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         Atodiad A 

 

YMATEB I FATERION A GODWYD YN Y LLYTHYR DYDDIEDIG 4 EBRILL 

2017 ODDI WRTH Y PWYLLGOR CYDRADDOLDEB, LLYWODRAETH 

LEOL A CHYMUNEDAU AT YSGRIFENNYDD Y CABINET DROS 

GYMUNEDAU A PHLANT 

 

1.   Ffigurau ar unrhyw gynnydd mewn stoc tai cymdeithasol mewn 

ardaloedd awdurdodau lleol lle bo'r Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael wedi 

cael eu hatal dros dro o dan Fesur Tai (Cymru) 2011 

 

Pasiwyd Mesur Tai (Cymru) yn 2011.  Hyd yma mae pum cais i atal y 

cynlluniau hyn dros dro wedi'u cymeradwyo: gan ddechrau gyda Sir 

Gaerfyrddin ym mis Ionawr 2015, Abertawe ym mis Ebrill 2015, Ynys Môn ym 

mis Medi 2016, Sir y Fflint ym mis Chwefror 2017, a Sir Ddinbych ym mis 

Mawrth 2017.    

 

Ar hyn o bryd mae 43,459 (ar lefelau 2015-16) o gartrefi rhent cymdeithasol 

wedi'u diogelu rhag cael eu gwaredu yn yr ardaloedd lle mae'r trefniant atal 

dros dro mewn grym, ac mae hyn yn cynrychioli 23% o gyfanswm y stoc dai 

anghenion cyffredinol.  

 

Mae atal dros dro hefyd yn golygu bod unrhyw fuddsoddiad mewn cynyddu 

nifer y tai fforddiadwy yn cael ei ddiogelu.  Ar draws tair o'r ardaloedd lle mae'r 

cynlluniau wedi'u hatal dros dro mae 526 o gartrefi newydd wedi cael eu 

darparu hyd yma: 

 277 o'r rhain yn Sir Gaerfyrddin. Prynodd y Cyngor 48 eiddo o'r sector 

preifat ac adnewyddodd hen adeilad gofal cymdeithasol i greu 13 o 

unedau newydd ac mae eu partneriaid sy'n Landlordiaid Cymdeithasol 

Cofrestredig wedi darparu 216 o unedau eraill.    

 198 yn Abertawe. Mae'r Cyngor wedi adnewyddu 10 uned ac mae eu 

partneriaid sy'n Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig wedi darparu 

188 o unedau rhent cymdeithasol.   
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 51 ar Ynys Môn. Prynodd y Cyngor 11 o gartrefi a arferai fod yn rhai 

Hawl i Brynu, adeiladwyd 3 chartref newydd ac adeiladodd eu 

partneriaid sy'n Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 37 o gartrefi 

newydd ar yr ynys.  

 

Bydd mantais ataliadau dros dro diweddar yn Sir y Fflint a Sir Ddinbych yn 

dod i'r amlwg yn ystod y misoedd i ddod. 

 

2.   Nodyn ar y meini prawf o ran cymhwysedd, a'r drefn ar gyfer gwneud 

cais i atal dros dro o dan Fesur Tai (Cymru) 2011;  

 

Mae Adran 1 o'r Mesur yn datgan, cyn cyflwyno cais, bod yn rhaid i awdurdod 

tai lleol fod wedi ymgynghori â rhanddeiliaid ac, yng ngoleuni'r ymgynghoriad 

hwnnw a gwybodaeth berthnasol arall, dod i'r casgliad bod y "Cyflwr o 

Bwysau Oherwydd Prinder Tai " yn bodoli.  Hynny yw: 

 

a) o fewn ardal yr awdurdod tai lleol, bod y galw am dai 

cymdeithasol yn sylweddol uwch neu'n debygol o fod yn 

sylweddol uwch na'r cyflenwad o dai cymdeithasol 

b) bod yr anghydbwysedd rhwng y galw a'r cyflenwad yn debygol o 

gynyddu o ganlyniad i arfer yr hawl i brynu a hawliau 

cysylltiedig.   

Ceir manylion llawn am y cymhwysedd, y meini prawf a'r weithdrefn ar gyfer 

ceisiadau i atal dros dro o dan Fesur 2011 yn y Canllawiau i Awdurdodau 

Lleol sydd wedi'u cynnwys yn atodiad B 

 

3. Eglurder ynghylch y diben a'r effaith a fwriadwyd yn adran 2 a 4 yn y 

Bil  

 

Mae adrannau 2 a 4 o'r Bil yn cyfyngu'r Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael mewn 

perthynas ag anheddau nad ydynt wedi'u gosod fel tai cymdeithasol o fewn y 

chwe mis cyn i'r adrannau hyn ddod i rym.  Yn hynny o beth, ni fydd yr Hawl i 

Brynu na'r Hawl i Gaffael yn berthnasol i unrhyw stoc dai newydd a gaiff ei 
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gosod am y tro cyntaf ar denantiaethau cymdeithasol gan y landlord ar ôl i'r 

adrannau hyn ddod i rym.  Bydd hyn yn cynnwys adeiladau newydd, cartrefi 

newydd sydd wedi'u caffael o'r sector preifat, neu eiddo sydd wedi cael ei 

adnewyddu'n helaeth gan y landlord a heb ei osod yn ystod y cyfnod hwnnw.   

 

Bydd yr adrannau hyn yn helpu i sicrhau bod y buddsoddiad yn y stoc tai 

cymdeithasol a wneir gan landlordiaid yn cael ei ddiogelu cyn gynted ag y bo 

modd, heb risg o gartrefi yn cael eu prynu o dan y cynllun Hawl i Brynu neu 

Hawl i Gaffael.   

 

Mae eithriadau i'r cyfyngiad hwn yn adrannau 3 a 5 o'r Bil pan fo tenant yn 

cael ei orfodi i symud drwy orchymyn llys.  Mae hyn er mwyn sicrhau lle nad 

oes gan denant ddewis ond symud, nad yw'n colli'r cyfle mewn modd annheg 

i arfer yr Hawl i Brynu neu hawliau cysylltiedig.  Bydd modd i denant ddewis 

symud i stoc dai newydd os dymuna wneud hynny gan wybod na fydd yn 

gallu arfer yr Hawl i Brynu mewn perthynas â'r eiddo hwnnw.   

 

Mae'r cyfnod o ddau fis cyn i'r adrannau hyn ddod i rym yn cyd-fynd â'r 

confensiwn ar ddod â Deddfau'r Cynulliad i rym.  Mae'r confensiwn hwn yn 

nodi na ddylai unrhyw ddarpariaethau mewn Deddf y Cynulliad gael ei 

chychwyn yn gynharach na dau fis ar ôl cael Cydsyniad Brenhinol, yn amodol 

ar rai eithriadau.  Mae hyn yn sicrhau bod y rhai yr effeithir arnynt gan newid 

deddfwriaethol yn cael o leiaf y cyfnod hwnnw o amser i ddod yn ymwybodol 

o'r newidiadau sydd ar y gweill yn y gyfraith.   

 

4. Drafft o'r ddogfen sy'n cynnwys y wybodaeth ar gyfer tenantiaid a 

darpar denantiaid sy'n ofynnol o dan adran 8 yn y Bil 

 

Anfonwyd y ddogfen wybodaeth ddrafft i denantiaid at y Pwyllgor gyda'm 

llythyr dyddiedig 12 Ebrill 2017.   

 

5. Pam y dewiswyd cyfnod o chwe mis ar gyfer diffinio “stoc tai 

cymdeithasol sydd eisoes wedi'u gosod” yn adrannau 2(2) a 4(2);)? 
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Mae'r diffiniad o "stoc dai sydd eisoes wedi'i gosod" wedi'i gyfyngu i stoc dai nad 

yw wedi'i gosod fel tai cymdeithasol yn y chwe mis blaenorol.  Yn gyntaf, nod hyn 

yw talu am gartrefi newydd sbon a sicrhau bod y stoc y mae'r landlord wedi 

gwneud gwaith adnewyddu helaeth arni, a oedd yn para mwy na chwe mis, yn cael 

ei hystyried yn "stoc tai cymdeithasol newydd" na fydd yr Hawl i Brynu a'r Hawl i 

Gaffael yn berthnasol iddi er mwyn diogelu buddsoddiad y landlord.   

 

Yn ail, mae angen i'r cyfnod fod yn ddigon hir i ganiatáu ar gyfer y trosiant naturiol 

sydd yn amlwg mewn stoc tai cymdeithasol.  Ar unrhyw bwynt mewn amser efallai 

y bydd sawl eiddo a fydd yn wag rhwng tenantiaethau; y polisi yw sicrhau bod yr 

"unedau gwag" hyn yn cael eu hystyried yn rhan o'r stoc tai cymdeithasol 

bresennol.  Felly, am y rhesymau uchod, ystyriais fod chwe mis yn gyfnod priodol 

i'w ddewis.   

 

6. Egluro a ydych yn bwriadu ymgynghori â rhanddeiliaid ar y ddogfen 

ddrafft sy'n cynnwys y wybodaeth ar gyfer tenantiaid a darpar denantiaid 

 

Yn amodol ar y Bil yn pasio Cyfnod 1 y broses graffu, mae Llywodraeth Cymru yn 

bwriadu ymgynghori â rhanddeiliaid ar y ddogfen wybodaeth ddrafft.  Yn y 

cyfamser, byddwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffai'r Pwyllgor eu gwneud ar 

y ddogfen.   

 

7. Darparu rhagor o fanylion ynghylch y mesurau diogelwch sydd eisoes ar 

waith, neu yr ydych yn bwriadu eu rhoi ar waith, i warchod tenantiaid sy'n 

agored i niwed rhag cael cwmnïau ac unigolion yn manteisio ar ddiddymiad 

arfaethedig yr Hawl i Brynu  

 

Mae'r ddogfen ddrafft i roi gwybod i denantiaid am ddiddymu'r Hawl i Brynu a'r 

Hawl i Gaffael (sydd eisoes wedi'i hanfon at y Pwyllgor ar gyfer ei sylwadau) 

yn cynnwys y datganiad canlynol: 

 

“Mae'n bwysig cael cyngor proffesiynol, er enghraifft, ar faterion 

ariannol. Dylech hefyd ystyried cael cyngor cyfreithiol. Gallai 
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sefydliadau fel eich Canolfan Cyngor ar Bopeth leol egluro'r ffordd orau 

o fynd ati. Mae hynny'n arbennig o bwysig os bydd rhywun wedi cynnig 

eich helpu i brynu eich cartref (yn gyfnewid am drosglwyddo 

perchentyaeth y cartref i'r unigolyn hwnnw yn y dyfodol o bosib) neu os 

bydd rhywun wedi cynnig cyngor am ffi.”  

 

Darperir cyngor, i amddiffyn tenantiaid sy'n agored i niwed yn sgil cael eu 

hecsbloetio yn ymwneud â'r Hawl i Brynu, eisoes ar wefan Llywodraeth 

Cymru "Prynu eich tŷ cyngor" ac yn y llyfryn 'Eich Hawl i Brynu Eich Cartref - 

arweiniad i denantiaid landlordiaid tai cymdeithasol yng Nghymru'.  Atodir 

cysylltiadau i'r wefan a'r llyfryn:  

 

http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-

supply/buying-and-selling/council-house/?lang=cy 

 

http://gov.wales/docs/desh/publications/150801-your-right-to-buy-your-
home-cy.pdf  

 

Rwyf wedi gofyn i'm swyddogion sicrhau bod cyngor tebyg yn cael ei 

ychwanegu at ganllaw Llywodraeth Cymru i'r Hawl i Gaffael a'r wefan sy'n 

cyd-fynd ag ef cyn gynted â phosibl.  

 

 

http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-
http://gov.wales/docs/desh/publications/150801-your-right-to-buy-your-home-cy.pdf
http://gov.wales/docs/desh/publications/150801-your-right-to-buy-your-home-cy.pdf
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CYFLWYNIAD 

1. Mae Mesur Tai (Cymru) 2011 (y Mesur) yn galluogi awdurdodau tai lleol i gyflwyno 
cais i Weinidogion Cymru am gyfarwyddyd i ddiddymu’r hawl i brynu a hawliau cysylltiedig 
mewn ardaloedd lle mae pwysau oherwydd prinder tai am hyd at bum mlynedd.   

 
 Mae’r hawl i brynu ar gael i denantiaid diogel awdurdodau lleol a Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig i brynu eu cartrefi am ddisgownt, ar yr amod eu bod 
yn bodloni’r meini prawf cymhwyso ar gyfer y cynllun. 

 
 Yn y cyd-destun hwn, mae “hawliau cysylltiedig” yn cynnwys yr Hawl i Gaffael 

(sy’n darparu hawl debyg i’r cynllun Hawl i Brynu ar gyfer llawer o denantiaid 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i brynu eu cartrefi am ddisgownt) a’r  
Hawl i Brynu a Gadwyd (sy’n “cadw” hawl tenantiaid i brynu mewn achosion 

sy’n ymwneud â throsglwyddo stoc i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig). 
Dylai awdurdodau tai lleol ymgynghori â Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig cyn cyflwyno cais. 

 
 Offeryn cyfreithiol i weithredu penderfyniad gan Weinidog yw “cyfarwyddyd”. 

