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Ymateb CHC 
 
Amdanom ni 
 
Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC) yw'r corff sy'n cynrychioli cymdeithasau tai a sefydliadau tai cymunedol 
cydfuddiannol yng Nghymru, sydd i gyd yn sefydliadau dim-er elw. Mae ein haelodau'n darparu dros 158,000 o gartrefi a 
gwasanaethau tai cysylltiedig ar draws Cymru. Lansiodd CHC ei weledigaeth ugain mlynedd 'Gorwelion Tai' ar gyfer 
cymdeithasau tai Cymru ym mis Tachwedd 2017. Ein gweledigaeth yw Cymru lle mae cartref da yn hawl sylfaenol i bawb, 
ac mae ymrwymiadau'r weledigaeth yn cynnwys addewid i adeiladu 75,000 o gartrefi newydd erbyn 2036. 
 
Yn 2017/18 roedd ein haelodau'n cyflogi 9,138 o bobl yn uniongyrchol gan wario mwy na £2bn (yn uniongyrchol ac 
anuniongyrchol) yn yr economi gan gadw  84% o'r gwariant hwn yng Nghymru. Darparodd cymdeithasau tai 1876 o 
gartrefi fforddiadwy ychwanegol yn 2017/18. Mae ein haelodau'n gweithio'n agos gyda llywodraeth leol, cyrff trydydd 
sector a Llywodraeth Cymru i ddarparu ystod o wasanaethau mewn cymunedau ledled Cymru. 

 
Ymchwiliad i Eiddo Gwag 
 

1. A oes digon yn cael ei wneud i fynd i'r afael ag anheddau gwag yng Nghymru? Os nad oes, beth 
ddylai newid? 

1.1 Er fod amcangyfrifon o gartrefi gwag yng Nghymru yn amrywio rhwng 20,000  a 40,0001, a'i bod yn 
anodd mesur yn union faint o gartrefi gwag sydd yng Nghymru ar unrhyw un amser, derbynnir yn 
gyffredinol fod nifer y cartrefi gwag ar draws y wlad yn broblem sylweddol. Mae amcangyfrif y 
pwyllgor o 27,000 o gartrefi gwag ychydig yn uwch na'r amcangyfrifon o 26,000 a wnaed yn 20092 
sy'n dangos na fu digon o gynnydd yn y maes hwn. 

 
1.2 Er y dylai dychwelyd cynifer ag sy'n bosibl o'r cartrefi hyn i ddefnydd fod yn nod polisi pawb gyda 

diddordeb mewn dod â'r argyfwng tai i ben, mae rhesymau niferus, yn cynnwys cyflwr gwael, 
perchnogaeth a lleoliad, fydd yn cyfyngu ar yr uchelgais yma, ac mae'n rhaid cyfeirio adnoddau 
mewn ffordd gymesur a phriodol Hyd yn oed pe byddai pob un o'r 27,000 o'r amcangyfrif o gartrefi 
gwag yn cael eu dychwelyd i ddefnydd, dim ond am ychydig dros ddwy flynedd y byddai hyn yn 
diwallu'r angen a'r galw am dai yng Nghymru. 
 

1.3 Mae nifer yr eiddo gwag yn nwylo cymdeithasau tai yng Nghymru wedi amrywio, ond mae nifer y 
lleoedd gwag mewn tai cymdeithasol yn nwylo cymdeithasau tai wedi gostwng gan 9.2% yng 
Nghymru mewn cartrefi a fu'n wag am fwy na 6 mis, fel y nodir yn y tabl islaw.3  
 

 

 

                                                        
1 https://www.itv.com/news/wales/2018-04-25/more-than-40-000-empty-homes-a-wasted-resource-in-wales/ 
2 http://www.cih.org/resources/PDF/Wales%20Policy/EMPTY_HOMES_ENGLISH.pdf 
3 https://statswales.gov.wales/Catalogue/Housing/Social-Housing-Vacancies/vacancies-by-provider-vacancytype 

https://www.itv.com/news/wales/2018-04-25/more-than-40-000-empty-homes-a-wasted-resource-in-wales/
http://www.cih.org/resources/PDF/Wales%20Policy/EMPTY_HOMES_ENGLISH.pdf
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Housing/Social-Housing-Vacancies/vacancies-by-provider-vacancytype


