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Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer 
darpariaethau yn ymwneud ag adennill meddiant tai annedd 

Cefndir 

1. Ar 23 a 24 Mai 2013, gosododd Weinidogion Cymru bedwar 

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona
1

, sydd gerbron Senedd y DU ar 

hyn o bryd. Gosodwyd y Memorandwm hwn gan y Gweinidog Tai ac Adfywio 

ar 23 Mai. 

2. Ar 4 Mehefin 2013, cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Memorandwm uchod 

at y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol i'w ystyried, a 

chytunodd mai 19 Medi 2013 efyddai'r dyddiad terfynol ar gyfer cyflwyno 

adroddiad.  Bwriedir trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol yn y 

Cyfarfod Llawn ar 24 Medi 2013. 

Y Bil Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona ("y Bil")  

3. Noddir y Bil gan y Swyddfa Gartref.  Amcanion polisi Llywodraeth y DU 

ar gyfer y Bil yw creu pwerau newydd a symlach i fynd i‘r afael ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol; annog perchnogion cŵn i ymddwyn yn gyfrifol; mynd i‘r 

afael â‘r defnyddio arfau tanio gan gangiau a grwpiau troseddu cyfundrefnol; 

gwneud priodasau dan orfod yn anghyfreithlon; a gwella safonau 

proffesiynol yr heddlu. 

4. Mae‘r Bil yn darparu ar gyfer cywasgu‘r 19 gorchymyn presennol o fewn 

6 gorchymyn newydd i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol; yn darparu i 

ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol y gallu i sicrhau y gweithredir; 

yn caniatáu adfeddiannu gorfodol pan fo deiliad tenantiaeth ddiogel yn torri 

un o‘r gorchmynion newydd; yn diwygio Deddf Cŵn Peryglus 1991 gan estyn 

ei darpariaethau i eiddo preifat; yn cynyddu‘r gosb uchaf am fewnforio ac 
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allforio arfau tanio; yn creu‘r drosedd newydd o feddiannu arfau tanio ar 

gyfer eu gwerthu neu eu trosglwyddo; yn gwneud priodasau dan orfod yn 

anghyfreithlon; yn creu Coleg Plismona newydd a hefyd yn gwneud 

darpariaethau ynglŷ n â rheolaethau ariannol ar brif gwnstabliaid, ac yn estyn 

pwerau a chylch gwaith Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu." 

Prif effaith y darpariaethau yn y Bil y ceisir cydsyniad ar eu cyfer 

5. Mae Rhan 5 o'r Bil yn ceisio cydsyniad ar gyfer darpariaethau sy'n trafod 

adennill meddiant tai annedd sydd naill ai o dan denantiaeth ddiogel neu 

denantiaeth sicr, ac hynny ar sail ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Hefyd, 

mae Rhan 13 o'r Bil yn ceisio cydsyniad ar gyfer darpariaethau perthnasol 

sy'n ymdrin â'r weithdrefn ar gyfer is-ddeddfwriaeth a wneir gan Weinidogion 

Cymru o dan y Bil, a chychwyn y darpariaethau perthnasol yn Adran 5, i'r 

graddau y maent yn berthnasol i Gymru. 

Ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol 

6. Gwnaethom drafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar 13 

Mehefin 2013, gan gytuno i wahodd y Gweinidog i ddod i un o gyfarfodydd y 

Pwyllgor i egluro nifer o faterion. Daeth y Gweinidog i gyfarfod y Pwyllgor ar 

17 Gorffennaf 2013. 

Ymgynghoriad 

7. Wrth drafod y broses o ymgynghori ar y cynigion, dywedodd y 

Gweinidog: 

―[…] the consultation on the proposals for Wales was carried out 

between November 2011 and February 2012. There was general 

support for certain powers of possession in relation to serious anti-

social behaviour with a general agreement that further guidance and 

training would be needed before any power is introduced. It is fair to 

say that, from the consultation, it is clear that many landlords and 

victims of anti-social behaviour were very frustrated about the length 

of time it takes, and the complexities in the system, to deal with anti-

social behaviour in the home.‖
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Meddiannu ar sail disgresiwn 

8. Bydd y Bil yn addasu'r seiliau sydd eisoes yn bodoli ar gyfer meddiannu 

yn ôl disgresiwn.  Fodd bynnag, caiff y seiliau hyn eu defnyddio yn ôl 
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disgresiwn ar hyn o bryd, a bydd hynny'n parhau.  Golyga hyn y bydd y Llys 

yn gwneud gorchymyn i feddiannu dim ond os yw wedi'i boddhau ei bod yn 

rhesymol gwneud hynny.
3

 

