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Cefndir 

Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn seiliedig ar werthoedd unigryw Cymru o ran 

cymunedau, cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol gyda llawer o'n 

hymrwymiadau'n canolbwyntio ar alluogi pobl i ffynnu yn eu hardaloedd lleol yn 

ogystal â chefnogi cymunedau o ddiddordeb.  Mae cefnogi tai cydweithredol, 

mentrau a arweinir gan y gymuned, ac ymddiriedolaethau tir cymunedol yn un 

ymrwymiad penodol. Cydnabyddir yn eang bod adeiladau cymunedol a mannau 

gwyrdd yn ffocws pwysig ar gyfer cynnal cymunedau a'u lles.  

Caiff asedau cymunedol yng Nghymru eu caffael am ystod eang o resymau a 

defnyddiau, a chan berchnogion preifat yn ogystal â chyrff cyhoeddus. Amcangyfrifir 

hefyd bod cannoedd o asedau mewn perchnogaeth gymunedol ac, i gyfran fawr 

ohonynt, wedi bod mewn perchnogaeth gymunedol ers rhai blynyddoedd, gan 

awgrymu aeddfedrwydd y sector yng Nghymru o dan y fframwaith presennol sy'n 

seiliedig ar bolisi i raddau helaeth.1 

Yng Nghymru, mae cymunedau a gweithredu cymunedol wrth wraidd y Rhaglen 

Lywodraethu. Dyna pam mae gennym raglenni poblogaidd fel y Rhaglen 

Cyfleusterau Cymunedol (PPC) sy'n darparu grantiau i helpu cymunedau i brynu, 

datblygu a gwella asedau cymunedol – adeiladau a mannau gwyrdd. Mae'r PPC 

wedi darparu dros £41m mewn grantiau cyfalaf i 295 o brosiectau ledled Cymru ers 

2015. Byddwn yn buddsoddi £19.5m arall drwy'r PPC dros y tair blynedd nesaf.  

Mae pob un o'r 295 o brosiectau hyn yn gyfleuster cymunedol poblogaidd y mae 

mawr ei angen. Nid yw pob un o'r asedau hyn yn eiddo i'r gymuned, ond maent i gyd 

yn cael eu rhedeg gan y gymuned, ar gyfer y gymuned.  

Dyna pam y gwnaethom lansio Cronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol gwerth 

£5m yn ddiweddar, a ddarparwyd ar ein cyfer gan CGGC, gan ategu'r PPC drwy 

ddarparu benthyciadau hirdymor i grwpiau cymunedol sy'n ceisio prynu asedau 

cymunedol.  

Hefyd, mae Cymorth Trydydd Sector Cymru sy'n cynnwys WCVA a'r 19 o gynghorau 

gwirfoddol sirol yng Nghymru, ynghyd â sefydliadau eraill yn y trydydd sector gan 

gynnwys Cwmpas, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru ac eraill eisoes 

yn darparu ystod o gymorth i grwpiau cymunedol, gan eu helpu i reoli cyfleusterau 

cymunedol.  

Mae'n amlwg bod gan ein hawdurdodau lleol rôl i'w chwarae, maent yn debygol o fod 

yn berchnogion asedau cymunedol. Mae Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol 

(CATs) yn gweithio orau lle mae perchnogion yr asedau yn rhan o'r broses cyn, yn 

ystod ac ar ôl y trosglwyddiad. Mae ymchwil Llywodraeth Cymru ei hun i CATs yn 

cadarnhau bod y cyfranogiad tymor hwy hwn yn arwain at ganlyniadau hirdymor 

gwell a throsglwyddiadau mwy llwyddiannus a chynaliadwy. 

1 Mapio Asedau Cymunedol yng Nghymru (2020), Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau mewn partneriaeth â 
Chanolfan Gydweithredol Cymru, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu ac Ymddiriedolaeth Adfywio’r 
Meysydd Glo.    

