


Gan ddiolch i 
 
 

Anthony Brand – Asiantaeth Cartrefi a Chymunedau 

Keith Edwards – CIH Cymru 

Jon Fitzmaurice – Tai Hunan-gymorth 

Jo Gooding – Rhwydwaith Cyd-drigo 

Dr Chris Handy OBE – Grŵp Tai Accord 

Catherine Harrington – Rhwydwaith CLT Cenedlaethol 

Rhidian Jones – Llywodraeth Cymru 

Debbie Larner - CIH 

Tom Lloyd-Smith – Awdurdod Llundain Fwyaf 

Cath Muller - Radical Routes 

Amanda Oliver – Tai Cymunedol Cymru 

David Palmer – Canolfan Cydweithredol Cymru 

James Proctor – Mentrau Cydweithredol y DU 

Stuart Ropke – Ffederasiwn Tai Cenedlaethol 

Dave Warlow – Cymdeithas Porth Cymunedol Preston 
 
 

 

 



 

     Tai newydd cydweithredol ac a arweinir gan y gymuned  3 
 

Cartrefi cydweithredol newydd 
 

 

Mae pobl ledled y wlad yn siarad am dai cydweithredol a thai a 

arweinir gan y gymuned.  Pobl mewn cymunedau, pobl mewn 

sefydliadau tai cydweithredol presennol, pobl mewn awdurdodau 

lleol, pobl mewn cymdeithasau tai, a phobl yn Llywodraeth Lloegr 

a Llywodraeth Cymru. 

 

Mae llawer o enwau gwahanol ar y mathau o dai rydym yn siarad 

amdanynt, gan gynnwys tai cydweithredol, tai cydfuddiannol, tai 

a arweinir gan y gymuned a thai pwrpasol, ymhlith eraill. 

 

Mae pob un yn cyfeirio at yr un peth! Rydym yn defnyddio’r term 

tai cydweithredol yma gan ei fod yn ymwneud yn gyffredinol â 

thai a ddatblygir yn unol â gwerthoedd ac egwyddorion 

cydweithredol a ddiffinnir yn rhyngwladol. Yn benodol rydym yn 

trafod tai sydd wedi’u: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 datblygu gan, gyda, ac fel arfer ar gyfer sefydliad aelodaeth 

gymunedol ddemocratig 

 rheoli gan (ac weithiau yn eiddo i) sefydliad aelodaeth 

gymunedol ddemocratig 
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Defnyddio’r canllaw hwn 
 

Nod y canllaw syml a sylfaenol hwn yw helpu grwpiau cymunedol, 

cymdeithasau tai a chynlluniau tai cydweithredol, awdurdodau 

lleol,  ac eraill sy’n dechrau ystyried sut i ddatblygu cartrefi 

cydweithredol newydd.  Ni fydd y canllaw yn ateb yr holl 

gwestiynau manwl sydd eu hangen i wireddu cynllun tai 

cydweithredol, ond bydd yn helpu wrth wneud penderfyniadau 

cynnar ynglŷn â’r math o gynllun y gellir ei ddatblygu, ac yn 

cyfeirio at ble i fynd am ragor o gyngor. 

 

Byddai disgwyl i ganllaw fel hwn gynnwys enghreifftiau o’r 

modelau y mae’r canllaw yn eu trafod.  Nid ydym wedi gwneud 

hynny.  Mae hyn oherwydd neges allweddol y canllaw yw bod 

datblygu tai cydweithredol yn ymwneud â chreu modelau 

penodol sy’n gweithio ar gyfer cymunedau lleol.  Mae 

enghreifftiau ar gael o’r rhan fwyaf o’r modelau a drafodir a 

gallwn ni, ac eraill, roi eu manylion cyswllt i chi.  Fodd bynnag, os 

yw pobl yn ceisio efelychu’r modelau’n union, mae’n debygol na 

fyddant yn gweithio dan amgylchiadau eraill.  Dyma’r rheswm 

dros beidio â chynnwys enghreifftiau. 

 

 

Heriau a buddion 
 

Mae datblygu cynllun tai cydweithredol yn galw am ymroddiad 

ac ymrwymiad dros gyfnod hir.  Mae fel arfer yn cymryd sawl 

blwyddyn o’r adeg pan fo pobl yn cael y syniad gwreiddiol am 

gynllun i’r adeg pan fo pobl yn symud i mewn i’w cartrefi newydd. 

 

Ac mae’n debygol y bydd pobl yn dod ar draws heriau ar y daith.  

Gellir cael camgychwyniadau.  Gellir nodi safleoedd ac wedyn 

peidio â chael caniatâd adeiladu.  Gall trafodaethau â’r 

tirfeddianwyr neu berchnogion yr adeiladau arwain atynt yn 

gofyn am fwy o arian ar eu cyfer nag y byddai’n galluogi cynllun 

tai cydweithredol i weithio, a gallant benderfynu gwerthu i eraill.  
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Gallai fod yn anodd cael yr arian neu’r benthyciadau 

angenrheidiol ar gyfer eich gofynion. 

