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------ 

5.3 SL(6)177 - Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Adolygu Penderfyniadau) (Cymru) 

2022 
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 (Tudalen 7)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-13-22 - Papur 31 - Llythyr gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, 6 Mai 

2022 

7.3 Gohebiaeth gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif 

Chwip: Y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael) 

 (Tudalennau 8 - 9)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-13-22 - Papur 20a - Llythyr at Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau a 

Chwaraeon, a’r Prif Chwip, 25 Mawrth 2022 

 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

12 Blaenraglen waith 

(16.00 - 16.20) (Tudalennau 10 - 24)  

Dogfennau atodol: 

LJC(6)-13-22 - Papur 28 - Nodyn briffio 



   
 

 

SL(6)177 – Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Adolygu 

Penderfyniadau) (Cymru) 2022  

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn ymwneud â dau fath o gontract meddiannaeth o dan Ddeddf 

Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Deddf 2016): 

(1) contractau safonol rhagarweiniol, a  

(2) chontractau safonol ymddygiad gwaharddedig. 

Mae contract safonol rhagarweiniol yn fath penodol o gontract y gellir ei ddefnyddio gan 

landlordiaid cymunedol, neu elusennau sy’n darparu swyddogaeth landlord, fel opsiwn 

amgen i gontract diogel wrth osod annedd i ddeiliad contract. Mae’r math hwn o gontract yn 

rhedeg am gyfnod cychwynnol o 12 mis ac yna’n trosi’n gontract diogel yn awtomatig, ond 

gall y landlord ofyn am orchymyn llys i ymestyn y cyfnod rhagarweiniol i gyfanswm o 18 mis. 

Mae contractau safonol rhagarweiniol yn caniatáu i landlordiaid cymunedol ac elusennau 

ganfod yn ystod y cyfnod rhagarweiniol a all deiliad contract gynnal contract diogel. Mewn 

achosion pan fydd deiliad y contract wedi dangos na fydd yn gallu cynnal contract diogel, er 

enghraifft oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol, gall y landlord geisio terfynu drwy roi 

hysbysiad o dan adran 173 o Ddeddf 2016. Mae hyn yn golygu y gellir terfynu contract 

safonol rhagarweiniol yn haws nag sy'n bosibl o dan gontract diogel. 

Mae contract safonol ymddygiad gwaharddedig yn fath penodol o gontract y gellir ei 

ddefnyddio fel dewis amgen i derfynu contract diogel pan fydd deiliad y contract wedi torri 

telerau ei gontract diogel ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol neu ymddygiad 

gwaharddedig arall. Gall y landlord wneud cais i’r llys am i gontract diogel gael ei ddisodli 

gan gontract safonol ymddygiad gwaharddedig, sydd, os caiff ei wneud, yn darparu ar gyfer 

cyfnod prawf o 12 mis lle gall y landlord geisio terfynu’r contract yn haws drwy roi hysbysiad 

o dan adran 173 o Ddeddf 2016.  Fodd bynnag, yn ystod y cyfnod prawf, mae’n ofynnol i’r 

landlord ddarparu cymorth cymdeithasol i ddeiliad y contract gyda’r nod o atal unrhyw 

ymddygiad gwrthgymdeithasol neu ymddygiad gwaharddedig pellach.  Gellir ymestyn y 

cyfnod prawf am chwe mis pellach os bydd y landlord yn gofyn am hyn a bod y llys yn 

cytuno. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn rhagnodi’r weithdrefn sydd i’w dilyn gan landlordiaid mewn 

cysylltiad ag adolygiadau y gofynnir amdanynt gan ddeiliaid contract mewn perthynas â’r 

canlynol: 

▪ penderfyniadau landlord i derfynu contractau safonol rhagarweiniol neu gontractau 

safonol ymddygiad gwaharddedig; 

▪ penderfyniadau landlord i ymestyn cyfnodau rhagarweiniol (contractau safonol 

rhagarweiniol); a 
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▪ phenderfyniadau landlord i ymestyn cyfnodau prawf (contractau safonol ymddygiad 

gwaharddedig). 