2. Mae’r Mesur yn diwygio Deddf Tai 1985 mewn perthynas â’r hawl i brynu a Deddf 
Tai 1996 mewn perthynas â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae Rhan 1 o’r 
Mesur yn rhoi pŵer i awdurdod tai lleol gyflwyno cais i Weinidogion Cymru dan adran 3 
o’r Mesur am gyfarwyddyd i ddiddymu’r hawl i brynu a hawliau cysylltiedig yn ardal 
awdurdod tai lleol.  

3. Diben y darpariaethau hyn yw cynnal argaeledd tai cymdeithasol trwy ddarparu 
mecanwaith i ddiddymu hawliau tenantiaid i brynu eu cartrefi tra bo’r cyflenwad o dai 
cymdeithasol yn cael ei gynyddu trwy ddulliau eraill.   

4.  Mae’r ddogfen hon yn egluro sut y bydd y darpariaethau’n gweithio ac yn cynnwys 
dwy brif adran. Mae Rhan A yn darparu trosolwg gyffredinol o’r broses ac fe’i cyhoeddir 
dan adran 71 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Mae Rhan B yn darparu canllawiau 
manwl ynghylch yr wybodaeth y dylai awdurdodau tai lleol ei darparu yn eu ceisiadau ac 
fe’i cyhoeddir dan adran 30 o’r Mesur. Bydd awdurdodau’n dymuno rhoi sylw arbennig i’r 
canllawiau hyn wrth baratoi eu ceisiadau.  
 
5. Mae’r canllawiau hyn wedi’u bwriadu i ategu canllawiau presennol ynghylch yr 
Hawl i Brynu a hawliau cysylltiedig, y ceir dolenni iddynt isod: 

 Eich Hawl i Brynu eich cartref – Arweiniad i denantiaid yng Nghymru 

 Yr Hawl i Gaffael – Arweiniad i denantiaid 
 Yr Hawl i Gaffael – Crynodeb o Reoliadau Statudol 

 
http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/social/buying/?lang)=cy 

 

http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/social/buying/?lang)=en
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6. Ceir rhagor o wybodaeth gyffredinol yn y dogfennau canlynol: 
 

 Y Mesur Tai 
 

http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/measure
2011/?lang=cy 

 
 

 Mesur Tai 2011 – Memorandwm Esboniadol a Nodiadau  

 

http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/measure
2011/?lang=cy 

 

 Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy  
 
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan2/?lang=cy 
 

 

7. Cyn bod awdurdod lleol yn cyflwyno cais i ddiddymu’r hawl i brynu a hawliau 
cysylltiedig yn y cyfan o’i ardal neu mewn rhan ohoni, argymhellir bod unrhyw gynigion yn 
cael eu trafod yn anffurfiol gyda Llywodraeth Cymru. Bydd hyn o gymorth i swyddogion 
ymdrin yn brydlon ag unrhyw gais ar ôl iddo ddod i law.  
 
8. Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y canllawiau, cysylltwch â Louise 
Owen ar 0300 062 8159 neu drwy’r e-bost yn louise.owen@wales.gsi.gov.uk. 
 
9. Dylid e-bostio ceisiadau terfynol am gyfarwyddyd i Gyfarwyddiaeth Tai Llywodraeth 
Cymru mewn fformat Word. Dylid eu cyfeirio i Flwch Post y Tîm Tai Fforddiadwy yn 
Affordablehousing.actionteam@wales.gsi.gov.uk  

http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/measure2011/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/measure2011/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/measure2011/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/measure2011/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan2/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan2/?lang=cy
mailto:louise.owen@wales.gsi.gov.uk
mailto:Affordablehousing.actionteam@wales.gsi.gov.uk
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RHAN A  

Trosolwg gyffredinol o’r broses ymgeisio  

Cais am gyfarwyddyd i ddiddymu’r hawl i brynu a hawliau cysylltiedig 

 
1.  Mae Adran 1 o’r Mesur yn datgan bod yn rhaid i awdurdod tai lleol, cyn cyflwyno 
cais, fod wedi ymgynghori â rhanddeiliaid ac, yng ngoleuni’r ymgynghoriad hwnnw, fod 
wedi dod i’r casgliad bod “Cyflwr o Bwysau Oherwydd Prinder Tai” yn bodoli, sef: 

 
a) bod y galw am dai cymdeithasol yn sylweddol uwch neu’n debygol o fod yn 

sylweddol uwch na'r cyflenwad sydd ohonynt 

b) bod anghydbwysedd rhwng y galw a'r cyflenwad yn debygol o gynyddu o 

ganlyniad i arfer yr hawl i brynu a hawliau cysylltiedig.   

2.  Mae’r rhanddeiliaid y mae’n rhaid ymgynghori â hwy yn cynnwys:  

 
a) darparwyr tai cymdeithasol â thai annedd yn yr ardal arfaethedig;  
 
b) cyrff sy’n cynrychioli buddiannau tenantiaid; 
 
c)  awdurdod (neu awdurdodau) tai lleol y mae ei/eu (h)ardal yn gyfagos i’r 
 ardal y bwriedir i’r cyfarwyddyd fod yn gymwys iddi;    
 
d) unrhyw bersonau eraill y mae’r awdurdod tai lleol o’r farn ei bod yn briodol 
 ymgynghori â hwy (a allai gynnwys cyrff sy’n cynrychioli buddiannau 
 trigolion lleol).   

 

3.   Mae Adran 3 o’r Mesur yn nodi’r gofynion y mae’n rhaid i gais yr awdurdod eu 
hateb. Mae’n rhaid i’r awdurdod baratoi drafft o’r cyfarwyddyd y mae’n dymuno i 

Weinidogion Cymru ei gyhoeddi. Mae’n rhaid i’r cyfarwyddyd drafft nodi’n glir yr ardal y 
mae’n gymwys iddi, a allai gynnwys ardal yr awdurdod yn ei chyfanrwydd neu un rhan 
neu fwy nag un rhan ohoni. Rhoddir gwybodaeth bellach i awdurdodau lleol mewn 
perthynas â pharatoi cyfarwyddyd drafft yn Rhan B dan Tystiolaeth Graidd i Ategu Cais. 
Mae manylion yr hyn y mae angen ei gynnwys yn y cyfarwyddyd wedi’u cynnwys yn 
Adran 3 o’r Mesur Tai.   
 
4.   Rhaid i’r cyfarwyddyd drafft ei gwneud yn glir hefyd a yw’r cyfarwyddyd yn mynd i 
fod yn gymwys i bob tŷ annedd perthnasol yn yr ardal honno ac, os nad ydyw, y math 
neu’r mathau o dŷ annedd perthnasol y bydd yn gymwys iddo/iddynt (e.e. efallai mai 

dim ond i anheddau â thair ystafell wely neu fwy y bydd yn gymwys). Mae’n rhaid i’r 
cyfarwyddyd drafft nodi hefyd dros ba gyfnod y bydd y cyfarwyddyd arfaethedig mewn 

grym, a all fod hyd at bum mlynedd o ddyddiad ei gyhoeddi. 
 



 
 

6 

5.   Mae’n rhaid i gais awdurdod ddarparu eglurhad hefyd o’r rhesymau pam fod yr 
awdurdod tai lleol wedi dod i’r casgliad bod cyflwr o bwysau oherwydd prinder tai’n 

bodoli ac egluro pam fod diddymu’r hawl i brynu’n ffordd briodol o ymdrin â’r cyflwr o 
bwysau oherwydd prinder tai.  
 
6.   Mae’n rhaid i’r awdurdod nodi hefyd pa gamau gweithredu y mae’n bwriadu eu 
cymryd, yn ogystal â chyflwyno cais i ddiddymu’r hawl i brynu, er mwyn ymdrin â’r 
anghydbwysedd rhwng y galw am dai cymdeithasol a’r cyflenwad ohonynt. 

 
7.   Yn olaf, mae’n rhaid i’r cais ddisgrifio’r hyn y mae’r awdurdod wedi’i wneud i 
gyflawni ei rwymedigaeth i ymgynghori. Lle mae’r cais yn gymwys i anheddau sy’n eiddo 
i ddarparwr tai cymdeithasol arall (e.e. Landlord Cymdeithasol Cofrestredig lleol), mae’n 
rhaid i Weinidogion Cymru fod wedi’u hargyhoeddi bod yr awdurdod wedi cydymffurfio â’i 
rwymedigaeth i ymgynghori. Felly dylai ceisiadau ddatgan a yw’r darparwr tai 
cymdeithasol yn cefnogi’r cais ai peidio.   
 

8.   Gan fod pob cais am gyfarwyddyd yn debygol o fod yn wahanol, nid yw 
Llywodraeth Cymru yn darparu ffurflen safonol i awdurdodau ei defnyddio. Ystyrir mai 

awdurdodau sydd yn y sefyllfa orau i baratoi ceisiadau yn y fformat sy’n briodol i’w 
hamgylchiadau penodol yn eu tyb hwy er mwyn ateb gofynion y Mesur.   
 
9.  Y Broses Ymgeisio - Crynodeb  
 

i) Mae’r awdurdod tai lleol yn asesu gwybodaeth ac yn paratoi cynnig ar gyfer 
ymgynghori â thenantiaid, rhanddeiliaid a Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig (Mwy o fanylion yn Rhan B) 

 
ii) Mae ymgynghori’n digwydd ac asesiad o sylwadau’n cael ei gwblhau 
 
iii) Mae’r Awdurdod yn paratoi cais drafft ar gyfer trafodaeth anffurfiol gyda 

swyddogion yng Nghyfarwyddiaeth Dai Llywodraeth Cymru 
 
iv) Trafodaethau anffurfiol gyda swyddogion yn Llywodraeth Cymru 
 
v) Cyflwyno cais ffurfiol am gyfarwyddyd 
 

Mae’r cais yn cynnwys yr elfennau canlynol: 
 

 Tystiolaeth graidd i ddangos bod y galw’n fwy na’r cyflenwad 
 

 Tystiolaeth ategol ddewisol 
 

 Mesurau i’w cymryd i gynyddu’r cyflenwad 
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vi) Y cais yn cael ei ystyried gan Weinidogion Cymru – bydd awdurdodau lleol 
yn cael eu gwneud yn ymwybodol o’r dyddiad pan fydd y broses hon yn 
digwydd 

 
vii) Cyhoeddi penderfyniad Gweinidogion Cymru – bydd hyn o fewn chwe mis i’r 

dyddiad y mae Gweinidogion Cymru yn penderfynu ystyried y cais gyntaf 
 
viii) Mae’r Awdurdod Tai Lleol yn hysbysu ei denantiaid, ei randdeiliaid a 

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ynghylch y penderfyniad a’i effaith 
 
10. Ceir siart llif sy’n nodi prif gamau’r broses ymgeisio yn Atodiad 1. 
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Gwybodaeth Atodol  

Cais am amrywiad sy’n cynyddu 

11.   Mae’r Mesur yn cynnwys darpariaethau i amrywio cyfarwyddyd. Mae Adran 10 yn 
nodi’r gofynion y mae’n rhaid i gais awdurdod tai lleol am “amrywiad sy’n cynyddu” eu 
hateb. Fel gyda chais am gyfarwyddyd, mae cais am amrywiad sy’n cynyddu’n golygu 
paratoi drafft o’r cyfarwyddyd y mae’r awdurdod yn dymuno i Weinidogion Cymru ei 
gyhoeddi, eglurhad o’r rhesymau pam fod yr awdurdod yn ystyried bod y cyflwr y cyfeirir 
ato yn adran 8 yn bodoli a pham y byddai amrywiad sy’n cynyddu’n ffordd briodol o 
ymdrin ag ef. Mae’n rhaid i’r awdurdod egluro pa gamau gweithredu eraill y bydd yn eu 
cymryd, yn ogystal â diddymu’r hawl i brynu, er mwyn ymdrin â’r anghydbwysedd rhwng y 
galw am dai cymdeithasol a’r cyflenwad ohono.   

12.   Mae’r rhan hon o’r Mesur wedi’i bwriadu i ddarparu mecanwaith i fynd i’r afael â 
newidiadau sylweddol mewn amgylchiadau lleol y mae’r awdurdod tai lleol yn ystyried y 
dylid ymdrin â hwy yn brydlon (i ymestyn cwmpas y cyfarwyddyd presennol), yn lle 
caniatáu i’r cyfarwyddyd redeg ei gwrs arferol.   

Cais am amrywiad sy’n lleihau 

13.   Mae Adran 15 yn nodi’r gofynion i’w cynnwys mewn cais i Weinidogion Cymru am 
amrywiad sy’n lleihau. Mae’n rhaid i’r awdurdod baratoi drafft o’r cyfarwyddyd y mae’n 
dymuno i Weinidogion Cymru ei gyhoeddi ac egluro’r rhesymau pam ei fod yn credu bod 
y cyflwr a nodir yn adran 14(2) yn bodoli.    

14.   Fel gyda darpariaethau ar gyfer amrywiad sy’n cynyddu, mae’r rhan hon o’r Mesur 
wedi’i bwriadu i ddarparu mecanwaith i ymdrin â newidiadau sylweddol mewn 
amgylchiadau lleol y mae’r awdurdod tai lleol yn ystyried y dylid ymdrin â hwy’n brydlon (i 
leihau cwmpas y cyfarwyddyd presennol) yn lle caniatáu i’r cyfarwyddyd redeg ei gwrs 
arferol. Mae’r dyddiad y bydd amrywiad sy’n cynyddu neu sy’n lleihau yn peidio â bod 
mewn grym yr un fath ag a nodir yn y cyfarwyddyd presennol.   

