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Annwyl John  
 
BIL DIDDYMU’R HAWL I BRYNU A HAWLIAU CYSYLLTIEDIG (CYMRU) 
 
Diolch am eich llythyr dyddiedig 26 Mai yn dilyn fy ymddangosiad gerbron y Pwyllgor 
Cydraddoldebau, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 25 Mai ynghylch Bil Diddymu’r Hawl i 
Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru). 
 
Rwyf wedi nodi isod yr wybodaeth bellach y cytunais i’w darparu i’r Pwyllgor ynghyd ag 
ymatebion i’r cwestiynau ychwanegol a godwyd gennych yn eich llythyr: 
 

Nifer yr eiddo y mae’r cyfyngiadau arfaethedig ar anheddau a osodir am y tro cyntaf 
yn debygol o effeithio arno. 
 
Mae nifer yr eiddo y mae’r cyfyngiadau arfaethedig ar anheddau a osodir am y tro cyntaf yn 
debygol o effeithio arno yn cynnwys pob adeilad newydd ac adeiladau sy’n cael eu caffael. 
Dengys data o StatsCymru (Tabl 1) isod fod 20  eiddo awdurdod lleol wedi cael ei adeiladu 
yn y cyfnod 10 blynedd 2006-07 i 2015-16. Mae Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
wedi adeiladu mwy o eiddo, ond mae graddfa’r gweithgarwch hwnnw’n parhau i fod yn 
gymharol isel, yn llai na 1% o gyfanswm y stoc dai y mae Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig yn berchen arnynt. 
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Tabl 1 Anheddau newydd y sector cymdeithasol sydd wedi’u cwblhau (ac yn barod 
i’w meddiannu)  
 Landlord 

cymdeithasol 
cofrestredig 

Awdurdod lleol  Cyfanswm 

2006-07 346 0 346 

2007-08 343 5 348 

2008-09 692 0 692 

2009-10 880 3 883 

2010-11 992 0 992 

2011-12 829 0 829 

2012-13 744 0 744 

2013-14 671 12 683 

2014-15 837 0 837 

2015-16 1,254 0 1,254 

Cyfanswm 7,588 20 7,608 
Ffynhonnell: Casgliad data am adeiladau tai newydd gan awdurdodau lleol a’r Cyngor Adeiladau Tai Cenedlaethol (NHBC) -  StatsCymru 

 
Mae Tabl 2 yn dangos nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a gafodd eu caffael gan 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ers 2012-13. Er mwyn caffael unedau tai 
fforddiadwy ychwanegol mae Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn prynu neu’n rhentu 
eiddo’r sector preifat yn uniongyrchol. Nid ydynt yn cynnwys unedau tai fforddiadwy newydd 
eu hadeiladu neu eu haddasu.  
 
 
Tabl 2 Nifer yr eiddo sy’n cael ei gaffael gan Awdurdodau Lleol a Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig y flwyddyn  

 Landlord cymdeithasol 
cofrestredig 

Cyfanswm 

2012-13 308 308 
2013-14 249 249 
2014-15 282 282 
2015-16 144 144 

Cyfanswm 983 983 
Ffynhonnell: Casgliad data am y Ddarpariaeth Tai Fforddiadwy, Llywodraeth Cymru -  StatsCymru 

 
Byddai nifer yr eiddo y mae’r cyfyngiadau arfaethedig ar anheddau a osodir am y tro cyntaf 
yn debygol o effeithio arno yn cynnwys tai wedi’u haddasu a’u hadnewyddu  – os ydynt wedi 
bod yn wag am y chwe mis blaenorol. Fodd bynnag, oherwydd nad yw Llywodraeth Cymru 
yn casglu unrhyw ddata penodol yn ganolog ar dai wedi’u haddasu a’u hadnewyddu, ni ellir 
amcangyfrif cyfanswm yr eiddo y mae’r cyfyngiadau yn effeithio arno y tu hwnt i’r ffigurau a 
ddarperir uchod ar gyfer adeiladau newydd (sy’n cynnwys tai wedi’u haddasu) a thai 
fforddiadwy ychwanegol sy’n cael eu caffael. 
 
