
Ymateb y Llywodraeth: Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Tenantiaethau 
Preswyl: Estyn Cyfnod Gwarchodaeth Rhag Troi Allan) (Rhif 3) (Cymru) 2021 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 2:  

Ymateb  
 
Fel y mae’r Pwyllgor wedi ei nodi, pennir y sail resymegol ar gyfer y penderfyniad ym 
mharagraff 4.4 o’r Memorandwm Esboniadol, ac fe’i crynhoir eto ym mharagraff 
6.12. Mae paragraffau 6.8 a 6.18 yn nodi effeithiau ariannol ac economaidd posibl y 
Rheoliadau ar landlordiaid ac eraill ond maent hefyd yn nodi’r pethau hynny sy’n 
helpu i liniaru unrhyw effeithiau niweidiol. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi ei bodloni bod y Rheoliadau yn gydnaws â Hawliau’r 
Confensiwn. 
 

Pwynt Craffu ar Rinweddau 3:  

Ymateb  

Mae paragraff 6.12 o’r Memorandwm Esboniadol yn datgan ‘o ystyried y cynnydd 
diweddar a ragwelwyd o ran nifer yr achosion a nifer y derbyniadau a chyfnodau yn 
yr ysbyty, parhau â’r cyfnodau hysbysu chwe mis sy’n debygol o gefnogi orau yr 
amcanion o gyfyngu ar y feirws a’i arafu, lleihau’r baich ar staff y rheng flaen, a 
chefnogi pobl. Yn benodol, mae’r pryderon ynghylch ton arall ynghyd â’r effaith a 
ddisgwylir ar y gwasanaeth iechyd yn sgil pwysau arferol y gaeaf, yn gymhelliad i 
weithredu’n fwy gofalus.’  
 
Efallai yr hoffai’r Pwyllgor nodi bod dull gweithredu mwy gofalus hefyd yn cael ei 
ddilyn yn yr Alban, lle y mae’r cyfnod hysbysu ar gyfer y rhan fwyaf o seiliau (gan 
gynnwys ôl-ddyledion rhent) wedi ei estyn i chwe mis hyd at 31 Mawrth 2022, ac yng 
Ngogledd Iwerddon, lle y bydd cyfnodau hysbysu hirach o ddeuddeg wythnos yn 
parhau i fod yn eu lle hyd at fis Mai 2022. 

 
Pwynt Craffu ar Rinweddau 6:  

Ymateb  

Bydd y Pwyllgor yn dymuno nodi bod y Grant Caledi Tenantiaeth wedi ei gyflwyno’n 
swyddogol ers i Lywodraeth Cymru roi ei hymateb blaenorol. Mae’r Grant yn cefnogi 
tenantiaid sydd ag ôl-ddyledion rhent yn ddyledus i’w landlordiaid, ac a gronnwyd o 
ganlyniad i Covid-19 hyd at fis Mehefin 2021, ac yn lliniaru rhai o effeithiau 
economaidd y Rheoliadau ar landlordiaid, yn enwedig gan y telir y grant yn 
uniongyrchol i landlordiaid ar ran y tenant sy’n gwneud cais.  

Mae’r Grant Caledi Tenantiaeth wedi disodli’r Benthyciad Arbed Tenantiaeth. Yn 
achos tenantiaid sydd eisoes wedi cael benthyciad drwy’r cynllun, bydd eu 
benthyciad yn cael ei droi’n grant.  

 

  


