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Annwyl John, 
 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 30 Medi, yn dilyn fy ymddangosiad gerbron y Pwyllgor 
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 21 Medi.  
 
Yn ystod y sesiwn, cytunais i ysgrifennu atoch ynglŷn â thrafod cymorth ar gyfer ffoaduriaid 
Syria gyda Llywodraeth y DU ac ynglŷn â bwriad Llywodraeth y DU i gyflwyno Deddf 
Hawliau Prydeinig. 
 
Nid wyf wedi cael unrhyw drafodaethau uniongyrchol gyda'r Gweinidog Gwladol dros 
Fewnfudo, Robert Goodwill AS, eto.  Fodd bynnag, mae wedi ysgrifennu ataf ynglŷn â 
phlant sy'n geiswyr lloches ac sy'n ffoaduriaid, sydd ar eu pen eu hunain, gan gydnabod 
ymdrechion Awdurdodau Lleol Cymru i roi cymorth ceiswyr lloches a'u teuluoedd. At hynny, 
cyfarfu Prif Weinidog Cymru yn ddiweddar â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac mae 
wedi cytuno y dylid gwneud cais ar y cyd i'r Swyddfa Gartref am gymorth ychwanegol, gan 
adlewyrchu safbwynt yr Alban hefyd o bosibl. Rwy'n edrych ymlaen at ddeialog barhaus 
gyda Llywodraeth y DU ar y materion hyn. 
 
Ar 7 Medi, holodd Pwyllgor Cyfiawnder Seneddol y DU yr Ysgrifennydd Gwladol dros 
Gyfiawnder, Elizabeth Truss AS, ynglŷn â chynlluniau Llywodraeth y DU i ddisodli Deddf 
Hawliau Dynol 1998 â Deddf Hawliau. Pan bwyswyd arni gan y Pwyllgor am fwy o fanylion 
am y cynigion, fel yr amseru a'r effaith ar y gweinyddiaethau datganoledig, yr wyf ar ddeall i 
Ms Truss ddweud eu bod yn dal i edrych ar y paramedrau a bod angen ymgynghori'n 
drwyadl ar y cynigion. Fodd bynnag, cadarnhaod Ms Truss na fyddai'r cynigion yn golygu 
tynnu'n ôl o'r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol. Felly, byddaf yn hysbysu'r Pwyllgor 
pan fydd unrhyw wybodaeth bendant am y cynigion ar gael. Mae'n hanfodol bod 
Llywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhan o unrhyw ymgynghoriad sy'n 
effeithio ar hawliau dynol pobl Cymru, ac rydym yn disgwyl i Lywodraeth y DU gyflawni ei 
hymrwymiad i ymgynghori'n llawn ar y cynigion hyn. 
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Yn eich llythyr, gofynnoch am wybodaeth am nifer o faterion ychwanegol.  Gofynnoch a wyf 
yn ystyried gwneud unrhyw newidiadau i'r cyfnod o amser y mae'n rhaid i landlordiaid preifat 
gofrestru a chael trwydded o'i fewn o dan Ran 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.  Erbyn hyn 
rwyf wedi cael cyfle i ystyried ymhellach y posibilrwydd o newid y cyfnod o amser y mae'n 
rhaid i landlordiaid preifat gofrestru a chael trwydded o'i fewn ond nid wyf yn argyhoeddedig 
ynglŷn â mantais hyn, os bydd mantais o gwbl. Mae landlordiaid wedi cael blwyddyn i 
gofrestru a dod yn drwyddedig, a hoffwn roi clod i'r llu o landlordiaid sydd wedi gwneud 
hynny. Mae perygl nawr y gall y rhai sydd wedi ei gadael yn hwyr fod yn torri'r gyfraith. 
Roeddem yn gwybod o'r cychwyn y byddai hyn yn risg ac fe wnaethom rybuddio 
landlordiaid i osgoi hyn os yn bosibl. Fy mhryder gydag ymestyn y cyfnod amser ymhellach 
yw y bydd yr un broblem yn digwydd gyda'r terfyn amser newydd gan y bydd rhai bob 
amser yn gadael pethau tan y funud olaf. Teimlaf nad yw'n iawn oedi cyn gweithredu'r 
ddeddfwriaeth oherwydd nad yw unigolion wedi cymryd eu cyfrifoldebau o ddifrif. Rwyf 
hefyd yn credu y byddai hyn yn cyfleu'r neges anghywir ynglŷn â pha mor bwysig yw ein 
gwaith deddfu. Mae angen i landlordiaid ac asiantau gymryd camau nawr i gofrestru neu 
wneud cais am drwydded. O ran y rhai sydd wedi ei gadael yn rhy hwyr i ddilyn cwrs 
hyfforddi, byddwn yn awgrymu eu bod yn ystyried cwblhau'r hyfforddiant ar-lein yn lle 
hynny. Os bydd eu cais wedi'i gyflwyno erbyn y dyddiad cau, dylai hyn fod yn ddigon i osgoi 
unrhyw gamau yn eu herbyn a bydd Rhentu Doeth Cymru yn prosesu eu cais am drwydded 
cyn gynted ag y bo modd. 
 