Yn seiliedig ar y dybiaeth bod y cyfraddau adeiladu tai/caffael blynyddol diweddaraf yn 
cynrychioli’r hyn a fydd yn digwydd yn ystod y cyfnod 10 mis (rhwng diddymu stoc a osodir 
am y tro cyntaf a diddymu llwyr), byddai nifer yr eiddo sy’n cael ei ddiogelu yn cyfateb, ar 
gyfartaledd i 1,170 (h.y. (1,254+144)*10/12).  Rydym wedi talgrynnu’r ffigur i’r 10 eiddo 
agosaf.   
 
 
 



Ni fyddai pob un o’r eiddo ar gael i’w brynu o dan yr Hawl i Brynu neu’r Hawl i Gaffael yn 
ystod y cyfnod 10 mis, oherwydd byddai’n rhaid i unrhyw denantiaid fodloni’r meini prawf 
cymhwysedd. Fodd bynnag, diben diddymu’r hawliau hyn yn gynnar ar dai a osodir am y tro 
cyntaf yw annog landlordiaid cymdeithasol i ddatblygu tai newydd cyn gynted â phosibl heb 
ofni fod yn rhaid eu gwerthu o dan yr Hawl i Brynu neu’r Hawl i Gaffael. 
 
 
Darparu manylion y broses ymgynghori ynghylch diddymu a gynhaliwyd cyn 
cyflwyno’r Bil 
 
Y prif gyfrwng ymgynghori ar y cynigion oedd ein Papur Gwyn ‘Dyfodol yr Hawl i Brynu a’r 
Hawl i Gaffael’ a gyhoeddwyd yn Ionawr 2015 ac a oedd yn agored am gyfnod o ddeuddeg 
wythnos. Caiff canlyniad yr ymgynghoriad ei grynhoi yn Adran 4 o’r Memorandwm 
Esboniadol ar gyfer y Bil.  
 
Roedd y Papur Gwyn ar gael ar ffurf copi caled ac yn electronig. Roedd ein dulliau 
cyfathrebu hefyd yn targedu grwpiau anodd eu cyrraedd drwy eu sefydliadau 
cynrychioliadol yn cynnwys Shelter Cymru - y sefydliad ar gyfer digartrefedd a chyngor ar 
dai, Cymorth Cymru - y corff ambarél ar gyfer darparwyr gwasanaethau digartrefedd, 
cymorth yn ymwneud â thai a gwasanaethau gofal cymdeithasol, Tai Pawb - y corff 
cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ym maes tai yng Nghymru, Pobl Ifanc Cymru - 
rhwydwaith cynrychioliadol pobl ifanc a Chyngor y Sipsiwn a’r Teithwyr. 
 
Yn ogystal â’r ymgynghoriad ffurfiol, cynhaliwyd pedair sesiwn gweithdy gyda rhanddeiliaid i 
gael safbwyntiau ar gynnwys y Bil. Roedd y rhain yn cynnwys cynrychiolwyr o blith 
landlordiaid cymdeithasol, sefydliadau’r trydydd sector a sefydliadau sy’n cynrychioli 
tenantiaid, y digartref, grwpiau lleiafrifol a phobl ifanc. 
 
 
Eglurwch pa fodelu a wnaed ar yr effaith debygol ar werthu stoc tai cymdeithasol 
wrth bennu hyd y cyfnod rhybudd 
 

Cafodd senario amgen a oedd yn ystyried cyfnod rhybudd o 2 flynedd ei gynnwys yn y 
modelu ar gam cynharaf o’r broses datblygu polisi. Roedd hyn yn dangos nifer uwch o 
werthiannau tai cymdeithasol nag o dan gyfnod rhybudd o 1 flwyddyn.   
 