9. Mae Cymal 90 o'r Bil yn diwygio'r sail bresennol ar gyfer meddiannu yn 

ôl disgresiwn o ganlyniad i ymddygiad gwrthgymdeithasol ar gyfer 

tenantiaethau diogel a sicr. Mae tenantiaid awdurdodau lleol fel arfer yn 

denantiaid diogel (ond nid ydynt bob amser yn denantiaid diogel). Mae 

tenantiaid landlordiaid cymdeithasol cofrestredig (cymdeithasau tai) fel arfer 

yn denantiaid sicr (ond nid ydynt bob amser yn denantiaid sicr). Gellir 

defnyddio'r cymal hwn pan fo tenant neu berson sy'n byw yn eiddo'r tenant, 

neu sy'n ymweld â'r eiddo hwnnw, wedi bod yn euog o ymddygiad sy'n 

debygol o achosi niwsans neu annifyrrwch i'r landlord, neu berson sydd 

wedi'i gyflogi mewn cysylltiad ag arfer swyddogaethau rheoli tai y landlord.  

Golyga hyn nad oes rheidrwydd i'r ymddygiad fod wedi digwydd yng 

nghyffuniau'r eiddo cyhyd ag y bo'n cael effaith andwyol ar y landlord neu'i 

staff. 

10. Hefyd, dylid nodi y gallai'r ymddygiad hwn, a all arwain at wneud 

gorchymyn meddiannu yn erbyn y tenant, fod yn ymddygiad preswylydd arall 

o'r eiddo neu hyd yn oed ymwelydd.  Nid ymddygiad y tenant o reidrwydd yw 

hwn. 

11. Mewn ymateb i gwestiwn gan y Pwyllgor, dywedodd y Gweinidog ei fod 

yn teimlo bod diwygio'r seiliau ar gyfer meddiannu yn ôl disgresiwn yn 

gymesur. Pwysleisiodd y byddai'r meddiannu'n digwydd ar ddiwedd proses 

hirach: 

―The issue is to be taken in proportion in terms of what is determined 

as serious anti-social behaviour. We would not be seeking to do that 

unless it was a case of serious anti-social behaviour away from the 

home. Perhaps it is easier to explain it by giving an example of what 

that may constitute. If a tenant, or a resident within the tenancy, has 

committed serious anti-social behaviour against a person within the 

vicinity of their home, or, indeed, against the landlord away from 

home, we believe that it is appropriate that there should be grounds 

for eviction in terms of anti-social behaviour in the most serious 

cases. The definition including such behaviour away from the locality 

would only be for the serious element of this, but it does or could 
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have an effect on the locality where that person may live peacefully, 

as you say, but may have attacked the landlord 20 miles away.‖
4

 

12. O ran y posibilrwydd y byddai ymddygiad ymwelydd neu breswylydd 

arall yn gallu arwain at droi allan tenant, dywedodd y Gweinidog: 

―It is the responsibility of communities. The home is really important, 

whoever you are. It is really unfortunate if you allow friends or family 

– I cannot see how they could be friends, really, if they are causing 

that much disruption to your home and risking you losing your 

tenancy. It is a really unfortunate position, and the responsibility for 

the household lies with the tenant or the owner.‖
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13. Ar y mater hwn, dywedodd y Gweinidog hefyd: 

―I would hope that we have in place or should have in place support 

mechanisms for families in order to assist them with dealing with an 

individual in the property who is behaving anti-socially. As I said, it is 

not an overnight trigger or a knock on the door and someone saying, 

‗You‘re going to be evicted because of what you‘ve just done.‘ There 

is a process to this. We identify what the anti-social behaviour is or is 

not and how we deal with and manage that process. If it cannot be 

managed, then there is a very quick process, compared with the old 

system, that will deal with the anti-social behaviour that is being 

seen.‖
6

 

14. Mewn ymateb i gwestiwn am ddioddefwyr cam-drin domestig, a allai fod 

yn agored i gael eu troi allan o ganlyniad i ymddygiad partner neu briod, 

dywedodd y Gweinidog: 

―I am very keen to make sure that we make the right provision for 

people suffering from domestic abuse and ensure that we have things 

in place to support them. So, I would hope, during that period prior 

to eviction, that the teams involved in that would be able to identify 

and seek to support any individual suffering from abuse.‖ 
7

 

Seiliau gorfodol ar gyfer meddiannu 

15. O ran tenantiaethau diogel a sicr, o dan Gymal 89, bydd ymddygiad 

gwrthgymdeithasol difrifol (fel y'i ddiffinir gan y Bil) yn dod yn sail orfodol ar 
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gyfer meddiannu, a gellir ei seilio ar ymddygiad ymwelwyr neu breswylwyr 

eraill.  Bydd y penderfyniad ar ba sail i geisio meddiant yn fater i'r landlord. 