Cais am estyniad 

15.   Mae Adran 20 yn nodi’r gofynion y mae’n rhaid eu cynnwys yng nghais awdurdod 
tai lleol am estyniad i gyfarwyddyd. Mae’n rhaid i’r awdurdod egluro’r rhesymau pan ei fod 
wedi dod i’r casgliad bod y cyflwr o bwysau oherwydd prinder tai’n bodoli, pam fod 
estyniad yn ffordd briodol o ymdrin ag ef, pa gamau gweithredu eraill y mae wedi’u 
cymryd i ymdrin ag ef a pha gamau gweithredu eraill y mae’n bwriadu eu cymryd i leihau’r 
anghydbwysedd rhwng y galw am dai cymdeithasol a’r cyflenwad ohonynt yn ardal yr 
awdurdod yn ystod cyfnod arfaethedig yr estyniad.   

16.   Mae’r gofynion ar gyfer cais am estyniad yn debyg i’r rhai ar gyfer cyfarwyddyd dan 
adran 3. Fodd bynnag, gan gydnabod y sefyllfa: 
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(a) bod hawliau statudol tenantiaid i brynu eu cartrefi eisoes wedi cael eu 
diddymu am hyd at bum mlynedd, a  

(b) bod y cais gwreiddiol yn cynnwys eglurhad o’r cam gweithredu yr oedd yr 
awdurdod tai lleol yn bwriadu ei gymryd i leihau’r anghydbwysedd rhwng y 
galw am dai cymdeithasol a’r cyflenwad ohonynt yn ystod y cyfnod hwnnw,  

bydd Gweinidogion Cymru yn disgwyl gweld eglurhad manwl o’r camau gweithredu a 
gymerwyd yn ystod y cyfnod i leihau’r anghydbwysedd rhwng y galw am dai cymdeithasol 
a’r cyflenwad ohonynt yn ystod y cyfnod hwnnw.   

Cais i ddirymu cyfarwyddyd  

17.   Gall awdurdod tai lleol gyflwyno cais ysgrifenedig i Weinidogion Cymru i ddirymu 
cyfarwyddyd os yw’r amod yn adran 23(2) yn bodoli, sef nad yw’r galw am dai 
cymdeithasol y mae’r cyfarwyddyd yn ymwneud ag ef yn sylweddol uwch, ac nad yw’n 
debygol o fod yn sylweddol uwch na’r cyflenwad ohonynt, neu hyd yn oed os ydyw, nad 
yw arfer yr hawl i brynu’n debygol o leihau’r anghydbwysedd hwnnw. Mae’n rhaid i gais 
egluro pam fod yr awdurdod wedi dod i’r casgliad bod yr amod hwn yn bodoli.  

18.   Lle mae newidiadau sylweddol wedi digwydd i’r Cyflwr o Bwysau Oherwydd 
Prinder Tai, mae’r ddarpariaeth hon wedi’i bwriadu i ddarparu mecanwaith i ddirymu’r 
cyfarwyddyd i alluogi tenantiaid i arfer eu hawliau statudol yn brydlon yn lle caniatáu i’r 
cyfarwyddyd redeg ei gwrs arferol.   

Darparu gwybodaeth bellach 

19.   Mae Adran 27 yn caniatáu i Weinidogion Cymru ei gwneud yn ofynnol i awdurdod 
tai lleol ddarparu gwybodaeth bellach i’w galluogi i benderfynu ynghylch cais am 
gyfarwyddyd neu i ddirymu cyfarwyddyd.   

Ceisiadau ar y Cyd gan awdurdodau cyfagos 

20.   Mae’r darpariaethau ymgeisio yn y Mesur wedi’u bwriadu i ystyried ceisiadau am 
gyfarwyddyd gan awdurdodau tai lleol unigol yn unig. Lle mae dau awdurdod neu fwy yn 
ystyried yr achos dros gyfarwyddyd (e.e. lle mae marchnad dai leol yn pontio ffiniau nifer 
o awdurdodau lleol), dylid cyflwyno ceisiadau ar wahân, er y dylai pob cais gyfeirio at ei 
gilydd fel bod Gweinidogion Cymru yn ymwybodol o’r sefyllfa. 

21.   Pe bai dau awdurdod yn cyflwyno cais ar y cyd ond dim ond un rhan ohono’n ateb 
gofynion y Mesur, byddai’n rhaid gwrthod y cynnig yn ei gyfanrwydd; dyna’r rheswm dros 
ei gwneud yn ofynnol cyflwyno ceisiadau ar wahân. Byddai’r cyfyngiad ar geisiadau dro ar 
ôl tro yn  golygu y byddai’n rhaid i’r ddau awdurdod ddisgwyl am ddwy flynedd cyn 
cyflwyno cais newydd a fyddai’n sylweddol debyg i’r un a wrthodwyd. Gallai hyn fod yn 
annheg â’r awdurdod tai lleol yr oedd ei wybodaeth yn ateb gofynion y Mesur. Ystyrir felly 
y byddai ceisiadau ar wahân yn well dan amgylchiadau o’r fath.   
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Effaith cyfarwyddyd 

22.   Effaith cyfarwyddyd yw diddymu’r hawl i brynu a hawliau cysylltiedig tenantiaid sy’n 
byw mewn anheddau y mae’r cyfarwyddyd yn eu cynnwys tra pery’r cyfarwyddyd. Mae 
hyn yn cynnwys tenantiaid sy’n trosglwyddo i eiddo y mae’r cyfarwyddyd yn ei gynnwys ar 
ôl y dyddiad y mae’r cyfarwyddyd yn dechrau.   

Cyhoeddi cyfarwyddiadau 

23.   Dan Adran 28, mae’n rhaid i awdurdod gyhoeddi cyfarwyddyd trwy ba bynnag ddull 
y mae’n ei ystyried yn briodol ac mae’n rhaid iddo gymryd camau rhesymol eraill i ddwyn 
cyfarwyddyd neu ddirymiad i sylw pobl y mae’n debygol yr effeithir arnynt. Dylid cymryd 
camau hefyd i hysbysu tenantiaid newydd sydd o bosibl yn ystyried symud neu 
drosglwyddo i ardal y mae cyfarwyddyd yn effeithio arni.   

Cyfnod diddymu hwyaf 

24.   Mae Adran 18 yn darparu mai 10 mlynedd yw’r cyfnod hwyaf y gellir diddymu hawl 
i brynu a hawliau cysylltiedig unrhyw denant (e.e. os ceir cyfarwyddyd am bum mlynedd 
ac estyniad am bum mlynedd arall wedyn).   

25.   Wedi i’r cyfarwyddyd ag estyniad ddod i ben, mae’n rhaid i’r awdurdod tai lleol 
ddisgwyl am gyfnod o ddwy flynedd cyn cyflwyno cais am gyfarwyddyd sy’n sylweddol yr 
un fath â’r cyfarwyddyd blaenorol.   

26.   Mae’r ddarpariaeth hon wedi’i bwriadu i ganiatáu amser rhesymol i denantiaid y 
mae eu hawliau statudol wedi cael eu diddymu am gyfnod sylweddol ystyried a ydynt yn 
dymuno arfer yr hawl i brynu neu hawliau cysylltiedig cyn y gall yr awdurdod lleol 
ymgeisio am gyfarwyddyd newydd.   

Ceisiadau gan denantiaid i arfer yr hawl i brynu yn ystod y broses hon  

 
27.  Dylai ceisiadau gan denantiaid i arfer yr hawl i brynu neu hawliau cysylltiedig a 
gyflwynwyd i’r landlord cyn i Weinidogion Cymru ystyried cais am gyfarwyddyd symud 
ymlaen yn y ffordd arferol. Fodd bynnag, mae Adran 31 o’r Mesur yn amodi y dylai 
ceisiadau a gyflwynir i’r landlord ar ôl y dyddiad y mae Gweinidogion Cymru yn 
penderfynu ystyried cais yr awdurdod tai lleol am gyfarwyddyd gael eu “hatal dros dro”.   
 
28.   Os yw hawliad i arfer yr hawl i brynu neu hawl gysylltiedig yn cael ei atal dros dro 
ar yr adeg y mae Gweinidogion Cymru yn caniatáu cais am gyfarwyddyd, caiff yr hawliad i 
arfer yr hawl i brynu ei drin fel pe na bai erioed wedi cael ei wneud.  

29.   Os nad yw Gweinidogion Cymru wedi caniatáu nac wedi gwrthod cais am 
gyfarwyddyd o fewn chwe mis, gan ddechrau â’r dyddiad pan benderfynon nhw ystyried y 
cais, bydd yr “ataliad dros dro” yn cael ei godi ar y diwrnod ar ôl diwedd y cyfnod hwnnw. 
Bydd awdurdodau lleol yn cael eu gwneud yn ymwybodol o’r dyddiad cyntaf pan fo 
Gweinidogion Cymru yn dechrau ystyried cais.   
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Cyfyngiad ar geisiadau a gyflwynir dro ar ôl tro 

30.   Mae Adran 29 yn nodi, lle mae Gweinidogion Cymru wedi gwrthod cais am 
gyfarwyddyd, na all awdurdod ymgeisio am gyfarwyddyd sy’n sylweddol yr un fath am 
gyfnod o ddwy flynedd o’r dyddiad y gwrthodwyd y cais gwreiddiol.   

31.  Lle mae cyfarwyddyd yn ei le, ni all yr awdurdod, yn ystod cyfnod y diddymiad neu 
am ddwy flynedd wedi iddo ddod i ben, ymgeisio am gyfarwyddyd arall sy’n sylweddol yr 
un fath. Yn hytrach na hynny, mae’n rhaid iddo ymgeisio am estyniad (gyda’r amod 
ychwanegol bod yn rhaid iddo ddangos ei fod wedi cymryd camau gweithredu digonol hyd 
yma i ymdrin â’r cyflwr o bwysau oherwydd prinder tai) y mae cyfyngiad cyffredinol o 
ddeng mlynedd arno.  

32.   Mae’r cyfyngiad ar geisiadau a gyflwynir dro ar ôl tro yn seiliedig ar 
gydnabyddiaeth bod ceisiadau tenantiaid i arfer yr hawl i brynu a hawliau cysylltiedig yn 
cael eu hatal dros dro yn ystod y cyfnod pan fo Gweinidogion Cymru yn ystyried cais.   

Materion trawsffiniol 

 
33.   Dan amodau Deddf Llywodraeth Cymru 2006, dim ond deddfwriaeth i’w 
gweithredu yng Nghymru y gall Cynulliad Cenedlaethol Cymru ei chreu. Yn seiliedig ar y 
sefyllfa ym mis Mai 2011, mae nifer o anheddau sy’n eiddo i Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig a gofrestrwyd yng Nghymru wedi’u lleol yn Lloegr ac mae nifer o gartrefi 
sydd wedi’u lleoli yng Nghymru’n eiddo i ddarparwyr tai cymdeithasol a gofrestrwyd yn 
Lloegr.   
 
34.   Dim ond o fewn eu ffiniau hwy eu hunain y gall awdurdodau tai lleol wneud cais i 
ddiddymu’r hawl i brynu a hawliau cysylltiedig. Er y gallai hyn gynnwys anheddau sy’n 
eiddo i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig o fewn y sir, ni fydd yn cynnwys unrhyw 
anheddau sy’n eiddo i’r Landlord Cofrestredig hwnnw sydd wedi’u lleoli yn rhywle arall 
(e.e. Lloegr, neu yn ardal unrhyw awdurdod lleol arall yng Nghymru).   
 
35.   O ran anheddau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru ac sy’n eiddo i ddarparwr tai 
cymdeithasol a gofrestrwyd yn Lloegr, mae’n bosibl i anheddau o’r fath gael eu cynnwys 
mewn cais am gyfarwyddyd. Fodd bynnag, dylai awdurdodau tai lleol ymgynghori â’r 
landlord perthnasol ac ystyried ei sylwadau wrth baratoi’r cais.   
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RHAN B 
 

Asesu Pwysau Oherwydd Prinder Tai a chynigion i gynyddu’r 
cyflenwad o dai cymdeithasol 
 
Darperir y canllawiau canlynol dan adran 30 o’r Mesur. Dylai awdurdodau tai lleol 
ystyried y rhan hon o’r Mesur wrth baratoi cais i Weinidogion Cymru am 
gyfarwyddyd i ddiddymu’r hawl i brynu a hawliau cysylltiedig mewn ardaloedd lle 
mae pwysau oherwydd prinder tai.   

 
Cyflwyniad 

 
1. Bydd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i’r wybodaeth a gyflwynir roi sylw i’r ddau 

faen prawf statudol ar gyfer ardaloedd lle mae pwysau oherwydd prinder tai, ond mae 
union natur yr wybodaeth yn debygol o amrywio yn ôl maint a natur yr ardal arfaethedig 
lle mae pwysau oherwydd prinder tai.   
 
