
Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau 

Papur Tystiolaeth 

Dull Llywodraeth Cymru o fynd i'r afael ag eiddo gwag 

Cyflwyniad 

1. Mae eiddo gwag yn graith ar ganol trefi a'r cymdogaethau o'u hamgylch ac

yn achosi pryder parhaus i bobl sy'n byw yn y cymunedau hyn.  Maent yn

mynnu adnoddau mewn Llywodraeth leol a chanolog ac yn aml maent yn

ddrud i'w hunioni.  Fodd bynnag, mae'n amlwg eu bod yn ased cymunedol

nas defnyddir ddigon. Mae eiddo gwag yn aml yn adeiladau mawr a allai

gynnwys nifer o atebion tai (neu atebion masnachol) er mwyn diwallu

anghenion yr ardal.

2. Er bod ein hagenda Adfywio yn canolbwyntio'n bennaf ar Ganol trefi, mae

hefyd yn canolbwyntio ar sicrhau bod cymunedau yn gynaliadwy yn yr

hirdymor a gwella ansawdd bywyd pobl sy'n byw ac yn gweithio yn y trefi

hynny ac o'u hamgylch. Mae delio ag eiddo gwag yn rhan annatod o'r

gwaith hwn. Deallwn fod eiddo gwag yn denu ymddygiad

gwrthgymdeithasol, eu bod yn aml yn beryglus ac, os nad ymdrinnir â nhw,

y gallant gyfrannu'n uniongyrchol at ddirywiad ardal. Maent hefyd yn creu

canfyddiad o ddirywiad ym meddyliau pobl a busnesau lleol sy'n tanseilio

hyder yn yr ardal.

3. Mae nifer o heriau yn gysylltiedig â mater eiddo gwag, sef:

 Gall fod yn anodd nodi perchenogion y gellid ystyried eu bod yn

‘berchenogion absennol’ ac sy'n amharod i weithio gyda'r sector

cyhoeddus er mwyn adnewyddu adeiladau, ac ymgysylltu â nhw.

 Yn aml mae gan berchenogion presennol adeiladau sy'n achosi problem

ddisgwyliadau afrealistig o ran beth yw gwerth tir neu adeiladu ac, felly,

maent yn aros i amodau'r farchnad wella.

 Mae enghreifftiau o ‘fethiant y farchnad’ i'w gweld yng nghanol llawer o

drefi a dinasoedd ledled Cymru. Prin yw'r cymhelliant i lawer o

berchenogion preifat ddarparu lleoedd masnachol neu breswyl wedi'u

hadnewyddu.

 Mae perchenogion eiddo yn ei chael hi'n anodd cyflawni'r ymrwymiad

ariannol i adnewyddu eiddo y tu hwnt i'r hyn sy'n gwbl angenrheidiol.

4. Mae Llywodraeth Cymru yn cyflawni neu'n hwyluso nifer o gamau

gweithredu ac ymyriadau er mwyn mynd i'r afael â mater eiddo gwag. Mae'r

gweithgareddau hyn yn cael eu cynnal ledled Cymru gan amrywiaeth o

sefydliadau mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Rydym yn rhoi

cymorth, cyngor ac, yn y rhan fwyaf o achosion, atebion pwrpasol er mwyn
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diwallu anghenion unigol pob awdurdod lleol. Rydym yn ymrwymedig i ddod 

o hyd i atebion cyflawni sy'n rhoi rheolaeth yn ôl i bobl leol, gan eu gwneud 

yn gyfrifol am adfywio'r cymunedau y maent yn eu hadnabod mor dda. 

 

5. Mae pob un o'n hymyriadau yn helpu i gyflawni'r amcanion a nodir yn 

Ffyniant i Bawb, yn enwedig y themâu Ffyniannus a Diogel, ac Unedig a 

Chysylltiedig. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn sicrhau bod pob ymyriad yn 

cyflawni datblygu cynaliadwy er mwyn creu Cymru Ffyniannus, Cymru 

Iachach, Cymru o Gymunedau Cydlynus a Chymru Gydnerth. 

 

Dadansoddi Data a Thueddiadau 

 

6. Er bod llawer o resymau pam mae eiddo yn wag, un o'r heriau sy'n ein 

hwynebu yw cael gafael ar y data er mwyn sicrhau ein bod yn mynd i'r afael 

â'r adeiladau hynny sy'n gyson wag ac nid y rhai sydd ond yn wag dros dro 

(er enghraifft, sydd mewn cyflwr da ac ar y farchnad). Yn seiliedig ar y data 

sydd ar gael inni drwy Data Cymru, rydym yn amcangyfrif bod tua 26,000 o 

eiddo gwag (sy'n wag am 6 mis neu fwy). Rydym yn defnyddio cofnodion 

treth gyngor ar hyn o bryd ond nid yw hyn ond yn rhoi amcan inni p'un a yw'r 

eiddo wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy, yn hytrach na ph'un a yw wedi yn 

“wag ers 12 mis neu fwy”, a fyddai'n well gennym ac a fyddai'n rhoi darlun 

mwy ffeithiol inni o'r problemau go iawn sy'n gysylltiedig ag eiddo gwag ym 

mhob awdurdod.  