 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.4 Mae cartrefi cymdeithasau tai sy'n wag am fwy na 6 mis yn aml yn wag oherwydd eu bod angen 
gwaith trwsio a chynnal a chadw sylweddol, neu eu bod mewn ardaloedd "anodd eu gosod" gyda 
diffyg galw. Er mai dim ond cyfran fach o gyfanswm y cartrefi gwag yng Nghymru yw'r cartrefi hyn, 
mae'n flaenoriaeth i gymdeithasau tai wneud y defnydd gorau o'u stoc a'u bod yn buddsoddi 
adnoddau sylweddol i sicrhau y gellir dychwelyd y cartrefi hyn i gael eu defnyddio gan rai mewn 
angen. 
 

1.5 Yn ogystal â'r adnoddau sylweddol a ddefnyddir gan gymdeithasau tai i ddychwelyd unedau gwag i 
ddefnydd, mae gan gymdeithasau tai hefyd rôl bwysig i'w chwarae gyda'r sector tai yn ehangach.. 
 

1.6 Mae cymdeithasau tai yn gweithio'n agos gydag awdurdodau lleol i ddod â chartrefi gwag yn ôl i 
ddefnydd, a gyda hanes llwyddiant y sector mewn cynnal a chadw a datblygu, maent mewn lle da i 
gynorthwyo awdurdodau lleol. Gyda chyllid priodol ar gael i gymdeithasau tai, a phwerau ac 
adnoddau digonol ar gyfer awdurdodau lleol, mae potensial sylweddol i gynyddu gwaith partneriaeth 
yn y maes hwn. 

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

 
2.1 Mae effaith eiddo gwag ar gymuned yn hysbys iawn, gydag eiddo a gaiff eu gadael yn wag am 

gyfnod hir yn aml yn denu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cynnwys fandaliaeth a thipio 
anghyfreithlon. Yn ogystal ag arwain at ganfyddiadau negyddol o'r ardal, ac yn aml ostwng werth 
eiddo gwag a rhai cyfagos, gall hyn gael effaith sylweddol ar ansawdd bywyd y rhai sy'n byw yn agos. 

 
2.2 Gall dychwelyd cartrefi gwag i ddefnydd fel tai fforddiadwy ddarparu cartrefi y mae angen mawr 

amdanynt a gostwng y baich ar asiantaethau  eraill sy'n gweithredu yn y gymuned, yn cynnwys yr 
Heddlu ac Awdurdodau Lleol sydd â'r dasg o fynd i'r afael â'r materion y sonnir amdanynt uchod.  

 

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?? 

 
3.1 Mae gan awdurdodau lleol nifer o offer ar gael iddynt i helpu mynd i'r afael â mater eiddo gwag, yn 

amrywio o Orchmynion Prynu Gorfodol i bwerau i gynyddu treth gyngor ar gartrefi gwag hirdymor. 

Blwyddyn Gwag am fwy na 6 mis 

2014/15 1072 

2015/16 950 

2016/17 1007 

2017/18 973 



 
 
 

 

Fodd bynnag, mewn 
blynyddoedd diweddar, mae 
awdurdodau lleol wedi wynebu setliadau cyllideb heriol ac 

yn aml nid oes gan awdurdodau lleol adnoddau digonol i fynd i'r afael â'r broblem. 