2. Mae’r Mesur Tai yn nodi dau faen prawf penodol y mae’n rhaid eu bodloni cyn y 
gall Gweinidogion Cymru ddynodi ardal, sef: 
 

 bod yr angen am dai rhent cymdeithasol (h.y. tai a ddarperir gan yr awdurdod 
lleol neu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig) yn yr ardal dan sylw yn 
sylweddol fwy na’r cyflenwad o dai rhent cymdeithasol neu’n debygol o fod yn 
sylweddol fwy na’r cyflenwad o dai cymdeithasol; a 

 

 bod y sefyllfa’n debygol o gael ei gwaethygu o ganlyniad i arfer yr hawl i brynu 
gan denantiaid yn yr ardal.   

 
3. Mae’r canllawiau wedi’u rhannu’n dair adran: 
 

1) Gwybodaeth gefndir sy’n ofynnol ar gyfer cais 
 
2) Gwybodaeth sy’n ofynnol i ddangos tystiolaeth o bwysau oherwydd prinder tai 
 
3) Mesurau y bwriedir eu cymryd i gynyddu’r cyflenwad yn ystod y cyfnod 

diddymu.   
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Gwybodaeth Gefndir 
 
4. Dan ddarpariaethau’r mesur, lle awdurdodau lleol yw gwneud cynigion ar gyfer 
cyfansoddiad ardal y bwriedir ei chynnig mewn cyfarwyddyd. Fodd bynnag, dylent 
drafod unrhyw gynigion yn anffurfiol gyda swyddogion Llywodraeth Cymru cyn eu 
cyflwyno.   

 

5. Dan y broses Rhesymoli Cynlluniau yn 2006, mae strategaethau tai awdurdodau 
lleol wedi cael eu hintegreiddio mewn Cynlluniau Datblygu Lleol, Strategaethau 
Cymunedol a/neu Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles. Fodd bynnag, dylai 
dull strategol awdurdodau lleol o ddarparu tai ddal i fod wedi’i gynnwys mewn dogfen 
gyhoeddedig, fanwl, Bydd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i gynigion fod yn gyson â 
datganiadau tai strategol awdurdod lleol. 
 
Data sylfaenol i ategu cais 
 
6. Mae’r Mesur yn caniatáu i awdurdod tai lleol gynnig cynnwys y cyfan neu ran o’i 
ardal neu unrhyw fath o dai mewn cyfarwyddyd, ar yr amod bod y meini prawf penodedig 
wedi’u bodloni. Dylai asesiadau a dadansoddiadau o anghenion tai fod yn gyfoes. Ni 
ddylai Asesiadau o’r Farchnad Dai Leol fod yn hŷn na dwy oed a bydd gofyn eu 
diweddaru os yw’n angenrheidiol.     
 
Dethol ardaloedd ac Adnabod ffiniau 

 
7. Er mai mater i benderfynu yn ei gylch yn lleol ddylai’r union ffiniau fod, mae 
Llywodraeth Cymru o’r farn y dylai’r rhain fod yn ardaloedd neu gymdogaethau 
adnabyddadwy. 
 
8. Gall y rhain fod yn ystadau neu gymdogaethau adnabyddadwy a all fod yn 
gydffiniol ag ardaloedd gosod. Mae hyn hefyd yn wir am ardaloedd y mae cais yn cael ei 
wneud ar eu cyfer er mwyn diddymu math o eiddo. 

 
9. Dan y rhan fwyaf o amgylchiadau, mae ardaloedd perthnasol yn debygol o fod yn 
grŵp cyfagos o anheddau, ond gall fod achosion lle nad yw hyn yn wir.   

 
Ymgynghori  
 
10. Mae’r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol ymgynghori â’r canlynol cyn 
cyflwyno cynigion:  
 

a)       yr holl landlordiaid cymdeithasol ag anheddau yn ardal y cais 
 
b)       awdurdodau tai lleol cyfagos 

c)       y sector tai yn yr ardal leol a chyrff sy’n cynrychioli buddiannau tenantiaid yn 
yr ardal 
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d)      unrhyw berson arall y maent hwy’n ei gweld yn dda ymgynghori â hwy, gan 
ddatgan pam fod y person hwnnw’n berthnasol 

Tystiolaeth o ymgynghori  

 
11. Bydd Gweinidogion Cymru yn disgwyl gweld tystiolaeth o ymgynghori, megis: 

 

 Llythyrau a anfonwyd at Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig neu gyrff 
cynrychiadol, 

 

 Cofnodion cyfarfodydd gyda rhanddeiliaid;  
 

 Cyfathrebiadau a anfonwyd at denantiaid.   
 

Arfer gorau o ran ymgynghori 
 
12. Fel mater o arfer da, bydd Llywodraeth Cymru yn disgwyl i awdurdodau tai lleol 
gynnal ymgyngoriadau eang yn lleol cyn cwblhau cynigion ar gyfer statws ardal lle mae 
pwysau oherwydd prinder tai.   
 
13. Nid oes gofyniad cyfreithiol i hysbysu’r rhai ar y rhestr aros. Fodd bynnag, mae 
Llywodraeth Cymru yn awgrymu fel mater o arfer da y dylid hysbysu tenantiaid trwy 
gylchlythyr neu drwy sefydliadau tenantiaid, a/neu drwy unrhyw ddulliau priodol eraill. 

 
14. Dylai’r ymgynghori fod ynghylch yr angen am gyfarwyddyd yn ogystal â 
gwelliannau sy’n ymwneud â manylion ffiniau ac amseriad.    

 
15. Bydd angen i awdurdodau tai lleol gofio ei bod yn bosibl y bydd Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig yn arbennig yn dymuno awgrymu cynnwys ardal benodol 
mewn cais.   

 
16. Efallai y bydd awdurdodau tai lleol hefyd yn dymuno ymgynghori â gweithwyr 
proffesiynol yn y diwydiant eiddo yn yr ardal leol megis asiantau gwerthu tai, cyfreithwyr, 
canolfannau eiddo a.y.b. sydd â gwybodaeth arbenigol am y farchnad dai leol.   
 
Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

 
17. Er mwyn sicrhau y cydymffurfir â Deddf Cydraddoldeb 2010, dylai polisi 
arfaethedig yr awdurdod lleol i ddiddymu’r hawl i brynu a hawliau cysylltiedig mewn 
ardaloedd lle mae pwysau oherwydd prinder tai gael Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb. 
Diben hyn yw adnabod unrhyw effaith negyddol bosibl ar bobl â nodweddion 
gwarchodedig ac, os yw’n debygol y bydd effaith negyddol, bydd angen i’r awdurdod lleol 
ddatgan yr hyn y mae’n bwriadu ei wneud i liniaru’r effaith.   

 
18. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn diffinio’n glir y nodweddion a warchodir yn 
gyfreithiol rhag pob math o wahaniaethu, gan gynnwys gwahaniaethu anuniongyrchol. 
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Mae dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i ystyried anghenion pobl â’r nodweddion hyn wrth 
ddylunio a darparu gwasanaethau a chymryd camau i hybu cyfle cyfartal.   

 
19. Siaredir y Gymraeg mewn llawer o ardaloedd gwledig a threfol ac mae 
Gweinidogion Cymru yn awyddus i weld cymunedau Cymraeg yn cael eu cynnal. Gall tai 
fforddiadwy fod yn bwysig o ran darparu tai ar gyfer aelwydydd Cymraeg. Dylai effaith 
gwerthu trwy’r hawl i brynu mewn cymunedau ar y Gymraeg gael ei nodi hefyd ynghyd â’r 
modd y byddai diddymu’r hawl i brynu’n diogelu’r Gymraeg. Gall Gweinidogion Cymru 
gymryd hyn i ystyriaeth.   
 

Gwybodaeth sy’n ofynnol i ddangos tystiolaeth o bwysau 
oherwydd prinder tai 
 

20. Mae disgwyl i dri math o dystiolaeth gael eu hystyried ar gyfer eu cynnwys mewn 
cais am gyfarwyddyd i ddiddymu’r hawl i brynu: 

 
 

Tystiolaeth Graidd – mae hon yn nodi’r wybodaeth y mae disgwyl iddi fod o bwys canolog 
i ddangos tystiolaeth bod y galw am dai cymdeithasol yn fwy na’r cyflenwad. Bydd 
ymgeiswyr yn dymuno rhoi sylw penodol i’r dystiolaeth sydd wedi’i chynnwys yn yr adran 
hon wrth baratoi eu hachos. Os yw’r ymgeisydd o’r farn bod yr achos dros gyfarwyddyd a 
ddangosir gan y dystiolaeth graidd yn eithriadol o gryf, yna gall yr ymgeisydd ystyried bod 
llai o ofyniad i gryfhau’r achos hwnnw trwy gyflwyno tystiolaeth ategol.   
 
Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r dull hwn, ond mae’n awgrymu, ym mhob 
achos, bod darpar ymgeiswyr yn trafod natur eu cais arfaethedig gyda swyddogion 
ymlaen llaw. Dylid cynnwys cyfarwyddyd drafft hefyd.   
 
Caiff gwybodaeth y dylid ei darparu ym mhob cais ei nodi yma. Bydd yr adran yn ystyried 
eiddo a thenantiaid y gallai’r cyfarwyddyd effeithio arnynt ac effaith diddymu’r hawl i brynu 
ar anghenion tai.   
 
Tystiolaeth Ategol Ddewisol – mae hyn yn enghreifftio’r math o dystiolaeth a fyddai’n 

cael ei hystyried yn dystiolaeth ategol a dewisol yn hytrach nag yn dystiolaeth graidd. Bydd 

tystiolaeth ategol yn fwy arwyddocaol wrth asesu’r ceisiadau hynny lle mae’r achos dros 

gyfarwyddyd, a ddangosir gan y dystiolaeth graidd, yn llai clir. Dan yr amgylchiadau hynny, 

rhagwelir y bydd ymgeiswyr yn dymuno rhoi mwy o sylw i’r dystiolaeth ategol er mwyn 

cryfhau’r cais. Gellir cynnwys data ynghylch digartrefedd yma.   

Mesurau a Gymerwyd i Gynyddu’r Cyflenwad – mae’n rhaid cynnwys yr adran hon ym 

mhob cais gan fod y Mesur Tai ei hun yn datgan y dylid cymryd camau yn ystod unrhyw 

gyfnod pan fo’r hawl i brynu wedi’i diddymu i gynyddu’r cyflenwad o dai cymdeithasol.   
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Tystiolaeth graidd i ategu cais 
 

21. Mae rhai darnau o dystiolaeth yn cael eu hystyried yn bwysicach na’i gilydd i’w 
gwneud yn bosibl i gais gael ei ystyried yn llawn ac yn deg. Heb y darnau penodol hyn o 
wybodaeth yn y cais, mae’n debygol na fyddai Gweinidogion Cymru yn gallu ffurfio barn 
neu, yn fwy tebygol, y byddai angen iddynt wneud ceisiadau pellach am wybodaeth a allai 
achosi oedi.  Amcan y rhan hon o’r canllawiau yw bod awdurdodau lleol yn dangos 
tystiolaeth bod y galw am dai cymdeithasol yn fwy na’r cyflenwad neu’n debygol o 
fod yn fwy na’r cyflenwad.   

 
Cymhareb rhwng ymgeiswyr ar restr aros a nifer y gosodiadau 
 

22. Yn ardaloedd dros hanner yr awdurdodau lleol, mae rhestrau aros cyffredin wedi 
cael eu sefydlu. Dylai hyn olygu y gellir cwblhau dadansoddiadau mwy cywir o osodiadau 
blynyddol mewn perthynas â’r rhai ar y rhestrau aros.   
 

 Bydd y gymhareb rhwng nifer yr ymgeiswyr ar y rhestr aros a nifer blynyddol y 
gosodiadau’n ystyriaeth yn y broses asesu. Lle bynnag y bo’n bosibl, dylai 
awdurdodau tai lleol ddarparu’r gymhareb rhwng y rhestr aros a gosodiadau am 
y tair blynedd ddiwethaf, er mwyn gallu gweld tueddiadau. Dylai hyn fod ar sail 
blynyddoedd ariannol lle y bo’n bosibl. Lle nad yw hyn yn bosibl, am ba bynnag 
reswm, dylid rhoi eglurhad. 

 
 Gellir cyflwyno ceisiadau ar sail ardaloedd gosodiadau lleol; gallai eraill fod yn 

seiliedig ar wardiau Cynghorau. Dylai’r ardal ddaearyddol gynnwys yr ardal lle 
mae cais am ddiddymiad yn cael ei wneud a bod yn adnabyddadwy i 
denantiaid presennol a darpar denantiaid fel cymdogaeth a/neu ardal chwilio 
am dai.   

 
 Dylai awdurdodau lleol sicrhau bod y data o restrau aros a ddefnyddir ganddynt 

i bennu’r cymarebau hyn mor gyfoes a chywir â phosibl. Gellir cynnwys 
ymgeiswyr sy’n dymuno trosglwyddo. Lle nad oes rhestr aros gyffredin ar gyfer 
tai, dylid cynnwys rhestrau aros Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn y 
cyfrifiadau hefyd.  

 
 Dylai awdurdodau lleol ddarparu manylion yr adolygiad diwethaf o’i restr aros 

(gall hon fod yn broses flynyddol) ac o restrau aros Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig sy’n gweithredu yn ardal y cais. Dylid rhoi sylwebaeth arall ar y 
data o’r rhestrau aros a disgrifiad pellach ohono. Deallir y gall meini prawf ar 
gyfer rhestrau aros amrywio rhwng ardaloedd awdurdodau lleol.   

