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Mae eiddo gwag yn graith ar ganol trefi a chymdogaethau cyfagos, ac yn defnyddio 
adnoddau prin mewn llywodraeth leol a llywodraeth ganolog. Maent yn aml yn ddrud i 
ddelio â nhw ac maent yn cyfrannu at ddirywiad ardal ond yn bwysig iawn maent hefyd 
yn ased cymunedol nas defnyddir ddigon. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i ddod 
o hyd i atebion gyda’u partneriaid cyflawni i wireddu potensial yr adeiladau gwag hyn. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu Rhaglen Gorfodi Eiddo Gwag ac mae’n 
gweithio gydag Awdurdodau Lleol i ddatblygu cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer 
mynd i’r afael ag eiddo gwag sy’n pennu blaenoriaethau a thargedau i’w datblygu. Mae 
agenda Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru yn galluogi ffocws ar ganol trefi drwy 
Gronfa Rheoli Eiddo Gwag.  Mae’r pecyn cymorth ariannol ar gael i Awdurdodau Lleol 
sy’n dymuno cymryd camau gorfodi ar eiddo gwag amlwg yng nghanol trefi.   

Mae’r gronfa yn rhaglen fenthyciadau 15 mlynedd (cronfa dreigl) gan Lywodraeth 
Cymru, sy’n ad-daladwy’n llawn ar ddiwedd y cyfnod. Dim ond ar gyfer eiddo gwag 
canol trefi y mae’r cyllid ar gael. Mae mynediad i’r gronfa hon ar gael i bob Awdurdod 
Lleol a fynychodd gwrs Gorfodi Eiddo Gwag ac a luniodd eu cynllun gweithredu lleol 
eu hunain – Atodiad 1 ar gyfer delio ag eiddo sy’n wag ers amser maith.   

Mae’r cyllid hwn yn ychwanegol at ffynonellau cyllid eraill sy’n bodoli eisoes ac sydd 
eisoes ar gael i fwrw ymlaen â chamau gweithredu ar eiddo gwag, sy’n cynnwys: 

• Troi Tai'n Gartrefi - Benthyciadau Eiddo Gwag  
• Benthyciadau ar gyfer Gwella Tai  
• Cynllun Lesio’r Sector Rhentu Preifat  
• Cronfa Datblygu Tir ac Adeiladau – 2M (i’w wario yn 22-23 i brynu eiddo gwag 

a chynorthwyo i’w hadnewyddu.). 
• Grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi Canolbarth Cymru Thematig: Uchafswm 

o £250k ar gael (gydag ymyriad o 70%).  



Mae’n bwysig nodi, lle mae pob ymdrech i berswadio perchnogion/landlordiaid i ddod 
â’u heiddo yn ôl i ddefnydd yn methu, a bod eiddo o’r fath yn parhau i fod yn niwsans 
neu mewn cyflwr gwael, bydd angen i’r Cyngor ystyried defnyddio’r pwerau gorfodi 
sydd ar gael iddyn nhw. Bydd y pwerau gorfodi priodol yn amrywio a bydd angen 
penderfynu arnynt fesul achos. Efallai mai’r dewis olaf o ran camau gorfodi pan fydd 
pob opsiwn arall wedi methu yw defnyddio pwerau prynu gorfodol. Cyn ymgymryd â’r 
dull hwn o weithredu dylai’r cyngor fod yn glir ynghylch y bwriad ar gyfer defnyddio’r 
eiddo ar ôl ei gaffael ac unrhyw oblygiadau ariannol, e.e. a fydd costau i'r awdurdod 
wrth roi cymorth neu a fydd yn debygol y bydd prynwr a fydd yn ariannu'r gost o 
adnewyddu ar ôl i'r eiddo gael ei werthu ymlaen gan y cyngor.  

Mae’r Opsiynau Gorfodi sydd ar gael i’r Cyngor yn cynnwys: 

• Cyflwyno Hysbysiadau gorfodi priodol 
• Cyflwyno Gorchmynion Rheoli Tai 
• Gweithdrefn Gwerthu Gorfodol 
• Gorchmynion Prynu Gorfodol 

Ceir rhagor o wybodaeth am yr opsiynau gorfodi sydd ar gael i’r Awdurdod yn Atodiad 
2. 

Mae swyddogion Tai ac Economaidd ac Adfywio wedi bod yn gweithio ar y cynllun 
gweithredu drafft a hyd yma maent wedi nodi 16 eiddo problemus â blaenoriaeth y 
byddwn yn canolbwyntio arnynt i ddechrau. Mae'r eiddo'n cynnwys eiddo preswyl, 
masnachol a defnydd cymysg ac mae nifer yn eiddo sydd wedi bod yn wag ac yn 
broblemus i'r Awdurdod ers amser maith. 

