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Papur Tystiolaeth ar Fudd-daliadau yng Nghymru: Opsiynau i'w Cyflawni'n Well. 
Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol.  

Nod y papur hwn yw rhoi tystiolaeth ysgrifenedig i ymchwiliad y Pwyllgor Cymunedau, 
Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol ar Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w 
cyflawni'n well.  

Cyd-destun 

1. Mae'n amser cynnal archwiliad manylach o'r achos dros ddatganoli'r broses o
weinyddu budd-daliadau lles yng Nghymru. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf,
mae Llywodraeth y DU wedi rhoi nifer o ddiwygiadau lles ar waith, yn enwedig
drwy gyflwyno Credyd Cynhwysol (UC). Mae'r rheolau cymhwystra hefyd wedi
newid, gyda'r rhan fwyaf o'r newidiadau hyn yn cyfyngu ar y cymorth ariannol sydd
ar gael i unigolion a theuluoedd.

2. Y farn gyffredin yw bod diwygiadau budd-daliadau lles a chredydau treth
Llywodraeth y DU, yn sgil Deddf Diwygio Lles 2012 a Deddf Lles a Gwaith 2016,
yn ogystal â chyni, yn achosi caledi sylweddol yng Nghymru. At hynny, dim ond
yn rhannol y mae llawer o'r toriadau i fudd-daliadau a gyhoeddwyd ers 2015 wedi
cael eu rhoi ar waith, ac mae mwy o doriadau i ddod.

3. Mae adroddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2019 ar
effaith diwygiadau Llywodraeth y DU i'r system les ar aelwydydd yng Nghymru yn
cyfeirio at ddadansoddiad sy'n dangos y bydd aelwydydd yng Nghymru yn colli
1.5 y cant o'u hincwm net ar gyfartaledd (neu tua £480 y flwyddyn) yn sgil y pecyn
cyffredinol o ddiwygiadau treth, lles a Chyflog Byw Cenedlaethol a gyhoeddwyd
ers 2010. Mae hyn yn seiliedig ar ddadansoddiad a wnaed gan Landman
Economics ac Aubergine Analysis ar ran y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau
Dynol sy'n cwmpasu'r diwygiadau a gyhoeddwyd rhwng mis Mai 2010 a mis
Ionawr 2018. Er nad yw'n cwmpasu unrhyw newidiadau a gyhoeddwyd ers hynny,
mae dadansoddiad mwy diweddar gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid (IFS) yn
dangos nad yw'r newidiadau lles a gyhoeddwyd yng Nghyllideb 2018, a
gynyddodd haelioni Credyd Cynhwysol, yn gwneud fawr ddim gwahaniaeth i
incwm aelwydydd, ar gyfartaledd, yn yr hirdymor.

4. Disgwylir i effaith gyffredinol y diwygiadau barhau i fod yn anflaengar, gyda'r
effeithiau mwyaf yn cael eu teimlo gan bobl ar yr incwm isaf, yn enwedig y rheini
sydd â phlant. O ganlyniad, amcangyfrifir y bydd tlodi plant cymharol yng Nghymru
yn cynyddu'n sylweddol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Ceir effaith negyddol
anghymesur hefyd ar incwm sawl grŵp gwarchodedig,  gan gynnwys pobl anabl,
rhai grwpiau ethnig, a menywod, a cheir effeithiau arbennig o negyddol ar grwpiau
croestoriadol sy'n wynebu sawl anfantais.

5. Mae Llywodraeth Cymru wedi mynegi pryder mawr bod sawl gwendid yn y ffordd
y mae Credyd Cynhwysol wedi'i ddylunio a all arwain unigolion sy'n agored i
niwed at dlodi. Gall yr isafswm o '5 wythnos o aros' am y taliad cyntaf ac yna
defnydd eang yr Adran Gwaith a Phensiynau o ragdaliadau Credyd Cynhwysol,
fel 'ateb' dros dro, gynyddu'r risg o fynd i ddyled i'r rheini sydd fwyaf agored i
niwed. Mae Gweinidogion Cymru wedi galw ar Lywodraeth y DU dro ar ôl tro i
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fynd i'r afael â'r gwendidau mawr hyn ac atal Credyd Cynhwysol rhag cael ei 
gyflwyno ymhellach. Mae nifer y ceisiadau i Gronfa Cymorth Dewisol 
Llywodraeth Cymru wedi cynyddu'n sylweddol, gyda chynnydd mawr mewn galw 
ers mis Mawrth 2018. Mae hyn o ganlyniad uniongyrchol i newidiadau diweddar 
mewn budd-daliadau lles, yn enwedig gan bobl sy'n ei chael hi'n anodd ymdopi 
â'r oedi o ran taliadau credyd cynhwysol. Cafodd cyllideb o £8.4m ei dyrannu ar 
gyfer 2018-19, ond cyrhaeddodd gwariant diwedd y flwyddyn £10.5m.  Mae £2m 
ychwanegol ar gael ar gyfer y flwyddyn ariannol hon er mwyn bodloni'r cynnydd 
parhaus mewn galw.  

 
6. Mae cyhoeddiadau diweddar Llywodraeth y DU wedi dangos ei bod am feddalu ei 

dull gweithredu.  Er enghraifft, mae Hyfforddwyr Gwaith yr Adran Gwaith a 
Phensiynau yn fwy agored erbyn hyn i ddefnyddio Cronfa Cymorth Hyblyg yr 
Adran Gwaith a Phensiynau er mwyn talu costau gofal plant. Fodd bynnag, nid yw 
ehangder na graddau'r newidiadau i'w datblygu neu eu rhoi ar waith yn gwbl 
hysbys eto, ac mae eu heffaith hyd yma yn debygol o fod yn fach nes iddynt gael 
eu cyflwyno'n ehangach.  

 
Datganoli Gweinyddiaeth 
 
7. Ar 5 Chwefror cyhoeddodd y Prif Weinidog fod Llywodraeth Cymru wedi gofyn i 

Ganolfan Polisi Cyhoeddus Cymru archwilio'r achos dros ddatganoli gweinyddu 
agweddau ar y system fudd-daliadau yng Nghymru fel rhan o'i rhaglen waith ar 
gyfer 2019-20. Caiff yr ymchwiliad hwn gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth 
Leol a Chymunedau, yn ogystal ag adroddiadau gan sefydliadau megis Sefydliad 
Bevan a Phrifysgol Caerdydd, eu croesawu a'u hystyried yn gyfraniadau amserol 
i'r archwiliad hwn.  

 
8. Mae'r wladwriaeth les yn elfen hanfodol o Deyrnas Unedig: un sydd â 

chyfrifoldeb ar y cyd i gefnogi'r rheini sydd mewn angen drwy gyfuno adnoddau 
ac ailddosbarthu incwm.  Ni ddylid tanseilio'r cyfrifoldeb ar y cyd hwn drwy 
ddatganoli.  

 
9. Yng Nghymru, yr Adran Gwaith a Phensiynau sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o fudd-

daliadau yn seiliedig ar brawf modd, awdurdodau lleol sy'n rheoli budd-dal tai a 
Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi sy'n gweinyddu budd-dal plant, lwfans 
gwarcheidwaid a'r system credydau treth.  Fodd bynnag, mae Llywodraeth y DU 
wedi penderfynu datganoli budd-daliadau penodol i Gymru dros y blynyddoedd 
diwethaf. O ganlyniad, mae gennym brofiad helaeth o weinyddu taliadau lles erbyn 
hyn, er enghraifft Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor, Taliadau Disgresiwn at 
Gostau Tai a'r Gronfa Cymorth Dewisol. Mae datganoli 10 budd-dal i'r Alban yn 
ogystal â'r hyblygrwydd wrth weinyddu Credyd Cynhwysol hefyd yn rhoi peth 
tystiolaeth i ni adeiladu arni.  

 
10. Bydd yn bwysig deall oddi wrth Lywodraeth yr Alban ba rai o'i phwerau 

gweinyddol, a ddatganolwyd fel rhan o'r 15% o fudd-daliadau lles a 
drosglwyddwyd yn dilyn Deddf yr Alban 2016, y gellir eu hintegreiddio'n fwyaf 
effeithiol â'i phwerau presennol yn eu barn hi.  Mae gan Senedd yr Alban bwerau 
erbyn hyn dros fudd-daliadau mewn categorïau penodol; budd-daliadau 
anabledd, anafiadau diwydiannol a gofalwyr; budd-daliadau mamolaeth, 
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angladdau a gwresogi; a Thaliadau Disgresiwn at Gostau Tai.  Mae'r 
trosglwyddiadau yn cael eu rhoi ar waith a'u hintegreiddio o hyd, sydd wedi 
esgor ar gostau sefydlu a rhedeg net i Lywodraeth yr Alban, a hoffai Llywodraeth 
Cymru ddeall hyn ymhellach. 

 
11. Gallai datganoli'r broses weinyddu alluogi dull gwahanol o fynd i'r afael â lles yng 

Nghymru, sy'n seiliedig ar dosturi a thegwch.  Dylai'r system les drin pobl ag 
urddas a pharch gan hyrwyddo symlrwydd a phroses weinyddu effeithlon ar yr 
un pryd. Gallai datganoli gweinyddu budd-daliadau yng Nghymru gyflwyno ffordd 
newydd o weithredu a bydd y cyfle i wneud hyn yn ystyriaeth allweddol.  Fodd 
bynnag, gallai'r broses weinyddu gyfyngu ar hyblygrwydd a'r cyfle i newid gan 
fod rhai nodweddion dylunio yn fater o bolisi yn hytrach na gweinyddiaeth. Mae'r 
system les yn seiliedig ar gyfres gymhleth a rhyngysylltiedig o fframweithiau 
gweinyddol a chyfreithiol.  

 
12. Bydd y pwyllgor yn ymwybodol iawn bod yn rhaid i unrhyw ystyriaeth a roddir i 

ddatganoli gweinyddu budd-daliadau ystyried y risg gyllidol uwch bosibl. Mae 
profiad Llywodraeth Cymru o ddod â chynllun Budd-dal y Dreth Gyngor i ben, lle 
y cafodd y cyllid a drosglwyddwyd i Lywodraeth Cymru ei frigdorri gan Lywodraeth 
y DU, yn un enghraifft. Yn dilyn y trosglwyddiad yng Nghymru, cafodd £244 miliwn 
ei ychwanegu at y Grant Cynnal Refeniw ar gyfer Cynllun Gostyngiadau'r Dreth 
Gyngor ar gyfer 2013-14. Roedd hyn yn cynnwys cyllideb sefydlog o £222 miliwn 
a drosglwyddwyd i Lywodraeth Cymru o Lywodraeth y DU, yn ogystal â £22 miliwn 
ychwanegol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru er mwyn galluogi awdurdodau 
lleol i barhau i hawlio cymorth yn llawn ar gyfer pob ymgeisydd cymwys. Mae 
Llywodraeth Cymru yn parhau i gynnal ei hymrwymiad a darparwyd £244 miliwn 
ar gyfer Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor unwaith eto fel rhan o'r setliad ar 
gyfer 2019-20. Er gwaethaf y gost, mae hyn wedi creu cynllun cenedlaethol 
effeithlon a thecach o gymharu â'r cynllun awdurdodau lleol yn Lloegr.  

 
13. Mae adroddiad ‘Devolving Welfare: How well would Wales Fare?’, gan Uned 

Dadansoddi Cyllid Cymru yng Nghanolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol 
Caerdydd, wedi edrych ar y risgiau ariannol sy'n ymwneud â datganoli i Gymru yr 
un gyfres o fudd-daliadau a ddatganolwyd yn yr Alban. Mae'r adroddiad yn nodi y 
gallai Llywodraeth Cymru elwa'n ariannol pe bai'r rhain yn cael eu datganoli yn yr 
un ffordd â'r Alban oherwydd y proffil oedran penodol a thueddiadau posibl yn y 
dyfodol ymhlith y grŵp sy'n derbyn budd-daliadau yng Nghymru. Nid yw 
Llywodraeth Cymru am weld polisi budd-daliadau yn cael ei ddatganoli, fel sydd 
wedi digwydd yn yr Alban, ond mae'n bwysig nodi, pe byddai budd-daliadau'n cael 
eu datganoli i Gymru, y byddai fwy na thebyg mewn ffordd na ddisgwylir iddi roi 
mantais ariannol i Lywodraeth Cymru na Llywodraeth y DU. Ni ellir cymryd yn 
ganiataol y câi'r un trefniadau eu rhoi ar waith pe bai'r budd-daliadau hyn yn cael 
eu datganoli i Gymru. Mae'n werth nodi bod cytundebau'r fframwaith gyllidol sy'n 
llywodraethu datganoli trethi yng Nghymru a'r Alban yn dra wahanol i'w gilydd, gan 
adlewyrchu'r amgylchiadau gwahanol yn y ddwy wlad.  
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Papur 2 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Panel Arbenigol Cymru 

Gyfan ar Dai yn y Sector Preifat 

Paper 2 - WLGA and the All-Wales Private Sector Housing Expert Panel 
 

 

Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru – Ymchwiliad i gartrefi gwag 

 
1. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cynrychioli'r 22 awdurdod 

lleol yng Nghymru, ac mae tri awdurdod y parciau cenedlaethol, y tri awdurdod 

tân ac achub a phedwar awdurdod yr heddlu’n aelodau cyswllt.   

 

2. Mae CLlLC yn sefydliad trawsbleidiol wedi’i arwain yn wleidyddol, a’r arweinwyr 

o bob awdurdod lleol sy’n penderfynu ar bolisi drwy’r Bwrdd Gweithredol a 

Chyngor ehangach CLlLC. Mae CLlLC hefyd yn penodi uwch aelodau fel 

Llefarwyr a Dirprwy Lefarwyr i ddarparu arweinyddiaeth genedlaethol ar faterion 

polisi ar ran llywodraeth leol.  

 

3. Mae CLlLC yn gweithio’n agos gydag ymgynghorwyr proffesiynol a 

chymdeithasau proffesiynol o lywodraeth leol ac mae’n cael cyngor ganddynt yn 

aml, fodd bynnag, CLlLC yw corff cynrychioladol llywodraeth leol ac mae’n 

darparu llais cyfun, gwleidyddol llywodraeth leol yng Nghymru.  

 

4. Mae’r Panel Yr Arbenigwyr Tai y Sector Breifat Cymru Gyfan yn cynnwys uwch 

swyddogion tai o bob Awdurdodau Lleol sydd â chyfrifoldeb am eiddo gwag. 

Cylch gwaith y grŵp yw gweithredu fel grŵp o arbenigwyr cynghori, sydd yn 

gweithredu fel ffynhonnell i awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, Cymdeithas 

Llywodraeth Leol Cymru, Arweinyddiaeth Tai Cymru a Grŵp Penaethiaid Iechyd 

Yr Amgylchedd Cymru ar bob agwedd o dai y sector breifat.  

 

5. Mae hwn yn gyflwyniad ar y cyd gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a 

Phanel o Arbenigwyr Sector Tai Preifat Cymru Gyfan i ymchwiliad Cydraddoldeb 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Pwyllgor Llywodraeth Leol a Chymunedau i dai 

gwag. Mae’r cyflwyniad wedi’i seilio ar y cwestiynau o fewn cylch gorchwyl yr 

ymchwiliad.  

 

A oes digon yn cael ei wneud i fynd i’r adael ag eiddo gwag yng Nghymru? Os 

nad oes, beth sydd angen newid? 

6. Mae awdurdodau lleol yn  gwneud ymdrechion sylweddol i fynd i’r afael ag eiddo 

gwag problemus yng Nghymru, fodd bynnag mae’n bwysig deall y manylion tu ôl 

i’r gweithgaredd sydd wedi’i nodi gan awdurdodau. Yn flynyddol, mae’r ffigur 

enwadur am eiddo gwag yn cynyddu, ac mae’r Awdurdodau Lleol o bosib yn 
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cyrraedd llwyfandir, o ran canran sydd wedi dychwelyd i gael eu defnyddio, ar 

sail yr adnoddau cyfredol.  

