
Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Rhentu Cartrefi (Diogelu Eiddo mewn 

Anheddau y Cefnwyd Arnynt) (Cymru) 2022 

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 1: 

Cafodd y mater hwn ei godi yn ystod yr ymarfer ymgynghori a gynhaliwyd mewn 

perthynas â’r Rheoliadau a’r canllawiau, ac awgrymodd rhai ymatebwyr y dylid 

gwneud eithriad i’r gofyniad i ddiogelu eiddo mewn perthynas ag anifeiliaid 

anwes. Ymatebodd Llywodraeth Cymru i’r pwynt hwnnw fel a ganlyn: “Mae’r 

Rheoliadau yn amlinellu rhwymedigaethau’r landlord i ddiogelu ‘eiddo’1. Yn 

ymarferol, os yw landlord yn credu bod anifail anwes yn dal i fod mewn eiddo a 

adawyd, byddai angen dod o hyd i ateb arall ar unwaith. Gallai hynny gynnwys 

cysylltu â pherthynas agosaf neu’r RSPCA er mwyn gweld a fyddai modd iddynt 

ofalu am yr anifail/anifeiliaid”. O ran y Rheoliadau eu hunain, mae Llywodraeth 

Cymru o’r farn bod ychwanegu’r eithriad yn rheoliad 3(4)(b) (sy’n darparu nad 

oes angen i’r landlord aros am y cyfnod rhagnodedig pan fyddai diogelu digonol 

“yn golygu costau neu anhwylustod afresymol”) yn ddigonol i alluogi’r landlord i 

ymdrin ag unrhyw anifail anwes/anifail a adawyd yn yr eiddo. Bydd Llywodraeth 

Cymru yn ychwanegu’r eglurhad hwn at y ddogfen ganllaw Meddiannu anheddau 

y cefnwyd arnynt a diogelu eiddo fel bod disgwyliadau’n glir ar y mater hwn.  

 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 2: 

Yn aml gelwir landlord sy’n dod i feddu ar eiddo (a oedd gynt yn eiddo i ddeiliad y 

contract) sydd wedi ei adael mewn annedd y cefnwyd arni yn ‘feili anwirfoddol’ 

[“involuntary bailee”]. Mae Deddf Camweddau (Ymyrryd â Nwyddau) 1977 (Deddf 

1977) yn galluogi’r beili i werthu’r eiddo perthnasol, ar yr amod bod amodau 

penodol wedi eu bodloni. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn sicrhau cydbwysedd rhwng buddiannau’r landlord a 

deiliad y contract o ran diogelu eiddo sy’n parhau yn yr annedd ar ôl i ddeiliad y 

contract gefnu arni. Maent yn darparu bod rhaid cyflwyno hysbysiad a chadw at 

derfyn amser, a bod rhaid i’r landlord ddiogelu eiddo deiliad contract yn ystod y 

cyfnod hysbysu hwnnw (yn ddarostyngedig i’r eithriadau a wneir gan y 

Rheoliadau). Mae’r Rheoliadau’n gwneud y ddarpariaeth angenrheidiol i sicrhau 

yr ymdrinnir â’r eiddo perthnasol yn unol â Deddf 1977. 

 

Yn yr amgylchiadau perthnasol, mae’r teitl yn yr eiddo y cefnwyd arno yn 

trosglwyddo o’r perchennog gwreiddiol (pa un ai deiliad y contract neu drydydd 

parti ydyw) i brynwr yr eiddo yn unol ag adran 12(6) o Ddeddf 1977. 

 

O ran y mesurau diogelu ychwanegol sydd ar waith, byddem yn tynnu sylw’r 

Pwyllgor at adran 220(4) o’r Ddeddf, sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r landlord wneud 

                                                           
1 Nid yw’r gofynion yn gymwys i eiddo sy’n ‘ddarfodus’, neu eiddo a fyddai’n golygu ‘costau neu anhwylustod 
afresymol’ i’w ddiogelu: caiff landlordiaid waredu eiddo o’r fath ‘ar unrhyw adeg ac mewn unrhyw fodd’ y 
maent yn meddwl eu bod yn briodol. 



unrhyw ymholiadau sy’n angenrheidiol er mwyn bodloni ei hun bod deiliad y 

contract wedi cefnu ar yr annedd mewn gwirionedd.  

 

Ymhellach, o dan adran 222 o’r Ddeddf, caiff deiliad contract, hyd at chwe mis ar 
ôl y diwrnod y terfynwyd y contract gan y landlord, herio ailfeddiannu’r annedd 
gan y landlord ar sawl sail, gan gynnwys methiant y landlord i gyflwyno’r 
hysbysiad priodol.  

Bydd canllawiau Llywodraeth Cymru mewn perthynas â’r Rheoliadau hyn hefyd 
yn argymell bod landlordiaid sy’n ceisio defnyddio darpariaethau’r Rheoliadau 
hyn yn llunio rhestr eiddo gynhwysfawr, gyda thystiolaeth ffotograffig, o unrhyw 
eiddo y maent yn bwriadu ymdrin ag ef o dan y Rheoliadau hyn. Byddai 
Llywodraeth Cymru yn cyfeirio at y ffaith ei bod yn debyg, ym mwyafrif yr 
achosion o gefnu ar annedd, mai gwerth ailwerthu cyfyngedig iawn fyddai i’r 
eiddo y mae angen ymdrin ag ef yn unol â’r Rheoliadau hyn.  

Pwynt Craffu ar Rinweddau 3: 

Ystyriodd Llywodraeth Cymru ddull gweithredu o’r fath, ond fe’i diystyrwyd 

oherwydd daethpwyd i’r casgliad nad oedd yn angenrheidiol ychwanegu 

enghreifftiau o gostau neu dreuliau pellach at y rhai sydd wedi eu cynnwys eisoes 

(h.y. costau symud/storio ac ôl-ddyledion rhent). Yn ymarferol, mewn sefyllfaoedd 

o gefnu ar annedd, mae’n annhebygol iawn y bydd y symiau a geir o’r 

gwarediadau a ganiateir yn fwy na’r treuliau a ganiateir a fyddai’n debygol o fod 

yn ddyledus i’r landlord. O ganlyniad, daeth Llywodraeth Cymru i’r casgliad nad 

oedd angen darpariaeth bellach.  

 

 


