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Mwy na 6

Sawl eiddo sydd gennych?

57.07%

13.92%

23.91%

5.10%

Mae pob un o’m tenantiaid wedi talu’r rhent llawn (ewch i cwestiwn 4)

Mae o leiaf un o’m tenantiaid wedi methu â thalu unrhyw rent 

Mae o leiaf un o’m tenantiaid wedi methu â thalu’r rhent llawn

Nid oes unrhyw un o’m tenantiaid wedi medru talu eu rhent

Pa un o’r datganiadau canlynol sy’n berthnasol i’ch tenant/iaid mewn 
perthynas â thalu eu rhent ers cyflwyno'r cyfyngiadau ar symud ar 23 
Mawrth?

Canlyniadau Holiadur Landlord: COVID-19
Nifer o ymatebion: 1343
Dyddaid agor: Dydd Iau 21 Mai 2020 | Dyddiad Cau: Dydd Iau 29 Mai 2020

Sylwch: Mae’r rhain yn ganlyniadau dros dro o arolwg o landlordiaid preifat. Nid yw’r wybodaeth 
reoli hon wedi cael ei dilysu’n drylwyr eto a nad yw gwiriadau ansawdd data ar gyfer ystadegau 
swyddogol pellach wedi’i chyflawni eto. Mae’r data yn ei ryddhau ar hyn o bryd gan ei fod yn 
darparu gwybodaeth am sut mae pandemig Covid-19 wedi effeithio ar denantiaid a landlordiaid. 
Cyhoeddir y canlyniadau terfynol yn fuan yn y dyfodol. 
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Hyd at 1 wythnos

Hyd at 2 wythnos

Hyd at 3 wythnos

Hyd at 4 wythnos

Hyd at 5 wythnos

Hyd at 6 wythnos

Hyd at 7 wythnos

Hyd at 8 wythnos

Mwy nag 8 wythnos

Sawl wythnos o rent, ar gyfartaledd, y mae eich tenant/iaid wedi methu 
â thalu yn ystod y pandemig coronafeirws, ers cyflwyno’r cyfyngiadau 
ar symud ar 23 Mawrth?



Ydyn, 27.41%

Nac ydyn, 72.59%

A ydy eich tenant/iaid wedi gofyn i’r rhent gael ei ostwng neu am 
seibiant rhag talu’r rhent i’w helpu yn sgil y pandemig coronafeirws, 
ers cyflwyno’r cyfyngiadau ar symud ar 23 Mawrth?

66.79%

4.87%

10.17%

5.16%

13.01%

Na – a  dydy’r tenant ddim wedi holi am ostyngiad rhent

Na – gofynnodd y tenant am ostyngiad rhent ond doedd dim modd i mi ei 
ganiatáu

Ydw – gofynnodd y tenant/iaid am ostyngiad rhent

Ydw – bydd gostyngiad rhent ar gael os bydd y tenant yn holi

Ydw – cynigiais ostyngiad rhent i’r tenant

A ydych chi wedi gallu gostwng y rhent i’ch tenant/iaid yn sgil y 
pandemig coronafeirws, ers cyflwyno’r cyfyngiadau ar symud ar 23 
Mawrth

73.69%

3.78%

8.72%

5.89%

7.92%

Na – dydy’r tenant ddim wedi holi am seibiant rhent

Na – gofynnodd y tenant am seibiant rhent ond doedd dim modd i mi ei 
ganiatáu

Ydw – gofynnodd y tenant/iaid am seibiant rhent

Ydw – bydd seibiant rhent ar gael os bydd y tenant yn holi

Ydw – cynigiais seibiant rhent i’r tenant

A ydych chi wedi gallu rhoi seibiant rhag talu rhent i’ch tenant/iaid yn 
sgil y pandemig coronafeirws, ers cyflwyno'r cyfyngiadau ar symud ar 
23 Mawrth?

Ydw, 19.07%

Nac Ydw, 65.87%

Gwell gennyf beidio â rhoi 
gwybod, 15.07%

A ydych chi’n ei chael hi’n anodd i dalu eich alldaliadau o ganlyniad i’r 
ffaith nad yw eich tenant/iaid yn talu rhent yn ystod y pandemig, ers 
cyflwyno’r cyfyngiadau ar symud ar 23 Mawrth



43.94%

10.68%

29.77%

3.24%

7.20%

2.04%

3.12%

Nac ydw – dw i ddim wedi ceisio cael cymorth 

Nac ydw – rwy wedi ceisio cael cymorth, ond dw i ddim yn gymwys i gael 
cymorth

Nac ydw – defnyddio cynilion sydd gennyf

Ydw – benthyciad 

Ydw – seibiant rhag talu’r morgais

Ydw – teulu a ffrindiau

Ydw – cymorth ariannol arall oddi wrth y Llywodraeth (budd-daliadau, 
grantiau etc.)

Os mai ‘ydw’ oedd eich ateb, a ydych chi wedi ceisio cael cymorth 
ariannol