 

7. Tra nodir bod gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru ffigurau poblogaeth 

amrywiol o ran y galw am dai, mae amrywiad sylweddol rhwng ystod uwch ac is 

o’r nifer o eiddo gwag ar draws Cymru. Mae’r ffigurau enwadur cyfredol yn 

amrywio o 3556 i 244. 

 

8. Defnyddir PAM/013 fel ffigur canran, nid yw hyn yn amlygu’r gwaith da mae rhai 

Awdurdodau Lleol wedi ei wneud pan mae ffigurau enwadur yn uchel, fel y rhif 

gwirioneddol o dai sydd wedi dod yn ôl i ddefnydd, a gall fod yr uchaf yng 

Nghymru.  

 

9. Gan edrych ar ffigurau enwadur cyfredol maent yn awgrymu bod nifer uchel (h.y. 

55% yn Sir Gaerfyrddin a 48% yng Ngheredigion, mis Ebrill 2019) yn cael eu 

hystyried i fod yn eiddo gwag trosiannol, wedi bod yn wag am lai na 2 flynedd. 

Mae’r eiddo fel hyn yn debygol o fod mewn proses profiant hir neu yn y farchnad 

eiddo sy’n sefyll. Nid yw’r eiddo hyn o reidrwydd yn cael eu hystyried i fod mewn 

cyflwr gwael, nac yn niweidiol i’r gymuned, ond yn ffurfio sail ffigur enwadur. 

 

10. Er mai dyma'r achos, gall Awdurdodau Lleol ddarparu cyngor llai dwys, arweiniad 

a chefnogaeth i holl berchnogion eiddo gwag, a gall eiddo sydd â chyflwr da 

dynnu oddi ar adnoddau isel, a chynyddu darpariaeth tai ar draws Cymru, yn 

eithaf effeithlon.  

 

11. I’r gwrthwyneb, bydd eiddo gwag sydd wedi cael eu tynnu oddi ar gofnodion 

Treth y Cyngor ar sail cyflwr drwg. Yr eiddo hyn sydd  yn debygol o ddinistrio yr 

adnoddau staff fwyaf a bydd yn broblem ac yn hirfaith. Ni fydd y rhain yn cael ei 

hadlewyrchu yn y ffigur enwadur. 

 

12. Mae Awdurdodau Lleol angen defnyddio dull amrywiol, i gynnig amrywiaeth eang 

o gymorth i berchnogion eiddo gwag. Mae angen buddsoddiad ac adnoddau 

sylweddol i wneud hyn. Fel lleiafrif, dylai pob Awdurdod Lleol fod â Swyddog 

Eiddo Gwag dynodedig, sydd yn gweithredu’r Strategaeth Eiddo Gwag effeithiol. 

Mae gweithio’n Rhanbarthol ac yn Genedlaethol yn allweddol, ac er mwyn 

rhannu arferion gwaith da.  
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13. Cymorth ariannol i Awdurdodau Lleol i ariannu swyddi staffio yn cynyddu'r 

gweithgarwch o eiddo gwag ar draws Cymru. Mae trafodaeth wedi ei gynnal yn 

Llywodraeth Cymru ar ddarpariaeth cynlluniau Troi Tai yn Gartrefi (HiH) a 

Benthyciadau Gwelliannau Tai (HiL) ynghylch darparu cyllid refeniw i 

Awdurdodau Lleol i gefnogi gwaith ar eiddo gwag a galluogi darparu’r cyllid hwn.  

 

14. Mae llawer o amser ‘anweledig’ yn cael ei dreulio ar eiddo gwag – nid yw gwaith 

a gyflawnir yn arwain yn uniongyrchol at eiddo yn dod yn ôl i ddefnydd ond gall 

fynd i’r afael â’r broblem/ problemau sy’n berthnasol i’r eiddo sydd yn effeithio ar 

gymdogion. Mae’r gwaith hwn yn cael ei gyflawni gan wahanol swyddogion ac 

mae'n dda cadw ewyllys da gyda chymdogion ac aelodau etholedig gan eu bod 

yn ffynhonnell dda o gudd-wybodaeth lleol ar yr hyn sydd yn digwydd gyda'r 

eiddo, ond nid yw'r rhan fwyaf o bethau yn cael eu hadrodd.   

 

Pa effaith y gall eiddo gwag ei gael ar gymuned? 

15. Yn gyffredinol, gall eiddo gwag:  

 Denu gweithgareddau gwrthgymdeithasol, gan gynnwys troseddu, 
fandaliaeth a thanau bwriadol, sydd yn arwain at y cymdogion gael ofn 
cynyddol o drosedd.  

 Difetha’r ardal o gwmpas ac achosi problemau amgylcheddol. 

 Lleihau gwerthoedd eiddo cyfagos. 

 Peidio â chefnogi buddsoddiad ychwanegol yn yr ardal, gan arwain at 
ddirywiad yn y gymdogaeth. 

 Cost ariannol sylweddol i’r perchennog (treth y cyngor, ffioedd 
cyfleustodau, colli incwm rhent a'r eiddo yn dirywio). 

16. Mae llawer o eiddo gwag sydd wedi ‘cuddio’ o’r gymuned a gellir eu defnyddio i 

gynyddu darpariaeth tai.  Gall y rhain fod yn anoddach i ddod i ddefnydd gan nad 

oes dim 'rheswm' i'r Awdurdod Lleol ymyrryd a defnyddio ei bwerau. 

17. Ystyrir bod eiddo gwag yn cynrychioli adnodd a wastreffir. Nid yw rhai eiddo yn 

cael eu hadrodd oherwydd eu natur unig, cymdogion yn stopio eu hadrodd neu 

oherwydd eu bod yn cael eu cynnal i safon benodol. Er hyn, mae’r eiddo hyn yn 

cynrychioli gymaint o adnodd gwastraffus â'r rhai hynny sydd mewn cyflwr neu 

leoliad ‘amlwg’, mewn rhai achosion gallent fod yn adnodd gwastraffus oherwydd 

diffyg llety addas yn yr ardal (h.y. gwledig). 

18. Mewn enghreifftiau megis y rhain, yr unig ffordd yw Gorchymyn Rheoli Anheddau 

Gwag ac mae hwn yn hir, neu bryniant gorfodol, ac mae hwn yn ddrud. Yn ei ffurf 

gyfredol nid yw'r broses EDMO yn darparu'r datrysiad cywir. Maent yn rhy 
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gymhleth, hir ac yn tueddol o fethu felly ni fydd yr Awdurdodau Lleol yn 

defnyddio’r pwerau. Mae angen cyflawni gwaith i symleiddio’r broses hwn o blaid 

Awdurdodau Lleol ac yn y cymunedau y maent wedi’u lleoli.   

Pa mor effeithiol yw’r awdurdodau lleol i ddefnyddio arfau statudol ac 

anstatudol y gallent eu defnyddio i ddelio ag eiddo gwag?  

19. Mae amrywiaeth eang o ddeddfwriaeth y gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwaith 

eiddo gwag, ac nid yw'r Awdurdodau Lleol yn defnyddio llawer i fynd i'r afael ag 

eiddo gwag problemus am resymau gwahanol megis pŵer dirprwyaeth, 

adnoddau/ gallu staff, prosesau hir ayyb. Gall galw cystadleuol ar adnoddau 

olygu bod gwaith ar eiddo gwag yn flaenoriaeth is na thai o gyflwr gwael. 

 

20. Gall defnyddio deddfwriaeth fod yn ddwys ar adnoddau, ac yn anaml dyma’r cam 

olaf y byddai’r Awdurdod Lleol yn ei wneud i ddod ag eiddo yn ôl i ddefnydd. Mae 

camau gorfodi yn cael eu cyflawni fel arfer, yn dilyn camau gorfodi anffurfiol 

aflwyddiannus. Yn aml iawn gall berchnogion eiddo gwag fod yn ‘berchnogion 

damweiniol’, wedi etifeddu eiddo a nid oes ganddynt y modd i ddelio â’r diffygion 

a gwelliannau i'r eiddo. Mewn amgylchiadau fel hyn, gall camau gorfodi arwain 

at yr Awdurdod Lleol angen cyflawni gwaith heb rybudd. Gall hyn hefyd fod yn 

llafurddwys iawn ac angen defnyddio adnoddau ariannol a staffio. Mae’n rhaid i’r 

Awdurdod Lleol, i adfer dyled, ystyried camau gorfodi pellach, naill ai drwy greu 

gorchmynion arwystlo drwy Lysoedd Sirol, gorfodi gwerthu eiddo neu gyflawni 

EDMO. Dengys enghreifftiau o ddefnydd o gamau gorfodi, a chamau mwy 

anffurfiol yn Atodiad 1. 

A yw awdurdodau lleol angen pwerau statudol ychwanegol i ddelio gydag eiddo 

gwag? Os ydynt, pa bwerau y mae arnynt ei angen? 

21. Proses EDMO mwy syml, gyda phwerau gwell a chytundeb trothwy is ar gyfer 

cytundeb a fyddai’n cynorthwyo wrth fynd i’r afael â chartrefi gwag.  Ochr yn ochr 

â hyn mae angen cyllid cyfalaf i allu cyflawni gwaith atgyweirio angenrheidiol.  

Nid yw dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd yn hyfyw bob amser o fewn cyfnod 

EDMO.  Dylid gallu cyflwyno ffi i’r costau sydd dros ben i werthiant gorfodol/ 

eiddo, a fyddai’n cyflenwi costau megis ail-garpedu, gwaith cynnal a chadw ayyb, 

rhai na ellir eu hadfer dan bwerau Deddf Tai presennol.  

 

22. Mae aelodau o’r cyhoedd yn tybio'n aml fod pwerau statudol megis EDMO a 

CPO yn hawdd ac felly yn awgrymu'r opsiwn hwn fel rhagosodiad. Mae hyn yn 

rhoi pwysau ychwanegol ar Awdurdodau Lleol pan nad yw cam gweithredu yn 

cael ei wneud ac nid yw mor syml a rhagwelwyd. Ar hyn o bryd mae CBS 
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Wrecsam yn y broses o ddatblygu gweithdrefn i gymryd camau gorfodi ar eiddo 

gan gynnwys CPOau, fodd bynnag, mae'r broses i fabwysiadu'r weithdrefn yn 

gymhleth oherwydd natur y gwaith a'r risgiau sydd ynghlwm.  

A yw perchnogion eiddo gwag yn cael cymorth, gwybodaeth a chyngor y maent 

eu hangen i ddod ag eiddo gwag yn ôl i gael eu defnyddio? Os nad ydynt, pa 

gymorth ychwanegol y mae arnynt ei angen? 

 

23. Cynigir cyngor, arweiniad a chymorth eang ar draws Cymru, a hwn sy’n gyfrifol 

am y mwyafrif o eiddo sy’n dod yn ôl i ddefnydd. Fodd bynnag, mae’r 

weithgaredd yn cymryd llawer o amser a llawer o adnoddau. Mae enghreifftiau 

o gymorth anffurfiol o’r fath yn cynnwys:  

 Mae angen cyngor ar waith gwella eiddo i ddod â'r eiddo i safon 
gyfanheddol, gyda gwasanaethau rheoli prosiectau yn cael eu datblygu. 

 Cynlluniau cofrestredig o adeiladwyr ac asiantwyr, i gynorthwyo 
perchnogion gyda gwelliannau i eiddo. 

 Cymorth ariannol drwy HiL a HIH 

 Asiantaeth gosod tai cymdeithasol mewnol yn cynnig cyngor a chymorth 
gyda gwaith gwella bach i eiddo, cynlluniau dod o hyd i denantiaid a 
gwasanaeth rheoli eiddo llawn i dai fforddiadwy.  

 Llythyrau consesiwn TAW 

 Cyngor ar brydlesu sector preifat a goblygiadau Rhentu Doeth Cymru 

 Atgyfeiriadau ocsiwn cyhoeddus 

 Pryniant uniongyrchol yn unol â strategaeth Tai Fforddiadwy. 

 

24. Mae gan Awdurdodau Lleol gwahanol gynlluniau ar gael, ac mae cwmpas am 

gysondeb gwell ledled Cymru ar y lefel a mathau o gymorth a ddarperir i 

berchnogion eiddo. Er enghraifft, mae gan Gwynedd 5 cynllun ar gael i geisio 

dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd. Hysbysebir cynlluniau yn rheolaidd ar 

gyfryngau cymdeithasol a phapurau lleol, a darperir cyngor ar lafar hefyd, fodd 

bynnag, gall hyn gymryd llawer o amser y swyddogion. 

 

25. Ystyrir os yw cynlluniau benthyciad HiH a HiL wedi bod yn llwyddiannus iawn i 

ddod ag eiddo yn ôl i ddefnydd, ac yn agored i ragor o drafodaethau ynghylch 

rheoli prosiectau, cyngor ar TAW, gosod/ prydlesu eiddo gwag fel tai fforddiadwy 

ayyb, ond mae llawer iawn sydd ddim eisiau ymgysylltu neu ddim yn ymwybodol 

o'r cynlluniau. Gellir ond defnyddio’r benthyciadau ar eiddo lle mae perchnogion 

yn ymgysylltu â lle y caniateir lefelau ecwiti. Mae craidd sylweddol o eiddo lle 
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nad yw ymgysylltiad yn gweithio, ac yn aml iawn y rhain yw’r eiddo y mae rhan 

fwyaf o gwynion yn cael eu gwneud.  

A oes digon o ymwybyddiaeth o gymorth ymarferol y gall awdurdodau lleol eu 

cynnig i berchnogion eiddo gwag? Os nad oes, sut y gellir gwella hyn? 

26. Gall Awdurdodau Lleol dargedu perchnogion eiddo gwag bob blwyddyn, gan 

gynnig amrywiaeth eang o gyngor, arweiniad a chefnogaeth drwy lythyr, gyda 

rhwyddineb i berchnogion ymateb a gwneud cais am wybodaeth neu gymorth 

manwl. Mae hyn yn ddibynnol ar adnoddau. Gall Awdurdodau Lleol hysbysebu 

cymorth fel hyn ar wefannau corfforaethol a thrwy gydweithio gyda fforymau 

landlordiaid lleol. There would be benefit from adopting a consistent approach 

across Wales, through a national scheme/ drive to offer the same service across 

Wales.Byddai mantais o fabwysiadu dull cyson  ledled Cymru, drwy 

gynllun/gyriant cenedlaethol i gynnig yr un gwasanaeth ledled Cymru. Dylai hyn 

gael ei gefnogi gan gyllid gan Awdurdodau Lleol, refeniw a chyfalaf. 

A yw sgiliau ac adnoddau cymdeithasau tai a’r sector breifat yn cael eu 

defnyddio’n llawn i fynd i’r afael ag eiddo gwag?27. Gall Awdurdodau Lleol 

weithio’n agos gyda landlordiaid y sector breifat, gan gynnig ystod eang o gyngor, 

canllawiau a chymorth ar safonau tai, cymorth ariannol, cymorth consesiwn TAW, 

cynlluniau dod o hyd i denantiaid ayyb. Gall Awdurdodau Lleol gydweithio gyda 

fforymau landlordiaid lleol, gan gynnig a chael hyfforddiant a rhannu arferion da. Gall 

Awdurdodau Lleol gydweithio gyda fforymau landlordiaid lleol, gan gynnig a chael 

hyfforddiant a rhannu arferion da. Gellir dadlau y gallai mwy yn gallu cael ei wneud i 

ddefnyddio’r sgiliau ac adnoddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn well, ond 

mae’n golygu adnodd/ cynhwysedd Awdurdod Lleol i reoli’r bartneriaeth a defnyddio 

adnoddau cyfreithiol ac ariannol. Dim ond ychydig o ddiddordeb sydd wedi bod mewn 

rhai ardaloedd o Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig oherwydd costau a gofynion 

gwaharddol i addasu’r eiddo hyn i Safon Ansawdd Tai Cymru gan gwneud opsiynau 

ad-dalu ariannol yn anymarferol.  

 

Oes digon yn cael ei wneud i sicrhau y gellir dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd 

fel tai fforddiadwy? A oes enghreifftiau o arferion da yn yr ardal hon? 

