
Egwyddorion cyffredinol Bil Rhentu Tai (Diwygiad) (Cymru) a’r angen i 

ddeddfwriaeth i gyflawni’r bwriad polisi a nodwyd. 

Yn gyffredinol, rydym yn croesawu egwyddorion cyffredinol y Bil a’r ymgais i wneud y 
sector rhent preifat yn fwy diogel i denantiaid. Fodd bynnag, rydym yn poeni am effaith 
negyddol posibl y gallai’r ddeddfwriaeth gael ar landlordiaid y sector rhent preifat, a’r 
risg gysylltiedig o landlordiaid yn gwerthu eu heiddo o ganlyniad i hyn.  

Mae’r Bil yn galluogi deiliaid contractau nad ydynt wedi torri amodau’r contract i gael 
digon o amser i ddod o hyd i lety addas arall.  Fodd bynnag, rydym yn bryderus y bydd 
rhai landlordiaid yn penderfynu gadael y farchnad yn sgil hyn, neu fod yn fwy gofalus 
wrth ddewis deiliaid contract i’w derbyn. Mae risg hefyd y bydd landlordiaid yn cynyddu 
rhent i leddfu unrhyw golledion ariannol a achosir gan y ddeddfwriaeth newydd hon.  

Fodd bynnag, mae’r farn fod y sector rhent preifat yn opsiwn ansefydlog ac yn opsiwn 
dros dro yn eang iawn, ac yn arwain at bwysau cynyddol ar dai cymdeithasol gan fod 
pobl yn cael eu denu at y sicrwydd tenantiaeth y maent yn eu cynnig.  Felly, dylid 
croesawu unrhyw symudiad tuag at wneud y sector rhent preifat yn fwy diogel.  

Yn ogystal, dylai cynyddu’r cyfnodau rhybudd gynorthwyo i atal digartrefedd gan felly 
leihau’r baich ar lety dros dro.   

Felly, rydym yn croesawu’r Bil ar y cyfan, ond mae angen addysgu landlordiaid yn 

ofalus i sicrhau eu bod nhw’n cael cefnogaeth i ddeall a chroesawu’r newidiadau.  

Unrhyw rwystrau posibl o ran gweithredu darpariaethau’r Bil, ac os yw’r Bil yn 

eu hystyried. 

Mae’r memorandwm eglurhaol yn tybio ar sail gwybodaeth y bydd y rhan fwyaf o 

landlordiaid sector preifat, ar ôl y diwygiadau, yn ceisio meddiannu gan ddefnyddio 

torri tenantiaeth neu ôl-ddyledion rhent difrifol fel rheswm.  Golyga hyn y bydd cynnydd 

yn nifer yr achosion sy’n symud ymlaen i wrandawiad llys.  Bydd angen i’r gwasanaeth 

llys fod yn barod i ymdrin â chynnydd mewn achosion meddiannaeth yn sgil hyn, a 

bydd angen i farnwyr gael hyfforddiant llawn i ddeall yn llwyr y newidiadau.   

Bydd angen strategaeth gyfathrebu clir a chynhwysfawr ynghylch y newidiadau ddaw 

yn sgil y Bil gyda deiliaid contractau, landlordiaid, awdurdodau lleol a phrif randdeiliaid 

eraill.  Mae rhannu’r wybodaeth hon yn hanfodol i sicrhau bod pawb yn gyfarwydd â’r 

gofynion newydd. Mae’r Bil eisoes wedi rhoi hyn ar waith i raddau drwy alluogi 

landlordiaid i dynnu nôl ac ail-gyflwyno hysbysiad anghywir o fewn pedwar diwrnod ar 

ddeg os oes camgymeriadau o ran cyfrifo dyddiadau a chyflwyno gwaith papur, fodd 

bynnag mae angen meddwl mwy am ddyrannu cyfnod amser er mwyn i’r holl bartïon 

perthnasol ddeall a rhoi’r newidiadau ar waith.  

