
Ynglŷn ag UCM Cymru 

Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCM 

Cymru) yw’r corff sy’n cynrychioli mwy na 

250,000 o fyfyrwyr yng Nghymru. Rydym yn 

gweithio ar ran 20 o undebau fyfyriwr sy’n 

aelodau ar y materion sy'n effeithio ar fyfyrwyr 

mewn addysg uwch ac addysg bellach. 

Ymateb 

(1) Mae UCM Cymru yn credu bod y Bil Rhentu

Cartrefi (Diwygio) (Cymru) yn mynd i’r cyfeiriad

cywir ar y cyfan, yn enwedig o ran cryfhau

hawliau tenantiaid ynghylch cael eu troi allan

'heb fod bai'. Mae UCM wedi dadlau'n gyson

dros ddileu hawl landlordiaid ledled y DU i droi

tenantiaid allan 'heb fod bai' arnynt. Ein

hegwyddor sylfaenol yw, os oes gan

landlordiaid reswm dilys i feddiannu eu heiddo,

ni ddylent fod yn defnyddio’r hawl i droi

tenantiaid allan 'heb fod bai'. Fodd bynnag,

mae yna elfennau o'r Bil y teimlwn nad ydyn

nhw'n mynd yn ddigon pell i gryfhau hawliau a

phrofiadau myfyrwyr sy'n denantiaid yng

Nghymru.

(2) Credwn y byddai'r Bil yn sicrhau deilliannau

cadarnhaol i fyfyrwyr yn y Sector Rhentu Preifat

(SRhP). Byddai'r cynigion yn rhoi mwy o

hawliau a sicrwydd i fyfyrwyr o ran ble maen

nhw'n dewis byw, gweithio ac astudio. Mewn

ymateb i awgrymiadau o gynnig eithriad i

fyfyrwyr o fewn y Bil, byddem yn

gwrthwynebu'r dull hwn yn llwyr ac yn credu y
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byddai'n creu system dwy haen. Gallai sefydlu 

rhaniad cyfreithiol rhwng myfyrwyr sy'n rhentu 

a thenantiaid sydd ddim yn fyfyrwyr o fewn y 

Bil hwn arwain at wahaniaethau pellach yn y 

gyfraith yn nes ymlaen, a hynny er anfantais i 

fyfyrwyr. Credwn hefyd y gallai'r dull hwn adael 

myfyrwyr sy'n rhentu yn agored i gael eu 

hecsbloetio gan landlordiaid.  

(3) Yn yr Alban, roedd landlordiaid yn

gwrthwynebu cyflwyno tenantiaethau

amhenodol yn Neddf Tai Preifat (Tenantiaethau)

(Yr Alban) 2016. Roedd landlordiaid yn dadlau

na fyddent ond yn gwybod am fwriad tenant i

symud allan - ac felly yn gallu rhoi eu heiddo ar

y farchnad ar gyfer carfan myfyrwyr y flwyddyn

nesaf - fis ymlaen llaw. Yn ôl y landlordiaid,

byddai hyn yn achosi prinder tai ac anawsterau

i garfannau myfyrwyr newydd a’r rhai fyddai’n

dychwelyd. Nid yw UCM wedi gweld unrhyw

dystiolaeth o'r duedd hon yn dod i'r amlwg ers

cyflwyno'r ddeddfwriaeth yn yr Alban.

(4) Yn ôl adroddiad gan UCM yn 2019 Homes

Fit for Study1, a seiliwyd ar holi dros 2,000 o

fyfyrwyr ar eu profiad o’r SRhP: “yn achos

myfyrwyr sy’n byw yn y sector […], roedd 57 y

cant ohonynt eisoes wedi dechrau chwilio am

eu cartref newydd, i symud iddo yn nhymor yr

haf/hydref 2018, erbyn mis Rhagfyr y flwyddyn

flaenorol (2017)”. Canfu’r adroddiad hefyd fod

“y profiad o chwilio am rywle i fyw yn cael ei

ystyried yn rhywbeth negyddol gan fyfyrwyr; y
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prif heriau oedd teimladau o straen a phwysedd 

yn sgil gorfod rhuthro i benderfynu ble i fyw”.  

 

(5) Credwn fod y farchnad ar gyfer Llety 

Myfyrwyr a Adeiladwyd at y Pwrpas (LlMAP) 

wedi cael ei hanwybyddu yn y Bil Rhentu 

Cartrefi (Diwygio) (Cymru). Mae'n hanfodol bod 

y sector hwn yn cael ei ystyried yn y Bil yn 

ogystal. Fel mae memorandwm esboniadol y Bil 

yn nodi, ar un adeg roedd y SRhP yn cael ei 

ddominyddu gan bobl ifanc a myfyrwyr. Er bod 

myfyrwyr yn bodoli yn y SRhP o hyd, mae nifer 

cynyddol bellach yn dewis rhentu yn y farchnad 

LlMAP. Rydym o blaid eithrio contractau safonol 

ar gyfer llety myfyrwyr yn y Bil, a byddem 

hefyd yn gefnogol i’r bwriad o eithrio’r farchnad 

LlMAP. 

 

(6) Mae ymchwil penodol am lety myfyrwyr yn 

datgelu pryderon difrifol. Mae adroddiad Homes 

Fit for Study ac arolygon Save the Student 

UCM/Unipol2 yn dangos sawl tueddiad sy’n peri 

pryder. Credwn y dylai'r Pwyllgor a Llywodraeth 

Cymru roi ystyriaeth ddyledus i'r adroddiadau 

hyn wrth fynd ati i ddatblygu'r Bil. Rydym yn 

bryderus o hyd, er gwaethaf y ffaith bod 

deddfau ar waith ynghylch amddiffyn blaendal 

ers dros ddegawd, nad yw mwy na thraean y 

myfyrwyr yn derbyn unrhyw dystiolaeth bod eu 

blaendaliadau yn cael ei gadw mewn cynllun 

amddiffyn. 

 

(7) Yn y pen draw, mae UCM Cymru yn 

cefnogi'r Bil ac yn credu y byddai'n darparu 

amddiffyniadau pwysig i rentwyr - gan gynnwys 

myfyrwyr. Rydym yn gwrthwynebu unrhyw 

welliannau a fyddai’n gwahaniaethu rhwng 

myfyrwyr a rhentwyr eraill yn y sector rhentu 

preifat, ond credwn y dylid rhoi sylw penodol i’r 

sector LlMAP. Credwn fod yr adroddiadau y 

cyfeirir atynt yn yr ymateb hwn yn tynnu sylw 

at nifer o faterion a heriau difrifol iawn y mae 

myfyrwyr yn eu hwynebu wrth rentu, a byddem 

yn annog Llywodraeth Cymru i weithredu 

arnynt.  
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