo preswyl, i benodi cwmni rheoli neu 
gynnal proses dendro ar gyfer cwmni o'r fath.  

• Ar hyn o bryd, nid yw'r rhan fwyaf o ddatblygwyr yn mynnu bod cwmnïau rheoli yn 
meddu ar gymwysterau proffesiynol, na'u bod yn aelod o gyrff proffesiynol wedi'u 
hachredu gan y diwydiant, ond mae rhai ohonynt bellach yn ystyried pennu 
gofyniad o'r fath.  

 
Asiantiaid a Chwmnïau Rheoli  
 
• Gyda'i gilydd, mae'r 4 cwmni rheoli a ymatebodd yn rheoli cyfanswm o 164 o 

ystadau tai yng Nghymru sy'n cynnwys mwy na 11,000 o eiddo.  
• Nododd un cwmni rheoli gynlluniau i reoli 24 o ystadau newydd yn y dyfodol, a 

fyddai'n cynnwys 4,000 o eiddo.  
• Nododd pawb a ymatebodd fod ganddynt weithdrefn gwyno.  
• Roedd y mathau mwyaf cyffredin o gwynion a nodwyd yn ymwneud â'r canlynol:  

o Bodolaeth sylfaenol y tâl  
o Gwaith nad oedd yn cael ei wneud  
o Ansawdd y gwaith a gwblhawyd  
o Anghydfodau am ffiniau a threfniadau parcio.  

• Nododd rhai ymatebwyr fod cymhlethdod cynyddol datblygiadau modern yn 
golygu bod angen eu rheoli'n broffesiynol.  

• Nododd rhai ymatebwyr weithiau bod cyflwr yr ystadau a drosglwyddir iddynt yn 
golygu bod angen iddynt wneud gwaith adfer ychwanegol, a bod yn rhaid iddynt 
wedyn drosglwyddo cost y gwaith hwnnw i'r preswylwyr, er anfodlonrwydd iddynt.  
 
 

Awdurdodau Lleol  
 
Ymatebodd pump awdurdod lleol ac un cynghorydd unigol i'r adran hon. Roedd y 
pwyntiau allweddol a godwyd yn cynnwys y canlynol: 
• Y prif faterion a gaiff eu hystyried gan ALlau mewn perthynas â phenderfyniadau i 

fabwysiadu yw safon y gwaith adeiladu, ac a ddarperir digon o symiau gohiriedig i 
dalu'r costau parhaus sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw'r asedau.  
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• Yn gynyddol, ni chaiff ALlau yr opsiwn i fabwysiadu gan fod datblygwyr yn dewis 
gwneud trefniadau rheoli amgen.  

• Ni chedwir cofnodion penodol o fannau nad ydynt wedi'u mabwysiadu, gan mai 
dim ond tir a chyfleusterau y maent yn gyfrifol amdanynt a gaiff eu cofnodi gan 
ALlau.  

• Yn aml, caiff cynghorau eu cynnwys mewn materion sy'n gysylltiedig â thir lle 
defnyddir taliadau ystadau, gan fod y cyhoedd yn defnyddio ALlau fel pwynt 
cyswllt ni waeth pwy yw perchennog y tir, neu lle ceir problemau pan fydd yr 
asiant rheoli yn mynd yn fethdalwr, neu pan na fydd cyfleusterau fel parciau 
chwarae yn cyrraedd safonau diogelwch gofynnol derbyniol, gan olygu bod yn 
rhaid i'r ALl gamu i'r adwy yn ddiofyn.  

• Codwyd pryderon am agweddau talwyr taliadau ystad tuag at 'eu' tir, lle defnyddir 
trefniadau cynnal a chadw preifat, a all effeithio ar gydlyniant cymdeithasol.  

• Pryderon o ran p'un a yw'r taliadau ystad a godir ar dai fforddiadwy yn 
gynaliadwy neu'n deg, gan y bydd perchenogion o bosibl yn ei chael hi'n anodd 
ymdopi ag alldaliadau annisgwyl heb eu capio.  

• Roedd yr awgrymiadau ar gyfer gwella yn cynnwys y canlynol:  
o Cyflwyno cytundebau lefel gwasanaeth ar gyfer asiantiaid a chwmnïau 

rheoli, er mwyn sicrhau y caiff safonau gofynnol eu cyrraedd, ac er mwyn 
lleihau'r tebygolrwydd y byddai angen i ALlau gamu i'r adwy i ymdrin â 
safonau gwael.  

o Ni ddylid ystyried y tir fel ased y gellir ei werthu. Cyfranogiad gorfodol 
preswylwyr o ran perchenogaeth a rheolaeth dros unrhyw ardaloedd nad 
ydynt wedi'u mabwysiadu.  

o Defnyddir arfarniadau hyfywedd i gyfrifo symiau gohiriedig cywir, ac i 
sicrhau bod cynlluniau rheoli ystadau yn hyfyw.  

o Trefniadau cliriach ar gyfer cyfleu'r taliadau a'r cyfrifoldebau rhwng y 
cwmni rheoli a'r ALl yn ystod y broses werthu.  

 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
 
Dim ond nifer cyfyngedig o ymatebion a dderbyniwyd felly nid yw'n bosibl dod i 
gasgliad sy'n cynrychioli pob landlord cymdeithasol cofrestredig yma. Roedd y 
wybodaeth a gafwyd yn cynnwys y canlynol:  
• Ymatebodd un ei fod naill ai'n ceisio osgoi'r angen i godi taliadau drwy sicrhau 

bod cymaint o fannau â phosibl wedi'u mabwysiadu neu drwy beidio â chynnig 
eiddo i'w werthu ar y farchnad lle roedd angen talu ffioedd.  

• Byddai un arall yn ceisio sicrhau bod y ffioedd yn deg drwy ymgymryd â'r 
cyfrifoldebau rheoli ei hun, lle nad oedd nodweddion ystad wedi'u mabwysiadu.  

• Nododd yr ymatebwyr eu bod o'r farn bod amharodrwydd ALlau i fabwysiadu yn 
arwain at gynnydd yn y defnydd o daliadau.  
 
 

Cyfreithwyr Eiddo 
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Cafwyd ymatebion gan gyfreithwyr eiddo unigol, yn ogystal â'u corff cynrychioliadol, 
y Gymdeithas Drawsgludo.  
 
• Dim ond 2 allan o'r 6 ymatebydd a nododd fod eu cleientiaid yn ymwybodol o 

daliadau ystadau cyn iddynt ymrwymo i brynu.  
• Roedd llai nag 8% o brynwyr yn ymwybodol o'r taliadau cyn gwneud cynnig, yn ôl 

gwaith ymchwil a wnaed gan y Gymdeithas Drawsgludo.  
• Nododd pob ymatebydd nad oedd prynwyr yn deall effeithiau’r taliadau ystadau 

yn iawn.  
• Nodwyd eu bod yn cael gwybod am fodolaeth tâl wrth dderbyn papurau contract 

drafft ac adolygu dogfennau teitl (a hynny'n aml sawl wythnos ers i'r broses 
drawsgludo ddechrau).  

• Nododd y rhan fwyaf gynnydd yn y defnydd o daliadau o'r fath yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf.  

• Roedd y rhan fwyaf wedi dod ar draws gwerthiannau a oedd wedi methu 
oherwydd bodolaeth y taliadau, gan nad oedd y gwerthwyr yn fodlon addasu'r 
gwaith papur i fodloni gofynion cwmnïau morgais, bod prynwyr yn penderfynu 
peidio â pharhau oherwydd lefel y ffioedd, yr enw drwg sydd gan y taliadau neu 
ar ôl darganfod y math o rwymedïau y gellir eu defnyddio am beidio â thalu.  
 
 

Eraill 
 
Ymatebodd amrywiaeth o sefydliadau ac unigolion eraill, gan gynnwys Cyfoeth 
Naturiol Cymru, y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol ac Aelod o'r Senedd yn 
cynrychioli ei ardal leol. Roedd y pwyntiau a godwyd yn cynnwys y canlynol:  
 
• Y potensial y byddai anghydfodau rhwng preswylwyr ac aelodau eraill o'r 

cyhoedd, pe byddai preswylwyr sy'n talu am gynnal a chadw tir a gaiff ei gynnal 
a'i gadw'n breifat am gadw'r ardaloedd hynny at ddefnydd preifat hefyd ac atal y 
cyhoedd ehangach rhag eu defnyddio.  

• Ffioedd heb eu capio, ac argraff preswylwyr eu bod yn talu ddwywaith os ydynt 
yn talu treth gyngor lawn o hyd.  

• Y baich posibl ar breswylwyr, yn deillio o ymdrin â'r materion hyn, naill ai am fod 
angen cryn dipyn o ymdrech i geisio darbwyllo'r cwmni rheoli i ymdrin ag 
anghydfodau, neu lle y caiff modelau rheoli eiddo preswyl o bosibl eu defnyddio.  

• Problemau â datblygwyr yn ystod y broses werthu, gan arwain at sefyllfa lle nad 
yw'r prynwyr yn ymwybodol o'r taliadau tan gam hwyr iawn yn y broses.  

• Effaith bosibl newid y system taliadau ystadau ar ddiogelu bioamrywiaeth a 
rhywogaethau, y mae rhai taliadau ystadau lleol yn darparu ar ei gyfer ar hyn o 
bryd.  

 
Methodoleg 
 
Lle cafodd enwau cwmnïau neu unigolion eu rhoi mewn sylwadau ysgrifenedig, 
golygwyd y sylwadau hynny. Lle cafodd enwau eu rhoi mewn ymateb i gwestiynau 
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yn holi pa sefydliadau sy'n gysylltiedig ag ystadau preswylwyr (e.e. cwestiwn 5 a 
chwestiwn 8 o'r holiadur i breswylwyr), nodwyd yr enwau hynny.  Yn yr achosion lle y 
golygwyd enwau, nodir hyn drwy ddefnyddio cromfachau sgwâr mewn dyfyniadau, 
gan nodi pa fath o gorff a nodir yn y testun, er enghraifft [asiant rheoli].  
 
Nodyn ar effaith COVID-19 
 
Datganwyd y pandemig byd-eang yn ystod cyfnod y cais hwn am dystiolaeth, ac 
mae'n bosibl bod hynny wedi effeithio ar allu sefydliadau ac unigolion a fyddai wedi 
ymateb fel arall i gymryd rhan yn yr ymarfer hwn. Fodd bynnag, er gwaethaf hyn, 
llwyddwyd i gasglu cryn dipyn o wybodaeth ddefnyddiol. Os bydd y Gweinidog yn 
ystyried gwneud newidiadau i arferion taliadau ystadau drwy ddeddfwriaeth, cynhelir 
ymgynghoriad pellach, a gall unrhyw unigolion neu sefydliadau nad ydynt wedi cael y 
cyfle i gyfrannu hyd yn hyn gyfrannu yn ystod y cam hwnnw.  
 
  



3. Yr effaith ar y Gymraeg / sylwadau eraill 
 
Caiff y cwestiynau hyn eu cynnwys fel cwestiynau safonol ym mhob dogfen 
ymgynghori, er mwyn canfod effeithiau posibl y materion dan sylw ar y Gymraeg, ac 
er mwyn sicrhau bod ymatebwyr wedi cael y cyfle i nodi'r holl bwyntiau roeddent am 
eu gwneud.   
 
1. Hoffem gael eich barn ar unrhyw effeithiau y mae taliadau ystadau'n eu cael 
ar y Gymraeg, yn enwedig ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar 
sicrhau na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg. Beth fyddai’r 
effeithiau yn eich barn chi? Sut byddai modd cynyddu'r effeithiau cadarnhaol, 
neu liniaru’r effeithiau negyddol?  
 
O blith 240 o ymatebion, yr oedd dau ohonynt yn Gymraeg, cafwyd amrywiaeth eang 
o atebion i'r cwestiwn. I grynhoi:  
 
• Nid oedd 41% o'r ymatebwyr yn gwybod am unrhyw effaith yn gysylltiedig â 

thaliadau ystadau, neu ni allent weld y byddai unrhyw effaith.  
• Nododd 18% mai dim ond yn Saesneg y cynigir y gallu i gyfathrebu â'r cwmnïau 

rheoli ystadau, ac na cheir unrhyw ddefnydd o'r Gymraeg ar yr ystadau, ac na 
fyddai hynny'n debygol o gael ei gefnogi ychwaith heb gostau ychwanegol i'r 
preswylwyr.  

• Mae 11% yn agored o blaid ymgysylltu yn y Gymraeg neu ar ffurf ddwyieithog.  
• Mae 5% o'r farn y byddai'n cael effaith negyddol am amrywiaeth o resymau sy'n 

gysylltiedig ag arferion cwmnïau rheoli ystadau.  
• Mae 5% hefyd o'r farn bod effeithiau ochrol yn gysylltiedig â thaliadau ystadau 

drwy wneud lleoedd o'r fath yn llai dymunol fel ardaloedd i fyw ynddynt a sefydlu 
cymuned (fel un enghraifft).  

 
2. Eglurwch hefyd ym mha ffordd, yn eich barn chi, y gellid newid y defnydd o 
daliadau ystadau er mwyn sicrhau effeithiau cadarnhaol neu effeithiau 
cadarnhaol cynyddol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio â 
thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg, ac atal unrhyw effeithiau andwyol 
ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai 
ffafriol na'r Saesneg.  
 
Cafwyd 180 o ymatebion, gyda phum ymatebydd yn nodi eu bod nhw, neu aelodau 
o'u teulu, yn siarad Cymraeg. I grynhoi:  
 
• Nid oedd 32% o'r ymatebwyr yn gwybod am unrhyw effaith yn gysylltiedig â 

thaliadau ystadau, neu ni allent weld y byddai unrhyw effaith.   
• Roedd 21% o'r farn bod cyfle i atgyfnerthu'r Gymraeg drwy arwyddion ac 

opsiynau cyfathrebu dwyieithog.  
• Roedd 12% o'r farn bod cael gwared ar daliadau ystadau yn gam tuag at wella 

cymunedau a rhyddhau adnoddau ariannol a allai, yn ei dro, alluogi'r Gymraeg a 
diwylliant Cymru i ddatblygu.  

• Roedd 2% o'r farn bod effaith negyddol ar y Gymraeg.  
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• Roedd 2% yn erbyn defnyddio opsiynau Cymraeg gan nodi eu bod yn wastraff 
amser ac arian.  

 
Mae'r camau gweithredu posibl a awgrymwyd yn cynnwys y canlynol:  

 
• Diddymu taliadau ystadau gan eu bod yn defnyddio arian y gellid ei fuddsoddi yn 

y gymuned a'i ddefnyddio fel arall i sicrhau cydlyniant cymdeithasol, a fyddai'n 
annog defnydd o'r Gymraeg a diwylliant Cymru.  

• Gellid cymhwyso amrywiaeth o gosbau a chymhellion er mwyn ymdrin ag unrhyw 
broblemau wrth annog cwmnïau Saesneg i ymgysylltu â mentrau Cymraeg a'u 
cefnogi.  

• Sicrhau bod byw yng Nghymru yn fwy deniadol drwy ddiddymu taliadau ystadau.  
• Defnyddio arwyddion dwyieithog ar yr ystadau.  
• Darparu gohebiaeth ddwyieithog.  
• Darparu cyfleusterau cymunedol lle y gellir addysgu a chefnogi'r Gymraeg.  

 
3. Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw 
faterion cysylltiedig nad ydym wedi ymdrin â nhw'n benodol, defnyddiwch y lle 
hwn i'w nodi. 
 
Cafwyd 77 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. Gan mai cwestiwn agored yw'r cwestiwn 
hwn, cafwyd amrywiaeth eang o ymatebion. Fe'u crynhowyd fel a ganlyn:  

 
• Roedd llawer o'r rheini a ymatebodd yn galw ar Lywodraeth Cymru a'r 

awdurdodau lleol i weithredu er mwyn newid y sefyllfa bresennol.  
• Mynegodd nifer o ymatebwyr bryderon am effaith taliadau ystadau heb eu capio 

ar y bobl hynny ag incwm sefydlog neu incwm cyfyngedig.  
• Cafwyd nifer o ymatebion am achosion heb eu rheoleiddio o fudrelwa gan 

ddatblygwyr a chwmnïau rheoli ystadau, gan nodi pryderon am ddiffyg tryloywder 
ac ymddygiad bygythiol gan y cwmnïau wrth holi am daliadau.  

• Mae'r teimlad bod preswylwyr wedi'u dal mewn magl a'r effaith negyddol a gaiff y 
taliadau ystadau ar iechyd meddwl a llesiant preswylwyr yn amlwg, yn ogystal â'r 
effaith a gaiff hyn ar gydlyniant cymdeithasol. Mae hyn yn gysylltiedig â'r ffaith 
nad yw preswylwyr yn teimlo bod ddigon o rym ganddynt i weithredu yn erbyn y 
cwmnïau.  

 
Dyfyniadau:  
 

“As the government you need to take a more holistic, integrated and 
interventionist approach to the whole process from start to finish of 
housebuilding, including estate charges, in order to raise standards if you want 
to stand any chance of making significant improvements. Place making, which 
will necessarily involve more ongoing estate management, is the key issue. 
Citizens will expect more, not less, from government particularly as regards the 
creation of good quality new housing, following the current pandemic”. 
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“Help to Buy has also been abused by housing developers and this needs to be 
addressed. The prices for a new build home are reaching ridiculous levels and 
every time I've enquired on why new houses cost as much as they do, a sales 
rep has immediately put forward the answer 'but you could afford it with Help to 
Buy!'. This isn't a valid reason and gives me the impression that house builders 
are abusing the scheme to allow them to sell higher numbers of homes, at much 
higher prices, to people who wouldn't normally be able to afford them.” 
 
“I think the government should ban the use of property management firms in 
Wales. It's an unnecessary cost to Welsh residents and local councils should be 
the ones maintaining services. I would prefer to pay a slightly increased council 
tax to ensure local services and jobs, rather than pay a remote property 
management company for what I don't know?” 
 
“The law requires changing as Developers are side stepping any responsibility 
for producing a safe, beautiful place to live. They appoint a management 
company who are not local to the area and they then charge whatever random 
figures they happen upon and dictate to home owners how they live within the 
estate. None of this is open, transparent or openly advertised when selling new 
build homes”. 
 
“there should not be any estate charges, the local council should be responsible 
as they are the ones that have given the developers planning permission in their 
boroughs to make even more money out of their development. to the detriment 
of local people. we already pay £2200 per year council tax. and then estate 
management fees.” 
 
“This is a big issue. I live in Blaenau Gwent one of the poorest areas in the UK. I 
pay almost £1700 per year in Council Tax, together with £410 service charge, 
and £500 water rates. Despite this, I am financially responsible for upkeep of 
roads on site, together with storm and sewers that are nowhere near my 
property. This system is so unfair it hurts. It causes stress and upset and no one 
listens or cares (to be fair out AM has been great). This issue ruins people lives”. 

  



4. Perchenogion tai a phreswylwyr  
 
Trosolwg. Cwblhaodd cyfanswm o 566 o ymatebwyr gwestiynau yn yr adran hon o'r 
Cais am Dystiolaeth, sy'n anelu at feithrin dealltwriaeth gan berchenogion eiddo, 
tenantiaid a phreswylwyr eraill. Ceir cyfanswm o 50 o gwestiynau, gyda 15 ohonynt 
(34-48) wedi'u hanelu'n benodol at denantiaid. Roedd rhai o'r cwestiynau yn gofyn 
am sylwadau ychwanegol gan ymatebwyr hefyd er mwyn gwella ein dealltwriaeth o'u 
profiad. Ceir crynodeb o'r cwestiynau a'r ymatebion isod.  
 
 
1. A ydych yn:  
 
• Rhydd-ddeiliad: 479 (84%) 
• Lesddeiliad: 84 (15%) 
• Tenant:              5 (1%) 

Cyfanswm yr ymatebion 568. 
 
 
2. Dyddiad prynu:  
 
• 2016 - 2020:   275 (50%) 
• 2011 – 2015:  200 (36%) 
• 2006 – 2010:    72 (13%) 
• 2000 - 2005:       8 (1%) 
• Cyn 2000: 1 (0%) 

Cafwyd 556 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. Prynwyd y rhan fwyaf o'r eiddo yn ystod y 
degawd rhwng 2011 a 2020.  
 
 
3. Yn fras, pryd y cafodd ei adeiladu:  
 
• 2016 - 2020:   183 (33%) 
• 2011 – 2015:   219 (39%) 
• 2006 – 2010:  137 (24%) 
• 2000 - 2005:     20 (4%) 
• Cyn 2000:      1 (0%) 

Cafwyd 560 o ymatebion i'r cwestiwn. Nododd 72% o'r ymatebwyr fod eu heiddo 
wedi cael ei adeiladu rhwng 2011 a 2020. 
 
 
4. A wnaethoch brynu yn uniongyrchol gan y datblygwr?  
 
• Do: 429 (77%)   
• Naddo: 130 (23%) 
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Cafwyd 559 o ymatebion i'r cwestiwn. Prynodd y mwyafrif helaeth (77%) o'r 
ymatebwyr eu heiddo yn uniongyrchol gan y datblygwr.  
 
 
5. Pa ddatblygwr a oedd yn gyfrifol am y safle?  
 
Datblygwyr a nodwyd gan fwy na 10 ymatebydd:  
 
Redrow  209 
Persimmon  99 
Taylor Wimpey  61 
Annwyl  35 
Barratts  29 
Bellway  26 
Charles Church  12 
Lewis Homes  11 
Yes  11 
David Wilson  10 
Eraill (gan gynnwys 
amhenodol)  54 

 
Datblygwyr eraill a nodwyd:  
 
Beech Development 
Bloor  
Firth and Son  
BDW trading ltd 
Bovis 
Figurehead Homes  
Kier  
Lovell  
Elan Homes  
George Wimpey  
Miller Homes  
Wimpey  
Crest Nicholson  

Cuddy  
David Mclean  
Eatonfield  
Hawkesbury properties  
Linden  
Loosemores 
Macbryde  
Remus  
SG estates  
Strata  
Tedrow  
Wates  

 
Cafwyd 557 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. Nodwyd 35 o ddatblygwyr gwahanol. 
Roedd y rhan fwyaf (25) o'r datblygwyr a nodwyd yn gyfrifol am rhwng 1 a 10 o 
eiddo'r ymatebydd. Caiff y datblygwyr a restrir mewn perthynas â dros 10 eiddo eu 
nodi ar y tabl, a chaiff y datblygwyr y soniwyd amdanynt gan lai na 10 ymatebydd eu 
rhestru isod.  
 
 
6. A wnaethoch brynu gan ddefnyddio Cymorth i Brynu?  
 
• Do: 150 (27%) 
• Naddo:     408 (73%) 
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Cafwyd 558 o ymatebion i'r cwestiwn. Roedd 150 (27%) wedi prynu gan ddefnyddio 
Cymorth i Brynu - Cymru, ond nid oedd y rhan fwyaf (408, neu 73%) wedi defnyddio'r 
cynllun.  
 
 
7. A ydych chi'n talu tâl ystad?  
 
• Ydw: 561 (99%) 
• Nac ydw: 5 (1%) 

Cafwyd 566 o ymatebion i'r cwestiwn gyda phob un, heblaw 5, yn nodi eu bod yn talu 
tâl ystad.  
 
 
8. Pwy sy'n rheoli eich ystad (hynny yw i bwy yr ydych yn talu eich tâl ystad)?  
 
Cwmnïau a nodwyd gan fwy na 10 ymatebydd: 
 
Meadfleet 180 
Remus  98 
Greenbelt 74 
Firstport 35 
Western Permanent Property 
(WPP) 29 
Premier estates 24 
Hazelvine 16 
Mainstay 15 
Eraill (gan gynnwys 
anhysbys/amhenodol) 88 

 
Cwmnïau eraill a nodwyd:
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Anwyl 
Asiant eiddo Apex 
Applevine 
Atlantis 
Block Property Management 
Chamonix Estates 
Coed Darcy Estate Management 
CP Bigwood 
Dyffryn Management 
E&J Eststed 
Freehold Management Plc 
Gateway Property Management Ltd 
Glan Llyn Management Ltd 
Glyn Coediog 
Green Finger 
Greenfields 
Ground Solutions 
HML 
Homeground 

Jubilee Park Management Company 
Kingston Property Management 
LDS 
Leasemanco 
LPS 
Millstone View Management 
Paramount Estate Management 
Persimmon 
Redrow 
Cyngor Cymuned Tŷ-du  
Scanlans Property Management 
SDL Property Management  
St Modwen 
Trehaven Leisure 
Trinity Estates 
Unedig Cymru 
Warwick Estates 
Ynys Ystrad Cyf Ltd 

 
 
Cafwyd 559 o ymatebion i'r cwestiwn. Nodwyd 45 o gwmnïau rheoli gwahanol. Yn ogystal, 
mewn dau achos, roedd cwmni rheoli eiddo preswyl anhysbys ar waith ac mewn un achos, 
roedd y perchennog/landlord a oedd hefyd yn breswylydd yn gyfrifol am y trefniadau rheoli. 
Nid oedd pedwar ymatebydd yn gwybod pa gwmni oedd yn gyfrifol. Caiff y cwmnïau hynny 
a nodwyd gan 10 ymatebydd neu fwy eu nodi yn y tabl, a chaiff cwmnïau eraill a nodwyd 
gan lai na 10 ymatebydd eu rhestru isod.  
 
 
9. A fu unrhyw newid sy’n gysylltiedig â’r sefydliadau sy’n rheoli eich ystad yn ystod 
eich cyfnod fel preswylydd? Er enghraifft, newid o ran y cwmni sy’n gyfrifol am yr 
ystad, neu o ran yr asiant sy’n cyflawni’r swyddogaethau rheoli ar ran y cwmni.  
 
• Do: 121 (22%) 
• Naddo: 333 (61%) 
• Ddim yn gwybod: 95 (17%) 

 
Cafwyd 549 o ymatebion i'r cwestiwn. Nododd 22% o'r ymatebwyr y bu newid i'r trefniadau 
ar gyfer rheoli eu hystad. Gwnaed 118 o sylwadau hefyd, yn nodi'r rhesymau pam y bu 
newid. Nodwyd y rhesymau mwyaf cyffredin am newid isod:  

 
• Y datblygwr yn trosglwyddo'r ystad i gwmni rheoli.  
• Newid o ran y cwmni sy'n rheoli'r ystad neu'r asiant rheoli.  
• Y cwmni rheoli ystadau yn ailfrandio (ond gyda'r un cwmni yn darparu'r trefniadau rheoli 

o hyd).  
• Cwmnïau rheoli ystadau yn newid isgontractwyr.  
• Nododd 10% o'r rheini a ddarparodd ymatebion ysgrifenedig y bu newid o ran y cwmni 

rheoli ystadau gan fod y preswylwyr yn anfodlon ar y cwmni gwreiddiol a bod camau 
wedi eu cymryd o ganlyniad i hynny.  

• Cwmnïau rheoli yn mynd yn fethdalwyr.  
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Roedd y materion eraill a nodwyd yn cynnwys y canlynol:  
 
• Datblygwyr yn gwerthu hawliau tir rhydd-ddaliadol i gwmni buddsoddi a oedd wedyn yn 

penodi cwmni rheoli ystadau.  
• Mewn sawl achos, nid oedd gan y preswylwyr ddealltwriaeth gadarn o bwy sy'n berchen 

ar yr ystad neu'n ei rheoli. Nodwyd mai diffyg gohebiaeth gan yr amrywiol gwmnïau dan 
sylw oedd yn gyfrifol am hyn.  

 
Dyfyniadau: 
 

 “Residents Association challenged the developer as the quality of service and cost was 
not acceptable. We now have agreed for the maintenance to be handed over to the 
residents association.” 
 
“After we moved in, the property developer issued a notice telling us they intend to sell 
the freehold to another company. Most residents did not fully understand what that 
meant and before we knew it, we had a new landlord. The residents formed an 
association and we have been continually battling for transparency on charges and poor 
management. This year our charge has gone up and we had to pay a lump-sum charge 
to make up for a deficit from previous years.” 
 
“Poor hand over between developer and [management company] has meant items have 
been transferred before they should. Residents paying for items not complete. Poor 
guidance on who manages what. Amount set to increase from current 160 but unknown 
as to how much as not completely handed over to [management company].” 
 
 “[Developer] handed the management over to an organisation it had an interest in. 
Throughout the period of residency the Management Company has changed at least 
twice. On each occasion it would appear to be the same organisation but re-branded.” 
 
“[Management company] was changed to [alternative management company] on the 1st 
Jan 2020 due to costs and none performance from them. There harassments and 
failure to provide any evidence of costs meant as an estate we all collectively changed 
them to [alternative management company], so far so good but not convince any 
provider are honest or home owners are getting what there paying for.” 
 
“There has been a lot of confusion regarding who’s responsible for what between the 
council, [developer] and [management company].” 

 
 
10. Beth yw'r tâl presennol?  
 
11. Pa mor aml y mae'r tâl yn daladwy? 
 
Dadansoddwyd y cwestiynau hyn gyda'i gilydd er mwyn rhoi syniad o'r taliadau a delir gan 
bob ymatebydd bob blwyddyn.  
 
Cafwyd 564 o ymatebion i un o'r ddau gwestiwn neu'r ddau ohonynt. Cafodd 25 o'r 
ymatebion hyn eu heithrio, gan nad oeddent yn rhoi syniad o'r tâl, cafodd 13 eu heithrio lle 
nad oedd modd cyfrifo'r tâl blynyddol i unrhyw lefel o sicrwydd, a chafodd 22 arall eu 
heithrio lle roedd lefel y tâl neu elfennau eraill o'r ymateb yn nodi bod y swm a ddyfynnwyd 
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yn cynnwys taliadau gwasanaeth lesddaliad. Felly, roedd sampl o 504 o ymatebion yn 
weddill.  
 
Y tâl (cymedrig) cyfartalog oedd £169 y flwyddyn. Y tâl (modd) mwyaf cyffredin oedd £120 y 
flwyddyn. Roedd 46% o'r taliadau (234) rhwng £100 a £149.99. Roedd yr atebion yn 
amrywio o isafswm o £50 y flwyddyn i uchafswm o £500. Rhannwyd y taliadau i'r bandiau 
pris canlynol:  
 

Tâl y flwyddyn  
Nifer yr 

ymatebwyr  
 

0-49.99 0  
50-99.99 54 (11%) 
100-149.99 234 (46%) 
150-199.99 79 (16%) 
200-249.99 53 (11%) 
250-299.99 37 (7%) 
300-349.99 21 (4%) 
350-399.99 20 (4%) 
400-449.99 5 (1%) 
450-499.99 0  
500-549.99 1 (0%) 

 
12. A yw'r tâl wedi newid dros amser?  
 
• Ydy: 389 (69%) 
• Nac ydy: 76 (14%) 
• Ddim yn gwybod:   95 (17%) 

Cafwyd 560 o ymatebion i'r cwestiwn hwn, gyda 69% yn nodi y bu newid yn y tâl. Cafwyd 
393 o sylwadau ysgrifenedig pellach, yn esbonio'r newid. O'u plith, nododd y rhan fwyaf 
gynnydd yn y tâl dros amser. Roedd rhai enghreifftiau o gynnydd llai y gellid eu priodoli i 
addasiadau cost blynyddol neu gynnydd chwyddiannol fel y Mynegai Prisiau Manwerthu 
(RPI) ond roedd eraill yn ymddangos yn sylweddol fwy. Mewn nifer o achosion, ni lwyddodd 
yr ymatebwyr i gael gwybodaeth am y rheswm dros y cynnydd.  
 
Roedd y meysydd pryder a nodwyd yn cynnwys y canlynol:  
 
• Costau heb eu cynllunio a heb eu capio.  
• Gwerth gwael am arian o ran y gwasanaeth a ddarparwyd.  
• Y ffaith mai ffioedd rheoli a gweinyddu oedd cyfran uchel o'r tâl.  
• Diffyg gwybodaeth/dealltwriaeth mewn perthynas â'r rhesymau dros y taliadau.  
• Prosesau bilio ac adennill dyledion ymosodol gan y cwmnïau rheoli ystadau.  

Mewn nifer bach o achosion, esboniodd yr ymatebwyr fod y costau blynyddol wedi lleihau o 
ganlyniad i newid i gwmni rheoli ystadau newydd.  
 