Papur 1
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Rydym wedi gwneud ymrwymiad cadarn i gefnogi datblygiadau a arweinir gan y 

gymuned, ac wedi darparu fframwaith sy'n cynnwys cyngor, arweiniad a chymorth 

ariannol. Credwn y bydd adeiladu ar y mesurau presennol hyn yng Nghymru ac 

annog perchnogion asedau a grwpiau cymunedol i weithio mewn partneriaeth er 

budd ein cymunedau yn fwy effeithiol nag er enghraifft deddfwriaeth newydd.  

Fel rhan o adferiad Cymru o'r pandemig a'n hymateb i'r argyfwng costau byw, rydym 

yn cymryd y camau cyntaf i ddatblygu Polisi Cymunedau a fydd yn ei dro yn datblygu 

ffyrdd newydd o weithio gyda cymunedau. Bydd hyn yn cynnwys cydweithio â 

phartneriaid o'r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol a chyda grwpiau cymunedol 

ledled Cymru.  Ein nod yw i holl gymunedau Cymru ffynnu, eu grymuso a'u cysylltu, 

a sicrhau y gallant ymateb i heriau newydd. Bydd y llywodraeth yn ceisio cryfhau'r 

cysylltiadau rhwng y gwaith hwn a'r agenda asedau cymunedol ac adeiladau. 

Fframwaith Statudol a Pholisi yng Nghymru 

Fframwaith Cyfreithiol: Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

yn nodi cyfres o egwyddorion ac ymddygiadau sy'n llywio'r fframwaith rheoleiddio a 

pholisi yng Nghymru.   

Roedd Deddf Lleoliaeth 2011 yn darparu ar gyfer ymyrraeth statudol ar asedau drwy 

roi hawl i wneud cais amdanynt neu redeg asedau cymunedol. Er ei fod wedi'i 

ddeddfu yn Lloegr, yng Nghymru, roedd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi ar 

y pryd o'r farn y byddai'n fwy effeithiol dibynnu ar fframwaith polisi, gan adlewyrchu'r 

patrwm mwy tameidiog o berchnogaeth tir yng Nghymru o'i gymharu â'r Alban neu 

Loegr.  2  

Mae Deddf Llywodraeth Leol 1972 a Gorchymyn Cydsyniad Gwaredu Cyffredinol 

(Cymru) 2003 yn darparu mecanwaith cyfreithiol i gyrff cyhoeddus gefnogi grwpiau 

cymunedol drwy ganiatáu gwaredu asedau am lai na gwerth y farchnad o dan rai 

amgylchiadau. Mae gan Awdurdodau Lleol hefyd bwerau i gaffael asedau gan 

berchnogion preifat gan ddefnyddio pwerau Prynu Gorfodol (GPG) ar werth y 

farchnad, ar yr amod bod y caffaeliad er budd y cyhoedd, ymhlith amodau eraill.   

Polisi: Mae cymunedau a gweithredu cymunedol wrth wraidd ymrwymiadau'r 

Rhaglen Lywodraethu. Bod yn rhan hanfodol o lunio'r economi sylfaenol a 

gweithredu ar newid yn yr hinsawdd. Mae ymrwymiad gwleidyddol cryf i gefnogi 

mentrau a arweinir gan y gymuned, tai cydweithredol ac ymddiriedolaethau tir 

cymunedol.  

Mae cymorth i gymunedau sy'n dymuno caffael asedau neu ddarparu gwasanaethau 

yng Nghymru yn cynnwys fframwaith cymhleth o bolisi, canllawiau a chyllid. Darperir 

cymorth yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru, wedi'i ddatganoli i Awdurdodau 

Lleol a Byrddau Iechyd, ac fe'i darperir drwy nifer o brosiectau a sefydliadau 

gwirfoddol a rhai a ariennir yn uniongyrchol.  

