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Crynodeb o Ymatebion i’r Ymgynghoriad Ynghylch Cod 
Ymarfer i Landlordiaid ac Asiantwyr y Sector Tai Rhent 
Preifat 
 

Cyflwyniad 

Pasiwyd Bil Tai (Cymru) gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Gorffennaf 2014 
a chafodd Gydsyniad Brenhinol ym mis Medi 2014. Mae Rhan 1 o Ddeddf Tai 
(Cymru) 2014 (“y Ddeddf”) yn ymdrin â rheoleiddio tai rhent preifat ac yn cyflwyno 
cynllun cofrestru gorfodol ar gyfer pob landlord a gofyniad i landlordiaid ac asiantwyr 
fod yn drwyddedig pan maent yn ymgymryd â gweithgareddau gosod a rheoli eiddo. 

Cynhaliwyd ymarfer ymgynghori er mwyn gofyn barn ar God Ymarfer draft. O dan 
adran 40 o'r Ddeddf, rhaid i Weinidogion Cymru gyhoeddi Cod Ymarfer sy'n sefydlu 
safonau’n gysylltiedig â gosod eiddo a rheoli eiddo rhent. Yna o dan adran 22 o'r 
Ddeddf rhaid rhoi trwydded i landlord neu asiant o dan y Ddeddf ar yr amod bod 
deiliad y drwydded yn cydymffurfio â'r Cod Ymarfer a gyhoeddwyd. 

 

Y Broses Ymgynghori 

Lansiwyd ymgynghoriad cyhoeddus am wyth wythnos ar 27 Mawrth 2015 ac roedd 
croeso i bobl gyflwyno ymatebion hyd at 22 Mai 2015. Roedd y ddogfen ymgynghori 
ynglŷn â'r Cod Ymarfer o dan Ran 1 o'r Ddeddf yn cynnwys cyfanswm o 11 o 
gwestiynau. 

Cyhoeddwyd y ddogfen ymgynghori ar wefan Llywodraeth Cymru a chysylltwyd â 
rhanddeiliaid yn uniongyrchol er mwyn eu gwahodd i gymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad. 

Derbyniwyd cyfanswm o 67 o ymatebion. Roedd un o’r rhain yn ymateb gan asiant 
gosod yn lle ei ymateb gwreiddiol, gan nad oedd wedi gweld y ddogfen ymgynghori 
yn y lle cyntaf. At ddibenion y crynodeb hwn, mae'r ymateb cyntaf wedi ei ddiystyru.  

Byddwn yn rhoi crynodeb o'r 66 ymateb, a gellir eu grwpio fel a ganlyn: 

 17 Sefydliad y Trydydd Sector 
 11 Cymdeithas Fasnach 
 9 Landlord Preifat 
 8 Asiant Gosod 
 7 Awdurdod Lleol 
 6 Personol / Anhysbys 
 5 Corff Cyhoeddus 
 2 Syrfëwr Siartredig / Asiant Tai 
 1 Cwmni Cyfleustodau 

Derbyniwyd 12 ymateb o’r tu allan i Gymru, ac roedd gan 10 o'r ymatebwyr hyn 
fuddiannau yng Nghymru, un ai fel cymdeithasau masnach neu sefydliadau'r trydydd 
sector. Ysgrifennodd un landlord ac un asiant gosod o’r tu allan i Gymru, ond nid 
yw'n glir a oedd gan y rhain fuddiant uniongyrchol yng Nghymru. 
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Mae'r ddogfen hon yn rhoi crynodeb o'r ymatebion a dderbyniwyd i'r 11 cwestiwn 
ynglŷn â'r Cod Ymarfer. Nid oes modd iddo gynnwys pob sylw; fodd bynnag mae'n 
ceisio cofnodi themâu a materion sy'n codi'n rheolaidd.  
 
Cwestiwn 1: A ydych yn cytuno â chynnwys Adran 1 - Gofynion Statudol: Cyn 
tenantiaeth?  
 
O'r 66 ymateb a dderbyniwyd: 
ni wnaeth 19 (29%) ateb y cwestiwn yn uniongyrchol 
atebodd 34 (51%) Ydw 
atebodd 13 (20%) Nac ydw 
 
Roedd 72% o’r rhai a atebodd y cwestiwn yn uniongyrchol yn cytuno, ac 28% yn 
anghytuno.  
 
Roedd yr ymatebion i'r cwestiwn hwn yn ffafriol ar y cyfan.  
 
Ymhlith y rhai a atebodd y cwestiwn hwn, roedd y gefnogaeth i'r adran hon yn glir. 
Roedd sylwadau o bob rhan o'r sector yn cynnwys “Rydym ni'n credu bod y cynnwys 
yn deg ac yn dryloyw”, “mae'r darpariaethau sy'n cael eu gwneud yn gynhwysfawr ac 
rydym yn eu cefnogi” a bod yr adran “wedi ei chyflwyno'n glir ac yn hawdd ei dilyn”.  
 
