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Crynodeb 

Croesawn y cynigion a amlinellir yn Neddf Rhentu Cartrefi (Diwygio) (Cymru) 2020 

Yn ein barn ni, mae'r cyfnod rhybudd hirach yn mynd rhan o'r ffordd tuag at gyflawni a datblygu 

ymhellach hawl tenantiaid i gael tai digonol, a geir yn y Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau 

Cymdeithasol, Economaidd a Diwylliannol, a gadarnhawyd gan Lywodraeth y DU ac sy'n rhwymo 

Llywodraeth Cymru. Un o elfennau hollbwysig tai digonol, fel y diffiniwyd gan y Cenhedloedd 

Unedig, yw sicrwydd deiliadaeth. Yn ein barn ni, nid yw'r trefniadau presennol o dan adran 21 yn 

ogystal ag adran 173 sydd i ddod a 186 yn gyson â'r hawl i dai. 

Yn sicr, mae'r cynnig hwn yn cefnogi mwy o sicrwydd deiliadaeth (er, pe bai'r hawl i gael ei sicrhau'n 

llawnach, y cam nesaf fyddai diddymu’n llwyr achosion o droi allan ar sail ‘dim bai’, gan ymestyn, yn 

gymesur, y rhesymau dros droi allan, mewn ffordd y gellir ei dilysu mewn llys neu dribiwnlys). 

Yr estyniad i chwe mis 

Yn ein barn ni, caiff y cynnig effaith gadarnhaol sylweddol ar denantiaid y sector rhentu preifat, ac  

effaith arbennig o gadarnhaol ar y tenantiaid hynny lle mae diffyg sicrwydd deiliadaeth a'r bygythiad 

o ddigartrefedd yn ei sgil, yn gallu cael effaith sylweddol arnynt gan darfu ar eu bywydau. Yn

benodol, mae’n tarfu sylweddol ar y bobl hynny sydd â theuluoedd; pobl ag anabledd; neu'r rhai

sydd â phroblemau iechyd meddwl.
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Roedd tua 16% o aelwydydd oedd dan fygythiad o ddigartrefedd y llynedd yn aelwydydd â phlant 

dibynnol a oedd yn wynebu digartrefedd yn sgil colli llety wedi'i rentu neu lety clwm (Ystadegau 

Cymru 2018). Mae'r ystadegyn hwn yn peri pryder arbennig yng ngoleuni hawliau plant sy'n cael eu 

harddel gan ddeddfwriaeth Gymreig, yn enwedig Mesur Plant a Phobl Ifanc Cymru. Yn ôl erthygl 27 o 

Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, fel y mae wedi'i ymgorffori gan y Mesur, 

mae gan blant yr hawl i safon byw dda, gan gynnwys tai. 

Nid yw'n anodd dychmygu pa mor anodd yw dod o hyd i gartref newydd o fewn cyfnod o ddau fis, yn 

enwedig pan fo'n rhaid i'r cartref hwnnw fod yn ddiogel, o faint priodol, yn agos at ysgolion, yn 

enwedig pan fo'r plentyn yn anabl ac yn mynychu ysgol arbennig neu angen cymorth a chyngor 

arbenigol o fewn y maes hwnnw. 

Mae ymchwil Tyfu Tai a gynhaliwyd gan Tai Pawb yn 2019, Rhentu Preifat a’r Sector Rhentu Preifat, 

Ffordd Ymlaen (CIH Cymru 2019), hefyd yn dangos y problemau y mae tenantiaid â phroblemau 

iechyd meddwl sy'n ceisio cael mynediad i lety o fewn y sector rhentu preifat yn eu hwynebu. Er 

enghraifft, mae'r ymchwil yn dangos bod 90 y cant o'r bobl a ymatebodd o sefydliadau cymorth yn 

credu bod pobl â phroblemau iechyd meddwl sy'n ceisio cael llety yn y sector rhentu preifat yn 

wynebu gwahaniaethu gan asiantau gosod neu landlordiaid bob amser, y rhan fwyaf o'r amser neu 

weithiau. Roedd dros draean (37.4 y cant) o'r bobl o sefydliadau cymorth yn teimlo bod hyn yn wir 

bob amser neu'r rhan fwyaf o'r amser. O ganlyniad, mae pobl â phroblemau iechyd meddwl sy'n cael 

2 fis o rybudd i adael eu cartref nid yn unig yn wynebu’r tebygolrwydd y bydd eu hiechyd meddwl yn 

gwaethygu oherwydd y pryder y byddai pob un ohonom yn ei brofi yn y sefyllfa hon, ond maent 

hefyd yn wynebu rhwystrau enfawr wrth geisio cael mynediad i lety newydd yn y cyfnod hwnnw. 