Mae'r weithdrefn a nodir yn y Rheoliadau yn darparu, er enghraifft: 

▪ rhaid i unrhyw adolygiad gael ei gynnal gan rywun heblaw’r person a wnaeth y 

penderfyniad gwreiddiol, ac os yw’r adolygiad i’w gynnal gan rywun yn yr un 

sefydliad, rhaid i’r person hwnnw fod yn uwch na’r person a wnaeth y penderfyniad 

gwreiddiol; 

▪ rhaid cynnal gwrandawiad llafar os bydd deiliad y contract yn gofyn amdano i 

ganiatáu i ddeiliad y contract wneud sylwadau yn bersonol, neu gael ei gynrychioli 

gan berson arall; 

▪ gellir cynnal gwrandawiad llafar rhithwir gyda chydsyniad ysgrifenedig deiliad y 

contract; 

▪ p’un a oes gwrandawiad llafar ai peidio, gall deiliad y contract gyflwyno sylwadau 

ysgrifenedig i’r landlord, ac mae’n rhaid i’r landlord eu hystyried; 

▪ rhaid i’r landlord roi hysbysiad ysgrifenedig i ddeiliad y contract o amser, dyddiad a 

lleoliad rhesymol gyfleus ar gyfer y gwrandawiad. 

Y weithdrefn 

Negyddol. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  

Gall y Senedd ddirymu’r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddiwrnodau pan 

fo’r Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) ar doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r dyddiad y 

cawsant eu gosod gerbron y Senedd. 

Materion technegol: craffu 

Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â’r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(v) – bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am 

unrhyw reswm penodol 

Mae Deddf 2016 yn dweud bod yn rhaid i’r landlord gynnal adolygiadau o penderfyniadau 

penodol gan y landlord. Er enghraifft, pan fydd deiliad contract yn gofyn am adolygiad o 

benderfyniad landlord o dan adran 203 o Ddeddf 2016, rhaid i’r landlord gynnal yr 

adolygiad. 

Mae rheoliad 3(1) o’r Rheoliadau yn dweud bod yn rhaid i adolygiad “gael ei gynnal gan 

berson nad oedd yn ymwneud â’r penderfyniad sy’n cael ei adolygu”. 

A ddylai’r Rheoliadau, boed ar eu hwyneb neu mewn troednodyn, atgoffa darllenwyr bod 

rhaid darllen rheoliad 3(1) yn ddarostyngedig i Ddeddf 2016 gan gynnwys, er enghraifft, 

adran 203, sy’n dweud bod yn rhaid mai’r landlord yw’r person sy’n cynnal yr adolygiad o 
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hyd? 

2. Rheol Sefydlog 21.2(v) – bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am 

unrhyw reswm penodol 

Mae rheoliad 3(1) yn dweud bod yn rhaid i adolygiad gael ei gynnal gan berson nad oedd yn 

“ymwneud” â’r penderfyniad sy’n cael ei adolygu.  

Byddem yn croesawu eglurhad ynghylch a yw'n bosibl na fyddai unrhyw berson ar gael nad 

oedd yn ymwneud â'r penderfyniad sy'n cael ei adolygu. Os felly, sut ddylai landlord 

gydymffurfio â rheoliad 3(1)?  

Mewn sawl ffordd, mae hwn hefyd yn gwestiwn ynghylch ystyr “ymwneud” â’r penderfyniad 

sy’n cael ei adolygu. 

Rhinweddau: craffu  

Nodir y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

3. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei 

fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd 

Pan fydd deiliad y contract neu gynrychiolydd deiliad y contract yn methu â bod yn 

bresennol mewn gwrandawiad llafar, mae rheoliad 9 yn rhoi dau opsiwn i’r person sy’n 

cynnal yr adolygiad: 

(a) bwrw ymlaen â'r gwrandawiad, neu 

(b) wneud cyfarwyddiadau ynghylch yr adolygiad fel y mae’r person hwnnw’n ei ystyried 

yn briodol, gan ystyried yr amgylchiadau perthnasol, gan gynnwys unrhyw esboniad 

am yr absenoldeb. 

Mae opsiwn (b) yn ei gwneud yn ofynnol i’r person sy’n cynnal yr adolygiad ystyried yr 

amgylchiadau, gan gynnwys unrhyw esboniad a roddir gan ddeiliad y contract neu 

gynrychiolydd deiliad y contract am yr absenoldeb. 