28. Mae’r dewis i weinyddu asiantaeth gosod tai cymdeithasol mewnol yn cynnig 

cyngor a chymorth gyda gwaith gwella bach i eiddo, cynlluniau dod o hyd i 

denantiaid a gwasanaeth rheoli eiddo llawn ar gyfer tai fforddiadwy yn gallu bod 

yn fanteisiol, ond eto yn ddibynnol iawn ar adnoddau staff. 

 

29. Mae enghreifftiau o arferion da yn cynnwys:  
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 Sir Gaerfyrddin - Eiddo gwag hirdymor a brynwyd gan landlord mewn 
ocsiwn, yn dilyn camau gorfodi Awdurdod Lleol ac ar ôl hynny wedi 
gorfod cael ei werthu. Gan bod y landlord yn byw i ffwrdd, cynigiwyd 
gwasanaeth rheoli prosiect llawn, ochr yn ochr â chynllun Troi Tai yn 
Gartrefi, i adnewyddu’r eiddo yn llawn i safon gosod da. Cynigiwyd yr 
eiddo wedyn i’r asiantaeth gosod tai mewnol a gafodd ei reoli a’i gynnig 
yn dŷ fforddiadwy yn llwyddiannus, i denantiaid ar y Gofrestr Dewis Tai.  

 Abertawe - eiddo gwag hirdymor uwchben uned fasnachol mewn lleoliad 
amlwg yng nghanol y ddinas. Cafodd y landlord gyllid gan y rhaglen 
Llefydd Llewyrchus Llawn Addewid a HiHL heb log i helpu i ddatblygu’r 
safle fel rhan o adfywio Canol y Ddinas. Roedd yn enghraifft dda o 
gydweithio rhwng cydweithwyr Iechyd Yr Amgylchedd, Tai ac Adfywio o 
fewn yr Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru i gefnogi landlord preifat i 
ddod â bywyd yn ôl i adeilad wedi dirywio a darparu fflatiau newydd yn 
y sector rhentu preifat. 

 Ceredigion - Y ffordd fwyaf effeithiol o gynyddu cyflenwad tai fforddiadwy 
yn yr ardal hon yw drwy brynu’n uniongyrchol, fodd bynnag nid oes gan 
y Cyngor ddigon o adnoddau i gefnogi'r gweithgaredd hwn.  Mae 
benthyciad ‘dim ffi' (sy’n arbediad o £1,500 - £2,200) ar gael os yw’r 
perchennog yn cynnig yr eiddo fel un fforddiadwy, ond fel arfer byddai 
well gan y perchennog dalu’r ffi a pheidio â bod ynghlwm i’r cyfyngiadau. 

 Mae gan holl gynlluniau 'Grant' Gwynedd amodau ynghlwm lle mae 
perchnogion yn cytuno i rentu eiddo ar gyfraddau LHA am gyfnod o 5 
mlynedd. 

 Yn ddiweddar yn Wrecsam, maent wedi gallu prynu rhes o eiddo diffaith 
heb eu gorffen yn llwyddiannus gan Gymdeithas Tai Wales & West. 
Maen wedi cael eu dymchwel a bydd tai fforddiadwy yn cael eu 
hadeiladu yn eu lle. Mae’r Cyngor hefyd yn gweithio ar brosiect i brynu 
rhai o hen dai y cyngor dan ddeddfwriaeth Hawl i Brynu pan fyddant yn 
dod yn ôl ar y farchnad. Mae hyn yn ddibynnol ar y galw am y math hynny 
o eiddo.  

 

A yw’r pŵer i godi premiwm treth y cyngor ar dai gwag hirdymor yn arf defnyddio 

ac a yw’n cael ei ddefnyddio’n effeithiol? Os nad ydyw, sut y gellir gwneud yr 

arf hwn yn fwy effeithiol?  

30. Ar hyn o bryd mae deddfwriaeth treth y cyngor yn nodi bod gostyngiad 50% ar 

eiddo gwag (Adran 11 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992) ar ôl i’r cyfnod 

esemptiad ddod i ben.  Mae Adran 12, a gafodd ei gynnwys yn 2003, yn nodi y 

gall y Cyngor amrywio’r gostyngiad i’r eiddo gwag neu peidio â rhoi dim o gwbl. 

Cyflwynodd Deddf Tai (Cymru) 2014 pŵer yn ôl disgresiwn i godi ffi am bremiwm 

treth y cyngor ychwanegol ar dai gwag hirdymor. Wrth wneud y penderfyniadau 

yn ôl disgresiwn i amrywio’r gostyngiad a/ neu bremiwm, byddai llywodraeth leol 

yn ystyried amcanion polisi lleol.  Nid yw llawer o awdurdodau lleol yn rhoi 

premiwm.  Ar gyfer y rheiny sydd ddim yn rhoi premiwm, mae gostyngiad posibl 
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yn y system cyllido lle mae Grant Cynnal Refeniw yn cael ei asesu ar sail 100%, 

waeth beth yw penderfyniad lleol i gadw neu gael gwared ar ostyngiad. Ar gyfer 

y rheiny sydd yn gweithredu premiwm, mae dal anhawster o ran casglu’r ffi uwch. 

Mae’r Is-Grŵp Dosbarthu yn edrych ar y mater hwn ar hyn o bryd a bydd 

argymhelliad yn ei adroddiad nesaf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATODIAD 1  
 

Enghreifftiau o ddefnyddio camau gorfodi isod:   

 Eiddo yn wag am 5 mlynedd yn dilyn difrod a achoswyd gan y tenantiaid 
blaenorol. Mae landlord mewn ecwiti negyddol yn dilyn prynu tŷ ar adeg 
uchafbwynt y farchnad dai a ni all ail-gyllido’r eiddo. Ystyriwyd Troi Tai yn 
Gartrefi i ddechrau, ond roedd cymhareb benthyciad a gwerth y tu allan i 
baramedrau’r cynllun. Roedd y perchennog yn hapus, ac eisiau gweithio 
gyda’r Awdurdod Lleol. I sicrhau cyllid, cyflwynwyd Hysbysiad Gwella 
gyda chytundeb, fel mecanwaith i gynnwys gwaith gwella sydd ei angen 
i ddod â’r eiddo yn ôl i safon cyfanheddol. Roedd y perchennog yn cytuno 
ac addef y byddai rhaid i’r Awdurdod Lleol gyflawni’r gwaith os bydd 
diffyg, yn ôl y cytundeb. Prosiect gwaith gwella yn cael ei reoli gan yr 
Awdurdod Lleol o’r dechrau i’r diwedd. Ffi ariannol wedi’i sicrhau, sydd 
fel ffi blaenoriaeth ac yn symud o flaen y morgais gyfredol. Gwnaethpwyd 
gais am EDMO, fel mecanwaith i adfer dyled godwyd drwy waith gwella. 
Yr eiddo yn cael ei roi i’r asiantaeth gosod mewnol ac incwm rhenti yn 
cael ei osod yn erbyn dyled yn ôl cytundeb. Yr eiddo yn cael ei gynnig ar 
hyn o bryd fel tŷ fforddiadwy, i denantiaid posibl ar y Gofrestr Dewis Tai 
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a bydd dim dyled o fewn 5 mlynedd. Eiddo yn cael ei wella a’i adfer fel 
ased i’r landlord. Landlord yn parhau i dalu atebolrwydd y morgais.  

Cyfanswm hyd yr amser o’r camau gorfodi, gwaith ar y diffygion, i 
denantiaid fod yn byw yn yr eiddo – 3 blynedd.  
Cyflwyniad cais EDMO dros dro i RPT – 481 o dudalennau.  

 Eiddo gwag hirdymor lle mae’r Awdurdod Lleol wedi treulio 7 mlynedd 
yn cyflawni camau gweithredu heb lwyddiant. Cymerwyd camau 
gweithredu ffurfiol drwy gyflwyno hysbysiadau gwella rhannol dan y 
Ddeddf Tai 2004. Bu i’r perchennog yr eiddo gwag apelio’r penderfyniad 
drwy Dribiwnlys Eiddo Preswyl, yn hawlio nad oedd peryglon yn yr eiddo. 
O ddyddiad yr ymchwiliad, roedd cyfnod o 5 mis wedi mynd heibio, cyn 
y gwrandawiad. Yn ystod yr amser hwn, roedd y cyfnod cydymffurfio 
wedi mynd heibio a roedd y peryglon yn parhau a nid oedd gan yr 
Awdurdod Lleol bŵer i weithredu.  

 

Cadarnhaodd RPT camau gorfodi a chyfnodau gwreiddiol fel y nodwyd 
ar yr hysbysiadau gwreiddiol a gyflwynwyd 6 mis llawn yn gynt yn gallu 
dechrau.  

Dogfennaeth i gyflwyno amddiffyn apêl – 548 o dudalennau 

Mae’r eiddo yn parhau i fod yn wag. 

 

 Eiddo ganol teras gwag hir dymor, gyda tho fflat sydd yn gollwng, cafnau 
dŵr a simneiau mewn cyflwr gwael, ac yn strwythurol ansefydlog. Nid 
yw’r landlord yn fodlon cydweithio. Cyflwynwyd hysbysiadau 
gwelliannau rhannol Deddf Tai 2004. Yn dilyn, dim cydymffurfiaeth gyda 
hysbysiadau, dechreuwyd proses gwaith mewn diffyg, gan gynnwys 
cyfrifoldebau wal gydrannol a chyfrifoldebau Adeiladu (Dylunio a Rheoli) 
wedi'i ymgysylltu. Proses tendro llawn a dyletswyddau rheoli prosiectau 
wedi’u cyflawni, gyda diffygion yn effeithio ar eiddo cyffiniol. Diffygion 
mewnol wedi’u hatal gan fod yr eiddo yn wag a nid yw’n effeithio ar 
breswylwyr.  

 

Ffi ariannol wedi'i gofrestru yn lleol a chyfyngiad wedi’i roi ar deitl 
Cofrestrfa Tir. Roedd perchennog yr eiddo yn gwrthod talu dyled a 
dechreuwyd gweithdrefn gwerthu gorfodol. Gwerthwyd yr eiddo mewn 
ocswin cyhoeddus ac adferwyd dyled heb ei herio. Prynwyd yr eiddo gan 
ddatblygwyr, fodd bynnag mae dal yn wag oherwydd bod gwaith tu 
mewn yn cael ei wneud. Mae’r datblygwyr yn ymgysylltu â’r Awdurdod 
Lleol ac yn adnewyddu’n fewnol gyda’r bwriad o’i werthu ar ôl gorffen. Yr 
eiddo wedi’i werthu, ac yn gartref i deulu bellach.  

 

Hyd o’r camau gorfodi i rywun fyw yn yr eiddo – 2 flynedd, 3 mis. 

 

Tudalen y pecyn 61



 

 

10 

 Mae Cyngor Gwynedd wedi cyflawni 4 gwerthiant gorfodol yn y 4 blynedd 
diwethaf, ac mae nifer o rai eraill ar y gweill, mae nifer ohonynt wedi bod 
yn y broses ers nifer o flynyddoedd, oherwydd problemau perchnogaeth 
a phroses hir cyffredinol sydd yn rhan o orfodaeth sydd yn berthnasol i 
eiddo gwag. I alluogi gwerthiant gorfodol o’r eiddo, mae’r Adran Dai yn 
dibynnu ar Adrannau eraill o fewn y Cyngor, a gall eu diffyg adnoddau 
effeithio ar hyd y broses.  Dim ond un swyddog tai gwag sydd gan yr 
Awdurdod Lleol, a nid oes ganddynt yr adnoddau i gyflawni prosesau hir 
megis EDMO. 

 

 Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi bod yn llwyddiannus yn 
ddiweddar wrth weithio gyda’r Duchy of Lancaster (DOL) a Chyfreithwyr 
y Trysorlys i ddod â nifer o eiddo gwag hirdymor yn ôl i ddefnydd. Roedd 
y ddau achos wedi cymryd llawer o amser ac adnoddau i gyflawni, er bod 
y canlyniad wedi bod yn fanteisiol iawn gydag un eiddo wedi’i werthu i 
ddatblygwyr preifat a bellach yn darparu llety rhent preifat yr oedd ei 
angen. Roedd yr ail safle yn cynnwys dymchwel tri tŷ mawr yng nghanol 
pentref, a bydd y safle yn cael ei ddatblygu yn fuan i dai fforddiadwy o 
ansawdd uchel gan Gymdeithas Tai Wales & West. Roedd cyfreithwyr y 
Trysorlys a DOL yn gynorthwyol iawn er bod y broses yn un hir. 

 

Enghreifftiau o ddefnyddio camau gweithredu anffurfiol, a all fod yn effeithlon 
ond yn parhau i fod yn ddwys ar adnoddau staff: 

 Yn gyffredinol, yn dilyn ymgysylltiad â pherchennog eiddo gwag, mae 
Swyddogion eiddo gwag yn gweithio’n agos gyda’r Asiantaeth Gosod Tai 
Cymdeithasol mewnol gan ddarparu arolwg eiddo ac amserlen 
ymgynghorol o waith, i ddod â’r eiddo i safon dda i’w osod. Mae’r eiddo 
wedi’i wella gan y landlord neu gyda chymorth y tîm ac wedi'i osod fel tŷ 
fforddiadwy i denantiaid ar y Gofrestr Dewis Tai. Mae’r eiddo yn cael ei 
reoli gan Simple Lettings (Sir Gaerfyrddin). 

 Eiddo gwag hirdymor o fewn ardal lle mae angen o ran tai. Prynwyd yr 
eiddo mewn ocsiwn cyhoeddus gan ddatblygwyr sydd yn gweithio'n agos 
gyda'r Awdurdod Lleol, a cheisiwyd am ganiatad cynllunio i isrannu'r 
eiddo. Cafodd y datblygwr ei gefnogi gan y cynllun Troi Tai yn Gartrefi, i 
adnewyddu’r adeilad, a roddwyd yn ôl i’r Awdurdod Lleol fel llety dros dro. 
Cafodd yr Awdurdod Lleol hawliau enwebu llawn. 

 Eiddo gwag hirdymor mewn cyflwr gwael. Ymgysylltiad cadarnhaol gan 
berchennog oedrannus, a rhoddwyd gyngor, canllaw a chymorth manwl 
i’r unigolyn. Cafodd yr eiddo ei roi ar werth mewn ocsiwn cyhoeddus, yn 
dilyn atgyfeiriad gan yr Awdurdod Lleol. Gwerthwyd yr eiddo i ddatblygwr, 
a mi wnaethant adnewyddu a chynnig gosod yr eiddo.  
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Papur 3 - Cyngor Abertawe
Paper 3 - Swansea Council

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ymgynghoriad ar yr 
ymchwiliad i dai gwag 
Ymateb gan Gyngor Abertawe 

Mewn ymateb i'r ymgynghoriad ar yr ymchwiliad, gall Cyngor Abertawe ddarparu'r 
wybodaeth ganlynol yn dilyn yr ymholiadau penodol a gafwyd yn llythyr ymgynghori 
Cadeirydd y Pwyllgor.  

1  A oes digon yn cael ei wneud i ymdrin â'r broblem tai gwag yng Nghymru? 
Os na, beth y mae angen ei newid?  

1.1  Cynhelir amrywiaeth eang o weithgarwch i fynd i'r afael â'r broblem tai gwag, 
ond ar gyfer awdurdodau lleol sy'n wynebu pwysau ariannol parhaus, rhaid i'r gwaith 
hwn gael ei asesu a'i flaenoriaethu'n lleol. Ceir llwyddiannau'n aml ar ôl cyfnod hir o 
amser yn unig ac mae'r gwaith i gefnogi perchnogion eiddo sy'n aml yn dawedog 
neu'n nerfus ynghylch gwerthu, adnewyddu neu osod eu heiddo neu gymryd camau 
gorfodi gyda pherchnogion amharod neu rai nad oes modd dod o hyd iddynt, yn 
golygu defnyddio llawer o adnoddau. 