 
 Efallai y bydd awdurdodau tai lleol yn dymuno bod yn ymwybodol sut mae’r 

cymarebau yn eu hardaloedd hwy’n cymharu â’r cyfartaledd cenedlaethol yng 
Nghymru. Ein dealltwriaeth ni yw bod y cyfartaledd presennol rywle rhwng 5:1 a 
4:1 ond y gall amrywio dros amser. Rydym yn deall y gall fod peth dyblygu ac 
nad yw hwn yn ffigwr cwbl gywir.   
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 Os yw awdurdod tai lleol yn dymuno gwneud cais i ddiddymu mewn ardal 

benodol dylai ddarparu tystiolaeth ar gyfer yr ardal benodol honno ac ardal 
ehangach yr awdurdod lleol os yn bosibl.   

 
 Ni ddylid tybio y bydd ardaloedd â chymarebau uwch na’r cyfartaledd 

cenedlaethol o anghenraid yn ymgeiswyr cryfach ar gyfer diddymu, ac ni ddylid 
tybio ychwaith ei bod yn anorfod y bydd ardaloedd â chymarebau is yn 
aflwyddiannus. Nid y cymarebau fydd yr unig ffactor penderfynu a fydd yn cael 
ei gymryd i ystyriaeth ar gyfer pob ardal. Dylid rhoi’r gymhareb ar gyfer yr ardal 
benodol neu’r math penodol o dŷ lle bwriedir diddymu’r hawl i brynu a hawliau 
cysylltiedig.   

 
 Mae’r ddeddfwriaeth hefyd yn caniatáu cynnwys mathau arbennig o dai yn y 

cais, e.e. tai teuluol mwy â phedair ystafell wely neu dai â thair ystafell wely ar 
draws holl ardal awdurdod lleol neu mewn ardal benodol e.e. ardal cyngor 
cymuned mewn ardaloedd gwledig. Byddai angen paratoi gwybodaeth am y 
rhestr aros ar gyfer tai sy’n uniongyrchol gysylltiedig ag aelwydydd sy’n disgwyl 
am y math hwn o dŷ hefyd. Byddai hyn yn dangos y gymhareb rhwng 
gosodiadau a cheisiadau am y math o dŷ yn yr ardal honno.   

 
Gwahaniaeth rhwng ardaloedd trefol a gwledig 
 
23. Efallai na fydd peth data perthnasol ar gael ar lefel cynghorau cymuned ac 
aneddiadau bach iawn. Efallai y bydd diffyg tai rhent cymdeithasol mewn ardal benodol 
yn cael effaith gamystumiol ar yr wybodaeth am y rhestr aros (h.y. nid oes unrhyw un yn 
nodi’r ardal hon fel dewis i gael eu cartrefu ynddi am eu bod yn ymwybodol nad oes 
unrhyw dai i’w rhentu yn yr ardal hon). Dan yr amgylchiadau hyn efallai y bydd 
Swyddogion Galluogi Tai Gwledig a swyddogion tai yn gallu comisiynu neu ddarparu 
canlyniadau Arolygon o Anghenion Tai Lleol (Asesiadau ar Lefel Gymunedol) i ddangos 
neu bwyso a mesur y galw’n lleol.   
 
Gwybodaeth ynghylch sut i baratoi cyfarwyddyd drafft   
 

24. Rhoddir manylion yr hyn a ddylai fod yn rhan o gyfarwyddyd drafft yn Adran 3 
(2)(a) o’r Mesur Tai a dylai’r cyfarwyddyd drafft gael ei gynnwys yn y broses ymgeisio. 
Gellir gweld y Mesur trwy ddilyn y ddolen ganlynol:   

 
http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-legislation/bus-leg-
measures/bus_legislation_measure_housing.htm 

 
25. Rhoddir manylion yr hyn y dylid ei gynnwys yn y cyfarwyddyd drafft yn Adran A o’r 
Canllawiau. Bydd y cyfarwyddyd drafft yn ddogfen ar wahân a bydd yn cynnwys 
manylion: 

 

 Yr ardal lle bwriedir diddymu’r hawl i brynu a hawliau cysylltiedig 
 

http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-legislation/bus-leg-measures/bus_legislation_measure_housing.htm
http://www.assemblywales.org/bus-home/bus-legislation/bus-leg-measures/bus_legislation_measure_housing.htm
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 Manylion y mathau o anheddau yr effeithir arnynt 
 

 Y cyfnod diddymu arfaethedig.  
 
26. Mae rhai darnau allweddol o wybodaeth ynghylch yr ardaloedd yr ymgeisir 
amdanynt ac ardal ehangach yr awdurdod lleol a fydd yn helpu i ddarparu cyd-destun ar 
gyfer y dystiolaeth a gyflwynir. Bydd Gweinidogion Cymru yn disgwyl gweld yr wybodaeth 
a nodir isod yn cael ei chynnwys ym mhob cais. Mae’r elfen hon o’r canllawiau’n rhoi’r 
cyfle i awdurdodau tai lleol ddangos tystiolaeth bod yr anghydbwysedd rhwng y cyflenwad 
a’r galw’n debygol o gynyddu o ganlyniad i arfer yr hawl i brynu a hawliau cysylltiedig.   
 
27. Tybir y bydd gan awdurdodau tai lleol fynediad at ffynonellau gwybodaeth neu 
ddata lleol. Fodd bynnag, efallai y bydd awdurdodau’n cael bod data economaidd ac 
ystadegol a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru yn ddefnyddiol a chaiff y rhain eu rhestru 
yn Atodiad 2. Dylai fod gan awdurdodau tai lleol Asesiad o’r Farchnad Dai Leol a 
gwblhawyd ddim mwy na dwy flynedd yn flaenorol.  
  
28. Mae rhai darnau o wybodaeth ffeithiol a all helpu i greu darlun o’r ardal y mae’r 
cais yn ymwneud â hi ac ardal ehangach yr awdurdod lleol, ac i ddeall y cyd-destun ar 
gyfer yr wybodaeth a ddarperir. Bydd angen i awdurdodau tai lleol benderfynu sut y 
maent yn dehongli bod anghenion tai yn sylweddol fwy na’r ddarpariaeth.   
 
Gwybodaeth am y Stoc Tai Cymdeithasol a Thenantiaethau  
 
29.     Dylid cynnwys y canlynol ym mhob cais ac fe’u rhestrir isod: 
 

Ar gyfer pob ardal sydd wedi’i chynnwys mewn cais: 
 

 nifer yr unedau o dai cymdeithasol; 
 

 cyfanswm y tenantiaethau/tenantiaid y byddai’r cyfarwyddyd yn effeithio arnynt 
ar unwaith, wedi’u rhannu yn ôl: 

 
o Tenantiaethau’r awdurdod lleol; 
o Tenantiaethau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 

 
 

Ar gyfer pob math o dŷ sydd wedi’i gynnwys mewn cais: 
 

 nifer yr unedau o dai rhent cymdeithasol o’r math hwnnw;   
 

 cyfanswm y tenantiaethau y byddai’r cyfarwyddyd yn effeithio arnynt ar 
unwaith, wedi’u rhannu yn ôl: 

 
o   Tenantiaethau’r awdurdod lleol;  
o Tenantiaethau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
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30. Os yw awdurdod lleol yn gwneud cais i ddiddymu’r hawl i brynu a hawliau 
cysylltiedig ar draws ei ardal gyfan, yna byddai angen i’r wybodaeth am unedau a 
thenantiaethau fod ar gyfer yr ardal gyfan.   

 
31. Lle mae awdurdod tai lleol wedi trosglwyddo’i stoc dai ac yn dymuno diddymu’r 
hawl i brynu a hawliau cysylltiedig mewn ardal lle mae pwysau oherwydd prinder tai, bydd 
angen iddo gydweithio’n agos gyda’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig y 
trosglwyddwyd y stoc iddo ar y dangosyddion y cyfeirir atynt yn y canllawiau hyn a chyda 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig eraill yn yr ardal. Mae angen i awdurdodau tai 
lleol sy’n gweithio tuag at Safon Ansawdd Tai Cymru trwy eu cynlluniau busnes 
cymeradwy sicrhau na fyddai’r diddymiad yn cael effaith anffafriol ar allu’r sefydliad i 
gyflawni ei ymrwymiadau.   
 
Gweithgarwch Hawl i Brynu Hanesyddol a Rhagamcanol 
 
32. Mae’r wybodaeth ganlynol yn ofynnol i ddangos tystiolaeth bod yr anghydbwysedd 
yn debygol o gynyddu o ganlyniad i arfer yr hawl i brynu a hawliau cysylltiedig:   

 

 cyfanswm yr unedau o dai rhent cymdeithasol; 
 

       nifer y tai a werthwyd dan yr hawl i brynu a hawliau cysylltiedig ar gyfer pob 
un o’r tair blynedd flaenorol, gan weithio’n ôl o’r ystadegau diwethaf sydd ar gael; 

 

      asesiad sy’n cadarnhau a yw nifer cyfartalog y tai a werthir bob blwyddyn ar 
hyn o bryd yn debygol o newid dros gyfnod y cyfarwyddyd ynghyd â rhesymau 
dros yr asesiad hwn; 

 

 tystiolaeth o effaith wirioneddol neu effaith debygol gwerthu dan yr hawl i 
brynu a hawliau cysylltiedig ac, yn arbennig, a yw gwerthu ac ail-werthu wedi 
arwain, neu a yw’n debygol o arwain, at brinder tai ar gyfer aelwydydd ag 
anghenion tai; 

 

 sut y bydd diddymu’r hawl i brynu a hawliau cysylltiedig o gymorth i ymdrin ag 
anghenion tai mewn ardaloedd lle mae pwysau oherwydd prinder tai. 

 
Tystiolaeth o Anghenion Tai 
 
33. Ffigwr sy’n dynodi’r angen amcangyfrifiedig am dai fforddiadwy bob blwyddyn am y 
pum mlynedd nesaf, wedi’i ddadgyfuno ar lefel is-ardal briodol lle y bo’n bosibl, a gafwyd 
o Asesiad o’r Farchnad Dai Leol neu Arolwg o Anghenion Tai Lleol a ddylai fod yn llai na 
dwy oed.  
 
34. Mae’n ofynnol darparu datganiad ar nifer disgwyliedig yr unedau fforddiadwy 
ychwanegol (trwy dai newydd, adeiladau wedi’u caffael, tai ar brydles neu dai wedi’u 
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hadnewyddu, gan gynnwys llety i bobl hŷn) a fydd yn cael eu cwblhau i’w rhentu neu ar 
gyfer perchentyaeth gost isel am y pum mlynedd nesaf.   

 
35. Bydd hyn yn cynnwys unedau yn ardal(oedd) y cyfarwyddyd(au) arfaethedig a’r tu 
allan iddi/iddynt. Dylai’r wybodaeth hon fod yn gyson â data arall a ddarparwyd ar gyfer 
Llywodraeth Cymru. Dylai fod yn gyson â’r casgliad data tai cartrefi fforddiadwy blynyddol 
a thargedau tai mewn Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLliau). Bydd anghysonderau o ran y 
data yn un o’r materion cyntaf i ddod i’r amlwg ac yn yr achosion hynny byddir yn ceisio 
eglurhad pellach. Dylid rhoi gwybodaeth am nifer y cartrefi rhent cymdeithasol y disgwylir 
iddynt fod ar gael o’r newydd i’w gosod i aelwydydd ar y rhestr aros gan gynnwys 
trosglwyddiadau.   
 
Nifer Amcangyfrifiedig y Gwerthiannau 
 
36. Mae o gymorth i Weinidogion Cymru wybod beth yw barn yr awdurdod tai lleol am 
nifer amcangyfrifiedig y gwerthiannau a fyddai’n cael eu hatal yn ystod cyfnod y 
cyfarwyddyd. Cydnabyddir mai amcangyfrif fyddai hwn gan y bydd gwerthiannau wastad 
yn amodol ar fwriadau tenantiaid yn y dyfodol, y gallai’r economi a ffactorau allanol 
ddylanwadu arnynt. Argymhellir felly bod amcangyfrif gorau, yn seiliedig ar dueddiadau 
diweddar, yn cael ei ddarparu, ynghyd ag eglurhad o’r modd y cyfrifwyd yr amcangyfrif. 
Dylid cydnabod ei bod yn bosibl y bydd cynnydd mewn ceisiadau i brynu cyn unrhyw gais 
i ddiddymu unwaith y bydd yn hysbys yn gyhoeddus y gallai’r hawl i brynu a hawliau 
cysylltiedig gael eu diddymu.   
 
Pwysau yn y sector preifat 
 
37. Mae hefyd yn berthnasol archwilio tystiolaeth o bwysau yn y sector preifat, sy’n 
deillio o alw ymhlith aelwydydd am y stoc tai preifat sydd ar gael neu ostyngiad yn y 
cyflenwad o dai’r sector preifat. Gallai tystiolaeth berthnasol gynnwys codiadau uwch na’r 
cyfartaledd yn rhenti’r sector preifat ac ym mhrisiau tai’r sector preifat yn yr ardal dan sylw 
o’i gymharu â’r cyfartaledd ar gyfer yr ardal honno, ardaloedd tebyg a/neu’r cyfartaledd ar 
gyfer Cymru.   
 
