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Annwyl John 

Diolch ichi am eich llythyr yn dilyn fy sesiwn dystiolaeth ddiweddaraf mewn perthynas â'r Bil 
Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru) gerbron y pwyllgor ar 19 Medi. Rwyf wedi ymateb i'r 
materion yn eich llythyr yn y drefn y cawsant eu codi. 

Trosolwg o'r canllawiau i denantiaid a landlordiaid cyn i'r Bil ddod i rym 

Rwyf wedi nodi o sesiynau tystiolaeth y pwyllgor bod rhanddeiliaid wedi mynegi ansicrwydd 
ynghylch yr amgylchiadau lle y gallai taliad diffygdalu ar gyfer contract ddigwydd. Ein 
bwriad, wrth ddarparu canllawiau mewn perthynas â'r taliadau hyn, yw darparu'r 
enghreifftiau mwyaf cyffredin o amgylchiadau o'r fath ac amlinellu'r arfer gorau.    Byddai 
canllawiau o'r fath yn anstatudol er mwyn adlewyrchu'r ymarfer yn y sector. Byddwn yn 
fodlon darparu rhagor o fanylion ar ôl i swyddogion gael cyfle i ymgysylltu ymhellach â'r 
sector. Byddwn yn disgwyl i hyn fod yn bosibl yn ystod trafodion cyfnod 2. 

Y darpariaethau hawl i rentu yn y Bil 

Mae Deddf Mewnfudo 2014 yn ymwneud â maes sydd heb ei ddatganoli ac mae Deddf 
2014 yn cwmpasu'r DU yn ei chyfanrwydd. Nid yw cyfeiriad at Ddeddf 2014 ym mharagraff 
7 o Atodlen 2 i'r Bil yn cychwyn adran 22 o Ddeddf 2014, nac yn cadarnhau'r hawl i rentu 
yng Nghymru, yn hytrach mae'n adlewyrchu deddfwriaeth sydd eisoes ar y llyfr statud. Ni 
ellir anwybyddu hyn.   

Byddai dileu'r ddarpariaeth hon o Atodlen 2 yn rhoi landlordiaid yng Nghymru dan anfantais 
o'u cymharu â'u cymheiriaid yn Lloegr. Byddai'n ofynnol i landlord yng Nghymru ddychwelyd 
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blaendal cadw er gwaethaf y ffaith y byddai tenant wedi darparu gwybodaeth ffug neu 
gamarweiniol, ond ni fyddai'n rhaid i landlord yn Lloegr wneud hynny.   

Byddai'n rhaid ad-dalu'r blaendal yng Nghymru er gwaethaf y ffaith bod y landlord wedi'i 
wahardd rhag rhoi contract i ddeiliad y contract pan na fyddai disgwyl bod y landlord, a 
phan na ellid yn rhesymol bod wedi disgwyl i'r landlord, wybod y sefyllfa cyn derbyn y 
blaendal ac o ganlyniad bod y partïon yn methu â llofnodi'r contract cyn y dyddiad cau ar 
gyfer cytundeb.   

Yn ystod y cyfnod hwn, byddai hawl cynnig cyntaf mewn perthynas â rhoi'r contract, yn 
amodol ar y landlord yn cynnal gwiriadau addasrwydd. Byddai hyn yn creu anfantais glir i 
landlord yng Nghymru o'i gymharu â landlord yn Lloegr, o ganlyniad i ddeddfwriaeth sy'n 
berthnasol i'r DU gyfan. Rydym o'r farn y dylid cadw'r ddarpariaeth hon yn y Bil a hynny'n 
bennaf i sicrhau bod landlordiaid yng Nghymru a Lloegr yn cael eu trin yn gyfartal mewn 
modd sy'n adlewyrchu'r ddeddfwriaeth bresennol. 