Fodd bynnag, mae opsiwn (a) yn caniatáu i’r person sy’n cynnal yr adolygiad fwrw ymlaen â’r 

gwrandawiad yn absenoldeb deiliad y contract neu gynrychiolydd deiliad y contract, waeth 

beth fo’r amgylchiadau. A ddylai opsiwn (a) fod yn ddarostyngedig i’r gofyniad i ystyried yr 

amgylchiadau ac unrhyw esboniad a roddir am yr absenoldeb? 

Yn yr un modd, pan fydd deiliad contract yn gofyn am ohirio gwrandawiad llafar, mae 

rheoliad 10 yn caniatáu i’r landlord (nid y person sy’n cynnal yr adolygiad) ganiatáu neu 

wrthod y cais “yn ôl yr hyn y gwêl y landlord ei fod yn addas”. A ddylai fod yn ofynnol i’r 

landlord ystyried unrhyw amgylchiadau perthnasol wrth benderfynu a ddylid caniatáu neu 

wrthod y cais i ohirio? 
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Ymateb Llywodraeth Cymru 

Mae angen ymateb gan Lywodraeth Cymru. 

Trafodaeth y Pwyllgor 

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn yn ei gyfarfod ar 28 Mawrth 2022 ac mae'n cyflwyno 

adroddiad i'r Senedd yn unol â'r pwyntiau adrodd uchod. 
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Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Adolygu Penderfyniadau) 

(Cymru) 2022 

 

Pwynt Craffu Technegol 1: 

Ym marn Llywodraeth Cymru, mae’r Ddeddf a’r Rheoliadau yn ei gwneud yn glir 

y bydd pob adolygiad o’r fath yn cael ei gynnal gan y landlord (neu swyddog i’r 

landlord) bob amser, fel sy’n digwydd o dan y gyfraith bresennol, ac felly nid 

ydym o’r farn bod angen diwygiad mewn perthynas â hyn.  

Pwynt Craffu Technegol 2: 

Mae’r Rheoliadau hyn yn adlewyrchu trefniadau adolygu presennol, ac nid yw 

Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o unrhyw sefyllfaoedd pan fo problem o’r fath 

erioed wedi codi mewn gwirionedd. Felly nid ydym yn bwriadu gwneud unrhyw 

ddiwygiadau i’r Rheoliadau. Fodd bynnag, bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i 

adolygu’r modd y gweithredir y darpariaethau hyn yn ymarferol.  

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau: 

 

Mae rheoliad 9(a) yn caniatáu i’r gwrandawiad fynd yn ei flaen yn absenoldeb 

deiliad y contract, ond nid yw’n gywir dehongli hyn fel pe bai’n caniatáu i’r 

gwrandawiad fynd yn ei flaen ni waeth beth fo’r amgylchiadau. Yn hytrach, mae 

rheoliad 9(b) yn caniatáu i’r adolygydd arfer disgresiwn ynglŷn ag a ddylai’r 

gwrandawiad fynd yn ei flaen, neu ynglŷn â chynnal yr adolygiad drwy ddull arall 

(er enghraifft, ymarfer desg yn hytrach na gwrandawiad), neu ei aildrefnu o bosibl 

os yw’r person sy’n cynnal yr adolygiad yn ymwybodol o unrhyw amgylchiadau a 

allai egluro absenoldeb deiliad y contract neu ei gynrychiolydd.  

 

Yn yr un modd, mae rheoliad 10 yn caniatáu i ddeiliad contract ofyn am ohirio 

gwrandawiad, ond unwaith eto mae’n rhoi disgresiwn i’r landlord ynglŷn ag a ellir 

cyfiawnhau gohirio.   

Oherwydd natur y contractau meddiannaeth sy’n dod o fewn y Rheoliadau hyn, 

bydd y mwyafrif o landlordiaid yn landlordiaid cymunedol (neu’n unigolion preifat 

sy’n arfer swyddogaethau o natur gyhoeddus). O ganlyniad, byddai gan unrhyw 

landlord o’r fath sy’n ystyried cais yn unol â’r Rheoliadau hyn ddyletswydd o dan y 

gyfraith gyhoeddus i wneud hynny mewn ffordd deg, ac i gyfiawnhau ei 

benderfyniad pe câi ei herio.  