2. Pa effaith y gall eiddo gwag ei chael ar gymuned?

2.1  Gall eiddo sy'n wag yn y tymor hir neu sydd mewn cyflwr gwael gael effaith 
niweidiol ar eiddo cyfagos naill ai'n uniongyrchol drwy broblemau niwsans statudol 
(e.e. dŵr yn mynd i mewn i'r eiddo, pydredd sych etc.) neu'n uniongyrchol drwy greu 
ardaloedd sy'n denu tipio anghyfreithlon, torri i mewn i eiddo a chysgu allan, 
ffatrïoedd canabis ac eiddo dirywiedig, hyll. Mae eiddo gwag yn effeithio ar iechyd 
meddwl cymdogion, gan beri iddynt deimlo'n llai diogel yn eu cartrefi eu hunain a gall 
ddifetha ardal yn negyddol, gan effeithio ar brisiau eiddo. 

2.2  Gall nifer mawr o dai gwag mewn cymuned amharu ar gydlyniant cymunedol, 
gan chwalu perthnasoedd a chreu rhwystr rhag cael cymuned sy'n gynaliadwy yn y 
tymor hir. Yn y fath sefyllfaoedd, efallai bydd effaith niweidiol ar ddichonoldeb 
ysgolion a siopau lleol a chymunedau cymysg. 

3. Pa mor effeithiol y mae awdurdodau lleol yn defnyddio'r offer statudol ac 
anstatudol sydd ar gael iddynt i ymdrin ag eiddo gwag?

3.1  Adnewyddu ac Addasu Tai: Mae Cyngor Abertawe wedi defnyddio cyllid  
benthyciad anstatudol Troi Tai'n Gartrefi Llywodraeth Cymru (y mae'r Cynllun 
Benthyciadau ar gyfer Landlordiaid wedi'i ddisodli) ers 2013 er mwyn ailddefnyddio 
tai gwag. Hyd yn hyn, ailddefnyddiwyd 60 eiddo gwag gan greu 123 o unedau llety. 
Buddsoddwyd £2,403,445 yn lleol. 

3.2  Defnyddiwyd cyllid cyfalaf yr awdurdod lleol i ddarparu Grantiau ar gyfer 
Enwebiadau er mwyn ailddefnyddio eiddo gwag, ar yr amod bod gan y cyngor 
hawliau enwebu am hyd at dair blynedd ar lefelau lwfansau rhent tai lleol. 
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Buddsoddwyd £738,534, ac ailddefnyddiwyd 41 eiddo gwag dros gyfnod o wyth 
mlynedd. Serch hynny, tynnwyd y cynllun yn ôl ar y funud olaf ar ddiwedd flwyddyn 
ariannol 2018-19 oherwydd pwysau arian cyfalaf. 
 
3.3 Adfywio: Mae Cyngor Abertawe wedi darparu cymorth grant Cartrefi Uwchben 
Siopau fel rhan o raglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid Llywodraeth Cymru i 
newid eiddo masnachol gwag uwchben siopau'n dai yng nghanol y ddinas. Mae'r 
Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio bellach wedi disodli hwn. Mae'r grant 
Adeiladu ar gyfer y Dyfodol ar gael er mwyn newid eiddo gwag yn dai yng nghanol y 
ddinas. 
 
4  Oes angen pwerau statudol ychwanegol ar awdurdodau lleol i ymdrin ag 
eiddo gwag? Os oes, pa bwerau y mae eu hangen arnynt?  
 
4.1  Ar hyn o bryd, nid yw'r pwerau sydd ar gael o dan Ddeddf Tai 2004 sy'n 
ymwneud â gorchmynion rheoli anheddau gwag (EDMO) yn cael eu defnyddio'n aml, 
oherwydd y cyfrifoldeb rheoli parhaus y mae'r awdurdod lleol yn gyfrifol amdano a'r 
costau ariannol ymlaen llaw y mae eu hangen yn aml i wella cyflwr yr eiddo i safon 
sy'n barod ar gyfer gosod. Cyngor Abertawe oedd y cyntaf yng Nghymru i 
ddefnyddio pwerau EDMO gydag eiddo gwag lle y mae'n ymddangos bod y 
perchennog yn Hong Kong, ond nid oes modd darganfod ym mhle, ac nid yw wedi 
ymateb i unrhyw ohebiaeth. Adnewyddwyd yr EDMO, ond mae hyn yn peri penbleth 
ynghylch yr hyn fydd yn digwydd i'r eiddo yn y tymor hwy. 
 
4.2  Er bod galwad o ambell fan am fwy o bwerau statudol i orfodi perchnogion eiddo 
i werthu eu heiddo, rhaid i hyn fod yn gymesur ac wedi'i gydbwyso yn erbyn buddion 
preifat. 
 
5  A yw perchnogion eiddo gwag yn cael y gefnogaeth, yr wybodaeth a'r 
cyngor y mae eu hangen arnynt i ailddefnyddio eiddo gwag? Os na, pa 
gymorth ychwanegol y mae ei angen arnynt?  
 
5.1  Mae gwybodaeth ar gael ar wefan y cyngor ac mae taflenni gwybodaeth ar gael 
hefyd. Hysbysebir y cynlluniau ariannu amrywiol yn rheolaidd ar wefannau cyfryngau 
cymdeithasol y cyngor. Mae swyddogion yn darparu cyngor a chymorth fel rhan o'u 
rôl ehangach gyda thai'r sector preifat. Ar ddechrau pob blwyddyn ariannol, anfonir 
gwybodaeth benodol at berchnogion anheddau gwag tymor hir yn eu gwahodd i 
gysylltu â swyddog a enwir am fwy o gyngor.  
 
6  A oes digon o ymwybyddiaeth o'r cymorth ymarferol y gall awdurdodau lleol 
ei gynnig i berchnogion eiddo gwag? Os na, sut gellid gwella hyn?  
 
6.1  Fel a grybwyllwyd uchod, ar ddechrau pob blwyddyn ariannol, anfonir 
gwybodaeth benodol at berchnogion anheddau gwag tymor yn eu gwahodd i gysylltu 
â swyddog a enwir am fwy o gyngor. Mae Cyngor Abertawe ar hyn o bryd yn 
adolygu sut mae rhannau amrywiol o'r awdurdod yn gweithio gyda'i gilydd i gyflwyno 
gwybodaeth i berchnogion eiddo ac i ba raddau y gellir cynnig y cymorth ymarferol 
hwn wrth weithio gyda phartneriaid y trydydd sector megis The Wallich. 
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7.  A yw sgiliau ac adnoddau'r cymdeithasau tai a'r sector preifat yn cael eu 
defnyddio'n llawn i fynd i'r afael ag eiddo gwag?  
 
7.1  Mae gan EON wasanaeth rheoli prosiectau eiddo gwag, fodd bynnag, mae 
angen arian cyfalaf i ariannu'r gwasanaeth hwn. Mae'n anodd gwneud hyn oherwydd 
pwysau arian cyfalaf cyfredol. Gellid gwneud mwy o waith gyda chymdeithasau tai 
gan ddefnyddio'u sgiliau rheoli i brydlesu a rheoli eiddo gwag. 
 
8   A oes digon yn cael ei wneud i sicrhau y gellir ailddefnyddio eiddo gwag fel 
tai fforddiadwy? A oes enghreifftiau da o arfer da yn y maes?  
 
8.1  Roedd ein cynllun Grantiau ar gyfer Enwebiadau yn sicrhau bod llety ar gael ar 
gyfraddau lwfans tai lleol. Mae'r ddarpariaeth hon yn rhan o gynllun benthyciadau i 
landlordiaid Llywodraeth Cymru, fodd bynnag rhagwelir mai nifer bach fydd yn 
manteisio ar hyn oherwydd mae gofyn i'r landlord gytuno ar amod enwebu 10 
mlynedd. I lawer o landlordiaid, bydd hwn yn gyfnod rhy hir a bydd yn effeithio ar eu 
hopsiynau yn y dyfodol ar gyfer eu heiddo. 
 
8.2  Mae enghreifftiau o arfer da, sy'n cynnwys: 
Eiddo A - fila bâr Fictoraidd drillawr sydd wedi bod yn wag yn y tymor hir ar ffordd 
brysur mewn ardal breswyl boblogaidd yn agos i ysgol uwchradd fawr ac ysbyty. 
Roedd yr eiddo'n ddirywiedig ac yn tynnu oddi wrth y strydlun a bu'n destun cwynion.  
 
8.3  Darparwyd cyllid y benthyciad Troi Tai'n Gartrefi er mwyn addasu'r eiddo'n ddwy 
uned: HMO pum ystafell wely (un en-suite) â chegin a rennir a lle byw ac un fflat 
ardd un ystafell wely. Roedd angen gwaith helaeth i adnewyddu'r eiddo i fanyleb 
uchel ac mae'r adeilad bellach yn cydymffurfio â safonau modern. Mae'r eiddo hwn a 
fu'n wag yn flaenorol bellach ar gael i chwe aelwyd am gost rhentu fforddiadwy. 
 
8.5  Eiddo B - eiddo deulawr gwag tymor hir uwchben uned fasnachol mewn lleoliad 
amlwg yng nghanol y ddinas. Elwodd y landlord o gyllid gan y rhaglen Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid a benthyciad Troi Tai'n Gartrefi di-log i helpu i ddatblygu'r 
safle fel rhan o gynlluniau adfywio canol y ddinas yn Abertawe. Roedd hwn yn 
enghraifft arbennig o dda o weithio ar y cyd rhwng cydweithwyr o'r adrannau Iechyd 
yr Amgylchedd, Tai ac Adfywio yn y cyngor a Llywodraeth Cymru i gefnogi landlord 
preifat i roi bywyd newydd i adeilad dirywiedig iawn a darparu fflatiau newydd yn y 
sector rhentu preifat. 
 
9.  A yw'r pŵer i godi premiwm treth y cyngor ar dai gwag tymor hir yn offeryn 
defnyddiol ac a yw'n cael ei ddefnyddio'n effeithiol? Os nad yw, sut gellir 
gwneud yr offeryn hwn yn fwy effeithiol?  
 
9.1  Er nad yw Cyngor Abertawe wedi rhoi'r premiwm tai gwag tymor hir ar waith hyd 
yn hyn, rydym ar fin cynnal ymgynghoriad â'r nod o gyflwyno'r premiwm o fis Ebrill 
2020, felly rydym yn cytuno y gallai fod yn offeryn defnyddiol. Ar hyn o bryd, mae 
perchnogion tai gwag tymor hir yn derbyn 50% o ostyngiad ar eu heiddo felly gallent 
fod yn destun cynnydd pedwarplyg yn swm treth y cyngor sy'n daladwy, gan 
ddibynnu ar y premiwm lleol y mae'r awdurdod yn penderfynu'i osod. Mae hyn yn 
debygol o fod yn amhoblogaidd gyda'r rheiny y bydd hyn yn effeithio arnynt a gall 
annog perchnogion i werthu neu rentu eu heiddo. Bydd hefyd yn effeithio'n andwyol 
ar y perchnogion hynny sydd eisoes yn cael trafferth i ariannu eu heiddo, felly mae'n 
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bwysig sicrhau bod help ar gael i berchnogion na allant fforddio rhoi eu heiddo ar y 
farchnad ac o bosib osgoi tâl premiwm treth y cyngor.  
 
9.2  Byddai'n offeryn defnyddiol i ganiatáu i rywfaint o'r refeniw ychwanegol o'r 
premiwm gael ei ddefnyddio i fynd i'r afael â'r broblem eiddo gwag drwy ariannu staff 
newydd (swyddog tai gwag) a chefnogaeth grant. 
 
Mai 2019 
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Papur 4 - Cyngor Bro Morgannwg 
Paper 4 - Vale of Glamorgan Council 

Ymateb Cyngor Bro Morgannwg i ymchwiliad y Pwyllgor 

Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau i dai gwag   

1. A oes digon yn cael ei wneud i fynd i’r afael â phroblem eiddo gwag yng

Nghymru?  Os nad oes, beth sydd angen ei newid?

Mae Cyngor Bro Morgannwg (y Cyngor) yn gwneud ei orau glas i annog ailddefnyddio 

eiddo gwag ac mae’n cynnig cymorth ac ymyriadau cadarnhaol i’r perwyl hwnnw.  Fodd 

bynnag, mae prinder adnoddau gan y Cyngor i orfodi hyn, o ran amser staff a’r offer 

gorfodi priodol.  Nid yw’n anghyfreithlon meddu ar eiddo gwag ac nid yw’r ddeddfwriaeth 

orfodi bresennol yn ddigonol i ymdrin â niferoedd uchel o eiddo gwag.  Byddai’n fuddiol 

pe gellid rhoi fframwaith deddfwriaethol neu gymorth ychwanegol gan y llywodraeth ar 

waith sy’n rhoi pwerau i gynnal ymyriadau ar sail pa mor hir mae eiddo wedi bod yn wag 

yn unig, ni waeth a yw perchnogion yr eiddo’n talu dyledion am waith a wneir yn 

ddiofyn.  Fodd bynnag, petai’r ddeddfwriaeth yn cael ei rhoi ar waith, byddai angen 

adnoddau digonol ar awdurdodau lleol iddynt allu ei defnyddio e.e. arbenigwyr 

cyfreithiol rhanbarthol. 

2. Pa effaith gall eiddo gwag ei chael ar gymuned?

Ar 1 Ebrill 2019 roedd tua 800 o eiddo gwag hirdymor (gwag dros 6 mis).  Mae eiddo 

gwag yn adnodd sy’n mynd yn wastraff. Dengys asesiadau a gynhelir rhwng 2017 a 

2022 mai’r angen am dai fforddiadwy yn ardal Cyngor Bro Morgannwg yw 576 uned y 

flwyddyn.  Gall cartrefi gwag nas cynhelir greu effaith gymdeithasol andwyol ar 

gymunedau ac amharu ar gymdogion a’r gymuned.  Mae llawer mewn cyflwr gwael ac 

yn aml yn denu troseddwyr a fermin ac maent yn dirywio dros amser.  

3. Pa mor effeithiol y mae awdurdodau lleol yn defnyddio’r offer statudol ac

anstatudol sydd ar gael iddynt i fynd i’r afael ag eiddo gwag?

Ystyrir bod y Cyngor yn defnyddio offer anstatudol yn effeithiol a thrwy ddefnyddio’r 

offer hyn yn unig, llwyddwyd i adfer defnydd ar 111 o eiddo yn 2018/19. Mae’r offer hyn 

yn ddefnyddiol iawn wrth ymwneud â pherchnogion sy’n fodlon adfer defnydd ar eiddo.  

Fodd bynnag, mae nifer o gartrefi y mae eu perchnogion yn gwrthod ymgysylltu â’r 

Cyngor er gwaethaf ymdrechion cyson.  Hyd y gwyddom ar hyn o bryd (o gofio ein 

prinder staff yn y maes hwn), nid yw’r cartrefi hyn mewn cyflwr digon gwael i ni ystyried 
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defnyddio offer statudol cyfredol.  Mae’r Cyngor yn ystyried defnyddio Adran 215 i 

raddau mwy oherwydd y gellir rheoli’r ymyriad hwn o’i gymharu â dewisiadau gorfodi 

eraill. Fodd bynnag, oni wneir y gwaith yn ddiofyn ac mae’r perchennog yn gwrthod 

talu’r ddyled, ni fydd y cam gweithredu yn adfer defnydd ar yr eiddo yn uniongyrchol 

(h.y. gwerthu dan orfodaeth neu Orchmynion Prynu Gorfodol).  

 

4. A oes angen pwerau statudol ychwanegol ar awdurdodau lleol i fynd i’r afael â 

phroblem eiddo gwag?  Os oes, pa bwerau sydd eu hangen arnynt? 