 
13. A oes darpariaethau sy'n pennu'r swm y mae'r tâl yn cynyddu bob blwyddyn (neu 
gyfnod arall)?  
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• Oes: 86 (15%) 
• Nac oes: 143 (26%) 
• Ddim yn gwybod: 325 (59%) 

 
O'r 554 o ymatebion, nododd 59% nad oedd yr ymatebwyr yn gwybod a oedd darpariaethau 
a oedd yn pennu'r swm y mae'r tâl yn cynyddu. Gall hyn awgrymu bwlch yn y wybodaeth a 
ddarperir i breswylwyr, neu fethiant i gyfathrebu'r wybodaeth mewn ffordd sy'n hawdd i'r 
preswylwyr ei deall.  
 
O'r 106 o ymatebion ysgrifenedig:  
 
• Nododd 26 o'r ymatebion fod y cynnydd yn unol â'r RPI.  
• Nododd 24 o'r ymatebion eu bod wedi cael bil am gostau yn seiliedig ar waith 

gwirioneddol.  
• Nododd 14 o'r ymatebion fod y biliau yn seiliedig ar gyllideb ond eu bod yn aml yn cael 

eu haddasu wedyn yn dilyn gwaith gwirioneddol.  
 

Roedd y pwyntiau eraill a godwyd yn cynnwys y canlynol:  
 
• Diffyg tryloywder o ran y gwaith gwirioneddol a wnaed a'r broses bilio.  
• Pryder ynghylch gwaith nad oedd wedi'i gynllunio a biliau/trefniadau adennill costau 

annisgwyl.  
• Lefel uchel y ffioedd rheoli a'r taliadau gweinyddu o gymharu â chostau'r gwaith ei hun. 

(Mewn rhai achosion, yn sylweddol uwch na'r costau hyn)  
• Risg cynnydd heb ei gapio mewn perthynas â thaliadau. Yn enwedig i'r rheini ar incwm 

sefydlog  
• Pryder o ran ansawdd y gwasanaeth a ddarperir o gymharu â'r costau.  

 
Dyfyniadau: 
 

 “It doesn’t follow a set increase from one bill to the next. We are never informed that 
things will be happening in time to warrant the increases we are just charged them and 
have to assume the things stated on the bill have been done” 
 
“Gone up by 13% in one year. Change with more houses being built and green areas 
opening. We were told the price would go down the more houses were built” 
 
“Yes but we had to fight it as a residents association, as they exceeded the inflation 
amount which was against the contract, and didn’t let anybody know. They done it 
illegally. When we fought it, they did refund us the amount.” 
 
“[Management company] have always stated that the original charge was an estimate 
only, and the final charge was determined by the actual expenses raised as a result of 
the maintenance costs, less their fees. Consequently we found the charges increasing 
in the event of increased maintenance. Also any shortfall was levied against the 
residents, despite it being down to bad management. They supported this by citing a 
clause in the lease. However there is no such clause in our lease. Though it does 
appear in later versions of the documents held by newer residents.” 
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14. A ydych yn cael dadansoddiad o sut y cyfrifwyd y tâl?  
 
• Ydw: 407 (73%) 
• Nac ydw: 109 (19%) 
• Ddim yn gwybod:   45 (8%) 

Cafwyd 561 o ymatebion i'r cwestiwn. Nododd 73% eu bod wedi cael dadansoddiad o'r 
taliadau a nododd 19% nad oeddent wedi cael dadansoddiad o'r fath.  
 
 
15. Rhestrwch y gwasanaethau/cyfleusterau y mae eich tâl ystad yn talu amdanynt 
(Gallai'r rhain gynnwys: ffyrdd, goleuadau, mannau agored, cyfarpar chwarae, gwaith 
tirlunio, lleoedd parcio, yswiriant neu eitemau eraill).  
 
Darparodd y rhan fwyaf o'r 514 o ymatebion ysgrifenedig wybodaeth am yr amrywiaeth o 
wasanaethau/ffioedd y codwyd taliadau ar breswylwyr amdanynt. Ceir amrywiadau 
sylweddol o ran lefel manylder y dadansoddiad o'r taliadau a ddarparwyd gyda rhai yn 
cynnwys manylion y deunyddiau papur a ddefnyddiwyd, ond eraill yn nodi gwaith a ffioedd 
yn unig. Darparodd rhai ymatebwyr gopïau o'r biliau a oedd yn dangos nad oes un dull 
safonol ar gyfer hysbysu preswylwyr am y dadansoddiad o'r taliadau.  
 
Nododd y mwyafrif helaeth o'r ymatebion daliadau a oedd yn ymwneud ag amrywiaeth o 
weithgareddau cadw tir (torri'r glaswellt oedd y gweithgaredd mwyaf cyffredin) ar gyfer 
parciau a mannau agored eraill, gyda'r ffioedd mwyaf cyffredin heblaw hynny yn cael eu 
codi am gynnal a chadw cyfleustodau caled fel ffyrdd, goleuadau, a darparu cyfleustodau, 
trydan yn bennaf. Roedd cynnal a chadw ardaloedd chwarae a systemau draenio hefyd yn 
elfennau amlwg.  
 
Roedd cyfran sylweddol o'r ffioedd yn ymwneud ag yswiriant, ffioedd rheoli, gorbenion a 
chronfeydd wrth gefn.  
 
Roedd y meysydd pryder a nodwyd yn cynnwys y canlynol:  
 
• Diffyg gwybodaeth am ba ardaloedd y mae'r ystad yn eu cwmpasu, beth sydd yn y 

cynllun gwaith, a pha waith sydd wedi cael ei wneud mewn gwirionedd.  
• Lefel uchel o ffioedd rheoli a gweinyddu. Mewn un achos, taliadau rheoli oedd dros 90% 

o'r bil.  
• Methiant, yn ôl pob tebyg, i gwblhau'r gwaith a nodwyd ar y bil, neu ansawdd gwael o 

ran y gwasanaeth a ddarparwyd.  
• Enghreifftiau lle roedd gwaith ar gyfer ardaloedd y tu allan i'r ystad wedi cael ei gynnwys 

ar fil preswylwyr.  
• Yswiriant yn cael ei godi yn erbyn risgiau tebygolrwydd isel iawn fel terfysgaeth, neu 

dân, lle bo'r ardal dan sylw yn cynnwys parcdir gan fwyaf.  
 

Dyfyniadau: 
 

“Gardening/Landscaping, Public Liability Insurance, Electricity, Ecological Management, 
General Repairs & Maintenance, Tree works, Surface Water Drain Maintenance, Play 
Equipment Maintenance, Road Cleaning, Risk Assessment, Management Company 
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Expenses, Bank Charges, Audit & Accountancy, Management Fees, Transfer to Play 
Equipment Reserve, Transfer to Road Reserve” 
 
“roads, lighting, open space, play equipment, landscaping, car parking, insurance, or 
other items.  however it has never ever been maintained, I have never seen anyone 
look after our estate. The lights haven't worked in years, pot holes, pavements are 
cracked. We keep paying [management company] but they never ever do any work”. 
 
“Audit fees, Bank administrative fees, Directors & Officers Insurance, General risk 
assessment, Grounds maintenance, Interest, Management fee, Public liability, 
Renewals, Service charge preparation fees. The issue has always been we don't know 
what we are paying for. The charges all appear to be loaded towards [management 
company] as a business and not any work on the estate. To give you an idea of this the 
total cost between 1st February 2018 and 31st January 2019 was £4,281.34p. The only 
direct labour on site was for Grounds maintenance at a cost of £350.22 meaning 
[management company] charged £3,931.12p extra for all of the other fees shown 
above. How can this be right?” 
 
“the breakdown of charges is very basic though, it is not detailed enough” 
 
“At no time has a Plan been issued/produced that clearly identifies LA Adopted Areas 
and Estate Management Areas or a full Scope of Works for any Maintenance 
Contractor.” 

 
 
16. Os ydych yn lesddeiliad, efallai y bydd yr un cwmni neu asiant rheoli yn rheoli'r 
amwynderau cymunol yn ogystal â'r gwasanaethau neu'r cyfleusterau a gwmpesir 
gan y tâl ystad. Fel arall, efallai y bydd cwmnïau gwahanol yn darparu'r 
gwasanaethau gwahanol hyn. Yn eich achos chi, a oes un cwmni'n sy'n darparu'r holl 
wasanaethau y codir tâl arnoch amdanynt? Os na, eglurwch pwy sy'n darparu pa 
wasanaethau.  
 
• Oes: 125 (37%) 
• Nac oes: 72 (21%) 
• Ddim yn gwybod: 142 (42%) 

Cafwyd 339 o ymatebion i'r cwestiwn, ond ymddengys fod nifer uchel o rydd-ddeiliaid wedi 
ateb y cwestiwn gan ei gwneud hi'n anodd dadansoddi'r wybodaeth benodol am 
lesddeiliaid.  
 
Cafwyd 82 o ymatebion ysgrifenedig i'r cwestiwn. O'u plith, nodwyd y canlynol:  
• Mae 35% o'r ymatebwyr yn ymdrin ag un cwmni ar gyfer rhent tir a gwasanaethau.  
• Mae 20% o'r ymatebwyr yn ymdrin â mwy nag un cwmni.  

 
Dyfyniadau:  
 

“[Management company] manage the leasehold. We were offered terrible advice re the 
leasehold in the first place and actively encouraged not to buy it by [developer] and the 
solicitors (provided by [developer]).” 
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 “(in part). One company provides the service, sub contracting the gardening & 
accountancy. The trouble is, the account manager frequently changes, so lack of 
accountability because they never quite get a grip of all the issues.” 
 
“In the beginning all money, service charge and ground rent was paid to [management 
company]. Now the service charge is paid to [same management company] but the 
lease is paid to [alternative freeholder company]” 

 
 
17. A ydych chi’n gwybod pwy sy'n berchen ar y tir y codir y taliadau ystadau 
amdano? Os 'ydw', nodwch pwy.  
 
• Ydw: 151 (28%) 
• Nac ydw: 384 (72%) 
• Ddim yn gwybod: 2 (0%) 

Cafwyd 537 o ymatebion i'r cwestiwn, gan nodi nad oedd 72% o'r ymatebwyr yn ymwybodol 
pwy oedd yn berchen ar y tir y codir y taliadau ystadau amdano.  Cafwyd 163 o ymatebion 
ysgrifenedig hefyd yn ymhelaethu ar bwy oedd yn berchen ar y tir, yn ôl yr hyn yr oedd yr 
ymatebwyr yn ei ddeall.  
 
Roedd cyrff a nodwyd gan breswylwyr fel cyrff a oedd yn berchen ar y tir yn cynnwys 
datblygwyr, cwmnïau rheoli eiddo, cwmnïau rheoli eiddo preswyl, cwmnïau casglu rhent ac 
awdurdodau lleol, yn ogystal ag un landlord eiddo unigol.  
 
Nododd y dadansoddiad y canlynol hefyd:  
 
• Nid oes gan fwyafrif sylweddol o'r preswylwyr unrhyw wybodaeth am bwy sy'n berchen 

ar y tir a'r asedau cymunol y maent yn talu taliadau rheoli eiddo ar eu cyfer. Mae'r 
ymatebion hefyd yn nodi bod rhai preswylwyr o'r farn mai awdurdodau lleol sy'n berchen 
ar dir cymunol, sydd o bosibl yn wir i raddau, ond nid ar gyfer yr holl ystad os ydynt yn 
talu ffioedd.  

• Perchenogaeth gorfforaethol, yn llawn neu'n rhannol, yw'r math amlycaf o 
berchenogaeth dros ystadau.  

• Nodwyd rhai enghreifftiau o berchenogaeth ar y cyd lle mae endid corfforaethol a 
chyngor lleol yn rhan o'r broses.  

• Ymddengys fod yna enghreifftiau lle gwerthwyd y tir i gwmni casglu ffioedd corfforaethol 
yn hytrach na chwmni rheoli ystadau.  

• Mae perchenogaeth tir yn destun sawl cam a chyfradd newid, ac mae amrywiaeth o 
fathau o berchenogion hefyd a all arwain at ddryswch o ran pwy sy'n berchen ar beth, a 
pham.  

 
 

18. A oes gan y datblygiad lle mae eich eiddo wedi'i leoli gwmni rheoli eiddo preswyl? 
Os oes, a ydych yn rhan ohono, a beth yw eich barn ar ei berfformiad?  
 
• Oes: 174 (33%) 
• Nac oes: 349 (67%)  
• Ddim yn gwybod: 2 (0%) 
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Cafwyd 525 o ymatebion i'r cwestiwn. Dim ond 33% o'r ymatebwyr oedd yn ymwybodol o 
gwmni rheoli eiddo preswyl ar eu safle, gan awgrymu nad yw'r ddwy ran o dair sy'n weddill 
o'r ymatebwyr yn cael cyfle i gymryd rhan ffurfiol yn y gwaith o reoli eu hystad.  
 
Cafwyd 158 o ymatebion ysgrifenedig hefyd, gyda 58 ohonynt yn ymhelaethu ar eu 
profiadau o gwmnïau rheoli eiddo preswyl. (Nid oedd y sylwadau eraill a wnaed yn 
ymwneud yn benodol â chwmnïau rheoli eiddo preswyl, ond roeddent yn ymwneud â 
phryderon mwy cyffredinol am daliadau ystadau. Nid yw'r rhain wedi'u crynhoi yma eto gan 
eu bod wedi'u cofnodi a'u hadlewyrchu mewn rhannau mwy perthnasol o'r papur). Nodwyd 
amrywiaeth o systemau rheoli eiddo preswyl, gan gynnwys:  
 
• Ystadau lle nad oes unrhyw gwmni neu bwyllgor rheoli. Yn gyffredinol, mae'r rhain 

wrthi'n cael eu hadeiladu o hyd, lle y bydd y preswylwyr o bosibl yn gallu bod yn rhan o 
gwmni rheoli (ffurfiol) neu gymdeithas rheoli (anffurfiol), ond ni allant wneud hynny eto 
gan nad yw'r datblygwr wedi trosglwyddo asedau na rheolaeth eto. Mewn rhai achosion, 
gall y sefyllfa hon barhau am flynyddoedd oherwydd anghydfodau rhwng y datblygwr a 
phartïon eraill.  

• Trefniadau amhenodol lle ceir rhyw fath o gyfranogiad gan breswylwyr. Mae'r 
ansicrwydd yn eu cylch yn awgrymu bod y trefniadau ar gyfer cyfleu neu ddarparu 
gwybodaeth yn wael.  

• Cwmnïau rheoli ffurfiol y mae'r preswylwyr yn aelodau ohonynt (gorfodol neu wirfoddol) 
ac y gallant hefyd ddod yn gyfarwyddwyr arnynt.  

• Cwmnïau rheoli corfforaethol yn staffio cyfarwyddiaethau rheoli'r ystod gyda'u staff eu 
hunain.  
 

Nodir bod lefel effeithiolrwydd cyfranogiad preswylwyr yn amrywio o dda iawn i wael. Nid 
oes rhaniad clir bob amser rhwng rhwydwaith cymdeithasol preswylwyr, cymdeithas 
preswylwyr, a phreswylwyr sy'n rhan o gwmni rheoli ffurfiol (â chyfrifoldebau cyfreithiol 
cysylltiedig). Nododd rhai ymatebwyr fod cwmnïau rheoli corfforaethol fel petaent yn atal 
cymdeithasau preswylwyr rhag ymgysylltu.  
 
Dyfyniadau:  
 

“I am a member. The residents association is playing an important and vital role in 
making sure we get value for money and are not fleeced off. But this is us battling on 
our own without any support from the local council or government” 
 
“Someone is trying to set one up and I have put my name forward to help out. I've read 
horror stories about site management companies and want to make sure we're in the 
best position possible to deal with it”. 
 
 “Advised end of last year that if someone from the community did not join the board the 
Company would close down the service and leave in the hands of residents”. 
 
“[Management company] are running the charges and have so far failed to set up a 
residents management company, despite numerous public meetings in the last 12 
years”. 
 
“No we are not involved in the RMC. Directors of RMC has been managed by 
employees and director from [developer]. No AGM held with residents to nominate 
resident as director”.    
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19.  A ymgynghorir â chi neu a gewch eich cynnwys fel arall mewn penderfyniadau 
am y gweithgarwch sy'n deillio o'r tâl ystad? Os ydych, disgrifiwch ym mha ffordd, a 
nodwch eich barn ar effeithiolrwydd y broses.  
 
• Ydw: 46 (8%) 
• Nac ydw: 504 (91%) 
• Ddim yn gwybod: 2 (0%) 

 
Cafwyd 552 o ymatebion i'r cwestiwn hwn. Nododd y mwyafrif helaeth (91%) o'r ymatebion 
na cheir unrhyw ymgynghori.  
 
Gwnaeth 71 o'r ymatebwyr sylwadau pellach, ac roedd 39% o'r sylwadau hynny yn nodi y 
ceir rhyw fath o ymgynghori. Roedd yn amrywio o:  
 
• ymgynghoriad llawn rhwng y cwmni rheoli a'r preswylwyr  
• cyfranogiad â'r preswylwyr, fel cyfarwyddwyr, yng nghwmni rheoli'r ystad  
• Cyfarfodydd blynyddol, neu achlysurol, a ddisgrifiwyd gan yr ymatebwyr yn fwy fel 

sesiynau briffio nag ymarferion ymgynghori.  

Nododd 42% o'r sylwadau nad oedd unrhyw ymgynghori gan y cwmni rheoli a bod 
gwybodaeth am y gwaith yn cael ei rhoi ar ôl iddo ddigwydd neu ar yr anfonebau. Ymhlith yr 
enghreifftiau a ddyfynnwyd mae:  
 
• Cydberthnasau yn chwalu rhwng y preswylwyr a'r cwmni rheoli.  
• Y cwmni yn ymgymryd â gwaith ac yn bilio amdano heb unrhyw ymgynghori.  
• Ymdrechion achlysurol, ond aneffeithiol, i gyfathrebu gan y cwmni rheoli.  

Roedd 14 o'r ymatebion yn nodi bod rhyw fath o gymdeithas neu grŵp preswylwyr yn 
gweithredu ar yr ystad. Roedd rhai ohonynt yn cael eu cydnabod ac yn ymgysylltu â'r cwmni 
rheoli. Roedd eraill ar sail ad hoc ac yn gweithredu er mwyn i'r preswylwyr drosglwyddo 
gwybodaeth ymhlith ei gilydd a cheisio ymgysylltu â'r cwmni rheoli. Roedd grwpiau 
preswylwyr yn defnyddio tudalennau Facebook, cyfarfodydd grŵp achlysurol a threfniadau 
ymgysylltu ar garreg y drws er mwyn cysylltu â phreswylwyr.  
 
Nododd yr ymatebwyr fod effeithiolrwydd y broses ymgynghori yn dibynnu ar barodrwydd ac 
ymdrech y cwmni rheoli mewn perthynas â'r broses, a bod trefniadau ymgysylltu gwael yn 
awgrymu nad oedd y cwmni rheoli wedi ymrwymo o ddifrif i'r broses.  
 
Nododd un enghraifft fod cyfarfodydd yn cael eu cynnal gan y cwmni rheoli yn ystod y 
diwrnod gwaith pan nad oedd y rhan fwyaf o'r preswylwyr yn gallu bod yn bresennol.  
 
Dyfyniadau: 
 

“Through residents’ association meetings. Board members take views back to the 
management company” 
 
“Management company ask for feedback on proposals” 
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“Occasionally we are invited to meetings - these are rare though in my experience. We 
attended a few in the early years of living here but [Management Company] are 
unmoving on any queries and we therefore didn't see the point in attending any further 
ones.” 
 
“The estate formed a Community Association in 2017 which over time liaised with 
[Management Company]. Regular walks around the estate were carried out to assess 
where work was required. The standard of work was greatly improved throughout this 
process. Recently however the relationship between the Community Association and 
[Management Company] has broken down. [Management Company] now refuse to 
acknowledge the Association.” 
 
“meetings held but not often and at times when most residents would not be able to 
attend i.e. 2pm on a Wednesday afternoon (residents are then charged in the annual 
fees for the rental of the rooms for which these meetings are held again unfair if majority 
unable to attend.)” 

 
 
20. Yn eich barn chi, a yw lefel y gwasanaeth wedi newid yn ystod y cyfnod y buoch 
yn talu'r tâl? Os ydy, disgrifiwch ym mha ffordd.  
 
Cafwyd 402 o ymatebion ysgrifenedig i'r cwestiwn hwn. 
 
Nododd tua 75% brofiad negyddol o ran lefel y gwasanaeth a ddarperir. Dim ond 4% a 
ddarparodd ymateb cadarnhaol gan briodoli'r rhesymau i newid yn y cwmni o ganlyniad i 
bwysau gan y preswylwyr.  
 
Nid atebodd nifer mawr o'r ymatebwyr y cwestiwn yn uniongyrchol, ond yn lle hynny, 
gwnaethant fynegi anfodlonrwydd ag amrywiaeth o agweddau ar y gwaith a wnaed, costau 
neu drefniadau cyfathrebu, ac â'r datblygwyr neu'r cwmni rheoli.  
 
Nododd tua hanner yr ymatebion na fu unrhyw newid i lefel y gwasanaeth dros amser. 
Esboniwyd hyn gan y mwyafrif drwy nodi fod lefel y gwasanaeth yn wael i ddechrau, neu'n 
anfoddhaol fel arall, am amrywiaeth o resymau.  
 
O blith y rheini a nododd y bu newid, nododd tua 70% fod lefel y gwasanaeth wedi 
gwaethygu. O blith y rheini a nododd welliant, nododd pob un fwy neu lai fod y newid o 
ganlyniad i'r canlynol:  
 
• Cwmni rheoli newydd,  
• Pwysau gan y preswylwyr neu'r gymdeithas preswylwyr,  
• Camau gweithredu gan y cwmni yn union cyn cyfarfod.  

 
Dyfyniadau: 
 

“It has improved but only due to the action of our community association trying to build 
communication lines between [developer], Council, [management company] and 
residents.” 
 
“It has been poor, increases to service charge are not properly communicated, and it 
has been difficult to challenge any increases. For example - residents found that we 
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were paying the double amount of building insurance because of admin error but it took 
over 2.5 years for the management company to acknowledge their mistake but we still 
had to pay the increases.” 
 
“Yes, the fee remains static but the service has gone downhill.” 
 
“Its changed since we installed directors. As the three of us have strong and differing 
skill sets, its enabled us to take a proactive and pragmatic approach to handling the 
management company. The extra stress and hassle of doing so though, is something 
that shouldn't be needed. We shouldn't need to have volunteers policing each and every 
new build estate against a scrupulous industry that has set up camp across the UK's 
new build home development network.” 
 

 
21. I ba raddau yr ydych yn fodlon ar y trefniadau presennol ar gyfer rheoli ardaloedd 
sydd heb eu mabwysiadu?  
 
• Bodlon iawn: 4 (1%) 
• Eithaf bodlon: 8 (1%) 
• Ddim yn fodlon nac yn anfodlon: 55 (10%)   
• Eithaf anfodlon: 91 (16%) 
• Anfodlon iawn: 387 (70%) 
• Ddim yn gwybod:   10 (2%) 

Cafwyd 555 o ymatebion i'r cwestiwn gyda'r mwyafrif sylweddol (88%) yn nodi lefel o 
anfodlonrwydd â'r trefniadau presennol (nododd 70% eu bod yn anfodlon iawn). Roedd 10% 
yn niwtral, a nododd 2% lefel o fodlonrwydd.  
 
O blith y 468 o sylwadau ysgrifenedig pellach, mynegodd y mwyafrif helaeth anfodlonrwydd 
ag amrywiaeth o agweddau ar daliadau ystadau yn ogystal â'r datblygwyr a'r cwmnïau 
rheoli ystadau. Roedd y pwyntiau a godwyd yn cynnwys y canlynol: 
 
• Gwaith adeiladu heb ei gwblhau ar ystadau â'r preswylwyr yn gorfod ymdrin â llanastr 

contractwyr.  
• Cyfathrebu gwael a chanfyddiadau bod datblygwyr yn rhoi gwybodaeth anghywir am 

daliadau ystadau a'r gwasanaethau a ddarparwyd.  
• Cyfathrebu ac ymgysylltu gwael gan gwmnïau rheoli ystadau.  
• Gwerth gwael am arian a gwasanaethau gwael yn cael eu darparu, gan gynnwys 

honiadau ynghylch codi taliadau gormodol.  
• Ymddygiad bygythiol gan ddatblygwyr/cwmnïau rheoli ystadau.  
• Taliadau uchel, a ffioedd rheoli uchel fel cyfran o'r bil.  
• Diffyg tryloywder o ran y gwasanaethau a ddarparwyd a'r costau y biliwyd amdanynt.  
• Pryder dros orfod talu taliadau ystadau yn ogystal â threth gyngor.  
• Cwestiynu pam na allai awdurdodau lleol gymryd cyfrifoldeb dros yr ystadau.  

 
Dyfyniadau: 
 

“Awful quality of workmanship, inconsistent on site visits, they always visit the day 
before the invoice arrived and then have the nerve to threaten if you question anything. 
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A dreadful business that has no positive reviews anywhere, poor customer service, 
absolutely no regard for any delivery of work and frankly rude and unhelpful staff”. 
 
“There has never been a satisfactory level of service that reflects the money myself and 
my neighbours have paid [management company] to maintain the site. That is 
something myself and all my neighbours agree on. We are collectively paying 
thousands for green spaces and playgrounds that don't exist. The only time I see 
anyone cutting the grass along the main roads is on a bank holiday which I'm sure 
means it's very likely that person is being paid at least time and a half for working on a 
public holiday. There's a long list of issues with our site, and it seems a long list of items 
on our annual invoices that we're begrudgingly having to pay for. For two years now 
myself and my neighbours have had to grit our own roads ahead of heavy snow, 
because [management company] and [local council] seem to argue over who's 
responsible for that and leave us with no choice but to do it ourselves.  
 
Seemingly [developer] and [management company] have made it very difficult for us as 
a community to put in place our own resident management company, so we are tied to 
paying this fee whether we like it or not. I also feel the fee was mis sold to me during the 
purchasing of my property but trying to address that with [management company] or 
[developer] is impossible”.  
 
“Service received meets expectations. Good communication from management 
company. Easily contactable”. 
 
“While I've had no specific problem with the current management company, you feel as 
if you're held completely at ransom. If they tell me next year that the charge has 
doubled, I feel that there's absolutely nothing I can do about it. On a previous estate 
with a management company, they increased their management fee each year with no 
explanation as to why their percentage would need to increase - the service they offered 
certainly didn't change”. 
 
“The estate is a mess and very run down, it’s embarrassing to live here , I think about 
paying someone to come out and paint and fix the communal fencing and get rid off all 
the moss and weeds and grime growing on the pavements and walk ways . The letters 
they send us residents about paying the bills are very aggressive , not broken down 
enough to explain what were paying for and extremely unprofessional . There customer 
service is terrible, any time I call up to query why there hasn’t been any work happening 
on the site I am always met with very loud and mouthy staff that have a very aggressive 
and Unprofessional manor.” 
 
“We pay for damage caused to parks but anyone can use the facilities”. 

 
 
22. Os ydych yn rhydd-ddeiliad, sut y codir eich tâl ystad?  
 
• Rhent-dal ystad:   41 (8%) 
• Gweithred gyfamod:   238 (48%) 
• Ddim yn gwybod:   214 (43%) 

Cafwyd 493 o ymatebion i'r cwestiwn.  
 



         

28 
 

O blith y rheini a ymatebodd a oedd yn ymwybodol o sut y codir y tâl, roedd hynny drwy 
weithred gyfamod mewn 85% o achosion. Nid oedd 43% o'r ymatebwyr yn gwybod sut y 
codir eu taliadau ystadau.  
 
23. Ar ba gam yn ystod y broses brynu y daethoch yn ymwybodol o'r tâl ystad?  
 
Cafwyd 536 o ymatebion i'r cwestiwn. 
 
O'r 509 o ymatebion a nododd pryd yn ystod y broses brynu y daethant yn ymwybodol o'r 
taliadau gyntaf:  
 
• nododd 9 (2%) nad oeddent wedi dod yn ymwybodol erioed 
• nododd 110 (22%) eu bod wedi dod yn ymwybodol ar ddechrau'r broses  
• nododd 28 (6%) eu bod wedi dod yn ymwybodol wrth dalu'r blaendal neu wrth gadw'r 

plot  
• nododd 90 (18%) eu bod wedi dod yn ymwybodol yn ystod y broses drawsgludo  
• nododd 125 (25%) eu bod wedi dod yn ymwybodol yn ystod y cam llofnodi neu 

gyfnewid contractau  
• nododd 103 (20%) eu bod wedi dod yn ymwybodol adeg cwblhau'r broses a 
• nododd 44 (7%) eu bod wedi dod yn ymwybodol ar ôl cwblhau'r broses neu ar ôl iddynt 

symud i mewn. 
 
Nododd nifer bach iawn nad oeddent wedi cael gwybod am y tâl ystad o gwbl, ac mai dim 
ond drwy sgyrsiau â phreswylwyr eraill neu pan ddaeth y biliau yr oeddent wedi dod yn 
ymwybodol ohono.  
 
Nododd 12% hyd yn oed pan oeddent wedi cael gwybod na chawsant eu hysbysu'n briodol 
o'r manylion llawn a'r risgiau neu'r goblygiadau posibl yn deillio o'r taliadau ystadau neu eu 
bod wedi cael eu camarwain i feddwl na allai'r taliadau gynyddu neu mai dim ond hyd nes y 
byddai'r awdurdodau lleol yn mabwysiadu'r ardaloedd y byddai'r taliadau'n cael eu codi.  
Nododd tua chwarter yr ymatebwyr eu bod wedi cael gwybod yn ystod y camau cynnar cyn 
y broses drawsgludo. Nododd nifer o'r rhain nad oeddent wedi cael gwybod yn llawn am 
gyfraddau gwirioneddol y taliadau ystadau.  
 
Nododd ychydig yn is nag un o bob pum ymatebydd eu bod wedi cael gwybod yn ystod y 
cam trawsgludo, gyda 45% yn nodi eu bod wedi cael gwybod rhwng yr adeg cyfnewid 
contractau a'r cam cwblhau.  
 
Nododd nifer llai eu bod wedi cael gwybod ar ôl cwblhau'r broses brynu. 
  
Mae'r materion a godwyd fel a ganlyn:  
 
• Cafodd cost a hyd y taliadau ystadau eu tangynrychioli.  
• Diffyg cysondeb gan gyfreithwyr trawsgludo wrth hysbysu cleientiaid am oblygiadau'r 

taliadau ystadau.  
• Nodwyd bod asiantiaid gwerthu datblygwyr yn osgoi'r mater neu'n camgyfleu'r tâl ystad.  
• Roedd yr ymatebwyr o'r farn nad oes digon o wybodaeth gywir, a'i bod yn aml yn cael ei 

darparu'n rhy hwyr yn y broses i'w helpu i wneud penderfyniadau h.y. pan oedd yn rhy 
ddrud iddynt roi'r gorau i'r broses.  
 

Dyfyniadau: 
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“At contract exchange although not clearly explained”. 
 
“Once the sale had been agreed and everything was being finalised. The solicitor was 
asking for extra payments. This should be clearly set out in the sale particulars and also 
come up when a search is carried out and the information passed on to the buyer.” 
 
“Before purchasing the house but we were told we couldn’t buy a house on the estate 
without agreeing to it”. 
 
“I was aware of the estate rent charge at purchase but I did not know at the time how 
unregulated it was”. 
 
“Towards the end. Too late to pull out of the sale as we already loved the house”. 
 
“Half way through … when it was too late to back out”. 
 
“Told early in the process that an amount of “about £11 per month” would be payable for 
upkeep of roads, open spaces, pavements, bins, etc as council would not adopt these. I 
was not told about uncapped, inflated charges, or how restrictive covenants would affect 
me.” 

 
 
24. Os gwnaethoch brynu eich eiddo gan ddatblygwr (e.e. fel tŷ newydd), a eglurwyd 
bodolaeth y tâl ystad fel a ganlyn:  
 
Hysbyseb Eiddo:  
 
• Do: 27 (6%) 
• Naddo: 361 (80%)   
• Ddim yn gwybod:   62 (14%) 

Deunyddiau Marchnata:  
 
• Do:   14 (3%) 
• Naddo:   370 (81%)   
• Ddim yn gwybod:   72 (16%)   

Trafodaethau â Chynrychiolwyr Gwerthu:  
 
• Do:   188 (41%)   
• Naddo:   215 (46%)   
• Ddim yn gwybod:   59 (13%) 

Unrhyw Gam Cyn y Cam Gwneud Cynnig:  
 
• Do:   155 (34%)   
• Naddo:   224 (49%)   
• Ddim yn gwybod:   75 (17%)   

Unrhyw Gam Cyn ichi Ymrwymo'n Gyfreithiol:  
 



         

30 
 

• Do:   269 (58%) 
• Naddo:   125 (27%)   
• Ddim yn gwybod:   67 (15%)   

Cafwyd 489 o ymatebion i'r gyfres o gwestiynau uchod, ond nid atebodd pob ymatebydd 
bob rhan o'r cwestiwn. Mae'r ymatebion yn nodi na chaiff gwybodaeth ei darparu yn ystod 
camau cynnar y broses brynu, ac na chaiff y sefyllfa ei hunioni'n gyson hyd yn oed yn ystod 
camau diweddarach.  
 