Gwerthusiad ôl-ddeddfwriaethol 

Dylai gwerthusiad ôl-ddeddfwriaethol ganolbwyntio ar ba mor llwyddiannus yw'r 
ddeddfwriaeth benodol hon - os caiff ei phasio gan y Cynulliad Cenedlaethol a'i deddfu - o 
ran cyflawni'r amcan polisi o wella mynediad a symudiad o fewn y sector rhentu preifat drwy 
wahardd asiantiaid gosod eiddo a landlordiaid rhag codi ffioedd ar ddeiliaid contractau. 
Bydd hefyd yn ceisio monitro'r effaith ar y sector, fel y nodir yn y memorandwm esboniadol.  

Wrth ymgymryd â'r gwerthusiad, bydd gennym, am y tro cyntaf, ystod o ddata a gesglir gan 
Rhentu Doeth Cymru, gan gynnwys cofrestriadau, dad-gofrestriadau a gwybodaeth 
drwyddedu ar gyfer asiantiaid gosod eiddo a landlordiaid. Bydd yr wybodaeth unigryw hon 
yn ein helpu i ddeall y sector a'r newidiadau iddo dros amser yn fanylach na'r hyn a fu'n 
bosibl yn flaenorol a'r hyn sy'n bosibl mewn rhannau eraill o'r DU ar hyn o bryd. Yn benodol, 
byddwn yn gallu nodi newidiadau yn nifer yr asiantiaid gosod eiddo, landlordiaid ac eiddo yn 
y sector. Byddwn hefyd yn defnyddio yr ystadegau cenedlaethol sydd ar gael yn gyhoeddus 
a data Swyddogion Rhenti Cymru am y sector rhentu preifat i nodi newidiadau i lefelau 
rhent.  

Bydd unrhyw newidiadau i'r sector a nodwyd drwy'r gwaith monitro data manwl hwn yn 
ysgogi gwaith archwilio ac ymchwilio ymhellach, gan gynnwys ymchwil feintiol neu ansoddol 
i edrych ar y ffactorau sylfaenol. 

Bydd y gwaith monitro hwn yn parhau o'r dyddiad y gweithredir y ddeddfwriaeth, os bydd y 
Cynulliad Cenedlaethol yn ei phasio. 

Pam nad yw'r Bil yn rhoi pwerau i awdurdodau lleol gynorthwyo deiliaid contract i adennill 
taliadau gwaharddedig 

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd o dan adran 60 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 i 
ddarparu gwybodaeth, cyngor a chymorth, yn rhad ac am ddim, ar gyfer mynediad i gymorth 
er mwyn atal unrhyw un rhag dod yn ddigartref. Efallai y bydd deiliad contract sy'n agored i 
risg o'r fath yn gallu derbyn cymorth o'r fath. 

Ar gyfer hawlwyr nad ydynt mewn perygl o fod yn ddigartref, ond sydd, serch hynny, yn 
gofyn am help gan yr awdurdod lleol i wneud hawliad, bydd awdurdodau lleol yn eu cyfeirio 
at gorff cynghori megis Cyngor ar Bopeth Shelter Cymru ac NUS Cymru, sydd eisoes yn 
arbenigo mewn cefnogi unigolion sy'n wynebu anghydfodau ariannol neu anawsterau 
ariannol. Yn hynny o beth, rwy'n credu eu bod mewn sefyllfa well i gynnig y math hwn o 
gymorth o ystyried eu harbenigedd a'u profiad. Yn ogystal, mae rhoi pwerau i awdurdodau 



lleol gynorthwyo deiliaid contractau i adennill taliadau gwaharddedig yn creu'r risg y bydd yr 
awdurdodau hynny'n cael eu tynnu i mewn i anghydfodau parhaus, a fydd yn aml yn hirfaith, 
ynghylch hawliadau ariannol. Yn ogystal â dyblygu gwaith, gall hyn olygu bod adnoddau'n 
cael eu dargyfeirio o ddyletswyddau gwasanaethau cyhoeddus ehangach, gan gynnwys y 
rhai a fyddai'n angenrheidiol er mwyn gorfodi'r Bil yn llwyddiannus.   

Rwy'n gobeithio y bydd yr ymateb hwn yn eich cynorthwyo gyda'ch gwaith craffu parhaus ar 
y Bil ac rwy'n edrych ymlaen at barhau i weithio gyda'r pwyllgor. 

Yn gywir 
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