Roedd y lleisiau a oedd yn gwrthwynebu yn gwneud sylwadau fel “…anghofiwch am 
eich deddfwriaeth. Bydd yn cynyddu cost rhentu”, ond rhaid cymryd hynny fel 
beirniadaeth o Ran 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yn hytrach na beirniadaeth o'r Cod 
Ymarfer.  
 
Roedd rhai yn galw am ei gwneud yn ofynnol i asiant fod yn perthyn i gorff 
proffesiynol priodol. 
 
Gwnaed sylwadau ynghylch cyfyngu’r angen am ganiatâd ysgrifenedig i fynnu bod yr 
asiant yn cael cadarnhad ysgrifenedig gan y landlord bod pob caniatâd cyfreithiol 
wedi ei sicrhau, yn hytrach na rhoi'r cyfrifoldeb ar yr asiant i sicrhau bod pob 
caniatâd o’r fath wedi ei roi mewn gwirionedd. 
 
Cyfeiriodd rhai o'r ymatebwyr at ganllawiau diweddar gan y Pwyllgor Arferion 
Hysbysebu a oedd yn datgan y dylai ffioedd a hysbysebir fod yn cynnwys TAW.  
 
Eto, o ran ffioedd asiantwyr, roedd pobl yn cyfeirio at ddyfarniad yr Asiantaeth 
Safonau Hysbysebu yn 2013 ynglŷn â hysbysebu ffioedd asiantaethau gosod, ac at 
Ddeddf Hawliau Defnyddwyr 2015 yn fwy diweddar sy'n gwneud hyn yn ofyniad 
cyfreithiol.  
 
Roedd un ymatebwr yn credu y dylai sgôr y Weithdrefn Asesu Safonol ddweud 
“numerical” yn hytrach nag “alphabetical”.  
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Roedd gan 72% o'r rhai a atebodd y cwestiwn yn uniongyrchol sylwadau, ac nid 
oedd gan 28% sylwadau.  
 
 
Cafwyd llawer o sylwadau ar y modd y mae’r Cod wedi’i drefnu, yn amrywio o: 
 “dychrynllyd”, “ychydig yn gymysglyd”, “…cynllun yn ddryslyd” a “…canllaw wedi ei 
ysgrifennu'n wael”, i “…ardderchog”, “…hawdd ei ddeall. Mae'r drefn yn rhesymegol 
ac yn hawdd ei dilyn. Cymeradwywn yr ymdrech sydd wedi’i roi er mwyn creu testun 
defnyddiol iawn.”, “…wedi' strwythuro'n dda” ac “Mae'n ymddangos yn syml”.  
 
Roedd barn yr ymatebwyr yn amrywio hefyd ynghylch y ffordd y cyflwynwyd y 
ddogfen o ran rhannu adrannau'r Gofynion Statudol ac Arfer Gorau. Roedd y rhain 
yn amrywio o “Mae'r gwahaniaeth rhwng y gofynion statudol a'r arfer gorau yn rhy 
llym” ac i'r gwrthwyneb yn llwyr “nid yw'r ddwy adran yn ddigon ar wahân”. 
Dywedodd rhai pobl mai’r ffordd orau o gyflwyno'r adrannau oedd o dan y penawdau 
penodol, ond gan wahaniaethu'n glir rhwng yr hyn sy'n gyfraith (ac y mae felly'n 
ofynnol i drwyddedai ei gyflawni fel rhan o amodau'r drwydded) a'r hyn sy'n arfer 
gorau. 
 
Gofynnodd un ymatebwr am gael Codau ar wahân i landlordiaid ac asiantwyr, ond 
roedd yn cydnabod y gallai hyn achosi problemau. Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr 
yn fodlon ar gael Cod ar gyfer asiantwyr a landlordiaid ar y cyd ac roedd y rhan fwyaf 
o'r ymatebwyr yn falch bod y Cod yn un ddogfen, yn hytrach na dwy, yn cynnwys 
gofynion cyfreithiol ac arfer gorau. 
 
Gofynnodd un ymatebwr beth yw diben y Cod Ymarfer os nad yw ond yn cynnwys 
materion sydd mewn statud p’un bynnag. Roedd rhywun arall yn galw am i bopeth 
yn y Cod fod yn orfodol gan na fyddai pobl yn cadw at ganllawiau Arfer Gorau.  
 
Roedd un o'r ymatebwyr yn bryderus y gallai ymgais i symleiddio deddfwriaeth, er 
mwyn creu Cod Ymarfer haws ei ddarllen, effeithio ar allu'r awdurdodau i gymryd 
camau gorfodi pe byddai rhywun yn methu â chydymffurfio â'r Cod. 
 
Roedd cryn nifer o ymatebwyr yn galw am restr gynnwys a rhestr o'r termau a 
ddefnyddir o fewn y ddogfen, ac am i baragraffau unigol gael eu rhifo er mwyn 
cynorthwyo pobl i gyfeirio at rannau o'r Cod. 
 