Cyflwynodd 97 o ymatebwyr sylwadau ysgrifenedig pellach. Mae'r ymatebion hyn yn nodi 
anfodlonrwydd cyffredinol, fwy neu lai, ynghylch datgelu taliadau ystadau gan y datblygwyr 
a'u hasiantiaid am amrywiaeth o resymau.  
 
Nododd hanner yr ymatebwyr eu bod o'r farn eu bod wedi cael gwybodaeth anghywir neu 
eu bod wedi cael eu camarwain yn ystod y broses brynu, a'r prif grŵp a nodwyd fel y rhai a 
oedd yn gyfrifol am hynny oedd asiantiaid gwerthu'r datblygwyr.  
 
Roedd yr ymatebwyr hefyd yn teimlo bod cyfreithwyr y datblygwyr, ac mewn rhai achosion, 
eu cyfreithwyr eu hunain, wedi eu camarwain hefyd, neu wedi methu â darparu gwybodaeth 
gywir ac amserol iddynt mewn ffordd yr oeddent yn ei deall.  
 
Ffioedd a thaliadau oedd yr elfen fwyaf cyffredin a gafodd ei chamgyfleu, ym marn y 
preswylwyr, a nododd pob ymatebydd fod lefel a hyd y taliadau yn uwch na'r hyn a nodwyd.  
 
Roedd y materion a godwyd yn cynnwys y canlynol:  
 
• Anaml y caiff y ffioedd, na'r amodau sy'n gysylltiedig â'r taliadau ystadau, eu datgelu 

mewn ffordd lawn a theg ymlaen llaw er mwyn galluogi darpar brynwyr i wneud 
penderfyniad yn eu cylch cyn ymrwymo i brynu'r eiddo.  

• Mewn llawer o achosion, ni chaiff y wybodaeth ei datgelu tan yn hwyr yn y broses brynu 
ac nid yw'n cynnwys digon o fanylion.  

• Roedd yr ymatebwyr o'r farn nad oedd eu cyfreithwyr wedi darparu arweiniad da mewn 
ffordd y gallent ei deall.  

• Roedd yr ymatebwyr o'r farn bod asiantiaid gwerthu yn aml wedi camarwain prynwyr 
wrth sôn am y ffioedd a'r amodau.  

• Roedd prynwyr yn teimlo eu bod o dan bwysau i dderbyn amodau'r datblygwr, fel un o 
ofynion prynu'r eiddo, yn enwedig pan oedd y wybodaeth yn cael ei datgelu'n hwyr yn y 
broses werthu.  
 

Dyfyniadau: 
 

“By my solicitor when we were due to exchange, he said that [developer] said we can’t 
have the house unless we pay due to the covenant. We were stuck we had to sign for it 
as we had no other choice”. 
 
“Although disclosed, I was led to believe that it would be a much more reasonable 
amount of money. This would have significantly altered my decision had I have known 
just how much money (and for how long) I would have to be paying these 'ghosts'. I 
vividly remember being told by the salesperson that this would be a temporary measure 
""until the council adopted the roads."" There was a committee created around ten 
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years ago to attempt to uncover exactly how our money was being spent; this was 
unsuccessful”. 
 
 “Nothing was ever made clear about the estate charge. We were never told of any 
charges when we originally agreed to purchase the property from [developer]. Being 
one of the first houses on the development, nothing was known about any of the 
charges. We found out of the charges via our solicitor after purchase and then was 
VERY vaguely told by the sales team after we asked them”. 

 
 
25. Os gwnaethoch brynu eich eiddo gan asiant eiddo (h.y. fel ailwerthiad), a 
eglurwyd bodolaeth y tâl ystad fel a ganlyn:  
 
Hysbyseb Eiddo:  
• Do:   8 (4%)   
• Naddo:   131 (71%)       
• Ddim yn gwybod:   46 (25%)   

Deunyddiau Marchnata:  
 
• Do:   5 (3%) 
• Naddo:   130 (72%) 
• Ddim yn gwybod:   44 (25%) 

Trafodaethau â Chynrychiolwyr Gwerthu:  
 
• Do:   19 (11%) 
• Naddo:   116 (65%) 
• Ddim yn gwybod:   43 (24%) 

Unrhyw Gam Cyn y Cam Gwneud Cynnig:  
 
• Do:   24 (14%) 
• Naddo:   113 (65%) 
• Ddim yn gwybod:  37 (21%)     

Unrhyw Gam Cyn ichi Ymrwymo'n Gyfreithiol:  
 
• Do:   81 (46%) 
• Naddo:   55 (31%) 
• Ddim yn gwybod:   42 (23%) 

Cafwyd 204 o ymatebion i'r gyfres o gwestiynau uchod, ond nid atebodd pob ymatebydd 
bob rhan o'r cwestiwn. Mae'r ymatebion yn nodi na chaiff gwybodaeth ei darparu yn ystod 
camau cynnar y broses brynu, ac na chaiff y sefyllfa ei hunioni'n gyson hyd yn oed yn ystod 
camau diweddarach. 
 
Darparwyd 35 o sylwadau ysgrifenedig pellach. Roedd ychydig llai na chwarter y sylwadau 
hyn yn nodi nad oedd yr ymatebwyr wedi dod yn ymwybodol tan ar ôl i'r broses werthu gael 
ei chwblhau. Nododd y mwyafrif ohonynt broblemau o ran darparu gwybodaeth, yn benodol 
gwybodaeth a oedd yn cael ei darparu'n hwyr, gydag ymatebwyr yn nodi eu bod yn teimlo 
bod gwybodaeth yn gamarweiniol neu'n cael ei dal yn ôl.  
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Dyfyniadau: 
 

“It was at the point of no return, pay it or lose the house essentially”. 
 
“4 months after moving in. The sellers solicitors did not tell us” 
 
“At exchange of contracts” 

 
 
26. Pa mor fodlon yr oeddech ar lefel y wybodaeth am y tâl a gawsoch cyn prynu?  
 
• Bodlon iawn:  10 (2%) 
• Eithaf bodlon:   26 (5%)   
• Ddim yn fodlon nac yn anfodlon:   94 (17%)      
• Eithaf anfodlon:   137 (25%)    
• Anfodlon iawn:   275 (50%)    
• Ddim yn gwybod:   8 (1%)  

Cafwyd 550 o ymatebion i'r cwestiwn. Nododd y rhan fwyaf (75%) o'r ymatebwyr eu bod yn 
anfodlon, gyda 50% yn anfodlon iawn.  
 
Cafwyd 367 o sylwadau pellach. Mae'r materion a nodwyd mewn ymateb i'r cwestiwn hwn 
yn adlewyrchu'r rheini a nodwyd yn y cwestiwn nesaf – ni wnaeth llawer o'r ymatebwyr 
wahaniaethu rhwng eu sylwadau ar eu profiad o'r broses werthu a'r broses brynu, gan 
fynegi anfodlonrwydd cyffredinol â'r wybodaeth a gawsant o bob tu. Roedd yr holl 
ymatebwyr, fwy neu lai, yn anfodlon ar lefel y wybodaeth a gawsant yn ystod y broses brynu 
ac ar ôl cwblhau'r broses. Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr o'r farn bod y wybodaeth a 
roddwyd yn gamarweiniol, ei bod yn camgyfleu ffeithiau allweddol, ei bod yn anonest o ran 
ei bwriad a/neu o ran y ffordd y cafodd ei rhoi, neu ei bod wedi'i darparu'n rhy hwyr iddynt 
allu gwneud penderfyniadau gwybodus. Mewn sawl achos, roedd hyn wedi'i gyfuno â 
phwysau i brynu, felly nid oedd gan yr ymatebwyr lawer o ddewis heblaw parhau i brynu'r 
eiddo.  
 
Codwyd y pwyntiau canlynol: 
 
• Tactegau a oedd yn ymddangos yn anonest neu'n gamarweiniol gan yr asiant gwerthu.  
• Pryderon dros ddefnyddio trawsgludwyr a rhoddwyr benthyciadau morgais a 

argymhellwyd gan ddatblygwyr, sy'n methu â rhoi cyngor a chynhyrchion annibynnol a 
gonest.  

• Y ffaith bod gwybodaeth yn cael ei darparu ar y funud olaf, wedi'i chyfuno â'r pwysau i 
brynu.  

• Nododd nifer o'r ymatebwyr na fyddent wedi prynu'r eiddo pe byddent wedi cael 
gwybodaeth agored a gonest ar y cychwyn.  

• Nifer o bryderon ynghylch pwerau cwmnïau rheoli dros eiddo rhydd-ddaliadol sy'n 
effeithio ar fywydau preswylwyr.  

• Addewidion heb eu gwireddu y byddai awdurdodau lleol yn mabwysiadu asedau, gan 
arwain at sefyllfa lle mae'r cwmnïau rheoli yn parhau'n gyfrifol am reoli asedau ac am 
godi taliadau am wneud hynny.  
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• Gwybodaeth ddiffygiol, gamarweiniol neu'n cynnwys ffeithiau anghywir am daliadau 
gwasanaeth a ffioedd.  

• Amrywiaeth o bryderon ynghylch graddau'r rheolaeth sydd gan gwmnïau dros eiddo 
rhydd-ddaliadol, yn enwedig o gymharu â lesddeiliaid y mae amrywiaeth o gamau 
amddiffyn cyfreithiol yn eu diogelu.  

• Gwasanaethau gwael yn cael eu darparu o gymharu â'r gwasanaethau a addawyd.  
 

Dyfyniadau: 
 
“It is not explained to you at all. The only time I found out about it was when I attended 
the solicitors to sign the final paperwork.” 
 
“We were told there is a £130 fee per year. That was fine. We were not however told it 
can increase, and that we have to pay the management company for things like 
remortgaging, selling, extending etc. Totally miss sold and miss informed.” 
 
“If we had known how restrictive they are over the site and how very expensive it is, we 
would not have purchased our house.” 
 
“It would have been useful to have this information at an early stage eg estate agent so 
as to make fair comparisons with other sites/areas”. 
 
“this was sprung at last minute when wheels of buying were well in motion and near the 
end and then asked to sign a contract at pressure point.”. 

 
 
27. Pa mor fodlon yr oeddech ar lefel y wybodaeth am y tâl a gawsoch yn ystod y 
broses brynu?  
 
• Bodlon iawn:   9 (2%)  
• Eithaf bodlon:   31 (5%)    
• Ddim yn fodlon nac yn anfodlon:   91 (17%)       
• Eithaf anfodlon:   135 (24%)   
• Anfodlon iawn:   272 (50%)   
• Ddim yn gwybod:   10 (2%)   

Cafwyd 548 o ymatebion i'r cwestiwn. Fel o'r blaen, nododd y rhan fwyaf (74%) eu bod yn 
anfodlon, gyda 50% yn anfodlon iawn.  
 
Cafwyd 283 o sylwadau pellach. Mae'r materion a nodwyd mewn ymateb i'r cwestiwn hwn 
yn adlewyrchu'r rheini a nodwyd yng nghwestiwn 26 – ni wnaeth llawer o'r ymatebwyr 
wahaniaethu rhwng eu sylwadau ar eu profiad o'r broses werthu a'r broses brynu, gan 
fynegi anfodlonrwydd cyffredinol â'r wybodaeth a gawsant o bob tu. Nododd pob 
ymatebydd, fwy neu lai, brofiadau negyddol o ran lefel y wybodaeth, naill ai gan nodi nad 
oeddent wedi derbyn unrhyw wybodaeth, neu'n nodi eu bod o'r farn bod y wybodaeth a 
ddarparwyd yn gamarweiniol i raddau, neu wedi'i chamgyfleu gan yr asiantiaid gwerthu, y 
cyfreithwyr a argymhellwyd gan y datblygwyr, neu'r cwmni rheoli ystadau. Mewn rhai 
achosion, nododd yr ymatebwyr fod eu cyfreithwyr hefyd wedi methu â darparu gwybodaeth 
ddigon cywir. Nododd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr fod amrywiaeth o wybodaeth allweddol 
am ffioedd a thaliadau wedi'i chamgyfleu neu wedi'i lliwio.  
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Mater arall o bryder oedd bod gwybodaeth yn cael ei darparu yn hwyr yn y broses brynu. O 
ganlyniad, roedd preswylwyr yn teimlo eu bod wedi cael eu dal yn y broses gan eu bod wedi 
buddsoddi cymaint o gyfalaf emosiynol ac ariannol fel y byddai'n anodd iawn iddynt dynnu'n 
ôl o'r broses, gyda sawl un yn nodi y byddent wedi gwneud hynny pe byddai dewis 
ganddynt.  
 
Mae'r materion eraill a ddyfynnwyd fel a ganlyn:  
 
• Cyfathrebu gwael gan gwmnïau yn ystod y broses werthu.  
• Anfodlonrwydd â'r cyfreithwyr a argymhellwyd gan y cwmni.  
• Pryderon ynghylch ffioedd a thaliadau heb eu capio a heb eu rheoleiddio.  
• Addewidion na chawsant eu gwireddu yn nodi y byddai'r cyngor yn mabwysiadu asedau 

(ac y byddai taliadau yn lleihau wedi hynny, ond na ddigwyddodd hynny fyth).  
• Yr ymatebwyr yn teimlo bod eu hawliau rhydd-ddaliadol yn cael eu herydu drwy orfodi 

Gweithredoedd Cyfamod ac ati.  
• Y ffaith bod cyfleusterau'r ystad ar gael i'r cyhoedd eu defnyddio.  

 
Dyfyniadau: 
 

“At no point was the estate rentcharge explained to us. If the repercussions were 
explained we wouldn’t have bought the house. We were told it was a service charge”. 
 
“The sales rep had a very nonchalant attitude to the maintenance fee. She worded it as 
being 'like paying a fiver a month' for the maintenance of the estate. I was told that it 
was for maintaining parks and green spaces only - there was no mention of all these 
other charges we see on the invoice. When I asked about the price of the maintenance 
and if it's likely to change, the sales rep made out to me it was a flat fee and very 
unlikely to fluctuate. The solicitor at point of signing the legal documents did talk us 
through the fee in slightly more detail, but again there was nothing said to us that the 
fee could increase in price year by year, or that the fee was covering anything more 
than just maintenance of green spaces”. 
 
“I was not fully aware of my legal obligations when buying a supposedly freehold 
property. I thought paying a service charge was a small charge for maintaining the 
roads and lighting as I was led to believe. I would never had bought this property had I 
known it wasn't a true freehold and that I can be evicted from my property if I refused to 
pay my service charge”. 
 
“Very unsatisfied. We bought our house off plan which showed only the roads and 
house plots. None of the open spaces we would be accountable for were detailed on 
the plan. We first had knowledge of the deed of covenant at exchange of contract stage 
when we were presented with a fait accompli “sign the deed of covenant or don’t buy 
the house”. At this stage it was too late to back out, we had sold our house incurred 
search and conveyancing costs, we were both too financially and emotionally invested 
to back out. It was too late. Only after purchase were we made aware of the enormous 
extent of the open spaces and structural landscaping we were to be held accountable 
for”. 
 
 “Never expected any charge until the day of exchanging contracts and outside the 
house waiting for the key ! when our solicitor said we had to pay a £600 fee and a 
monthly charge to [management company], couldn't have the key until we paid !!”. 
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28. A yw'r tâl wedi effeithio ar brynu, gwerthu neu gael morgais?  
 
• Ydy: 129 (24%) 
• Nac ydy: 398 (76%) 

Cafwyd 527 o ymatebion i'r cwestiwn, gyda 24% yn nodi bod y tâl wedi cael effaith. Nid 
oedd angen morgais ar lawer o'r preswylwyr, neu nid oeddent wedi rhoi cynnig ar werthu eu 
heiddo eto, felly mae'n bosibl y bydd y tâl yn achosi problemau i fwy o breswylwyr, pan fydd 
angen iddynt ailforgeisio neu werthu eu heiddo.  
 
Cafwyd 187 o sylwadau ysgrifenedig pellach hefyd. Roedd dwy ran o dair ohonynt yn nodi 
anfodlonrwydd ynghylch effaith y taliadau ystadau. Roedd bron i draean yn niwtral am y 
sefyllfa gan nad oeddent, ar y cyfan, yn ceisio gwerthu eu heiddo ar hyn o bryd.  
 
Nododd bron i hanner yr ymatebwyr eu bod yn gwybod am brynwyr, neu eu bod wedi cael 
profiad o brynwyr, lle roedd taliadau ystadau wedi eu hatal rhag prynu eiddo, a hynny am 
nifer o resymau fel a ganlyn:  
 
• Cyfreithwyr yn rhybuddio yn erbyn eiddo â thaliadau ystadau ac anawsterau wrth ymdrin 

â chwmnïau rheoli er mwyn cwblhau'r gwerthiant mewn modd amserol.  
• Banciau a chwmnïau morgeisi yn gwrthod rhoi benthyg yn erbyn eiddo oherwydd 

taliadau ystadau heb eu capio a'r gweithredoedd cyfamod a ddelir gan gwmnïau rheoli.  
• Y risg sy'n gysylltiedig â thaliadau ystadau heb eu rheoleiddio a heb eu capio.  
• Enw gwael cwmnïau rheoli ystadau ac anawsterau wrth ymdrin â nhw.  
• Pryder ynghylch lefel y rheolaeth sydd gan gwmnïau rheoli i ddiystyru hawliau 

perchenogion eiddo.  
 

O ystyried y canfyddiad bod rhoddwyr benthyciadau yn amharod i roi cymorth ariannol 
mewn perthynas â morgeisi newydd, neu er mwyn ailforgeisio eiddo sy'n destun taliadau 
ystadau, nododd yr ymatebwyr sawl mater arall:  
 
• Cwmnïau'n rheoli'r broses werthu yn y dyfodol drwy'r pŵer sydd ganddynt yn sgil y 

weithred gyfamod ac wedyn yn codi ffioedd uwch am ganiatadau a newidiadau.  
• Y ffaith bod cwmnïau yn rhy araf yn ymateb i geisiadau gan brynwyr, gwerthwyr, 

trawsgludwyr a banciau am wybodaeth neu i weithredu.  
• Lle ceir anghydfod ynghylch y ffioedd sy'n ddyledus, neu ôl-ddyledion, gall cwmnïau 

wrthod rhoi caniatâd i werthu'r eiddo hyd nes y caiff y ffioedd hynny eu talu.  

 
Dyfyniadau: 
 

 “We recently made changes to our mortgage and had to pay the management 
company administration costs. It's a licence to print money and take advantage of 
homeowners who work hard to own their home”. 
 
“One sale already cancelled second sale delayed and unlikely to go ahead - causing 
significant trauma”. 
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“However we have not tried to sell so don't know if it would become an issue. As 
consent for sale is required from the estate management company due to the deed of 
covenant, it feels as a freeholder that there is an unreasonable interest in my property 
being held for a company who maintain the estate, not my property”. 
 
“Attempts to sell the property 3 time and its fallen through each time due to the 
extortionate monotheism service charge”. 
 

 
29. A fyddai bodolaeth tâl ystad yn effeithio ar eich penderfyniad i brynu eiddo yn y 
dyfodol?  
 
• Byddai: 523 (94%) 
• Na fyddai: 36 (6%) 

Cafwyd 559 o ymatebion i'r cwestiwn, gyda bron i bawb (94%) yn nodi y byddai bodolaeth 
taliadau ystad yn fater i'w ystyried.  
 
Cafwyd 428 o sylwadau pellach yn adlewyrchu lefel pryder gan bawb, fwy neu lai, ynghylch 
effaith negyddol taliadau ystadau. Nododd bron i hanner na fyddent yn prynu eiddo a oedd 
yn destun taliadau ystadau yn y dyfodol. Nododd rhai y byddent yn ystyried prynu ond y 
byddent yn mynnu ar gael gwybodaeth fwy cywir ymlaen llaw, yn enwedig o ran costau a 
ffioedd. Roedd y pryderon arwyddocaol a godwyd yn cynnwys y canlynol:  
 
• Diffyg tryloywder a chanfyddiadau ynghylch anonestrwydd yn ystod y broses werthu.  
• Effaith negyddol y cyfamodau ar hawliau a rhyddid o ran yr eiddo. Mae hyn yn cynnwys 

datganiadau am y ffaith y gall cwmnïau fynnu amrywiaeth o ffioedd heb ganiatâd na 
therfyn.  

• Ffioedd a thaliadau heb eu capio a heb eu rheoli yw'r pryder mwyaf arwyddocaol. 
Nododd yr ymatebwyr werth gwael am arian, ffioedd rheoli a gweinyddu gormodol, 
taliadau gormodol am ddarparu caniatadau fel y rhai sydd eu hangen er mwyn gwerthu 
eiddo.  

• Canfyddiadau bod gweithredoedd cyfamod yn unochrog ac yn cael effaith andwyol 
ormodol ar hawliau eiddo rhydd-ddaliadol a bod y broses ar gyfer herio'r cwmni mewn 
perthynas ag unrhyw anghydfodau yn ddrud ac yn unochrog.  

• Y diffyg atebolrwydd proffesiynol a chyfreithiol y gellir ei gymhwyso at ddatblygwyr a 
chwmnïau rheoli.  

Dadl bwysig arall yw'r ffaith bod yn rhaid talu taliadau ystadau a'r dreth gyngor, gyda'r rhan 
fwyaf o'r ymatebwyr yn nodi eu bod o'r farn bod hyn yn dyblygu costau yn ddiangen, ac yn 
galw am ostyngiad yn lefel y dreth gyngor a delir er mwyn unioni'r sefyllfa. Roedd nifer 
ohonynt hefyd yn awyddus i'r cyngor fabwysiadu'r ystadau neu dderbyn cyfrifoldeb dros eu 
gweithredu mewn rhyw ffordd arall.  
 
Dyfyniadau 
 

“We would never buy another home linked to estate management fees. The system is 
outrageously unfair and punitive and threatens our ability to sell on as buyers are being 
declined mortgages on properties linked to these service contracts that have no cap on 
fees”. 
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“We are now aware of how unfair they are. How the company has full control and we 
have no rights except to pay up or face charges” 
 
“I would want more information up front regarding exactly what the fees included and if 
there was an agreement that the charges could not indiscriminately increase beyond a 
certain level.” 
 
“Will definitely not buy another with such since we should not be expected to pay 
council tax like everyone else and yet have to pay extra for the same services as other 
council tax payers. Also with the knowledge now of the fact that the charges are subject 
to increase and those who pay have no say in the amount”. 
 
“We would never ever purchase another property with estate rent charge, The 
government needs to change legislation to protect Freehold owners from unreasonable, 
uncapped and unfair fees. Of course, any form of rentcharge on a freehold is quite 
immoral and needs to be abolished. Developers should be challenged at planning stage 
to ensure all roads, common areas are adopted by local authorities together with all 
sewage & apparatus SUDs for rain surface water to be are adopted by water 
authorities. All Freehold houses should be exactly as stated in the full true sense, the 
stress, worry and years of researching into Estate rent charges, would ensure we would 
be fully aware of the need to ask many more questions prior to purchasing another 
property, the experience of the last five years has been a very tough lesson, will need to 
research fully for oneself, given a greater understanding in experience of legal jargon 
we could not to fully rely on conveyance solicitors for advice… Next property will need 
to be a freehold out right in full true sense”.  
 

 
30. A ofynnwyd ichi dalu tâl gweinyddol mewn perthynas â’ch tâl ystad erioed?  
 
• Do: 305 (59%) 
• Naddo: 213 (41%) 

Cafwyd 518 o ymatebion i'r cwestiwn, gyda 59% o'r ymatebwyr yn nodi y gofynnwyd iddynt 
dalu tâl gweinyddol. Cafwyd 276 o sylwadau pellach hefyd. Nodwyd ffioedd gweinyddu, 
mewn perthynas â chamau gweithredu fel:  
 
• Newid enwau ar y Gweithredoedd Cyfamod.  
• Cael caniatâd i wneud gwaith addasu ar eu heiddo rhydd-ddaliadol.  
• Darparu pecyn rheoli ar gyfer gwerthu eu tŷ rhydd-ddaliadol.  
• Sefydlu debyd uniongyrchol – bob blwyddyn.  

Roedd codi ffioedd hwyr yn fater arwyddocaol a nodwyd bod rhai cwmnïau yn eu codi 
ynghyd â ffioedd gweinyddu ychwanegol, yn union ar ôl methiant i dalu, neu'n fuan iawn 
wedi hynny, ni waeth beth fo'r amgylchiadau (fel anghydfod ynghylch y bil, perchennog yr 
eiddo heb dderbyn y bil ac ati).  
 
Bwriad y cwestiwn hwn oedd cael gwybod am ffioedd gweinyddu fel y rhai a nodwyd uchod, 
ond nododd yr ymatebwyr hefyd mai ffioedd gweinyddu oedd cyfran sylweddol reolaidd o'r 
anfoneb ar gyfer eu taliadau fel rhan o'u bil arferol.  
 
Dyfyniadau: 
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“A scandalous charge of over £150 for a sheet of paper to change the name on the 
deeds of covenant.” 
 
“Extra £35 due to a late payment, however, we wrote to the company and the let us off.” 
“I was asked to pay a total of £140.92, which included a £42 administration charge for 
not paying within 7 days.” 
 
“We had to pay nearly £300 to get a management pack to leave our previous estate 
management company (on the house we sold), and then had to pay several hundred 
pound to register with the new company. It makes no sense to me why there should be 
these charges at all, but to have to pay them both when selling and buying is completely 
unfair.” 
 
“Requirements following completion within 28 days of transfer: 
1.Notice of Transfer 
2.notice of Mortgage(where applicable) 
3.£90.00 plus VAT 
4.Deed of Covenant, plus fee for serving Deed £130 plus VAT 
 
There is an administration charge for share certificates/membership certificates of 
£74.40 inclusive of VAT 
 
[Management company] fee for providing an indemnity certificate is £46.34 inclusive of 
VAT 
 
The Certificate of consent to transfer will be issued : 
a) all charges outstanding to the next accounting period have been settled and the 
account shows ZERO balance. Where the file has been passed for collection you 
should request your sellers to obtain an up to date statement of account prior to 
completion. we will not receipt notices or issue Certificate of Consent whilst any such 
fees remain outstanding 
b) Notice of Transfer has been received together with appropriate Fee 
c) administration charge of £80.00 plus VAT is received for the provision of the 
certificate of consent to the transfer 
 
Administration Fee £60 for late payment.” 

 
 
31. A ydych yn gwybod a oes gan eich cwmni a/neu asiant rheoli weithdrefn gwyno? 
Os ‘ydw’, a ydych erioed wedi’i defnyddio a beth ddigwyddodd?   
 
• Ydw: 205 (38%)  
• Nac ydw: 326 (61%)   
• Ddim yn gwybod:   2 (1%) 

Cafwyd 533 o ymatebion i'r cwestiwn a nododd ychydig dros draean (38%) o'r ymatebwyr 
eu bod yn ymwybodol o weithdrefn gwyno. Cafwyd 214 o sylwadau ysgrifenedig pellach. 
Mae'r mwyafrif helaeth o'r ymatebwyr yn anfodlon ar ansawdd yr ymateb a natur yr 
ymgysylltu gan eu cwmni rheoli am amrywiaeth o resymau. Dim ond un ymateb cadarnhaol 
a gafwyd. Roedd rhai o'r materion a ddyfynnwyd yn cynnwys y canlynol:  
 
• Roedd yn anodd penderfynu a oes gan y cwmni broses.  
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• Mae'r broses wedi'i hawtomeiddio ac nid yw'r cwmni yn ymateb i ymholiadau yn hyn o 
beth.  

• Mae'r ymatebion yn gyffredinol ac nid ydynt yn mynd i'r afael â'r ymholiad gwirioneddol.  
• Nid yw'r cwmni yn cymryd cwynion y preswylwyr o ddifrif.  
• Mae'r cwmni yn codi ffi am bob ymateb i gŵyn.  
• Nid oes llawer y gellir ei wneud i unioni'r cam gan mai'r cwmni yw'r troseddwr ond mai ef 

hefyd sy'n gweithredu'r broses gwyno.  

Nododd rhai ymatebwyr fod ymatebion gan y cwmni mor anfoddhaol fel eu bod wedi gofyn 
i'w cynrychiolwyr lleol geisio ymdrin â'r materion, yn ogystal â chyflwyno'r achosion i'r 
ombwdsmon eiddo.  
 
Dyfyniadau: 
 

“I have called to complain but they don't seem to have a complaints procedure or one 
that was transparent”. 
 
“Referred to various departments / people that ignored my complaint and avoided 
questioning at all costs”. 
 
“Yes, but not a positive experience. The company basically failed to deal adequately 
with any queries and not at all on most occasions. When a response was received it 
always took a long time and was unsatisfactory. Things got to the extent that we went 
down the service charge company's complaints procedure and which failed as they 
were unable to respond within their own process and timescales. This resulted in a case 
being presented to The Property Ombudsman”. 
 
“Mediation is provided via a Chartered Surveyor that both parties agree to (residents vs 
[management company]). However, one of the clauses in the TP1 indicates that any 
legal fees incurred by [management company] are to be paid by residents”. 
 
“Yes. The system is automated response, in which our complaints have not been 
followed through. The only way a complaint receives a response is when it had been 
emailed directly to the estate manager/area estate manager.” 

 
 
32. A ydych erioed wedi herio'r tâl? Os felly, disgrifiwch yr hyn a ddigwyddodd. Os 
oedd yn rhaid ichi dalu unrhyw gostau cyfreithiol neu gostau eraill, eglurwch faint 
oedd y costau a'r rheswm dros eu talu.  
 
• Ydw:   210 (38%) 
• Nac ydw:   343 (62%) 

Cafwyd 553 o ymatebion i'r cwestiwn, yn nodi bod 38% o'r ymatebwyr wedi herio'r tâl. 
Cafwyd 224 o sylwadau pellach hefyd. Esboniodd y mwyafrif helaeth o'r ymatebion 
ysgrifenedig sut y gwnaethant herio'r taliadau, neu agweddau eraill ar weithgareddau'r 
cwmnïau. Nododd pawb, fwy neu lai, anfodlonrwydd â natur yr ymateb, gan gynnwys y 
canlynol:  
 
• cael eu hanwybyddu,  
• derbyn ymateb o ansawdd gwael nad oedd yn ymdrin â'r mater,  
• cael eu rhoi o dan bwysau i dynnu'r gŵyn yn ôl, neu dalu'r ffioedd,  
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• cael eu bygwth â thaliadau ychwanegol, cosbau a chostau cyfreithiol gan y cwmni, neu 
ei asiant.  

Nododd nifer bach o'r ymatebwyr a gyflwynodd sylwadau (6%) eu bod wedi gallu cael 
ymatebion boddhaol.  
 
Roedd y preswylwyr o'r farn bod rhai cwmnïau yn defnyddio'r pŵer sydd ganddynt dros 
breswylwyr i'w gwneud hi'n anodd iddynt herio'r cwmnïau heb fygwth eu teitl, neu hanes 
credyd.  
 
Tynnodd yr ymatebion hefyd sylw at yr anghydbwysedd pŵer roedd preswylwyr yn ei deimlo 
wrth geisio ymdrin â materion, gan eu bod yn gorfod dewis rhwng gweithio o fewn system y 
cwmni, neu ddefnyddio proses gyfryngu neu broses gyfreithiol allanol. Yn y sefyllfa olaf, 
roedd y costau, yr ymdrech a'r ansicrwydd fel arfer yn golygu y byddai'r preswylwyr yn 
derbyn bod yn rhaid iddynt roi'r gorau i'w cwyn a thalu.  
 
 
Dyfyniadau: 
 

 “Was threatened with late payment fees and the threat that they would make it difficult 
for me at the stage of selling my house in the future”. 
 
“We held back a small amount of money due to the services that hadn’t been 
completed, we then received notification from [management company] if we didn’t pay 
the full amount they would take us to court”. 
 