O ystyried y dystiolaeth yn y Memorandwm Eglurhaol bod ‘landlordiaid yn erbyn 

cynigion y Bil ar y cyfan’, nid yw’n glir ar hyn o bryd os bydd angen i awdurdodau lleol 
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ddelio â gorfodaeth os nad yw rhai landlordiaid yn glynu at eu cyfrifoldebau newydd 

dan y Bil neu os oes ganddynt gapasiti i wneud hynny.   

 

Bydd y Bil yn galluogi tenantiaid i adrodd materion am bethau yn y tai heb ofni y 

byddant yn cael eu troi allan mewn modd ddialgar. Gall hyn gael effaith gadarnhaol o 

ran gwella cyflwr eiddo ledled y sector a gwella enw da’r sector rhent preifat.  Fodd 

bynnag, bydd angen rhagor o wybodaeth ynghylch gweithredu’r gwaith o atal pobl yn 

cael eu troi allan o’u cartrefi mewn modd ddialgar unwaith y mae tenant wedi cyflwyno 

hawliad dadfeiliad, a bydd angen canllawiau clir o ran amserlenni adrodd am waith 

trwsio a rhoi rhybudd.    

 

Priodoldeb y pwerau yn y Bil i Weinidogion Cymru greu is-ddeddfwriaeth. 

 

Fel y nodir yn y Memorandwm Esboniadol, teimlwn ei bod yn hanfodol i Lywodraeth 

Cymru gynnal ymgynghoriadau ar gynnwys yr is-ddeddfwriaeth gyda phawb sydd â 

diddordeb yn y mater, gan gynnwys deiliaid contractau, landlordiaid, awdurdodau lleol 

a rhanddeiliaid allweddol eraill. 

 

Hefyd, fel yr amlinellir yn yr adolygiad ar ôl gweithredu, bydd project gwerthuso yn cael 

ei gynnal i fonitro ac adolygu effaith y ddeddfwriaeth a'i heffeithiolrwydd.  Yn seiliedig 

ar hyn, dylid ystyried prif ganfyddiadau’r ymchwil hwn i gefnogi unrhyw newidiadau 

pellach.  

 

Os caiff unrhyw newidiadau posibl eu cyfathrebu â phob parti sydd â diddordeb, mae’r 

pwerau i Weinidogion Cymru wneud is-ddeddfwriaeth yn briodol.  

 

Oes unrhyw ganlyniadau anfwriadol yn deillio o’r Bil. 

  

- Landlordiaid yn gwerthu eu heiddo 

Oherwydd cyflwyniad Rhentu Doeth Cymru, yn ogystal â’r costau trethiant newydd i 

landlordiaid, mae rhentu preifat i landlordiaid wedi dod yn llai proffidiol yn ariannol ac 

mae landlordiaid eisoes wedi gwerthu eu heiddo a gadael y farchnad.  Gallai’r 

ddeddfwriaeth ychwanegol hon achosi i’r duedd hon i barhau, fyddai’n arwain at leihad 

yn nifer yr eiddo sector rhent preifat i bobl symud i mewn iddynt, a chynnydd yn nifer 

y deiliaid contractau sy’n wynebu digartrefedd.   

 

- Deiliaid contractau risg uchel  

Gallai landlordiaid fod yn fwy pwyllog a gofalus wrth ddewis deiliaid contractau 

oherwydd y cynnydd mewn amser a gymerir i’w troi nhw allan o’r eiddo.  Gallai hyn ei 

gwneud hi’n anos i ddod o hyd i landlordiaid preifat sydd am rentu i gleientiaid digartref 

a rhai ag anghenion cymhleth.  Golyga hyn gostyngiad yn yr opsiynau symud ymlaen 

llwyddiannus i bobl sydd mewn llety dros dro neu lety â chymorth. 
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- Rhenti uwch  

Gall lefelau rhent gynyddu yn y sector rhentu preifat wrth i landlordiaid fynd yn fwy 

gwrth-risg ac mae mwy o alw am eiddo rhent preifat gan y gallai'r farchnad fynd yn llai.  