 

 

 

 

 

 
3.2 Ystyrir yn eang fod y broses Gorchymyn Prynu Gorfodol yn gymhleth ac yn feichus o ran amser, gyda 

chostau sylweddol yn gysylltiedig, ac mae rhai awdurdodau lleol yn wynebu heriau i ddod ag eiddo yn 
ôl i ddefnydd yn dilyn dyfarnu Gorchymyn Prynu Gorfodol. Croesawn yr argymhelliad yn yr Adolygiad 
Annibynnol o'r Cyflenwad o Dai Fforddiadwy yng Nghymru y dylai Llywodraeth Cymru weithredu i 
symleiddio'r broses hon, yn ogystal â gwella'r broses yn gysylltiedig gyda Gorchmynion Rheoli 
Anheddau Gwag sy'n wynebu heriau tebyg. Ymhellach, mae gan y cynnig yn yr Adolygiad y dylid 
sefydlu corff hyd braich i weithredu fel canolbwynt ar gyfer rheoli tir sector cyhoeddus a 
gwasanaethau proffesiynol botensial sylweddol yn y maes hwn, lle gallai cronni adnoddau ac 
arbenigedd yn gysylltiedig â Gorchmynion Prynu Gorfodol gynorthwyo awdurdodau lleol sy'n 
wynebu heriau adnoddau. 
 

3.3 Rhoddodd Deddf Tai (Cymru) 2014 y grym i awdurdodau lleol yng Nghymru gynyddu'r dreth gyngor 
ar gartrefi gwag hirdymor, ac mae hwn yn faes arall y credwn y gellid ei ddefnyddio'n fwy effeithlon i 
gymell y defnydd o gartrefi gwag. Er bod nifer o awdurdodau lleol wedi dewis gweithredu'r pwerau 
hyn, mae'r nifer o gartrefi gwag hirdymor yn parhau'n ystyfnig o uchel, a gallai defnyddio'r pwerau 
hyn mewn ffordd fwy rhagweithiol fod yn effeithiol. 
 

3.4 Mae cymdeithasau tai'n gweithio'n rhagweithiol gydag awdurdodau lleol, a dywed ein haelodau nad 
oes gan awdurdodau lleol adnodd penodol i ddelio gyda chartrefi gwag. Mewn llawer o ardaloedd, 
mae cyfleoedd am fwy o weithio partneriaeth rhwng cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol, yn 
cynnwys sicrhau fod gan awdurdodau lleol rôl wrth gyfeirio perchnogion cartrefi at gymdeithasau tai 
a all ddod â chartrefi'n ôl i ddefnydd.. 

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? 

4.1 Yn ogystal â symleiddio pwerau presennol  yn cynnwys Gorchmynion Prynu Gorfodol a Gorchmynion 
Rheoli Anheddau Gwag - credwn fod cwmpas i wella gallu awdurdodau lleol i rannu data ar eiddo 
gwag. Pe byddai pob awdurdod lleol yn cael eu galluogi i roi gwybodaeth sylfaenol i gymdeithasau tai 
ar eiddo gwag, gallai fod yn gymorth mawr wrth gynyddu nifer yr eiddo gwag y deuir â hwy'n ôl i 
ddefnydd. 

 
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? 

5.1 Ym mhrofiad y sector o ymgysylltu gyda pherchnogion cartrefi, nid yw'r rhan fwyaf yn dymuno i'w 
cartrefi  aros yn wag, ond y prif rwystr fel arfer yw diffyg cyllid a'r arbenigedd berthnasol i wneud eu 
cartref yn ffit i fyw ynddo eto.  

 
5.2 Er fod gan berchnogion fynediad i ystod eang o wybodaeth a chyngor, gall yn aml fod yn aneglur lle i 

gael hyn a pha gymorth sydd ar gael os ydynt yn dymuno dod â chartref gwag yn ôl i ddefnydd. 



 
 
 

 

Dywed cymdeithasau tai y gall 
hyn yn aml arwain at 
ddisgwyliadau afrealistig gan rai perchnogion nad ydynt 

efallai'n deall faint o waith sydd ei angen i godi eiddo i'r safonau gofynnol. Yn yr un modd, pan fod 
perchnogion yn dymuno gwerthu eiddo gwag, yn aml gall fod diffyg cyfatebiaeth rhwng y pris maent 
yn fodlon gwerthu arno a gwerth yr eiddo oherwydd y gwaith sydd ei angen, a all fod yn rhwystr 
sylfaenol i ddod â'r eiddo yn ôl i ddefnydd.. 