Gyda'r gymuned wrth wraidd polisi cyhoeddus Cymru, ac ystod eang o asedau a 

ddelir gan grwpiau cymunedol, mae trosglwyddo asedau yn torri ar draws llawer o 

 
2 Datganiad Ysgrifenedig: Asedau o fesurau Gwerth Cymunedol wedi’u cynnwys o fewn y Ddeddf Lleoliaeth 
2011.  14.10.14, Lesley Griffiths 
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feysydd polisi, gyda dylanwadau cryf o feysydd cynllunio, tai a pholisi gwledig, er 

enghraifft.    

Mae'r system gynllunio yng Nghymru ynddo'i hun yn gymhleth ond mae angen 

ymgysylltu â'r gymuned drwy gydol y prosesau cynllunio. Anogir cymunedau i 

gymryd rhan weithredol yn y gwaith o baratoi cynlluniau datblygu, er nad yw'n glir i 

ba raddau y mae cymunedau'n cymryd rhan weithredol yn y broses.3  Mae cynlluniau 

lleoedd hefyd yn fodd o sicrhau ymgysylltiad a grymuso cymunedol ac er eu bod yn 

ddewisol, mae llawer wedi'u mabwysiadu ledled Cymru. 

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn annog tai a arweinir gan y gymuned ac yn ei gwneud 

yn ofynnol i ddarparu safleoedd preswyl llai i gefnogi ymrwymiadau Gweinidogion i 

ddarparu tai, yn enwedig tai fforddiadwy. Mae Asesiadau o'r Farchnad Dai Leol  

(LHMA), a gynhyrchir gan awdurdodau lleol i nodi'r angen am dai yn eu hardal, ar 

gael i grwpiau cymunedol yn ogystal â datblygwyr masnachol.   

Mae polisi tai yn faes lle mae asedau cymunedol yn elfen allweddol o fynd i'r afael â'r 

cyflenwad tai fforddiadwy, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig ac arfordirol lle mae 

cymunedau'n cystadlu'n uniongyrchol â pherchnogion ail gartrefi a thai gwyliau. Mae 

Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol a Thai Cydweithredol yn rhan o ymrwymiadau 

polisi ac mae enghreifftiau da o brosiectau cydweithredol lle mae Ymddiriedolaethau 

Tir Cymunedol, gan weithio gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, yn 

goresgyn rhai o'r rhwystrau a nodwyd i ddatblygu cynlluniau tai cymunedol.4   

Canllawiau Llywodraeth Cymru: Comisiynodd Ystadau Cymru (YC), rhwydwaith 

cydweithredu asedau Cymru, ganllawiau cynhwysfawr i bob parti i'w harwain drwy'r 

broses CAT. Mae aelodau Bwrdd YC yn cynnwys cynrychiolwyr o CLlLC, Un Llais 

Cymru a CGGC.  

Yn ogystal â pholisi a chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae gan rai Awdurdodau 

Lleol, ond nid pob un, eu polisïau CAT eu hunain.5  

Effeithiolrwydd Trosglwyddo Asedau Cymunedol 

Er na chafwyd unrhyw werthusiad penodol o effeithiolrwydd CAT yng Nghymru, ceir 

tystiolaeth sy'n dod i'r amlwg bod cydweithredu ac asedau sy'n cael eu rhedeg gan y 

gymuned yn cryfhau cymunedau lleol, yn cefnogi economïau lleol ac yn gwella 

iechyd a lles.67     

 
3 Mapio Asedau Cymunedol yng Nghymru (2020), Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau mewn partneriaeth â 
Chanolfan Gydweithredol Cymru, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu ac Ymddiriedolaeth Adfywio’r 
Meysydd Glo.    
4 PLANED | Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Sir Benfro 
5 Trosglwyddo Asedau Cymunedol; ymchwil gyda’r trydydd sector, awdurdodau lleol a chynghorau cymuned a 
thref (LlC, 2021)  
6 Mapio Asedau Cymunedol yng Nghymru (2020), Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau mewn partneriaeth â 
Chanolfan Gydweithredol Cymru, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu ac Ymddiriedolaeth Adfywio’r 
Meysydd Glo. 
7 Cyngor Tref Y Drenewydd a Llanllwchaiarn yn ennill Dwy Wobr – 03/02/2022   
 