 

7. Mae ymchwil hefyd wedi nodi y gall delio ag eiddo gwag ddod â manteision 

cymdeithasol, adfywiol, ariannol a strategol i'r ardal. Cynhaliodd yr 

ymgynghorwyr eiddo Hometrack ymchwil yn 2009 a ddangosodd, os yw 

eich eiddo yn cyffinio ag un gwag, y gall hyn leihau gwerth eich eiddo hyd at 

19%. Mae tystiolaeth hefyd o No Use Empty (sef menter eiddo gwag Caint), 

os yw'r ardal yn teimlo ei bod yn dirywio, na fydd y gymuned ehangach yn 

buddsoddi yn ei heiddo. Nid oes ond angen canfyddiad o ddirywiad ac mae 

eiddo gwag yn cael effaith weledol enfawr yn hyn o beth. 

 

  

8. Gallai mynd i'r afael ag eiddo gwag helpu i gyflawni ymrwymiad tai 

ehangach Llywodraeth Cymru i gyflenwi 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn 

ystod tymor y llywodraeth hon. Mae'r targed o 20,000 yn cynnwys sawl 

math o ddeiliadaeth tai ac yn adlewyrchu anghenion a dyheadau rhan 

ehangach o'r boblogaeth y mae cost tai yn broblem fawr iddynt. Mae 

cynnydd da yn parhau i gael ei wneud o ran cyflawni’r targed o 20,000 o dai 

fforddiadwy. Er hynny, derbynnir bod angen adeiladu mwy o dai 

cymdeithasol. Fodd bynnag, mae'n amlwg bod heriau parhaus sy'n 

gysylltiedig â chyflenwi nifer y tai sydd eu hangen yn sector tai'r farchnad a'r 

sector tai fforddiadwy.  

 



9. Dengys yr ystadegau ar gyfer Adeiladu Tai Newydd yng Nghymru ar gyfer 

2018-19 (a gyhoeddwyd ar 6 Mehefin 2019), yn ystod 2018-19, fod nifer yr 

anheddau newydd a ddechreuwyd wedi gostwng 1 y cant (i 5,974), o 

gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Hon yw’r nifer flynyddol isaf a gofnodwyd 

ers 2013/14. Gostyngodd nifer yr anheddau newydd a gwblhawyd hefyd 13 

y cant yn ystod 2018-19 o gymharu â'r flwyddyn flaenorol (i 5,777). Hon yw’r 

nifer flynyddol isaf a gofnodwyd ers 2012/13. At hynny, dangosodd y 

datganiad ystadegol diweddaraf o Ddarpariaeth Tai Fforddiadwy yng 

Nghymru (a gyhoeddwyd ar 18 Hydref 2018) fod nifer y tai fforddiadwy a 

gyflenwyd wedi gostwng y llynedd. Er gwaethaf y buddsoddiad mwyaf 

erioed mewn tai, ni allwn liniaru’r arafu o ran hyder datblygwyr a darpar 

brynwyr cartrefi, y mae'n anochel ei fod yn deillio o'r ansicrwydd sy'n 

gysylltiedig â gadael yr Undeb Ewropeaidd. Gallai dod ag eiddo gwag yn ôl 

i'r sector tai helpu i oresgyn rhai o'r heriau a wynebir. 

Rhaglenni Adfywio Llywodraeth Cymru 
 

10. Mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi'n sylweddol mewn prosiectau 
adfywio cyfalaf ledled Cymru. Gan ystyried cyllid ysgogi, erbyn i'n rhaglenni 
adfywio presennol gael eu cwblhau, byddwn wedi buddsoddi £800 miliwn 
yng nghanol trefi ac ardaloedd cyfagos ledled Cymru ers 2014.  

 
11. Cefnogi canol trefi a strydoedd mawr yw conglfaen y gweithgareddau hyn 

ac mae llawer o'r prosiectau a gefnogir yn canolbwyntio ar sicrhau bod 
eiddo gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto. 

 
a) Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio 2018-2021 - £100m   

 
Dechreuodd rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio ym mis Ebrill 
2018 a bydd yn cefnogi prosiectau adfywio yng nghanol trefi sydd wedi'u 
blaenoriaethu'n rhanbarthol gan Awdurdodau Lleol. Nod cyffredinol y 
rhaglen yw hyrwyddo adfywio economaidd gyda gweithgareddau yn 
canolbwyntio ar angen a chyfle, wrth helpu i gyflawni nodau gweithgarwch 
datblygu cynaliadwy ehangach.  