 

Yn y ddau achos, mae’r Rheoliadau yn ceisio sicrhau cydbwysedd teg rhwng hawl 

y landlord i geisio terfynu neu estyn math penodol o gontract meddiannaeth, a 

hawl deiliad y contract i benderfyniadau o’r fath fod yn destun adolygiad. Mae 

rheoliadau 9 a 10 yn caniatáu i’r landlord arfer disgresiwn er mwyn galluogi deiliad 

y contract i fynychu gwrandawiad neu wneud cais i’w ohirio, ond hefyd er mwyn 

sicrhau na chaiff y system ei chamddefnyddio (er enghraifft, os yw deiliad contract 

wedi methu â mynychu gwrandawiadau a drefnwyd yn flaenorol ar sawl achlysur, 
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neu wedi ceisio gohirio heb reswm da, er mwyn atal penderfyniad rhag cael ei 

wneud). 
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Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru                  
Correspondence.Julie.James@gov.Wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
 
Llyr Gruffydd AS 
Cadeirydd 
Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith 
 
 
 
 

6 Mai 2022 
 
Annwyl Gadeiryddion, 
 
Rwy’n ysgrifennu yn unol â’r cytundeb cysylltiadau rhyng-sefydliadol i'ch hysbysu y bydd 
cyfarfod rhithwir o'r Grŵp Rhyngweinidogol ar Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd yn cael ei 
gynnal ar 11 Mai. Rwy’n ymddiheuro am gysylltu ar fyr rybudd.  
 
Byddaf i’n cynrychioli Llywodraeth Cymru. Bydd y cyfarfod yn trafod y pontio cyfiawn, 
Llywodraeth y DU strategaeth diogelu ffynonellau ynni sydd, a Mesur Ynni. 
 
Bydd y Grŵp yn cyhoeddi cyd-hysbysiad ar ôl y cyfarfod. Mi fyddaf yn cyhoeddi Datganiad 
Ysgrifenedig hefyd. 
 
Yn gywir, 
 

 
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change  
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

25 Mawrth 2022  

  

Annwyl Dawn, 

Y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael) 

Diolch am eich ymateb, ar 17 Mawrth, i adroddiad y Pwyllgor ar Femorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol y Bil Gwrthrychau Diwylliannol (Gwarchodaeth rhag Ymafael), ac am roi copi o’ch 

llythyr ar 16 Mawrth at y Llywydd mewn perthynas â’r Bil. Trafodwyd y ddau lythyr yn ein cyfarfod ar 

21 Mawrth. 

Rydym yn siomedig na fu’n bosibl dod i gytundeb ar welliant i’r Bil i ddarparu eithriad o gymhwyso 

paragraff 11(1)(a) o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006, sydd wedi arwain at gyflwyno 

gwelliannau i ddileu darpariaethau i Gymru o’r Bil. 

Rydym yn pryderu bod y digwyddiadau hyn yn cynrychioli methiant yn y cysylltiadau 

rhynglywodraethol rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru mor fuan ar ôl rhoi prosesau 

rhynglywodraethol newydd ar waith. Mae hyn yn bryder rydym hefyd wedi’i godi gyda’r Prif 

Weinidog. 

Gan fod cyflwr presennol y cysylltiadau rhynglywodraethol a’r broses cydsyniad deddfwriaethol o 

ddiddordeb arbennig i ni, hoffem gael dealltwriaeth fanwl o sut y daeth y materion hyn i’r amlwg wrth 

ddatblygu’r Bil hwn ac yn ystod ei hynt. Rydych yn cyfeirio at lythyr gweinidog ar 25 Ionawr yn eich 

llythyr chi; byddem yn ddiolchgar i gael copi, ac o unrhyw ohebiaeth berthnasol arall neu gofnodion 

cyfarfodydd perthnasol y gallwch eu rhannu. 

Dawn Bowden AS 

Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon, a’r Prif Chwip 
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Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at y Llywydd, Cadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y 

Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol; a'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y 

Cyfansoddiad. 

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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