Nid yw’n anghyfreithlon meddu ar eiddo gwag, felly nid yw’r offer presennol yn berffaith i 

adfer defnydd ar bob eiddo.  Os yw cyflwr eiddo yn sylweddol wael, gall y Cyngor 

ddefnyddio pwerau statudol i ddatrys y broblem er nad yw hyn o anghenraid yn adfer 

defnydd ar yr eiddo.   Byddai’n cael ei werthfawrogi pe gellid rhoi pwerau statudol 

ychwanegol i alluogi targedu eiddo gwag hirdymor, h.y. dros 10 mlynedd, am y 

posibilrwydd o werthu dan orfodaeth heb yr angen i’r eiddo fod mewn cyflwr difrifol wael. 

Fodd bynnag, cydnabyddir bod rhaid i hyn gael ei gefnogi gan adnoddau staff. 

 

5. A yw perchnogion eiddo gwag yn cael y cymorth, y wybodaeth a’r cyngor 

sydd eu hangen arnynt i ddod â thai yn ôl i feddiannaeth?  Os nad ydynt, pa 

gymorth ychwanegol sydd ei angen arnynt? 

Ym Mro Morgannwg, mae’r Cyngor wedi pwysleisio ar yr arweiniad a’r cymorth a gynigir 

i berchnogion eiddo gwag. Mae hyn yn cynnwys y benthyciadau tai di-log, gwybodaeth 

am ostyngiadau TAW ar gyfer gwaith adnewyddu, opsiynau gosod a gwerthu, a 

chefnogaeth gyffredinol.   Caiff arolwg ei ddosbarthu o dro i dro ac anogir perchnogion 

eiddo gwag i ymgysylltu â’r Cyngor.  Er bod hyn wedi arwain at ganlyniadau ffafriol ym 

Mro Morgannwg, bydd hyn yn gweithio gyda’r rhai sydd am gymryd rhan yn unig ac 

mae gorfodi’n cael ei ystyried fel y cam olaf yn unig.  

 

6. A oes digon o ymwybyddiaeth o’r cymorth ymarferol y gall awdurdodau lleol ei 

gynnig i berchnogion eiddo gwag?  Os nad oes, sut y gellid gwella hyn? 

Yn ogystal â’r deunydd post a’r arolygon mae’r Cyngor yn eu hanfon at bob perchennog 

cartref gwag o dro i dro, mae’r Cyngor yn cynnal gwe-dudalennau Cartrefi Gwag a 

Benthyciadau Cartref cyfredol: www.valeofglamorgan.gov.uk/cartrefi-gwag 

www.valeofglamorgan.gov.uk/benthyciadau-tai 

Mae’r Cyngor hefyd yn ddosbarthu llyfrynnau gwybodaeth ac yn cyflwyno gwybodaeth i 

grwpiau landlordiaid ac ati ac ar adegau, defnyddir cyfryngau cymdeithasol.  Gallai fod 

cyfle i Lywodraeth Cymru dynnu sylw at y broblem gydag eiddo gwag yn genedlaethol 

e.e. ymgyrch genedlaethol i amlygu’r cymorth sydd ar gael ar draws Cymru.  
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7. A yw sgiliau ac adnoddau cymdeithasau tai a’r sector preifat yn cael eu 

defnyddio’n llawn i fynd i’r afael â phroblem eiddo gwag? 

Ni all awdurdodau lleol rannu’r data am gartrefi gwag â’r sector preifat na 

chymdeithasau tai heb ganiatâd.  Mae nifer y perchnogion eiddo sy’n fodlon rhoi 

caniatâd mewn ymateb i hyn mewn arolygon cartrefi gwag achlysurol yn isel iawn sy’n 

golygu ei bod yn anodd paru a defnyddio sgiliau ac adnoddau ar gyfer nifer mawr o 

gartrefi.  Hyd yn oed pan mae hyn yn digwydd ac mae diddordeb gan gymdeithasau tai i 

brynu cartrefi i adfer defnydd arnynt, mae gan lawer o berchnogion ddisgwyliadau 

afrealistig o werth yr eiddo. Fodd bynnag, mae’r Cyngor yn cylchredeg nifer o restri 

bach o gartrefi i gymdeithasau tai partner y Cyngor a landlordiaid preifat lle bo modd ac 

mae wedi bod yn llwyddiannus wrth baru angen perchennog eiddo ag arbenigedd ac 

adnoddau cymdeithas tai .h.y. cynllun prydlesu lle mae’r gymdeithas tai yn trefnu 

Atodlen Waith ac yn talu am gost y gwaith yn gyfnewid am gytundeb prydles rhad. 

 

8. A oes digon yn cael ei wneud i sicrhau y gall eiddo gwag gael eu defnyddio 

unwaith eto fel cartrefi fforddiadwy?  A oes enghreifftiau o arfer da yn hyn o 

beth? 

Nid yw adfer defnydd ar gartrefi gwag yn datrys y broblem gyda phrinder tai fforddiadwy 

ym Mro Morgannwg ond mae’n gallu cael effaith sylweddol. Mae’r Cyngor yn cynnig 

benthyciadau tai di-log fel y gellir rhannu cartrefi mawr gwag yn sawl uned sydd fel arfer 

yn fwy fforddiadwy. Yn ogystal, mae’r benthyciad di-log ar gael am amser hwy (10 

mlynedd yn hytrach na 5 mlynedd) ar gyfer ymgeiswyr sy’n cytuno i osod eu heiddo trwy 

Gynllun Tenantiaethau a Gynorthwyir y Fro ar ôl i’r gwaith adnewyddu/addasu gael ei 

gwblhau. 

 

9. A yw’r pŵer i godi premiwm treth gyngor ar eiddo gwag hirdymor yn offeryn 

defnyddiol, ac a yw’n cael ei ddefnyddio’n effeithiol?  Os nad yw, sut y gellid 

gwneud yr offeryn hwn yn fwy effeithiol? 

Bu Cyngor Bro Morgannwg yn cael gwared ar ei ostyngiad eiddo gwag ar gyfraddau 

treth gyngor ar gyfer cartrefi gwag ac ail gartrefi ar 1 Ebrill 2019. Y gobaith yw y bydd 

hyn yn annog adfer defnydd ar fwy o gartrefi a chaiff hyn ei fonitro yn ystod y flwyddyn 

ariannol bresennol (2019-2020). Mae’n bosibl y bydd Cyngor Bro Morgannwg yn 

ystyried codi premiwm yn y dyfodol.  
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Papur 5 - Gweithgor Eiddo Gwag De Ddwyrain Cymru
Paper 5 - South East Wales Empty Property Working Group

Ymgynghoriad i’r ymchwiliad i dai gwag, Mai 2019 
Cyflwyniad gan Weithgor Eiddo Gwag De Ddwyrain Cymru* 

1. A oes digon yn cael ei wneud i fynd i’r afael â phroblem eiddo gwag yng Nghymru? Os nad oes,
beth sydd angen ei newid?

1. Gall fwy gael ei wneud bob amser ond, gan nad yw’n ddyletswydd statudol, yna mae
materion eraill yn tueddu i gael blaenoriaeth.

2. Mae rhwystrau cynnydd yn tueddu i fod yn rhai sefydledig, sef adnoddau, nid o
reidrwydd rhai ariannol ond o ran adnoddau penodol a sgiliau cyfreithiol i fynd ar ôl
achosion dichonol

3. Llawer o ALlau ond yn trin problemau adweithiol tymor byr oherwydd diffyg adnoddau
er eu bod yn gwybod bod ganddyn nhw achosion a allai gael eu dwyn yn ôl i ddefnydd
gydag amser wedi’i gysegru a chefnogaeth gyfreithiol fel soniwyd eisoes.

4. Mae cefnogaeth arbenigol gyfreithiol yn amrywio rhwng ALlau ac weithiau nid yw’n
bodoli o gwbl.  Gall gwasanaethau cyfreithiol yn y sector preifat gynnig ateb ond mae
angen caniatâd i hynny a gall gwleidyddiaeth fewnol fod yn rhwystr.

5. Mae angen bod yn ofalus iawn wrth edrych ar y ffigyrau sydd gan Dreth y Cyngor ar
eiddo gwag. Pan fo’r data craidd yn cael ei ystyried, ni fyddai nifer o’r tai yn addas ar
gyfer tai fforddiadwy.

6. Mae eiddo sy’n cael eu cymryd allan o fandio treth y cyngor yn aml yn y cyflwr gwaethaf
ond dydyn nhw ddim i’w gweld ar restrau treth y cyngor. Rheswm arall pam na allwn ni
ddibynnu dim ond ar y data sy’n cael ei gadw gan adrannau treth y cyngor.

7. Mae angen prynu i mewn yn gorfforaethol gan ALlau os yw gwaith ar eiddo gwag i fynd
yn ei flaen.  Angen ei gymryd mwy o ddifri ac angen dull cysylltiedig rhwng adrannau
perthnasol. Gall hyn fod yn anodd i rai ALlau.

8. Mae’r Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol ar gyfer eiddo gwag yn ymwneud ag eiddo
sydd wedi bod yn wag er dros 6 mis. Mae’r cyfnod yma’n rhy fyr gan y bydd nifer o’r
cartrefi yma’n cael eu hail-ddefnyddio heb i ni ymyrryd.  Byddai cyfnod o 2 flynedd neu
fwy yn fwy ystyrlon a realistig.

9. Galli LlC wneud mwy o ran cefnogaeth ymarferol i ALlau ar ffurf Pecynnau Eiddo Gwag,
taflenni a dolenni i’r we yn nodi’r problemau a’r atebion sydd ar gael.

10. Nid yw pob ALl yn defnyddio’r disgresiwn i godi premiymau treth y cyngor ar gyfer eiddo
gwag. Gallai unrhyw arian ychwanegol o hyn gael ei roi’n uniongyrchol i ariannu
swyddog eiddo gwag a/neu wasanaethau cyfreithiol penodol.

2. Pa effaith y gall eiddo gwag ei chael ar gymuned?

1. Malltod cymdeithasol
2. Gwastraff mewn adnoddau ar adeg o angen am dai
3. Ased sy’n gostwng mewn gwerth
4. Problemau iechyd cyhoeddus e.e. llygod a phlâu eraill
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5. Denu tipio anghyfreithlon 
6. Niwsans statudol e.e.  lleithder yn effeithio ar eiddo cyfagos 
7. Gostwng prisiau tai yn y gymdogaeth 
8. Dolur i’r llygaid 
9. Effaith seicolegol ar gymdogion h.y. ofn troseddau  
10. Troseddu gwirioneddol e.e. llosgi bwriadol, mynediad heb ganiatâd  

 
3. Pa mor effeithiol y mae awdurdodau lleol yn defnyddio’r offer statudol ac anstatudol sydd ar 

gael iddynt i fynd i’r afael ag eiddo gwag? 
 

1. Mae effeithlonrwydd yn ddibynnol ar adnoddau fel y dywedwyd eisoes. 
2. Oherwydd problemau adnoddau, ALlau’n ffafrio atebion cyflym ac yn ymateb i broblemau 

iechyd cyhoeddus tymor byr sy’n gysylltiedig ag eiddo gwag nad sy’n dod â’r eiddo yn ôl at 
ddefnydd 

3. Yr unig arfau gorfodaeth gyfreithiol sy’n gallu cael eu defnyddio ar gyfer dod ag eiddo yn ôl at 
ddefnydd yw Gorchmynion Rheoli Eiddo Gwag neu Orchmynion Prynu Gorfodol. Mae’r rhain yn 
lletchwith ac yn feichus, mae risgiau bodoli yn eu cylch ac maen nhw angen mewnbwn 
cyfreithiol sylweddol. Hefyd angen gwybodaeth gyfreithiol arbenigol yn fewnol er mwyn eu 
canlyn. Mae angen arfau gwell ar gyfer gorfodaeth, rhai sy’n fwy llyfn ac efallai ystyried creu 
trosedd o feddu ar eiddo gwag, gydag eithriadau amlwg. 

4. Gwerthiant Gorfodol yw’r arf mwyaf cyffredin i gael ei ddefnyddio yn hytrach na Gorchmynion 
Rheoli Eiddo Gwag neu Orchmynion Prynu Gorfodol gan ei fod yn cymryd llai o amser ac ychydig 
o rwystrau a risgiau sydd ynghlwm wrtho. 

5. Defnydd o arfau anstatudol o ran cyngor a chefnogaeth trwy fenthyciadau cartrefi gwag yn 
weddol gyffredin.  

6. Cydnabyddir nad yw perchnogion eiddo gwag yr un fath â landlordiaid o ran eu natur.  Maen 
nhw’n eang ac yn amrywiol ac yn cynnwys y meirw, problemau profiant, perchnogion â 
phroblemau iechyd meddwl, perchnogion absennol sy’n barod i dalu treth y cyngor yn llawn ar 
yr eiddo ac sydd heb ddiddordeb mewn delio â’r eiddo.  Mae hyn yn eu gwneud yn fwy anodd i 
drafod â nhw a dyw cydweithrediad ddim bob amser ar gael. 

7. Mae’r pwerau gwerthiant gorfodol sy’n cael eu defnyddio’n fwyaf aml yn gofyn i ALlau i 
gyrraedd pris y farchnad trwy fynd ag eiddo gwag i arwerthiannau.  Mae hyn yn eu hatal rhag 
cysylltu gyda chymdeithasau Tai i ddarparu tai fforddiadwy. 

8. Amharodrwydd mewn rhai Adrannau Cynllunio i ddefnyddio neu ddirprwyo grymoedd o dan 
a215 Deddf Cynllunio Tref a Gwlad i gymryd camau yn erbyn doluriau i’r llygaid. 

 
 

4. A oes angen pwerau statudol ychwanegol ar awdurdodau lleol i fynd i’r afael â phroblem 
eiddo gwag? Os oes, pa bwerau sydd eu hangen arnynt? 
 

1. Byddai pwerau ychwanegol yn ddefnyddiol. 
2. Fel dywedwyd eisoes gellid creu trosedd o feddu ar eiddo gwag (gyda rhai cafeatau). Nid 

yw’n anghyfreithlon ar hyn o bryd i gael eiddo gwag tymor hir. 
3. Dylai’r cyfrifoldeb fod ar berchennog yr eiddo gwag i ddangos eu bod yn cymryd y 

camau angenrheidiol i ddod â’r eiddo yn ôl at ddefnydd 
4. Proses mwy llyfn mewn perthynas â Gorchmynion Rheoli Eiddo Gwag neu Orchmynion 

Prynu Gorfodol, o bosibl. 
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5. A yw perchnogion eiddo gwag yn cael y cymorth, y wybodaeth a’r cyngor sydd eu hangen 
arnynt i ddod â thai yn ôl i feddiannaeth? Os nad ydynt, pa gymorth ychwanegol sydd ei angen 
arnynt? 
 

1. Hyd at bwynt. 
2. Mae RhDDC yn rhwystr gan nad ydym yn gallu rhoi manylion perchnogion eiddo gwag i 

fuddion yn y sector preifat i alluogi ymgysylltiad 
3. Mae’r broses yn gofyn am berchennog cymwynasgar. Oherwydd natur perchennog 

eiddo gwag fel disgrifiwyd eisoes, er gwaethaf yr ymdrechion gorau i gysylltu â 
pherchenogion eiddo gwag dydyn nhw ddim bob amser yn ymateb. 

4. Gall gwasanaeth asiantaeth fod yn un ateb o’r dechrau i’r diwedd gan ddarparu 
rheolaeth ar brosiect, arolwg, rhaglen waith, gweinyddu benthyciadau, contractwyr 
gwaith, gorffen gwaith a chytundeb ar brydles ar y diwedd.  

5. Does gan y rhan fwyaf o ALlau ddim rhestr o gontractwyr wedi eu cymeradwyo sy’n 
gallu cael ei rhoi i berchnogion eiddo gwag.  Amharodrwydd i ddarparu oherwydd 
cyfrifoldeb os oes rhywbeth yn mynd o’i le. 

6. Pecynnau Cartrefi Gwag yn ddefnyddiol i’w darparu. 
 

6. A oes digon o ymwybyddiaeth o’r cymorth ymarferol y gall awdurdodau lleol ei gynnig i 
berchnogion eiddo gwag? Os nad oes, sut y gellid gwella hyn? 