“We were told the fees were tied to our deeds and we would lose our property if we 
didn't pay. They said they also had the right to enter our home to take possessions 
totalling the cost of services without permission”. 
 
 “Challenged a late payment. It was due to setting up a direct debit. It was their fault as 
they were so slow in response. Refused to take it off. We then did try to seek advice to 
which they then charged us double and threatens bailiffs £500+ we had to pay. I was 
worried sick at the time. They threatened to tell our mortgage company we were in 
arrears and said they would take our home”. 
 
“We raised a compliant through the property ombudsman, the only way we could 
challenge it is with a court action, even as a class act with all Freehold property owners 
together, no guarantee of the outcome. we used our home insurance with legal 
protection solicitors… it is a term of our policy that your claim must have reasonable 
prospects of success, i.e. prospects of 51% or more this means we must be more likely 
than not that we succeed on the legal merits and enforcing any judgement obtained. our 
solicitor could not agree on the prospects of 51% or more, therefore insurer would not 
cover our legal fees. we were left no option but to discontinue our claim”. 

 
 
33. A fygythiwyd cymryd camau neu a gymerwyd camau yn eich erbyn erioed am 
beidio â thalu? Os felly, disgrifiwch yr hyn a ddigwyddodd. 
 
• Do: 194 (35%)   
• Naddo: 357 (65%)   
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Cafwyd 551 o ymatebion i'r cwestiwn, a nododd ychydig dros draean (35%) o'r ymatebwyr y 
bygythiwyd cymryd camau neu y cymerwyd camau yn eu herbyn. Yn ogystal, gwnaeth 209 
ohonynt sylwadau pellach. O'u plith, roedd tua 11% o'r ymatebwyr wedi parhau i wneud 
taliadau. Nododd sawl un mai'r rheswm am hynny oedd eu bod yn ofni canlyniadau peidio â 
thalu a'u hanallu i herio taliadau'r cwmni.  
 
Nododd mwyafrif helaeth o'r ymatebwyr a oedd wedi cwestiynu neu herio'r taliadau (gan 
gynnwys, er enghraifft, dal taliadau yn ôl), neu a fynegodd anfodlonrwydd â materion fel y 
ffaith nad oedd gwaith wedi cael ei gwblhau, eu bod yn anfodlon ar yr ymateb gan eu cwmni 
rheoli, yn enwedig pan oedd yr ymatebion yn cynnwys bygythiadau.  
 
Nododd bron i hanner yr ymatebwyr eu bod wedi cael eu bygwth, drwy'r post, dros y ffôn 
a/neu e-bost, am beidio â thalu. Roedd y camau a fygythiwyd yn cynnwys y canlynol:   
 
• Ychwanegu ffioedd a chosbau at fil y preswylydd.  
• Cymryd camau cyfreithiol/dechrau achos llys yn erbyn y preswylydd.  
• Anfon beilïaid i gael mynediad i'r eiddo heb ganiatâd a chymryd eitemau.  
• Effaith ar statws credyd y preswylydd.  
• Hysbysu darparwr morgais y preswylydd am y ddyled ac ychwanegu taliadau at ei 

forgais.  
• Cymryd eiddo'r preswylydd.  
• Ei gwneud hi'n anodd i'r preswylydd werthu ei eiddo.  
• Gorfodi preswylwyr rhydd-ddaliadol i dalu tâl am newidiadau a ganiatawyd i'w heiddo.  
 
Nododd nifer o ymatebwyr fod cwmnïau yn ychwanegu pa bynnag ffioedd a chosbau a 
fynnont, ni waeth beth oedd y rhesymau dros yr oedi wrth dalu neu beidio â thalu.  
 
Dyfyniadau: 
 

“With letters of charges added to our account we also had threats of bailiffs visiting our 
property if we didn't pay our bill”. 
 
“Was threatened with late payment fees and the threat that they would make it difficult 
for me at the stage of selling my house in the future”.  
 
“We raised some specific challenges re services charged but not provided. They just 
kept rejecting our claims and threatened legal action if we didn’t pay. In the end 
concerned with the threats they made we had no choice but to give up and pay. We 
were also advised that other residents had had charges placed on their homes for non 
payment. This was very worrying”. 
 
“We were told the fees were tied to our deeds and we would lose our property if we 
didn't pay. They said they also had the right to enter our home to take possessions 
totalling the cost of services without permission”. 
 
“A threatening letter was received informing me of pending court action. However, I 
pointed out that I had not received an invoice (as per the TP1) and in any event, fees 
and action was not consistent with the clauses in the TP1. I got an apology. No action 
was taken, no charges were applied”. 

 
Cwestiynau 34-48, wedi'u hanelu at denantiaid  
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Dim ond 5 ymatebydd a nododd eu bod yn denantiaid, ac nid atebodd pob un ohonynt bob 
cwestiwn yn yr adran. Atebodd rhai ymatebwyr eraill y cwestiynau hyn, ond rhydd-ddeiliaid 
neu lesddeiliaid oeddent mewn gwirionedd – ymdriniwyd â'r data er mwyn dileu'r atebion 
hyn.  
 
 
34. Pwy yw eich landlord?  
 
Cafwyd 5 ymateb i'r cwestiwn gyda phob un yn nodi landlord gwahanol. Landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig oedd 3 landlord a landlordiaid preifat oedd dau ohonynt.  
 
 
35. A ydych chi'n talu tâl ystad?   
 
• Ydw: 4 
• Nac ydw: 1 

Cafwyd 5 ymateb i'r cwestiwn hwn, ac roedd 4 ohonynt yn talu tâl. Roedd un ymatebydd yn 
disgwyl dechrau talu tâl yn fuan ond nid oedd yn ymwybodol o fanylion y tâl eto.  
 
36. Pwy sy’n rheoli eich ystad (hynny yw i bwy yr ydych chi’n talu eich tâl ystad)?  
 
• Redrow 
• Asiant Eiddo Apex  
• Cymdeithas dai Charter  
• Unedig Cymru  

Cafwyd 4 ymateb i'r cwestiwn.  
 
 
37. Beth yw'r tâl presennol?  
 
38. Pa mor aml y mae'r tâl yn daladwy? 
 
Dadansoddwyd y cwestiynau hyn gyda'i gilydd er mwyn rhoi syniad o'r taliadau a delir gan 
bob ymatebydd bob blwyddyn. Cafwyd 4 ymateb, yn nodi'r taliadau blynyddol canlynol:  
 
• £168 
• £195 
• £235 
• £416 

 
 
39. A yw'r tâl wedi newid dros amser? Os ydy, nodwch fanylion y newidiadau (e.e. 
beth fu'r taliadau blynyddol bob blwyddyn, manylion unrhyw gynnydd/gostyngiad ac 
ati).  
 
• Ydy: 3  
• Nac ydy: 1 
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Cafwyd 4 ymateb i'r cwestiwn. Ym mhob achos lle roedd y tâl wedi newid dros amser, roedd 
wedi cynyddu bob blwyddyn.  
 
 
40. A oes darpariaethau sy'n pennu'r swm y mae'r tâl yn cynyddu bob blwyddyn (neu 
gyfnod arall)? Os oes, disgrifiwch y rhain (er enghraifft, os yw'r tâl yn cynyddu % 
benodedig bob blwyddyn, neu yn unol â mynegai megis y Mynegai Prisiau 
Manwerthu).  
 
• Oes: 0  
• Nac oes: 1 
• Ddim yn gwybod:   2 

Cafwyd 3 ymateb i'r cwestiwn. 
 
 
41. Mae'r cwestiwn hwn yn cynnwys tair rhan.  
 
Cafwyd 5 ymateb i bob rhan o'r cwestiwn.  
 
A gawsoch wybodaeth am y tâl cyn ichi dderbyn yr eiddo?  
 
• Do: 3 
• Nac ydy: 2 
• Ddim yn gwybod:   0 

A eglurwyd y telerau ichi yn glir?  
 
• Do:   1 
• Nac ydw: 4 
• Ddim yn gwybod:   0 

A gawsoch gymorth i gyllidebu neu gyfrifo fforddiadwyedd y taliadau?  
 
• Do:   0  
• Nac ydw: 5 
• Ddim yn gwybod:   0 

 
42. A ydych yn cael dadansoddiad o'r rheswm dros godi'r tâl?  
 
• Ydw: 1 
• Nac ydw: 4 
• Ddim yn gwybod:   0 

 
43. Rhestrwch y gwasanaethau/cyfleusterau y mae eich tâl ystad yn talu amdanynt 
(Gallai'r rhain gynnwys: ffyrdd, goleuadau, mannau agored, cyfarpar chwarae, gwaith 
tirlunio, lleoedd parcio, yswiriant neu eitemau eraill).  
 
Cafwyd 4 ymateb i'r cwestiwn:  
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• Rwy'n credu y bydd tâl am gynnal a chadw'r bloc o fflatiau a'r parc pan gaiff ei adeiladu.  
• Glanhau'r ffenestri, torri'r glaswellt, tocio'r perthi, nwy, trydan, dŵr, goleuadau  
• Nwy, trydan, dŵr, lle parcio, biniau cymunol (y mae'r cwmni bellach wedi cael gwared 

arnynt, ond yn codi ffi amdanynt o hyd)  
• Tocio'r perthi, torri'r glaswellt. Rhoddwyd y gorau i ddarparu gwasanaeth torri lawntiau 

blaen y rheini â thŷ ar yr ystad dair blynedd yn ôl a'r tenantiaid sydd bellach yn gyfrifol 
am dorri eu lawntiau blaen eu hunain.  

 
 
44. A ydych chi’n gwybod pwy sy'n berchen ar y tir y codir y taliadau ystadau 
amdanynt?  
 
• Ydw:   3  
• Nac ydy: 2 

Cafwyd 5 ymateb i'r cwestiwn hwn. Roedd ymatebion y rheini a nododd eu bod yn gwybod 
pwy sy'n berchen ar y tir fel a ganlyn:  
 
• Tirion  
• Country wide  
• Cymdeithas dai Charter, Casnewydd.  

 
45. A oes gan y datblygiad lle mae eich eiddo wedi'i leoli gwmni rheoli eiddo preswyl?  

 
• Oes: 2  
• Nac oes: 2 

Cafwyd 4 ymateb i'r cwestiwn. O blith y rheini a nododd fod cwmni rheoli eiddo preswyl, nid 
oedd y naill ymatebydd na'r llall yn rhan o'r cwmni hwnnw.  
 
 
46. A ydych chi’n cael eich ymgynghori neu a gewch eich cynnwys fel arall mewn 
penderfyniadau am y gweithgarwch sy'n deillio o'r tâl ystad?  
 
• Ydw: 0  
• Nac ydw: 5 

Cafwyd 5 ymateb i'r cwestiwn.  
 
 
47. Yn eich barn chi, a yw lefel y gwasanaeth wedi newid yn ystod y cyfnod y buoch 
yn talu'r tâl?  
 
• Ydy: 3  
• Nac ydy: 2 

Cafwyd 5 ymateb i'r cwestiwn. O blith y rheini a nododd y bu newid, nododd pob ymatebydd 
ei fod o'r farn fod lefel y gwasanaeth wedi lleihau, ond bod y costau wedi cynyddu.  
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48. I ba raddau yr ydych yn fodlon ar y trefniadau presennol ar gyfer rheoli ardaloedd 
sydd heb eu mabwysiadu?  
 
• Bodlon iawn:   0 
• Eithaf bodlon:   1    
• Ddim yn fodlon nac yn anfodlon: 0       
• Eithaf anfodlon:   0    
• Anfodlon iawn:   3   
• Ddim yn gwybod:   1    
• Dim ateb: 0    

Cafwyd 5 ymateb i'r cwestiwn a gwnaeth 3 ohonynt sylwadau pellach, yn esbonio eu 
hanfodlonrwydd:  
• Mae'r prisiau yn cynyddu am yr un gwasanaethau neu am lai o wasanaethau.  
• Y ffaith bod y gwasanaethau y mae'r tâl yn eu cwmpasu yn cael eu cynnal a'u cadw'n 

wael, gan arwain at gostau ychwanegol.  
• Methu â nodi pa waith sy'n cael ei gwblhau yn gyfnewid am y taliadau, yn arbennig yn 

ystod y gaeaf.  

 
49. A ellid newid unrhyw beth o ran taliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a 
chyfleusterau ar ddatblygiadau tai er mwyn gwella eich sefyllfa fel preswylydd?  
 
Cafwyd 383 o ymatebion i'r cwestiwn.  
 
Codwyd amrywiaeth o faterion mewn ymateb i'r cwestiwn hwn. Mynegodd y rhan fwyaf o'r 
ymatebwyr bryderon mewn perthynas ag amrywiaeth o arferion a mathau o ymddygiad gan 
ddatblygwyr a chwmnïau rheoli ystadau. Roedd y pwyntiau arwyddocaol a godwyd yn 
cynnwys y canlynol:  
 
• Awydd i ddiddymu cwmnïau rheoli ystadau, neu iddynt wynebu diwygiadau sylweddol o 

ran y trefniadau ar gyfer eu rheoleiddio a'u goruchwylio.  
• Awydd cyffredin i'r awdurdodau lleol fabwysiadu a rheoli'r mannau cyhoeddus ar yr 

ystadau, gan ddiddymu cyfranogiad a pherchenogaeth cwmnïau rheoli mewn perthynas 
â thiroedd cymunedol.  

• Ceisiadau cadarn iawn i ddiddymu taliadau ystadau. Os nad yw hyn yn bosibl, yna dylid 
rheoleiddio'r taliadau er mwyn gwella tryloywder, atal achosion canfyddedig o fudrelwa, 
eu capio, ac i breswylwyr gael cyfleoedd i graffu arnynt.   

• Nododd nifer o'r ymatebwyr na ddylai cwmnïau rheoli ystadau allu cymhwyso cyfamodau 
at eiddo'r perchennog (a restrir fel rhan o ffurflen TP1).  

 
Dyfyniadau: 
 

“Yes, I would like the estate rentcharge removed from my TP1. It is a restrictive, 
draconian covenant putting my family’s home at risk. Whilst I understand my estate is 
not being adopted by the council even though I think it should as I pay full council tax, I 
think residents should be able to manage themselves rather than have to use the 
developers management company. We have no say in expenditure or how things are 
run. Charges go up every year and we have no choice but to pay or risk costly charges 
or losing our home”. 
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“Council to adopt spaces and funds to go to cash strapped council services instead of in 
the pockets of corporate companies making a profit with little to show for. This will also 
help councils link habitats and biodiversity connectivity. Clear billing and an outlay of 
charges would be a good start. The company should foot the bill for unexpected 
charges not residents. Currently they have zero financial risk as this is passed on to 
residents. It’s a licence for them to print money!” 
 
“A transparent process for appointment of management companies. A clear indication 
into breakdown of costs prior to purchase. More options on how we would like the 
estate maintained”. 
 
“Make it clear the actual costs and breakdown of them for actual work carried out and 
become a more economically responsible company without deliberately over inflating 
costs. Provide a customer service for any complaints or questions”. 
 
“Estate management fees should be banned. Local Councils should not be allowed to 
refuse adoption. Better provision for enforced payment of commuted sums on the part 
of the developer should be established at planning stage” 
 
“I believe adoption by the county council would be more beneficial. Residents are 
unfairly taxed by such fees, yet the areas in question are subject to usage by the 
general population, not just residents. Why should residents pay for maintenance 
required due to usage by people not resident? Do we exclude free access to balance?” 
 
“Ceiling put on charges according to size and works to be done on an estate. Plain 
English documents to be provided before and after purchase of property by developer 
and management company. Clear lines of communication and clear methods and 
timelines on how residents can set up own management group for the estate. And clear 
breakdown on what is being done, when and for how much”. 
 
“Such charges should be made VERY CLEAR at the outset. The legal situation is the 
charge is binding and the rate of increase to the annual charge should be made VERY 
CLEAR. The prospective buyer with all the information to hand can then decide if they 
are prepared/are able to budget for such financial increases. Also the option of resident 
undertaking their own management should be made easier. Could not solicitors draw up 
such arrangements as a 'off the shelf' document. As long as everything is clearly 
explained with the pros and cons listed then at least a cheaper option may arise. It is 
the injustice of unwarranted and unknown increases in charges that makes this an 
unfair situation” 
 
“The biggest concern is that management companies are not regulated and there isn’t 
any government guidance for new home owners, LAs, RSLs or developers, regarding 
the matter, in terms of what to expect, what is reasonable, costs, standards, template 
Deed clauses etc. As a new home owner, you are relying on the sales person your 
solicitor. A change is required. It is also concerning that it is secured via a legal 
covenant on the property. If a payment is lapsed due to no fault of the owner, this could 
leave someone in a very difficult position i.e. it could effectively make someone 
homeless. Wouldn't a service level legal agreement be better?” 
 
“In my circumstance, there is a mechanism within the Deed to collaboratively come 
together (i.e. with the rest of the housing estate who are also paying the service charge 



         

47 
 

to maintain the areas) and remove the company currently maintaining the estate, and to 
change the maintenance provider, or to set up a management company ourselves. This 
is in the event that the current maintenance company are not providing a satisfactory 
service or we decide to “shop around” and look at a cost effective solution. In principle, 
there is a “get out” clause. However, it goes back to the reality that there isn’t any 
consistency or precedent? Further, this mechanism requires the whole estate to 
collaborate and agree, which could be up to say 500 dwellings (it is 86 in my case but I 
mean generally), to come together to pursue this. The difficulty with this kind of 
arrangement, is what might be acceptable to one homeowner (in terms of cost and 
standard), may not be acceptable to another.” 
 
“Public areas should be adopted by the council as they are open for anyone to use not 
just those that live on the estate. If this cannot be done then a reduction in council tax 
should be offered to those that are stuck paying estate charges.” 

 
 
50. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am daliadau ystadau neu fabwysiadu 
mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai yr hoffech eu rhannu?  
 
Cafwyd 254 o ymatebion i'r cwestiwn.  
 
Mynegodd pob ymatebydd, fwy neu lai, anfodlonrwydd â'r sefyllfa bresennol. Dim ond dau 
ymateb a nododd unrhyw fodlonrwydd. Tynnwyd sylw at y materion canlynol:  
 
• Cafwyd sawl cais i daliadau ystadau a chwmnïau rheoli gael eu diddymu ac i 

awdurdodau lleol dderbyn perchenogaeth a rheolaeth dros yr ystadau. Nododd nifer o'r 
ymatebwyr y byddent yn talu'r costau ychwanegol presennol pe byddai'r cynghorau yn 
gwneud hyn.  

• Nododd nifer sylweddol bryderon o ran datblygu ystadau yn gyffredinol, a'r trefniadau 
rheoli dilynol ar eu cyfer, gan gymharu'r arferion busnes a ddefnyddir â sgam. Nodwyd 
bod y cwmnïau yn gwneud gormod o elw a'u bod yn defnyddio tactegau dwyn pwysau 
yn erbyn y preswylwyr. Mae'r materion hyn yn gysylltiedig â cheisiadau i gymhwyso 
trefniadau rheoleiddio a goruchwylio annibynnol.  

• Cryn dipyn o bryder ynghylch lefel a natur y pŵer heb ei reoleiddio y mae'r cwmnïau 
rheoli ystadau yn ei arfer dros eiddo a chyllid preswylwyr. Ceir pryderon am achosion 
canfyddedig sylweddol o gamddefnyddio'r system drwy ddefnyddio mannau gwan yn y 
gyfraith, gyda phreswylwyr yn wynebu brwydr gyson i gyflwyno heriau cyfreithiol. Mewn 
rhai ymatebion, gofynnwyd i'r gyfraith a luniwyd yn 1925, sy'n caniatáu i gwmnïau gael 
hawliau les dros eiddo mewn ôl-ddyledion, gael ei diddymu. Unwaith eto, caiff hyn ei 
bwysleisio gan geisiadau i gymhwyso trefniadau rheoleiddio a goruchwylio annibynnol.  

• Y mater a nodwyd fwyaf oedd pryder ynghylch lefel taliadau ystadau a'r math o daliadau. 
Un o'r prif bryderon yw'r ffaith nad ydynt wedi'u rheoleiddio na'u capio, y nodir ei fod yn 
peri risg i'r rheini ar incwm sefydlog. Ceir pryder sylweddol hefyd am y diffyg tryloywder 
rhwng gwaith ac eitemau eraill y codir taliadau amdanynt fel rhan o'r ffi rheoli ystadau.  

• Ceir llawer o bryderon am y ffaith bod Treth Gyngor lawn yn cael ei chodi ar breswylwyr 
heb unrhyw ad-daliad am waith y telir amdano fel rhan o'r tâl ystad. Yn unol â hyn, mae'r 
cyhoedd hefyd yn defnyddio cyfleusterau y telir amdanynt gan y preswylwyr.  

• Diffyg gwasanaethau yn cael eu darparu ar yr ystadau, neu wasanaethau o ansawdd 
gwael, heb unrhyw drefniadau amlwg i reoli ansawdd na goruchwylio gan yr asiant 
rheoli, a gwrthodiad i ddatrys unrhyw broblemau gan y cwmnïau rheoli ystadau.  



         

48 
 

• Datblygwyr yn methu â gorffen yr ystad i safon addas ac yn gadael gwaith heb ei orffen 
yn destun achosion cyfreithiol dyrys i'r preswylwyr a'r awdurdod lleol ymdrin â nhw.  

• Diffyg gwybodaeth deg, gywir a thryloyw yn ystod y cam ymholi cychwynnol a'r cam 
prynu cynnar.  

• Canfyddiadau o berfformiad gwael gan rai cyfreithwyr a diffyg atebolrwydd gan rannau 
o'r proffesiwn cyfreithiol am gyngor gwael.  

• Ceisiadau am eglurhad ynghylch pwy sy'n gyfrifol am amrywiol asedau a thir, gyda 
phryder bod arferion cynllunio gwael yn arwain at broblemau diweddarach.  

• Effaith y taliadau ystadau hyn ar allu gwerthu eiddo yn hawdd, neu eu prynu am bris teg 
ar y farchnad, ac anawsterau cysylltiedig o ran denu prynwyr.  

 
Dyfyniadau: 
 

“Yes, the strips of land on our estate do not need to be managed. The developer could 
have quite easily designated them to the nearest appropriate property but instead they 
use us as a cash cow charging us for ‘managing’ it. I feel this is an absolute rip off and I 
feel upset and angry that I am in this position when I have worked hard to provide my 
family with a home. I have tried to complain but have got nowhere, it is a constant stress 
and I feel I may now be stuck with a home I can’t sell”. 
 
“There seems to be no consistency between housing developers on what the estate 
fees cover and when residents are/are not expected to be paying for maintenance. 
There should be a cap on the fees if they are going to remain, but I strongly believe that 
these fees should not be allowed to continue to exist”. 
 
“How are council charges still exactly the same for residents under these schemes 
when the council refuse the maintenance of anything on the estate normally covered for 
residents paying council tax anywhere else? Need transparency over who owns / 
maintains what and assistance to residents who are being financially abused by private 
companies due to the council's lack of involvement/responsibility on these estates”. 
 
“They are very hidden and secretive. This is outrageous. There is no transparency and 
clear indication that you are going to pay any fees until you have purchased the 
property. They have complete free reign to charge extortionate fees and control over 
your property. I find the whole matter extremely distasteful and distressing”. 
 
“There are roads on our estate which are still unadopted 10 years later and which are 
unlit and dangerous at night. The council refuse to adopt them owing to the lack of 
lighting, and also because the deeds of the estate are such that the freeholders own a 
slice of the road! The management company refuse to assist us with managing the road 
also, and so we have a road full of pot holes (And no lighting!) which no one is helping 
us to solve. Recipe for disaster!” 
 
“Yes there are a lot of worries about roads, pavements and green spaces on new 
developments. The housing Developers move on to new sites without finishing any site 
to a good safe standard. There should be a law that states they will not be allowed to 
build any more houses until all snags on previous builds have been put right. (They 
could have set time such as 2 years after leaving site to do this)”. 
 
“The 1925 land law needs abolishing or updating to remove the right of a charge against 
mortgages. mainly where unscrupulous service charge provides do not provide 
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transparent fees and rationale for the service and simply use it as a means of 
generating income. in total where I live the charge is amounts to circa £50k per annum. 
The sole director of [management company] is evidently using this as supplementary 
income as no work is being completed on the estate. Accounts should be required to be 
published in full, to achieve transparency and accountability to the homeowners”. 
 
“Developers have come under a lot of criticism for Estate Management arrangements 
(some of them quite rightly so) and Local Authorities who have used or ‘blackmailed’ 
them under the Planning process must share some of this criticism for abrogating their 
community responsibilities for providing and maintaining public space. Ultimately 
Residents are currently [paying] twice (through Estate Management Charges and 
Council Tax) for the upkeep of public spaces within the community. I can understand 
the principle of capital provision of such amenities under current Planning Legislation 
(Section 106) but not the on-going maintenance which in my opinion is an abuse of 
Planning Legislation. The [development] is a considerable benefit to the [town] 
Community and Residents may rightly feel that they are being unfairly penalised for 
living on the development”.  
 
“Our public areas such as our parks are accessible to non-residents therefore all public 
areas and access routes on our estate should be adopted and covered by council tax.” 

  



         
5. Datblygwyr 
 
Ymatebodd 8 sefydliad i'r cwestiynau i ddatblygwyr, gan gynnwys corff proffesiynol y 
diwydiant, y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF). Landlord cymdeithasol cofrestredig 
oedd un o'r ymatebwyr, yn ymateb yn ei rôl fel datblygwr.  
 
1. Eglurwch eich dull cyffredinol o benderfynu pa drefniadau cynnal a chadw i'w 
defnyddio ar eich datblygiadau:  
 
Nododd pob datblygwr y byddai'n well ganddo'n gyffredinol i fannau agored a ffyrdd gael eu 
mabwysiadu gan awdurdod lleol (ALl) lle y bo'n bosibl (ac eithrio cymunedau â giatiau a 
oedd wedi'u dylunio'n benodol). Roeddent o'r farn bod hyn yn fwy cydnaws â disgwyliadau 
darpar brynwyr eiddo. Fodd bynnag, nododd y rhan fwyaf fod awdurdodau lleol yn gynyddol 
amharod i fabwysiadu mannau agored neu, os oeddent yn cytuno i'w mabwysiadu, roedd y 
symiau gohiriedig yr oeddent yn gofyn amdanynt yn sylweddol ac yn uwch na'r swm a 
ddylai fod yn ofynnol yn eu barn nhw.  
 
Weithiau, roedd ffactorau eraill yn effeithio ar eu gallu i gael ardaloedd wedi'u mabwysiadu. 
Cyfeiriodd un ymatebydd at safle lle mae Llywodraeth Cymru yn berchen ar y ffordd 
feingefn i'r datblygiad. O ganlyniad i fethu â chysylltu ei ddatblygiad â phriffordd yr ALl, 
nododd nad oes modd mabwysiadu ei ffyrdd ac mai'r unig opsiwn fyddai ffordd breifat o dan 
gwmni rheoli.  
 
Nododd ymatebydd arall ei bod yn ofynnol i ddatblygwyr, o dan Reoliadau Adeiladu, 
ddarparu chwistrellwyr tân ym mhob cartref. Lle na all Dŵr Cymru warantu'r llif a'r pwysedd 
sydd ei angen ar chwistrellwyr oddi ar brif bibell arferol, bydd (y datblygwr) yn darparu prif 
bibell ar wahân er mwyn bwydo'r system chwistrellwyr. Gan na fyddai'r bibell hon yn cael ei 
mabwysiadu, byddai angen ei rheoli drwy gyfrwng arall, er enghraifft cwmni rheoli.  
 
O ganlyniad, nododd 6 eu bod wedi datblygu dull gweithredu dymunol amgen pe na fyddai 
modd i'r awdurdod lleol fabwysiadu:  
 

• Roedd 2 fel arfer yn sefydlu Cwmni Rheoli Eiddo Preswyl.  
• Roedd 2 wedi trefnu cwmni rheoli ar gyfer y rhannau hynny yr oedd yr ALlau yn 

gwrthod eu mabwysiadu.  
• Roedd 1 bob amser yn defnyddio cwmnïau rheoli er mwyn osgoi symiau gohiriedig 

uchel gan ALlau.  
• Roedd 1 (landlord cymdeithasol cofrestredig) yn ymgymryd â'r gwaith o reoli'r 

mannau heb eu mabwysiadu ei hun gan ddefnyddio ei dimau mewnol ei hun.  
 
Nododd HBF yn gyffredinol y byddai bob amser yn well gan ei aelodau pe byddai'r Cyngor 
lleol yn mabwysiadu'r safle gan mai dyma y mae cwsmeriaid yn ei ddisgwyl, ond hefyd, gan 
nad ydynt mewn gwirionedd am ymgymryd â'r gwaith ychwanegol sy'n gysylltiedig â 
sefydlu'r cwmni rheoli neu'n gorfod gosod ac esbonio'r taliadau i ddarpar brynwyr gan y 
gallai hynny effeithio ar werthiannau.  
 
 
2. Lle codir taliadau, pa gyfleusterau y maent yn talu amdanynt?  
 
Darparodd 7 datblygwr enghreifftiau o gyfleusterau a fyddai o bosibl yn cael eu cwmpasu 
gan dâl, gan gynnwys y canlynol:  
 

50 
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• Man agored cyhoeddus  
• Ardaloedd chwarae  
• Man agored cysylltiedig  
• Ardaloedd wedi'u tirlunio neu ardaloedd clustog ecolegol  
• Lleoedd parcio i ymwelwyr  
• Nodweddion/ffensys ar hyd ffiniau ardaloedd wedi'u tirlunio  
• Ffyrdd/rhodfeydd preifat  
• Gorchmynion Diogelu Coed 
• Priffyrdd (lle na all yr ALl eu mabwysiadu)  
• Cynnal a chadw'r tir  
• Diogelu a gofalu am goed / gwrychoedd / coetir  
• Ardaloedd ecolegol 
• Ardaloedd chwaraeon amlddefnydd  
• Caeau chwaraeon   
• Neuadd bentref  
• Goleuadau stryd  
• Draeniau preifat  
• Cyfarpar mecanyddol a thrydanol  
• Pympiau (ar gyfer chwistrellwyr)  
• Trydan a dŵr (ar gyfer chwistrellwyr)  
• Arolygiadau a phrofion statudol  
• Iechyd a diogelwch  
• Trefniadau yswiriant  
• Ffioedd gweinyddu a rheoli  
• Archwilio a chyfrifyddu  

 
 
3. Pan ddefnyddir trefniadau cynnal a chadw preifat y mae angen taliadau gan 
breswylwyr amdanynt, sut yr ydych chi’n codi'r tâl ar eiddo rhydd-ddaliadol? 
(dewiswch bob un sy'n berthnasol) Eglurwch pam rydych yn defnyddio'r fformat 
hwnnw.  
 
Nododd 2 ymatebydd eu bod yn defnyddio Gweithred Gyfamod, nododd 1 ymatebydd ei fod 
yn defnyddio Rhent-dal Ystad a Gweithred Gyfamod, a dywedodd 1 ei fod wedi rhoi'r gorau 
i ddefnyddio rhentdaliadau yn 2019 gan ei fod yn teimlo bod y mesurau gorfodi cysylltiedig 
yn anghymesur.  
 
Nododd un ymatebydd weithiau bod y cytundeb a106 yn dynodi y dylid defnyddio rhent-dal 
ac y gall fod yn ofynnol weithiau o dan y contract caffael tir.  
 
 
4. Beth sy'n digwydd i berchenogaeth y tir ar ôl i'r datblygiad gael ei gwblhau?  
 
Roedd 3 ymatebydd wedi sefydlu Cwmni Rheoli Eiddo Preswyl a throsglwyddwyd y tir i'r 
cwmni hwnnw.  
 
Roedd 3 wedi trosglwyddo perchenogaeth i'r Cwmni Rheoli Ystadau (nododd 1 ei fod yn 
defnyddio cyfamod cyfyngol ar y teitl er mwyn atal unrhyw waith datblygu pellach).  
 
Roedd 1 (y landlord cymdeithasol cofrestredig) wedi cadw'r berchenogaeth ei hun.  
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5. A ydych chi byth yn ceisio sicrhau bod mannau a chyfleusterau (megis mannau 
agored, parciau chwarae, ffyrdd, goleuadau stryd a gwaith tirlunio) yn cael eu 
mabwysiadu?  
 
