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8 Tachwedd 2022 
 
 

Annwyl Huw, 

 

Ysgrifennaf atoch mewn perthynas â'r amserlenni ar gyfer gwneud is-ddeddfwriaeth mewn 

cysylltiad â gweithredu Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (‘Deddf 2016’) ar 1 Rhagfyr.  

 

Mae disgwyl i Reoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 

2022 gael eu trafod yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Tachwedd. Os caiff y Rheoliadau hyn 

gymeradwyaeth y Senedd, rhagwelaf y bydd hyn yn caniatáu i set gysylltiedig o reoliadau, a 

gaiff eu hadnabod fel Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Darpariaethau 

Arbed a Darpariaethau Trosiannol) 2022 (‘y Rheoliadau Arbed a Throsiannol’), gael eu 

gwneud gan ddefnyddio'r weithdrefn negyddol. 

 

Fodd bynnag, mae yna set arall o reoliadau drafft, sy'n gysylltiedig ac sy'n debygol o fod yn 

ddibynnol ar y Rheoliadau Arbed a Throsiannol yr wyf yn rhag-weld eu gosod unwaith y 

bydd y Rheoliadau Arbed a Throsiannol wedi'u gwneud. Byddai’r Rheoliadau hyn, yr wyf yn 

rhag-weld a fydd yn cael eu galw'n Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 

(Diwygio Atodlen 12 a Diwygiad Canlyniadol) 2022 (‘Rheoliadau Diwygio Atodlen 12 a 

Diwygiad Canlyniadol’), yn ddarostyngedig i’r weithdrefn gadarnhaol a byddent yn cael eu 

trafod gan y Senedd ar 29 Tachwedd. Felly, pe byddent yn cael eu cymeradwyo, byddent 

yn gallu dod i rym mewn pryd ar gyfer gweithredu Deddf 2016 ar 1 Rhagfyr. 

 

Mae’r dilyniant angenrheidiol o ran y digwyddiadau hyn yn golygu na fyddai'n bosibl gosod 

Rheoliadau Diwygio Atodlen 12 a Diwygiad Canlyniadol 20 diwrnod llawn cyn iddynt gael eu 

trafod ar 29 Tachwedd. Fy nisgwyliad yw y byddent yn cael eu gosod ar 10 Tachwedd. Yn 

sgil hyn, byddwn yn ddiolchgar iawn pe byddai’r Pwyllgor yn ystyried cyflymu eu gwaith 

craffu ar y rheoliadau diwygiedig er mwyn galluogi'r drafodaeth yn y Cyfarfod Llawn i 

ddigwydd ddiwedd mis Tachwedd.  
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Byddai cymorth y Pwyllgor o ran y mater hwn yn cael ei werthfawrogi'n fawr. 

 

Yn gywir 
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