Mae'r ymchwil hefyd yn dangos nad yw'r cymorth sydd ar gael i denantiaid yn ddigonol, yn enwedig 

o ran ymyrraeth gynnar.  

Byddem yn cefnogi'r dystiolaeth a geir yn y papur briffio gan Shelter Cymru (2018) sy'n seiliedig ar  

eu hymchwil yn 2017 i denantiaid yn y sector rhentu preifat, gan ddisgrifio natur gyfnewidiol y sector 

rhentu preifat a'r effaith y mae troi allan ar sail dim bai yn ei chael ar denantiaid, yn enwedig 

teuluoedd https://sheltercymru.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Gwella-sefydlogrwydd-tai-

rhent-preifat-SC-section-21-welsh-briefing.pdf.  

Gan nodi newid o ran rhentu a thenantiaid y sector rhentu preifat, mae mwy o bobl a theuluoedd 

bregus bellach yn byw yn y sector rhentu preifat am gyfnodau hirach. Nid yw'r sector rhentu preifat 

bellach yn gysylltiedig â gweithwyr proffesiynol a myfyrwyr ifanc symudol yn unig ond erbyn hyn 

mae’n gartref i denantiaid o amrywiaeth eang o gefndiroedd, ethnigrwydd a chyfansoddiadau 

cartrefi, (Cyfrifiad, 2011). Er enghraifft, gwyddom fod: 

- Mae niferoedd llawer uwch o bobl iau na phobl hŷn yn byw yn y sector rhentu preifat: mae 

60% o'r rhai sy’n 24 oed ac iau yn byw yn y sector o'i gymharu â 6% o bobl rhwng 64 a 74 

oed. Fodd bynnag, bellach mae mwy o bobl hŷn a chanol oed yn byw yn y sector. (Cyfrifiad 

2011) 

 

https://sheltercymru.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Gwella-sefydlogrwydd-tai-rhent-preifat-SC-section-21-welsh-briefing.pdf
https://sheltercymru.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/Gwella-sefydlogrwydd-tai-rhent-preifat-SC-section-21-welsh-briefing.pdf
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- Mae niferoedd uchel o ymfudwyr, yn enwedig ymfudwyr newydd (y rhai sydd wedi bod yn y 

DU ers pum mlynedd neu lai) yn byw yn y sector rhentu preifat. Mae 38% o'r rhai a aned y tu 

allan i'r DU yn byw o fewn y sector o gymharu â 15% o'r rhai a aned yn y DU. Mae'r ffigur 

hwn yn codi i 61% wrth ystyried ymfudwyr sydd wedi cyrraedd y DU ers 2001. (Cyfrifiad 

2011).  

 

- Mae pob grŵp o bobl dduon a lleiafrifoedd ethnig yn fwy na grwpiau o bobl Wyn Prydeinig 

sy’n byw yn y sector rhentu preifat yng Nghymru, (35.6% Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig 

o’i gymharu â 14.9% Gwyn). (Cyfrifiad, 2011).  

-  

- Mae’r sector rhentu preifat yng Nghymru, bellach yn cynrychioli deiliadaeth oes i 40% o'i 

denantiaid (Dawson, 2017). 

Rydym wedi cael rhywfaint o dystiolaeth gan un awdurdod lleol a gofnododd gynnydd cyflym yn 

nifer y teuluoedd mudol yn yr UE sy'n dod at y gwasanaeth digartrefedd yn dilyn hysbysiad Adran 21 

gan eu landlord preifat "oherwydd Brexit". Nid oes gennym dystiolaeth fod y driniaeth hon o 

ymfudwyr yr UE yn duedd ar draws Cymru mewn unrhyw ffordd ac mae'n amhosibl dweud a oedd y 

rheswm yn gysylltiedig â chanfyddiad fod ymfudwyr yr UE bellach yn risg uwch neu'n fater o ragfarn 

yn unig neu unrhyw ffactorau eraill. Fodd bynnag, mae'n amlwg eu bod mewn mwy o berygl o gael 

eu troi allan yn y maes hwn a bydd cyfnod rhybudd hirach yn mynd rhan o'r ffordd tuag at liniaru'r 

effaith ar denantiaid a theuluoedd yr UE. 

Yn ystod ail hanner yr 20fed ganrif daeth y sector rhentu preifat yn sector hyblyg i weithwyr 

proffesiynol sengl ifanc neu gyplau heb blant (Luned 2006). Gan hynny, mae'r sector bellach yn cael 

ei ddefnyddio gan denantiaid ag anghenion a fyddai, yn draddodiadol, wedi cael eu diwallu gan 

landlordiaid cymdeithasol. Mae'r sector rhentu preifat mewn sefyllfa allweddol lle mae amrywiaeth 

eang o bobl yn defnyddio'r sector; rhai ohonynt gyda nodweddion bregus y mae angen i'r sector allu 

eu diwallu.  