Cafwyd 7 ymateb. Cadarnhaodd pawb eu bod wedi gwneud cais i'r awdurdodau lleol 
fabwysiadu rhannau o'r ystad.  
 
 
6. Rhowch syniad o ba gyfran o'ch datblygiadau yng Nghymru a gaiff eu 
mabwysiadu, ar ôl iddynt gael eu cwblhau.  
 
Darparodd 5 ymatebydd fanylion am faint o'u safleoedd a oedd wedi'u mabwysiadu. 
Nododd pob un ohonynt ei bod wedi dod yn gynyddol anos (ers tua 5-10 mlynedd) i 
ddarbwyllo awdurdodau lleol i gytuno i fabwysiadu'r holl fannau agored a chyhoeddus ar 
ddatblygiadau newydd. Nodwyd ganddynt y byddai ALlau yn mabwysiadu'r ffyrdd (a'r 
carthffosydd mewn rhai achosion) ond bod y rhan fwyaf o'r mannau agored eraill ar 
ddatblygiadau yn cael eu rheoli gan y preswylwyr gan arwain at sefyllfa "mabwysiadu 
rhannol". Nododd 2 ymatebydd fod pob un o'u datblygiadau yn ystod y 10 mlynedd wedi 
cael eu mabwysiadu'n rhannol.  
 
Nododd y landlord cymdeithasol cofrestredig naill ai nad oedd 80% o'i ddatblygiadau yn 
cynnwys unrhyw fannau agored yr oedd angen eu mabwysiadu, neu fod unrhyw fannau 
agored ar y datblygiadau hynny wedi cael eu mabwysiadu gan yr awdurdod lleol. Nododd 
fod datblygiadau yn mynd rhagddo ganddo lle roedd yn ystyried rheoli'r gwaith o gynnal a 
chadw'r mannau agored ei hun gan ei fod o'r farn fod y dull hwn yn dod yn fwy cyffredin o 
ystyried y gofyniad i gynnwys systemau draenio cynaliadwy (SDCau) fel rhan o 
ddatblygiadau.  
 
Nododd un ymatebydd, dros y 5 mlynedd diwethaf, fod 35% o'i safleoedd wedi'u 
mabwysiadu'n llawn a bod 65% yn cael eu rheoli gan Gwmni Rheoli Eiddo Preswyl. Fodd 
bynnag, awgrymodd y bydd cyfran y safleoedd lle y caiff ffyrdd eu mabwysiadu yn 
cynyddu'n gyflym gan mai'r strategaeth bresennol yw i ALlau fabwysiadu'r ffyrdd ar bob 
safle. Awgrymodd y bydd ALlau yn parhau i wrthod mabwysiadu mannau agored ac 
ardaloedd chwarae.  
 
 
7. Pa rwystrau (os bydd unrhyw rwystrau) rhag mabwysiadu sy'n eich wynebu?  
 
Darparodd 8 ymatebydd enghreifftiau o'r rhwystrau y maent yn eu hwynebu, gyda phob un 
ohonynt yn nodi amharodrwydd gan awdurdodau lleol i fabwysiadu, er enghraifft:  
 

• ALlau yn gofyn am lefel anghymesur o symiau gohiriedig gan ei gwneud hi'n 
anymarferol yn ariannol parhau â'r trefniadau mabwysiadu neu ei gwneud hi'n anodd 
cyfiawnhau'r costau.  

• Adrannau awdurdodau lleol yn gwrthod caniatáu trefniadau mabwysiadu yn ystod y 
broses gynllunio.  

• Awdurdodau lleol yn araf yn ymateb i geisiadau am arolygiadau, ymdrin â 
gohebiaeth, cyhoeddi cymeradwyaethau technegol, tystysgrifau cynnal a chadw a 
thystysgrifau mabwysiadu terfynol.  

• Negodiadau hirfaith ag ALlau yn parhau hyd yn oed ar ôl cwblhau'r datblygiadau.  
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8. Os ydych chi’n eu defnyddio, sut yr ydych chi’n penderfynu pa asiant neu gwmni 
rheoli i'w ddefnyddio?  
 
Cafwyd 6 ymateb.  
 
Dywedodd un ei fod yn penodi asiantiaid rheoli yn seiliedig ar berfformiad yn y gorffennol, 
taliadau gwasanaeth, eu gallu i ryngweithio â phreswylwyr a phroffesiynoldeb.  
 
Dywedodd 2 eu bod yn defnyddio'r un cwmni ar gyfer pob datblygiad ac na chodwyd 
unrhyw bryderon yn ei gylch felly eu bod wedi parhau i'w ddefnyddio.  
 
Dywedodd un arall ei fod fel arfer yn penderfynu yn seiliedig ar argymhellion personol, ac os 
oedd eu prosesau'n gweithio'n dda, eu bod yn dychwelyd atynt.  
 
Dywedodd dau eu bod yn defnyddio proses dendro i benodi asiant rheoli i ymgymryd â 
chyfrifoldebau cyffredinol y Cwmni Rheoli Eiddo Preswyl. Nododd un ei fod yn cynnig dewis 
i breswylwyr newid yr asiant rheoli ar ôl dwy flynedd os nad ydynt yn fodlon ar y 
gwasanaeth.  
 
 
9. A ydych yn mynnu bod yr asiantaethau neu'r cwmnïau rheoli rydych yn eu 
defnyddio yn meddu ar unrhyw gymwysterau neu'n bodloni unrhyw safonau 
penodol? (e.e. aelodaeth o gorff proffesiynol)  
 
Cafwyd 4 ymateb, nododd 3 nad oes unrhyw gymwysterau yn angenrheidiol ar hyn o bryd. 
Fodd bynnag, nododd un ohonynt ei fod yn ystyried ei gwneud yn ofynnol yn y dyfodol i 
asiantiaid feddu ar achrediad ARMA Q ac iddynt fod yn aelodau o Gynllun yr Ombwdsmon 
Eiddo. Yn gyffredinol, roedd yn ofynnol bod gan asiantiaid enw da a phrofiad.  
 
Roedd 1 yn mynnu eu bod yn aelodau naill ai o ARMA, TPO neu PRS ac roedd hefyd yn 
well ganddo iddynt fod yn aelod o Safety Schemes in Procurement Limited (SSIP).  
 
 
10. Rhestrwch yr asiantiaid rheoli ystadau a ddefnyddiwyd gennych ar y datblygiadau 
a adeiladwyd gennych yn ystod y 10 mlynedd diwethaf  
 
Darparodd 6 ymatebydd fanylion am y cwmnïau a ddefnyddiwyd ganddynt, gan nodi'r 
sefydliadau canlynol:  
 

• Ground Solutions UK 
• Chamonix Estates 
• Greensquare Estates  
• Mainstay  
• Meadfleet  
• Greenbelt Group 
• TrustMgt  
• HLM Property Management 
• Trinity Estates 
• Remus 
• First Port 
• Western Permanent Property 
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11. Os oes cyfuniad o eiddo lesddaliadol a rhydd-ddaliadol ar eich datblygiadau tai, a 
ydynt yn cael eu rheoli gan yr un cwmni?  
 
Cafwyd 7 ymateb, gyda 6 yn cadarnhau lle roedd cyfuniad o ddeiliadaethau eiddo, eu bod 
yn cael eu rheoli gan yr un cwmni.  
 
Awgrymodd un nad oedd pob cwmni rheoli ystadau yn gymwys i reoli blociau llesddaliadol, 
ac weithiau bod angen penodi ail gwmni rheoli er mwyn gwneud hynny.  
 
 
12. A ydych byth yn defnyddio dewisiadau amgen i asiantiaid rheoli eiddo 
masnachol?  
 
Cafwyd 5 ymateb. Nododd 4 mai dim ond cwmnïau rheoli eiddo preswyl masnachol 
roeddent yn eu defnyddio. Nododd y pedwerydd, ar ddau ddatblygiad bach, fod y landlord 
cymdeithasol cofrestredig a oedd yn gyfrifol am y tai fforddiadwy wedi dod yn asiant rheoli 
ar gyfer y safle cyfan.  
 
 
13. Os oes taliadau gweinyddu’n cael eu codi ar werthu eiddo, ailforgeisio neu rentu 
(megis taliadau am ddarparu gwybodaeth, gweithred gyfamod neu hysbysiad 
trosglwyddo neu hysbysiad am dâl), a ydych chi’n gosod y taliadau hynny? A ydych 
chi’n derbyn cyfran o’r taliadau neu a ydynt yn cael eu talu i’r cwmni/asiant rheoli yn 
unig?  
 
Cafwyd 3 ymateb i'r cwestiwn hwn. Nid oedd unrhyw un o'r ymatebwyr yn gosod taliadau o'r 
fath nac yn derbyn cyfran ohonynt lle roeddent yn cael eu gosod gan asiant neu gwmni 
rheoli. Nododd un fod taliadau uwch na'r cyffredin yn cael eu hystyried a'u herio yn ystod y 
cam tendro.  
 
 
14. Ceir enghreifftiau pan fydd preswylwyr yn cwyno am daliadau gwasanaeth 
cynyddol, neu am werth am arian y gwasanaethau a ddarperir drwy'r tâl. Hefyd, ni 
fydd rhai cwmnïau morgais yn benthyg ar eiddo lle y gallai peidio â thalu taliadau 
ystadau ganiatáu i rwymedïau gael eu defnyddio sy'n bygwth gwerth yr eiddo.  
 
A roddwyd gwybod ichi am breswylwyr sydd wedi cael problemau â'u taliadau 
ystadau am y rhesymau hyn neu unrhyw resymau eraill?  
 
Os felly, disgrifiwch y problemau hyn ac unrhyw newidiadau a wnaethoch i'ch 
arferion er mwyn sicrhau na fydd y rhain yn digwydd yn y dyfodol.  
 
Nododd un ymatebydd rywfaint o brofiad o breswylwyr yn cwyno am daliadau, ac roedd 
hynny fel arfer, yn ôl ei brofiad personol, gan nad oedd y preswylwyr yn deall am beth y 
codwyd y taliadau neu nad oeddent wedi cael eu hysbysu'n llawn am y taliadau gan eu 
cyfreithwyr adeg prynu'r eiddo. O ganlyniad, roedd wedi gwella'r wybodaeth a oedd ar gael i 
breswylwyr am y taliadau a'r hyn yr oeddent yn ei gwmpasu ac roedd hefyd wedi gwella'r 
broses werthu er mwyn sicrhau bod prynwyr yn cael eu hysbysu'n llawn. Nid oedd wedi cael 
unrhyw broblemau â chyfyngiadau gan roddwyr benthyciadau gan nad oedd yn defnyddio 
rhentdaliadau ar ei ddatblygiadau.  
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15. A ellid newid unrhyw beth o ran taliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a 
chyfleusterau ar ddatblygiadau tai er mwyn gwella eich sefyllfa fel datblygwr?  
 
Roedd un ymatebydd o'r farn y dylai fod yn ofynnol darparu manylion symiau gohiriedig ar 
ddechrau'r broses a'u hategu gan ddefnyddio tystiolaeth o broses dendro gystadleuol. Dylid 
nodi pob swm fel rhan o gytundebau a106.  
 
Awgrymodd ymatebydd arall y bydd cyflwyno Cyrff Cymeradwyo Systemau Draenio 
Cynaliadwy yn achosi mwy o ddryswch i breswylwyr o ran pa nodweddion/cyfleusterau sydd 
wedi'u mabwysiadu ac a gaiff eu cynnal a'u cadw gan y corff cymeradwyo a pha rai gan yr 
ALl neu'r cwmni rheoli eiddo preswyl. Roedd o'r farn ei bod yn bwysig i ALlau ailasesu eu 
safbwynt mewn perthynas â mabwysiadu mannau agored, ardaloedd chwarae ac ati a 
chadarnhau'r safbwynt hwnnw. Roedd hefyd yn rhagweld y byddai cyflwyno Cyrff 
Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn arwain at sefyllfa debygol lle y byddai 2 neu 
3 chorff rheoli gwahanol bellach yn gyfrifol am reoli'r ystad ar un datblygiad unigol. 
Awgrymodd y byddai un lefel benodedig o symiau gohiriedig ar gyfer y Cyrff Cymeradwyo 
ledled Cymru (sef yr hyn a addawyd yn wreiddiol) ac un gyfres o symiau gohiriedig ar gyfer 
priffyrdd/parciau/ardaloedd hamdden o gymorth mawr ac yn galluogi datblygwyr i 
weithredu'n deg ledled Cymru gan gynnwys darpariaethau priodol yn eu ceisiadau tir i 
ystyried costau o'r fath.  
 
 
16. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am daliadau ystadau neu fabwysiadu 
mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai yr hoffech roi gwybod inni amdanynt?  
 
Awgrymodd un ymatebydd ar yr amod y gall preswylwyr herio costau annheg a chodi 
pryderon gyda'r cwmni rheoli, ei fod o'r farn fod gan breswylwyr fwy o reolaeth dros eu 
hamgylchedd pan fydd cwmni rheoli yn cael ei ddefnyddio, yn enwedig mewn ardaloedd lle 
mae awdurdodau lleol yn brin o adnoddau.  
 
Nododd ymateb arall (gan y landlord cymdeithasol cofrestredig) fod sawl awdurdod lleol yng 
Nghymru wedi mabwysiadu canllawiau (SPG) sy'n nodi na ddylid codi taliadau gwasanaeth 
ar gartrefi fforddiadwy a ddarperir drwy gytundebau a106 (Sir Fynwy, er enghraifft). Er bod y 
dull gweithredu hwn yn anghyson rhwng awdurdodau, roedd o'r farn ei fod yn caniatáu i 
ALlau ymateb i faterion fforddiadwyedd lleol.  
 
 
 
 
 
 
 
  



         
6. Asiantiaid a chwmnïau rheoli 
 
Roedd 18 o gwestiynau yn Adran 3 i asiantiaid rheoli a chwmnïau rheoli eu hateb. Cafwyd 5 
ymateb, er bod un ohonynt gan landlord cymdeithasol cofrestredig yn ei rôl fel asiant rheoli 
sy'n casglu ffioedd taliadau ystadau gan berchenogion tai preifat.  
 
1. Sawl datblygiad rydych yn eu rheoli yng Nghymru?  
 
2. Amlinellwch nifer yr eiddo ym mhob datblygiad rydych yn ei reoli yng Nghymru 
(e.e. nifer y datblygiadau â rhwng 1 a 25 o eiddo, nifer y datblygiadau â rhwng 26 a 50 
o eiddo ac ati)  
 
3. A ydych yn gweithredu yng ngweddill y DU? Os felly, rhestrwch ble.   
 
Roedd y tri chwestiwn cyntaf yn gofyn am fanylion am nifer y datblygiadau a oedd yn cael 
eu rheoli, maint y datblygiadau hynny a chylch gwaith ehangach y cwmni rheoli ledled y DU.  
 
Mae'r landlord cymdeithasol cofrestredig yn rheoli 3 datblygiad ledled Cymru, gydag 1 yn 
cynnwys 25 o eiddo, 1 yn cynnwys 250 o eiddo ac 1 yn cynnwys 215 o eiddo sydd wrthi'n 
cael ei adeiladu o hyd. Nid yw'n rheoli unrhyw ddatblygiadau mewn rhannau eraill o'r DU.  
 
O blith y 4 cwmni rheoli preifat a ymatebodd, maent yn rheoli cyfanswm o 164 o 
ddatblygiadau rhyngddynt yng Nghymru ac yn rheoli mwy na 11,000 o eiddo fel rhan o'r 
datblygiadau hynny. Fodd bynnag, mae'r datblygiadau hyn, mewn rhai achosion, yn 
cynnwys adeiladau llesddaliadol yn bennaf felly nid yw'n glir faint o'r eiddo sy'n eiddo rhydd-
ddaliadol â rhwymedigaeth i dalu tâl ystad. Yn ogystal, nododd un cwmni fod 24 o 
ddatblygiadau eraill ar y gweill lle bydd yn gyfrifol am reoli'r mannau agored pan fyddant 
wedi'u cwblhau, a fydd yn ychwanegu 4,000 o eiddo newydd at nifer yr eiddo a reolir 
ganddo.  
 
Roedd yr ymatebwyr yn categoreiddio nifer yr eiddo ar y safleoedd gan ddefnyddio 
gwahanol feintiau grŵp, gan ei gwneud hi'n anodd eu cymharu'n fanwl gywir. Ond o blith y 
164 o safleoedd a nodwyd, roedd gan 31 o safleoedd 25 o eiddo neu lai. Roedd gan y rhan 
fwyaf o'u datblygiadau (102) rhwng 26 o eiddo a 100 o eiddo. Roedd gan 22 o 
ddatblygiadau rhwng 101 o eiddo a 250 o eiddo. Roedd gan 9 ohonynt rhwng 250 a 500 o 
eiddo. Roedd gan 2 fwy na 500 o eiddo. Nododd y 4 cwmni eu bod yn rheoli datblygiadau 
mewn rhannau eraill o'r DU.  
 
 
4. Rhestrwch y gweithgareddau a gwmpesir gan y taliadau. Os oes mathau penodol o 
daliadau sy'n ymwneud â dim ond rhai datblygiadau penodol, eglurwch beth yw'r 
rhain a pham y maent ond yn berthnasol mewn rhai achosion.  
 
5. A ydych yn darparu dadansoddiad i breswylwyr sy'n nodi'r ffordd y cyfrifwyd y tâl 
ystad?  
 
Darparodd 4 ymatebydd enghreifftiau o'r mathau o weithgareddau a gwmpaswyd gan y 
taliadau. Roedd y gweithgareddau wedi'u rhannu'n fras i ddau faes. Y maes cyntaf oedd 
cynnal a chadw'r ardaloedd a'r cyfleusterau a reolwyd. Roedd yr enghreifftiau a nodwyd yn 
cynnwys y canlynol:  
 

• Cynnal a chadw'r ffyrdd, y palmentydd a'r llwybrau.  

56 
 



         

57 
 

• Costau cynnal a chadw ardaloedd wedi'u tirlunio a chostau ailblannu.  
• Gwaith atgyweirio, cynnal a chadw ac adnewyddu offer a chyfarpar fel giatiau, 

atalfeydd a phympiau ac ati.  
• Gwrychoedd.  
• Parciau chwarae. 
• Ardaloedd parcio ceir.  
• Goleuadau stryd a bolardiau.  
• Mentrau amgylcheddol fel lleiniau blodau gwyllt.  
• Cyflogau a chyfarpar garddwyr.  
• Coetir.  
• Cyrsiau dŵr.  
• Systemau draenio cynaliadwy (SDCau).  
• Gweithiau celf.  
• Cofebion hanesyddol.  
• Strwythurau.  
• Strwythurau ffiniol.  
• Caeau chwaraeon. 
• Rhandiroedd.  
• Ardaloedd cadwraeth amgylcheddol a biodreulwyr.  

 
Prif ddiben yr ail faes taliadau oedd helpu'r cwmni rheoli ei hun i dalu ei gostau, er 
enghraifft:  

• gweinyddu'r cwmni,  
• casglu taliadau gwasanaeth,  
• darparu cyfrifon,  
• trefniadau yswiriant,  
• costau ymgynghori a chyfathrebu,  
• gweinyddu'r cyfrif banc,  
• mynychu cyfarfodydd ac arolygu'r safle.  

 
Cadarnhaodd y 5 ymatebydd eu bod yn darparu dadansoddiad o'r costau. Esboniodd 2 eu 
bod fel arfer yn ei seilio ar y costau amcangyfrifedig a ragwelir ar ddechrau'r cyfnod bilio a'u 
bod yn cyhoeddi datganiad o'r gwariant gwirioneddol ar ddiwedd y cyfnod bilio.  
 
 
6. A oes gennych weithdrefn gwyno ffurfiol?  
 
7. Faint o gwynion a gawsoch yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf? Os oes modd 
gwneud hynny, nodwch destun y cwynion, a'r ffordd y cawsant eu datrys.  
 
Nododd y 5 ymatebydd fod ganddynt weithdrefn gwyno ar waith. Yn ogystal, nododd 3 o'r 
cwmnïau preifat pe na fyddent yn gallu datrys cwyn, y gallai preswylwyr gyflwyno eu cwyn i 
wasanaeth ombwdsmon fel ffordd o gael datrysiad annibynnol.  
 
Darparodd 3 ymatebydd fanylion am y cwynion roeddent wedi'u cael yn ystod y 2 flynedd 
ddiwethaf. Roedd un wedi cael 60 o gwynion, roedd un wedi cael 16 o gwynion ac roedd un 
wedi cael 6 chwyn.  
 
Roedd yr enghreifftiau a roddwyd o natur y cwynion a gafwyd yn gyffredinol yn cynnwys y 
canlynol:  
• yr angen i dalu tâl yn y lle cyntaf;  
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• gwaith a drefnwyd ond na wnaed;  
• ansawdd gwaith contractwyr neu'r gwasanaeth;  
• anghydfodau parcio ac anghydfodau ynghylch ffiniau.  
 
Dim ond 1 ymatebydd a ddarparodd wybodaeth am y ffordd y cafodd ei gwynion eu datrys, 
gan nodi bod 83% wedi'u datrys yn ystod y cyswllt cyntaf, a bod 1 achos wedi arwain at 
gŵyn ffurfiol y llwyddwyd i'w datrys yn y pen draw. Nid ystyriwyd unrhyw gwynion gan 
ddefnyddio cynllun yr ombwdsmon.  
 
 
8. Pa gamau gweithredu a gymerwch neu y mae gennych yr hawl i’w cymryd os bydd 
taliadau ystadau yn hwyr neu na chânt eu talu?  
 
Darparodd y 5 ymatebydd rai manylion am y camau gweithredu y maent yn eu cymryd i 
adennill taliadau hwyr neu na chânt eu talu. Nododd y landlord cymdeithasol cofrestredig y 
byddai'n ceisio datrys y broblem drwy weithio gyda'r preswylydd er mwyn dod i gytundeb, 
ond mai ei gam gweithredu terfynol fyddai cyhoeddi dyfarniad llys sirol neu broses debyg ar 
gyfer adennill dyledion.  
 
Roedd gan bob un o'r 4 ymatebydd arall ryw fath o broses adennill dyledion fewnol ar waith. 
Darparodd 2 ohonynt fanylion y ffioedd a oedd yn gysylltiedig â'r prosesau hyn. Roedd un 
system yn codi uchafswm ffi o £37.50 a TAW ac roedd y llall yn codi £100.  
 
Os oedd yr anfoneb yn parhau heb ei thalu, nododd 2 ymatebydd mai'r cam nesaf oedd 
dechrau achos cyfreithiol. Nododd 1 y byddai hynny'n digwydd drwy'r llysoedd, nododd y 
llall y byddai'n unol â'r les neu'r cyfamodau trosglwyddo ond ni roddodd enghreifftiau posibl.  
 
 
9. Pwy sy'n berchen ar y tir a gynhelir drwy'r taliadau ystadau? (H.y. a yw'r datblygwr 
yn berchen arno, neu a gaiff ei drosglwyddo i'r asiant rheoli taliadau ystadau, neu 
barti arall? A yw perchenogaeth y tir bob amser yr un peth ar bob datblygiad?)  
 
10. A allai preswylwyr ddewis newid asiant rheoli pe baent am wneud hynny? Drwy 
ba lwybr?  
 
Darparodd y 5 ymatebydd fanylion am bwy sy'n berchen ar y tir ar y datblygiadau ac i ba 
raddau y gallai preswylwyr ddewis eu hasiant rheoli eu hunain.  
 
Dim ond ei ddatblygiadau ei hun roedd y landlord cymdeithasol cofrestredig yn eu rheoli, nid 
oedd yn rheoli datblygiadau ar ran trydydd parti. Gan ei fod hefyd yn gweithredu fel y 
landlord cymdeithasol ar gyfer sawl eiddo ar y safleoedd, nid oedd cyfle i'r preswylwyr 
benodi eu hasiantiaid eu hunain.  
O blith y 4 ymatebydd, roedd dau wedi cymryd perchenogaeth dros y tir ar ôl i'r holl 
drefniadau cyfreithiol gael eu cwblhau'n foddhaol. Dywedodd un arall lle bo'r tir yn ymwneud 
ag eiddo rhydd-ddaliadol yn unig ei bod yn gynyddol gyffredin, o'i brofiad personol, i'r 
datblygwr geisio trosglwyddo perchenogaeth dros y tir i Gwmni Rheoli Eiddo Preswyl ar ôl 
cwblhau'r datblygiad. Nododd y pedwerydd fod perchenogaeth dros y tir wedi cael ei 
throsglwyddo i gwmni rheoli eiddo preswyl bob tro.  
 
Mewn ymateb i gwestiwn 10, roedd un ymatebydd yn cynnig yr opsiwn i breswylwyr gymryd 
perchenogaeth dros y tir ei hun, ac felly'r dewis i benodi unrhyw asiant rheoli neu i 
ymgymryd â'r gwaith rheoli eu hunain. Rhannodd ymatebydd arall ei bryderon am rai o'r 



         

59 
 

risgiau sy'n gysylltiedig â phreswylwyr yn dewis penodi eu hasiant rheoli eu hunain, ond ni 
nododd a oedd yn cynnig cyfle o'r fath iddynt. Nododd ymatebydd arall lle y caiff y taliadau 
ystad eu talu gan berchenogion tai rhydd-ddaliadol, nad oes ganddynt yr un hawliau 
cyfreithiol ar hyn o bryd â lesddeiliaid i newid asiant, ond lle bo Cwmni Rheoli Eiddo Preswyl 
ar waith, mai'r cyfarwyddwyr (sef preswylwyr yn yr achos hwn) sy'n gyfrifol ac y gallant 
newid asiant rheoli. Nododd yr ymatebydd olaf gan fod y tir yn eiddo i'r cwmni rheoli eiddo 
preswyl, y gallai newid ei asiant pe byddai am wneud hynny.  
 
 
11. A ydych yn ymgynghori â phreswylwyr o gwbl am y gwasanaethau a ddarperir 
drwy'r taliadau? (naill ai am y gweithgareddau a gynhelir, sawl gwaith y mae gwaith 
cynnal a chadw’n cael ei wneud, neu am y contractwyr a ddefnyddir i ddarparu'r 
gwasanaethau). Os ydych, eglurwch gynnwys y broses ymgynghori hon.  
 
Atebodd 4 ymatebydd y cwestiwn hwn. Nodwyd fod manylion y gwasanaethau a ddarperir 
fel arfer wedi'u nodi yn y cytundeb trosglwyddo yr oedd y preswylwyr yn ei lofnodi ar y 
cychwyn. Fodd bynnag, cadarnhaodd pob un ohonynt eu bod naill ai'n ymgynghori â'r 
preswylwyr neu'n eu hysbysu am unrhyw gynigion a oedd ganddynt, a'u bod yn fwy na 
pharod i gyfarfod â phreswylwyr pe gofynnwyd iddynt wneud hynny. Nododd pob un 
ohonynt bwysigrwydd ymgysylltu â'r preswylwyr, gan roi gwybodaeth iddynt a'u hannog i roi 
adborth.  
 
 
12. O dan delerau'r taliadau ystadau, sut y caiff taliadau eu cyfrifo, a pha mor aml y 
gellir eu codi?  
 
Darparodd y 5 ymatebydd rywfaint o wybodaeth – roedd pob dull gweithredu yn amrywio 
ychydig. Roedd 4 yn codi taliadau blynyddol, nododd 1 fod amlder y tâl wedi'i nodi yn y les.  
 
Nododd 1 ymatebydd fod y tâl fesul eiddo yn cael ei gyfrifo naill ai'n seiliedig ar nifer yr 
unedau ar y safle neu'n seiliedig ar nifer yr ystafelloedd gwely. Nododd un arall weithiau fod 
angen iddo ystyried camau newydd unrhyw ddatblygiad a fyddai'n cael eu meddiannu yn 
ystod y cyfnod bilio er mwyn penderfynu sut i ddosrannu taliadau i'r preswylwyr.  
 
Nododd 3 fod eu taliadau yn cael eu gwneud ymlaen llaw a'u bod yn seiliedig ar gost 
amcangyfrifedig a fyddai'n cael ei haddasu wedyn ar ddiwedd y flwyddyn pan fyddai'r 
costau gwirioneddol yn hysbys. O blith y 3 hynny, nododd un fod unrhyw warged neu ddiffyg 
yn cael ei gario ymlaen i'r flwyddyn bilio nesaf. Roedd 1 ymatebydd yn casglu cyfraniadau 
mewn ôl-ddyledion, ar ôl cwblhau'r gwaith.  
 
 
13. Pa gamau a gymerir i ragweld costau posibl? A ydych yn defnyddio cronfa wrth 
gefn neu gronfa ad-dalu? Os bydd gennych drefniadau gwahanol ar gyfer safleoedd 
gwahanol, eglurwch pam.  
 
Cafwyd 3 ymateb i gwestiwn 13. Roedd un yn rhagweld costau drwy gyfuno proses dendro 
flynyddol ar gyfer gwasanaethau, cael dyfynbrisiau unigol yn ogystal â seilio amcangyfrifon 
ar gostau blaenorol lle y bo'n briodol. Yn ogystal cynhelir proses gostio cylch oes (ar gyfer 
unrhyw gyfarpar, goleuadau neu ffyrdd ac ati) er mwyn sicrhau y caiff costau yn y dyfodol 
eu rhagweld a'u dosrannu dros y cyfnodau perthnasol. Roedd yn casglu cronfeydd wrth 
gefn gan lesddeiliaid (os oedd y lesau yn caniatáu hynny) a rhydd-ddeiliaid (onid oedd y 
Weithred Drosglwyddo yn ei atal rhag gwneud hynny).  



         

60 
 

 
Nododd un ei fod yn cydgysylltu â chyfarwyddwyr cwmnïau rheoli er mwyn trafod gwariant 
yn y dyfodol a'i fod bob amser yn argymell y dylid cynnwys cronfa wrth gefn neu gronfa ad-
dalu yn y gyllideb.  
 
Roedd un yn defnyddio dull gweithredu ar sail manyleb felly roedd gwaith rheolaidd yn cael 
ei gynnal yn unol â'r biliau a anfonwyd at berchenogion tai. Lle bo angen cynnal gwaith llai 
nad yw'n rhan o'r gwaith rheolaidd, caiff y costau eu cynnwys yn y tâl rheoli blynyddol ond 
fe'u nodir yn glir. Lle bydd y gwaith yn costio mwy na £10 fesul aelwyd, bydd yn hysbysu 
perchenogion tai am y costau ychwanegol hyn. Lle bo trosglwyddiadau a lesau yn caniatáu 
hynny, gall gasglu darpariaeth disodli cyfalaf i dalu costau mwy. Os nad oes darpariaeth o'r 
fath yn bodoli, bydd yn bilio perchenogion tai pan fydd costau'n codi. Os bydd y gost yn 
sylweddol, bydd yn cynnal y gwaith ond yn dosrannu'r costau dros nifer o flynyddoedd bilio.  
 
 
14. A yw eich sefydliad, neu a ydych chi fel unigolyn, yn aelod o unrhyw gyrff 
proffesiynol?  
 
Darparodd 3 ymatebydd fanylion. Roedd un yn aelod o'r Gwasanaeth Cynghori ar Reoli 
Diogelwch a Construction Line. Roedd aelodau o staff a chontractwyr yn cynnwys aelodau o 
Gymdeithas Diwydiannau Tirlunio Prydain, y Sefydliad Coedwigaeth Siartredig, y Sefydliad 
Rheoli Siartredig, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig a'r Sefydliad Garddwriaeth 
Siartredig.  
 
Roedd un arall yn aelod o'r Gymdeithas Asiantiaid Rheoli Preswyl (ARMA) a Chymdeithas y 
Rheolwyr Tai Ymddeol (ARHM).  
 
Roedd y trydydd ymatebydd yn aelod o Gynllun yr Ombwdsmon Eiddo ac mae pob un o'i 
Reolwr Eiddo naill ai wedi cwblhau cymwysterau IRMP neu'n astudio ar eu cyfer.  
 