Mae’r Cynllun Gweithredu Drafft Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag Ceredigion 
Drafft V5 (16.2.22).Pdf wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru i'w gymeradwyo. Creffir 
ar y cynllun gan ei harbenigwr yn y diwydiant, Andrew Lavender, sydd ar gael i roi 
cyngor ar gamau gweithredu / opsiynau gorfodi sydd ar gael i'r Awdurdod i weithredu'r 
cynllun a dod â'r eiddo hyn yn ôl i ddefnydd. Gweler Atodiad 1 
 
Mae swyddogion o Dîm Tai’r Sector Preifat ac Adfywio Economaidd wedi cyfarfod ag 
Andrew Lavender o Lywodraeth Cymru ac wedi ymweld â safleoedd i ddechrau'r 
broses o roi'r cynllun ar waith a chael cyllid priodol. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nad oes, 
dywedwch pam 

 
 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 



Argymhelliad: Gofynnir i aelodau ystyried y Cynllun Gweithredu 
arfaethedig a chytuno arno 
 

Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Sicrhau gweithrediad effeithiol y Cynllun Gweithredu 
 

 
Trosolwg a Chraffu:  

 
Fframwaith Polisi: 
 

Mae'r adroddiad Polisi hwn yn cyd-fynd â'r blaenoriaethau 
sydd wedi'u cynnwys yn: Cynllun Llesiant Lleol 
Ceredigion 2018 - 2023; 
Strategaeth Gorfforaethol 2018 - 2022; 
Tai i Bawb: Strategaeth Dai Leol ar gyfer Ceredigion 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu'r Economi 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Fel rhan o ailstrwythuro Gydol Oed a Lles, mae'r 
Gwasanaethau Tai wedi ceisio meithrin mwy o allu a 
chydnerthedd yn y Gwasanaeth Safonau Tai gan symud 
yn ymwybodol oddi wrth rolau arbenigol i gyflawni'r 
camau gweithredu a nodir yn y cynllun ynghyd ag Adfywio 
Economaidd. 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim – bydd timau yn y gwasanaethau Tai a Thwf a Menter 
yn parhau â'r camau gweithredu 
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Mae'n bosibl y bydd Cyngor Sir Ceredigion am ystyried 
caffael eiddo ymhellach fel rhan o'r gwaith o fynd i'r afael 
â'r materion yn y cynllun gweithredu. Byddai'r rhain yn 
cael eu hystyried drwy'r llwybr llywodraethu arferol drwy'r 
Panel Grŵp Datblygu Asedau a'r Grŵp Datblygu. 
 

Risg(iau):  
 

Dim 
 

Pwerau Statudol: 
 

Gweler Atodiad (2) 
 

Papurau Cefndir: 
 

Gweler Atodiad (3) 

Atodiadau: Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag (1) 
Opsiynau Gorfodi Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag (2) 
Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag Llywodraeth Cymru (3) 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Donna Pritchard, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Porth 
Gofal & Russell Hughes-Pickering, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi ac Adfywio 

Swyddog Adrodd: 
 

 
 

Dyddiad: 2il o Fawrth 2022 
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• Amcan 1: Nodi eiddo gwag yng Nghanol Trefi a chodi ymwybyddiaeth o broblemau eiddo gwag 
gyda pherchnogion eiddo, y gymuned leol, busnesau, aelodau lleol a chynghorwyr cymuned. 

CYNLLUN GWEITHREDU EIDDO GWAG 
 
1. Nod Cyffredinol y Cynllun 

 
Helpu i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd a gwella cyflwr ffisegol yr amgylchedd adeiledig 
sy’n bodoli eisoes trwy dargedu’r eiddo hynny sy’n cael effaith niweidiol ar yr ardal neu’r 
gymuned leol. (Gweler Nodau ac Amcanion y Cynllun Gweithredu ar dudalen 6 ymlaen) 

 
2. Amcanion y Cynllun a chamau gweithredu cysylltiedig 

 

 
 CAM 

GWEITHRE
DU 

Beth ydym 
yn mynd i'w 

wneud? 

YR HYN A WNAWN 
Sut ydym ni'n mynd i'w 

wneud? 

GAN BWY? Dyddiad 
Targed 

MONITRO / 
MESUR / 
TARGED 

1. Ymchwiliadau 
wedi'u Targedu 

Nodi eiddo gwag hirdymor o'r 
Gofrestr Tai Gwag / cofnodion Treth 
y Cyngor 

Gwasanaethau 
Tai 

31 
Medi 21 Hyd at 100% 

wedi'i gwblhau 

2.   
Ymchwiliadau 
wedi'u Targedu 

Cynnal teithiau cerdded stryd wedi’u 
targedu i’r 6 phrif dref yng 
Ngheredigion i nodi eiddo 
problemus posibl a drafftio rhestr 
dros dro (lleiafswm o 4 eiddo 
preswyl a 4 eiddo masnachol). 
eiddo) 

 
 
Gwasanaethau 
Tai 

 
31 
Medi 21 

 
 
Nifer a 
Gwblhawyd ac 
yr adroddwyd 
amdanynt 

3. Drafftio a 
chyflwyno 
adroddiad drafft i'r 
Grŵp Datblygu i'w 
ystyried ac 
argymhellion 

 
Asesu, dros dro, restr o'r eiddo 
problemus posibl a nodwyd a 
chyflwyno adroddiad i'r Grŵp 
Datblygu 