Bydd y seiliau gorfodol yn ddibynnol ar y landlord yn profi unrhyw un o bum 

amod.  Ceir crynodeb o'r amodau hyn yn y Memorandwm Cydsyniad 

Deddfwriaethol, sy'n nodi bod yr amod wedi'i fodloni os yw'r tenant, aelod o'i 

aelwyd neu ymwelydd wedi: 

– ei gael yn euog o drosedd ddifrifol (sy'n un o'r troseddau a amlinellir 

yn yr Atodlen 2A newydd i Ddeddf 1985 fel y'i mewnosodwyd gan 

isadran 2 o Gymal 86 ac Atodlen 3 i'r Bil).  Mae troseddau difrifol yn 

cynnwys llofruddiaeth, dynladdiad, herwgipio, camgarcharu, ystod o 

droseddau yn erbyn y person, troseddau rhywiol, meddiannu arfau 

ymosodol, troseddau yn erbyn eiddo, troseddau mewn perthynas â 

chyffuriau a throseddau eraill; neu os yw llys wedi penderfynu ei fod 

wedi torri gwaharddeb i atal niwsans ac anifyrrwch.  

Rhaid i'r drosedd o ymddygiad gwrthgymdeithasol fod wedi digwydd naill ai 

(i) yn y tŷ  annedd neu yng nghyffuniau'r tŷ  annedd, neu (ii) fod wedi 

effeithio ar berson sydd â hawl i fyw yng nghyffuniau'r tŷ  annedd neu (iii) 

fod wedi effeithio ar y landlord neu berson sy'n gysylltiedig â 

swyddogaethau'r landlord o ran rheoli tai. 

– ei gael yn euog o dorri gorchymyn ymddygiad troseddol. 

Rhaid i hyn fod wedi digwydd naill ai (i) yng nghyffuniau'r tŷ  annedd, neu (ii) 

fod wedi achosi, neu'n debygol o achosi, aflonyddwch, braw neu drallod i 

berson sydd â hawl i fyw yng nghyffuniau'r tŷ  annedd neu i berson sy'n 

gysylltiedig â swyddogaethau'r landlord o ran rheoli tai.  

16. Mae'r amodau eraill yn cynnwys: 

– bod eiddo'r tenant wedi bod yn destun gorchymyn cau lle y mae 

cyfanswm y cyfnod cau yn hirach na 48 awr; neu 

– fod y tenant, aelod o aelwyd y tenant neu berson sy'n ymweld â'r 

eiddio wedi'i gael yn euog o dorri hysbysiad neu orchymyn i atal sŵn 

mewn perthynas ag eiddo'r tenant o dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 

1990. 

17. Ni fydd gan y Llys ddisgresiwn na phŵer i atal y gorchymyn
8

.  Hynny yw, 

pan fo Llys wedi'i fodloni bod o leiaf un o'r pum amod uchod wedi'i fodloni, 
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bydd yn rhaid i'r Llys wneud gorchymyn meddiannu heb unrhyw 

bosibilrwydd o gael 'ail gyfle' o ganlyniad i orchymyn wedi'i atal.  

18. O ran gallu'r Llys i atal gorchymyn, dywedodd y Gweinidog: 

―[…] the absolute route for possession for anti-social behaviour will 

only apply when a court has already found a tenant or a member of 

the tenant‘s family guilty of the serious anti-social behaviour that we 

mentioned earlier. The tenant is able to have the court consider their 

defence to the original proceedings at the time that they took place. 

So, there is a review period within that. Although the ground for 

possession is absolute, I think that I am right in saying that it is still 

subject to the Human Rights Act, which was mentioned earlier. So, 

there is a process whereby it can be considered to do with the 

original Act that led to this.
9

 

Gwneud cais am adolygiad 

19. Bydd y Bil yn rhoi'r hawl i denant diogel geisio adolygiad o benderfyniad 

landlord i geisio meddiant ar y sail orfodol.  Gall Weinidogion Cymru 

amlinellu, mewn rheoliadau, y broses i'w dilyn ar gyfer adolygiad, a gallai 

hyn gynnwys darparu bod yn rhaid i'r adolygwr fod mewn rôl uwch na'r 

person a wnaeth y penderfyniad yn wreiddiol.   Ni fydd gan denantiaid sicr 

hawl o'r fath i wneud cais am adolygiad, ond byddant yn gallu gofyn am 

adolygiad drwy weithdrefn gwyno eu landlordiaid ar sail anstatudol. 