 

Datblygir cynlluniau llwyddiannus gan bobl sy’n aros gyda’r 

cynllun dros gyfnod o amser, ac a all addasu’u gweledigaeth i’r 

amgylchiadau sydd ar gael, gan aros yn driw i’r hyn a’i wnaeth yn 

gynllun cydweithredol i ddechrau. 

 

Pan aethpwyd ati i gynhyrchu’r canllaw hwn, roeddem yn disgwyl 

iddo fod yn gynllun i’w ddilyn er mwyn creu cynllun tai 

cydweithredol – h.y. y byddai’n ganllaw cam wrth gam y byddai 

ei ddilyn yn arwain at wireddu uchelgais tai cydweithredol. 

 

Hmmm.  Nid yw’n union felly.  Mae’n debycach i gêm gyfrifiadurol 

lle mae’n rhaid i chwaraewyr ddewis elfennau gwahanol ar 

wahanol lefelau’r gêm, ac os nad ydych yn gwneud, rhaid mynd 

yn ôl ar eu cyfer. 

 

Fodd bynnag, o brofiad, mae buddion hir dymor tai 

cydweithredol a welir mewn cymunedau yn werth yr ymdrech.  

Mae tai cydweithredol yn fwy na phrosiect neu gynllun neu 

ddatblygiad – maent yn cynrychioli cam at newid.  Mewn amryw 

ffyrdd gall tai cydweithredol gynnig:  

 

 

  

 dewis cymunedol arall mewn gwrthgyferbyniad llwyr i rentu 

traddodiadol a pherchenogaeth tŷ unigol 

 dull cymunedol o ddarparu cartrefi a rhwydweithiau 

cymunedol lleol 

 cydnabyddiaeth o sgiliau cymunedau lleol i’w helpu nhw’u 

hunain i reoli eu datrysiadau tai, a’u helpu i sylweddoli’r 

sgiliau hynny. 



 

     Tai newydd cydweithredol ac a arweinir gan y gymuned  8 
 

Pam y byddech eisiau gwneud hyn? 
 

Mae’r Cydffederasiwn Tai Cydweithredol yn hyrwyddo tai 

cydweithredol gan y gwn eu bod yn effeithio’n bositif ar bobl a 

chymunedau.  Gall buddion tai cydweithredol gynnwys: 

 

 

 perchenogaeth a rheolaeth ddemocratig ar gartrefi sy’n 

arwain at bobl yn cymryd cyfrifoldeb ac yn cael ymdeimlad 

o berthyn, hunaniaeth a pherchenogaeth 

 

 adeiladu cymunedau real a chyd-gefnogol – tapestri o 

ryngweithio rhwng pobl sy’n nodweddiadol o’r sector 

 

 cyfraddau boddhad uchel ymhlith preswylwyr tai 

cydweithredol 

 

 ansawdd darpariaeth gwasanaethau sy’n cymharu’n dda â 

darparwyr eraill 

 

 helpu aelodau sefydliadau tai cydweithredol i ailffurfio’u 

bywydau a’u bywoliaethau, meithrin sgiliau a chael gwaith 

 

 trawsffurfio cymdogaethau yr effeithiwyd arnynt yn flaenorol 

gan ddiffyg ymddiriedaeth ac ymdeimlad o gymuned 

 

 cyflwyno rhai o fuddion perchentyaeth unigol gyda rhwyd 

diogelwch cefnogol 

 

 diwallu anghenion a gobeithion unigol trwy fusnesau 

cymunedol 
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Gwneud pethau yn eich ffordd chi 
 

Mae sawl ffordd wahanol o ddatblygu tai cydweithredol.  Dyna 

sy’n eu gwneud yn llwyddiannus.  Mae’n ymwneud â phobl yn 

gweithio allan sut orau i fodloni anghenion tai lleol, gan ystyried yr 

amgylchedd lleol a’r adnoddau sydd ar gael a defnyddio’u 

dulliau penodol eu hunain i ddatblygu cynllun tai cydweithredol 

sy’n addas ar eu cyfer. 

 

Gall tai cydweithredol fod i bawb.  Gallant fod ar gyfer pobl ar 

wahanol lefelau incwm.  Gallant fod ar gyfer grwpiau penodol o 

bobl.  Gallant ymwneud â darparu deiliadaethau gwahanol (h.y. 

rhentu, perchenogaeth, neu rannu asedau).  Gallant ymwneud 

ag adeiladu cartrefi newydd neu â phrynu ac addasu adeiladau 

preswyl neu arall parod. 