38. Bydd tueddiadau yn y cymarebau rhwng prisiau tai ac enillion yn hanfodol hefyd fel 
arwydd o bwysau oherwydd prinder tai. Dylai hyn gynnwys cymarebau ar gyfer yr ardal lle 
bwriedir diddymu’r hawl i brynu a hawliau cysylltiedig o’i chymharu â rhannau eraill o 
ardal yr awdurdod lleol, ardaloedd tebyg eraill a’r cyfartaledd ar gyfer Cymru. Rhoddir 
cyngor ynghylch cael peth o’r wybodaeth hon yn Atodiad 2.   
 

Tystiolaeth Ategol Ddewisol 
 

39. Mae’r paragraffau isod yn enghreifftio’r math o dystiolaeth a fyddai’n cael ei 
hystyried yn dystiolaeth “ategol” yn hytrach nag yn dystiolaeth “graidd”. Bydd tystiolaeth 
ategol yn fwy arwyddocaol wrth asesu’r ceisiadau hynny lle mae’r cais am gyfarwyddyd, a 
ddangosir gan y dystiolaeth graidd, yn llai clir. Mae’r wybodaeth hon yn gwbl ddewisol i 
awdurdodau lleol ei darparu.   
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40. Gall tystiolaeth ategol arall o’r galw lleol gael ei chynnwys yma. Gall hyn gynnwys y 
rhai ar y gofrestr tai a fyddai’n methu â fforddio cael mynediad at berchentyaeth na thai 
canolradd yn yr ardal leol. Data ynghylch natur newidiol y stoc tai cymdeithasol (gan 
gynnwys tystiolaeth o gyfraddau trosiant yn yr ardal arfaethedig, amseroedd gosod 
cyfartalog a’r amser rhagamcanol y gallai’r rhai y rhoddir blaenoriaeth i’w hanghenion 
ddisgwyl gorfod disgwyl i gael eu hailgartrefu).   
 
 
 
Cynlluniau a strategaethau datblygu ardal 
 

41. Mae tystiolaeth ategol yn bwysig hefyd o ran cyflwyno cais cadarn i Weinidogion 
Cymru. Mae hefyd yn wir y gallai tystiolaeth ategol gryfhau cais   
 
42. Dylid cyflwyno dogfennau tai strategol lleol. Mae’n beth doeth i awdurdod lleol sy’n 
dymuno gwneud cais i atal yr hawl i brynu a hawliau cysylltiedig barhau i baratoi dogfen 
tai strategol i ategu ei gais.   
 
43. Dylai’r rhannau perthnasol o’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) sy’n cyfeirio at dai 
gael eu cyflwyno ynghyd â thargedau tai fforddiadwy, a ddylai fod yn gyson â ffigyrau 
eraill yn y cais.   
 
Mapiau 
 
44. Er mwyn ei gwneud yn bosibl cyfeirio atynt – ac i roi dimensiwn gofodol i’r cynigion 
– efallai y bydd awdurdodau lleol yn dymuno darparu map neu fapiau ar gyfer 
Gweinidogion Cymru a’r rheiny’n dangos ffin unrhyw ardal arfaethedig lle mae pwysau 
oherwydd prinder tai.  
 
45. Ni fyddai unrhyw fap yn adnabod unrhyw dai unigol yr effeithir arnynt o anghenraid. 
Fodd bynnag, dylai mapiau fod yn ddigon manwl i wahaniaethu’n glir rhwng y tai sydd o 
fewn yr ardal lle mae pwysau oherwydd prinder tai a’r tai sydd y tu allan iddi. Gallai hyn 
fod yn arbennig o bwysig mewn ardaloedd gwledig lle mae cartrefi wedi’u gwasgaru’n 
ehangach. Dylid e-bostio mapiau mewn fformat pdf.   
 
Defnydd gorau o stoc yr awdurdod lleol ei hun 
 

46 Efallai y bydd awdurdodau lleol yn dymuno amgáu dangosyddion perthnasol sy’n 
ymwneud â defnydd effeithlon o stoc yr awdurdod lleol ei hun a stoc ei bartneriaid. Mae 
hon yn wybodaeth sydd ar gael yn rhwydd ar wefan Llywodraeth Cymru a rhoddir 
manylion yn Atodiad 2.   
 
47. Gellir cyflwyno cyfraddau tai gwag yn stoc y landlordiaid cymdeithasol. Os nad yw 
dangosyddion o fewn y ddau chwartel uchel o ran dangosyddion perfformiad awdurdodau 
lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, yna dylid rhoi eglurhad. Er enghraifft, 
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efallai fod gwaith adnewyddu a/neu ddymchwel yn digwydd mewn rhai ardaloedd neu fe 
all fod unedau anos i’w gosod sy’n rhan o lety gwarchodol sydd wedi mynd yn hen ac sy’n 
cael ei adolygu.   
 
48. Gellid defnyddio’r cyfartaleddau presennol ar gyfer lefelau tai gwag awdurdodau 
lleol a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae ffigyrau Llywodraeth Cymru yn 
dangos, yn seiliedig ar y sefyllfa ar 31 Mawrth 2010, bod 1.7% o’r stoc tai cymdeithasol 
yn wag.   
 
49 Efallai fod gan awdurdod lleol wybodaeth ychwanegol sydd ar gael ynghylch 
lefelau digartrefedd y mae’n dymuno ei chyflwyno i ategu cais i ddiddymu’r hawl i brynu a 
hawliau cysylltiedig, a dylai’r wybodaeth ychwanegol honno gynnwys y canlynol: 

 niferoedd y rhai a ddaeth i sylw fel aelwydydd digartref yn y tair blynedd ddiwethaf 
a niferoedd yr aelwydydd y canfuwyd eu bod yn ddigartref yn statudol dros y tair 
blynedd ddiwethaf; 

 

 nifer yr aelwydydd sy’n anfwriadol ddigartref ar hyn o bryd ac y rhoddir 
blaenoriaeth i’w hanghenion 

 

 yr amser a gymer ar gyfartaledd i aelwyd ddigartref gael ei chartrefu mewn llety 
parhaol.   

 

Mesurau i’w cymryd i gynyddu’r cyflenwad yn ystod y cyfnod 
diddymu 
 
(Mae’r adran hon yn ofynnol ac mae’n rhaid ei chynnwys).   

 

50. Pan gyhoeddir cyfarwyddyd, mae Gweinidogion Cymru yn cydnabod yn llwyr na 
fydd modd cwrdd â dyheadau tenantiaid i ddefnyddio’u cartrefi hwy eu hunain, er mai 
dros dro y bydd hynny. Mae angen i Weinidogion gael eu sicrhau, tra bo’r cyfarwyddyd yn 
weithredol, bod awdurdodau tai lleol a’u partneriaid yn gwneud popeth y gallant i 
gynyddu’r cyflenwad o dai cymdeithasol yn yr ardal. Dylid dangos tystiolaeth o gynnydd 
arfaethedig yn niferoedd yr unedau fforddiadwy a ddarperir yn ystod y cyfnod diddymu.   

 
51. Cyfeiriadau at dai cymdeithasol oedd y rhai blaenorol yn y canllawiau ond, wrth 
ddisgrifio camau gweithredu a fydd yn cael eu cymryd i gynyddu’r cyflenwad, gellir cyfeirio 
at fentrau ehangach o ran tai fforddiadwy. Bydd darparu tai rhent ar y farchnad ganolradd 
ac unedau perchentyaeth gost isel fel arfer yn cynyddu’r cyflenwad o dai rhent 
cymdeithasol ac mae canran o denantiaid tai rhent cymdeithasol yn debygol o fanteisio ar 
y cyfle a gynigir gan y tai ar y farchnad ganolradd. Fodd bynnag, dylid nodi ffigyrau ar 
gyfer gwahanol fathau o ddeiliadaeth.   
 
52. Datganiad ar nifer disgwyliedig yr unedau fforddiadwy (gan gynnwys unedau 

rhent cymdeithasol) ychwanegol y bwriedir eu darparu dros y pum mlynedd nesaf. Dylai 
hwn ystyried tai newydd, adeiladau wedi’u caffael, tai ar brydles a thai wedi’u 
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hadnewyddu. Bydd angen i hyn fod yn gyson â thargedau yn y Cynllun Datblygu 
Lleol a thargedau eraill o ran tai fforddiadwy.   

 
53. Bydd y dulliau a ddefnyddir i ddarparu a chynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy yn 
cynnwys mecanweithiau a nodir yn y Canllawiau ar Ddatganiadau Darparu Tai 
Fforddiadwy (2009) 
 

http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/affordablest
atements/?lang=cy 
 

a gwybodaeth yn y Pecyn Cymorth Tai Fforddiadwy (2006). 
 
http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/affordableho
usingtoolkit/?lang=cy 
 

Mae’r rhain i gyd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru. 
 

54. Caiff rhai o’r dulliau o ddarparu a chynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy eu 
rhestru isod. Dylid dangos tystiolaeth o gamau gweithredu y bwriedir eu cymryd i 
gynyddu’r cyflenwad.   

 
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan2/?lang=cy 

 
55. Lle gosodir targedau ar gyfer adeiladu tai fforddiadwy (yn y Cynllun Datblygu Lleol 
a ffigyrau rhagamcanol a roddwyd ar gyfer y casgliad data tai fforddiadwy), mae’n rhaid i’r 
rhain fod yn ymarferol ac yn gyraeddadwy. Bydd Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad 
trwy gais am wybodaeth a chyfarfod ar ôl tair blynedd o’r cyfnod diddymu (lle cafodd ei 
ganiatáu’n llwyddiannus) i sicrhau bod cynlluniau i gynyddu’r cyflenwad o dai 
fforddiadwy’n symud yn eu blaenau. Dylai awdurdodau lleol fonitro targedau ar gyfer tai 
fforddiadwy a’r cyflenwad o dai fforddiadwy yn fanwl hefyd.   

 
56. Gellir defnyddio rhai neu’r cyfan o’r mecanweithiau hyn. Efallai y bydd eraill hefyd 
nad ydynt wedi’u cynnwys ar y rhestr hon, megis:   
 

 defnyddio’r Grant Tai Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru a gwario’r dyraniad 
llawn yn rheolaidd; 

 

 mwy o ddefnydd o adnoddau Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig lleol eu 
hunain; 

 

 defnydd gweithredol o Gytundebau Cynllunio Adran 106 ar gyfer tai 
fforddiadwy; 

 

 defnyddio adeiladau gwag unwaith eto fel tai fforddiadwy; 
 

http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/affordablestatements/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/affordablestatements/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/affordablehousingtoolkit/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/housing/publications/affordablehousingtoolkit/?lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan2/?lang=cy
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 cynlluniau prydlesu i ategu stoc awdurdod tai lleol neu stoc Landlord 
Cymdeithasol Cofrestredig ei hun; 

 

 defnyddio tir sy’n eiddo i Lywodraeth Cymru, yr awdurdod lleol neu dir arall sy’n 
perthyn i’r sector cyhoeddus ar gyfer tai fforddiadwy; 

 

 gwneud i’r Grant Tai Cymdeithasol fynd ymhellach trwy ddefnyddio cynhyrchion 
ar lefel grant is megis tai canolradd Rhent yn Gyntaf lle mae hyn yn diwallu’r 
angen am dai; 

 

 defnydd effeithiol o Swyddogion Galluogi Tai Gwledig a Rhanbarthol i gyflwyno 
safleoedd ar gyfer tai fforddiadwy ac ymgysylltu â chymunedau; 

 

 defnyddio modelau perchentyaeth gost isel sy’n targedu’r rhai ar y rhestr aros 
ar gyfer tai; 

 

 mynd i’r afael â thanfeddiannaeth yn stoc landlordiaid cymdeithasol; 
 

 adolygu stoc anodd i’w gosod ac ystyried ailddatblygu priodol ar gyfer tai 
fforddiadwy sy’n diwallu anghenion tai; 

 

 ystyried dulliau eraill o ddarparu tai gan gynnwys defnyddio Ymddiriedolaethau 
Tir Cymunedol a/neu Dai Cydweithredol neu Gydfuddiannol; 

 

 defnyddio rhaglen gyfalaf yr awdurdod tai lleol ei hun ar gyfer tai fforddiadwy.  
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Atodiad 
1  

 
  Y CAMAU SY’N RHAN O’R BROSES O GAEL CYFARWYDDYD 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mae’r awdurdod tai lleol yn asesu’r wybodaeth ac yn paratoi cynnig ar 

gyfer ymgynghori â thenantiaid, rhanddeiliaid a Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig. 

Ymgynghori ac asesu sylwadau. 

 

Yr Awdurdod yn paratoi cais drafft ar 
gyfer trafodaeth anffurfiol gyda 
Swyddogion Tai Llywodraeth Cymru. 

 
 

Trafodaethau gyda 

Swyddogion Tai 

Llywodraeth Cymru  

Cyflwyno’r cais ffurfiol am 
gyfarwyddyd. 

Gweinidogion 
Cymru yn 

ystyried y cais. 

 

Os yn briodol, Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig yn 
hysbysu tenantiaid ynghylch y 
penderfyniad a’i effaith 

 

Cyhoeddi 
penderfyniad 

Gweinidogion 
Cymru wrth yr 

Awdurdod Lleol. 