 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
20      
Medi 21 

 
Adroddwyd 
i'r Grŵp 
Datblygu 

4. Ymgyrch codi 
ymwybyddiaeth 

Anfon llythyrau gwybodaeth at 
berchnogion ac asiantiaid eiddo 
gwag yn rhoi gwybodaeth am y 
fenter Cymru gyfan i ddod ag eiddo 
gwag yn ôl i ddefnydd a pha gymorth 
a allai fod ar gael iddynt 

 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
31 Mawrth 
22 

 
Nifer y 
llythyrau/pecyn
nau 
gwybodaeth a 
anfonwyd 

5.  
Ymgyrch Codi 
Ymwybyddiaeth 

Anfon llythyrau gwybodaeth at 
aelodau lleol a chynghorau 
cymuned perthnasol yn rhoi 
gwybodaeth am fenter Cymru gyfan 
i ddod ag eiddo gwag yn ôl i 
ddefnydd 

Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
31 Mawrth 
23 

 
Nifer y 
llythyrau/pecyn
nau 
gwybodaeth a 
anfonwyd 
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Blaenoriaethu camau gorfodi gan ddefnyddio’r ystod lawn o opsiynau 
deddfwriaethol i ymdrin ag eiddo gwag, adfeiliedig neu sydd mewn cyflwr gwael 
sy’n cael effaith negyddol ar ein trefi a’n cymuned leol. 

 
 
 
 
 

 CAM 
GWEITHRE

DU 
Beth ydym 
yn mynd i'w 

wneud? 

YR HYN A WNAWN 
Sut ydym ni'n mynd 

i'w wneud? 

GAN BWY? Dyddiad 
Targed 

MONITRO / 
MESUR / TARGED 

1.  
 
Adrodd am y 
Cynllun 
Gweithredu i'r 
Cabinet 

 
Cyflwyno adroddiad 
gyda chyfres o 
opsiynau i ddod ag 
eiddo yn ôl i ddefnydd 

 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
15 Mawrth 22 

 
 
Cyflwyno Cynllun 
Gweithredu i'r 
Cabinet i'w 
gymeradwyo 

2. Ymgynghori ar y 
rhestr eiddo y 
cytunwyd arni 
gyda Llywodraeth 
Cymru ynghylch 
opsiynau gorfodi 
posibl 

Cysylltu ag 
Andrew Lavender 
(Llywodraeth 
Cymru). 
Anfon ymlaen restr o 
eiddo posibl i'w 
hystyried ac 
adborth. 

 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
28 Chwefror 
22 

 
 
Adborth ymgynghoriad 
yn yr arfaeth 

3. Cwblhau'r Cynllun 
Gweithredu ac 
adrodd i'r Grŵp 
Datblygu 

Cyflwyno adroddiad 
gyda chyfres o 
opsiynau i ddod ag 
eiddo yn ôl i ddefnydd 

Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
28 Chwefror 
22 

 
Adroddwyd i'r Grŵp 
Datblygu 

4. Cysylltu â 
pherchnogion/land
lordiaid a 
chadarnhau bod 
eiddo wedi'u 
cynnwys yng 
Nghynllun 
Gweithredu'r  
Cyngor 

Cysylltu â 
pherchnogion 
eiddo/mynd atynt a 
rhoi gwybod iddynt 
fod eu heiddo wedi'i 
gadarnhau fel eiddo 
problemus â 
blaenoriaeth. 

 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
 

31 Mawrth 22 

 
 
Cysylltwyd â phob 
perchennog eiddo 
perthnasol 

5.  
 
Trafod opsiynau 
(llai manwl yn 
gyntaf) gyda 
pherchnogion i 
ddod ag eiddo 
yn ôl i ddefnydd 

Ymhlith yr opsiynau 
mae: 

• Cymorth 
ariannol 
(benthyciada
u/grantiau) 

• Camau 
gorfodi 

• Gwerthiant 
Gorfodol 

• Prynu 
gorfodol 

 
 
 
Gwasanaetha
u Tai a'r 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
 
 
31 Mawrth 23 

 
 
 

Cysylltwyd â phob 
perchennog a chytunwyd 
ar ffordd o weithredu 
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Cryfhau arferion presennol a datblygu partneriaethau newydd i dargedu eiddo 
gwag 

 
 
 
 

 CAM 
GWEITHREDU 
Beth ydym yn 

mynd i'w wneud? 

YR HYN A 
WNAWN 

Sut ydym ni'n 
mynd i'w 
wneud? 