 

Mae gwahanol fodelau ar gael sy’n diwallu gwahanol anghenion 

ac rydym yn eu trafod isod.  Fodd bynnag, dylai fod yn sefyllfa lle 

mae pobl leol yn pennu’r hyn maent am ei gyflawni ac wedyn yn 

datblygu’r model fydd yn eu helpu orau i wneud hynny.  Yn y rhan 

fwyaf o sefyllfaoedd, mae angen addasu modelau er mwyn 

diwallu anghenion lleol ac nid oes dau gynllun tai cydweithredol 

yn unfath. 
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Y cyd-destun polisi 
 

Rydym yn byw mewn cyfnod diddorol. Codwyd cwestiynau am 

elfennau oedd gynt yn sicr yn y farchnad dai yn sgil yr argyfwng 

ariannol byd-eang yn 2008, ac mae Llywodraethau cenedlaethol 

a lleol, sefydliadau ariannol, pobl a chymunedau’n addasu i’r 

‘normal’ newydd o hyd.  Mae pobl gyffredin o bob cefndir yn 

ceisio dulliau newydd a pherthnasoedd newydd â mudiadau 

sefydliadol. 

 

 
 
 

Mae sefydliadau tai cydweithredol yn rhan o fudiad rhyngwladol 

lle mae dros 1 biliwn o bobl yn aelodau o filoedd o fusnesau 

cydweithredol. 
 

 

Ymhlith yr ansicrwydd a’r dioddefaint, mae mentrau cydweithredol 

yn rhoi gobaith a chyfeiriad clir i ddinasyddion y byd. Mae mentrau 

cydweithredol yn unigryw ymhlith modelau menter wrth ddod ag 

adnoddau economaidd dan reolaeth ddemocratig.  Mae’r model 

cydweithredol yn ffordd effeithlon ac effeithiol o wneud busnes yn 

nhermau masnachol ac yn ystyried ystod ehangach o anghenion 

pobl, cyfyngiadau amser a gwerthoedd wrth wneud 

penderfyniadau.  Mae’r sector cydweithredol yn fyd-eang.  Mae 

mentrau cydweithredol yn datblygu cyfranogiad unigol, hunan 

hyder a gwytnwch personol, ac yn creu cyfalaf cymdeithasol.  

Mae sefydliadau cydweithredol yn creu diogelwch hirdymor; 

maent yn hirhoedlog, yn gynaliadwy ac yn llwyddiannus. 
 

Blueprint for a Co-operative Decade – International Co-operative 

Alliance January 2013 
 

Mae tai cydweithredol a thai a arweinir 

gan y gymuned yn rhan o’r newid 

hwnnw.  Cyflwynwyd achos drostynt yng 

nghyhoeddiad gwaith ymchwil 

annibynnol y Comisiwn Tai Cydweithredol 

a Chydfuddiannol “Bringing Democracy 

Home” yn 2009. 
 

“Bringing Democracy Home” Comisiwn Tai Cydweithredol a 
Chydfuddiannol” 2009 ISBN 978-0-9564332-0-6 – ar gael ar wefan y 
Cydffederasiwn Tai Cydweithredol 
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Yn y DU, mae’r cyfryngau wedi canolbwyntio ar broblemau’r 

Banc Co-operative, ond mae hyn yn cuddio’r storïau positif o 

lwyddiant mewn dros 6,000 o fentrau cydweithredol yn y DU sy’n 

eiddo i 15.4 miliwn o bobl, dros 1 o 5 o boblogaeth Prydain.  Mae’r 

sector hwn yn creu ac yn cynnal dros 205,800 o swyddi, gan 

gyfrannu £28.9 biliwn o drosiant a £9.7 biliwn mewn asedau at 

economi’r DU. 

 

 

“Mae mentrau cydweithredol yn atgoffa’r gymuned ryngwladol 

ei fod yn bosibl canlyn hyfywedd economaidd a chyfrifoldeb 

cymdeithasol.” Ban Ki-moon, Ysgrifennydd Cyffredinol y 

Cenhedloedd Unedig 

 

 

Mae sectorau tai cydweithredol a chydfuddiannol cadarn i’w 

gweld mewn amryw wledydd ledled y byd.  O’r 35,000 o aelodau 

sefydliadol y corff tai  Ewropeaidd CECODHAS, mae 30,000 yn 

gydweithredol, yn arbennig yn Norwy, Sweden, Awstria, yr 

Almaen, Gwlad Pwyl, yr Eidal a Sbaen sydd â thraddodiadau tai 

cydweithredol a chydfuddiannol helaeth. 

 

Mae pob plaid wleidyddol yn cefnogi egwyddorion hunan-

gymorth cymunedol ac mae Llywodraethau cenedlaethol Lloegr 

a Chymru wedi sefydlu fframweithiau a all gynorthwyo datblygu 

tai cydweithredol. 