Ymwybyddiaeth 

Os cyflwynir y newidiadau arfaethedig i'r ddeddfwriaeth, mae'n hanfodol bwysig bod adnoddau'n 

cael eu hymrwymo i godi ymwybyddiaeth tenantiaid o'r ddeddfwriaeth newydd a'u hawliau. Byddem 

yn nodi, er bod Rhentu Doeth Cymru yn fecanwaith gwych i ymgysylltu â landlordiaid, fod y 

mecanweithiau i ymgysylltu â thenantiaid y sector rhentu preifat yng Nghymru’n ddiffygiol neu'n 

cael eu tanariannu. Dim ond pum aelod o staff sydd gan Generation Rent, sef ymgyrch cymharol 

uchel ei phroffil1 , a does yr un wedi'i leoli yng Nghymru (o fis Hydref 2019). 

Er bod sefydliadau fel 'Let Down in Wales' neu Shelter Cymru yn gwneud cyfraniad gwerthfawr a 

chadarnhaol i bolisi, nid oes sefydliad neu grŵp ag adnoddau priodol a fyddai'n fodd i ymgysylltu'n 

barhaus â thenantiaid preifat, sy'n grŵp o tua 200,000 o bobl yng Nghymru. Mewn partneriaeth â  
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Chymdeithas Landlordiaid Preswyl, cynhaliodd Tai Pawb brosiect sector rhentu preifat, Drysau 

Agored, gan ymgysylltu â landlordiaid y sector rhentu preifat a thenantiaid y sector rhentu preifat. 

Mae'r prosiect, ymysg eraill, wedi helpu'r Senedd i ymgysylltu â thenantiaid y sector rhentu preifat. 

Yn anffodus mae'r arian ar gyfer y prosiect hwn bellach wedi dod i ben. 

Er bod Rhentu Doeth Cymru wedi bod yn ymyriad i'w groesawu wrth wella safonau yn y sector 

rhentu preifat, mae gwerthusiad annibynnol wedi dangos nad yw'r rhan fwyaf o denantiaid yn yr 

adolygiad yn ymwybodol o hyd o Rentu Doeth Cymru a sut y gall y cynllun fod o unrhyw fudd 

uniongyrchol iddynt, (RSM, 2018). Mae hyn yn peri pryder arbennig i'r sector gan fod unrhyw 

ymyriad cadarnhaol a wneir yn gyfyngedig os nad yw tenantiaid yn ymwybodol o sut mae'r 

newidiadau yn effeithio arnynt. Un o'r ffyrdd y gellir sicrhau bod tenantiaid yn ymwybodol o 

newidiadau a sut maent yn effeithio arnynt, fyddai sicrhau bod trafodaethau ynghylch newidiadau 

deddfwriaethol yn cynnwys tenantiaid y sector rhentu preifat fel rhanddeiliaid allweddol. Mae 

canfyddiadau adolygiad annibynnol Rhentu Doeth Cymru yn awgrymu bod cynnydd sylweddol i'w 

wneud o hyd o ran ymgysylltu â thenantiaid y sector rhentu preifat yng Nghymru.  

Ar ôl siarad â grŵp o denantiaid y sector rhentu preifat neu gyn-denantiaid y sector rhentu preifat, 

mae hefyd yn hanfodol, wrth gyhoeddi unrhyw un o'r newidiadau o dan y Bil hwn, bod Llywodraeth 

Cymru yn ailbwysleisio hawliau tenantiaid i roi rhybudd. Mae'r sgwrs bresennol ar yr egwyddorion 

hyn yn disgrifio’n unig hawliau a chyfrifoldebau landlordiaid i roi rhybudd a gallai llawer o denantiaid 

gamddehongli hyn i olygu newid y cyfnod byrraf o rybudd i denantiaid i 6 mis. 

Yn ogystal â'r uchod, rydym hefyd yn ymwybodol o'r dryswch ynghylch a oes rhaid i denantiaid roi 

rhybudd i derfynu contract cyfnod penodol.  Gellid mynd i'r afael â hyn yn y cyfathrebu sydd i ddod.  

Effaith ar landlordiaid 

Er bod Tai Pawb yn gefnogol iawn i'r cynnig, mae angen cymryd gofal mawr wrth ystyried yr effaith 

ar landlordiaid a'r farchnad dai ehangach, gan gynnwys faint o lety sydd ar gael yn y sector rhentu 

preifat. Mae tenantiaethau'r sector rhentu preifat yn llenwi bwlch cynyddol o ran y cyflenwad tai yn 

gyffredinol, ond yn fwy penodol, mae angen cydbwyso tai cymdeithasol, ac unrhyw ganlyniadau 

anfwriadol i'r ddeddfwriaeth, yn enwedig unrhyw leihad posibl yn y llety sydd ar gael, yn erbyn y 

cynnydd y mae angen mawr amdano yn y cyflenwad o dai cymdeithasol. Byddai hyn yn sicrhau bod 

Llywodraeth Cymru yn rhoi mesurau ar waith rhag bod yr hawl i dai digonol yng Nghymru’n llithro’n 

ôl o ganlyniad i'r mesur hwn. 