GAN BWY? Dyddi
ad 
Targ
ed 

MONITRO / 
MESUR / 
TARGED 

1. Nodi eiddo gwag 
hirdymor o'r 
Cofrestrau Eiddo 
Gwag 

 
Cysylltu ag Is-
adran Treth y 
Cyngor 

 
Gwasan
aethau 
Tai 

 
31 Medi 
2021 

 
Hyd at 
100% wedi'i 
gwblhau 

2.  
Sefydlu gweithgor 
eiddo gwag 

 
Cysylltu â 
Landlordiaid 
Cymdeithasol 
Cofrestredig, 
Busnesau a 
phartïon eraill â 
diddordeb 

Gwasanaet
hau Tai ar 
y cyd â 
Datblygu 
Economaid
d 
 

 
 
31 Mawrth 
2022 

 
Gweithgor wedi ei 
sefydlu. Cytunwyd 
ar y cylch gorchwyl 

3.  Rhoi gwybod i 
aelodau lleol a 
phartïon 
perthnasol am y 
fenter. 

Cysylltu ag 
Aelodau Lleol a 
Chynghorau 
Cymuned / anfon 
pecyn 
gwybodaeth 
atynt 

Gwasanaeth
au Tai ar y 
cyd â 
Datblygu 
Economaidd 

 
 
31 Mawrth 
2022 

 
Ysgrifennwyd at 
yr holl 
aelodau/cynghora
u perthnasol. 

4.  Cysylltu â phob 
perchennog/landl
ord eiddo gwag 
ar draws y Sir 

Codi 
ymwybyddiaeth 
a thrafod yr 
opsiynau i 
ddod ag eiddo 
yn ôl i 
ddefnydd 

Gwasanaethau 
Tai ar y cyd â 
Datblygu 
Economaidd 

 
 
31 Mawrth 
23 

 
Cysylltwyd â phob 
perchennog eiddo 
perthnasol a 
thrafodwyd 
opsiynau 
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 CAM 

GWEITHRE
DU 

Beth ydym 
yn mynd i'w 

wneud? 

YR HYN A 
WNAWN 

Sut ydym ni'n 
mynd i'w 
wneud? 

GAN BWY? Dyddi
ad 
Targ
ed 

MONITRO / 
MESUR / 
TARGED 

1.  
Hyrwyddo'r 
cynllun 
benthyciadau 
Troi Tai'n 
Gartrefi neu 
ddefnydd 
posibl o 
Fenthyciadau 
ar gyfer Gwella 
Tai 

Cysylltu â 
pherchnogion 
pob cartref a 
fu’n wag ers 
amser maith 
gan nodi pa 
gymorth sydd 
ar gael iddynt 
ddod â’r cartref 
yn ôl 
i ddefnydd 

 
 
 
Gwasan
aethau 
Tai 

 
 
 

Yn mynd 
rhagddo 

 
 
Nifer y pecynnau 
cais am 
fenthyciadau troi 
tai’n gartrefi a 
anfonwyd 

2.  
 
Hyrwyddo 
cynllun 
Lesio’r 
Sector 
Rhentu 
Preifat (os 
ystyrir yn 
briodol) 

Cysylltu â 
pherchnogion 
pob cartref a 
fu’n wag ers 
amser maith 
gan nodi pa 
gymorth sydd 
ar gael iddynt 
ddod â’r cartref 
yn ôl i ddefnydd 

 
 
 
Gwasan
aethau 
Tai 

 
 
 

Yn mynd 
rhagddo 

 
 
 
Nifer y 
Cynlluniau 
Cynllun Rhentu 
Preifat y 
cytunwyd arnynt 

3.  
Hyrwyddo 
Canol Trefi - 
Grant Creu 
Lleoedd 
Trawsnewid 
Trefi 

Cysylltu â 
pherchnogion 
pob cartref a 
fu’n wag ers 
amser maith 
gan nodi pa 
gymorth sydd 
ar gael iddynt 
ddod  
â’r cartref yn ôl 
i ddefnydd 

 
 
 
Economi ac 
Adfywio 

 
 
 

Yn mynd 
rhagddo 

 
 
 
Nifer y grantiau y 
cytunwyd 
arnynt/a 
gymeradwywyd 

 

3. Rhestr flaenoriaethol o eiddo ar gyfer gweithredu 
 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi nodi eiddo masnachol a phreswyl allweddol a fydd yn cael eu 
hystyried ar gyfer gweithredu â blaenoriaeth. Dylai'r rhestr flaenoriaethol ganolbwyntio ar 
eiddo lle mae gweithredu'n debygol o arwain at ganlyniad cadarnhaol drwy ddod â'r eiddo yn 
ôl i ddefnydd, a gwella'r amwynder gweledol neu fudd gwirioneddol arall i'r gymuned leol. 

Amcan 4: 
Gwneud y mwyaf o gyfleoedd ariannu a darpariaethau gorfodi i ddod ag anheddau 
gwag yn ôl i ddefnydd: 
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Er gwybodaeth : Nodau ac Amcanion y Cynllun 

Gweithredu 
 
Nodau 
Helpu i ddod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd a gwella cyflwr ffisegol yr amgylchedd adeiledig 
sy’n bodoli eisoes trwy dargedu’r eiddo hynny sy’n cael effaith niweidiol ar yr ardal neu’r 
gymuned leol. 

 
Amcanion 

 
• Codi ymwybyddiaeth o broblemau eiddo gwag gyda pherchnogion eiddo, y gymuned leol, 

busnesau, aelodau lleol a chynghorwyr cymuned. 
 