 

Mae nifer o gynghorau lleol a chymdeithasau tai’n awyddus i 

weld datblygiad tai cydweithredol, ac y mae’n debygol mai rhan 

allweddol o ddatblygu cynllun tai cydweithredol fydd gweithio 

allan pa bartneriaid lleol sydd eu hangen a ffurfio gweledigaeth a 

fydd yn ennyn eu cefnogaeth. 
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Cwestiynau cychwynnol 
 

 

Yn gyntaf – materion sylfaenol o ran graddfa a math y prosiect tai 

cydweithredol rydych yn ei ystyried: 

  

…efallai mai’r model a 

ddefnyddir gan Radical 

Routes yw’r un i chi ac 

efallai na fydd rhai o’r 

pwyntiau yn y canllaw hwn 

yn berthnasol i chi 

Os ydych yn ystyried 

menter gydweithredol 

fach iawn – h.y. un tŷ 

rhentu a rennir mewn 

adeilad parod… 

…mae’n debyg mai siarad 

ag un o’r sefydliadau 

cenedlaethol sy’n 

cynrychioli’r model sydd 

orau (dangosir y rhain ar 

ddiwedd y canllaw), ond 

gallwch ystyried rhai o’r 

pwyntiau yn y canllaw hwn 

hefyd 

Os ydych eisoes yn 

gwybod pa fodel a math y 

fenter gydweithredol 

rydych yn ei ddymuno... 

Os ydych yn unigolyn, yn 

grŵp cymunedol, yn 

awdurdod lleol, yn 

gymdeithas dai neu’n 

fenter tai cydweithredol 

barod sy’n archwilio 

posibiliadau... 
…darllenwch ymlaen 
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Gellir dechrau cynllun tai cydweithredol newydd mewn gwahanol 

ffyrdd.  Fodd bynnag mae pob dull fel arfer yn galw am elfennau 

tebyg i lwyddo, ac mae angen gofyn cwestiynau tebyg yn y rhan 

fwyaf o sefyllfaoedd: 

 
 

A yw’r amser a'r sgiliau gan y 

grŵp i gyflawni cynllun tai? 

A all y grŵp gael 

cefnogaeth wleidyddol leol? 

A oes angen cymdeithas 

dai’n bartner? Sut y byddai 

hynny’n gweithio? Pa 

adnoddau sydd eu hangen i 

adeiladu a datblygu’r fenter 

gydweithredol? 

Daw grŵp o bobl at ei 

gilydd yn gymuned i 

gydweithio ar ddiwallu 

anghenion tai lleol 

Mae Cyngor lleol yn 

dymuno cynnig  opsiynau tai 

cydweithredol i bobl leol 

Sut all y Cyngor ddod o 

hyd i bobl leol i ddatblygu 

cynllun tai cydweithredol?  

Pa gymdeithas dai bartner 

fyddai fwyaf addas i 

weithio gyda menter tai 

cydweithredol leol? Pa 

adnoddau sydd ar gael? 

Mae cymdeithas dai’n 

penderfynu y gallai cynllun 

newydd fod yn 

gydweithredol 

Sut y mae’n creu cymuned 

a allai fod yn aelodau 

sylfaenol y fenter 

gydweithredol? Sut y gallai’r 

Cyngor lleol helpu? Pa 

adnoddau sydd ar gael i 

helpu i ddatblygu’r fenter 

gydweithredol? 

Mae menter tai 

cydweithredol barod yn 

dymuno datblygu cartrefi 

newydd neu sefydlu tai 

cydweithredol newydd. 

Pwy fydd yn byw yn y 

cartrefi newydd a 

ddatblygir? A fydd 

aelodau’r fenter 

gydweithredol yn 

cyflawni’r cynllun? A oes 

angen cymdeithas 

bartner? Pa adnoddau 

sydd ar gael? 
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Creu cynllun tai hyfyw 
 

Rydym wedi diffinio cydrannau cynllun tai cydweithredol hyfyw 

isod. Dyma’r pethau y mae’n debygol y byddai eu hangen ar 

bob cynllun tai cydweithredol ac eithrio rhai bach iawn, er y 

gallant ddigwydd mewn ffyrdd gwahanol ac mewn trefn 

wahanol. 

 
  

Mae angen grŵp o bobl 

leol a fydd yn ffurfio ac yn 

gyfrifol am y grŵp tai 

cydweithredol.  Mae angen 

iddo ddatblygu trefn 

lywodraethu effeithiol i fod 

yn gynaliadwy 

Grŵp tai cydweithredol 

cynaliadwy 

Cefnogaeth ymarferol y 

Cyngor lleol 

Mae cefnogaeth y Cyngor 

lleol yn hanfodol. Mae 

ganddo fynediad i 

safleoedd, adnoddau a 

chymdeithasau tai partner 

posibl neu y gall gyfeirio 

atynt.  Mae hefyd yn 

gosod strategaethau tai 

lleol 

Partneriaeth ddatblygu 

realistig 

Mae angen datblygu’r rhan 

fwyaf o gynlluniau mewn 

partneriaeth â chymdeithas 

dai barod. Mae ganddi 

fynediad at adnoddau, 

sgiliau datblygu a 

phartneriaethau. 