 
15. Rhestrwch eich taliadau gweinyddu sy’n gysylltiedig â thâl ystadau (e.e. i gasglu 
ôl-ddyledion, darparu gwybodaeth am werthu eiddo, caniatâd i addasu neu rentu, 
gweithred gyfamod, hysbysiad trosglwyddo ac ati)  
 
16. A ydych chi’n cadw’r holl ffi neu a ydych chi’n ei rhannu â rhywun arall, er 
enghraifft, perchennog y rhent-dal?  
 
Darparodd 5 ymatebydd wybodaeth am eu ffioedd. Roedd yr amrediad yn amrywio'n 
sylweddol ac roedd rhai yn adlewyrchu pecyn o waith yn hytrach na chostau unigol. Fodd 
bynnag, yn gyffredinol, roedd yr amrediad ffioedd fel a ganlyn:  

• llofnodi dogfennau – £6.00 
• casglu ôl-ddyledion – £65.00-£100.00 
• ailforgeisio – dim ffi – £65.00 
• darparu gwybodaeth ar gyfer gwerthiant – £120.00-£345.00 
• caniatâd i addasu neu brydlesu eiddo – £60.00-£300.00 
• gweithred gyfamod – £75.00-£250.00 
• hysbysiad trosglwyddo – £75.00-£138.00 
• ychwanegu/dileu perchennog a enwyd – £175.00 
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Cadarnhaodd y 5 ymatebydd eu bod yn cadw'r incwm o ffioedd gan ei fod yn adlewyrchu eu 
costau. Esboniodd un ymatebydd weithiau bod ffioedd ychwanegol yn daladwy i drydydd 
partïon.  
 
 
17. A ellid newid unrhyw beth o ran taliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a 
chyfleusterau ar ddatblygiadau tai er mwyn gwella eich sefyllfa fel rheolwr?  
 
18. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am daliadau ystadau neu fabwysiadu 
mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai yr hoffech roi gwybod inni amdanynt?  
 
O ran yr hyn y gellid ei newid er mwyn gwella'r broses o reoli taliadau ystadau, gwnaed yr 
awgrymiadau canlynol:  

• Cymeradwyaeth gan y Llywodraeth i gadarnhau'r angen am daliadau rheoli ystadau  
• Sicrhau bod pobl yn deall manylion taliadau ystadau yn llawn cyn prynu'r eiddo. 

Roeddent o'r farn bod llawer o'r problemau yn deillio o'r ffaith nad oedd preswylwyr 
yn deall yr angen am daliadau rheoli ystadau yn llawn.  

• Gwell gwaith cynllunio cynnar mewn perthynas â'r ardaloedd i'w rheoli er mwyn 
sicrhau y cânt eu dylunio a'u hadeiladu'n gywir ac yn effeithiol.  

• Ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i ddatblygwyr gyrraedd safonau dylunio ac adeiladu 
penodol ac iddynt fod yn gyfrifol am unioni unrhyw fethiant yn hyn o beth.  

• Gwahardd y defnydd o rentdaliadau ystad.  
• Mwy o ddefnydd o Gwmnïau Rheoli Eiddo Preswyl (er bod eraill yn gwrthwynebu'r 

model/trefniant hwn hefyd).  
• Gwell trefniadau ar gyfer rheoleiddio arferion asiantiaid rheoli er mwyn gwella'r 

broses reoli a'r enw sydd gan y diwydiant. Roedd enghreifftiau yn cynnwys y 
canlynol:  
 Talu mewn ôl-ddyledion ar ôl cwblhau'r gwaith i safon foddhaol  
 Ymgynghori ar waith dros £250.00 fesul aelwyd  
 Ei gwneud yn ofynnol iddynt fod yn aelod o gynllun yr ombwdsmon  
 Ei gwneud yn ofynnol iddynt ddarparu dadansoddiad llawn o'r costau i ategu 

anfonebau.  
 

Awgrymodd un ymatebydd fod mannau agored ar ddatblygiadau newydd yn dod yn 
gynyddol gymhleth, a'u bod yn aml yn cynnwys nodweddion â rhwymedigaethau cysylltiedig 
yr oedd angen ymdrin â nhw mewn ffordd arbenigol. Roedd o'r farn y dylid hysbysu darpar 
berchenogion tai yn llawn o'r cyfrifoldebau sy'n gysylltiedig â gweithredu fel cyfarwyddwyr, 
gan gynnwys y rhwymedigaethau cysylltiedig, ac y dylid cynnig opsiwn iddynt ddewis 
sefydlu eu cwmni rheoli eiddo preswyl eu hunain gan ystyried y cyfrifoldebau hyn.  
 
Roedd sylw arall yn nodi mai un o'r prif wrthwynebiadau i daliadau ystadau yw'r ffaith mai 
awdurdodau lleol ddylai fod yn ymgymryd â hyn fel rhan o'r tasgau y maent yn casglu'r dreth 
gyngor ar eu cyfer, ond y gwir amdani ar hyn o bryd yw na all awdurdodau lleol ymgymryd â 
rhwymedigaethau sylweddol pellach neu nad ydynt yn fodlon gwneud hynny. Felly, mae 
angen ffordd amgen o reoli ystadau.  
  



         
7. Awdurdodau Lleol 
 
Cafwyd ymatebion gan bump o'r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Yn ogystal, 
cyflwynwyd un ymateb a oedd yn ymwneud â Chyngor Sir arall gan Gynghorydd a nododd 
ei fod yn mynegi safbwyntiau personol yn hytrach na safbwyntiau'r awdurdod lleol.  
 
 
1. Beth yw polisi eich awdurdod ynghylch mabwysiadu mannau a chyfleusterau 
heblaw am ffyrdd? (h.y. a oes gennych bolisi penodol ar fabwysiadu mannau a 
chyfleusterau megis mannau agored, parciau chwarae, gwaith tirlunio, a pham?)  
 
Cyfeiriodd pob awdurdod lleol at y ffaith bod polisïau ar fannau agored wedi'u cynnwys yn ei 
Gynllun Datblygu Lleol a'i Ganllawiau Cynllunio Atodol. Nododd fod y gofynion ar gyfer 
mannau agored a chyfleusterau yn rhan o'r safonau cynllunio. Roedd gan y rhan fwyaf 
ohonynt ddiddordeb penodol mewn darparu ardaloedd chwarae agored cyhoeddus.  
 
Nododd tri awdurdod lleol fod ganddynt drefniadau ar waith i hwyluso'r broses o fabwysiadu 
mannau agored ar yr amod bod eu safonau gofynnol wedi'u bodloni a bod symiau gohiriedig 
ar gyfer costau cynnal a chadw rhwng 20-30 mlynedd yn cael eu talu iddynt. Roedd pob un 
yn fodlon i ddatblygwyr gadw'r safleoedd a'u rheoli o dan gytundebau a106 neu iddynt 
drosglwyddo'r cyfrifoldeb i gwmnïau rheoli preifat.  
 
Nododd un awdurdod lleol y byddai'n well ganddo fabwysiadu mannau agored ac ardaloedd 
chwarae, ond nododd fod ganddo ddatblygiadau lle roedd y gwaith cynnal a chadw yn cael 
ei wneud drwy drefniant preifat lle roedd cwmni rheoli wedi'i benodi.  
 
Nododd pob un mai dim ond pan oedd ei holl ofynion a'r safonau gofynnol wedi'u bodloni'n 
unol â'i bolisïau fel y'u nodwyd mewn unrhyw rwymedigaethau cynllunio y byddai'n cytuno i 
fabwysiadu. Os na châi'r gofynion a'r safonau hyn eu bodloni, ni fyddai'r awdurdod lleol yn 
cytuno i fabwysiadu.  
 
2. Disgrifiwch y ffactorau sy'n cyfrannu at benderfyniadau ar fabwysiadu.  
 
Soniwyd am amrywiol ffactorau gan gynnwys y canlynol:  
 
• Sicrhau bod y man neu'r cyfleuster yn bodloni eu safonau a'u gofynion ar gyfer 

mabwysiadu fel y'u nodwyd yn ystod y cam cynllunio (roedd hyn fel arfer er mwyn osgoi'r 
risg o rwymedigaeth ariannol pe na fyddai'n cyrraedd y safon, ond hefyd, er enghraifft, er 
mwyn cyrraedd y safonau (diogelwch) gofynnol ar gyfer cyfarpar ardaloedd chwarae). 
Soniodd pob cyflwyniad am hyn i ryw raddau.  

• Lle y ceir budd neu swyddogaeth amlwg i'r cyhoedd o ran cyfleoedd hamdden.  
• Maint y man – nododd un fel arfer na fydd am fabwysiadu darnau bach o dir gan eu bod 

yn creu costau heb gynnig unrhyw fuddiannau yn gyfnewid am hynny.  
• Addasrwydd mannau a chyfleusterau o fewn cynlluniau'r cyngor/cynlluniau cymunedol 

cyffredinol.  
• Y dyletswyddau cyfreithiol sydd ar gynghorau i ddarparu cyfleusterau, mynediad neu 

ganlyniadau amgylcheddol wedi'u cydbwyso yn erbyn realiti costau a'r adnoddau sydd 
eu hangen i reoli mannau/cyfleusterau.  

• Os bydd y datblygwr yn cynnig y man/cyfleusterau i'w mabwysiadu. Soniodd un ALl ei 
bod weithiau'n haws i ddatblygwyr ddefnyddio cwmnïau rheoli na mabwysiadu a thalu 
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symiau gohiriedig i gynghorau. Yn aml, negodiadau (gan ddefnyddio cytundebau adran 
106) yw'r unig ffordd o ddatrys hyn.  

• Cost gwaith cynnal a chadw i'r cyngor yn y byrdymor a'r hirdymor. Rhwng 20 a 30 
mlynedd yw'r cyfnod cyffredin sy'n ofynnol ar gyfer symiau gohiriedig a cheir effaith 
barhaus ar gyllidebau cynghorau.  

• Amharodrwydd i gymryd risg ariannol neu ffisegol ychwanegol er mwyn sicrhau bod 
cyfleusterau yn cyrraedd y safonau priodol a/neu ymgymryd â gwaith cynnal a chadw 
parhaus lle yr ystyrir ei bod yn anodd cyfiawnhau hynny.  

 
3. Pa adrannau yn yr awdurdod sy'n ymwneud â phenderfyniadau ar fabwysiadu 
mannau agored? A oes un adran yn arwain neu'n cael y gair olaf?  
 
Nododd pob awdurdod ddull amlddisgyblaethol wrth ystyried mannau agored. Nododd tri 
mai'r tîm sy'n gyfrifol am reoli a chynnal a chadw'r mannau agored (fel parciau, hamdden ac 
ati) sy'n gwneud y penderfyniad terfynol. Nododd un mai ei adran gynllunio oedd yn gwneud 
y penderfyniad terfynol. Nododd dau ymateb ddull gweithredu ehangach wrth wneud y 
penderfyniad terfynol.  
 
Nododd dau hefyd pe byddai'r datblygwr yn benderfynol nad oedd am i'r mannau gael eu 
mabwysiadu, yn y pen draw nad oes llawer y gall yr awdurdod lleol ei wneud os bydd 
negodiadau yn methu.  
 
4. Beth yw'r rhwystrau i fabwysiadu, os oes rhai?  
 
Y prif ystyriaethau a nodwyd gan bob ymatebydd oedd costau a safonau. Mae awdurdodau 
lleol yn ystyried y gwerth cyhoeddus a'r baich sy'n gysylltiedig â chynnal a chadw a rheoli 
mannau o'r fath ar eu hawdurdod os na fydd lefel briodol o adnoddau i ategu'r gwaith 
hwnnw ac os na fyddant yn cael eu cyflwyno i safon ofynnol a ddynodir ganddynt. Ni allant 
orfodi datblygwyr i'w cyrraedd, a gall hyn arwain at benderfyniad i wrthod mabwysiadu.  
 
Roedd enghreifftiau penodol yn cynnwys y canlynol:  
 
• Amharodrwydd i fabwysiadu mannau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag asedau seilwaith a 

pheirianneg oni fyddent yn mabwysiadu'r ased hefyd.  
• Lle bo cynghorau yn nodi costau ar gyfer cynnal a chadw ac yn pennu swm gohiriedig 

(ffigur 20 mlynedd fel arfer). Y cynnig i fabwysiadu yn methu pan fydd datblygwyr yn 
anghytuno â'r ffigur.  

• Rhwymedigaethau hanesyddol yn gysylltiedig â'r tir drwy halogiad ac ati, gan ei gwneud 
hi'n ddrutach i'r ALl ei fabwysiadu.  

• Peryglon naturiol sy'n gysylltiedig â'r tir, fel llifogydd neu orchudd rhywogaethau 
planhigion, sy'n denu pla lle mae angen gwaith adfer.  

• Diffyg gwaith ymgysylltu cynnar er mwyn sicrhau bod yr asedau wedi'u dylunio'n briodol.  
• Diffyg cefnogaeth gan y gymuned.  
• Swmp-adeiladu tai – weithiau bydd datblygwyr yn chwilio am yr opsiwn rhataf iddynt hwy 

eu hunain, yn hytrach na'r opsiwn gorau o ran diwallu anghenion preswylwyr a dod o 
hyd i'r datrysiadau hirdymor gorau.  

• Ni chynigir cyfle i'r cyngor fabwysiadu.  
• Maint y tir (ardaloedd bach).  
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5. Os ydych yn gofyn am symiau gohiriedig er mwyn mabwysiadu cyfleusterau 
heblaw am ffyrdd a SuDS, sut y cânt eu cyfrifo?  
 
Roedd pob awdurdod yn dilyn dull gweithredu tebyg gan nodi bod y costau fel arfer yn 
seiliedig ar gyfrifiadau sy'n ymwneud â chostau blynyddol cyfredol cynnal a chadw 
ardaloedd o fathau tebyg (e.e. ardal chwarae, ardal cadwraeth natur ac ati) wedi'u lluosi â 
chyfnod penodedig ar gyfer y swm gohiriedig e.e. 20 mlynedd, gan ganiatáu ar gyfer lefel o 
chwyddiant. Defnyddir safonau cynnal a chadw i ddatblygu'r costau gyda chynlluniau 
cynghorau yn darparu ffigurau a safonau manwl.  
 
 
6. A oes gennych gytundeb lefel gwasanaeth ar gyfer yr amserlen a’r amserau 
ymateb cyfartalog i ymdrin â mabwysiadu?  
 
Nododd y 5 awdurdod lleol nad oes ganddynt gytundeb lefel gwasanaeth, er i ddau nodi y 
byddent yn barod i'w ystyried pe byddai datblygwr yn gofyn am hynny.  
 
 
7. A ydych yn cadw cofnodion o ba ardaloedd a chyfleusterau a gaiff eu mabwysiadu 
ai peidio ar ôl i ddatblygiad gael ei gwblhau?  
 
Cadarnhaodd pob awdurdod ei fod yn cadw cofnodion o'r ardaloedd a gaiff eu mabwysiadu. 
Caiff y rhan fwyaf eu cadw'n ganolog ond nododd un fod cyfrifoldeb ar yr adran i gadw 
cofnodion perthnasol. Ni chaiff ardaloedd na chânt eu mabwysiadu eu cofnodi.  
 
 
8. Pa broblemau, os oes rhai, y daethoch ar eu traws o ran cynnal a chadw mannau 
nad ydynt wedi’u mabwysiadu ar ddatblygiadau tai?  
 
Darparodd pob awdurdod lleol enghreifftiau o broblemau y maent wedi dod ar eu traws. Yn 
gyffredinol roedd y rhain yn cynnwys y canlynol:  
 
• Ystyrir cynghorau fel y pwynt cyswllt cyntaf o hyd ar gyfer unrhyw feysydd pryder ni 

waeth pwy sy'n berchen ar y tir neu'n gyfrifol amdano. Gwaethygir y sefyllfa hon gan 
ddealltwriaeth wael ymysg y cyhoedd o bwy sy'n berchen ar ardaloedd penodol neu 
wahanol gyfrifoldebau.  

• Os bydd cwmnïau rheoli preifat yn mynd i'r wal, nid oes gan y Cyngor lawer o ddewis 
ond camu i mewn, ond heb y cyllid angenrheidiol i gynnal a chadw'r safle. Yn ddelfrydol, 
byddai'n helpu pe rhoddwyd hawliau camu i mewn i gynghorau, ynghyd â threth to neu 
ryw ddull o sicrhau cyllid ar gyfer gwaith cynnal a chadw yn y dyfodol.  

• Dryswch o ran pwy sy'n gyfrifol am y gwahanol agweddau. Er enghraifft, os na chaiff 
ardal chwarae ei chynnal a'i chadw i safon dderbyniol (neu ddiogel).  

• Mae rheolaeth wael dros ystadau a thir heb ei fabwysiadu yn aml yn arwain at gwynion i 
gynghorau"wneud rhywbeth", weithiau drwy gynghorwyr neu ACau/ASau.  

• Gall oedi yn y broses fabwysiadu, am amrywiaeth o resymau, greu ardaloedd heb eu 
rheoli sy'n cael eu beirniadu ac sy'n datblygu problemau eraill, fel tipio anghyfreithlon, 
llystyfiant sy'n tyfu'n wyllt ac ati.  

• Gall datblygwyr drosglwyddo cyfrifoldebau dros amrywiol ardaloedd i gynghorau a 
gadael y safle gan adael i'r cyngor ymdrin â'r broblem.  
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• Gall rheolaeth wael dros gyfleustodau ac asedau fel systemau draenio, coed ac ati 
achosi problemau ehangach sylweddol i'r cyngor, neu weithredwyr cyfleustodau e.e. 
clirio ffosydd a chyrsiau dŵr ac arolygu coed, a all achosi problemau eithriadol, neu 
broblemau catastroffig hyd yn oed, os nad ymdrinnir â nhw. Gall hyn orfodi cynghorau i 
gamu i mewn i unioni sefyllfaoedd sy'n gysylltiedig ag ardaloedd nad ydynt yn gyfrifol 
amdanynt.  

• Disgwyliadau a chwynion nad yw talu ffi reoli yn gwarantu defnydd preifat neu unigryw i 
breswylwyr.  

• Pwysau ychwanegol ar lefelau staffio ac adnoddau ariannol er mwyn ymdrin â'r materion 
hyn.  

 
 
9. A ydych byth yn mabwysiadu datblygiadau rai blynyddoedd ar ôl eu cwblhau, lle 
na ofynnodd y datblygwr am iddynt gael eu mabwysiadu yn gynharach?  
 
Nododd un ei fod yn gwneud hynny, ond ar sail achosion unigol ar ôl ystyried y 
costau/buddiannau yn ofalus, a chadarnhau y byddai gwneud hynny o fudd i'r cyhoedd. 
Nododd un arall o ran ffyrdd heb eu mabwysiadu, ei fod wedi eu mabwysiadu'n 
ddiweddarach ar ôl dod i gytundeb.  
 
Nododd pedwar ymatebydd nad oeddent wedi gwneud hynny, ond y byddent yn ystyried 
gwneud hynny o dan yr amgylchiadau canlynol:  
 
• Pe byddai'n ofynnol iddynt wneud hynny oherwydd pwysau cyhoeddus neu wleidyddol.  
• Pe byddai'n ofynnol iddynt wneud hynny o ganlyniad i amgylchiadau, er enghraifft pe 

byddai'r cwmni rheoli yn mynd i'r wal.  

Mater arall i'w ystyried fyddai pe byddent yn cyrraedd safonau'r ALl a bod adnoddau priodol 
o bosibl ar gael i wella'r datblygiad a chyrraedd y safon ofynnol.  
 
 
10. A ellid newid unrhyw beth o ran taliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a 
chyfleusterau ar ddatblygiadau tai er mwyn gwella eich sefyllfa fel awdurdod?  
 
Nid oedd unrhyw duedd gryf yn argymhellion y cynghorau unigol ac eithrio pryderon dros 
gostau a chyfrifoldebau dros gynnal a chadw neu ardaloedd/asedau a fforddiadwyedd tymor 
hwy ar ôl i'r cyfnod dynodedig ar gyfer symiau gohiriedig ddod i ben.  
 
Dywedodd un awdurdod ei fod yn ymwybodol o achosion mewn ardaloedd eraill lle roedd 
mannau agored wedi dychwelyd i berchenogaeth yr awdurdod o ganlyniad i bwysau 
gwleidyddol a chyhoeddus. Heb allu manteisio ar unrhyw symiau gohiriedig i gwmpasu eu 
costau cynnal a chadw tymor hwy, mae baich ariannol cynyddol ar awdurdodau lleol sydd 
eisoes yn brin o adnoddau, a fyddai'n anghynaliadwy pe byddai'n digwydd yn fwy rheolaidd. 
  
Mynegodd un awdurdod hefyd bryder fod agweddau yn newid yn sgil y cynnydd mewn 
mannau agored a reolir yn breifat, a bod preswylwyr sy'n talu ffioedd yn dod yn fwy 
amddiffynnol o'u mannau agored "nhw" yr oeddent yn talu amdanynt. Gallai hyn arwain at 
achosion diangen o wrthdaro ac effaith andwyol o bosibl ar gydlyniant cymdeithasol 
cyffredinol.  
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Awgrymwyd y gallai canllawiau clir neu ddeddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru ar reoli 
mannau agored ddarparu eglurder a dull gweithredu mwy cyson i bawb sy'n rhan o'r broses. 
Roedd y newidiadau yr awgrymwyd y dylid eu cynnwys o fewn unrhyw ganllawiau neu 
ddeddfwriaeth yn cynnwys y canlynol:  
 
• Dylid ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol fabwysiadu pob man agored, gan 

ddarparu cyllid naill ai drwy'r swm gohiriedig priodol neu drwy'r tâl ffioedd rheoli cyfatebol 
a gynhyrchir ar hyn o bryd gan ddatblygwyr ac a delir ar hyn o bryd i gwmnïau rheoli 
preifat.   

• Opsiynau i ddatblygwyr dalu'r swm gohiriedig dros gyfnod hwy yn hytrach nag ymlaen 
llaw os bydd angen er mwyn osgoi risgiau o ran llif arian parod.  

• Ei gwneud yn ofynnol i symiau gohiriedig gwmpasu cyfnod o fwy nag 20 mlynedd neu 
ddarpariaeth y bydd preswylwyr yn cyfrannu ffi ar gyfer y gost wrth i'r swm gohiriedig 
ddod i ben.  

• Ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i fannau agored, gan gynnwys goleuadau stryd, gael eu 
datblygu hyd at safon ofynnol i'w mabwysiadu drwy ymgynghori â'r awdurdod lleol.  

• Os bydd cwmnïau rheoli preifat yn parhau'n opsiwn, dylid creu cytundeb lefel 
gwasanaeth y gellir ei orfodi er mwyn sicrhau eu bod yn cyflawni eu dyletswyddau 
cynnal a chadw ni waeth p'un a ydynt wedi derbyn yr holl ffioedd ai peidio. Byddai hyn 
yn golygu y byddent yn fwy atebol i breswylwyr.  

• Ni ddylid caniatáu i ddatblygwyr werthu tir i gwmni rheoli. Fel arall, dylai cwmnïau rheoli 
fod yn eiddo i'r preswylwyr eu hunain a chael eu rhedeg ganddynt unwaith y bydd 
datblygiad wedi'i gwblhau.  

• Ei gwneud yn ofynnol talu ffi ymlaen llaw i'r awdurdod cynllunio fonitro/gorfodi'r a106 
sy'n para dros gyfnod pwyntiau sbardun yr a106. Mae darpariaeth yn Rheoliadau 
Ardollau Seilwaith Cymunedol Lloegr yn caniatáu yn benodol ar gyfer hyn.  

• Dylid defnyddio arfarniadau hyfywedd i gyfrifo symiau gohiriedig cywir a hyfywedd 
cynllun rheoli'r ystad.  

• Ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr sicrhau parhad gwasanaethau rheoli ar ystadau, fel 
cam diogelu yn erbyn achosion lle y bydd cwmni rheoli yn methu ac y bydd y cyngor yn 
dod yn gyfrifol am yr ystad o ganlyniad i hynny.  

• Mae angen ei gwneud yn ofynnol i gynghorau, datblygwyr a phartïon eraill gynnal 
trafodaethau cynllunio cynnar er mwyn nodi costau/ffioedd taliadau ystadau, yn enwedig 
i'r rheini mewn tai fforddiadwy.  

• P'un a ddylai  taliadau ystadau fod yn berthnasol i dai fforddiadwy ar ddatblygiadau, gan 
gynnwys, er enghraifft, a ddylid/pryd y dylid eu heithrio.  
 
 

11. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am daliadau ystadau neu fabwysiadu 
mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai yr hoffech eu rhannu?  
 
Codwyd amrywiol faterion ychwanegol gan gynnwys y canlynol:  
 
Datrysiadau cynaliadwy  
 
Er y bydd trefniadau mabwysiadu gan ALlau yn diogelu'r tir er budd y cyhoedd ac yn sicrhau 
y caiff ei gynnal a'i gadw i'r safonau angenrheidiol yn y tymor hwy, mae angen sicrhau bod 
gan ALlau yr adnoddau ariannol i ymgymryd â hyn, ac nid yw'r datrysiadau cyfredol yn 
gynaliadwy. Mae'n bosibl y bydd angen ystyried modelau cynaliadwy amgen, gan 
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ddefnyddio Cynghorau Cymuned, Trosglwyddo Asedau Cymunedol neu drefniadau rheoli 
amgen eraill o bosibl. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae rhai risgiau a heriau yn gysylltiedig 
â'r modelau hyn a byddai angen ymdrin â'r rhain hefyd er mwyn iddynt weithredu mewn 
ffordd effeithiol.  
 
Ardaloedd chwarae 
 
Dylai awdurdodau lleol fabwysiadu ardaloedd chwarae. Fodd bynnag, byddai angen iddynt 
wneud hynny ar yr amod eu bod yn cyrraedd safon benodedig a'u bod yn cael swm 
gohiriedig priodol ar gyfer gwaith cynnal a chadw parhaus. Byddai hyn yn sicrhau bod yr 
ardaloedd chwarae i gyd yn cyrraedd yr un safon, eu bod yn diwallu anghenion y gymuned 
ac y cânt eu cynnal a'u cadw yn y dyfodol.  
 
Rheoli disgwyliadau 
 
Mae preswylwyr yn gwrthwynebu talu treth gyngor a ffioedd rheoli ac yn aml nid ydynt yn 
deall pam bod angen codi'r ddau. Maent yn aml yn teimlo'n ddryslyd neu'n rhwystredig o ran 
ble y dylid cyfeirio cwynion pan na chaiff pethau eu cynnal a'u cadw cystal â'r disgwyl. Ceir 
gwrthwynebiad cynyddol hefyd gan breswylwyr i'r ardaloedd y rhoddir gwybod iddynt eu bod 
yn gyfrifol am eu cynnal a'u cadw drwy'r ffioedd hyn, gan fod yr ardaloedd hyn ar gael i'r 
cyhoedd ac ar agor iddynt.  
Mae angen cyfathrebu cliriach o'r cychwyn â phrynwyr tai pan fyddant yn prynu eiddo sy'n 
destun taliadau ystadau, gan nodi'n glir beth sy'n gyfrifoldeb i'r cwmni rheoli/tâl ystad a beth 
sy'n gyfrifoldeb i'r ALl. Dylai preswylwyr gael gwybodaeth glir o ran ble y dylent fynd er 
mwyn datrys problemau neu ofyn am gamau gweithredu.  
 
Cyflenwad Tai Fforddiadwy 
 
Gall taliadau ystadau gael effaith negyddol ar y cyflenwad tai fforddiadwy. Rhaid rhoi 
ystyriaeth ofalus i'r effaith y gall taliadau ei chael ar fforddiadwyedd eiddo rhent 
cymdeithasol ac eiddo fforddiadwy canolradd i'w gwerthu/rhentu ond hefyd i'r costau rheoli 
i'r ALl/landlord cymdeithasol cofrestredig sy'n gysylltiedig â'r safle, a fydd o bosibl yn golygu 
na fydd y deiliad yn gallu fforddio'r eiddo ac na fydd y safle yn hyfyw i'r ALl/landlord 
cymdeithasol cofrestredig. Mae'n bosibl y bydd ychwanegu taliadau ystadau yn golygu na 
fydd eiddo fforddiadwy sydd ar werth bellach yn hyfyw i'r deiliad y mae angen cartref 
fforddiadwy arno ac y bydd ganddo felly allu ariannol cyfyngedig. Mae'n bosibl y bydd rhai 
taliadau ystadau wedi'u heithrio rhag taliadau Credyd Cynhwysol, gallai hyn gael effaith 
sylweddol ar wariant cartref y deiliad.  
 
Tegwch codi ffioedd am ardaloedd sy'n hygyrch i'r cyhoedd 
 
Byddai'n ymddangos yn annheg ac yn anghyfiawn bod preswylwyr yn talu tâl cynnal a 
chadw / tâl ystad dim ond am eu bod wedi'u cysylltu'n uniongyrchol â'r datblygiad, er bod y 
cyfleuster (fel ardal chwarae) fel arfer ar agor ac ar gael i unrhyw un ei ddefnyddio.  
  



         
8. Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
 
Roedd y rhan fwyaf o'r cwestiynau ar gyfer landlordiaid cymdeithasol cofrestredig wedi'u 
rhannu'n 3 chategori gwahanol gan ddibynnu ar eu rôl.  
 

• Roedd cwestiynau 2-10 i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a oedd yn rheolwyr 
eu hateb;  

• Roedd cwestiynau 11-22 i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a oedd yn 
ddatblygwyr; a 

• Roedd cwestiynau 22-31 i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a oedd yn talu 
taliadau ystadau. 

 
Roedd cwestiynau 1, 32 a 33 yn gofyn i bob landlord cymdeithasol cofrestredig ymateb 
iddynt.  
 
Cafwyd 2 ymateb gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. Er i'r ddau nodi eu bod yn 
ymwneud â datblygu, rheoli a thalu taliadau ystadau ar amrywiol ddatblygiadau, dim ond ar 
gyfer y cwestiynau i ddatblygwyr y darparodd un landlord cymdeithasol cofrestredig 
ymatebion. Mae'r ymatebion cyfyngedig yn ei gwneud hi'n anodd dod i unrhyw gasgliadau 
clir o ran a oes nifer sylweddol uwch o landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn ymwneud â 
thaliadau ystadau ac a oes cysondeb o ran dull gweithredu/arferion da mewn perthynas â 
thaliadau ystadau yn yr achosion hynny. Serch hynny, mae'r wybodaeth a ddarparwyd yn 
cynnwys dealltwriaeth gyfyngedig o leiaf o ddull gweithredu landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig.  
 
Ymatebion i'r cwestiynau i reolwyr (Cwestiynau 2-10).  
 
Dim ond 1 landlord cymdeithasol cofrestredig a ymatebodd i'r cwestiynau hyn. Roedd yn 
berchen ar 3 safle ac yn rheoli'r safleoedd hynny ac roedd yn ofynnol i lesddeiliaid a/neu 
rydd-ddeiliaid ar y safleoedd dalu taliadau ystadau. Roedd gan bob safle gymysgedd o 
ddeiliadaethau gan gynnwys perchennog-ddeiliaid, rhent cymdeithasol, perchenogaeth 
gydweithredol, rhent canolradd a/neu ranberchenogaeth. Cadarnhaodd hefyd mai dim ond y 
safleoedd roedd yn berchen arnynt yr oedd yn eu rheoli.  
 
Cadarnhaodd ei fod yn darparu dadansoddiad o'r taliadau i breswylwyr, a rhestrodd y 
gweithgareddau/gwaith cynnal a chadw canlynol fel enghreifftiau o'r math o wasanaethau a 
gaiff eu cynnwys yn ffioedd y tâl ystadau:  

• Ardaloedd agored 
• Rhandiroedd 
• Gwrychoedd  
• Parciau chwarae 
• Ardaloedd parcio ceir 
• Goleuadau stryd 
• Tirlunio 
• Mentrau amgylcheddol fel lleiniau blodau gwyllt 
• Cyflogau a chyfarpar garddwyr 
• Cyfleusterau/swyddfa lles 
• Yswiriant 
• Cyfathrebu ac Ymgynghori  
• Casglu biniau sbwriel  
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Er nad oedd wedi cael unrhyw gwynion ffurfiol, nododd ei fod yn ymwybodol bod preswylwyr 
yn aml yn teimlo eu bod yn talu ddwywaith am gynnal a chadw'r ystad gan eu bod hefyd yn 
talu treth gyngor i'r awdurdod lleol. Mae hyn yn adlewyrchu safbwyntiau llawer o breswylwyr 
sy'n gorfod talu taliadau ystadau.  
 
Roedd taliadau yn cael eu codi unwaith y flwyddyn yn seiliedig ar gostau gwirioneddol. 
Mewn ymateb i'r cwestiwn am y camau y gallent eu cymryd os bydd taliadau ystadau yn 
cael eu talu'n hwyr neu os na chânt eu talu, nododd er ei fod yn anelu at weithio gyda'r 
preswylwyr lle y bo'n bosibl, y bydd achos o beidio â thalu yn arwain at gamau gorfodi ar 
ffurf dyfarniad llys sirol.  
 