Galwodd rhai ymatebwyr hefyd am gynnwys cyfeiriadau at ddeddfwriaeth neu 
ganllawiau perthnasol fel troednodiadau neu ôl-nodiadau. Gofynnodd dau o bobl am 
restr o gosbau am dorri'r Cod, i gyd-fynd â'r ddogfen.  
 
Roedd galw hefyd am gyfeiriadau at Godau Ymarfer eraill a ddefnyddir o fewn y 
sector, megis Cod Ymarfer yr Ombwdsmon Eiddo. 
 
Mynegwyd pryder gan rai pobl nad oedd y Cod wedi ei anelu at denantiaid, ac nad 
oedd dogfennau penodol ar gyfer tenantiaid.  
 
Gofynnwyd hefyd am gynnal ymgynghoriadau penodol ynglŷn â hygyrchedd fformat 
y ddogfen ar gyfer pobl sydd â nodweddion gwarchodedig. 
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Cwestiwn 11: Rydym wedi gofyn nifer o gwestiynau penodol. Os oes gennych 
unrhyw faterion cysylltiedig nad ydym wedi mynd i’r afael â nhw, nodwch nhw 
yma: 
 
 
Roedd y rhan fwyaf o'r materion a godwyd gan bobl yn yr adran hon wedi cael sylw 
yn yr ymatebion i'r cwestiynau eraill, felly ni fyddant yn cael eu cynnwys yma er 
mwyn osgoi dyblygu. 
 
Roedd llawer o'r pryderon a godwyd yn yr adran hon yn ymwneud â'r angen am 
gynllun cofrestru a thrwyddedu yn y lle cyntaf, yn hytrach nag ymdrin â'r mater wrth 
law, sef y Cod Ymarfer ar gyfer y cynllun. Dywedodd un ymatebwr “…mae'r 
ymerawdwr, yn wir, yn noeth” ac roedd un arall yn teimlo bod gofynion Rhan 1 o 
Ddeddf Tai (Cymru) 2014 mor drwm nes “…bydd llawer o landlordiaid yn tynnu eu 
heiddo oddi ar y farchnad a'u gwerthu”.  
 
Roedd ambell ymatebwr a oedd yn bryderus bod y ddogfen yn canolbwyntio'n 
ormodol ar sicrhau bod landlordiaid ac asiantwyr yn cyflawni eu rhwymedigaethau 
statudol, yn hytrach nag atgoffa tenantiaid o'u swyddogaethau a'u cyfrifoldebau.  
 
O ran y tenantiaid, roedd rhai ymatebion yn galw am system lle y byddai'n rhaid i 
denantiaid gyrraedd statws “achrededig” er mwyn iddynt gael rhentu gan landlord 
neu asiant trwyddedig.   
 
Dywedodd un ymatebwr bod y ddeddfwriaeth wedi ei drafftio'n wael, gan ddyfynnu 
enghraifft lle y defnyddiwyd ‘compliments’ yn lle ‘complements’.  
 
Codwyd materion ynghylch cydymffurfio â'r Cod. Roedd un yn teimlo y dylai'r Cod 
gynnwys gwybodaeth ynglŷn â'r ffordd y gall tenant neu asiantwr roi gwybod am 
achosion o ddiffyg cydymffurfio. Roedd un arall yn bryderus ynghylch rheoleiddio ac 
anhawster dod o hyd i'r landlordiaid sy’n peri problemau yn y lle cyntaf. 
 
Dywedodd un ymatebwr ei bod yn ymddangos nad yw'r Cod yn cyfeirio at Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Roedd rhai o'r ymatebwyr yn 
teimlo y dylai'r Cod gyfeirio’n benodol at gyfrifoldeb asiant i atal Clefyd y Llengfilwyr 
mewn eiddo.  
 
Awgrymodd un ymatebwr y dylai'r Cod gynnwys gweithdrefn gwynion ddrafft er 
mwyn i denantiaid allu mynegi eu pryderon yn fwy ffurfiol. Byddai hon er defnydd 
landlordiaid neu asiantwyr nad oes ganddynt weithdrefn gwynion ar hyn o bryd.  
 
Roedd galw am gofnod yn yr adran Arfer Gorau i ofyn i landlordiaid ystyried caniatáu 
i denantiaid addurno eu heiddo yn ôl eu chwaeth eu hunain.  
 
Cafwyd cais i gynnwys cofnod ynglŷn ag addasiadau ffisegol i'r eiddo a allai fod yn 
angenrheidiol er mwyn cynorthwyo tenantiaid anabl i symud o gwmpas neu fynd i 
mewn i'r eiddo neu rannau o'r eiddo. Byddai hyn yn gofyn i landlord beidio â gwrthod 
cais am addasiad ffisegol gofynnol heb reswm dilys.  
 