Mae’r gwahaniaeth yn nifer y gwerthiannau rhwng y cyfnod rhybudd 1 a 2 flynedd yn 
dibynnu ar y tybiaethau a wnaed ynghylch y cynnydd mewn gwerthiannau a gafwyd o 
ganlyniad i ddiddymu’r Hawl i Brynu.    
 
Mae’n bosibl y bydd disgwyl i’r gweithgarwch cyfathrebu ynghyd â’r newyddion am hynt y Bil 
drwy’r Cynulliad Cenedlaethol arwain at gynnydd yn nifer y ceisiadau Hawl i Brynu yn ystod 
2017-18. Caiff y dybiaeth y bydd cynnydd mewn gwerthiannau ei hategu gan dystiolaeth o 
ostyngiadau blaenorol yn uchafswm y disgownt sydd ar gael (gweler Tabl 3 isod) ac o 
brofiad yn yr Alban lle'r oedd y cyfnod rhybudd ar gyfer diddymu Hawl i Brynu yn cyfateb i 
ddwy flynedd. Dengys ystadegau ar gyfer yr Alban fod nifer y gwerthiannau tai cymdeithasol 
wedi cynyddu 20% rhwng 2013-14 a 2014-15 (y cyfnod y cytunwyd i ddiddymu’r Hawl i 
Brynu) ac wedi cynyddu 12.5% pellach yn ystod 2015-16.   
 
At ddibenion yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol, tybir y bydd nifer flynyddol y gwerthiannau 
Hawl i Brynu yn cynyddu rhwng 20% a 50%. Mae hyn yn cyfateb i rhwng 240 a 300 o 
werthiannau’r flwyddyn.  
 
 
 



A oes unrhyw dystiolaeth wedi’i chasglu ar y cynnydd mewn gwerthiannau eiddo 
mewn ardaloedd lle mae’r Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael wedi’u hatal 
 
Mae Tabl 3 isod yn dangos y cynnydd mewn gwerthiannau cyn i’r broses atal gael ei rhoi ar 
waith yn yr awdurdodau hynny lle mae’r Hawl i Brynu wedi’i hatal.   
 
Mae’r dyddiadau pan gafodd yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael eu hatal ym mhob un o’r 
awdurdodau fel a ganlyn: Sir Gaerfyrddin (28 Gorffennaf 2014); Abertawe (1 Rhagfyr 2014); 
Ynys Môn (11 Gorffennaf 2016); Sir y Fflint (14 Tachwedd 2016) a Sir Ddinbych (18 
Tachwedd 2016). 
 
Cafwyd cynnydd o 200% yn nifer y gwerthiannau statudol (drwy’r Hawl i Brynu a’r Hawl i 
Gaffael) yn Sir Gaerfyrddin a chynnydd o 89% yn Abertawe yn ystod 2013-14 sef y cyfnod 
yn union cyn dechrau’r broses atal. 
 
Yn yr un modd cafwyd cynnydd o 100% yn nifer y gwerthiannau statudol yn Ynys Môn a Sir 
Ddinbych a chynnydd o 17% yn Sir y Fflint yn ystod 2015-16 sef y flwyddyn ariannol cyn 
dechrau’r broses atal yn yr awdurdodau hyn. 

 
Tabl 3 – Y newid o ran nifer a chanran flynyddol gwerthiant statudol tai cymdeithasol drwy’r Hawl i Brynu a’r 
Hawl i Gaffael dros y 5 mlynedd diwethaf 

 

Cyfanswm gwerthiannau statudol 
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14  2014-15  2015-16  

Nifer Nifer % 
newid 

Nifer % 
newid 

Nifer % 
newid 

Nifer % 
newid 

Nifer % 
change 

Ynys Môn  5 2 -60% 2 0% 3 50% 5 67% 10 100% 
Sir 
Ddinbych 

6 4 -33% 1 -75% 5 400% 4 -20% 8 100% 

Sir y Fflint  6 7 17% 11 57% 9 -18% 12 33% 14 17% 
Sir 
Gaerfyrddin  

16 11 -31% 14 27% 42 200% 31 -26% 3 -90% 

Abertawe  14 16 14% 19 19% 36 89% 43 19% 21 -51% 
Ffynhonnell: Ffigurau blynyddol yn cwmpasu gwerthiannau 
tai cymdeithasol gan awdurdodau lleol a Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig 