 

Awdurdod Lleol 

Yr Awdurdod Lleol yn 

hysbysu ei denantiaid, 

rhanddeiliaid a 

Landlordiaid Cymdeithasol 

Cofrestredig ynghylch y 

penderfyniad a’i effaith. 

 

ALl i hysbysu eu 
tenantiaid a 
rhanddeiliaid 

Efallai y bydd rhagor o 

wybodaeth yn ofynnol 
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Atodiad 2 
 
Arweiniad i Ffynonellau Data Economaidd ac Ystadegol 

 
Tybir y bydd gan awdurdodau tai lleol fynediad at ffynonellau gwybodaeth neu ddata lleol. 
Fodd bynnag, efallai y bydd awdurdodau’n cael bod y data economaidd ac ystadegol 
canlynol a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru ac adrannau/asiantaethau llywodraethol 
eraill yn ddefnyddiol. Rhoddir dolenni i’r fersiynau diweddaraf o’r ystadegau a oedd ar 
gael ar adeg cyhoeddi’r canllawiau hyn. Dylai awdurdodau lleol wirio i weld a oes 
gwybodaeth fwy diweddar ar gael pan fyddant yn llunio eu tystiolaeth.   
 
Amcangyfrifon ac amcanestyniadau aelwydydd –ar gyfer Cymru a’r 22 awdurdod 
Lleol yng Nghymru. Cânt eu cynhyrchu a’u cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru. Maent yn 
seiliedig ar amcangyfrifon poblogaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae’r 
amcangyfrifon aelwydydd diweddaraf ar gyfer y cyfnod o 1991 – 2010 gan gynnwys 
gwybodaeth am faint cyfartalog aelwydydd a mathau o aelwydydd ar gael trwy ddilyn y 
ddolen isod: 
 
http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2011/111006/?lang=cy 
 
Gellir gweld yr Amcanestyniadau Poblogaeth diweddaraf sydd ar gael, ar gyfer 2008 – 
2033, trwy ddilyn y ddolen isod: 
 
http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2010/100929/?lang=cy 
 
Gellir lawrlwytho gwybodaeth o wefan ryngweithiol Llywodraeth Cymru, StatsCymru, yn: 
 
http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=28725  
 

http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=25024 
 
Yr Angen am Dai – mae gwybodaeth am yr angen a’r galw presennol a rhagamcanol am 
dai yng Nghymru rhwng 2006 a 2026 ar lefel awdurdodau lleol ac ar lefel Cymru ar gael 
o’r adroddiad ymchwil Yr Angen a’r Galw am Dai yng Nghymru: 2006 - 2026 a 
gyhoeddwyd yn 2010 ac sydd i’w weld yma:  
 
http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/research/housing/needandemand/?lang
=cy 

 
Prisiau Tai – mae’r rhain ar gael yn ôl mathau o dai, chwartel canolrifol ac isaf gan y 

Gofrestrfa Tir. Nid yw’r set ddata’n darparu maint yr eiddo ond mae’n darparu prisiau tai 

newydd ac ail law ar wahân. Lle mae gan awdurdodau lleol wybodaeth am gyfeiriad/cod 

http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=28725
http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=25024
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post y tai y maent yn eu gwerthu dan yr hawl i brynu, gall y Gofrestrfa Tir roi gwybod pwy 

sy’n berchen ar yr eiddo a pha bris a dalwyd os cafodd ei werthu ar ôl mis Ebrill 2000.   

http://www1.landregistry.gov.uk/house-prices 

http://www.landregistry.gov.uk/wps/portal/Property_Search 

Mae gwybodaeth am brisiau tai a morgeisi ar gael ar wefan yr Adran Cymunedau a 
Llywodraeth Leol hefyd yn: 
 
http://www.communities.gov.uk/housing/housingresearch/housingstatistics/housingstatisti
csby/housingmarket/livetables/ 
 
O fis Ebrill 2012 bydd y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb am 
gyhoeddi nifer o dablau byw ar brisiau tai. Mae’r rhain yn cynnwys:  
Tablau Byw: 502-508, 511-517, 521,523, 534,-540, 557,571,572, 590 i 594.  
 
Mae gwefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gael trwy ddilyn y ddolen ganlynol: 
 
http://www.ons.gov.uk/ons/index.html 
 
Mae’r Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol) yn 

darparu gwybodaeth am enillion cyflogeion llawn-amser sy’n oedolion ym mis Ebrill bob 
blwyddyn, y gellir ei dadansoddi ar lefel awdurdodau lleol yn ôl rhyw, cyflogaeth sy’n 
waith llaw/nad yw’n waith law a chategorïau eraill. Mae bellach ar gael ar sail man 
preswylio yn ogystal â man cyflogaeth. Gellir defnyddio’r wybodaeth ar y cyd â phrisiau tai 
i lunio cymarebau rhwng prisiau tai ac enillion ar gyfer y chwartelau canolrifol ac isaf. 
 
https://www.nomisweb.co.uk/query/select/getdatasetbytheme.asp?theme=25 
 
Mae Ystadegau Cymdogaeth (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol) yn darparu ystadegau 

manwl o fewn ardaloedd daearyddol penodol gan gynnwys awdurdodau lleol, lefel ward 
ac ardaloedd cynnyrch ehangach haen ganol ac is: 
 
http://neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/ 

Cyflenwad o Dai Fforddiadwy – gwybodaeth am ddarparu unedau tai fforddiadwy 

ychwanegol yn seiliedig ar y diffiniad llawn yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 2 (gan 
gynnwys anghenion cyffredinol, tai â chymorth, llety gwarchodol ac unedau gofal 
ychwanegol), boed trwy dai newydd, tai wedi’u prynu, adeiladau wedi’u caffael, tai ar 
brydles neu addasu anheddau presennol. Mae’r wybodaeth ddiweddaraf ar lefel Cymru 
ac awdurdodau lleol ar gael yn: 
 
http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2011/111019/?lang=cy 
 

http://www1.landregistry.gov.uk/house-prices
http://www.landregistry.gov.uk/wps/portal/Property_Search
http://www.communities.gov.uk/housing/housingresearch/housingstatistics/housingstatisticsby/housingmarket/livetables/
http://www.communities.gov.uk/housing/housingresearch/housingstatistics/housingstatisticsby/housingmarket/livetables/
https://www.nomisweb.co.uk/query/select/getdatasetbytheme.asp?theme=25
http://neighbourhood.statistics.gov.uk/dissemination/
http://wales.gov.uk/topics/planning/policy/tans/tan2/?lang=en
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Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth am nifer yr unedau fforddiadwy ychwanegol a 
ddarparwyd rhwng 1 Ebrill 2007 a 31 Mawrth 2011 yn ogystal ag amcangyfrifon o’r nifer y 
bwriedir eu darparu yn 2011-12 a 2012-13. 
 
Mae gwybodaeth ar gael ar wefan ryngweithiol StatsCymru hefyd yn: 
http://www.statswales.wales.gov.uk/ReportFolders/reportFolders.aspx 
 
Amcangyfrifon o’r Stoc Anheddau – Amcangyfrifon o’r stoc anheddau ar y cyfan yn 

seiliedig ar ddata o’r cyfrifiadau poblogaeth ac yn cael eu diweddaru bob blwyddyn i 
ystyried tai newydd a adeiladwyd a thai a ddymchwelwyd. Caiff y dadansoddiad yn ôl 
grŵp deiliadaeth ei amcangyfrif o wybodaeth yng Nghyfrifiad 2001, gwybodaeth o Arolwg 
y Llafurlu, datganiadau awdurdodau lleol a datganiadau landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig. Mae’r data diweddaraf a gyhoeddwyd ar gyfer 31 Mawrth 2011 ar gael yn: 
 
http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2012/120222/?lang=cy 
 
Mae gwybodaeth ar gael ar wefan ryngweithiol StatsCymru hefyd yn: 
 
http://www.statswales.wales.gov.uk/ReportFolders/reportFolders.aspx 

  
Stoc Tai Cymdeithasol – gwybodaeth flynyddol sydd ar gael yn ganolog ynghylch swm y 
stoc tai a ddelir gan awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ledled 
Cymru ar 31 Mawrth a nifer y tai gwag a nifer y gosodiadau a’r math o osodiadau sydd 
wedi’u gwneud o fewn y stoc honno. Mae’r data diweddaraf ar gyfer 31 Mawrth 2011 ar 
gael yn: 
 
http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2011/111116/?lang=cy 
 
Byddai gwybodaeth fanylach am faint yr anheddau a’r math o anheddau a ddelir ac am 
niferoedd tenantiaid ar gael ar lefel leol o gofnodion awdurdodau lleol a landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig.  
 
Tai Cymdeithasol a Werthwyd – mae gwybodaeth flynyddol ar gael yn ganolog 

ynghylch nifer y tai yn y sector cymdeithasol a werthwyd trwy’r Hawl i Brynu, yr Hawl i 
Gaffael a chynlluniau eraill. Mae gwybodaeth am dai a werthwyd gan awdurdodau lleol yn 
cynnwys y math o werthiant, y math o annedd, y pris gwerthu a’r disgownt a gymhwyswyd 
ar lefel yr awdurdod. Mae gwybodaeth am dai a werthwyd gan Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig yn cynnwys nifer y tai a werthwyd yn ôl y math o werthiant ar lefel Landlord 
Cymdeithasol Cofrestredig unigol. Gellir gweld yr wybodaeth ddiweddaraf gan gynnwys 
tueddiadau dros amser yn: 
 
hhttp://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2011/110615/?lang=cy 
 
Mae gwybodaeth ar gael ar wefan ryngweithiol StatsCymru hefyd yn: 
 
http://www.statswales.wales.gov.uk/ReportFolders/reportFolders.aspx 

http://www.statswales.wales.gov.uk/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2012/120222/?lang=cy
http://www.statswales.wales.gov.uk/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2011/111116/?lang=cy
http://www.statswales.wales.gov.uk/ReportFolders/reportFolders.aspx
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Tai Newydd a Adeiladwyd – mae gwybodaeth chwarterol a blynyddol ar gael yn ganolog 

ynghylch nifer yr anheddau a ddechreuwyd ac a gwblhawyd yn ôl grŵp deiliadaeth ac 
awdurdod lleol. Mae hyn yn seiliedig ar adroddiadau arolygwyr adeiladau awdurdoda lleol 
a gwybodaeth a ddarparwyd gan y Cyngor Adeiladu Tai Cenedlaethol (NHBC). Gellir 
gweld yr wybodaeth ddiweddaraf yn ogystal â thueddiadau dros amser yn: 
 
http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2012/120321/?lang=cy 
 
 
ac ar StatsCymru yn: 
 
http://www.statswales.wales.gov.uk/ReportFolders/reportFolders.aspx 

Gwybodaeth ar lefel Cymru am gyfraddau anheddau gwag yn y sector tai 
cymdeithasol – cyhoeddir yr wybodaeth hon yn y datganiad blynyddol ‘Stoc, Gosodiadau 

a Lleoedd Gwag Tai Cymdeithasol’ ac mae ar gael yn: 

http://wales.gov.uk/topics/statistics/headlines/housing2011/111116/?lang=cy 

Gellir cyfrifo cyfraddau anheddau gwag ar lefel awdurdod lleol trwy ddefnyddio’r data a 
ddangosir yn Nhabl 5 o’r datganiad (Cyfanswm Anheddau Gwag/Cyfanswm y Stoc * 100) 

Mae data yn ôl landlord cymdeithasol unigol ar gael ar wefan StatsCymru yn: 
 
http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=35327 
 
a 
 
http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=35328 
 
Rhestrau Aros – nid oes gwybodaeth yn cael ei chasglu’n ganolog ar hyn o bryd am 
restrau aros ar gyfer tai cymdeithasol. Dylid cymryd gwybodaeth o gofnodion awdurdodau 
lleol eu hunain. Mewn ardaloedd lle mae rhestrau aros cyffredin ar gyfer tai wedi cael eu 
sefydlu dylid defnyddio’r wybodaeth hon wrth gyfrifo’r gymhareb rhwng rhestrau aros a 
gosodiadau ar gyfer y tair blynedd ddiwethaf.  

 
 
 
 

 

 

http://www.statswales.wales.gov.uk/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=35327


 DRAFFT 
 

1 
 

 
 

GWYBODAETH AM DDIWEDD YR HAWL I 
BRYNU A'R HAWL I GAFFAEL 

 
 
 

Gwybodaeth i Denantiaid Landlordiaid Cymdeithasol  
 
 
 
 
 
 
 

Nodwch: Mae'r canllawiau hyn yn cynnig enghraifft o'r math o wybodaeth a allai gael 
ei chyflwyno i denantiaid gan eu landlord cymdeithasol, os bydd y Bil i ddiddymu'r 
Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael yn cael ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru. 
Cawsant eu cynhyrchu i roi gwybodaeth gefndir i Aelodau'r Cynulliad ac i randdeiliaid 
yn ystod y broses graffu - pe bai unrhyw gwestiynau'n codi ynglŷn â sut y byddai 
newid o'r fath yn cael ei drosglwyddo i denantiaid. Nid yw cynhyrchu'r canllawiau 
drafft hyn yn rhagdybio canlyniad hynt y Bil drwy'r Senedd mewn unrhyw fodd. 
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CRYNODEB 
 

 Bydd yr Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael yn dod i ben ar gyfer pob tenant i 
landlord cymdeithasol ar [mewnosod dyddiad diddymu'r hawliau] 

 

 Mae'r canllawiau hyn yn egluro'r hyn y mae angen ichi ei wybod am ddiwedd 
yr Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael, a'r hyn y dylech ei wneud os byddwch yn 
ystyried prynu eich cartref gan yr awdurdod lleol (y cyngor) neu gan 
gymdeithas dai.  
 