 
Cytunwyd ar raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio â dyraniadau 
cyllid ar gyfer pob rhanbarth – Gogledd Cymru (6 ALl) – £22m; Canolbarth 
Cymru (2 ALl) – £7m; De-orllewin Cymru (4 ALl) – £27m; De-ddwyrain 
Cymru (10 ALl) – £44m.  

 
Enghraifft o'r gwaith hwn yw prosiect a gynhelir mewn partneriaeth rhwng 
Cyngor Ynys Môn a Chyngor Gwynedd i fynd i'r afael â chartrefi gwag. 
Maent wedi cael grant gwerth £3.25m drwy Raglen Targedu Buddsoddiad 
mewn Adfywio a'u bwriad yw sicrhau bod mwy na 120 o adeiladau yn cael 
eu defnyddio unwaith eto dros 3 blynedd. Mae'r rhaglen yn cynnwys 
cynllun i Brynwyr am y Tro Cyntaf a Grant Cymorth i Landlordiaid, a all roi 
grant o hyd at £20,000 o gyllid cyfalaf i adnewyddu eiddo a fu'n wag ers 
amser hir.  Un o'r amodau ar gyfer cael y grant Cymorth i Landlordiaid yw 



y dylid rhoi hawliau enwebu dros 5 i 10 mlynedd i'r Awdurdod Lleol a 
chadw cost rentu naill ai ar rent canolradd neu gyfradd y Lwfans Tai Lleol. 

 
b) Adeiladu ar gyfer y Dyfodol 2017-22 – £54m  

 
Rhaglen adfywio a ariennir o dan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
sydd â'r nod o gaffael, adnewyddu neu ailddatblygu adeiladau nas 
defnyddir/adfeiliedig a thir nas defnyddir/diffaith yng nghanol 
trefi/dinasoedd neu'n agos atynt ledled Gorllewin Cymru a'r Cymoedd.  

 
c) Benthyciadau Canol Trefi - 2014 – £31.5m  

 
Mae'r rhaglen hon yn gweithredu fel catalydd o ran sicrhau bod adeiladau 
gwag ac adeiladau nas defnyddir ddigon yn cael eu defnyddio unwaith eto 
yng nghanol trefi. Mae'r benthyciad yn gweithredu ar sail ailgylchadwy ar 
gyfer buddsoddwyr preifat, dros gyfnod o 15 mlynedd, ac ar ôl hynny caiff 
ei ddychwelyd yn llawn i Lywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd mae 
benthyciadau canol trefi yn cael eu darparu mewn 34 o ardaloedd 
anheddu. Er enghraifft, mae Bro Morgannwg yn defnyddio ei Chynllun 
Benthyciadau Canol Trefi i weithio gyda Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig er mwyn troi adeiladau gwag yng Nghanol Tref y Barri yn 
atebion tai ar gyfer yr ardal gan ategu'r gwaith adfywio sydd wedi'i wneud 
ac sy'n dal i gael ei wneud.  

 
d) Ardaloedd Gwella Busnes – 2018-20 – £262k 

  

Mae ardaloedd gwella busnes yn system sydd wedi'i chydnabod fel un 
sy'n llwyddo i ddod â busnesau lleol a rhanddeiliaid eraill at ei gilydd er 
mwyn gwella eu hamgylchedd masnachu a'u gwneud yn fwy proffidiol. 
Mae ardal gwella busnes yn darparu model ariannol cynaliadwy i ardal 
ddaearyddol ddiffiniedig, lle mae busnesau wedi pleidleisio i fuddsoddi ar y 
cyd mewn gwelliannau lleol (yn ogystal â'r rhai a gyflawnir gan 
awdurdodau statudol). Caiff ardaloedd gwella busnes eu datblygu, eu 
rheoli a'u hariannu gan y sector masnachol drwy ardoll ardaloedd gwella 
busnes.  

 
Drwy'r rhaglen hon mae 9 ardal gwella busnes sy'n datblygu yn cael eu 
cefnogi ac ar hyn o bryd mae 13 o ardaloedd gwella busnes yng Nghymru 
sydd, gyda'i gilydd, yn cynhyrchu cyfanswm o £16.8m o arian preifat i'w 
fuddsoddi yng nghanol trefi. 

 

e) Benthyciadau Eiddo (Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi a Gwella 

Cartrefi gynt) - £40m- cronfa benthyciadau 15 mlynedd sydd ar 

gael tan 2029 

Gall pob Awdurdod Lleol gael benthyciadau eiddo gan Lywodraeth Cymru 

er mwyn sicrhau bod eiddo gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto. Yn 