Safle/adeilad(au) real a 

chynnig cynllun realistig 

Mae angen naill ai safle 

adeiladu neu adeiladau 

parod ar gynllun tai.  Bydd 

arno angen hefyd gynllun 

busnes hyfyw ar gyfer 

costau datblygu a 

rheolaeth hir dymor. 
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Grŵp tai cydweithredol 
 

Efallai mai creu grŵp tai cydweithredol llwyddiannus a 

chynaliadwy yw’r rhan fwyaf heriol o ddatblygu cynllun tai 

cydweithredol.  Mae’n ymwneud ag ysbrydoli grŵp o bobl i 

weithredu’n gymuned, i gydweithio, i gymryd cyfrifoldeb am eu 

dyfodol ac i weithio mewn tîm.  Mae hyn yn debygol o fod dros 

sawl blwyddyn – i ddechrau yn ystod y cyfnod sefydlu, ac yn 

bwysicach, ar ôl adeiladu’r tai pan fo’r brwdfrydedd gwreiddiol o 

bosib wedi pylu.  O’r cychwyn cyntaf, mae angen ffyrdd i’r grŵp 

gael ei adnewyddu a’i adfywio gyda phobl newydd dros gyfnod. 

 

Pwy fydd yr aelodau cyntaf ac ymhle y dewch o hyd iddynt? 

 

Yr her gyntaf yw pennu aelodau sylfaenol. Mewn nifer o 

sefyllfaoedd dyma’r bobl gyntaf fydd yn byw yn y cartrefi a 

adeiladir.  Po gynharaf y cânt eu pennu ac y deuant yn rhan o’r 

grŵp cymunedol, y gorau a’r cryfach fydd y grŵp sy’n symud i’r 

cartrefi. Mae o ble y gallent ddod yn dibynnu ar: 

 

 

 bwy sydd wedi dechrau’r cynllun tai cydweithredol (h.y. grŵp 

cymunedol lleol, cymdeithas dai neu gyngor lleol) 

 y ddeiliadaeth a fwriedir ar gyfer y cartrefi a’r incwm fydd ei 

angen ar bobl i fyw yna 

 o ble mae’r arian i adeiladu’r cartrefi wedi dod ac a fydd 

gofynion ynghlwm wrth unrhyw arian grant i roi cartrefi i bobl 

sydd mewn angen o ran tai 

 

 

Gallai ffynonellau posibl ar gyfer aelodau sylfaenol gynnwys: 

 

 

 llafar gwlad neu ymledu’r gair trwy rwydweithiau cymunedol 

lleol 

 dyraniadau’r Cyngor lleol neu gymdeithas dai neu systemau 

cynghori ar dai 
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Os yw dulliau anffurfiol yn cael eu defnyddio i bennu aelodau 

sylfaenol, mae’n bwysig ar ryw adeg ddatblygu system fwy ffurfiol 

lle mae’r cartrefi ar gael yn deg ac yn dryloyw i unrhyw un sydd 

am gymryd rhan. 

 

Os ydych yn defnyddio systemau’r Cyngor lleol neu gymdeithas 

dai i bennu aelodau sylfaenol, mae’n bwysig: 

 

 

 y caiff ei hysbysebu’n glir ac ymhell o flaen llaw y bydd y 

cynllun tai yn gydweithredol a bod disgwyl i ymgeiswyr 

llwyddiannus ddod yn aelodau cydweithredol a chymryd 

rhan yn rhaglen ddatblygu’r fenter gydweithredol ac mewn 

cynnal y fenter gydweithredol. 

 

 ystyried anghenion y grŵp cymunedol datblygol wrth bennu 

aelodau sylfaenol.  Pan fo arian grant yn ei wneud yn 

ofynnol i roi cartrefi i bobl sydd mewn angen o ran tai, mae 

angen cydbwyso’r angen hwnnw â pharodrwydd yr 

ymgeiswyr i gymryd rhan mewn cynllun tai cydweithredol. 

 

 bod angen pennu cynifer o’r aelodau sylfaenol â phosibl 

ymhell cyn iddynt symud i’r cartrefi newydd. Gallai hyn 

olygu y bydd angen i’r Cyngor neu’r gymdeithas dai 

ddyrannu cartrefi ymlaen llaw. 

 

 

Pwy sy’n datblygu gweledigaeth wreiddiol y cynllun? 

 

Bydd y rheini y caiff eu recriwtio’n aelodau sylfaenol grŵp yn 

dibynnu ar weledigaeth wreiddiol y cynllun – yn arbennig lefelau 

incwm y bobl y bwriedir rhoi tŷ iddynt. 