 

 

 

 

 

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

6.1 Teimlai cymdeithasau tai mai ymwybyddiaeth gyfyngedig sydd o'r cymorth sydd ar gael i 
berchnogion cartrefi gwag y maent wedi ymwneud â hwy. Mae gan fwy o weithio partneriaeth rhwng 
cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol y potensial i wella ymwybyddiaeth yn y cymunedau y maent 
yn gweithio ynddynt. 

 
6.2 Fodd bynnag, gall fod angen cymorth ychwanegol ar gyfer perchnogion sy'n canfod fod ganddynt 

ecwiti negyddol. Dywedodd llawer o berchnogion ei bod yn fwy effeithlon o ran cost i gadw eiddo 
sydd mewn ecwiti negyddol, a pharhau i dalu'r costau cysylltiedig e.e. treth gyngor ychwanegol, na 
gwerthu'r eiddo am lai nag sy'n ddyledus ganddynt ar forgais. 
 

6.3 Mae'r fiwrocratiaeth sy'n gysylltiedig gyda dod yn landlord eu hunain yn rhwystr arall i lawer o 
berchnogion ddychwelyd eiddo gwag i ddefnydd. Soniodd cymdeithasau tai am nifer o brofiadau 
gyda pherchnogion eiddo gwag oedd yn amharod i rentu eu cartref oherwydd gofynion megis yr 
angen i gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru. Credwn mai un ffordd o oresgyn hyn fyddai cefnogi 
cymdeithasau tai i ymgysylltu gyda pherchnogion cartrefi ar fodel prydles lle mae cymdeithas tai yn 
cymryd prydles ar yr eiddo, cwblhau gwaith adnewyddu, ac yna rentu'r eiddo allan ar ran y 
perchennog. Fodd bynnag, mae cyfyngiadau ar y model hwn lle mae morgais ar eiddo gan fod angen 
i fenthycwyr morgeisi roi cydsyniad ar gyfer unrhyw brydles ar yr eiddo. 

 
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? 
 

7.1 Mae cymdeithasau tai mewn lle da i ddod â chartrefi gwag yn ôl i ddefnydd ac maent wedi cynyddu 
eu gwariant yn y maes hwn yn sylweddol mewn blynyddoedd diweddar. Rhwng 2014/15 a 2017/8, 
cynyddodd y swm a wariodd cymdeithasau tai ar brosiectau penodol eiddo gwag o £0.6m i £5.9m. 
O'r 20,800 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol a ddarparwyd gan gymdeithasau tai dros y deng 
mlynedd diwethaf, daethpwyd â 5.2% (1096) yn ôl i ddefnydd drwy adnewyddu, yn cynnwys dod ag 
eiddo gwag hirdymor yn ôl i ddefnydd. 

 
7.2 Mae gan gymdeithasau tai hanes cryf o lwyddiant mewn cynnal a chadw cartrefi i safon uchel ac mae 

ganddynt yr arbenigedd ymhlith eu staff eu hunain a chysylltiadau gyda chontractwyr sy'n golygu fod 
y sector mewn lle da i gynorthwyo perchnogion cartrefi sy'n wynebu heriau. Fodd bynnag, mae cyllid 
penodol ar gyfer cymdeithasau tai yn yr ardal yn gyfyngedig, a chafodd llawer o'r gwaith hwn ei 
gyllido naill ai o'r gyllideb Grant Tai Cymdeithasol neu o gronfeydd wrth gefn cymdeithasau tai eu 
hunain. 
 



 
 
 

 

7.3 Mae nifer o 
enghreifftiau o arfer da yn y 
maes hwn, yn cynnwys gwaith gan United Welsh, sy'n 

rhedeg dau brosiect sy'n anelu i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd. Caiff Homestep Plus ei 
ddarparu gan United Welsh a Chyngor Rhondda Cynon Taf, mewn partneriaeth gyda Llywodraeth 
Cymru, gan roi cyfle i brynwyr tro cyntaf i brynu cartrefi wedi eu hadnewyddu, oedd yn flaenorol yn 
wag, am lai na gwerth y farchnad. 