O ran cefnogi landlordiaid newydd i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'u rhwymedigaethau 
statudol o dan Ran 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014, bydd yn rhaid iddynt sicrhau eu bod yn 
cofrestru ac yn gwneud cais am drwydded neu benodi asiant trwyddedig o fewn yr amserlen 
a nodir yn y Ddeddf. Mae'r Ddeddf yn darparu cyfnod o 28 diwrnod i landlordiaid gofrestru. 
Gan mai dim ond tua 15-20 munud y mae'n ei gymryd i gofrestru ar lein, mae'r amser hwn 
yn ddigonol. Gellir ymgymryd â hyfforddiant ar unrhyw adeg ac mae'r cyfleuster hyfforddi ar-
lein yn cynnig mwy fyth o hyblygrwydd a dewis. Nid yw dod yn landlord newydd yn rhywbeth 
sy'n digwydd dros nos neu'n ddifeddwl fel arfer. Fel gydag unrhyw broffesiwn arall, bydd 
angen i unrhyw ddarpar landlordiaid sicrhau eu bod yn cydymffurfio â phob un o'u 
rhwymedigaethau cyfreithiol. Mae gwefan Rhentu Doeth Cymru yn rhoi digon o arweiniad a 
chymorth i landlordiaid newydd ac, a barnu wrth yr adborth rwyf wedi'i gael hyd yma, mae'r 
staff yn gefnogol iawn ac yn hynod gymwynasgar.  
 