 
1. Modd gwella pob amser. 
2. Modd gwella tudalennau gwefannau ALlau 
3. Gall LlC gynorthwyo gyda gwybodaeth  
4. Defnyddio Rhentu Doeth Cymru a Threth y Cyngor fel ffordd o rannu gwybodaeth, ble mae 

hynny’n briodol 
 

7. A yw sgiliau ac adnoddau cymdeithasau tai a’r sector preifat yn cael eu defnyddio’n llawn i 
fynd i’r afael â phroblem eiddo gwag? 
 

1. Na, yn fwy na thebyg. 
2. Angen caniatâd y perchennog i ymgysylltu sy’n gallu bod yn anodd sicrhau. 
3. Cynlluniau prydlesu eisoes ar gael gan ALlau gan ddefnyddio stoc rhentu preifat i helpu 

gyda digartrefedd. 
4. Defnydd o Gymdeithasau Tai mewn cynlluniau o fath prydles a thrwsio weithiau’n cael 

eu hystyried yn ddrud gan ei bod yn ceisio cael gwella safon ar y diwedd o ran 
effeithlonrwydd ynni a SATC. 

5. Mae’r angen i ddangos fod yr ALl yn llwyddo i gael gwerth y farchnad ar gyfer eiddo 
gwag yn rhwystr i drosglwyddo i Gymdeithasau Tai’n uniongyrchol. 
 

8. A oes digon yn cael ei wneud i sicrhau y gall eiddo gwag gael eu defnyddio unwaith eto fel 
cartrefi fforddiadwy? A oes enghreifftiau o arfer da yn hyn o beth? 

 
1. Na’n fwy na thebyg ond mae’n dibynnu ar adnoddau. 
2. Nifer sy’n manteisio ar fenthyciadau cartrefi gwag yn cael eu rhwystro gan gyfraddau llog isel a 

chystadleuaeth yn y farchnad o ran cynigion ar gyfer benthyciadau. 
3. Benthyciadau eiddo gwag gyda thelerau ad-dalu estynedig, 10 mlynedd mewn rhai achosion, 

pan fo hynny’n gysylltiedig â phrydlesau fel cartrefi fforddiadwy fel amod gyda rhai ALlau 
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9. A yw’r pŵer i godi premiwm treth gyngor ar eiddo gwag hirdymor yn offeryn defnyddiol, ac a 
yw’n cael ei ddefnyddio’n effeithiol? Os nad yw, sut y gellid gwneud yr offeryn hwn yn fwy 
effeithiol? 

 
1. Offeryn defnyddiol mewn rhai achosion ond nid yw’n cael ei ddefnyddio gan adrannau treth y 

cyngor ym MHOB ALl. 
2. Peth pryder y bydd cartrefi gwag yn diflannu o’r rhestrau Treth y Cyngor  
3. Yn gynnar i farnu neu fesur effeithlonrwydd ac mae rhai perchnogion eiddo gwag fel pe baen 

nhw’n chwarae gemau. 
4. Nid yw’n cael ei ffafrio’n wleidyddol yn aml a gall olygu colli pleidleisiau. 
5. Fel dywedwyd eisoes, gallai unrhyw arian dros ben gael ei ailgyfeirio i ariannu adnodd o 

swyddog eiddo gwag. 
 
*Mae Gweithgor Eiddo Gwag De Ddwyrain Cymru’n cynnwys Swyddogion Eiddo Gwag ac 
Ymarferwyr Tai eraill sydd â diddordeb mewn a chyfrifoldeb dros fynd i’r afael â chartrefi gwag.  
Mae’n is-grŵp o Banel Arbenigwyr Tai Cymru Gyfan. 
 
Mae awdurdodau lleol Torfaen, Sir Fynwy, Casnewydd, RhCT, Blaenau Gwent, Caerffili, Powys, 
Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg yn cael eu cynrychioli yn y grŵp  
 
Ei amcan yw rhannu arfer da a phrofiadau gwaith a sicrhau cysondeb ble bynnag y mae hynny’n 
bosibl o ran gorfodaeth a chefnogaeth i berchnogion tai gwag. 
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Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

3 Gorffennaf 2019 – clawr y papurau i’w nodi 

Rhif y papur Mater Oddi wrth Gweithredu 

ELGC(5)-21-19 

Papur 6 

Budd-daliadau yng 

Nghymru: 

opsiynau i'w 

cyflawni'n well 

Mark Isherwood AC  I'w nodi  

ELGC(5)-21-19 

Papur 7 

 

Craffu ar waith 

Comisiynydd 

Cenedlaethau’r 

Dyfodol Cymru 

Sophie Howe, 

Comisiynydd 

Cenedlaethau’r Dyfodol 

Cymru 

I'w nodi  

ELGC(5)-21-19 

Papur 8 

 

Ymchwiliad i eiddo 

gwag 

 Y Pwyllgor 

Cydraddoldeb, 

Llywodraeth Leol a 

Chymunedau Eiddo 

Gwag: Crynodeb o'r 

arolwg 

 

I'w nodi  
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 Papur 6   
Paper 6  

 

Dear John, 

 

The Cross Party Group on Funerals and Bereavement regularly discusses the 

Social Fund and the support it offers to bereaved people in Wales.   

 

At our last meeting, the Group discussed the introduction of the Funeral 

Expense Assistance (FEA) later this year in Scotland.  The Group supported 

the decision by the Scottish Government to increase by inflation on an 

annual basis the capped element of the current social fund funeral payment 

and called for a similar approach to be adopted in Wales.  The Group agreed 

that we should write to you due to the current inquiry by the Equality, Local 

Government and Communities Committee into ‘Benefits in Wales: options for 

better delivery’. 

 

At our next CPG meeting on 10 July 2019 at 6pm, the Scottish Inspector of 

Funeral Directors will be speaking to outline the work she has undertaken in 

Scotland.   

 

If you are available to attend, I hope the discussion will provide valuable 

insight on the steps the Scottish Government is undertaking. 

 

We hope that you and other members of your Committee can attend on 10 

July. 

 

Thank you. 

 

Regards 

 

Mark Isherwood AM 

Chair, Cross Party Group on Funerals and Bereavement 
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By email 

26/06/2019 

RE: Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau | Correspondence from 
the Equality, Local Government and Communities Committee 

Dear John,  

Thank you for your letter dated 23 April.  

Please see below the information you requested. 

National Indicators and Milestones 

You asked in relation to the national milestones to assist in measuring progress towards achieving the 
well-being goals set out in the Well-being of Future Generations Act:  

• We would be grateful for your view as to whether the Welsh Government’s approach to
developing milestones by selecting a small number of indicators to apply them to, as opposed
to all 46, is in keeping with its duties under the Act;

• Please could you outline whether you believe any revisions need to be made to the existing set
of 46 national indicators. If so, what should the revisions be?

I welcome the approach officials have taken in engaging on the proposed criteria to set milestones and 
views on the existing indicators in an effort to model the five ways of working and improve involvement 
within the process.  

I understand they have provided a number of opportunities for interested parties to engage alongside 
the online consultation. I appreciate the work that has gone into identifying the original 46 indicators, 
and the current proposed selection of 15 indicators among those against which milestones could be 
developed. This is a difficult task. 

In general, I agree with the proposed five essential criteria for selecting the national milestones as 
outlined within the consultation document and welcome how they are linked to the five ways of 

Papur 7 - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 
Paper 7 - Future Generations Commissioner for Wales
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working, however, I have recommended additional criteria that the milestones should be easily 
communicable. 
 
My office has liaised with the members of my Advisory panel, alongside other interested parties, who 
have shared their views regarding setting milestones against specific indicators. These views are 
outlined within my response to the consultation, and I believe some of the concerns highlighted would 
be mitigated by my proposal to set headline milestones, which would apply to a suite of indicators.  
I have suggested that there is a case for aligning the milestones with my priority areas which were set 
following extensive consultation and engagement and involvement of a range of stakeholders and 
experts. These areas have been selected as areas which, if the right sort of progress is made, have the 
biggest potential to drive progress across all the wellbeing goals. These could then be used within the 
grouped themes of: Early Years; People’s Health and Well-being; Good Jobs; Fairness and Living 
Standards; Involved and Responsible Communities; Language and Culture; Low Carbon Economy; 
Healthy Ecosystems, as proposed within my response to the consultation on the national indicators in 
2015. 
 
Whilst I appreciate that national data may currently be lacking in some of the suggested areas, I have 
invited further engagement on how the Government can be supporting measurement which is future 
focused. 
 
In my 2015 response, I raised specific concerns regarding the disaggregation of data by protected groups 
and the inclusion of children. Whilst I understand some progress has been made, I am aware that the 
Children’s Commissioner has raised her concerns regarding reporting arrangements for indicator 6 
‘measurement of the development of younger children’. I very firmly believe that it is essential to 
understand and measure the views and experiences of children and young people, it is also vital that 
indicators are capable of disaggregation by all of the protected equality characteristics and by socio-
economic group as we must be able to understand whether certain groups are being left behind.  
 
I have requested that I am updated by Welsh Government on the progress in this area. 
 
Officials have committed to meeting further following the closing of the consultation to explore further 
my proposed approach and to model what the milestones could look like in practice, which I look 
forward to doing in due course. 
 
As you are already aware, my office has been working with Welsh Government specifically on the 
revisions for indicator 46, we look forward to a positive resolution. 
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Future Generations Report  

In relation to the first Future Generations report, which you are due to publish by May 2020, please 
could you outline:  
 

• Whether you have commenced work on the development of your report, and if so, how it this 
work progressing?  

 
Work on the Future Generations Report started in January 2019. I have established a specific team in my 
office to deliver on this and all my work across the current year and previous years will feed into the 
report. I have launched a national conversation specific to the Future Generations Report called ‘Our 
Future Wales’ which will include open meetings, closed meetings, online portals including information in 
BSL and social media interaction in addition to my permanent online listening platform called the 
people’s platform which I launched in June 2019. I have started planning specific meetings with all the 
statutory consultees and some meetings have taken place throughout Wales, so far in Bangor, Wrexham 
and Carmarthen. I have developed a range of resources for community groups and schools to use to 
undertake engagement events themselves and I invite the members of this Committee and all AMs to 
take part and to encourage their constituents to join in the conversation.  
 
As well as undertaking extensive engagement myself, I will be applying the five ways of working, I will 
use information which has already been published such as for example the well-being assessments, 
consultations undertaken by other stakeholder (including the Children Commissioner’s latest survey).  
 

• How will you be involving stakeholders in the development of your report?  
 
See above. The Act is very clear on who I must involve as part of informing my FG Report – section 24 
lists the following consultees: the Commissioner’s Advisory Panel, each public body, representatives of 
voluntary organisations in Wales, any person the Commissioner considers is taking steps to meet the 
goals or representing the four pillars of well-being, representatives of residents in each local authorities, 
the third sector, business sector, trade unions, citizens living in local authorities in Wales. This is a huge 
task and I have already started engaging with these groups since I took post. To walk the talk, using the 
five ways of working I will also write in the next month to all Assembly Committee Chairs and heads of 
Welsh Government’s departments seeking for their views and evidence they would like to provide. The 
Committee might also like to know that I am currently working with the WCVA on a Memorandum of 
Understanding to ensure I have a maximum interaction with the third sector. I am also working with 
universities, Wales Audit Office and many partners which are stakeholders in this stand of work.  
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My specific campaign Our Future Wales uses the good practice used during the Wales We Want 
campaign. We have created information packs and resources for organisations to use in their own time 
and to feed back to us before the 1st of November 2019. I will hold specific events across Wales, 
participate in a multitude of events organised by relevant partners but also seek to use innovative and 
modern ways of engaging such as sentiment mining or twitter chats. 
 
 
Budget and Prevention  
 
We are aware that you published advice to the Welsh Government, including ten recommendations 
where you believe its budget needs to take more ambitious and transformational steps from this year 
onwards.  
 

• Has the Welsh Government formally responded to your advice on taking account of the Well-
being of Future Generations Act in the budget process?  

 
Welsh Government have not published a response to my advice, but I have had two meetings with the 
Minister for Finance and I am expecting to meet her again in July.  
 
I am focusing my monitoring of the budget in three areas:  
 

- Developing a Journey Checker on the budget process, demonstrating what can change starting 
with simple changes, then more adventurous change and finally transformational change. Welsh 
Government have been receptive to working with us on this so far.   

- Prevention: Using the definition of prevention agreed by Welsh Government last year, 
focusing on how Welsh Government’s budget process is prioritising investment in prevention; 
and monitoring this.   

- Decarbonisation: Following the publication of ‘Prosperity for All: A Low Carbon Wales’ and 
the recent declaration of a Climate Emergency, assessing the level of investment needed to 
support the level of ambition; and monitoring this. You will be aware that I have recently 
published a 10 Point Plan for funding the Climate Emergency which inform this work. 

 
 
Decarbonisation  
 
The first of the Welsh Government’s decarbonisation plans was published on 21 March, please could 
you outline:  
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• Whether, in your opinion, the Low Carbon Delivery Plan gives sufficient consideration to and 
adequately reflects the well-being goals, five ways of working, and the Welsh Government’s 
well-being objectives?  

 
I am pleased to see considerable focus on the Well-being of Future Generations Act within the plan, 
which reflects the emphasis placed by the Decarbonisation team within Welsh Government on following 
the 5 Ways of working and reflecting the 7 well-being goals and their own well-being objectives.  
 
Part 4 of the Plan – methodological approach – sets this out in detail. The use of the Act is shown by the 
fact that: 
  

- They have developed a well-being policy development tool (or matrix) to help explore the social, 
cultural, economic & environmental impact of potential decarbonisation actions. It prompts 
consideration of the five ways of working, well-being goals & well-being objectives relating to a 
broad range of areas including jobs, air quality, community cohesion. It identifies expected impacts 
and suggests where policies can be strengthened in relation to one or more of the well-being goals. 

- There is a spotlight on the 7 well-being goals throughout the plan, and for each sector they set-
out the evidence from the well-being appraisal that they’ve followed using their well-being matrix. 

- They have also set out how the Ways of Working and considering the well-being goals have guided 
the development of the Plan – they have adopted the 5 Ways of Working to guide and shape their 
plan, for example: 

o Prevention: establishing a Climate Justice Advisory group to ensure a transition that is 
equitable and avoids unintended consequences; 

o Integration & collaboration: Decarbonisation is now a cross-government priority, so 
governance includes a Ministerial Task and Finish group, a cross-government Programme 
board, and also internal and external cross-sector to facilitate collaboration; 

o Involvement: they have involved range of stakeholders throughout process. 
  
I am encouraged by their approach, particularly given this is a long-term challenge, but I do feel that 
ambition, scale and pace of change, needs to accelerate over the next few years, focusing on what can 
be achieved urgently and over the coming decade to avoid the climate breakdown predicted by the 
IPCC.   
 
Since the plan was published the Welsh Government has declared a climate emergency, the UK 
Committee on Climate change has published further advice recommending UK and Welsh Government’s 
increase the target to 100 and 95% (emission reduction) respectively, so future plans will need to be far 
more ambitious than this one. 
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• What changes would you expect to see in how the next plan is prepared, and in the policies 
and proposals contained within it?  

 
The Plan is comprehensive and covers a wide range of policies and proposals given the timescales (it is 
only to 2020). It sets a good foundation, but we will need to see future plans being more ambitious if we 
are going to address the 11-year window of climate emergency and the ambition of reducing emissions 
to zero not just 80%. 
  
I believe that their approach, of following the Ways of Working and reflecting the well-being goals and 
objectives, has resulted in a robust and holistic programme of action and I would encourage them to 
continue with this work for future plans.  
 
I am also pleased to see a focus on equity and climate justice through the establishment of a ‘climate 
just’ advisory group and the announcement of £5 million funding from the ESRC for a new Centre to 
focus on research into behaviour change on decarbonisation. It is positive to see a strong focus on 
people and behaviour change however people also need to see that things are actually changing – for 
example if the majority of new houses being built in Wales are not being built to zero carbon standards, 
and Welsh Government have the power to set better standards in Wales, why aren’t they enforcing 
these? Again, it is positive to see actions in the plan around setting higher standards for new builds, 
driving innovation through our Innovative Housing programme, and funding through Sustainable 
buildings policy, but this is something that could and should have been done 10 years ago so we need to 
see radical change – e.g. all new homes to be zero carbon, and quickly. 
  