nhrydedd flwyddyn Troi Tai'n Gartrefi – nifer yr anheddau gwag y 

sicrhawyd eu bod yn cael eu defnyddio unwaith eto o ganlyniad i gamau 

gweithredu uniongyrchol awdurdodau lleol oedd 2,458: sef cynnydd o 13 y 



cant a chynnydd o 140 y cant o gymharu â'r flwyddyn sylfaen cyn i raglen 

Troi Tai'n Gartrefi ddechrau. Priodolodd y mwyafrif o swyddogion cartrefi 

gwag awdurdodau lleol y cynnydd yn nifer yr eiddo y sicrhawyd eu bod yn 

cael eu defnyddio unwaith eto ers lansio Troi Tai'n Gartrefi i'r penderfyniad 

i gyflwyno'r cynllun. Nododd cyfanswm o 20 o 22 o swyddogion fod y 

cynllun wedi arwain at gynnydd yn nifer y cartrefi a fu'n wag ers amser hir 

y sicrhawyd eu bod yn cael eu defnyddio unwaith eto o ganlyniad i gamau 

gweithredu uniongyrchol gan yr awdurdod lleol. At hynny, nododd 15 o 22 

o swyddogion fod rhaglen Troi Tai'n Gartrefi wedi arwain at gynnydd yng 

nghyfanswm yr eiddo amhreswyl gwag y sicrhawyd eu bod yn cael eu 

defnyddio unwaith eto fel llety.  

Deddfwriaeth y Dreth Gyngor 

12. Drwy Ddeddf Tai (Cymru) 2014, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud 

newidiadau i ddeddfwriaeth a fydd yn rhoi'r pŵer i Gynghorau godi hyd at 

200% o'r dreth gyngor ar eiddo a fu'n wag ers mwy na 12 mis er mwyn 

annog perchenogion i sicrhau bod cartrefi gwag yn cael eu defnyddio 

unwaith eto. Er enghraifft, yn ddiweddar pennodd Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Rhondda Cynon Taf ei dreth gyngor ar gyfer eiddo gwag ar 150% ac mae'n 

mynd ati i farchnata ei fenthyciadau eiddo a'i gynlluniau grant â thaflenni 

sydd wedi'u hatodi i'r biliau treth gyngor uwch.  

Strategaethau Cartrefi Gwag a Phwerau Gorfodi 

13. Mae gan bob awdurdod lleol strategaeth cartrefi gwag a gallant gydweithio 

ar gartrefi gwag p'un a ydynt yn gwneud hynny gydag awdurdodau lleol 

eraill neu feysydd gwaith eraill. Mae'r strategaethau hyn yn galluogi 

awdurdodau lleol i bennu eu hagenda eu hunain o ran sut maent yn mynd i'r 

afael ag eiddo gwag. 

 

14. Mae nifer o bwerau gorfodi ar gael i Awdurdodau Lleol ac rydym wedi 

cynnal arolwg sylfaenol iawn er mwyn deall i ba raddau y mae'r pwerau hyn 

yn cael eu defnyddio. Cymysg fu'r canlyniad, gyda rhai awdurdodau lleol 

defnyddio pob un o'r pwerau sydd ar gael iddynt ac eraill yn dewis 

defnyddio ychydig iawn. Fodd bynnag, y neges allweddol yw nad oes gan 

awdurdodau lleol ddigon o adnoddau, gwybodaeth na hyder i ymgymryd â'r 

rôl orfodi ynghyd â baich y cyfrifoldeb ariannol o barhau â'r broses orfodi 

hyd y diwedd. Hefyd, ymddengys fod problem o fewn awdurdodau lleol lle 

nad mae'r ffaith nad yw pwerau wedi cael eu dirprwyo i swyddogion yn 

arwain at ôl-groniadau a phroses hir i ddelio ag eiddo gwag.  

  



Cyfleoedd Pellach i Lywodraeth Cymru Ymyrryd 

 

15. Er bod ymwneud Llywodraeth Cymru â'r maes hwn yn bellgyrhaeddol. 

Rydym yn cydnabod y gallwn bob amser wneud mwy er mwyn helpu 

awdurdodau lleol a chymunedau i fynd i'r afael â'r broblem heriol hon.  Felly, 

rydym wedi sefydlu tîm penodol i adolygu cymorth pwrpasol i bob awdurdod 

sy'n fodlon gweithio gyda ni. Bydd y tîm hwn yn ystyried y materion canlynol 

er mwyn rhoi mwy o gymorth. 

 Adolygu sut i gydamseru ffrydiau ariannu er mwyn helpu i symleiddio'r 

broses. Rydym yn bwriadu rhoi cyngor pwrpasol ac opsiynau ar gyfer 

cyllid. Byddwn yn adolygu p'un a allwn roi proses hyrwyddo ‘un gronfa’ 

ar waith, yn ogystal â dyrannu adnoddau mewnol y llywodraeth, ar gyfer 

prosiectau ar ôl iddynt gael eu nodi a'u hadolygu gan yr awdurdod lleol.  

 Fel Llywodraeth gallem wneud mwy er mwyn helpu i sicrhau bod mwy o 

gyrff cyhoeddus a sefydliadau partner wedi'u lleoli yng nghanol trefi. 