• Nodi a gweithredu ‘Pecyn Cymorth’ ymyrryd effeithiol wrth ymdrin ag eiddo gwag o gyngor 

ac arweiniad hyd at gamau gorfodi priodol (Ymatebion ar Sail Atebion 
– Cyfranogiad / Hirdymor / Cydweithio). 

 
Pecyn cymorth i gynnwys: 

 
 Datblygu gwefan, cynhyrchu'r wybodaeth ddiweddaraf i berchnogion eiddo gwag. 

 
 Cyngor ar werthu, rhentu, atgyweirio, adnewyddu neu ddatblygu eiddo. 

 
 Rhoi manylion am adeiladwyr lleol, masnachwyr, penseiri lleol neu asiantaethau 

gwella cartrefi a allai gynorthwyo gyda'r gwaith. 
 

 Datblygu perthnasoedd gyda thai arwerthu lleol i gynnig ffioedd llai. 
 

 Gosodiadau Cymdeithasol / Lesio’r Sector Preifat / Rhentu Doeth Cymru. 
 

 Cyngor ar unrhyw gymorth ariannol sydd ar gael gan yr Awdurdod Lleol h.y. 
Trawsnewid Trefi, Grantiau Strategol neu Grantiau Creu Lleoedd, Troi Tai’n Gartrefi, 
grantiau/benthyciadau landlordiaid neu berchen-feddianwyr neu gynlluniau rhyddhau 
ecwiti. 

 
 Cyfeirio at ffynonellau cymorth ariannol eraill megis benthycwyr masnachol 

h.y. Banc Datblygu Cymru. 
 

 Cyfeirio at wybodaeth am gynlluniau arbed treth/treth ar werth gan gynnwys 
cyfraddau llai o Dreth ar Werth ar gyfer rhai mathau o ddatblygiadau neu waith, 
cynllun lwfansau cyfalaf a rhyddhad adfer tir. 

 
 Mwyhau’r potensial ar gyfer hawliau datblygu a ganiateir h.y. defnydd dosbarth arall 
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neu greu llety uwchlaw rhai mathau o eiddo masnachol. 
 
 Gwella Gwybodaeth - nodi maint a lleoliad eiddo gwag hirdymor a 

/ neu eiddo sy'n cael effaith negyddol neu niweidiol ar yr ardal neu'r gymuned leol 
(masnachol a phreswyl). 

 
 Adolygu'r wybodaeth gyfredol sydd ar gael o Dreth y Cyngor, Ardrethi Busnes ac 

unrhyw ffynonellau gwybodaeth mewnol neu allanol sydd ar gael i'r Awdurdod Lleol. 
 

• Cynnal arolwg strydoedd gweledol o ardaloedd allweddol canol trefi, gan nodi eiddo 
sy’n cael effaith negyddol ar y strydlun neu lle gallai fod cyfle i adfywio neu ddatblygu, 
megis Cynlluniau Byw uwchben y Siopau neu Gartrefi uwchlaw Safleoedd 
Manwerthu. 

 
 Rhoi lefel uwch o wybodaeth / cymorth i berchnogion eiddo gwag i dynnu sylw at y 

broblem a'r opsiynau sydd ar gael i'w dychwelyd i'w defnyddio neu eu gwella. 
 

• Blaenoriaethu camau gorfodi gan ddefnyddio’r ystod lawn o opsiynau deddfwriaethol i 
ymdrin ag eiddo gwag, adfeiliedig neu sydd mewn cyflwr gwael sy’n cael effaith 
negyddol ar ein trefi a’n cymuned leol. 

 
Dylai’r mesurau uchod arwain at well perthnasoedd gwaith neu gryfhau arferion sy’n bodoli 
eisoes ac annog mabwysiadu dull corfforaethol o weithredu ynghyd â datblygu 
partneriaethau newydd (Integreiddio a Chydweithio). 

 
Y Dull Corfforaethol o Weithredu – Dylid annog cydlynu gweithgarwch yr Awdurdod Lleol ar 
draws pob adran er mwyn sicrhau bod dull unedig ac effeithiol o ymdrin â’r eiddo gwag a 
byddai’n cynorthwyo i ddefnyddio rhai o’r dulliau canlynol o weithredu: 

 
• Nodi gwelliannau posibl a modelau cyflawni amgen. 

 
• Ffurfioli trefniadau cydweithio presennol gyda phartneriaid gan gynnwys Cynllunio, 

Priffyrdd, Rheoli Adeiladu, Iechyd y Cyhoedd / Iechyd yr Amgylchedd, Strydlun, 
Gwasanaethau Cyfreithiol, Refeniw a Budd-daliadau. 

 
• Datblygu dull ‘cynhadledd achos’ o weithredu i nodi a gweithredu’r math mwyaf 

priodol o ymyrraeth neu gamau gorfodi. Parodrwydd i ddefnyddio'r ystod lawn o 
ddeddfwriaeth gan gynnwys Gorchmynion Rheoli Anheddau Gwag, Gorchmynion 
Prynu Gorfodol, Gwerthiannau Gorfodol ac Erlyniad. 

 
• Adolygu ac ymestyn dirprwyo deddfwriaeth berthnasol i swyddogion â chymwysterau 

priodol ar draws yr Awdurdod Lleol i roi mwy o hyblygrwydd ac adnoddau i ymdrin â'r 
broblem. 