https://planed.org.uk/cy/prosiectau/pembrokeshire-community-land-trust/
https://newtown.org.uk/town-council/double-award-win-for-newtown-llanllwchaiarn-town-council-03-02-2022.html
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Ym mis Mawrth 21, gwnaethom gyhoeddi ymchwil sy'n ehangu ac yn dyfnhau'r 

sylfaen dystiolaeth sy'n ymwneud â Throsglwyddo Asedau Cymunedol yng 

Nghymru.  Mae'r ymchwil yn rhoi darlun penodol i ni o'r rhwystrau i drosglwyddiadau 

llwyddiannus o safbwynt awdurdodau lleol a grwpiau cymunedol.  

Mae rhwystrau a heriau yn themâu a chanfyddiadau craidd ar draws ymchwil.  Mae 

dulliau'r Alban a Lloegr wedi ceisio mynd i'r afael â rhai o'r rhain drwy ddeddfwriaeth.  

Mae'r rhwystrau i gymunedau a nodwyd yn gyffredin yn cynnwys: 

 Gwerth y Farchnad, cystadleuaeth ag endidau masnachol. 

 Diffyg capasiti, ymddiriedaeth a pharodrwydd mewn Awdurdodau Lleol. 

 Diffyg capasiti o fewn grwpiau cymunedol, yn enwedig cymorth proffesiynol i 

gaffael a rheoli'r ased. 

 Dibyniaeth ar gyllid allanol ar gyfer datblygu achosion busnes, cael adroddiadau, 

ariannu'r broses o gaffael a rheoli'r ased yn ddiweddarach.  

Mae'r rhwystrau hyn yn parhau p'un a oes deddfwriaeth ar waith i gefnogi 

cymunedau i enwebu asedau ai peidio, a oes ganddynt yr hawl i wrthod yn gyntaf 

neu'r hawl i brynu.   

Gwnaed nifer o argymhellion yn ymchwil Llywodraeth Cymru: 

 Dylai ALlau fabwysiadu dull mwy strategol o ymdrin â CAT sy'n rhoi anghenion y 

gymuned yn flaenllaw a chanolog.  

 Dylai ALlau ddatblygu dull mwy ffurfiol o ymgysylltu â throsglwyddyddion ar bob 

cam o'r broses CAT.  

 Dylai ALlau, sefydliadau cymorth a throsglwyddyddion gydweithio i ddeall y 

cymorth sydd ei angen i drosglwyddo asedau'n effeithiol a rheoli ar ôl trosglwyddo, 

beth yw'r bylchau o ran cymorth, a sut y gellir mynd i'r afael â'r bylchau hynny. 

 Dylai trosglwyddyddion ac ALlau sicrhau bod gweithdrefnau diwydrwydd dyladwy 

mewn perthynas â threfniadau CAT ac ôl-drosglwyddo yn glir.  

 Dylai pob parti weithredu dulliau monitro a gwerthuso ffurfiol i'r broses CAT a'r 

cyfnod ar ôl trosglwyddo. 

Er ei fod yn ymdrin ag asedau cyhoeddus yn unig, nid oedd argymhellion yr ymchwil 

hon yn argymell cyflwyno deddfwriaeth.  

Mae Ystadau Cymru yn bwrw ymlaen â'r argymhelliad y dylem weithio gydag 

awdurdodau lleol, trosglwyddyddion a CGGC i sefydlu rhaglen o rannu gwybodaeth 

ar gyfer trosglwyddiadau llwyddiannus. 

