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18 Ebrill 2022 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 23 Mawrth ynglŷn â Deiseb P-06-1272: Gwahardd 

defnyddio ‘cymalau dim anifeiliaid anwes’ mewn cytundebau tenantiaeth yng Nghymru. 

Nid yw’r sefyllfa yng Nghymru a Lloegr mor wahanol ag sy’n cael ei awgrymu yn y ddeiseb – 

ar hyn o bryd nid oes hawl statudol yng Nghymru, nac mewn unrhyw le arall yn y DU o ran 

hynny, i denant gadw anifail anwes.  

Er bod y cytundeb tenantiaeth enghreifftiol sydd ar gael ar wefan Llywodraeth y DU yn 

cynnwys cymal anifeiliaid anwes, nid yw’n atal landlordiaid rhag gwrthod derbyn anifeiliaid 

anwes os yw gwneud hynny yn rhesymol. Yn wir, mae Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn 

dweud y dylai cymal ‘dim anifeiliaid anwes’ ganiatáu i denantiaid ofyn am ganiatâd i gadw 

anifeiliaid anwes – nid yw hyn yr un peth â rhoi’r hawl iddynt gadw anifeiliaid anwes. Fodd 

bynnag, ni chaiff landlord wrthod unrhyw gais o’r fath yn afresymol.  

Mae’r sefyllfa yn Lloegr a ddyfynnir gan y deisebydd yn debyg i’r sefyllfa a amlinellir yn y 

canllawiau ar ein gwefan mewn perthynas â Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 sy’n 

dweud ‘Dylai unrhyw gymal sy’n ymwneud ag anifeiliaid anwes fel teler ychwanegol yn y 

contract ganiatáu i ddeiliad contract ofyn caniatâd i gadw anifail anwes, ac ni fyddai gan y 

landlord hawl i wrthod y cais yn afresymol’. 
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Er ei bod yn bosibl y bydd gan landlordiaid resymau dilys dros beidio â chaniatáu anifeiliaid 

anwes, yn aml mae modd gwneud cyfaddawd, fel cynnwys cymal yn y contract sy’n ei 

gwneud yn ofynnol i’r tenant dalu am lanhawr proffesiynol ar ddiwedd y denantiaeth. Mae’n 

bosibl y bydd rhai landlordiaid ac asiantiaid yn gofyn am flaendal ychydig yn uwch gan y 

tenant cyn caniatáu cadw anifail anwes yn yr eiddo, i dalu am unrhyw ddifrod posibl.  

Rwy’n cefnogi’n llwyr ganllawiau Arferion Da yr RSPCA ar gyfer anifeiliaid anwes mewn 

eiddo a rentir yn breifat, ynghyd â’r canllaw Cartref i Bawb ar y cyd â landlordiaid ac 

asiantiaid preifat drwy Rentu Doeth Cymru:

https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/Uploads/Downloads/00/00/00/83/DownloadFileCYM_FI
LE/RSPCA-Homes-for-All-Report-Cymraeg.pdf 

https://www.rhentudoeth.llyw.cymru/Uploads/Downloads/00/00/00/84/DownloadFileCYM_FI
LE/RSPCA-Cymru-Pets-Policy-for-Private-Landlords-Cymraeg.pdf

Yn gywir, 

Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
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