 Adolygu'r strategaeth cartrefi gwag gydag awdurdodau lleol, nodi 

cysylltiadau â pholisïau eraill Llywodraeth Cymru a chwilio am gyfleoedd 

i gydweithio. Byddwn yn datblygu Pecyn Cymorth ar gyfer eiddo gwag 

gydag awdurdodau lleol i'w ddosbarthu i ddarpar brynwyr, datblygwyr, 

grwpiau cymunedol, ardaloedd gwella busnes a chynghorau tref, er 

mwyn creu ymdeimlad o gydgyfrifoldeb am eiddo gwag a phwysleisio 

nad mater i'r Llywodraeth yn unig ydyw.  

 Hoffai Llywodraeth Cymru ymchwilio i opsiynau o ran sut y gallwn 

glustnodi rhan o bremiymau'r Dreth Gyngor neu'r cyfan ohonynt er mwyn 

i dimau eiddo gwag allu eu cadw er mwyn cefnogi'r gwaith hwn. Byddem 

hefyd yn monitro'r ffigurau ar ôl cynyddu’r Dreth Gyngor am fod 

tystiolaeth i awgrymu y gall cynnydd yn y dreth gyngor arwain at 

ymatebion anwir gan berchenogion ynglŷn â meddiannaeth.  Byddwn 

hefyd yn adolygu p'un a ddylem ddilyn esiampl Lloegr a rhoi cyfleoedd i 

awdurdodau lleol gynyddu'r dreth gyngor i 300% os bydd yr eiddo wedi 

bod yn wag ers mwy na 10 mlynedd.   

 Rydym yn cynnig cymorth gorfodi cryfach i awdurdodau lleol drwy 

ddarparu pecynnau hyfforddi arbenigol caffaeledig ar gyfer swyddogion 

ac aelodau sy'n nodi'r opsiynau sydd ar gael iddynt.  Hefyd, sicrhau bod 

swyddogion yn cael eu hasesu'n unigol neu mewn grwpiau er mwyn nodi 

unrhyw fylchau yn eu sgiliau ac unrhyw anghenion sydd ganddynt. 

Rydym yn bwriadu llunio cynlluniau gweithredu a systemau ariannu 

pwrpasol er mwyn cefnogi unrhyw weithgareddau gorfodi y gall fod 

angen eu cynnal.  

 Byddem hefyd yn disgwyl gwneud rhywfaint o waith gydag awdurdodau 
ar gasglu gwell data, a deall pam mae gan rai ardaloedd lefelau llawer 
uwch o eiddo gwag nag eraill a hefyd ymchwilio i b'un a allwn gyflwyno 
lefelau mesur eiddo gwag er mwyn inni allu cadarnhau a ydynt yn 
gostwng. 

 Byddwn yn adolygu'r hyn a gynigir yn Lloegr a'r Alban er mwyn dod o 

hyd i gyfleoedd arfer gorau. Byddwn yn dilyn datblygiad Empty Homes 



England yn ofalus yn dilyn yr adolygiad seneddol ac rydym yn gobeithio 

y bydd y pwyllgor hwn yn gallu rhoi argymhellion y gallwn weithredu 

arnynt gyda'n hawdurdodau partner.  

 

Casgliad  

 

16. Mae athroniaeth Adfywio yn seiliedig ar ddatblygu canol trefi yn gynaliadwy 

ac mae hyn yn cynnwys targedu eiddo gwag ar gyfer defnyddiau newydd, 

sy'n cynnwys tai fforddiadwy, a hefyd y gwasanaethau sydd eu hangen i 

sicrhau bod y rhain yn lleoedd dymunol i fyw a gweithio ynddynt. 

 

17. Mae'r papur hwn wedi dangos bod gan Lywodraeth Cymru amrywiaeth o 

ymyriadau rydym yn eu defnyddio i roi cymorth uniongyrchol i gymunedau 

allu delio ag eiddo gwag. Mae'r rhain yn amrywio o ran maint a chwmpas 

ond yr egwyddorion sylfaenol sy'n sail i'n hymyriadau yw eu bod yn 

bwrpasol a'u bod yn cefnogi'r atebion fel y'u nodwyd gan bartneriaethau 

lleol.  

 

18. Er bod llawer wedi'i gyflawni drwy ein rhaglenni buddsoddi, rydym yn 

cydnabod bod lle i wella bob amser ac rydym wedi nodi nifer o themâu i 

ymchwilio iddynt er mwyn gwella ein pecyn cymorth. Rydym yn croesawu'r 

adolygiad hwn ac rydym yn awyddus i ystyried unrhyw argymhellion sy'n 

deillio o'r drafodaeth hon.  

 

  



 

Atodiad 1  

 

Crynodeb o Ymyriadau Llywodraeth Cymru 

Rhaglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio 2018-21  

 Mae'n cefnogi prosiectau sy'n ailddatblygu neu'n gwella canol trefi neu'r 

ardaloedd sy'n ffinio â nhw. £100m o Gyfalaf (gall hefyd gynnwys elfen o arian 

benthyg) 

 Y gyfradd ymyrryd uchaf fesul prosiect yw 70% 

 Pob ardal ALl – mae ALlau yn gwneud cais am gymorth ariannol ar gyfer 

prosiectau o fewn dyraniad ariannol rhanbarthol y cytunwyd arno (gall ALlau 

wneud ceisiadau ar y cyd â chyrff partner). 