Atodiad 1 - E.P.A.P: 18.2.22 

7 

 

 

• Adolygu argaeledd tir i sicrhau bod y defnydd gorau yn cael ei wneud o dir y cyngor a 
thir sy'n eiddo preifat, i gefnogi'r economi leol, adfywio a hwb cymunedol. 

 
• Datblygu partneriaethau a mentrau perthnasol i alluogi atebion cynaliadwy i gael eu 

creu, gan gynnwys asiantaethau allanol megis Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig, yr Heddlu, y Gwasanaeth Tân, Datblygwyr / Trydydd Sector. 

 
• Integreiddio a chefnogi adfywio ehangach canol trefi neu fentrau adfywio eraill gan 

gynnwys y rhaglen Trawsnewid Trefi. 
 

 Cefnogi egwyddor Canol Trefi’n Gyntaf i helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr a 
bywiogrwydd canol trefi. 

 
 Gwneud y mwyaf o gyfleoedd buddsoddi ariannol a defnyddio'r holl ffynonellau cyllid 

i gefnogi gwaith adfywio. 
 

 Gwneud gwell defnydd o'r lleoedd sydd ar gael a datblygu hwb cymunedol neu 
adfywio (ffyniant - Cyfranogiad / Hirdymor / Cydweithio). 

 

   Cefnogi a hyrwyddo Siopau Dros Dro / Defnydd Cyfamser. 
   Datblygu diwrnodau marchnad neu ddigwyddiadau eraill yng nghanol 

trefi. 
 

 Gwneud defnydd o Orchmynion Datblygu Lleol ar gyfer canol trefi i annog adfywio ac 
arallgyfeirio canol trefi. 

 
• Nodi a datblygu dulliau o weithredu ac atebion yn y gymuned i helpu i ymdrin ag 

eiddo gwag ac adlewyrchu barn cymunedau yn iawn (cydweithio a Chynnwys). 
 

 Nodi mudiadau cymunedol neu drydydd sector sydd yn eich ardal neu a allai 
weithredu yn eich ardal, a allai fod yn barod i weithio gyda'r Awdurdod Lleol. 

 
 Annog busnesau a grwpiau cymunedol i ddefnyddio eiddo gwag yng Nghanol Trefi 

trwy ymgysylltu â pherchnogion, awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru. 
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Deddfwriaeth Defnydd Pwerau Dirprwyedig 

 Effaith niweidiol ar amwynder yr ardal Swyddogion Arweiniol Corfforaethol 
Deddf Cynllunio Gwlad 
a Thref 1990 
(Adran 215 effeithio’n 

Hysbysiad ar berchennog a meddiannydd y tir yn ei gwneud yn 
ofynnol i gamau o’r fath atgyweirio cyflwr 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Adfywio 
Economaidd 

niweidiol ar amwynder, 
Gorchymyn Prynu 
Gorfodol) 

Gellir ei defnyddio ar y cyd â phwerau eraill. 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

Deddf Adeiladu 1984 
(Adran 77-79, 
strwythurau peryglus 
ac adfeiliedig) 

Adeilad neu strwythur oherwydd ei gyflwr adfeiliedig, yn niweidiol 
iawn i amwynderau'r gymdogaeth 

Ei gwneud yn ofynnol i'r perchennog wneud gwaith o'r fath neu 
atgyweirio neu adnewyddu neu, os yw'n dewis 

Dymchwel yr adeilad neu strwythur a chael gwared ar sbwriel neu 
ddeunydd arall sy'n deillio o'r gwaith dymchwel neu'n cael ei amlygu 
ganddo. 

Swyddogion Arweiniol Corfforaethol 
 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Adfywio 
Economaidd 

 
 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

Deddf Tai 1985 a 2004 
(hysbysiadau gwella, 
Gorchmynion Rheoli 
Anheddau Gwag, 
dymchwel, clirio, 
Gorchymyn Prynu 
Gorfodol) - Eiddo 
Preswyl yn unig 

Hysbysiad Ymwybyddiaeth o 

Berygl (adran 28)  

Hysbysiad Gwella (adran 11)* 

Gorchymyn Gwahardd (adran 

20)* 

Camau Adfer Brys (adran 40) (risg ar fin digwydd Cat 1) 

Gorchymyn Gwahardd Brys (adran 43) 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

 Gorchymyn Dymchwel (adran 265 Deddf 1985 fel y'i diwygiwyd) (Cat 
1) 

 

 Ardal Glirio (adran 289 Deddf 1985 fel y'i diwygiwyd) (Cat 1)  
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 * Gellir atal Hysbysiadau Gwella a Gorchmynion Gwahardd dros dro  

 * Methu cymryd dwy ffordd wahanol o weithredu ar gyfer yr un 
peryglon 

 

 Eiddo yn y fath gyflwr fel ei fod yn niweidiol i iechyd neu'n Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

Deddf Diogelu’r 
Amgylchedd 1990 

niwsans  

(Adran 79/80  Hysbysiad perchennog/meddiannydd  
niwsans statudol) 