20. Mewn ymateb i gwestiwn ar ddiffyg hawl statudol i denantiaid sicr i 

geisio adolygiad, dywedodd y swyddog a ddaeth i'r pwyllgor gyda'r 

Gweinidog: 

―Statutory review procedures are normally only considered for public 

bodies, and RSLs, for example, are not public bodies; they are private 

bodies. In practice, housing associations do have their own review 

procedures, and we would expect that, in these situations, they would 

carry out review procedures similar to those that are statutory for 

secure tenants.‖
10
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Y Ddeddf Hawliau Dynol 

21. Mae'r Ddeddf Hawliau Dynol yn ymgorffori'r Confensiwn Ewropeaidd ar 

Hawliau Dynol yng nghyfraith y DU.  O ran tenantiaid diogel, mae'r Bil yn 

darparu'n benodol y bydd y rhwymedigaeth ar y Llys i wneud gorchymyn yn 

defnyddio'r seiliau gorfodol ar gyfer meddiant yn ddarostyngedig i unrhyw 

amddiffyniad a gyflwynir gan y tenant sy'n codi materion hawliau dynol 

posibl.  Yn gyffredinol, byddai hyn yn torri Erthygl 8 o'r Confensiwn – yr hawl 

i barch am fywyd preifat a bywyd teulu. 

22. Esboniodd y swyddog a ddaeth i'r pwyllgor gyda'r Gweinidog: 

―[…] there is an ultimate safeguard that was introduced by the UK 

Government into the Bill to ensure that a defendant would have the 

option to make a claim of proportionality under the Human Rights Act 

1998. There would be that backstop to make sure that, if someone 

was in the situation that you were describing, the court would have 

an opportunity to consider whether it was proportionate to evict on 

the basis of the behaviour.‖
11

  

23. Dylid nodi y gellir gorfodi hawliau sy'n deillio o'r Ddeddf Hawliau Dynol 

mewn perthynas â chyrff cyhoeddus yn unig ac nid yn erbyn endidau preifat.  

Felly, mae'r ddarpariaeth hon yn gymwys i denantiaid diogel yn unig 

oherwydd nhw, fel arfer, sy'n denantiaid i gyrff gyhoeddus.  Mae tenantiaid 

sicr fel arfer yn denantiaid i gyrff preifat, felly nid yw'r ddarpariaeth hon yn 

gymwys iddynt hwy. 

Goblygiadau ariannol 

24. Mae'r memorandwm yn nodi ni ragwelir unrhyw oblygiadau ariannol i 

Lywodraeth Cymru o ganlyniad i'r newidiadau. Fodd bynnag, mae'r 

memorandwm hefyd yn nodi: 

―There may be additional duties at a local authority level and housing 

association level when social landlords choose to exercise the 

powers.‖
12

 

25. Mae'r ystadegau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru yn dangos y 

dyfarnwyd 106 o orchmynion meddiant llwyr ar sail ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn 2010-11. 
13
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26. O ran goblygiadau ariannol y cynigion, dywedodd y Gweinidog:  

―[…] the cost analysis, has been done by the UK Government, and we 

can give you the figures for how there will be a cost saving in the 

process—the length of period that this would take to deliver means 

that there is a cost-saving benefit in this.‖
14

  

27. O ran y goblygiadau ariannol sy'n deillio o'r cynnydd yn nifer y 

tenantiaid a gaiff eu troi allan ac, o ganlyniad i hynny, digartrefedd, 

dywedodd y swyddog a ddaeth i'r pwyllgor gyda'r Gweinidog: 

―[…] rather than this actually seeking to increase the number of 

evictions, it is very much focused on a speedier process. So, there 

might be some slight increase. The UK Government estimated the 

additional cost for homelessness to be in the region of £36,000, but 

that is set against potential savings of £1 million split between 

landlords, and a further saving of, I think they said, £800,000 to the 

courts service. So, it is a very slight increase in the cost of 

homelessness, but, actually, landlords will have significant savings 

from reduced court time and associated costs, et cetera.‖
15

 

28. Mewn perthynas â chynnydd posibl mewn troi tenantiaid allan, 

ychwanegodd y Gweinidog: 

―This is about the process being less complex and allowing the 

matter to be dealt with effectively through a quicker process. So, we 

are not expecting to see this being used more […]‖
16

  

Materion eraill 

Pwerau Gweinidogion Cymru i addasu 

29. Gall Gymalau 86-90 a 92 gael eu haddasu gan Weinidogion Cymru drwy 

Reoliadau (gweler cymal 137(3)).  Bydd y Rheoliadau hynny'n ddarostyngedig 

i weithdrefn gadarnhaol y Cynulliad (gweler cymal 138(3)). 