 

Mae elfen fawr o iâr ac wy ynghlwm wrth ddatblygu’r 

weledigaeth wreiddiol ar gyfer cynllun tai cydweithredol!  Gallai 

fod grŵp cymunedol o bobl ar wahanol lefelau incwm wedi dod 

at ei gilydd gyda gweledigaeth am gynllun tai a rennir.  Gallai fod 

Cyngor lleol yn ceisio bodloni angen lleol am dai a nodwyd trwy 

gynllun tai cydweithredol.  Neu gallai cymdeithas dai benderfynu 



 

     Tai newydd cydweithredol ac a arweinir gan y gymuned  17 
 

y gallai cynllun newydd y mae’n ei ddatblygu fod yn 

gydweithredol. 

 
 

  

Gall gwirioneddau arian 

olygu bod angen 

newidiadau (e.e. efallai dim 

ond pobl dan amgylchiadau 

penodol all gael mynediad 

at y tai, neu bobl ar lefelau 

incwm penodol neu sydd â 

mynediad at forgais neu 

adnoddau. 

Waeth pwy sy’n gyfrifol am y 

weledigaeth wreiddiol, mae 

angen hyblygrwydd. 

Mae’n anffodus os yw pobl 

wedi bod yn rhan o 

ddatblygiad cynnar cynllun 

ac yn darganfod wedyn na 

allant fod yn rhan ohono 

oherwydd eu 

hamgylchiadau neu eu lefel 

incwm. 

Mae’n beth da, ond nid pob 

tro’n hawdd, gweithio allan 

pwy all fyw yn y cartrefi mor 

gynnar yn y broses â phosibl. 

Os daw’r weledigaeth 

wreiddiol gan y Cyngor neu 

gymdeithas dai… 

 …bydd hyblygrwydd yn 

helpu’r grŵp cymunedol a 

grëir i gael perchenogaeth ar 

y weledigaeth a’i datblygu 

mewn ffordd addas ar eu 

cyfer. 

Mae angen rheswm ar 

gynllun tai cymunedol 

cynaliadwy i gydweithredu. 

Mae arno angen grymoedd 

gwneud penderfyniadau 

dros faterion real – rheswm i 

ddod at ei gilydd pan fo 

cyffro datblygu cartrefi 

newydd yn pylu. 
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Datblygu’r grŵp 

 

 

Nid yw’n bosibl rhoi grym i bobl. Cymryd grym yn unig y gall pobl 

ei wneud.  Y gorau y gall sefydliadau allanol ei wneud yw creu’r 

amodau lle y bydd pobl yn dewis cymryd grym.   

 

 

Mae tai cydweithredol yn dibynnu ar bobl yn cymryd cyfrifoldeb 

ymarferol am wneud penderfyniadau.  Heb hynny ni allwch gael 

tai cydweithredol. 

 

Mae angen rhaglen datblygu grŵp ar grŵp tai cydweithredol er 

mwyn iddo allu cyflawni’r cyfrifoldebau mae’n eu cymryd. Bydd y 

rhaglen hon yn helpu’r grŵp i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol yn 

ogystal â’i alluogi i lunio sut y bydd y sefydliad tai cydweithredol 

yn gweithredu.  Bydd angen i’r rhaglen fod yn benodol i 

gyfrifoldebau’r grŵp ac i amgylchiadau lleol, ond mae’n debygol 

y bydd angen ymdrin â’r meysydd canlynol: 

 

 

 Sut y bydd y sefydliad tai cydweithredol yn edrych? 

 Sgiliau’r pwyllgor a rolau’r swyddogion 

 Beth yw ystyr “llywodraethu” a sut y gwneir yn dda? 

 Beth yw ystyr bod yn sefydliad cyfreithiol? 

 Darparu gwasanaethau tai ac eraill o safon 

 Dyletswydd gofal ac iechyd a diogelwch 

 Rheoli’r arian 

 Cynllunio busnes a rheoli risg 

 Dynameg grŵp a datrys anghydfod 

 Sgiliau trafod 

 Y broses datblygu tai 
 

 

Mae’r mudiad Tai Cydweithredol a Chymunedol ac eraill wedi 

datblygu fframweithiau achredu llywodraethu da sy’n galluogi 

grwpiau i hunan asesu yn erbyn rhestr wirio llywodraethu wrth 

iddynt ddatblygu.  Pe dymunant, mae’r fframwaith Tai 

Cydweithredol a Chymunedol yn galluogi grwpiau i gael 
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cadarnhad allanol annibynnol bod ganddynt y cyfan sydd ei 

angen arnynt i lywodraethu. 