Roedd yn datblygu cynllun rheoli ar gyfer ystadau mwy er mwyn sicrhau y gellid rhagweld 
unrhyw gynnydd i'r tâl ystad a pharatoi ar ei gyfer, ac yn cadw cronfa wrth gefn ar gyfer 
ystadau mwy. Nododd, lle y bo'n bosibl, ei fod yn annog y gymuned i ymgysylltu mewn 
perthynas â thaliadau gwasanaeth.  
 
Ymatebion i'r cwestiynau i ddatblygwyr (Cwestiynau 11-22) 
 
Atebodd y ddau landlord cymdeithasol cofrestredig y cwestiynau hyn, ond roedd eu dull o 
ddatblygu safleoedd yn wahanol.  
 
Dulliau o ddatblygu safleoedd 
 
Roedd gan un ymatebydd bolisi o osgoi datblygu ystadau lle y byddai'n ofynnol i 
berchenogion tai preifat dalu tâl ystad. Er mwyn cyflawni hyn, ei bolisi oedd sicrhau bod y 
ffyrdd a'r seilwaith dŵr yn cael eu hadeiladu i gyrraedd safonau gofynnol yr awdurdodau 
statudol perthnasol ar gyfer eu mabwysiadu. Yn ei farn ef, mae'n well sicrhau mai dim ond 
un parti yn hytrach na dau y bydd perchenogion tai preifat yn ei dalu am wasanaethau a 
gwaith cynnal a chadw ar yr ystad, sef yr awdurdod lleol – unwaith i'r cwmni rheoli ac 
unwaith fel rhan o'u taliadau treth gyngor. Ar safleoedd sy'n cynnwys nodweddion neu 
ardaloedd na fyddai'r awdurdod lleol yn eu mabwysiadu nac yn derbyn rhwymedigaeth 
drostynt, nododd mai ei bolisi oedd peidio â chynnwys eiddo i berchenogion tai preifat fel 
rhan o'r cynigion datblygu. Fodd bynnag, ar safleoedd roedd yn berchen arnynt ac yn eu 
rheoli lle roedd wedi gwerthu eiddo yn breifat, er enghraifft o dan gynlluniau Hawl i Gaffael, 
roedd yn codi ffi tuag at gostau cynnal a chadw'r ystad.  
 
Cyfeiriodd hefyd at enghraifft ar ddatblygiad lle roedd Llywodraeth Cymru (fel y gwerthwr) 
wedi ei gwneud yn ofynnol iddo sefydlu cwmni rheoli ar ôl gwerthu'r eiddo olaf a rhoi 
cyfranddaliadau i bob preswylydd yn y cwmni hwnnw. Yn yr enghraifft honno, gweithiodd 
gyda Llywodraeth Cymru i newid y gofyniad hwn er mwyn iddo fod yn gyfrifol am waith 
cynnal a chadw. Roedd yr ardaloedd i'w cynnal a'u cadw a oedd yn berthnasol i brynwyr yr 
eiddo yn cael eu lleihau i'r eithaf ac roedd y ffyrdd mewnol a'r seilwaith dŵr yn cael eu 
mabwysiadu, gan olygu mewn gwirionedd mai dim ond taliadau'r glannau a godir gan 
Lywodraeth Cymru ei hun y mae'r prynwyr yn gyfrifol amdanynt.  
 
Nododd y landlord cymdeithasol cofrestredig arall mai ei bolisi cyffredinol o ran trefniadau 
cynnal a chadw ar ei ddatblygiadau oedd cynnig ffyrdd, systemau draenio a mannau agored 
i'r awdurdod lleol i'w mabwysiadu, gan gynnig swm gohiriedig a chytundeb cyfreithiol i 
gwmpasu'r gwaith cynnal a chadw am gyfnod penodedig. Lle mae wedi datblygu safleoedd 
sy'n cynnwys mannau nad yw'r awdurdodau lleol mor awyddus i'w mabwysiadu neu y mae'n 
debygol y bydd angen symiau gohiriedig sylweddol uwch ar eu cyfer, e.e. datblygiadau 
gwyrdd agored mwy, roedd y dull gweithredu yn wahanol. Yn yr achosion hyn, mae'r 
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awdurdodau lleol yn mabwysiadu'r ffyrdd a'r systemau draenio ac ati o hyd, ond cadwodd y 
landlord cymdeithasol cofrestredig reolaeth dros yr ardaloedd na chawsant eu mabwysiadu 
gan ei fod o'r farn mai'r dull hwn oedd yn cynnig yr ateb gorau o ran cynnal y safonau 
dymunol ond gan barhau i sicrhau bod y taliadau ar lefel resymol.  
 
Roedd hefyd o'r farn y byddai cyflwyno Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau) a Chyrff 
Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy yn arwain at gynnydd sylweddol yn y lefel 
fuddsoddi mewn seilwaith gwyrdd ar safleoedd. Pe na fyddai'r awdurdod lleol yn awyddus i 
fabwysiadu oherwydd symiau gohiriedig sylweddol uchel a'r ffaith nad oedd gwarant y 
byddai digon o adnoddau i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel, roedd o'r farn y byddai 
hynny ei gwneud yn ofynnol iddo reoli'r mannau agored ar fwy o ddatblygiadau.  
 
Fodd bynnag, nododd hefyd broblem gynyddol o ran oedi a achoswyd gan awdurdodau lleol 
wrth gyhoeddi cymeradwyaethau technegol ar gyfer lluniadau ac oedi hefyd o ran y 
trefniadau mabwysiadu terfynol ac ati. Er mai ei bolisi o hyd yw y dylid mabwysiadu ffyrdd 
yn ffurfiol er mwyn osgoi costau ychwanegol diangen i'r prynwr, roedd yn ymwybodol bod 
adeiladwyr sy'n adeiladu nifer helaeth o dai yn gynyddol yn dewis peidio â threfnu i'r ffyrdd 
gael eu mabwysiadu, er mwyn osgoi'r achosion cysylltiedig o oedi a nodir uchod.  
 
 
Ynglŷn â'r taliadau 
 
Roedd enghreifftiau o'r gweithgareddau a oedd wedi'u cynnwys yn y taliadau ystadau yn 
cynnwys rheoli a chynnal a chadw mannau agored, gan gynnwys torri, tocio, chwynnu, 
gwrteithio planhigion a glaswellt yn ogystal ag ailblannu ac adnewyddu lle bo angen, casglu 
sbwriel a gwaith cynnal a chadw ac arolygu cyfarpar chwarae. Nododd un landlord 
cymdeithasol cofrestredig hefyd, o gyflwyno SDCau, y bydd angen cynnal arolygiadau a 
gwaith atgyweirio ar systemau draenio hefyd yn unol â chanllawiau cynnal a chadw'r Cyrff 
Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy.  
 
Nododd un landlord cymdeithasol cofrestredig fod ei daliadau yn cael eu gwarantu naill ai 
drwy weithred gyfamod neu rent-dal ystad. Roeddent hefyd yn codi ffioedd gweinyddol 
(nododd un ei fod yn codi £6 fesul dogfen ar hyn o bryd) lle roedd angen darparu dogfennau 
(fel ffioedd ar gyfer darparu gwybodaeth, gweithred gyfamod neu hysbysiad trosglwyddo a 
thalu) mewn perthynas â gwerthu neu ailforgeisio eiddo.  
 
Nododd un landlord cymdeithasol cofrestredig er mai dim ond 3 safle a oedd ganddo ar hyn 
o bryd lle nad oedd ardaloedd wedi'u mabwysiadu gan awdurdodau lleol a bod taliadau 
ystadau yn cael eu codi, ei fod o'r farn y byddai'r model hwn yn cynyddu o ystyried y 
gofyniad i gynnwys SDCau fel rhan o ddatblygiadau, gan ei fod yn rhagweld y bydd lefel y 
buddsoddiad mewn seilwaith gwyrdd ar safleoedd yn cynyddu'r sylweddol. Pe na fyddai'r 
awdurdod lleol o bosibl o blaid mabwysiadu oherwydd symiau gohiriedig sylweddol uchel a'r 
ffaith nad oedd gwarant y byddai digon o adnoddau i ddarparu gwasanaeth o ansawdd 
uchel, roedd yn disgwyl y byddai'n ymgymryd â'r gwaith o reoli'r ardaloedd hyn ei hun.  
 
Taliadau gormodol a chyfyngiadau ar forgeisi 
 
Mewn ymateb i'r cwestiwn am gwynion gan breswylwyr mewn perthynas â thaliadau 
gormodol a'r ffaith nad oeddent yn gallu trefnu morgais, nododd un landlord cymdeithasol 
cofrestredig er nad oedd yn ymwybodol o broblemau o'r fath ar y safleoedd a reolir ganddo, 
y gallai problemau o'r fath godi pe byddai'n caffael eiddo drwy gytundebau a106 ac yn eu 
gwerthu ymlaen. Yn yr achosion hyn, yr unig fuddiant y byddai'n ei gadw yn yr eiddo fyddai'r 
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gorchymyn talu o'i blaid. Ni fyddai unrhyw gyfrifoldeb ganddo o ran parhau i reoli'r eiddo 
hynny. Roedd hefyd wedi caffael eiddo i'w rhentu ar ystadau lle mai cwmnïau rheoli fyddai'n 
gofalu am yr ystad ar ôl ei gwblhau. Yn yr achosion hyn, roedd wedi gallu trefnu eithriadau 
rhag talu taliadau gwasanaeth yr ystad i ddeiliaid y tai fforddiadwy. Yr unig eithriad yw lle y 
byddai perchennog rhannu ecwiti yn trosglwyddo yn y pen draw i berchenogaeth lwyr.  Yn 
yr achos hwnnw, ni fyddai'r eiddo bellach yn fforddiadwy a byddai'r cytundebau yn caniatáu 
i'r cwmni rheoli godi taliadau ystad.  
 
Ymatebion i'r cwestiynau i landlordiaid sy'n talu taliadau ystadau (Cwestiynau 22-31).  
 
Dim ond un landlord cymdeithasol cofrestredig a ymatebodd i'r cwestiynau hyn. Yn ei 
brofiad ef, roedd y cwmni rheoli fel arfer yn berchen ar y tir lle codwyd yr ystad. Roedd wedi 
profi pryderon am yr anghysondeb wrth godi taliadau yn ogystal â lefel y gwasanaeth a 
ddarperir gan asiantiaid rheoli. Mewn un achos, roedd wedi herio'r tâl ystad pan na wnaeth 
y cwmni rheoli seilio'r tâl ar gostau cynnal a chadw'r ystad unigol, ond yn hytrach ar gostau 
cyffredinol ei holl safleoedd.  
 
Ymatebion i'r cwestiynau cyffredinol i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig 
(Cwestiynau 32-33) 
 
Gofynnodd cwestiwn 32 beth y gellid ei newid er mwyn gwella’r trefniadau presennol. Un 
awgrym oedd rheoliadau a ffioedd safonol. Teimlwyd weithiau bod asiantiaid rheoli yn 
canolbwyntio mwy ar ddarparu incwm neu elw, ac o ganlyniad, y darperir cyn lleied o 
wasanaethau â phosibl yn aml, yn hytrach na gwella'r ardaloedd.  
 
Awgrymwyd hefyd fod y cynnydd yn y defnydd o daliadau ystadau ac asiantiaid rheoli wedi'i 
lywio'n bennaf gan newid o ran safbwynt llawer o awdurdodau lleol, gan olygu eu bod yn llai 
parod i fabwysiadu ffyrdd a mannau eraill neu eu bod yn gofyn am symiau gohiriedig uchel 
i'w mabwysiadu. Bydd datblygwyr yn ceisio dod o hyd i'r ateb mwyaf effeithlon a chost-
effeithiol, ac mae'n bosibl nad trefniadau mabwysiadu gan yr awdurdod lleol fydd yr ateb 
hwnnw os byddant yn rhy gostus neu os byddant yn achosi oedi. Nid dyma o reidrwydd y 
canlyniad gorau i berchenogion tai.  
 
  



         
9. Cyfreithwyr Eiddo 
 
Ymatebodd 5 cyfreithiwr eiddo unigol i'r gyfres hon o gwestiynau, gyda 3 ohonynt yn 
ymateb mewn rhinwedd personol yn hytrach nag ar ran eu cwmni. Cyflwynodd corff 
aelodaeth proffesiynol y diwydiant, sef y Gymdeithas Drawsgludo, ymateb hefyd.  
 
 
1. Yn eich barn chi, a yw prynwyr fel arfer yn ymwybodol o fodolaeth taliadau ystadau 
cyn iddynt ymrwymo i brynu’r eiddo? Eglurwch a oes gwahaniaeth rhwng 
ymwybyddiaeth prynwyr o daliadau ystadau ar gyfer prynu tai newydd eu hadeiladu 
ac ar gyfer prynu eiddo drwy ailwerthiant?  
 
• Ydyn: 2  
• Nac ydyn: 4 
 
Nododd 2 ymatebydd bod prynwyr fel arfer yn ymwybodol o'r taliadau, nododd 4 ymatebydd 
nad oeddent. Nododd 1 ei fod yn gwneud yn siŵr bod ei gleientiaid yn ymwybodol, 
awgrymodd 1 nad oedd llawer o gleientiaid yn ymwybodol wrth wneud cynnig ond eu bod yn 
ymwybodol erbyn iddynt lofnodi'r contract. Awgrymwyd hefyd fod prynwyr yn aml yn drysu 
rhyngddynt ag eiddo lesddaliadol.  
 
Nododd y Gymdeithas Drawsgludo fod ei harolwg o bobl sy'n symud tŷ wedi canfod fod llai 
na 2% yn meddu ar unrhyw wybodaeth am y teitl cyfreithiol, gan gynnwys taliadau ystadau, 
cyn iddynt weld yr eiddo a bod llai nag 8% ohonynt yn meddu ar wybodaeth o'r fath cyn 
gwneud cynnig.  Awgrymodd mai anaml y mae pobl sy'n prynu tai newydd a thai ail law yn 
ymwybodol o daliadau ystadau. Nododd hefyd mai anaml y mae hysbysebion ar gyfer eiddo 
ar y pyrth gwerthu neu ar wefannau asiantau eiddo neu ddatblygwyr yn cyfeirio at daliadau 
ystadau.  
 
 
2. Yn eich barn chi, a yw prynwyr yn deall effeithiau’r taliadau ystadau yn iawn? 
Eglurwch eich ateb  
 
• Ydyn:   0  
• Nac ydyn:   6 
 
Roedd pob ymatebydd o'r farn bod dealltwriaeth prynwyr o daliadau ystadau a chanlyniadau 
posibl peidio â'u talu yn wael. Teimlwyd bod hyn yn rhannol o ganlyniad i ddiffyg 
gwybodaeth glir gan gwmnïau rheoli. Awgrymodd un ymatebydd y gall cwmnïau rheoli 
weithiau godi ffioedd uwch na'r rheini a gaiff eu hysbysebu gan y datblygwr. Tynnodd un 
arall sylw at y ffaith ei bod yn anodd cael pobl i ddeall mai tâl ychwanegol ydoedd ar ben y 
dreth gyngor.  
 
Awgrymwyd hefyd erbyn i'r wybodaeth am unrhyw dâl ystad ddod i'r amlwg, fod prynwyr yn 
aml yn canolbwyntio gymaint ar gael yr allweddi i'w cartrefi newydd, fel nad ydynt yn rhoi 
digon o sylw i'r wybodaeth fanwl a gânt gan eu trawsgludydd.  
 
 
3. Ym mha gam o’r trafodiad y cewch chi wybod fel arfer bod taliadau ystadau yn cael 
eu codi ar eiddo?  
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Dywedodd y 5 cyfreithiwr a ymatebodd, pan oeddent yn gweithredu ar ran y prynwr, eu bod 
yn cael gwybod fel arfer pan fyddent yn derbyn papurau'r contract drafft ac yn adolygu'r 
dogfennau teitl.  
 
Nododd 1 ymatebydd wrth weithredu ar ran y gwerthwr, y byddai'n cael gwybod wrth 
ddrafftio contractau ac y byddai wedyn yn gofyn am becyn gwerthu gan yr asiant rheoli. 
Wedyn, byddai'r asiant rheoli yn codi tâl am ddarparu'r wybodaeth a byddai'n rhaid i'r 
gwerthwyr dalu'r tâl hwnnw gan fod angen y wybodaeth arnynt er mwyn i'r pryniant fynd 
rhagddo oherwydd unrhyw gyfyngiad a nodwyd ar y gofrestr o blaid y cwmni rheoli.  
 
Tynnodd y Gymdeithas Drawsgludo sylw at y ffaith bod y camau hyn yn aml yn digwydd 
sawl wythnos ar ôl i'r broses drawsgludo ddechrau, ac ar ôl i'r partïon gwblhau eu proses 
ymrwymo a'u gwiriadau atal gwyngalchu arian, ac yn aml ar ôl i'r prynwr ymrwymo i'r 
trafodyn yn ariannol ac yn emosiynol.  
  
4. A ydych chi wedi gweld newid yng nghyfran yr eiddo a werthir sy’n cynnwys 
taliadau ystadau? Os ydych, eglurwch y newid hwnnw, ac mewn perthynas â pha fath 
o eiddo? A oes gennych unrhyw sylwadau ynghylch pam y mae’r gyfran honno wedi 
newid?  
 
• Ydyn:   5  
• Nac ydyn:   1 
 
Cadarnhaodd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr eu bod wedi gweld newid sylweddol ar 
ddatblygiadau tai newydd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn bennaf o ran yr ardaloedd y 
byddai awdurdodau lleol wedi'u mabwysiadu a'u cynnal a'u cadw yn y gorffennol.  
 
Awgrymodd y Gymdeithas Drawsgludo fod data Cofrestrfa Tir EM yn dangos y bu cynnydd 
amlwg yn nifer yr eiddo a gofrestrir sy'n destun rhentdaliadau ystad, y gellir eu cofrestru yn 
erbyn y teitl. Mae'r cynnydd sylweddol hwn yn cyd-fynd â'r cyhoeddiad gan Lywodraeth y 
DU ei bod yn bwriadu gwahardd tai lesddaliadol. Nododd hefyd na ellir cofrestru pob tâl 
ystad yn y fath fodd ac felly y gallai'r cynnydd o ran taliadau ystadau fod yn llawer uwch.  
 
 
5. A yw’r taliadau ystadau yr ydych yn eu gweld yn cydymffurfio â llawlyfr Cyllid y DU 
ar gyfer Rhoddwyr Benthyciadau? Os nad ydynt, eglurwch ym mha ffordd, ac a yw 
datblygwyr yn barod i wneud y newidiadau gofynnol?  
 
• Ydyn:   3  
• Nac ydyn:   3 
 
O blith y tri ymatebydd a nododd nad oeddent yn cydymffurfio, esboniodd un y caiff rhai eu 
drafftio fel rhentdaliadau sy'n cynnwys risg y caiff yr eiddo ei feddiannu gan y cwmni rheoli. 
Nododd un arall hyd yn oed pan fyddai'n ymgysylltu â chyfreithwyr datblygwyr mai dim ond 
rhai ohonynt sy'n barod i wneud diwygiadau i adlewyrchu'r hyn sy'n ofynnol, mae eraill yn 
gwrthod.  
 
Nododd y Gymdeithas Drawsgludo nad yw Rhan 1 o Lawlyfr Cyllid y DU yn ymdrin yn 
benodol â thaliadau ystadau na rhentdaliadau. Mae'r unig adrannau sy'n cyfeirio at daliadau 
gwasanaeth yn ymwneud â lesddaliadau. Esboniodd hefyd fod rhai rhoddwyr benthyciadau 
yn cynnwys cyfarwyddiadau ar rentdaliadau yn eu hatebion i Ran 2 o'r llawlyfr a bod llawer 
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ohonynt yn wahanol i'w gilydd, er enghraifft o ran y swm sy'n dderbyniol neu'r trefniadau ar 
gyfer gweinyddu'r tâl ystad, gan nodi eu cyfnod rhybudd gofynnol.  
 
Ym marn y gymdeithas, gan fod effaith taliadau ystadau yn cael ei gwireddu o hyd, mae 
polisïau rhoddwyr benthyciadau yn datblygu'n barhaus mewn ffordd ymatebol wrth iddynt 
ddod yn ymwybodol o risgiau uwch. Mae hyn, yn ei dro, yn ei gwneud hi'n anodd i dimau 
cyfreithiol y datblygwr nodi beth fyddai'n ofynnol er mwyn bodloni gofynion y rhoddwr 
benthyciadau wrth ddrafftio ac felly er y gellid cyfnewid contractau ar gyfer rhai plotiau yn 
ddidrafferth, mae'n bosibl y bydd angen amrywiadau ar blotiau diweddarach. Fodd bynnag, 
yn gyffredinol mae adrannau cyfreithiol datblygwyr yn anelu at ddefnyddio'r un telerau ar 
gyfer pob plot ar safle, felly byddant yn aml yn gwrthod ceisiadau diweddarach i'w diwygio.  
 
Felly mae'r Gymdeithas Drawsgludo o'r farn y byddai'n well pe byddai datblygwyr yn hepgor 
unrhyw rwymedïau ar gyfer ôl-ddyledion (ar wahân i gymhwyso llog ar ôl-ddyledion ac 
achosion o dan reolau'r weithdrefn sifil ar gyfer hawlio arian). Mae'n awgrymu hefyd y 
byddai'n ddefnyddiol pe gallai Cyllid y DU ddiweddaru ei lawlyfr er mwyn ymdrin â thaliadau 
ystadau a rhentdaliadau er mwyn sicrhau cysondeb yn y maes hwn.  
 
 
6. A ydych chi’n ymwybodol o werthiant sydd wedi methu oherwydd bod taliad ystad 
wedi’i godi? (Er enghraifft, os oedd y cwmni morgeisi wedi gwrthod rhoi benthyciad 
ar gyfer yr eiddo, neu os oedd y prynwr yn anfodlon ar lefel debygol y taliad) Os 
ydych, eglurwch y rhesymau, a rhowch syniad o ba mor gyffredin y mae hynny.  
 
• Ydyn:   5  
• Nac ydyn:   1 
 
Roedd yr enghreifftiau a nodwyd yn cynnwys y canlynol: 

• Y datblygwr yn amharod i ddiwygio gwaith papur ac, o ganlyniad, y rhoddwr 
benthyciadau yn gwrthod rhoi morgais.  

• Y prynwr yn tynnu'n ôl o'r gwerthiant gan fod y ffioedd dros £500 y flwyddyn.  
• Prynwyr yn tynnu'n ôl ar ôl cael gwybod am dâl ystad ar ôl clywed am y mater yn y 

wasg.  
• Prynwyr a benderfynodd beidio â gwneud cynnig am blot ar ôl darganfod bod tâl 

ystad yn gysylltiedig â'r plot hwnnw lle na allai staff swyddfa'r safle gadarnhau fod y 
tâl wedi'i gapio ar gost gwaith cynnal a chadw ac nad yw rhwymedïau a121 o Ddeddf 
Cyfraith Eiddo 1925 yn gymwys.  

 
 
7. Beth yw costau cyfartalog gweithred amrywio mewn perthynas â rhent-dal sydd 
eisoes yn bodoli, i eithrio’r rwymedïau yn Adran 121 o Ddeddf Tir ac Eiddo 1925, neu i 
ddiwygio’r telerau fel eu bod yn dderbyniol i’r prif roddwyr benthyciadau ar y stryd 
fawr?  
 
Ymatebodd 4 cyfreithiwr eiddo i'r cwestiwn hwn gan awgrymu costau bras rhwng £250 a 
£300 ynghyd â TAW. Awgrymodd y Gymdeithas Drawsgludo y gall costau amrywio'n 
sylweddol ond eu bod tua £600 ynghyd â TAW am gostau cyfreithiol y gwerthwr neu'r 
prynwr a pherchennog y rhent-dal, ynghyd ag unrhyw bremiwm a osodwyd gan berchennog 
y rhent-dal. Nododd hefyd ei bod wedi clywed am achosion lle roedd y premiymau hyn 
cymaint â £15,000 yn Lloegr.  
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8. A yw’r taliadau a godir am weinyddu’r tâl ystad yn rhesymol yn eich barn chi? (Er 
enghraifft, mewn perthynas â hysbysiad trosglwyddo, hysbysiad am godi tâl, 
caniatâd i rentu neu addasu, gweithred gyfamod, tystysgrif cydymffurfio) Eglurwch 
eich ateb a rhowch enghreifftiau  
• Ydyn:   0  
• Nac ydyn:   6 
 
Nid oedd unrhyw un o'r ymatebwyr o'r farn bod y taliadau a godir yn rhesymol. Cymharodd 
tri ymatebydd y taliadau â chostau gweinyddu lesddaliadau ond gan nodi nad oedd unrhyw 
reswm da pam eu bod mor uchel â chostau lesddaliadau. Roeddent yn teimlo y gall 
cwmnïau rheoli godi beth bynnag a fynnont gan na chaiff y prisiau eu rheoleiddio mewn 
unrhyw ffordd. Awgrymwyd hefyd y gellir codi taliadau dyblyg am dderbyn hysbysiad pan fo 
angen ei gyflwyno i berchennog y rhent-dal a'r asiantiaid rheoli. Awgrymodd un ymatebydd 
ei fod yn cael ei weld yn syml fel math o incwm, yn hytrach na chost brosesu wirioneddol.  
 
 
9. A ydych chi’n gweld taliadau yn cael eu creu sy’n torri rheolau Deddf Rhentu 1977?  
(Er enghraifft, o ran cymalau adolygu nad ydynt yn berthnasol i gostau cynnal a 
chadw, neu os bydd llawer o daliadau ystadau yn cael eu codi ar yr eiddo)  
 

• Ydyn:   3  
• Nac ydyn:   2 

 
Nododd y Gymdeithas Drawsgludo ei bod yn gweld achosion lle y caiff rhentdaliadau enwol 
i orfodi cyfamodau cadarnhaol a rhentdaliadau ystad amrywiol eu creu lle y dylid creu un 
neu'r llall yn unig. Mae hefyd wedi gweld cymalau uwchgyfeirio yn cael eu cymhwyso lle bo'r 
tâl ystad yn cynyddu'n unol â'r Mynegai Prisiau Manwerthu bob blwyddyn gyda chynnydd 
pellach o £20 bob 6ed blwyddyn. Mae hyn yn nodi nad yw'n gysylltiedig â chost wirioneddol 
y gwaith o gynnal a chadw'r ardaloedd amwynder. Nododd fod yn rhaid i berchenogion tai 
eu talu gan eu bod yn ofni y byddai rhwymedïau a121 yn cael eu gorfodi yn eu herbyn am 
beidio â thalu.  
 
  
10. Beth yw’r effaith ar hyd cyfnod trafodiad pan fydd taliad ystad yn cael ei godi?  
  
Awgrymodd yr ymatebion gyfnod o rhwng 2 a 6 wythnos, gyda chyfartaledd o 4 wythnos fel 
arfer. Awgrymwyd bod achosion o oedi yn dueddol o fod yn hirach ar gyfer eiddo a ailwerthir 
nac eiddo newydd gan fod gwybodaeth am dai newydd yn dod yn uniongyrchol gan y 
datblygwr yn hytrach na'r cwmni rheoli. Nododd y Gymdeithas Drawsgludo mewn rhai 
achosion mai dim ond darganfod pwy fydd yn cwblhau'r ffurflenni a'r gost ac wedyn trefnu'r 
taliad sydd angen ei wneud. Ond mewn achosion eraill, bydd angen trafodaeth hirfaith 
rhwng y gwerthwr, y prynwr, perchennog y rhent-dal, y rhoddwr benthyciadau a'i brisiwr er 
mwyn cytuno ar weithred amrywio a'i rhoi ar waith. Gall hyn arwain at sefyllfa lle bydd y 
gadwyn trafodion yn methu os na fydd rhywun arall yn y gadwyn am aros.  
 
 
11. A ellid newid unrhyw beth mewn perthynas â thaliadau ystadau neu fabwysiadu 
mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai i wella’r sefyllfa ar gyfer eich sefydliad?  
 
Awgrymodd y Gymdeithas Drawsgludo y byddai symud i drefniant ar sail cyfunddaliad yn 
galluogi perchenogion tai i reoli eu cymunedau eu hunain ac i sicrhau y gellir osgoi achosion 
o gamddefnyddio'r system.  
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Awgrymodd dau ymatebydd arall y dylai'r awdurdod lleol fabwysiadu pob man agored. 
Awgrymwyd hefyd na ddylai risg o golli meddiant fod yn gysylltiedig â thaliadau ystadau, ac 
y dylid rhoi'r dewis i'r cwmni rheoli allu codi tâl ar yr eiddo yn unig. Teimlwyd bod yn rhaid 
amddiffyn perchenogion tai rhydd-ddaliadol yn well.  
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10. Eraill  
 
Cwblhaodd 11 o ymatebwyr yr adran hon. Darparodd 5 sylwadau a oedd yn rhannu 
pryderon a adlewyrchwyd eisoes mewn rhannau eraill o'r papur hwn, ac felly ni chânt eu 
hailadrodd yn fanwl yma. Roedd y rhain yn cynnwys canlyniadau gwaith cynnal a chadw 
gwael, methu â gwerthu eiddo, cost yswiriant atebolrwydd cyhoeddus a diffyg atebolrwydd 
cwmnïau rheoli.  
 
Cododd 6 ymatebydd faterion ychwanegol. Dadansoddwyd y sylwadau a'r arsylwadau hyn 
ac fe'u cyflwynir fel grwpiau thema.  
 
Mynediad a Chydlyniant Cymdeithasol 
 
Soniodd 2 ymatebydd am bwysigrwydd mannau agored a hawliau'r cyhoedd ehangach i 
gael mynediad iddynt a'u defnyddio, gan gynnwys strydoedd a pharciau.  
 
Un farn oedd y gallai mannau agored na chaent eu mabwysiadu ddod yn fannau "wedi'u 
preifateiddio", gyda'r preswylwyr sy'n talu amdanynt yn gwrthod mynediad i unigolion nad 
ydynt yn breswylwyr ac nad ydynt yn talu'n uniongyrchol am y man a'r gwaith o'i gynnal a'i 
gadw. Nodwyd bod enghreifftiau eisoes lle y codwyd arwyddion yn nodi bod ffyrdd i ystad 
newydd yn breifat ac mai dim ond preswylwyr ac ymwelwyr ddylai eu defnyddio. 
  
Y pryder yw y gallai hyn effeithio ar fannau agored sy'n cynnig llwybrau beicio a llwybrau 
eraill sy'n gwasanaethu ardaloedd eang, ac sydd weithiau'n ffurfio llwybrau strategol, neu 
wedi'u bwriadu i hyrwyddo iechyd a lles, a phatrymau datblygu cynaliadwy a theithio llesol. 
Weithiau, byddant yn rhan o lwybrau i ysgolion er enghraifft. Gallai goblygiadau tuedd o'r 
fath i gymdeithas fod yn ddinistriol a chael effaith andwyol ar gydlyniant cymdeithasol. Yn 
aml, mae gan fannau agored swyddogaeth ehangach fel mannau cyhoeddus, ac ni ddylid 
diystyru'r swyddogaeth honno.  
 
Y pryder arall a godwyd oedd y gallai pwysigrwydd mannau agored gael ei anghofio'n llwyr 
o ganlyniad i'r problemau sy'n gysylltiedig â thaliadau ac y dylai'r llywodraeth weithredu 
mewn ffordd fwy cyfannol, integredig ac ymyriadol wrth ystyried y broses gyfan o adeiladu 
tai o'r dechrau i'r diwedd, gan gynnwys taliadau ystadau. Dylai darpariaeth ar gyfer 
cyfleusterau cymunedol e.e. ysgolion, canolfan gymunedol, â digon o fannau gwyrdd 
rhyngddynt i breswylwyr allu eu defnyddio a'u mwynhau'n hwylus er mwyn cyfarfod â'i 
gilydd, chwarae, ymarfer corff neu ymlacio yn yr awyr agored fod yn rhan annatod o'r 
broses o ddylunio unrhyw ddatblygiad preswyl mawr. Roedd yr ymatebwyr o'r farn nad oedd 
gan lawer o ddatblygiadau preswyl fannau agored cymdeithasol y gellid eu rhannu a oedd 
wedi'u cynllunio a'u rheoli'n dda, a bod hynny'n cael effaith andwyol ar y datblygiadau 
hynny.  
 