Pridiant Cyfarwyddeb Llosgi Gwastraff ar yr eiddo 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi a 
Pherfformiad 

Deddf Atal Difrod gan 
Blâu 1949 (Adran 4 
lloches a thriniaeth 
plâu) 

Gellir ei defnyddio i ddinistrio llygod mawr neu 

lygod  

Ceir cyflwyno hysbysiad i'r perchennog neu'r 

meddiannydd  

Pridiant Cyfarwyddeb Llosgi Gwastraff ar yr 

eiddo 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi a 
Pherfformiad 

Deddf Llywodraeth 
Leol (Darpariaethau 
Amrywiol) 1982 
(adran 29 bordio) 

Adeiladu mewn ardal heb ei meddiannu neu’r meddiannydd yn 
absennol dros dro a heb ei ddiogelu rhag mynediad heb awdurdod 
neu’n debygol o ddod yn berygl i iechyd y cyhoedd 

Yn gyffredinol, ei gwneud yn ofynnol i waith gael ei wneud i atal 
mynediad heb awdurdod neu ei atal rhag dod yn berygl i iechyd y 
cyhoedd 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Adfywio 
Economaidd 

 Cyflwyno hysbysiad i'r Perchennog (mwy o gyfle i adennill) neu'r 
Meddiannydd neu'r ddau 

 

 Gwaith yn niffyg yw’r unig opsiwn, fel arfer 48 awr ar ôl cyflwyno'r 
hysbysiad, ond gall wneud gwaith ar unwaith, os oes risg ar fin 
digwydd 
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Deddf Cynllunio  Caiff yr Awdurdod Lleol wneud unrhyw waith sy’n ymddangos yn 
angenrheidiol ar frys ar gyfer 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Adfywio 
Economaidd 

(Adeiladau Rhestredig 
ac Ardaloedd 

cadwraeth adeilad rhestredig  

  Cadwraeth) Pridiant ar y tir, pŵer gwerthu o dan Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925  

1990, Adran 54 ac    

Adran 55 (adennill 
dyledion) 

  

Deddf Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol, 
Troseddu a 
Phlismona 2014 
(Adran 43 – 58) 

– Yn cael effaith niweidiol ar ansawdd bywyd y rheini yn yr ardal, 
ac 

– Yn afresymol, ac 

– Mae'r effaith o natur barhaus  

– Hysbysiad Gwarchod y Gymuned  

Diffyg Cydymffurfio â Hysbysiad Gwarchod y Gymuned  

Ceir gwneud Cyfarwyddeb Llosgi Gwastraff, gellir ei herio ar y sail ei 
bod yn ormodol (dim ond ar dir sy'n agored i'r awyr neu ar safle gyda 
chaniatâd y perchennog) 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Polisi a 
Pherfformiad 
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Pwerau sylfaenol i 
gaffael tir/eiddo yn 
orfodol 

Adran 17 Deddf Tai 1985 (galluogi) 

caffael tir eiddo nas defnyddir ddigon (gwag) neu dir a 
ddefnyddir yn aneffeithiol (eiddo is na’r safon) - rhaid dangos 
bod angen cyffredinol o ran tai yn yr ardal 

Adran 226 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (diwygiwyd 
gan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004) 

gellir eu defnyddio lle mae eiddo gwag yn effeithio ar y strydlun 

Adran 47 Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac 
Ardaloedd Cadwraeth) 1990 

Adran 93 Deddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 (Ardaloedd 
Adnewyddu) 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth 
Gofal 

 
 
 
 
 
 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol Adfywio 
Economaidd 

 



Llywodraeth Cymru  
  
Cyflwyniad  
Mae eiddo gwag yn gwneud difrod i ganol trefi a chymdogaethau cyfagos, ac yn achosi 
pryder di-baid i’r bobl a'r busnesau sy’n byw ac yn gweithio yn y cymunedau hyn. 
Maent yn defnyddio adnoddau prin mewn llywodraeth leol a llywodraeth ganolog, 
maent yn aml yn ddrud i’w trwsio ac yn cyfrannu at ddirywiad ardal. Fodd bynnag, 
maent yn asedau cymunedol sy’n cael eu tanddefnyddio. Yn aml, gallai adeiladau 
mawr letya nifer o ddatrysiadau masnachol neu dai i ddiwallu anghenion a galw yr 
ardal leol. Mae Llywodraeth Cymru yn awyddus i ganfod atebion gyda’i phartneriaid 
cyflenwi i wireddu potensial rhai o’r adeiladau gwag hyn.  
  
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhoi dyletswydd ar 
Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i gynnal datblygiadau cynaliadwy a 
sicrhau Cymru Ffyniannus, Cymru Iachach, Cymru o Gymunedau Cydlynus a Chymru 
Gydnerth.   
  