 Bydd yn denu tua £60m 

 

Adeiladu ar gyfer y Dyfodol 2017-22 – Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (er nad 

yw prosiectau preswyl yn gymwys i gael cymorth rydym yn cefnogi gweithgareddau 

eraill sy'n ei gwneud yn bosibl i waith preswyl gael ei ymgorffori yn y prosiectau) 

 Mae'n cefnogi prosiectau sy'n ailddatblygu neu'n gwella canol trefi neu'r 

ardaloedd sy'n ffinio â nhw 

 £54m o Gyfalaf (y daw £38m ohono o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) 

 Y gyfradd ymyrryd uchaf ddangosol yw 70% ond gellir ei chynyddu os oes 

cyfiawnhad dros wneud hynny 

 Awdurdodau lleol yn rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 

 Mae ALlau yn gwneud cais am gymorth ariannol ar gyfer prosiectau (gallant 

wneud hyn ar y cyd â chyrff partner) 

 Bydd yn denu tua £54m 

 

Cynlluniau Benthyciadau Canol Trefi 2014 – yn parhau 

 Maent yn cefnogi prosiectau sy'n ailddatblygu neu'n gwella canol trefi  

 £31.5m ar ffurf benthyciadau di-log y mae'n rhaid ei ailgylchu deirwaith mewn 15 

mlynedd 

 ALlau sy'n gweinyddu'r gronfa ond ni allant ei defnyddio ar gyfer eu prosiectau eu 

hunain. 

 Pob ardal yng Nghymru ond ar hyn o bryd mae 6 ALl yn dewis peidio â chymryd 

rhan.   

 Ceisiadau gan ALlau sy'n trosglwyddo'r benthyciad i drydydd partïon.  

 Ad-delir y benthyciad i'r ALl o fewn 5 mlynedd. Wedyn gall yr ALl ailfuddsoddi'r 

benthyciad mewn prosiectau newydd.  

 Bydd ailgylchu'r benthyciad deirgwaith mewn 15 mlynedd yn sicrhau y caiff mwy 

na £90m ei fuddsoddi mewn prosiectau ledled Cymru. 



Ardaloedd Gwella Busnes 

Mae ardal gwella busnes yn darparu model ariannol cynaliadwy i ardal ddaearyddol 

ddiffiniedig, lle mae busnesau wedi pleidleisio i fuddsoddi ar y cyd mewn gwelliannau 

lleol (yn ogystal â'r rhai a gyflawnir gan awdurdodau statudol). 

 

 

Cynlluniau Benthyciadau Eiddo (Benthyciadau Troi Tai'n Gartrefi a Gwella 

Cartrefi)  

Nod y cynllun Benthyciadau Gwella Cartrefi yw sicrhau bod gan berchen-feddianwyr 
gartrefi cynnes a diogel o ansawdd uchel sy'n defnyddio ynni'n effeithlon. Mae'r 
cynllun, a lansiwyd yn 2014/15, yn cynnig benthyciadau am hyd at 10 mlynedd i 
berchenogion eiddo sydd islaw'r safon sy'n bodloni meini prawf fforddiadwyedd ac y 
mae ffynonellau eraill o gyllid yn cyfyngu arnynt. Gan y bydd y benthyciadau yn cael 
eu had-dalu i'r awdurdod lleol,  y nod yw y caiff y cyllid ei ailgylchu er mwyn i'r gronfa 
fenthyciadau fod ar gael am y 15 mlynedd nesaf.  

Cyflwynwyd cynllun y Landlordiaid er mwyn helpu i sicrhau bod cartrefi gwag yn cael 
eu defnyddio unwaith eto. Mae'r cynllun cenedlaethol hwn, a lansiwyd ym mis Ebrill 
2012, yn cynnig benthyciadau er mwyn sicrhau y caiff eiddo preswyl neu adeiladau 
masnachol preifat gwag eu defnyddio unwaith eto fel cartrefi i'w rhentu neu eu 
gwerthu. Pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau, mae'n rhaid gwerthu neu rentu'r eiddo. 
Telir y benthyciadau cyn i'r gwaith ddechrau, maent yn ddi-log ac mae'n rhaid eu 
had-dalu o fewn dwy neu dair blynedd yn dibynnu ar b'un a gaiff yr eiddo ei werthu 
neu ei osod. Ceir telerau ac amodau safonol a ddefnyddir yn genedlaethol ac a 

ddiffiniwyd gan Lywodraeth Cymru.  