Gofynnoch am fanylion cynlluniau Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael ag unrhyw faterion a all 
godi o benderfyniad  y Swyddfa Ystadegau Gwladol i ailddosbarthu Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig Cymru yn gyrff sector cyhoeddus. Rydym yn ymchwilio i 
ddatrysiad deddfwriaethol i'r mater o ailddosbarthu. Gall Cymdeithasau Tai fod yn hyderus y 
bydd yn cael ei ddatrys. Bydd fy swyddogion yn gweithio'n agos gyda chynrychiolwyr 
rhanddeiliaid a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddatblygu pecyn deddfwriaethol a fydd yn 
cyflwyno'r diwygiadau angenrheidiol ond yn sicrhau bod y sector yn parhau i gael ei 
reoleiddio'n effeithiol. Mae hyn yn golygu y byddant yn gallu parhau i fenthyca oddi wrth y 
sector preifat er mwyn ein helpu i gyrraedd ein targed o 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn 
ystod tymor y Cynulliad hwn.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
O ran cynaliadwyedd gwasanaethau arbenigol yn y sector trais yn erbyn menywod a cham-
drin domestig, mae'r Grant Gwasanaethau Cam-drin Domestig wedi bod ar waith ers dros 
10 mlynedd ac mae'n cefnogi prosiectau sy'n ymwneud â thrais yn erbyn menywod, cam-
drin domestig a thrais rhywiol.  Cynhaliwyd adolygiad o ddyrannu'r Grant Gwasanaethau 
Cam-drin Domestig a sut yr ymdrinnir â'r grant yn 2014 er mwyn sicrhau bod cyllid yn y 
dyfodol yn cyd-fynd yn well ag amcanion y Ddeddf a chyfeiriad polisi ehangach yn y maes 
hwn.  Ar hyn o bryd rydym yn ystyried opsiynau i newid i ddull mwy rhanbarthol gydag 
Awdurdodau Lleol er mwyn rhoi cyfle i geisiadau am gyllid yn y dyfodol fod yn fwy ymatebol 
i anghenion lleol.  Nod yr adolygiad hwn oedd annog a hwyluso mwy o gydweithio rhwng 
partneriaethau Diogelwch Cymunedol a phartneriaid perthnasol wrth gyflawni prosiectau 
trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol gan gynnwys y rhai a ariennir 
drwy'r Grant Gwasanaethau Cam-drin Domestig, ond nid yn gyfyngedig i hynny, drwy nodi 
cydflaenoriaethau o fewn eu priod feysydd. 
 
Rydym yn annog Awdurdodau Lleol a'u partneriaid i fabwysiadu dull mwy cydweithredol o 
ddarparu gwasanaethau.  Gall hyn olygu comisiynu a darparu gwasanaethau ar sail 
ranbarthol er mwyn gwella gwasanaethau sy'n mynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, 
cam-drin domestig a thrais rhywiol fel canlyniad allweddol. Rwy'n disgwyl i Awdurdodau 
Lleol weithio gydag Awdurdodau Lleol cyfagos ac ar draws ardaloedd Byrddau Iechyd Lleol 
i asesu anghenion a darpariaeth leol, gan nodi ble y bydd mwy o ffocws ar ddarparu 
gwasanaethau yn hwyluso gwerth am arian a hyblygrwydd gwasanaethau a ariennir er 
mwyn diwallu anghenion lleol, gan ddarparu gwell gwasanaeth i ddioddefwyr. Bydd y broses 
hon yn cael ei chyflawni drwy ymgynghori â rhanddeiliaid, darparwyr gwasanaethau 
arbenigol a goroeswyr i helpu i sicrhau asesiad cynhwysfawr o anghenion a darparu 
gwasanaethau dilynol.  Mae fy swyddogion wedi cwrdd â'r Sector Arbenigol i drafod y model 
cyllido cynaliadwy a bydd y trafodaethau hyn yn parhau. 
 
Yn ystod y sesiwn, cyfeiriwyd at adolygiad arfaethedig o Reoliadau Adeiladu, Rhan L (Arbed 
tanwydd ac ynni). Gan mai un o feysydd cyfrifoldeb fy nghydweithiwr, Ysgrifennydd y 
Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, yw hwn, rwyf wedi gofyn iddi roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor ar y mater maes o law. 
 
Yn olaf, o ran ymgysylltu â'r Cynulliad, mae'r pedair strategaeth drawsbynciol a amlinellir yn 
Symud Cymru Ymlaen yn cynrychioli dull llywodraeth gyfan o gyflawni ein blaenoriaethau a 
sicrhau canlyniadau gwell i bobl Cymru. Bydd hyn yn gofyn am gydweithio gan bob aelod o'r 
Cabinet, bob Gweinidog a phob un o Adrannau Llywodraeth Cymru. Wrth ddatblygu'r 
strategaethau, bydd y trefniadau ar gyfer cydweithio agos ar draws y llywodraeth yn cael eu 
sefydlu.  
 
Yn gywir, 
 

 
Carl Sargeant AC/AM 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant 
Cabinet Secretary for Communities and Children 
 



 

 

 