In my response to their consultation last Summer, I highlighted areas I felt were not ambitious enough – 
for example in the transport sector. Welsh Government’s proposed actions did not include anything on 
public transport whereas the plan now includes: 
 

- proposals to achieve a modal shift from car dependency to sustainable forms of transport, 
- significantly increasing modal share of active travel for short journeys, 
- using planning policy to promote sustainable travel and reduce the need to travel, and 
- increasing travel by rail & bus. 

Although their proposals in some sectors (e.g. transport) have improved in the final plan compared to 
the ideas proposed in the consultation, action and investment to support the significant change that’s 
needed such as modal shift now needs to follow.   
 
There are other areas such as zero carbon new homes which have been discussed and considered for 
many years – Low Carbon Wales includes a policy to “Set higher energy efficiency standards for new 
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builds through reviewing Building Regulations Part L (Conservation of Fuel and Power)” but we now 
need to see firm commitments being made urgently. 
  
As mentioned above, since publishing the plan in March, Welsh Government has declared a “climate 
emergency”, and the UK Committee on Climate Change has recommended more ambitious targets, so I 
am expecting future plans to be more ambitious and include stronger commitments such as, for 
example, restricting car use in urban centres to tackle climate change and air quality issues, further 
investment in decarbonising housing stock and a closer link between the steps that need to be taken to 
halt ecological decline especially in those areas such as peatland restoration and tree coverage which 
also have a positive impact on carbon reduction.  
  
Whilst these proposals are welcome, we now need to see investment to support these actions and this 
has not been articulated in the Low Carbon Plan. On 21 June 2019, I published my 10 Point Plan on 
funding Wales’ climate emergency – this contains proposals for areas of investment that should be 
prioritised by Welsh Government to support their declaration of a climate emergency and in total we 
recommend £991 million should be earmarked in the next Welsh Government budget (2020-21) to 
support decarbonisation. 
 
 
Anomalies in the Well-being of Future Generations Act  
 
During the meeting you referred to anomalies in the Act in relation to your duties in monitoring and 
assessing public bodies’ progress in meeting their well-being objectives whilst having no advisory role in 
setting those objectives. You also referred to your duties in advising Public Services Boards on setting 
and monitoring their well-being plans but that you have no duties on monitoring and assessing progress.  

 

• It would be very helpful if you could provide further details on where you believe there to be 
anomalies in the legislation.  
 

I am required to advise one group (PSBs) as they set their well-being plans with no duty to monitor 
progress while in parallel I am required to monitor progress towards objectives set by the other group 
(Public Bodies) for which I did not have any duty to provide advice in their preparation. 
I am also in discussion with the Wales Audit Office on the issue of our scrutiny functions and I am 
thinking of possibly including in my Future Generations Report to be publish next year, potential 
suggestions in relations to such anomalies.  
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• In terms of organisations covered by the Act, what is your view on Transport for Wales being 
added to the list of public bodies in the Act, given its role in delivering Welsh Government 
policy?  
 

To date I have worked with Transport for Wales effectively embed the principles of the Act in the 
procurement process for the rail franchise. It is my view that duties from the Act extend to bodies 
funded by Welsh Government and this should be set out clearly in their remit letters. However, for the 
avoidance of doubt and given the significance of Transport for Wales in delivering the aspirations of the 
Act I would support any steps to clarify that they are bound by the Act that could be taken by the 
Government. 
 
 
Climate change  
 
We also discussed with you the opportunities available to NGOs to engage with your work since the 
Climate Change Commission for Wales was disbanded.  
 

• We would be grateful if you could provide details of how you take account of the views of 
those NGOs with an interest in climate change in your decision making, and clarity as to which 
of the functions previously undertaken by the Climate Change Commission in advising the 
Welsh Government have been absorbed into your office and which have fallen away. 

 
Involvement is a key principle within the Act and since my office was established it has been a key focus 
for all our work.   
 
In line with my duties under the Well-being of Future Generations Act I have collaboratively worked with 
a range of stakeholders to define my areas and focus and to fulfil my duty to promote the sustainable 
development duty. This which includes environmental well-being and highlighting climate change as the 
key issue facing future generations.  
 
In relation to third sector and NGOs, over the last 3 years my office and I have involved many such 
organisations for example they were part of stakeholder events and meetings organised across Wales in 
2016 to establish my priority areas and subsequently third sectors organisations have been involved in 
every key piece of work undertaken by office – for example in developing my approach to monitoring 
and assessing, the work that I am currently undertaking on skills, work on developing a 10 Point Plan on 
funding the climate emergency amongst others. A range of third sector partners and others were 
involved in the framing of the 4 main challenges facing future generations, one of which was climate 
change, and have been engaged in taking work forward on these priorities such as housing and 
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transport over the last few years. I have also entered in partnerships in my Art of the Possible 
programme to set out a wide menu of inspirational steps public bodies could adopt to achieve the 
national goals. Several partners were from the NGO/Third sector, and the goal convenor for a More 
Resilient Wales journey in particular was tasked to involve widely the sector in our work. 
  
To give you more examples of my interactions with the sector, I have engaged with NGOs with an 
interest in climate change through a number of conferences, events and activities including: 
 

- Presenting at the UK Environment Links conferences, organised by Wales Environment Link, in 
2016 and 2017 

- Presenting at the Renew Wales conference in 2016 
- Engaged with, and presented to, the Assembly Committee on Climate Change, Environment & 

Rural Affairs (CCERA) climate change expert reference group to discuss our work in 2017 – a 
number of NGOs are represented on this group 

- Co-organised and co-hosted two Zero Carbon Wales workshops with Centre for Alternative 
Technology, WCVA and WWF (2017) 

- Organised a roundtable to inform our response to the Assembly inquiry on “Low Carbon 
Housing” (2017) inviting a range of stakeholders including WWF, Energy Savings Trust, One 
Planet Development, Rounded Developments, Community Housing Cymru, Melin Homes, 
National Energy Action 

- Supported Welsh Government stakeholder workshop to inform the development of their well-
being matrix – NGOs including FoE Cymru, WWF, WEL were invited to attend 

- Supported the organisation of a Climate Just workshop in Cardiff (2018) – invited several NGOs 
to attend this 

- Writing a letter to all Cabinet Secretaries to remind them of their duties under WFG in relation to 
climate change – this letter was informed by FoE and WWF 

- Key Note Speaker at the British Ecological Society/UK Conservation Agencies Symposium: 
Securing Our Natural Environment for Future Generations (May 2018)  

- Spoke at Wales Biodiversity Partnership Conference (September 2018) and Llais Y Goedwig 
Annual Conference (2018) 

- Commissioned Sustrans to support research & produce a report – Transport Fit for Future 
Generations 

- Organised a roundtable to inform our response to the consultation on Low Carbon Pathway – 
range of stakeholders invited to attend including Renew Wales, Community Energy Wales, FoE, 
WWF, Wildlife Trusts Wales, WCVA, Interlink, Groundwork, WEL, Cynnal Cymru (Sept 2018) 

- Supported IWA’s 3-year Re-energising Wales project, through membership of the sub-group 
focussed on community benefits 
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- Worked with many NGOs to develop a 10 Point Plan to fund Wales’ climate emergency – 
including WWF, FoE, WTW, Sustrans, Ynni Sir Gar, Cynnal Cymru, IWA 

- Developed strong partnerships with Wildlife Trusts Wales, Wales Co-op centre, United Welsh 
Housing Association, Fairtrade Wales, Interlink who seconded staff into my office (2018-19) to 
work on the Art of the Possible programme to develop resources for the seven well-being goals 
and involvement 

 
In relation to the second part of the question, the Climate Change Commission was established in 2007 
to advise Welsh Government, build agreement on action needed, mobilise sectors and share advice and 
good practice. It brought together key sectors and organisations to tackle the challenges of climate 
change in Wales.  
 
Peter Davies reflecting in 2017 on the former work of the Commission said: 
 
“The legislative structure is stronger, but experience indicate that implementation can be bureaucratic 
leading to slow change on the ground. For example, virtually all recommendations of the Land Use and 
Climate Change group were accepted by Government but were never fully implemented. Equally the 
potential of the Active Travel Act has yet to be fulfilled through effective implementation and provides an 
illustration of this point.” 
 
The Well-being of Future Generations Act sets out that I may provide advice or assistance to a public 
body, including providing advice on climate change. My budget was modelled on that of another 
commissioner’s office and did not include additional funding to cover the running costs of the Climate 
Change Commission in Wales.  
Having said that, I have advised Welsh Government since early 2017 on the development of their 
Decarbonisation programme including supporting them on how to embed the five ways of working and 
consideration of the seven well-being goals into their approach as I explained in my evidence sessions in 
front of the Committee and in this additional evidence. As I do, I have provided both support and 
challenge to the government in relation to climate change. Latest in date, on the 21st of June, I published 
my advice as to the amount of funding which Welsh Government would need to spend to realise the 
Climate Change ambitions we have in Wales.  
 
And in addition to this, I have been working collaboratively with, and involved, a range of stakeholders 
in my work on decarbonisation and other priority areas as detailed above. 
 
Following the Act, I would like to stress that we need to address every issue in a holistic manner, and to 
take great care to avoid silo working or narrow consideration. The reason that I have set the areas of 
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focus I have is because these are the areas most likely to drive the biggest change across all the 
wellbeing goals – for example land use, planning, decarbonisation, housing and transport are essential 
to tackling climate change and meeting our carbon emission targets. There are also significant economic 
opportunities by focusing in these sectors if we focus on developing the right skills in Wales. It is 
important in my view that we look at the driver for change holistically (as indeed the Act requires). 
Taking a siloed approach would be counterproductive and would undo what the Wellbeing of Future 
Generation Act does, which is to connect issues between 7 goals on an equal footing. 
 
I am currently in discussion with the WCVA about developing a MOU which will set out future 
arrangements for working through them on specific areas of joint interest.  
 
Thank you again for contacting me. I hope you will find this information useful. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 

 

 
Sophie Howe 
Future Generations Commissioner for Wales 
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

 

Eiddo Gwag: Crynodeb o'r 
arolwg 
 
Gorffennaf 2019 

www.cynulliad.cymru 

Lansiodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a 
Chymunedau ymchwiliad i eiddo gwag ym mis Ebrill 2019. 
Fel rhan o'i ymchwiliad, cynhaliodd y Pwyllgor arolwg a oedd 
wedi'i anelu at y cyhoedd.  

Hyrwyddo a dadansoddi'r arolwg 

Nod yr arolwg oedd clywed gan amrywiaeth mor amrywiol â phosibl o ddinasyddion 
Cymru. Hyrwyddwyd yr arolwg yn helaeth drwy amrywiaeth o sianeli: 

 Drwy rwydweithiau rhanddeiliaid allweddol; 

 Ar wefan a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan 
gynnwys hysbysebion â ffocws a oedd yn ein galluogi i dargedu cynulleidfaoedd 
mewn ardaloedd lle rydym yn dueddol o gael llai o ymatebion i arolygon; 

 Cafodd pobl a ddaeth i'r Senedd yn ystod Eisteddfod yr Urdd (27 Mai – 1 Mehefin 
2019) eu hannog i gwblhau'r arolwg; 

 Pobl yn cymryd rhan yn ymweliadau a sesiynau allgymorth tîm Addysg ac 
Ymgysylltu â Phobl Ifanc y Cynulliad, ac ymweliadau â'r Senedd a'r Pierhead, a oedd 
yn sicrhau nad oedd rhai o'r rheini a ymatebodd i'r arolwg yn hunan-ddewis.  

Er mwyn llunio'r crynodeb hwn, cynhaliwyd dadansoddiad manwl o set ddata gyflawn; 
gellir priodoli'r holl ddata i ymatebion unigol a gellir dadansoddi ymhellach ar gais. 
Ymdrinnir â phob cwestiwn yn yr arolwg yn ei dro.  

Caiff y canlyniadau eu cyfrifo yn ôl nifer y bobl a ymatebodd i'r cwestiwn penodol, nid nifer 
y bobl a ymatebodd i'r arolwg yn gyffredinol, a chafwyd cyfanswm o 403 o ymatebion.  
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1. A ydych yn berchen ar eiddo gwag? 

Nid oedd 95.0 y cant o'r ymatebwyr i'r cwestiwn hwn yn berchen ar eiddo gwag.  

Roedd 5.0 y cant o'r ymatebwyr i'r cwestiwn hwn yn berchen ar eiddo gwag.  

2. A ydych yn byw yn agos at eiddo gwag?  

Roedd 64.4 y cant o'r ymatebwyr yn byw yn agos at eiddo gwag, ac nid oedd 18.7 y cant o'r 
ymatebwyr yn byw yn agos at eiddo gwag. 

Nid oedd 16.9 y cant o'r ymatebwyr yn gwybod a ydynt yn byw yn agos at eiddo gwag ai 
peidio. 

3. Pa effaith y mae'r eiddo gwag yn ei chael ar eich cymuned? 
(ticiwch bob un sy'n berthnasol) 

‘Mae gwedd yr eiddo yn falltod ar y gymuned’ (60.9 y cant) oedd yr opsiwn a ddewiswyd 
yn fwyaf cyffredin gan yr ymatebwyr i'r cwestiwn hwn, ac yna ‘Mae gweld yr eiddo yn 
annymunol i ddarpar brynwyr’ (59.6 y cant) ac ‘Mae'n cael effaith ar eiddo cyfagos (er 
enghraifft, cwteri sydd wedi'u torri neu wedi'u tagu yn achosi problemau lleithder mewn 
eiddo cyfagos)’ (54.6 y cant). 

Dewisodd 45.5 y cant o'r ymatebwyr 'Materion iechyd yr amgylchedd (er enghraifft, denu 
llygod mawr neu wastraff)' a dewisodd 40.5 y cant o'r ymatebwyr 'Mae’n arwain at 
ymddygiad gwrthgymdeithasol (er enghraifft, llosgi bwriadol, fandaliaeth a/neu 
sgwatio)'. 

Dewisodd 31.4 y cant o'r ymatebwyr 'Mae gwerth eiddo cyfagos wedi gostwng' a dewisodd 
30.9 y cant 'Mae’n  cyfrannu at ddirywiad cyffredinol yr ardal, sy’n golygu bod y galw am 
dai yn isel.' 

Dewisodd 8.2 y cant o'r ymatebwyr 'Dim effaith.' 

Dewisodd 14.6 y cant o'r ymatebwyr 'Arall (nodwch)'. Roedd rhai o'r atebion a roddwyd fel 
a ganlyn (dylech nodi mai sampl o'r ymatebion a ddaeth i law yw hwn. Mae pob ymateb 
ar gael ar gais): 

“Ymdeimlad o dristwch yn lleol” 

“Colli cymuned – mae'n llawer gwell cael cymdogion!” 

“Nid yw'n helpu i feithrin ysbryd cymunedol” 

“Mae'n atal teuluoedd lleol rhag byw yn eu pentref ac yn achosi dirywiad yn y 
gymuned, er enghraifft ysgol yn cau” 
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“Nid yw hyn yn ychwanegu dim at yr economi leol ac mae prinder lleol o dai 
fforddiadwy.” 

4. Pam mae'r eiddo'n wag? (i'ch gwybodaeth) 

Dywedodd 12.7 y cant o'r ymatebwyr fod yr eiddo ar werth/i'w rentu neu'n cael ei atgyweirio, 
a dywedodd 11.8 y cant o'r ymatebwyr fod y perchennog wedi etifeddu'r eiddo ond heb fod 
â'r adnoddau, yr amser na'r cymhelliant i ymdrin â'r eiddo.   

Dywedodd 6.3 y cant o'r ymatebwyr i'r arolwg nad yw'r perchennog yn gallu talu'r gost o 
wneud yr eiddo'n addas i fyw ynddo/ei werthu, a dywedodd 3.6 y cant o'r ymatebwyr fod y 
perchennog wedi etifeddu'r eiddo ond heb benderfynu eto beth i'w wneud â'r eiddo.  