Un o'r anawsterau o ran mesur effeithiolrwydd perchnogaeth gymunedol a rheoli 

asedau lle mae fframwaith deddfwriaethol ar waith yw'r diffyg gwerthuso dros gyfnod 

ystyrlon o amser. Roedd y gwerthusiad o'r Ddeddf Grymuso Cymunedau yn yr 
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Alban8 yn amhendant yn ei chanfyddiadau, ond yn ailadroddodd fod y rhwystrau a 

nodwyd yn aml mewn mannau eraill yn y papur hwn yn parhau.  

Nododd astudiaeth BCT o asedau cymunedol yng Nghymru fod trosglwyddiadau'n 

cefnogi cymunedau cryfach, gyda chymunedau mwy diogel a mwy cysylltiedig yn 

deillio o bresenoldeb ased cymunedol gweithredol. Roedd eu hastudiaeth yn 

seiliedig ar 438 o enghreifftiau ac eithrio adeiladau crefyddol, cyfleusterau 

chwaraeon, parciau ac asedau mewn perchnogaeth gyhoeddus. Mae'r nifer 

gwirioneddol yn debygol o fod gryn dipyn yn uwch.9   

Nododd BCT fod asedau cymunedol yn adlewyrchu amrywiaeth eang o ddefnyddiau 

gan gynnwys canolfannau, tafarndai, caffis, toiledau cyhoeddus a siopau. Er bod 

ymchwil Llywodraeth Cymru ei hun yn awgrymu fod pwysau cyllidebol parhaus o 

fewn Awdurdodau Lleol yn sbardun allweddol ar gyfer trosglwyddo asedau, canfu 

BCT fod lefel uchel o gynaliadwyedd yn y sector. Roedd 64% o'r asedau yn eu 

hastudiaeth wedi bodoli ers dros 10 mlynedd, gyda 22% dros 25 mlynedd.  

Canfuwyd effaith gadarnhaol ar y gymuned mewn perthynas ag arbed asedau 

treftadaeth, meithrin sgiliau a chapasiti, gwirfoddoli, a chreu cyflogaeth leol. 

Canfuwyd bod 641 o wasanaethau a ddarparwyd o ganlyniad i asedau sy'n eiddo i'r 

gymuned yn cyfrannu at yr economi sylfaenol.   

Er gwaethaf y rhwystrau a gofnodwyd i berchnogaeth gymunedol, mae tystiolaeth 

BCT yn awgrymu ei bod yn debygol y bydd cyfran sylweddol mewn asedau sy'n 

ddyledus gan gymunedau sydd wedi'u caffael ac eithrio gan gyrff cyhoeddus.  

Mae'r ôl-groniadau a gofnodwyd o fewn Awdurdodau Lleol yn awgrymu bod galw 

parhaus am asedau cymunedol, er bod hyn yn debygol o gynnwys asedau sydd 

mewn perygl o gau oherwydd yr heriau ariannol y mae Awdurdodau Lleol yn eu 

hwynebu o lymder.10  

Cyllid a Chymorth sydd ar gael 

Cyllid: Mae amrywiaeth a photensial asedau cymunedol a nodwyd gan BTC yn cyd-

fynd ag amrywiaeth o lwybrau ariannu gan Lywodraeth Cymru. Darperir cyllid yn 

uniongyrchol, ar ffurf grantiau cyfalaf a refeniw, ac i sefydliadau'r trydydd sector i'w 

galluogi i ddarparu cyngor ac arian i grwpiau cymunedol.   

Darperir cymorth ariannol yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru ar ffurf y Rhaglen 

Cyfleusterau Cymunedol, sydd wedi darparu cyllid grant o fwy na £40m ers 2015. 

Gall prosiectau cymunedol cymwys hefyd gael gafael ar arian grant o'r Grant Tai 

Cymdeithasol a'r Gronfa Rhyddhau Tir ac Adeiladau, lle mae cymunedau'n 

cydweithio â darparwyr tai cymdeithasol cofrestredig. 