Cynllun Gweithredu i Fynd i’r Afael ag Eiddo Gwag 2021 - 2025  
Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol i ddatblygu cynllun 
gweithredu cenedlaethol i fynd i’r afael ag eiddo gwag sy’n gosod blaenoriaethau a 
thargedau i’w cyflawni, gan ystyried yr argymhellion yn adroddiad Pwyllgor 
Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a 
gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019. Mae ymateb Llywodraeth Cymru i’r Adroddiad ar 
gael yma: https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld12892/gen-ld12892%20-
w.pdf 
  
Bydd y cynllun gweithredu yn cynnwys amcanion a thargedau penodol i’w rhoi ar 
waith.   
  
I helpu Awdurdodau Lleol i ddelio â’u heiddo gwag hirdymor, mae Llywodraeth Cymru 
wedi datblygu Rhaglen Orfodi ym maes Eiddo Gwag. Yn unol ag agenda Trawsnewid 
Trefi Llywodraeth Cymru, mae’r rhaglen hon yn canolbwyntio ar ganol trefi drwy 
Gronfa Rheoli Eiddo Gwag (Cronfa Ymgyrchu).  
  
Mae’r pecyn cymorth ariannol ar gael i Awdurdodau Lleol sydd am gymryd camau 
gorfodi ar eiddo gwag amlwg yng nghanol trefi. Mae’r gronfa yn rhaglen fenthyciad 
15 mlynedd (cronfa dreigl) gan Lywodraeth Cymru, sy’n ad-daladwy yn llawn ar 
ddiwedd y tymor. Mae cytundeb benthyciad wedi’i bennu drwy lythyr dyfarnu, sy’n 
gosod y telerau a’r amodau ar gyfer rhoi’r benthyciad.  
  
I gael mynediad at y gronfa hon, mae’n ofynnol bod cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol 
(y swyddogion a’r cabinet) wedi bod ar gwrs Gorfodi ym maes Eiddo Gwag ac wedi 
llunio eu cynllun gweithredu lleol eu hunain ar gyfer delio ag eiddo gwag hirdymor. 
Dylid nodi y gall y cynllun gweithredu ddelio ag eiddo masnachol ac eiddo preswyl, 
ond bod y cyllid ar gael dim ond ar gyfer eiddo gwag yng nghanol trefi.  
  
Dylai’r cynllun gweithredu fod yn ddogfen fyw, sy’n cynnwys amcanion a thargedau 
penodol y gellir eu mesur yn wrthrychol ac a fydd yn bwydo i Gynllun Gweithredu 
Cenedlaethol Cymru.  
  

https://senedd.cymru/media/mhof5vzy/gen-ld12892-w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld12892/gen-ld12892%20-w.pdf
https://senedd.wales/laid%20documents/gen-ld12892/gen-ld12892%20-w.pdf


Nid oes raid i’r cynllun gweithredu fod yn rhy gymhleth na helaeth o ran ei natur, ond 
dylai adlewyrchu uchelgeisiau’r Awdurdodau Lleol.  
  
Dylai’r cynllun gweithredu gael ei gymeradwyo ar lefel uwch-reoli a dylai fod ganddo 
gefnogaeth wleidyddol. Dylid cwblhau’r cynllun gweithredu a’i gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru erbyn dim hwyrach na 17 Medi 2021. Bydd rhaid i bob cynllun gael ei 
gymeradwyo gan Lywodraeth Cymru cyn y gellir cael mynediad at y cyllid.  
  
Cynnwys Cynlluniau Gweithredu  
Yr Awdurdod Lleol sy’n gyfrifol am benderfynu sut y mae’n datblygu ei gynllun 
gweithredu a pha wybodaeth a thargedau y dylid eu cynnwys. Fodd bynnag, er mwyn 
cynorthwyo a darparu fformat cyson, atodir templed awgrymedig.    
  
Monitro ac Adolygu   
Nid yw Llywodraeth Cymru yn rhoi cyfarwyddiadau yn hyn o beth, ond mae’n 
hollbwysig bod gwaith monitro clir a gofalus yn cael ei wneud ynghylch i ba raddau y 
mae amcanion y cynllun gweithredu yn cael eu cyflawni mewn perthynas â phob 
eiddo. Byddwn am gael gwybodaeth am hyn o bryd i’w gilydd.  
  
Dylid ystyried bod y cynllun gweithredu yn ddogfen fyw a dylai gael ei adolygu a’i 
ddiweddaru’n rheolaidd.  
  
Cymorth gan Lywodraeth Cymru  
Mae cymorth â’r cynllun gweithredu, yn ogystal â chyngor a chanllawiau wedi’u 
haddasu i geisiadau unigol, gan gynnwys ymweliadau safle, ar gael gan Lywodraeth 
Cymru.  
  
Manylion cyswllt:   
  
Andrew Lavender  
Ymgynghorydd Rheoli Eiddo Gwag / Empty Property Management Consultant  
Tai ac Adfywio / Housing and Regeneration   
Yr Is-adran Cartrefi a Lleoedd / Homes and Places Division   
Yr Adran Tai ac Adyfywio / Department for Housing and Regeneration  
Y Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus / Education and Public Services 
Group   
Llywodraeth Cymru / Welsh Government  
Ffôn Symudol / Mobile: 07867987550  
E-bost / Email: Andrew.Lavender@llyw.cymru  
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