Roeddent o'r farn bod mannau o'r fath yr un mor bwysig â thu mewn preifat y tai a bod 
llwyddiant datblygiadau tai yn y dyfodol yng Nghymru yn dibynnu ar sicrhau bod cynllun a 
dyluniad yr ardaloedd hyn a'r trefniadau ar gyfer eu rheoli yn addas. Roeddent o'r farn y 
bydd y buddsoddiad cychwynnol ychwanegol sydd ei angen yn darparu gwell elw yn yr 
hirdymor.  
 
 
Yr heriau i breswylwyr a'u cynrychiolwyr (ASau) 
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Cafwyd un ymateb gan Aelod etholedig o'r Senedd, sy'n poeni bod preswylwyr ar ystad yn 
ei etholaeth yn cael eu bwrw yn ôl ac ymlaen rhwng y cwmni rheoli a datblygwr yr ystad, ac 
ar adegau, fod yr awdurdod lleol a'r cyflenwr dŵr wedi cael eu cynnwys er mwyn datrys 
gwahanol anghydfodau. Dim ond ers cynnwys yr AS y mae'r preswylwyr wedi llwyddo i 
ymgysylltu â'r holl randdeiliaid perthnasol ar yr un pryd yn rheolaidd, er y bu anawsterau 
sylweddol yn gysylltiedig â'r broses. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa wedi gwaethygu yn ystod y 
misoedd diwethaf gan fod y cwmni rheoli bellach wedi rhoi'r gorau i unrhyw fath o 
ymgysylltu adeiladol â'r preswylwyr.  
 
Mae'r AS o'r farn bod y sefyllfa yn deillio o'r ffaith nad oes gan lywodraeth leol ddigon o 
adnoddau i fabwysiadu priffyrdd cyhoeddus a mannau cymunol ar ddatblygiadau tai 
newydd. Cred i'r broblem ddod i'r amlwg am y tro cyntaf yn yr 1990au ond iddi waethygu yn 
y 2010au o ganlyniad i bolisi cyni ariannol Llywodraeth y DU. O ganlyniad, mae datblygwyr 
wedi trefnu contractau allanol ar gyfer y gwaith o gynnal a chadw a rheoli ystadau tai 
newydd o ddydd i ddydd i gwmnïau rheoli, na chânt eu rheoleiddio'n broffesiynol mewn 
unrhyw ffordd. O ganlyniad, gallant godi pa bynnag ffioedd misol a fynnont ar breswylwyr.  
 
Cred yr AS er y gall preswylwyr ystadau o'r fath sefydlu cwmnïau rheoli eu hunain, fod nifer 
o broblemau yn gysylltiedig â hyn. Er enghraifft, mae'n gosod cryn dipyn o rwymedigaeth 
gyfreithiol a chyfrifoldeb ymarferol ar breswylwyr, y byddai llawer ohonynt yn gorfod 
ymgymryd â dyletswyddau o'r fath yn ystod eu hamser sbâr. Byddai'n golygu y byddai'n 
rhaid i breswylwyr anfonebu eu cymdogion am daliadau y gellid ystyried eu bod yn annheg 
yn ychwanegol at eu biliau treth gyngor misol. At hynny, mae'r taliadau yn eu hanfod yn 
annheg gan nad oes gan breswylwyr rhydd-ddaliadol unrhyw hawl i gael cymorth i'w herio 
ar hyn o bryd.  
 
Mae rhai o'r newidiadau sylfaenol y byddai'r AS yn hoffi eu gweld yn cynnwys y canlynol:  
 

• hawl statudol i breswylwyr rhydd-ddaliadol gael cymorth i gwestiynu a herio taliadau 
a phenderfyniadau cwmnïau rheoli;  

• ei gwneud hi'n haws i awdurdodau lleol fabwysiadu a chynnal a chadw ystadau tai 
newydd (gan atgyfnerthu o bosibl drwy orfodi cytundebau Adran 106 yn llymach);   

• rheoleiddio cwmnïau rheoli, gyda thaliadau yn cael eu capio neu'n ddelfrydol yn cael 
eu gwahardd yn llwyr;  

• ei gwneud yn ofynnol i'r rheini sy'n gwerthu eiddo ddarparu gwybodaeth fanwl am 
daliadau o'r fath yn gynnar iawn yn ystod y broses werthu.  
 

 
Y goblygiadau i Awdurdodau Cynllunio Lleol a Systemau Cynllunio 
 
Esboniodd y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RPTI) ar hyn o bryd fod gan Awdurdodau 
Cynllunio Lleol (ACLlau) y gallu i reoli'r gwaith o gynnal a chadw mannau agored o dan 
berchenogaeth breifat, ardaloedd chwarae â chyfarpar, ardaloedd wedi'u tirlunio ac ati drwy 
amod neu gytundeb cyfreithiol h.y. gallant ei gwneud yn ofynnol cyflwyno manylion y gwaith 
cynnal a chadw i'r ACLl i'w cymeradwyo. Wedyn, gellir gorfodi'r rhain drwy Hysbysiad Torri 
Amod ac ati.  
 
Roedd RTPI yn awyddus i bwysleisio pwysigrwydd y gydberthynas rhwng unrhyw 
daliadau/trefniadau a'r caniatadau cynllunio/cytundebau cyfreithiol (A106), er mwyn sicrhau 
bod mannau cyffredin ac ati yn parhau i gael eu defnyddio a'u bod yn parhau i gyrraedd y 
safon sy'n ofynnol gan y caniatâd cynllunio. Mae seilwaith gwyrdd yn arbennig yn chwarae 
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rhan gynyddol bwysig wrth gyflawni'r Nodau Llesiant a nodau creu lleoedd Polisi Cynllunio 
Cymru.  
   
Fel y cyfryw, nododd y dylid gwneud unrhyw newidiadau arfaethedig i daliadau/trefniadau 
drwy ymgynghori'n llawn â phob ACLl, o ystyried diffyg adnoddau parhaus awdurdodau 
lleol. Nododd fod hyblygrwydd yn y system gyfredol sy'n rhoi'r disgresiwn i awdurdodau lleol 
sy'n dibynnu ar eu hadnoddau wrthod mabwysiadu. Nododd y byddai'n well gan rai 
awdurdodau lleol o bosibl fabwysiadu pob man agored, ond y gallai eraill ei chael hi'n anodd 
dod o hyd i'r adnoddau i gynnal a chadw mannau agored sy'n bodoli eisoes, felly byddai'n 
well ganddynt ddefnyddio cwmni rheoli ac ati.  
   
Tynnodd sylw hefyd pe byddai'n well gan yr awdurdod lleol fabwysiadu pob man agored, 
ardaloedd wedi'u tirlunio, ffyrdd, systemau draenio ac ati, na ellir gorfodi hyn ar ddatblygwr, 
bod yn rhaid gwneud hynny drwy negodi a llunio amodau a chymalau A106 wedi'u geirio'n 
ofalus, sydd eto o bosibl yn gofyn am amser ac adnoddau.  
 
 
Darparu safleoedd digolledu ecolegol a chynefinoedd naturiol 
 
 
Nododd Cyfoeth Naturiol Cymru a'r Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid ar 
hyn o bryd fod gwasanaethau rhent tir sy'n gysylltiedig â mynegai yn cael eu defnyddio ar 
hyn o bryd i ariannu camau gweithredu ar safleoedd digolledu ecolegol hirdymor. Yn 
ogystal, nododd Cyfoeth Naturiol Cymru eu bod yn cael eu defnyddio i gynnal a chadw 
Systemau Draenio Cynaliadwy (SDCau) gorfodol. Nododd y gellir defnyddio taliadau'n 
effeithiol hefyd i reoli cynefinoedd ac i sicrhau y caiff seilwaith gwyrdd ar ddatblygiadau tai ei 
integreiddio, ei gynnal a'i gadw a'i reoli yn yr hirdymor.  

Fel y saif, cafodd datblygiadau tai eu gweithredu ar y cyd ag ardaloedd lliniaru ar gyfer 
rhywogaethau a warchodir, er enghraifft, ardaloedd lliniaru ar gyfer Madfallod Dŵr Cribog. 
Fel arfer, caiff y tir ei drosglwyddo i sefydliadau anllywodraethol, fel elusennau cadwraeth, 
ac mae darparu taliadau gwasanaeth yn sicrhau bod arian ar gael bob blwyddyn yn yr 
hirdymor. Mae'r cynlluniau hyn wedi bod yn llwyddiannus yn y gogledd-ddwyrain ac maent 
hefyd wedi ennill gwobrau.  
 
Roeddent yn cefnogi'r trefniadau presennol lle mae darpariaethau adran 106 yn aml yn nodi 
bod taliadau gwasanaeth yn gysylltiedig â mynegai ac yn gymwys am oes y datblygiad. Mae 
hyn yn sicrhau y gellir rhoi'r mesurau hyn ar waith yn effeithiol yn yr hirdymor gan 
adlewyrchu unrhyw gynnydd o ran costau. Teimlwyd y dylai unrhyw newidiadau y gellid eu 
gwneud i daliadau gwasanaeth sicrhau effeithiolrwydd parhaus cyflawni buddiannau o'r fath.  
 
Roedd pryder pe collwyd y cynlluniau hyn, y byddai'n cael effaith andwyol ar boblogaethau 
lleol, rhanbarthol a chenedlaethol o Rywogaethau Ewropeaidd a Warchodir. Byddai hefyd 
yn cael effaith negyddol ar fioamrywiaeth yn gyffredinol. Mae'r cynlluniau hyn yn darparu 
cynefinoedd ar gyfer sawl rhywogaeth o anifeiliaid di-asgwrn-cefn i adar. Mae'r cynlluniau 
hyn hefyd yn cynnig cyfleoedd i golegau, preswylwyr a phobl leol gymryd rhan wrth reoli a 
monitro'r safleoedd hyn. Caiff hyn ganlyniadau cadarnhaol ar gyfer iechyd a lles pobl, ac 
mae'n cynnig cyfleoedd i hyfforddi cenedlaethau'r dyfodol. Maent hefyd yn darparu 
cyflogaeth i'r trydydd sector.  

Roedd Cyfoeth Naturiol Cymru o blaid newidiadau a fyddai'n sicrhau gwell trefniadau 
rheoleiddio ac yn sicrhau bod taliadau yn deg ac yn dryloyw, ond roedd yn teimlo ei bod yn 
bwysig bod unrhyw fframwaith taliadau gwasanaeth yn gysylltiedig â mynegai ac yn 
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gymwys am oes y datblygiad er mwyn diogelu'r lefel incwm angenrheidiol sy'n ofynnol ond 
gan sicrhau, ar yr un pryd, bod taliadau yn gymesur.  
 
Roedd yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Amffibiaid ac Ymlusgiaid o'r farn y byddai'r 
awgrymiadau canlynol yn gwella'r trefniadau presennol ymhellach:  
 

• Cwblhau'r broses gyfreithiol o drosglwyddo safleoedd lliniaru cyn dechrau unrhyw 
waith adeiladu ar y safle.  

• Dylai'r cyllid ar gyfer camau lliniaru o fewn cytundebau adran 106 gael ei neilltuo'n 
glir ac ni ddylid caniatáu iddo gael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.  

• Mae angen penodi'r cwmni rheoli cyn cwblhau'r datblygiad, gan sicrhau trefniadau 
cyfathrebu effeithiol rhwng preswylwyr a sefydliadau sy'n cael arian gan fod rhai 
preswylwyr yn honni nad oeddent yn ymwybodol o daliadau o'r fath.  
 

 
Hawliau Glannau 
 
Cododd un ymatebydd bryderon ynghylch y problemau pan fydd anheddau gerllaw cyrsiau 
dŵr, afonydd ac ati yn effeithio ar hawliau glannau (hawliau mynediad ar gwrs dŵr i 
berchenogion y mae eu tir yn ffinio'r cwrs dŵr hwnnw). Roedd yn teimlo y dylid nodi'r 
hawliau hyn yn glir o'r cychwyn cyntaf er mwyn sicrhau bod pob parti sy'n rhan o'r broses yn 
ymwybodol o bwy sy'n gyfrifol am beth. Yn ddelfrydol, ni ddylai deiliaid tai fod yn gyfrifol am 
dir sy'n ffinio â chyrsiau dŵr, nentydd nac afonydd. Awgrymodd fod canlyniadau llifogydd a 
newid yn yr hinsawdd yn rhy ddifrifol i'w gadael i unigolion a bod angen camau gweithredu 
gan awdurdodau priodol e.e. Cyfoeth Naturiol Cymru neu Awdurdodau Lleol ac ati.  
 
 
 
 


	Cynnwys
	1. Cyflwyniad
	Pwy a ymatebodd?
	Y camau nesaf

	2. Crynodeb byr o'r canfyddiadau
	Perchenogion tai a phreswylwyr
	Datblygwyr
	Asiantiaid a Chwmnïau Rheoli
	Awdurdodau Lleol
	Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
	Cyfreithwyr Eiddo
	Eraill
	Methodoleg
	Nodyn ar effaith COVID-19

	3. Yr effaith ar y Gymraeg / sylwadau eraill
	1. Hoffem gael eich barn ar unrhyw effeithiau y mae taliadau ystadau'n eu cael ar y Gymraeg, yn enwedig ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar sicrhau na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg. Beth fyddai’r effeithiau yn eich...
	2. Eglurwch hefyd ym mha ffordd, yn eich barn chi, y gellid newid y defnydd o daliadau ystadau er mwyn sicrhau effeithiau cadarnhaol neu effeithiau cadarnhaol cynyddol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg ac ar beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffa...
	3. Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych unrhyw faterion cysylltiedig nad ydym wedi ymdrin â nhw'n benodol, defnyddiwch y lle hwn i'w nodi.
	5. Pa ddatblygwr a oedd yn gyfrifol am y safle?
	6. A wnaethoch brynu gan ddefnyddio Cymorth i Brynu?
	7. A ydych chi'n talu tâl ystad?
	8. Pwy sy'n rheoli eich ystad (hynny yw i bwy yr ydych yn talu eich tâl ystad)?
	9. A fu unrhyw newid sy’n gysylltiedig â’r sefydliadau sy’n rheoli eich ystad yn ystod eich cyfnod fel preswylydd? Er enghraifft, newid o ran y cwmni sy’n gyfrifol am yr ystad, neu o ran yr asiant sy’n cyflawni’r swyddogaethau rheoli ar ran y cwmni.
	10. Beth yw'r tâl presennol?
	11. Pa mor aml y mae'r tâl yn daladwy?
	12. A yw'r tâl wedi newid dros amser?
	13. A oes darpariaethau sy'n pennu'r swm y mae'r tâl yn cynyddu bob blwyddyn (neu gyfnod arall)?
	14. A ydych yn cael dadansoddiad o sut y cyfrifwyd y tâl?
	15. Rhestrwch y gwasanaethau/cyfleusterau y mae eich tâl ystad yn talu amdanynt (Gallai'r rhain gynnwys: ffyrdd, goleuadau, mannau agored, cyfarpar chwarae, gwaith tirlunio, lleoedd parcio, yswiriant neu eitemau eraill).
	16. Os ydych yn lesddeiliad, efallai y bydd yr un cwmni neu asiant rheoli yn rheoli'r amwynderau cymunol yn ogystal â'r gwasanaethau neu'r cyfleusterau a gwmpesir gan y tâl ystad. Fel arall, efallai y bydd cwmnïau gwahanol yn darparu'r gwasanaethau gw...
	17. A ydych chi’n gwybod pwy sy'n berchen ar y tir y codir y taliadau ystadau amdano? Os 'ydw', nodwch pwy.
	18. A oes gan y datblygiad lle mae eich eiddo wedi'i leoli gwmni rheoli eiddo preswyl? Os oes, a ydych yn rhan ohono, a beth yw eich barn ar ei berfformiad?
	19.  A ymgynghorir â chi neu a gewch eich cynnwys fel arall mewn penderfyniadau am y gweithgarwch sy'n deillio o'r tâl ystad? Os ydych, disgrifiwch ym mha ffordd, a nodwch eich barn ar effeithiolrwydd y broses.
	20. Yn eich barn chi, a yw lefel y gwasanaeth wedi newid yn ystod y cyfnod y buoch yn talu'r tâl? Os ydy, disgrifiwch ym mha ffordd.
	21. I ba raddau yr ydych yn fodlon ar y trefniadau presennol ar gyfer rheoli ardaloedd sydd heb eu mabwysiadu?
	22. Os ydych yn rhydd-ddeiliad, sut y codir eich tâl ystad?
	23. Ar ba gam yn ystod y broses brynu y daethoch yn ymwybodol o'r tâl ystad?
	24. Os gwnaethoch brynu eich eiddo gan ddatblygwr (e.e. fel tŷ newydd), a eglurwyd bodolaeth y tâl ystad fel a ganlyn:
	25. Os gwnaethoch brynu eich eiddo gan asiant eiddo (h.y. fel ailwerthiad), a eglurwyd bodolaeth y tâl ystad fel a ganlyn:
	26. Pa mor fodlon yr oeddech ar lefel y wybodaeth am y tâl a gawsoch cyn prynu?
	27. Pa mor fodlon yr oeddech ar lefel y wybodaeth am y tâl a gawsoch yn ystod y broses brynu?
	28. A yw'r tâl wedi effeithio ar brynu, gwerthu neu gael morgais?
	29. A fyddai bodolaeth tâl ystad yn effeithio ar eich penderfyniad i brynu eiddo yn y dyfodol?
	30. A ofynnwyd ichi dalu tâl gweinyddol mewn perthynas â’ch tâl ystad erioed?
	31. A ydych yn gwybod a oes gan eich cwmni a/neu asiant rheoli weithdrefn gwyno? Os ‘ydw’, a ydych erioed wedi’i defnyddio a beth ddigwyddodd?
	32. A ydych erioed wedi herio'r tâl? Os felly, disgrifiwch yr hyn a ddigwyddodd. Os oedd yn rhaid ichi dalu unrhyw gostau cyfreithiol neu gostau eraill, eglurwch faint oedd y costau a'r rheswm dros eu talu.
	33. A fygythiwyd cymryd camau neu a gymerwyd camau yn eich erbyn erioed am beidio â thalu? Os felly, disgrifiwch yr hyn a ddigwyddodd.
	Cwestiynau 34-48, wedi'u hanelu at denantiaid
	34. Pwy yw eich landlord?
	35. A ydych chi'n talu tâl ystad?
	36. Pwy sy’n rheoli eich ystad (hynny yw i bwy yr ydych chi’n talu eich tâl ystad)?
	37. Beth yw'r tâl presennol?
	38. Pa mor aml y mae'r tâl yn daladwy?
	39. A yw'r tâl wedi newid dros amser? Os ydy, nodwch fanylion y newidiadau (e.e. beth fu'r taliadau blynyddol bob blwyddyn, manylion unrhyw gynnydd/gostyngiad ac ati).
	40. A oes darpariaethau sy'n pennu'r swm y mae'r tâl yn cynyddu bob blwyddyn (neu gyfnod arall)? Os oes, disgrifiwch y rhain (er enghraifft, os yw'r tâl yn cynyddu % benodedig bob blwyddyn, neu yn unol â mynegai megis y Mynegai Prisiau Manwerthu).
	41. Mae'r cwestiwn hwn yn cynnwys tair rhan.
	42. A ydych yn cael dadansoddiad o'r rheswm dros godi'r tâl?
	43. Rhestrwch y gwasanaethau/cyfleusterau y mae eich tâl ystad yn talu amdanynt (Gallai'r rhain gynnwys: ffyrdd, goleuadau, mannau agored, cyfarpar chwarae, gwaith tirlunio, lleoedd parcio, yswiriant neu eitemau eraill).
	44. A ydych chi’n gwybod pwy sy'n berchen ar y tir y codir y taliadau ystadau amdanynt?
	45. A oes gan y datblygiad lle mae eich eiddo wedi'i leoli gwmni rheoli eiddo preswyl?
	46. A ydych chi’n cael eich ymgynghori neu a gewch eich cynnwys fel arall mewn penderfyniadau am y gweithgarwch sy'n deillio o'r tâl ystad?
	47. Yn eich barn chi, a yw lefel y gwasanaeth wedi newid yn ystod y cyfnod y buoch yn talu'r tâl?
	48. I ba raddau yr ydych yn fodlon ar y trefniadau presennol ar gyfer rheoli ardaloedd sydd heb eu mabwysiadu?
	49. A ellid newid unrhyw beth o ran taliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai er mwyn gwella eich sefyllfa fel preswylydd?
	50. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am daliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai yr hoffech eu rhannu?

	5. Datblygwyr
	1. Eglurwch eich dull cyffredinol o benderfynu pa drefniadau cynnal a chadw i'w defnyddio ar eich datblygiadau:
	2. Lle codir taliadau, pa gyfleusterau y maent yn talu amdanynt?
	3. Pan ddefnyddir trefniadau cynnal a chadw preifat y mae angen taliadau gan breswylwyr amdanynt, sut yr ydych chi’n codi'r tâl ar eiddo rhydd-ddaliadol? (dewiswch bob un sy'n berthnasol) Eglurwch pam rydych yn defnyddio'r fformat hwnnw.
	4. Beth sy'n digwydd i berchenogaeth y tir ar ôl i'r datblygiad gael ei gwblhau?
	5. A ydych chi byth yn ceisio sicrhau bod mannau a chyfleusterau (megis mannau agored, parciau chwarae, ffyrdd, goleuadau stryd a gwaith tirlunio) yn cael eu mabwysiadu?
	6. Rhowch syniad o ba gyfran o'ch datblygiadau yng Nghymru a gaiff eu mabwysiadu, ar ôl iddynt gael eu cwblhau.
	7. Pa rwystrau (os bydd unrhyw rwystrau) rhag mabwysiadu sy'n eich wynebu?
	8. Os ydych chi’n eu defnyddio, sut yr ydych chi’n penderfynu pa asiant neu gwmni rheoli i'w ddefnyddio?
	9. A ydych yn mynnu bod yr asiantaethau neu'r cwmnïau rheoli rydych yn eu defnyddio yn meddu ar unrhyw gymwysterau neu'n bodloni unrhyw safonau penodol? (e.e. aelodaeth o gorff proffesiynol)
	10. Rhestrwch yr asiantiaid rheoli ystadau a ddefnyddiwyd gennych ar y datblygiadau a adeiladwyd gennych yn ystod y 10 mlynedd diwethaf
	11. Os oes cyfuniad o eiddo lesddaliadol a rhydd-ddaliadol ar eich datblygiadau tai, a ydynt yn cael eu rheoli gan yr un cwmni?
	12. A ydych byth yn defnyddio dewisiadau amgen i asiantiaid rheoli eiddo masnachol?
	13. Os oes taliadau gweinyddu’n cael eu codi ar werthu eiddo, ailforgeisio neu rentu (megis taliadau am ddarparu gwybodaeth, gweithred gyfamod neu hysbysiad trosglwyddo neu hysbysiad am dâl), a ydych chi’n gosod y taliadau hynny? A ydych chi’n derbyn ...
	14. Ceir enghreifftiau pan fydd preswylwyr yn cwyno am daliadau gwasanaeth cynyddol, neu am werth am arian y gwasanaethau a ddarperir drwy'r tâl. Hefyd, ni fydd rhai cwmnïau morgais yn benthyg ar eiddo lle y gallai peidio â thalu taliadau ystadau gani...
	15. A ellid newid unrhyw beth o ran taliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai er mwyn gwella eich sefyllfa fel datblygwr?
	16. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am daliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai yr hoffech roi gwybod inni amdanynt?

	6. Asiantiaid a chwmnïau rheoli
	1. Sawl datblygiad rydych yn eu rheoli yng Nghymru?
	2. Amlinellwch nifer yr eiddo ym mhob datblygiad rydych yn ei reoli yng Nghymru (e.e. nifer y datblygiadau â rhwng 1 a 25 o eiddo, nifer y datblygiadau â rhwng 26 a 50 o eiddo ac ati)
	3. A ydych yn gweithredu yng ngweddill y DU? Os felly, rhestrwch ble.
	4. Rhestrwch y gweithgareddau a gwmpesir gan y taliadau. Os oes mathau penodol o daliadau sy'n ymwneud â dim ond rhai datblygiadau penodol, eglurwch beth yw'r rhain a pham y maent ond yn berthnasol mewn rhai achosion.
	5. A ydych yn darparu dadansoddiad i breswylwyr sy'n nodi'r ffordd y cyfrifwyd y tâl ystad?
	6. A oes gennych weithdrefn gwyno ffurfiol?
	7. Faint o gwynion a gawsoch yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf? Os oes modd gwneud hynny, nodwch destun y cwynion, a'r ffordd y cawsant eu datrys.
	8. Pa gamau gweithredu a gymerwch neu y mae gennych yr hawl i’w cymryd os bydd taliadau ystadau yn hwyr neu na chânt eu talu?
	9. Pwy sy'n berchen ar y tir a gynhelir drwy'r taliadau ystadau? (H.y. a yw'r datblygwr yn berchen arno, neu a gaiff ei drosglwyddo i'r asiant rheoli taliadau ystadau, neu barti arall? A yw perchenogaeth y tir bob amser yr un peth ar bob datblygiad?)
	10. A allai preswylwyr ddewis newid asiant rheoli pe baent am wneud hynny? Drwy ba lwybr?
	11. A ydych yn ymgynghori â phreswylwyr o gwbl am y gwasanaethau a ddarperir drwy'r taliadau? (naill ai am y gweithgareddau a gynhelir, sawl gwaith y mae gwaith cynnal a chadw’n cael ei wneud, neu am y contractwyr a ddefnyddir i ddarparu'r gwasanaetha...
	12. O dan delerau'r taliadau ystadau, sut y caiff taliadau eu cyfrifo, a pha mor aml y gellir eu codi?
	13. Pa gamau a gymerir i ragweld costau posibl? A ydych yn defnyddio cronfa wrth gefn neu gronfa ad-dalu? Os bydd gennych drefniadau gwahanol ar gyfer safleoedd gwahanol, eglurwch pam.
	14. A yw eich sefydliad, neu a ydych chi fel unigolyn, yn aelod o unrhyw gyrff proffesiynol?
	15. Rhestrwch eich taliadau gweinyddu sy’n gysylltiedig â thâl ystadau (e.e. i gasglu ôl-ddyledion, darparu gwybodaeth am werthu eiddo, caniatâd i addasu neu rentu, gweithred gyfamod, hysbysiad trosglwyddo ac ati)
	16. A ydych chi’n cadw’r holl ffi neu a ydych chi’n ei rhannu â rhywun arall, er enghraifft, perchennog y rhent-dal?
	17. A ellid newid unrhyw beth o ran taliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai er mwyn gwella eich sefyllfa fel rheolwr?
	18. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am daliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai yr hoffech roi gwybod inni amdanynt?

	7. Awdurdodau Lleol
	1. Beth yw polisi eich awdurdod ynghylch mabwysiadu mannau a chyfleusterau heblaw am ffyrdd? (h.y. a oes gennych bolisi penodol ar fabwysiadu mannau a chyfleusterau megis mannau agored, parciau chwarae, gwaith tirlunio, a pham?)
	2. Disgrifiwch y ffactorau sy'n cyfrannu at benderfyniadau ar fabwysiadu.
	3. Pa adrannau yn yr awdurdod sy'n ymwneud â phenderfyniadau ar fabwysiadu mannau agored? A oes un adran yn arwain neu'n cael y gair olaf?
	4. Beth yw'r rhwystrau i fabwysiadu, os oes rhai?
	5. Os ydych yn gofyn am symiau gohiriedig er mwyn mabwysiadu cyfleusterau heblaw am ffyrdd a SuDS, sut y cânt eu cyfrifo?
	6. A oes gennych gytundeb lefel gwasanaeth ar gyfer yr amserlen a’r amserau ymateb cyfartalog i ymdrin â mabwysiadu?
	7. A ydych yn cadw cofnodion o ba ardaloedd a chyfleusterau a gaiff eu mabwysiadu ai peidio ar ôl i ddatblygiad gael ei gwblhau?
	8. Pa broblemau, os oes rhai, y daethoch ar eu traws o ran cynnal a chadw mannau nad ydynt wedi’u mabwysiadu ar ddatblygiadau tai?
	9. A ydych byth yn mabwysiadu datblygiadau rai blynyddoedd ar ôl eu cwblhau, lle na ofynnodd y datblygwr am iddynt gael eu mabwysiadu yn gynharach?
	10. A ellid newid unrhyw beth o ran taliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai er mwyn gwella eich sefyllfa fel awdurdod?
	11. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill am daliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai yr hoffech eu rhannu?
	Datrysiadau cynaliadwy
	Ardaloedd chwarae
	Rheoli disgwyliadau
	Cyflenwad Tai Fforddiadwy
	Tegwch codi ffioedd am ardaloedd sy'n hygyrch i'r cyhoedd


	8. Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
	Ymatebion i'r cwestiynau i reolwyr (Cwestiynau 2-10).
	Ymatebion i'r cwestiynau i ddatblygwyr (Cwestiynau 11-22)
	Dulliau o ddatblygu safleoedd
	Ynglŷn â'r taliadau
	Taliadau gormodol a chyfyngiadau ar forgeisi

	Ymatebion i'r cwestiynau i landlordiaid sy'n talu taliadau ystadau (Cwestiynau 22-31).
	Ymatebion i'r cwestiynau cyffredinol i landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (Cwestiynau 32-33)

	9. Cyfreithwyr Eiddo
	1. Yn eich barn chi, a yw prynwyr fel arfer yn ymwybodol o fodolaeth taliadau ystadau cyn iddynt ymrwymo i brynu’r eiddo? Eglurwch a oes gwahaniaeth rhwng ymwybyddiaeth prynwyr o daliadau ystadau ar gyfer prynu tai newydd eu hadeiladu ac ar gyfer pryn...
	2. Yn eich barn chi, a yw prynwyr yn deall effeithiau’r taliadau ystadau yn iawn? Eglurwch eich ateb
	3. Ym mha gam o’r trafodiad y cewch chi wybod fel arfer bod taliadau ystadau yn cael eu codi ar eiddo?
	4. A ydych chi wedi gweld newid yng nghyfran yr eiddo a werthir sy’n cynnwys taliadau ystadau? Os ydych, eglurwch y newid hwnnw, ac mewn perthynas â pha fath o eiddo? A oes gennych unrhyw sylwadau ynghylch pam y mae’r gyfran honno wedi newid?
	5. A yw’r taliadau ystadau yr ydych yn eu gweld yn cydymffurfio â llawlyfr Cyllid y DU ar gyfer Rhoddwyr Benthyciadau? Os nad ydynt, eglurwch ym mha ffordd, ac a yw datblygwyr yn barod i wneud y newidiadau gofynnol?
	6. A ydych chi’n ymwybodol o werthiant sydd wedi methu oherwydd bod taliad ystad wedi’i godi? (Er enghraifft, os oedd y cwmni morgeisi wedi gwrthod rhoi benthyciad ar gyfer yr eiddo, neu os oedd y prynwr yn anfodlon ar lefel debygol y taliad) Os ydych...
	7. Beth yw costau cyfartalog gweithred amrywio mewn perthynas â rhent-dal sydd eisoes yn bodoli, i eithrio’r rwymedïau yn Adran 121 o Ddeddf Tir ac Eiddo 1925, neu i ddiwygio’r telerau fel eu bod yn dderbyniol i’r prif roddwyr benthyciadau ar y stryd ...
	8. A yw’r taliadau a godir am weinyddu’r tâl ystad yn rhesymol yn eich barn chi? (Er enghraifft, mewn perthynas â hysbysiad trosglwyddo, hysbysiad am godi tâl, caniatâd i rentu neu addasu, gweithred gyfamod, tystysgrif cydymffurfio) Eglurwch eich ateb...
	9. A ydych chi’n gweld taliadau yn cael eu creu sy’n torri rheolau Deddf Rhentu 1977?
	10. Beth yw’r effaith ar hyd cyfnod trafodiad pan fydd taliad ystad yn cael ei godi?
	11. A ellid newid unrhyw beth mewn perthynas â thaliadau ystadau neu fabwysiadu mannau a chyfleusterau ar ddatblygiadau tai i wella’r sefyllfa ar gyfer eich sefydliad?

	10. Eraill
	Mynediad a Chydlyniant Cymdeithasol
	Yr heriau i breswylwyr a'u cynrychiolwyr (ASau)
	Y goblygiadau i Awdurdodau Cynllunio Lleol a Systemau Cynllunio
	Darparu safleoedd digolledu ecolegol a chynefinoedd naturiol
	Hawliau Glannau