Dau gynllun ar wahân oedd y rhain yn wreiddiol, ond yn ddiweddarach penderfynwyd 
dileu'r dyraniadau unigol fel y gall ALlau wario'r arian yn ôl y galw yn eu hardaloedd. 
Ar hyn o bryd, mae mwy o alw am fenthyciadau Troi Tai'n Gartrefi mewn rhai ALlau 
tra bod mwy o alw am fenthyciadau Gwella Cartrefi mewn eraill. Effaith dileu'r 

rhaniad oedd bod gan ALlau fwy o hyblygrwydd i ddiwallu anghenion lleol.   

Grant Tai Cymdeithasol 

Mae'r Grant Tai Cymdeithasol yn ariannu cynlluniau tai sy'n diwallu anghenion lleol 
ac yn cyflawni blaenoriaethau lleol a nodwyd gan awdurdodau lleol. Ers y 1980au 
mae bron yr holl dai cymdeithasol newydd wedi'u darparu gan Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig. Un o'r rhesymau yw bod Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig yn gallu codi cyllid preifat i gyfrannu at gost cynlluniau newydd. 

Gellir defnyddio'r Grant Tai Cymdeithasol i ddarparu tai i'w rhentu neu dai ar gyfer 
perchentyaeth cost isel drwy adeiladu tai newydd neu ddefnyddio rhai sy'n bodoli 
eisoes. Gellir defnyddio'r Grant Tai Cymdeithasol i gefnogi'r canlynol: 

 cynlluniau i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy i'w rhentu 

 cynlluniau i bobl hŷn gan gynnwys cynlluniau Extracare 

 Cymorth Prynu – er mwyn helpu pobl i brynu cartref 



 cynlluniau i fynd i'r afael â galw isel a helpu i adfywio cymunedau 

 cynlluniau i bobl y mae angen cymorth arnynt i fyw'n annibynnol. 

Dyrennir rhaglen y Grant Tai Cymdeithasol i awdurdodau lleol yn seiliedig ar 

fformiwla ac mae awdurdodau lleol yn penderfynu ble y caiff eu dyraniad ei wario yn 

seiliedig ar flaenoriaethau lleol. Prif ffocws rhaglen y Grant Tai Cymdeithasol yw 

adeiladu tai cymdeithasol newydd, ond mae rhai awdurdodau lleol yn defnyddio 

rhywfaint o'u Grant Tai Cymdeithasol i brynu ac adnewyddu cartrefi gwag i'w 

defnyddio fel tai cymdeithasol.  Yn 2018-19 dyrannodd 4 awdurdod lleol arian ar 

gyfer cartrefi gwag, gan sicrhau bod 16 o gartrefi yn cael eu defnyddio unwaith eto. 

 

 

Cynllun Grantiau Tasglu'r Cymoedd (RhCT+) 2019-2021 

Cynllun grantiau gwerth £5m sydd ar gael i Ardaloedd Tasglu'r Cymoedd er mwyn 

sicrhau y caiff eiddo gwag eu defnyddio unwaith eto. Rhaid i eiddo fod yn wag am 12 

mis ac mae'r grant wedi'i gapio ar £20,000 fesul eiddo. Hefyd, dim ond un cais fesul 

unigolyn a ganiateir.   

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid 2014 - 2017 

Yn hanesyddol, buddsoddodd ein rhaglen, Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, 
£124m rhwng 2014-17 er mwyn cefnogi buddsoddiadau cyfalaf mewn prosiectau 
adfywio yng nghanol trefi ac mewn mannau eraill (gan gynnwys mentrau i sicrhau 
bod eiddo gwag yn cael eu defnyddio unwaith eto). Denodd y cyllid hwn 
fuddsoddiadau pellach gwerth  £320 miliwn, gan ddarparu £444 miliwn i roi hwb i 
gymunedau ledled Cymru. 
 

  



Atodiad 2  

 

Astudiaethau Achos – Adfywio Eiddo Gwag 

 

Cyngor Gwynedd – Bangor 

Arferai rhifau 103-105 y Stryd Fawr ym Mangor gynnwys eiddo masnachol 

'Maxwell’s Barbers' a oedd wedi'i leoli ar gyrion y brif stryd siopa.  Roedd angen cael 

caniatâd cynllunio i droi'r safle masnachol yn 6 uned hunangynhwysol a chymerodd 

10 mis i gael y caniatâd hwnnw. Cafodd perchennog yr eiddo, Mr Roberts, sy'n ddyn 

busnes lleol, gymorth ariannol ar ffurf grant drwy'r rhaglen Targedu Buddsoddiad 

mewn Adfywio a benthyciad drwy gynllun Troi Tai'n Gartrefi Llywodraeth Cymru. 

Cytunodd i osod yr eiddo ar gyfradd lwfans tai lleol ar gyfer rhent am 10 mlynedd ac, 

yn gyfnewid am hynny, ymestynnodd y cyngor gyfnod ad-dalu'r benthyciad Troi Tai'n 

Gartrefi i 10 mlynedd. Rhoddodd Llywodraeth Cymru ei chymeradwyaeth i'r cyngor 

er mwyn rhoi'r hyblygrwydd hwn i newid telerau'r benthyciad er mwyn diwallu 

anghenion y Cyngor.  