 

Cefnogaeth ymgynghorol 

 

Mae’n bosibl y bydd ymgynghorydd yn gweithio gyda’r grŵp tai 

cydweithredol datblygol er mwyn hwyluso’r rhaglen ddatblygu a 

rhoi cyngor cyffredinol i’r grŵp ac unrhyw gymdeithas dai sy’n 

bartner.  Gallai’r rhinweddau canlynol fod yn fuddiol ar gyfer 

ymgynghorydd sy’n cefnogi rhaglen datblygu tai cydweithredol: 

 

 

 profiad blaenorol o ddarparu gwasanaethau llwyddiannus i 

ddatblygiadau tai cydweithredol neu eu tebyg 

 gwybodaeth am lywodraethu ac ariannu tai cydweithredol 

neu eu tebyg 

 gwybodaeth am reoli tai cydweithredol (yn amodol ar 

gyfrifoldebau cydweithredol arfaethedig) 

 dealltwriaeth o fodelau tai cydweithredol a strwythurau a 

materion cyfreithiol 

 sgiliau hyfforddi a datblygu effeithiol ar gyfer grwpiau 

cymunedol 

 profiad blaenorol o weithio gyda chymdeithasau tai ac 

awdurdodau lleol 

 gwybodaeth gyffredinol o’r sectorau tai cydweithredol, 

cyllid a chymdeithasau tai 

 gwybodaeth gyffredinol am amgylchedd y polisi tai 

 yn gallu hwyluso datblygiad y grŵp 

 

 

Fodd bynnag, mae’n bwysig na chaiff cynlluniau tai 

cydweithredol eu harwain gan rywun sydd i’w weld yn 

ymgynghorydd â bwriadau da.  Bydd rhaid i’r grŵp cydweithredol 

ymdopi ar eu pennau eu hunain pan fo’r ymgynghorydd wedi 

mynd. 

 

Mae hefyd yn bwysig bod yn wyliadwrus o gynghorwyr (ac eraill) 

sy’n cynnig eu model parod penodol.  O brofiad, er bod 

nodweddion cyffredin rhwng cynlluniau tai cydweithredol nid oes 

dau gynllun yn unfath.  Gwerth tai cydweithredol yw eu bod yn 
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galluogi cymunedau a rhanddeiliaid lleol i ddatblygu cynlluniau 

tai pwrpasol sy’n addas ar eu cyfer yn eu hamgylchedd lleol. 

 

Ymweld â chynlluniau parod 

 

Mae bob amser yn ddefnyddiol ymweld â chynlluniau tai 

cydweithredol parod (gan gofio na fyddwch yn dod o hyd i un 

sy’n union debyg i’ch un chi).  Gall y mudiad Tai Cydweithredol a 

Chymunedol (a sefydliadau eraill sy’n cefnogi tai a arweinir gan y 

gymuned) eich cyfeirio at y rhai y gallant fod o ddefnydd i chi. 
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Gweithio gyda’r Cyngor  
 

Mae gan Gynghorau lleol gyfrifoldeb statudol i gynhyrchu 

strategaeth dai ar gyfer eu hardal leol, gan nodi sut y bydd pobl 

mewn angen o ran tai yn yr ardal yn cael tŷ.  Maent fel arfer yn 

ymgynghori’n eang ar y strategaeth honno.  Mae rhai Cynghorau 

lleol yn cynnwys cyfeiriad at dai cydweithredol yn eu strategaeth 

dai, neu agweddau arno.  Hyd yn oed os nad ydynt, dros y 

blynyddoedd diwethaf gwelwyd nifer cynyddol o Gynghorau’n 

mynegi diddordeb mewn cefnogi datblygu cynlluniau tai 

cydweithredol.  Mae’r mudiad Tai Cydweithredol a Chymunedol 

fel arfer yn fodlon ateb ceisiadau gan Gynghorau am wybodaeth 

a chyflwyniadau am dai cydweithredol. 

 

Mae Cynghorau lleol yn gweithio mewn amryw ffyrdd i gefnogi 

cynlluniau tai.  Maent yn aml yn gweithio gyda chymdeithasau tai 

partner dynodedig, a gallant helpu i ddod o hyd i gymdeithas dai 

i gefnogi cynllun tai cydweithredol.  

 

Os yw cynllun tai’n cydymffurfio â’u strategaethau tai lleol, gallai 

Cynghorau lleol hefyd ddarparu adnoddau.  Mae hyn yn debygol 

o fod yn amser swyddog, ond mae rhai Cynghorau lleol wedi 

darparu rhywfaint o arian.  Rydym wedi clywed am Gynghorau 

lleol yn cefnogi tai cydweithredol yn y ffyrdd canlynol: 

 
 