 
8 Deddf Grymuso Cymuned (Yr Alban) 2015: ceisiadau trosglwyddo asedau – gwerthusiad 
9 O gymharu, canfu adolygiad gan Lywodraeth yr Alban 612 o asedau mewn perchnogaeth gyhoeddus yn 2020 
Community Ownership in Scotland 2020 - gov.scot (www.gov.scot) 
10 Trosglwyddo Asedau Cymunedol; ymchwil gyda’r trydydd sector, awdurdodau lleol a chynghorau cymuned a 
thref (LlC), 2021 

https://www.gov.scot/publications/community-ownership-scotland-2020/pages/2/
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Mae CGGC yn gweinyddu'r Gronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol a ariennir gan 

Lywodraeth Cymru, sy'n darparu benthyciadau o hyd at £300,000 i grwpiau 

cymunedol sy'n dymuno dod ag asedau i berchnogaeth gymunedol.  

Bydd y Rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur yn parhau yn 2022-23, gyda chyllid 

cyfalaf a refeniw yn cael ei ddarparu i sefydliadau'r trydydd sector ar gyfer grantiau i 

brosiectau cymunedol.  

Darperir cymorth ar gyfer pob math o grwpiau tai a arweinir gan y gymuned drwy 

gyllid o £180,000 am y tair blynedd nesaf, a ddarperir gan Cwmpas (Canolfan 

Cydweithredol Cymru yn ffurfiol). Ariennir y cymorth hwn ar y cyd gan Sefydliad 

Nationwide.  

Gall cymunedau yng Nghymru hefyd ddefnyddio Cronfa Perchnogaeth Gymunedol 

Llywodraeth y DU sy'n darparu £150m dros bedair blynedd i gefnogi grwpiau 

cymunedol ledled y DU i gymryd perchnogaeth o asedau ac amwynderau sydd 

mewn perygl o gael eu colli.  

Cymorth: Canllawiau CAT Ystadau Cymru11 yw'r brif ffynhonnell o gyngor a 

ddarperir gan Lywodraeth Cymru lle mae rheolaeth neu berchnogaeth asedau yn 

cael eu trosglwyddo gan gorff cyhoeddus i gyngor cymuned, trydydd sector neu grŵp 

cymunedol.  

Mae'r gyfres gynhwysfawr hon o ddogfennau yn tywys pob parti drwy'r broses 

drosglwyddo o fynegiant o ddiddordeb i gwblhau. Darperir ffurflenni sampl ac mae 

astudiaethau achos i gynorthwyo'r ddau barti i'r trafodion.  

Mae cyngor a chymorth hefyd ar gael gan nifer o sefydliadau'r trydydd sector, gan 

gynnwys CGGC, Cwmpas, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu (Cymru), 

Ymddiriedolaeth Adfywio'r Meysydd Glo, Cartrefi a Arweinir gan y Gymuned a CLAS 

Cymru.12  

Er bod manylion perchnogaeth tir cyhoeddus a phreifat ar gael i'r cyhoedd o'r 

Gofrestrfa Tir, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu offeryn mapio data sector 

cyhoeddus, Map Data Cymru.13  Mae hyn yn cynnwys cyfoeth o ddata cyhoeddus y 

gellir ei weld ar ffurf map. Mae data'r Gofrestrfa Tir ar dir sy'n eiddo cyhoeddus ar 

gael i ddefnyddwyr cofrestredig ei weld ar-lein.    