Mae hyn wedi arwain at ddarparu 6 uned ag un ystafell wely a gaiff eu gosod ar rent 

am 10 mlynedd ar gyfradd lwfans tai lleol ym Mangor sy'n fuddiol iawn i'r ardal. 

CYN 

 

 
 

AR ÔL 

 

 

 

Cyngor Abertawe – Abertawe 
 
Mae rhif 71 y Stryd Fawr yn adeilad teras pedwar llawr traddodiadol sydd wedi'i leoli 
gyferbyn â gorsaf reilffordd y Stryd Fawr wrth borth allweddol i Ganol y Ddinas.  
Roedd yr eiddo mewn cyflwr gwael iawn ac roedd wedi bod yn wag ers rhyw 10 
mlynedd. Roedd yr uned fasnachol ar y llawr gwaelod wedi'i gorchuddio ag estyll er 
mwyn atal rhagor o fandaliaeth a thresmasu.  Roedd ffenestri wedi torri, roedd 
colomennod yn achosi difrod pellach i'r tu mewn i'r adeilad ac roedd tystiolaeth o 
bydredd sych a lleithder.  Roedd y balconi carreg ar yr 2il lawr wedi'i symud yn 
flaenorol oherwydd diffygion strwythurol ac roedd coeden fêl wedi tyfu dros y gwaith 
cerrig ar y 3ydd llawr a'r to.  Cafwyd cymorth ariannol (£17,550) o'r Gronfa Datblygu i 
Wella Eiddo er mwyn helpu i talu cost adnewyddu blaen y siop ar y llawr gwaelod er 



mwyn sicrhau bod yr uned fasnachol yn cael ei defnyddio unwaith eto.  Hefyd, 
cafwyd rhagor o arian grant (£58,210) o 'Homes Above Shops' er mwyn addasu'r 
llawr uchaf yn 3 fflat ag un ystafell wely ar ôl cael caniatâd cynllunio.  
 
Ym mis Mawrth 2015, gosodwyd blaen siop newydd yn yr uned fasnachol ar y llawr 
gwaelod ac roedd yn cynnwys swyddfa agored fawr ag ystafell staff ar wahân a 
thoiledau ac mae bellach yn gartref i'r Unity Centre sy'n darparu dwy swydd amser 
llawn a 4 swydd ran-amser.  Mae gan y lloriau uchaf ffenestri newydd, gosodwyd to 
newydd ar yr adeilad, mae'r gwaith cerrig wedi'i baentio ac mae'r balconi ar y 2il lawr 
wedi'i adfer. Y tu mewn i'r adeilad, crëwyd 3 fflat hunangynhwysol sy'n darparu 
ystafell fyw â chyfleusterau cegin ac ystafell wely ac ystafell ymolchi ar wahân. Mae 
pob un o'r 3 fflat yn cael eu meddiannau ar hyn o bryd. 
 

Cyn:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ar ôl:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cyngor Dinas Caerdydd – Hanes y Tramhsed 

Mae Depo'r 'Tramshed' yn adeilad mawr rhestredig Gradd II o oes Edward sydd 

wedi'i leoli ym maestref Grangetown, Caerdydd. Ar wahân i'r cyfnod byr o amser cyn 

iddo gael ei adnewyddu pan fu'n wag, roedd yr adeilad hwn wedi bod yn cael ei 

ddefnyddio'n ddi-dor am fwy na 100 mlynedd. Yn wreiddiol, y safle hwn oedd depo 

tramiau ac, wedyn, fysiau troli Caerdydd cyn iddo ddod yn depo cynnal a chadw 

cerbydau y Cyngor. Cyfanswm cost y prosiect yw £3.5m. Mae'r datblygwr wedi'i 

ddynodi'n adeilad defnydd cymysg.  Agorodd y lleoliad cerddoriaeth am y tro cyntaf 

ym mis Hydref 2015. Mae'n lleoliad uchel ei broffil sy'n rhan bwysig o'r ecosystem ar 

gyfer cerddoriaeth a'r celfyddydau perfformio. Ers hynny, mae bar/bwyty a chanolfan 

dechnegol wedi agor, ochr yn ochr ag 20 o fflatiau byw/gweithio. Mae'r unedau 

byw/gweithio yn darparu lle byw a busnes fforddiadwy mewn rhan bwysig o 

Gaerdydd. Cefnogwyd y datblygiad hwn gan Gronfa Benthyciadau Canol Trefi 

Llywodraeth Cymru, sy'n werth £20m, drwy'r is-adran Cartrefi a Lleoedd, gyda grant 

o £500,00 a ddarparwyd drwy Gyngor Caerdydd.  

Cyn: 

 



 

  



Ar ôl: 

 

 

 