Dywedodd 3.2 y cant o'r ymatebwyr nad oes modd olrhain y perchennog, a dywedodd 2.7 
y cant o'r ymatebwyr fod yr eiddo wedi'i leoli uwchben eiddo masnachol (er enghraifft, siop) 
a bod y perchennog wedi penderfynu peidio â gosod yr eiddo. 

Dewisodd 40.3 y cant o'r ymatebwyr 'Ddim yn gwybod', a dewisodd 19.5 y cant ohonynt 
'Arall (nodwch)'. O'r rheini a ddewisodd 'Arall (nodwch)', dyma rai o'r ymatebion a roddwyd 
(dylech nodi mai sampl o'r ymatebion a ddaeth i law yw hwn. Mae pob ymateb ar gael ar 
gais): 

“Gofynnodd y tenantiaid i waith atgyweirio gael ei wneud, ac fe wnaethon nhw adael 
pan na ddigwyddodd hyn. Bellach nid yw'r eiddo'n addas i fyw ynddo. Mae gan y 
perchennog swydd dda ond dim digon o amser/cymhelliant i'w gywiro. Mae wedi 
anwybyddu cynigion i'w brynu.” 

“Mae'r perchennog yn byw yng Nghaerlŷr ac nid yw wedi ymweld â'r eiddo ers 7 
mlynedd, ac mae'r eiddo wedi bod yn wag ers bron i 30 mlynedd” 

“Mae yna ffrae rhwng brodyr a chwiorydd yn dilyn marwolaeth aelodau'r teulu, felly 
mae'r eiddo'n eistedd yno'n dirywio” 

“Mae perchennog yr eiddo mewn cartref gofal. Rwy'n cael ar ddeall nad oes gan y 
perchennog y galluedd meddyliol i wneud penderfyniadau ynghylch yr eiddo” 

“Mae'r perchennog wedi etifeddu sawl eiddo dros y blynyddoedd ac mae pob un 
ohonynt yn wag, ac nid yw'n poeni – nid oes angen yr arian arno, mae'n hoffi cael yr 
asedau, ac nid yw eisiau'r drafferth o fod yn landlord” 

5. Yn sgil y problemau sy'n gysylltiedig ag eiddo gwag, a'r angen i 
gynyddu'r cyflenwad tai yn gyffredinol, mae awdurdodau lleol 
wedi cael ystod o bwerau i ddod ag eiddo gwag yn y sector preifat 
yn ôl i ddefnydd. Gallant hefyd gynnig cymorth a chyngor 
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ymarferol a chymhellion ariannol er mwyn dod ag eiddo yn ôl i 
ddefnydd.  

Pan fyddwch yn meddwl am y rôl y mae awdurdodau lleol yn ei 
chwarae mewn perthynas ag eiddo gwag, a ydych yn cytuno neu'n 
anghytuno â'r datganiad a ganlyn: 

“Roeddwn yn ymwybodol o'r ystod o bwerau sydd gan awdurdod lleol, a/neu'r 
cymorth ymarferol, y cyngor a’r cymhellion ariannol y gallant eu cynnig er 
mwyn dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd.” 

Roedd 53.2 y cant o'r ymatebwyr yn anghytuno neu'n anghytuno'n gryf â'r datganiad 
uchod. 

Roedd 28.4 y cant o'r ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf â'r datganiad uchod.  

Roedd 18.5 y cant o'r ymatebwyr heb fod yn cytuno nac yn anghytuno â'r datganiad uchod. 

6. A ydych o’r farn bod angen pwerau ychwanegol ar awdurdodau 
lleol i ymdrin ag eiddo gwag? 

Dewisodd 70.5 y cant o'r ymatebwyr 'Ydw', a dewisodd 7.3 y cant ohonynt 'Nac ydw'. 
Dewisodd 22.2 y cant o'r ymatebwyr 'Ddim yn gwybod'. 

7. Os gwnaethoch ateb 'Ydw' i'r cwestiwn blaenorol, pa bwerau 
ychwanegol sydd eu hangen ar awdurdodau lleol yn eich barn chi? 

Roedd rhai o'r atebion a roddwyd fel a ganlyn (dylech nodi mai sampl o'r ymatebion a 
ddaeth i law yw hwn. Mae pob ymateb ar gael ar gais): 

“Mae'r pwerau'n dibynnu ar yr eiddo gwag yn bod yn broblem mewn rhyw ffordd, fel 
llygod mawr neu'n beryglus neu'n hyll iawn. Yna, mae'n broses araf iawn i ymyrryd 
gan ddibynnu ar ddyledion yn cronni ar yr eiddo, ond nid oes gan gynghorau yr arian 
i'w wario yn y lle cyntaf. Dylai'r ffaith bod y cartref wedi bod yn wag ers dros flwyddyn 
fod yn ddigon i gyfiawnhau ymyrraeth a Gorchymyn Prynu Gorfodol. Dylai fod cronfa 
ganolog gan Lywodraeth Cymru i gefnogi hyn.” 

 “I wyrdroi'r penderfyniad o 'beidio â chynnwys' o dan y GIG, Ystâd y Goron a 
phrifysgolion a cholegau fel ymgeiswyr ar gyfer ailfeddiannu eiddo. Er enghraifft, mae 
Tŷ Trenewydd ar Heol y Tyllgoed, Llandaf, Caerdydd yn hen adeilad y GIG, yn fawr 
iawn ac heb ei ddefnyddio. Mae angen newid y ddeddfwriaeth.” 
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“Rwy'n ymwybodol bod gan y cyngor bwerau ond mae'n ymddangos yn fiwrocrataidd 
iawn ac yn cymryd amser hir dros ben i'w gwblhau; gallai pwerau ychwanegol helpu i 
gyflymu gweithgarwch.” 

“Mae hyn yn fwy na dim ond pwerau ychwanegol, mae hefyd yn fater o gyllid. Mae 
awdurdodau lleol eisoes yn ei chael hi'n anodd darparu gwasanaethau hanfodol i 
bobl agored i niwed. Felly, nes eu bod yn cael eu hariannu'n iawn, rwy'n credu mai 
ychydig iawn o effaith fydd rhoi pwerau ychwanegol yn ei chael.” 

“Mae prosesau gorfodaeth yn hir ac yn faich gweinyddol pan fydd adnoddau'n dynn. 
Nid yw awdurdodau lleol yn ystyried y mater o gartrefi gwag mewn ffordd gyfannol a'r 
manteision sydd ar draws gwasanaethau. Yn aml, mae'n rhaid i un swyddog cartrefi 
gwag reoli'r mater cystal â phosibl heb fawr o flaenoriaeth strategol i'r mater.” 

Cwblhawyd y saith cwestiwn a ganlyn gan berchnogion 
eiddo gwag yn unig 

8. Pam mae'r eiddo'n wag?  

Dywedodd 26.7 y cant o'r ymatebwyr nad oeddent yn gallu talu'r gost o wneud yr 
eiddo'n addas i fyw ynddo/ei werthu, a dywedodd 20.0 y cant ohonynt eu bod wedi 
etifeddu'r eiddo ond nad oes ganddynt yr adnoddau, yr amser na'r cymhelliant i 
ymdrin â'r eiddo. 

Dywedodd 20.0 y cant o'r ymatebwyr fod yr eiddo ar werth/i'w rentu neu'n cael ei 
atgyweirio. 

Dywedodd 6.7 y cant o'r ymatebwyr eu bod wedi etifeddu'r eiddo ond heb 
benderfynu eto beth i'w wneud â'r eiddo.  

Ni ddywedodd unrhyw ymatebwyr fod eu heiddo uwchben safle masnachol (er 
enghraifft, siop) a'u bod wedi penderfynu peidio â gosod yr eiddo.  

Dewisodd 26.7 y cant o'r ymatebwyr 'Arall (nodwch)' a rhoddwyd yr ymatebion a 
ganlyn: 

“Gwrthod caniatâd cynllunio i ailadeiladu eiddo adfeiliedig.” 

“Mae'r tŷ (preifat) ddau ddrws i lawr oddi wrthyf i ac roedd yn perthyn i fy 
niweddar fam a fu farw y llynedd. Dim ond yn hwyr ym mis Ionawr y cafwyd 
profiant. Pan brynwyd y tŷ oddi wrth fy mam, gwnaethpwyd cyfaddawd ar ei 
gyflwr. Roeddwn i wedi gwneud gwaith fel gosod cegin newydd, ond 
achoswyd llawer o oedi gan berchennog blaenorol, un o chwech ers cael ei 
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adeiladu ym 1978 gyda gorffeniad gweadog i bob wal grisiau i lawr! Mae fy 
mrawd yng nghyfraith a minnau wedi tynnu'r hen ystafell ymolchi, ond mae 
angen bod yn ofalus yn cyflogi crefftwyr dibynadwy o'u gadael ar eu pennau 
eu hunain. Rwy'n gweithio ac yn methu bod yno drwy'r amser.” 

“Cartref yn y DU wrth i mi weithio dramor.” 

9. Yn sgil y problemau sy'n gysylltiedig ag eiddo gwag, a'r angen i 
gynyddu'r cyflenwad tai yn gyffredinol, mae awdurdodau lleol 
wedi cael ystod o bwerau i ddod ag eiddo gwag yn y sector preifat 
yn ôl i ddefnydd. Gallant hefyd gynnig cymorth a chyngor 
ymarferol a chymhellion ariannol er mwyn dod ag eiddo yn ôl i 
ddefnydd. 

Pan fyddwch yn meddwl am y rôl y mae awdurdodau lleol yn ei 
chwarae mewn perthynas ag eiddo gwag, a ydych yn cytuno neu'n 
anghytuno â'r datganiad a ganlyn: 

“Roeddwn yn ymwybodol o'r ystod o bwerau sydd gan awdurdod lleol, a/neu'r 
cymorth ymarferol, y cyngor a’r cymhellion ariannol y gallant eu cynnig er 
mwyn dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd.” 

Roedd 50.0 y cant o'r ymatebwyr yn anghytuno neu'n anghytuno'n gryf â'r 
datganiad uchod. 

Roedd 28.5 y cant o'r ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf â'r datganiad uchod.  

Roedd 21.4 y cant o'r ymatebwyr heb fod yn cytuno nac yn anghytuno â'r datganiad 
uchod. 

10. A ydych wedi cael cymorth, gwybodaeth, a chyngor digonol 
(os o gwbl) er mwyn dod â'ch eiddo gwag yn ôl i ddefnydd? 

Dewisodd 14.3 y cant ohonynt 'Ydw', a dewisodd 57.1 y cant ohonynt 'Nac ydw'. 
Dywedodd 28.6 y cant ohonynt nad oedd arnynt angen unrhyw gymorth, 
gwybodaeth a/neu gyngor i ddod â'u heiddo yn ôl i ddefnydd. 

11. Pa fath o gymorth neu gyngor gawsoch chi gan eich 
awdurdod lleol er mwyn dod â'r eiddo yn ôl i ddefnydd? (ticiwch 
bob un sy'n berthnasol) 
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Dewisodd 23.1 y cant ohonynt 'Cymorth grant, benthyciad neu gymorth ariannol 
arall'. 

Dewisodd 23.1 y cant o'r ymatebwyr 'Cyngor cyffredinol a chyfle i ymgysylltu â'r 
awdurdod lleol'. 

Dewisodd 53.6 y cant o'r ymatebwyr 'Dim.' 

Ni ddewisodd unrhyw un o'r ymatebwyr 'Cyfle i weithio gyda Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs) neu gyfryngwr arall sydd ag arbenigedd 
perthnasol er mwyn ceisio dod o hyd i denant priodol ar gyfer yr eiddo' a/neu 
'Pryniannau trydydd parti uniongyrchol a alluogir gan yr awdurdod lleol'.  

Dewisodd 15.4 y cant o'r ymatebwyr 'Arall (nodwch)'. Dyma'r atebion a roddwyd: 

“Rwyf ond wedi cael fy nghosbi'n ariannol (o ran talu'r dreth gyngor 
ddwywaith) am fethu â gwerthu, ac nid fy mai i yw hynny. Rwy'n marw eisiau 
gwerthu'r tŷ – rwyf wedi bod yn ceisio am ddwy flynedd ond mae'r gadwyn yn 
torri o hyd am amryw o resymau, sydd heb fod yn gysylltiedig â fy eiddo i.” 

“Ni fyddai'r eiddo yn cael ei ystyried yn 'hen' – atal lleithder/pydredd sych/to 
newydd ac ati. Mae gen i'r adnoddau i'w wneud yn dŷ hyfryd, ond nid oes gen 
i'r amser.” 

12. Pa gymorth, gwybodaeth a chyngor ychwanegol a fyddai'n 
ddefnyddiol i chi er mwyn dod â’ch eiddo gwag yn ôl i ddefnydd? 

Roedd rhai o'r atebion a roddwyd fel a ganlyn (dylech nodi mai sampl o'r 
ymatebion a ddaeth i law yw hwn. Mae pob ymateb ar gael ar gais): 

 “Dim – mae angen i mi gael fy eithrio o'r dreth gyngor gan fy mod yn gwneud 
fy ngorau i'w werthu a dod â'r eiddo yn ôl i ddefnydd. Pam ydw i'n cael fy 
nghosbi?” 

“Nid yw llawer o denantiaid yn talu rhent y dyddiau hyn; mae'r gyfraith ar eu 
hochr nhw. Ddim yn werth y drafferth o'u cael allan a'r difrod y maen nhw'n ei 
achosi. Mae angen mwy o hawliau a chymorth ar landlordiaid. Byddai'n well 
gen i nawr adael yr eiddo'n wag.” 

“Unrhyw beth” 

“Arian ar gyfer adnewyddu” 
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“Rhestr o grefftwyr sydd wedi'u cymeradwyo gan y cyngor” 

13. A ydych o’r farn bod angen pwerau ychwanegol ar 
awdurdodau lleol i ymdrin ag eiddo gwag? 

Dewisodd 28.6 y cant o'r ymatebwyr 'Ydw', a dewisodd 42.9 y cant ohonynt 'Nac 
ydw'. Dewisodd 28.6 y cant o'r ymatebwyr 'Ddim yn gwybod'. 

14. Os gwnaethoch ateb 'Ydw' i'r cwestiwn blaenorol, pa bwerau 
ychwanegol sydd eu hangen ar awdurdodau lleol yn eich barn 
chi? 

“Mae angen ystyried yr amgylchiadau unigol a chreu eithriadau i'r rhai sy'n 
mynd ati i werthu'n gyfrifol.” 

“Gwybodaeth fanwl am y deddfau cynllunio gan ei bod yn ymddangos bod yr 
adran gynllunio yn diystyru pwyntiau sy'n cael eu codi ynghylch ystyriaethau 
arbennig y gallant eu gwneud.” 

“Mae hwn yn eiddo preifat. Rwy'n berchen ar eiddo preifat i leihau ymyrraeth y 
cyngor. Bydd yn dod yn ôl i ddefnydd unwaith eto fel cartref dymunol, ond 
rwy'n gwrthod gwneud fy hun yn sâl wrth wneud hynny.” 

“Dyblu'r dreth gyngor o dan y rheoliadau sydd ar gael. Cymryd meddiant ar 
eiddo lle mae perchnogion wedi methu â thalu treth gyngor am gyfnod 
penodol. ” 

Demograffeg yr ymatebwyr 

Lleoliad 

Roedd 75.7 y cant o'r ymatebwyr yn dod o'r de, roedd 7.5 y cant ohonynt yn dod o'r 
canolbarth a'r gorllewin, ac roedd 16.6 y cant ohonynt yn dod o'r gogledd.  

Oedran 

Roedd 5.0 y cant o'r ymatebwyr yn 25 oed neu'n iau, roedd 79.9 y cant ohonynt 
rhwng 26 a 64 oed, ac roedd 15.1 y cant ohonynt yn 65 oed a throsodd.   
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