 

 

 

 

 

7.4 Mae prosiect Cartrefi Gwag Cymru - a gaiff hefyd ei redeg gan United Welsh - yn gweithio gyda 
pherchnogion tai i adnewyddu cartrefi gwag ar fodel prydles. Mae United Welsh yn cymryd prydles ar 
eiddo gwag, gan gyllido a threfnu unrhyw waith adnewyddu sydd ei angen a rhentu'r eiddo unwaith y 
caiff y gwaith ei gwblhau. Caiff yr incwm rhent a dderbynnir yn ystod cyfnod y brydles ei ddefnyddio i 
adennill cost y gwaith a chostau rheoli. Unwaith y cafodd cost y gwaith ei dalu, caiff perchennog yr 
eiddo gyfle i gymryd yr eiddo yn ôl neu barhau i rentu'r eiddo allan a derbyn incwm rhent misol (llai 
ffioedd). Mae'r prosiect yn golygu fod perchnogion cartrefi yn cael eiddo wedi'i adnewyddu sy'n 
gwarchod eu hasedau yn hytrach na'r risg y bydd yr eiddo a'i werth yn dirywio ymhellach, tra hefyd 
yn darparu cartref fforddiadwy. 
 

7.5 Mewn ardaloedd gwledig, mae gan Swyddogion Galluogi Tai Gwledig rôl hanfodol mewn dod â 
chartrefi gwag yn ôl i ddefnydd, yn neilltuol ddynodi eiddo gwag a hwyluso trafodaethau rhwng 
perchnogion cartrefi, awdurdodau lleol a chymdeithasau tai. Gall effaith dod ag eiddo gwag yn ôl i 
ddefnydd mewn ardal wledig fod yn fwy sylewddol nag mewn mannau eraill, gyda nifer fach o 
gartrefi yn gwneud gwahaniaeth mawr i hyfywedd llawer o gyfleusterau lleol. mae felly'n hanfodol 
cadw'r gydnabyddiaeth o rôl Swyddogion Galluogi Tai Gwledig yn y maes hwn, a'r cyllid ar gyfer y 
gwaith hwnnw. 
 

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? 

 
8.1 Fel y nodir uchod, mae nifer o enghreifftiau o arfer da gan gymdeithasau tai, yn gweithio mewn 

partneriaeth gydag awdurdodau lleol, Swyddogion Galluogi Tai Gwledig ac eraill i ddod â chartrefi'n 
ôl i ddefnydd fel tai fforddiadwy. 
 

8.2 I sicrhau fod y gwaith hwn yn parhau, mae'n hanfodol fod cyllid yn parhau ar gael ar gyfer adnewyddu 
a chaffael eiddo gwag, sy'n aml angen buddsoddiad sylweddol i'w codi i'r safonau gofynnol. 
 

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? 

 
9.1 Er bod nifer o Awdurdodau Lleol wedi defnyddio'r pŵer i godi premiwm treth gyngor, dywedodd 

cymdeithasau tai nad oes fawr o dystiolaeth o unrhyw effaith wrth ostwng y nifer o gartrefi gwag neu 
gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy. Yn anecdotaidd, mae pryderon fod bylchau'n parhau sy'n 
galluogi'r perchennog i gofrestru fel unig feddiannwr a derbyn disgownt person sengl ar eu Treth 
Gyngor, gan felly ostwng effeithlonrwydd y mesur hwn.  
 



 
 
 

 

9.2 O gofio am y 
pwysau ariannol sy'n 
wynebu awdurdodau lleol, credwn fod angen mwy o 

gymorth i sicrhau fod gan awdurdodau lleol adnoddau ar gael i gynyddu eu pwerau presennol i ddod 
â chartrefi'n ôl i ddefnydd mewn partneriaeth gyda chymdeithasau tai. 
 

 

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch os gwelwch yn dda ag aaron-hill@chcymru.org.uk  
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