 Os byddwch yn byw mewn ardal lle y mae'r Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael 
wedi'u hatal dros dro, ni allwch brynu eich cartref o dan y cynlluniau hyn. 
 

 Nid yw'r canllawiau hyn rhoi cyngor cyfreithiol, a dylech geisio cyngor ar 
wahân os byddwch am brynu eich cartref. 

 
Yr Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael - Yr Egwyddorion Sylfaenol 

Os yw eich landlord yn un o'r awdurdodau lleol, mae'n bosibl bod gennych yr Hawl 
i Brynu. Mae'r Hawl i Brynu yn caniatáu i denantiaid diogel cymwys awdurdodau 
lleol brynu eu cartref am bris gostyngol i werth yr eiddo ar y farchnad. Uchafswm y 
gostyngiad sydd ar gael yw £8,000. 
 
Os yw eich landlord yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, y cyfeirir atynt yn y 
canllawiau hyn fel "cymdeithas dai", mae'n bosibl bod gennych yr Hawl i Gaffael. 

Mae'r Hawl i Gaffael yn caniatáu i denantiaid sicr a diogel cymwys i gymdeithasau 
tai brynu eu cartref am bris gostyngol i werth yr eiddo ar y farchnad. Uchafswm y 
gostyngiad sydd ar gael yw £8,000. Nid yw'r Hawl i Gaffael yn berthnasol mewn rhai 
ardaloedd gwledig dynodedig.  
 
Os oedd eich cartref yn eiddo i awdurdod lleol ond cafodd ei drosglwyddo i landlord 
arall, fel cymdeithas dai, tra oeddech yn byw ynddo, mae'n bosibl bod gennych yr 
Hawl i Brynu a Gadwyd. Mae'r cynllun hwn yn debyg iawn i gynllun yr Hawl i Brynu, 

ac uchafswm y gostyngiad sydd ar gael yw £8,000 hefyd.  

Cyn ichi ddechrau meddwl am brynu eich cartref, rhaid ichi gael gwybod a ydych yn 
gymwys i wneud hynny. I fod yn gymwys am unrhyw rai o'r gostyngiadau uchod, 
rhaid eich bod wedi rhentu eich cartref gan landlord yn y sector cyhoeddus (e.e. 
awdurdod lleol, cymdeithas dai, Ymddiriedolaeth y GIG) am bum mlynedd. Ond nid 
oes rhaid i hynny olygu pum mlynedd yn olynol.  

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar yr hyn sydd ei angen i fod yn gymwys yn y 
dolenni cyswllt ar ddiwedd y ddogfen hon, neu gallwch gael yr wybodaeth hon gan 
eich landlord.  
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Diwedd yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael 

 
Mae'r Hawl i Brynu, yr Hawl i Gaffael a'r Hawl i Brynu a Gadwyd yn dod i ben i bob 
tenant yng Nghymru ar [mewnosod dyddiad diddymu'r hawliau]. Mae hyn yn rhan 
o Ddeddf Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 20[XX]. 

Os ydych yn gallu arfer hawl i brynu eich cartref, gallwch gyflwyno eich cais erbyn 

[insert date of abolition] a chaiff ei ystyried yn y ffordd arferol. Ni chaiff ceisiadau a 

ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried.  

Os byddwch yn gwneud cais yn agos at [insert date of abolition], byddai'n werth 

ichi anfon eich cais at eich landlord drwy bost cofnodedig i sicrhau bod y dyddiad y 
mae'n cael ei dderbyn wedi'i nodi, neu ewch â'r cais eich hun i swyddfa eich landlord 
i sicrhau ei fod yn cyrraedd mewn pryd. Os byddwch yn mynd â'r cais yn bersonol, 
byddai'n werth ichi ofyn am dderbynneb sy'n dangos y dyddiad y cafodd ei dderbyn 
gan eich landlord.  

Rhaid ichi gymryd gofal i sicrhau bod yr holl fanylion ar eich ffurflen gais yn gywir. Os 
nad ydynt yn gywir, yna mae'n bosibl y caiff eich cais ei wrthod. O gofio hynny, 
mae'n well peidio â gadael gwneud cais yn hwyr. Byddai'n well caniatáu cymaint o 
amser ag sy'n bosibl i ddatrys unrhyw broblemau a allai godi. 

Os bydd gennych ôl-ddyledion rhent neu'r dreth gyngor pan fyddwch yn prynu eich 
cartref, gall eich landlord wrthod ei werthu i chi. Dylech wneud yn siŵr eich bod wedi 
gwneud pob taliad sydd angen ei wneud rhag ofn bod hynny'n achosi problem.  

Os bydd unrhyw beth ar y ffurflen gais nad ydych yn ei ddeall, neu os byddwch yn 
ansicr ynglŷn â'r wybodaeth y mae'n rhaid ichi ei chynnwys, bydd eich landlord yn 
gallu eich helpu. 

Ni fydd rhoi terfyn ar yr Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael yn effeithio ar eich tenantiaeth 
mewn unrhyw fordd arall.  

Yr Ardaloedd hynny y mae'r Hawliau wedi'u Hatal Dros Dro ynddynt 

Mae'r Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael wedi'u hatal dros dro yn Ynys Môn, 
Caerfyrddin, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, ac yn Abertawe. Os byddwch yn byw yn un o'r 
ardaloedd hyn, ni fyddwch yn gallu prynu eich cartref o dan y cynlluniau hyn. Bydd 
eich landlord yn gallu rhoi rhagor o fanylion ichi os byddwch yn byw yn un o'r 
ardaloedd hyn.  

Diddymu'r hawliau ar gyfer cartrefi newydd yn unig 

 
Bydd yr Hawl i Brynu, yr Hawl i Gaffael a'r Hawl i Brynu a Gadwyd yn dod i ben ar 
gyfer “cartrefi newydd” yn unig ar [insert date 2 months after Royal Assent]. 
“Cartref newydd" yw un sydd heb gael ei roi ar osod fel tŷ cymdeithasol am y chwe 
mis cyn [insert date 2 months after Royal Assent], er enghraifft eiddo a 
adeiladwyd o'r newydd, neu gartref y mae'r landlord wedi'i brynu yn ddiweddar.  
 
Mae yna rai eithriadau os byddwch yn cael eich gorfodi i symud i "gartref newydd". 
Gofynnwch i'ch landlord am wybodaeth bellach os byddwch yn y sefyllfa hon.  
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Ffyrdd eraill o brynu cartref 

Mae'n bosibl y bydd mathau eraill o gymorth ar gael i'ch helpu i brynu cartref. 
Siaradwch â'ch landlord neu ewch i wefan Llywodraeth Cymru [insert link to  
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-supply/buying-and-
selling/help-for-buying/?lang=cy 

  i gael rhagor o wybodaeth.  

Cyngor ariannol a chyfreithiol  

Mae prynu cartref yn ymrwymiad mawr. Mae perchen ar gartref yn golygu costau yn 
ogystal â manteision. Mae'r costau'n cynnwys: pris y cartref (ar ôl y gostyngiad 
priodol), costau cyfreithiol, ffioedd cynnal arolwg, a rhai trethi o bosib, e.e. Treth 
Stamp/Treth ar Drafodiadau sy'n Ymwneud â Buddiannau mewn Tir. Ar ôl prynu'r 
cartref, bydd taliadau misol ar gyfer y dreth gyngor a'r morgais (os bydd gennych 
un), gan gynnwys costau parhaol eraill, sy'n cael eu cynnwys yn eich rhent ar hyn o 
bryd, e.e. gwaith atgyweirio, cynnal a chadw, ac yswiriant adeiladau. Os ydych yn 
berchen ar eich cartref, bydd rhaid ichi dalu am y rhain. Dylech gofio hefyd y gallai 
cyfraddau llog morgais gynyddu ar ryw adeg. 

Mae'n bwysig cael cyngor proffesiynol, er enghraifft, ar faterion ariannol. Dylech 
hefyd ystyried cael cyngor cyfreithiol. Gallai sefydliadau fel eich Canolfan Cyngor ar 
Bopeth leol egluro'r ffordd orau o fynd ati. Mae hynny'n arbennig o bwysig os bydd 
rhywun wedi cynnig eich helpu i brynu eich cartref (yn gyfnewid am drosglwyddo 
perchentyaeth y cartref i'r unigolyn hwnnw yn y dyfodol o bosib) neu os bydd rhywun 
wedi cynnig cyngor am ffi.  

Gwybodaeth bellach 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi’r llyfryn canllaw 'Eich Hawl i Brynu eich 
Cartref – arweiniad i denantiaid landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru'. Mae'n 
cynnig gwybodaeth gyffredinol am reolau'r Hawl i Brynu a sut i wneud cais. Gallwch 
ei weld yma: 

https://www.nwha.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/150801-your-right-to-buy-your-home-
cy.pdf 

Gallwch weld canllawiau Llywodraeth Cymru ar yr Hawl i Gaffael yma: 

http://gov.wales/docs/desh/publications/170203-the-right-to-acquire-en.pdf 

Os hoffech gael gwybodaeth gyffredinol am yr Hawl i Brynu, yr Hawl i Gaffael neu'r 
Hawl i Brynu a Gadwyd, gallwch gysylltu â Llywodraeth Cymru drwy e-bost i 
righttobuy@wales.gsi.gov.uk neu gallwch ffonio [insert phone number]. 

Os bydd arnoch angen gwybodaeth fwy penodol am brynu eich cartref eich hun, 
dylech gysylltu â'ch landlord.  

Bydd eich landlord yn gallu rhoi ichi ffurflen ar gyfer gwneud cais am yr Hawl i Brynu, 
neu gallwch lawrlwytho'r ffurflen yma: 

http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-supply/buying-and-selling/help-for-buying/?lang=cy
http://gov.wales/topics/housing-and-regeneration/housing-supply/buying-and-selling/help-for-buying/?lang=cy
https://www.nwha.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/150801-your-right-to-buy-your-home-cy.pdf
https://www.nwha.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/150801-your-right-to-buy-your-home-cy.pdf
http://gov.wales/docs/desh/publications/170203-the-right-to-acquire-en.pdf
mailto:righttobuy@wales.gsi.gov.uk
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http://gov.wales/docs/desh/publications/150122-notice-claiming-right-to-buy-en.pdf  

[ insert link to Right to Acquire application form] 

Os hoffech gael copïau caled o unrhyw rai o'r dogfennau hyn, cysylltwch â 
Llywodraeth Cymru yn [righttobuy@wales.gsi.gov.uk and insert office address] 
neu ffoniwch [insert phone number]. 

 

http://gov.wales/docs/desh/publications/150122-notice-claiming-right-to-buy-en.pdf
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Ai tenant ydych chi sydd â'r Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd neu'r Hawl i Gaffael eich cartref?  
 

Mae'r siart isod yn rhoi amlinelliad i denantiaid o'r sefyllfa mewn perthynas â'r Hawl i Brynu (HIB), yr Hawl i Brynu a Gadwyd (HIBG), neu'r Hawl 
i Gaffael (HIG), os bydd y "Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)" yn cael ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  
 

              Dechreuwch yma  
 

 
 
 
 
 
 
                              Nac ydw                 Ydw 
   
 
 
    Nac ydw 
 
 
            Ydw 
 
  
   
                                                                                                                                                           Ydy/Ydw 
 
 
 
  
 Nac ydy/ 
 Nac ydw 

A ydych chi'n byw yn unrhyw un 
o'r siroedd canlynol, lle mae'r 

HIB/HIG/HIBG wedi'u hatal dros 
dro – Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin, 

Sir Ddinbych, Sir y Fflint neu 

Abertawe?  

A ydych chi'n 
bodloni'r meini 

prawf 
cymhwystra? 
Gwelwch y 

canllawiau i gael 
rhagor o 

wybodaeth  

Nid oes gennych 

yr HIB/HIG/HIBG 

Nid oes 
gennych yr 

HIB/HIG/HIBG 

A yw'r eiddo yr ydych am ei brynu yn dŷ 
cymdeithasol presennol? A yw wedi ei roi 
ar osod fel tŷ cymdeithasol rhwng DATE 

a DATE? 
  

neu, os nad ydyw 
 

A ydych yn cael eich gorfodi i symud gan 

eich landlord? 

Nid oes gennych 

yr HIB/HIG/HIBG 

Mae'n bosibl bod 
gennych yr 

HIB/HIG/HIBG – 
gwelwch y canllawiau i 

gael rhagor o 
wybodaeth  

 



DRAFFT 
 

Ai tenant ydych chi sydd â'r Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd neu'r Hawl i Gaffael eich cartref?  
 

Mae'r siart isod yn rhoi amlinelliad i denantiaid o'r sefyllfa mewn perthynas â'r Hawl i Brynu (HIB), yr Hawl i Brynu a Gadwyd (HIBG), neu'r Hawl 
i Gaffael (HIG), os bydd y "Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)" yn cael ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  
 

 
 
 
  