Crynodeb 

Mae ymchwil ddiweddar wedi herio effeithiolrwydd y trefniadau presennol yng 

Nghymru ac wedi gwneud galwadau i gryfhau hawliau cymunedau. Nodir bod 

deddfwriaeth, cyllid wedi'i dargedu a dileu rhai o'r rhwystrau sydd wedi'u dogfennu'n 

 
11 Trosglwyddo Asedau Cymunedol: canllawiau i ymgeiswyr | LLYW.CYMRU 
12 Gwasanaeth Cynghori Tir Cymunedol 
13 Hafan | MapDataCymru (llyw.cymru) 

https://llyw.cymru/trosglwyddo-asedau-cymunedol-canllawiau-i-ymgeiswyr
https://mapdata.llyw.cymru/
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dda a wynebir gan dirfeddianwyr a chymunedau yn angenrheidiol er mwyn gallu 

trosglwyddo asedau'n fwy eang a chynaliadwy i berchnogaeth gymunedol leol.14   

Mae Llywodraethau'r Alban a Lloegr wedi ffafrio deddfwriaeth ynghylch cydweithredu 

drwy greu hawliau cyfreithiol i grwpiau cymunedol tra'n diogelu hawliau perchnogion 

preifat. Ond yn y pen draw, mae perchnogion preifat yn cadw'r hawl i ddewis a ddylid 

gwerthu'r ased neu pryd, ac mae'n rhaid i drosglwyddiadau fod ar werth y farchnad.  

Er nad oes gan gymunedau yng Nghymru, yn wahanol i Loegr a'r Alban, unrhyw 

hawliau ffurfiol nac anffurfiol mewn perthynas ag asedau preifat, ceir enghreifftiau o 

gymunedau'n caffael asedau gan werthwyr preifat i ddiogelu eu gwerth cymunedol 

dros fuddiannau masnachol. 

Mae ymchwil hefyd yn herio'r alwad am ddeddfwriaeth,15 gan awgrymu yn lle hynny 

y dylid cefnogi cymunedau a chyrff cyhoeddus yng Nghymru yn well i gydweithio a 

goresgyn rhai o'r rhwystrau i gyflawni trosglwyddiadau. Mae pryderon yn dal i fodoli 

ynghylch lefel y cymorth sydd ar gael, yn enwedig mewn cymunedau mwy 

difreintiedig. Mae eraill yn awgrymu y gellid goresgyn rhai o'r rhwystrau gyda llai o 

bwyslais ar berchnogaeth asedau, cymunedau sydd â'r grym i fabwysiadu dull 

stiwardiaeth yn hytrach na chymryd asedau efallai nad oes ganddynt y gallu na'r 

cyllid i'w cynnal.16   

Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud ymrwymiad cadarn i gefnogi 

Trosglwyddiadau Asedau Cymunedol a datblygiadau a arweinir gan y gymuned fel y 

gwelir yn y papur hwn drwy ddarparu fframwaith cymorth sy'n darparu cyngor, 

arweiniad a chyllid.  

Mae'r ymrwymiadau hyn a'r dystiolaeth a ddarperir yn y papur hwn yn cyfeirio at 

wella'r mesurau presennol yn hytrach na newid dull gweithredu ar raddfa eang yn 

fecanwaith mwy effeithiol na deddfwriaeth. Edrychwn ymlaen at dderbyn 

argymhellion adolygiad y Pwyllgor a gweithio'n adeiladol gyda'r gymuned a'r trydydd 

sector i adolygu a gwella ein cefnogaeth i Drosglwyddo Asedau Cymunedol ledled 

Cymru. 

 
14 IWA (2020) Ein Tir: Cymunedau a Defnydd Tir Cymru; Tir ac asedau mewn perchnogaeth gymunedol: galluogi 
darparu tai o dan arweinyddiaeth gymunedol yng Nghymru (2022) Canolfan Gydweithredol Cymru 
 
15 Trosglwyddo Asedau Cymunedol; ymchwil gyda’r trydydd sector, awdurdodau lleol a chynghorau cymuned a 
thref (LlC, 2021) 
 
16 Skyline - Report on the feasibility study into landscape style community land stewardship in the south Wales 
Valleys Blake (2019) 
 