30. Bydd yr holl bwerau eraill sydd gan Weinidogion Cymru i wneud 

rheoliadau yn ddarostyngedig i weithdrefn negyddol y Cynulliad (gweler 

cymal 138(5)). 
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Manteision defnyddio'r Bil hwn yn hytrach nag un o Filiau'r Cynulliad 

31. Yn ei Memorandwm, mae Llywodraeth Cymru'n nodi y bydd defnyddio'r 

Bil hwn, yn hytrach na deddfwriaeth y Cynulliad, yn sicrhau bod y pwerau ar 

gael ar sail gyson ledled Cymru a Lloegr ar yr un pryd. Hefyd, mae'r 

Memorandwm yn nodi yr oedd rhanddeiliaid yng Nghymru yn awyddus i gael 

yr un arfau i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol â'r hyn sydd ar gaek yn 

Lloegr, a bod hwn yn fodd i sicrhau'r canlyniad hwnnw yn gyflym. 

Y Bil Rhentu Cartrefi 

32. Mae'r Pwyllgor yn nodi bod Gweinidogion Cymru yn bwriadu cyflwyno 

Bil Rhentu Cartrefi yn ystod 2015.  Y bwriad yw y bydd y Bil hwn yn disodli 

tenantiaethau diogel a sicr (yn ogystal â mathau eraill o denantiaeth) gyda 

dau ffurf newydd o denantiaeth.   Bydd angen i'r ddeddfwriaeth hon 

amlinellu set newydd o reolau i landlordiaid sydd am adennill meddiant, gan 

gynnwys ar sail ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Mae‘r hyn a ganlyn yn 

ddyfyniad o wefan Llywodraeth Cymru: 

'Mae ein cynigion yn seiliedig ar fframwaith cyfreithiol newydd a 

ddatblygwyd gan Gomisiwn y Gyfraith.  Mae ynddo ddau fath o 

gontract rhentu: 

'Contract diogel' sy‘n seiliedig ar y denantiaeth ddiogel a roddir gan 

awdurdodau lleol ar hyn o bryd. 

'Contract safonol' sy‘n seiliedig ar y denantiaeth fyrddaliol sicr a 

ddefnyddir yn y sector rhentu preifat yn bennaf. 

Am y tro cyntaf, byddai'n ofynnol i bob landlord roi contractau rhentu 

ysgrifenedig i bobl. Rydym yn bwriadu cyhoeddi contractau 

enghreifftiol ar-lein fel ei bod yn hawdd iddynt wneud hynny. Byddai'r 

contractau hynny mewn iaith glir a byddent yn ymdrin â'r holl 

gyfreithiau perthnasol. 

Byddai'n cynigion yn ein helpu i gyflawni amcanion pwysig eraill 

hefyd. Un ohonynt fyddai sicrhau bod modd ymateb mewn ffordd fwy 

effeithiol i ymddygiad gwrthgymdeithasol ymhlith aelodau rhai 

aelwydydd. Amcan arall fyddai mynd i'r afael â thrais domestig drwy 

ganolbwyntio, wrth weithredu, ar y sawl sy'n cam-drin, gan olygu y 

byddai modd i ddioddefwyr aros yn eu cartref.' 



Ein barn 

33. Rydym yn nodi barn y Gweinidog bod camau meddiannu yw digwydd ar 

ddiwedd proses hirach ac nad yw'n rhagweld y bydd y ddeddfwriaeth 

arfaethedig yn arwain at gynnydd yn nifer y ceisiadau ildio meddiant. Rydym 

yn nodi pwyslais y Gweinidog mai diben y ddeddfwriaeth hon yw gwella 

effeithiolrwydd y broses a lleihau costau. 

34. Rydym yn tynnu sylw'r Cynulliad at y materion a amlinellir yn yr 

adroddiad hwn cyn ei ddadl ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol.  