        
 
Y goblygiadau ymarferol i Lywodraeth Cymru o ran codi’r cyfyngiadau mewn 
ardaloedd lle mae’r Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael eisoes wedi cael eu hatal  

 
Byddai goblygiadau i Lywodraeth Cymru ond byddai effaith fwy sylweddol ar landlordiaid 
cymdeithasol ac eraill pe bai’r ataliadau cyfredol ar yr Hawl i Brynu a’r Hawl i Gaffael yn cael 
eu codi rhwng y Cydsyniad Brenhinol a diddymu.   
 
Mae awdurdodau lleol wedi mynd i gostau wrth ymgynghori â thenantiaid a Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig, cynnal ymchwil a pharatoi ceisiadau ar gyfer atal – a fyddai’n 
cynnwys yr angen i ddarparu tystiolaeth ynghylch “pwysau tai” yn yr ardal leol. Dim ond 
ychwanegu at yr anghydbwysedd hwnnw y byddai codi’r ataliadau hyn yn ei wneud. Yn 
ogystal, mae landlordiaid cymdeithasol wedi dechrau ar raglenni adeiladu gan ddisgwyl yn 
llawn y byddai Cyfeiriad Llywodraeth Cymru ar gyfer atal yn diogelu cartrefi rhag gorfod cael 
eu gwerthu o dan yr Hawl i Brynu/Hawl i Gaffael am 5 mlynedd – gydag estyniad posibl i 10 
mlynedd. Yn y cyfryw amgylchiadau, byddant yn debygol o fod wedi trefnu benthyciadau a 
llunio eu cynlluniau busnes yn seiliedig ar y ffaith y bydd y Cyfeiriadau hynny’n parhau i fod 
yn weithredol.   
 
Byddai effaith ganlyniadol codi’r ataliadau yn cael ei chynyddu ymhellach gan yr angen i 
landlordiaid cymdeithasol leoli, prynu a datblygu tir newydd ar gyfer tai amgen. Byddai 
gohiriad amser hefyd wrth ddatblygu tai amgen ac yn ystod y cyfnod hwn byddai gan 
landlordiaid cymdeithasol lai o stoc i ddarparu ar gyfer pobl sydd angen tai.      



 
Byddwch yn cofio tystiolaeth Cyngor Sir Caerfyrddin i’r Pwyllgor bod saith o bobl ar y rhestr 
aros am bob un tŷ cymdeithasol gwag sy’n codi. Mae digartrefedd yn parhau i fod yn destun 
pryder mawr yng Nghymru, gyda thros 10,000 o gartrefi y mae angen cymorth arnynt bob 
blwyddyn. Mae unrhyw ostyngiad mewn tai cymdeithasol o ganlyniad i’r Hawl i Brynu/Hawl i 
Gaffael yn lleihau’r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sydd angen cartref ond na allant fforddio 
prynu neu rentu yn y farchnad dai. Mae argaeledd tai fforddiadwy, diogel yn y sector rhentu 
cymdeithasol yn elfen hanfodol o’n strategaeth i fynd i’r afael â digartrefedd. 
 
Yn olaf, mae’r niwed i enw da Llywodraeth Cymru wrth danseilio’r broses a gyflwynwyd o 
dan y Mesur Tai, a basiwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol yn 2011. Ar ôl sefydlu’r angen am 
atal, mae landlordiaid cymdeithasol wedi cynllunio ar y sail y byddai’r cyfeiriadau ar gyfer 
atal yn parhau ar waith ar gyfer 5 mlynedd. Byddai codi’r ataliadau yn dileu eu 
gweithredoedd i leihau’r pwysau tai yn ystod y cyfnodau hynny.   
 
 
Yn gywir 
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