Am resymau hysbys yn gyffredinol, yn aml, defnyddir achosion o droi allan ar sail dim bai gan 

landlordiaid y sector rhentu preifat fel ffordd gymharol hawdd o fynd ati i droi allan unrhyw denant a 

allai fod wedi cyflawni ymddygiad gwrthgymdeithasol neu sydd mewn ôl-ddyledion rhent. Er ein bod 

yn deall nad yw prosesau llys, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â meysydd meddiant eraill, yn faes 

a ddatganolwyd, mae'n bwysig ystyried rhai o'r anawsterau y gallai landlordiaid eu hwynebu mewn 

perthynas ag achosion meddiant sy'n ymwneud â'r seiliau hynny, yn enwedig amserlenni, systemau 

TG a phrinder adnoddau gweinyddol sy'n arwain at brosesau hirfaith. Canfu arolwg diwygio 
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meddiant Cymdeithas y Landlordiaid Cymdeithasol, yn y rhan fwyaf o achosion llys, ei bod yn cymryd 

mwy na 15 wythnos i landlordiaid adennill meddiant o'u heiddo ar ôl gwneud cais i'r llys. 

Mae'n bwysig bod Llywodraeth Cymru yn cymryd barn a phrofiadau landlordiaid i ystyriaeth ac yn 

cydweithio'n agos â Llywodraeth y DU ar wella achosion meddiant yn y llys.  

Mae'r un peth yn berthnasol wrth ddadansoddi ymateb benthycwyr prynu-i-osod. Gwyddom fod 

rhai benthycwyr yn ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid beidio â rhentu i denantiaid sy'n derbyn 

budd-daliadau. Mae'n gwbl hanfodol monitro effaith y cynigion uchod ar ymddygiad benthycwyr, 

prisiau morgeisi ac, yn y dyfodol, effaith ar faint y sector rhentu preifat, yn enwedig mewn ardaloedd 

lle mae taer angen oherwydd prinder tai eraill.  Mae'n anodd rhagweld yr effaith hon, er enghraifft 

roedd gennym ragolygon o'r blaen y byddai Rhentu Doeth Cymru yn arwain at grebachu yn y sector 

rhentu preifat yng Nghymru oherwydd cynnydd yn y baich trwyddedu ond nid ydym yn ymwybodol 

o unrhyw dystiolaeth bod hyn wedi digwydd mewn gwirionedd. Felly, mae'n bwysig dysgu oddi wrth 

wledydd eraill sydd wedi cyflwyno mesurau tebyg.  

Wrth symud ymlaen, yn ein barn ni, dylai Llywodraeth Cymru ystyried sefydlu swyddfa ombwdsmon 

tai yn ogystal â system tribiwnlys tai ar wahân - a fyddai'n gymorth mawr i gyflymu meddiant a 

phrosesau eraill ar gyfer tenantiaid a landlordiaid fel ei gilydd. Yn sicr, byddai tribiwnlys tai yng 

Nghymru yn sicr yn sicrhau bod tai yn decach i bawb yng Nghymru a byddai'n galluogi'r ddau grŵp i 

gael gwell mynediad at weithredu eu hawliau 

Awdurdodau lleol 

Pwynt pwysig i'w ystyried yw effaith y newidiadau arfaethedig ar ddyletswyddau ac ymddygiad 

adrannau digartrefedd awdurdodau lleol. Nid yw'r newid yn golygu newid yn y cyfnod atal 

digartrefedd statudol o 56 diwrnod.  Mae cwestiwn ynghylch i ba raddau ac ym mha ffordd y byddai 

awdurdod lleol yn defnyddio tystiolaeth o gamau tenantiaid o ran dod o hyd i lety newydd cyn 

cyrraedd y cyfnod o 56 diwrnod (h.y. yn ystod 4 mis cyntaf y cyfnod hysbysu). Gallai hynny yn ei dro 

arwain o bosibl at ddefnyddio cymalau bwriadoldeb yn amlach. At hynny, mae cwestiynau ynghylch 

sut y byddai hyn yn effeithio ar ystyried amgylchiadau tenantiaid a pha gymorth y gellid ac y byddid 

yn ei roi i'r rhai sydd wedi cael 6 mis o rybudd, ar ddechrau'r cyfnod hwn.  