Gall hyn eithrio rhai pobl rhag defnyddio'r sector rhentu preifat gan nad yw bellach yn 

opsiwn fforddiadwy.   

 

- Mwy o bwysau ar dai cymdeithasol 

Os bydd gostyngiad yn nifer yr eiddo sydd ar gael yn y sector rhentu preifat, bydd y 

farchnad yn mynd yn llai ac yn anos i bobl ei defnyddio.  Gall pobl gael eu gorfodi i 

wneud cais am opsiynau tai amgen lle mae lefelau rhent yn fwy fforddiadwy.  Gall hyn 

arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy'n gwneud cais i ymuno â rhestri aros am dai 

cymdeithasol.  

 

 

Goblygiadau ariannol y Bil  

 

Deiliaid Contractau 

- Gall symud ar fyr rybudd fod yn gostus oherwydd costau symud, y bond a'r rhent 

o flaen llaw sydd ei angen a'r posibilrwydd o golli cyflog yn ystod y symud.  Bydd 

y Bil yn rhoi mwy o amser i ddeiliaid contractau baratoi a chynllunio symudiad, gan 

roi'r gallu i bobl o bosibl godi arian ar gyfer costau symud a blaendal.  Gallai hyn 

olygu bod llai o bobl yn gorfod cael benthyciadau tymor byr neu ddiwrnod cyflog i 

dalu'r costau hyn a rhoi eu hunain mewn caledi ariannol.   

 

- Mae gwybodaeth anecdotaidd o'n Gwasanaeth Dewisiadau Tai yn awgrymu y 

gallai tenantiaid fod wedi talu am atgyweiriadau yn y gorffennol yn hytrach na 

chyflwyno'r rhain i'w landlord, oherwydd ofnau am droi allan dialgar. Mae'r Bil yn 

caniatáu i ddeiliaid contractau adrodd am ddadfeiliad heb ofni cael eu troi allan 

mewn modd ddialgar, a allai arbed deiliaid contractau rhag gorfod talu am 

atgyweiriadau eu hunain.   

 

Landlordiaid  

- Pan fo landlord yn ceisio adennill meddiant o'i eiddo oherwydd torri tenantiaeth 

neu ôl-ddyledion rhent difrifol, bydd yn ofynnol iddo fynd i wrandawiad llys, a fydd 

â goblygiadau ariannol o ran y costau llys ac os ydynt yn ceisio unrhyw gyngor 

cyfreithiol annibynnol am y camau gweithredu.  Fodd bynnag, nid yw'r union 

gostau yn hysbys eto. 

 

- Os oes angen i landlord symud yn ôl i'w eiddo am ei fod bellach yn ddigartref, 

efallai y bydd angen iddo rentu llety arall yn y cyfamser, tra'n aros i'w eiddo ddod 

ar gael a'r holl gostau a dyddodion symud cysylltiedig eraill.  

 

Awdurdodau Lleol  

- Os yw landlordiaid yn fwy gofalus wrth ddewis deiliaid contract, gall hyn olygu bod 

pobl yn aros mewn llety dros dro a chymorth am gyfnod hwy gan nad oes ganddynt 

unrhyw opsiynau symud llwyddiannus eraill.  Mae'r math hwn o lety yn ddrud i'r 
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awdurdod lleol ei reoli, a hefyd yn wastraff o adnodd gwerthfawr mewn achosion 

lle mae pobl yn barod i symud i lety arall, ond dim byd addas ar gael. 

 

- Fodd bynnag, gellid gwneud arbedion posibl o fewn y gwasanaeth digartrefedd 

gan y bydd gan bobl fwy o amser i ddatrys eu sefyllfa dai eu hunain ac efallai na 

fyddant yn gofyn i'r awdurdod lleol ddarparu cymorth statudol i atal digartrefedd.  

Gall hyn arwain at llai o gyflwyniadau digartref a gellir treulio mwy o amser gyda 

chleientiaid mwy agored i niwed sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.   

 