 Dylent allu adnabod a yw cynllun tai cydweithredol 

arfaethedig yn cyfateb ag anghenion tai lleol a sut y mae’n 

gwneud hynny 

 Gallant helpu i bennu safleoedd posibl ar gyfer y datblygiad a 

helpu i esbonio cyd-destun a gofynion cynllunio lleol 

 Gallant ddefnyddio’u gwasanaeth cyngor ar dai i bennu 

aelodau sylfaenol posibl ar gyfer cynllun tai cydweithredol 

 Gallant hwyluso a chefnogi partneriaethau rhwng grwpiau 

cymunedol a chymdeithasau tai 

 Os oes tai Cyngor yn eiddo iddynt neu os oes ganddynt 

fynediad at gronfeydd wrth gefn neu fenthyciadau, gallant 

ddefnyddio’r rhain i ddarparu benthyciadau ar gost isel 
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 Gall Cynghorau lleol fabwysiadu strategaethau ymarferol i 

gefnogi tai cydweithredol, gan ddweud wrth eu cymdeithas 

dai bartner eu bod yn dymuno i gynllun fod yn gydweithredol 
 

 

Cam cyntaf y gallai grŵp cymunedol ei gymryd i gysylltu â’r 

Cyngor lleol yw cysylltu â chynghorwyr lleol neu’r swyddogion 

strategol perthnasol yn y Cyngor.  Efallai bydd cynghorwyr lleol yn 

fwy tebygol o ymateb yn bositif i lais eu hetholwyr lleol. 

 

Hyd yn oed pan fo Cyngor lleol yn cefnogi cynllun tai 

cydweithredol ac yn dymuno gwaredu tir, adeiladau neu asedau 

eraill ar brisiau sy’n is na’r farchnad er mwyn i’r cynllun fod yn 

hyfyw a fforddiadwy, mae rheolau y mae’n rhaid eu dilyn o ran 

gwaredu asedau am y pris gorau1.  Gallai fod yn bosibl fodd 

bynnag, y bydd modd ystyried y gwerth cymdeithasol a ddaw yn 

sgil cynllun tai cydweithredol. 

 

Mewn rhai sefyllfaoedd, mae Cynghorau lleol yn ceisio’r incwm 

mwyaf posibl o’r asedau maent yn eu gwaredu trwy geisio’r 

cynnig cystadleuol uchaf ar eu cyfer.  Mae hyn yn ddealladwy yn 

yr hinsawdd ariannol sydd ohoni. Fodd bynnag, mae’r dull hwn yn 

ei wneud yn anodd gwireddu gwerth cymdeithasol cynlluniau tai 

cydweithredol, ac mae fel arfer yn anodd iawn i gynlluniau tai 

cydweithredol gystadlu am safleoedd yn erbyn y sector preifat. 

Gall y mudiad Tai Cydweithredol a Chymunedol gynghori 

Cynghorau lleol ynghylch sut y gallent ddatblygu tai 

cydweithredol, ond nid ydym mewn sefyllfa i lunio cynigion 

cystadleuol am safleoedd. 

 

Bu trafodaeth ynglŷn â throsglwyddo’r swyddogaeth dai strategol 

mewn rhai ardaloedd, a rhywfaint o’r swyddogaeth rhoi grantiau 

tai cyhoeddus, i Bartneriaethau Menter Lleol – partneriaethau 

rhanbarthol rhwng busnesau ac awdurdodau lleol fydd â rôl 

oruchwylio dros ddatblygiad economaidd lleol. 

  

                                                           
1
  Disgwylir i awdurdodau lleol fel arfer werthu asedau ar werth orau’r farchnad. Fodd bynnag, mae yna 

eithriadau – mae’r ddolen yn esbonio hyn. 

http://www.rics.org/uk/knowledge/more-services/guides-advice/local-authority-asset-management/local-authority-asset-management-07-disposal-of-land-at-less-than-best-consideration/
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Partneriaid cymdeithasau tai 
 

Gall cymdeithasau tai chwarae rhan bwysig sy’n aml yn hanfodol 

wrth ddatblygu tai cydweithredol.  Cymdeithasau tai yw’r prif 

sefydliadau a ariannwyd yn gyhoeddus i adeiladu cartrefi i bobl 

ar incwm isel ers 1980au, felly mae ganddynt asedau ac 

adnoddau defnyddiol.  Mae ganddynt sgiliau o ran datblygu tai, 

adeiladu’r partneriaethau sydd eu hangen i wireddu cynllun, 

sicrhau bod cynlluniau’n cael caniatâd cynllunio, ac ariannu 

cynlluniau tai. 

 

Mae’r rhan fwyaf hefyd yn “Ddarparwyr Cofrestredig” (yn Lloegr) 

ac yn “Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig” (yng Nghymru).  

Golyga hyn eu bod wedi cofrestru gyda’r Llywodraethau priodol 

neu’u hasiantaethau ac yn gallu cael arian cyhoeddus i adeiladu 

cartrefi newydd2. 

 

 

Gallai gweithio gyda chymdeithasau tai partner ei wneud yn 

llawer haws datblygu cartrefi newydd. 

 

 

Mae’r mudiad Tai Cydweithredol a Chymunedol wedi gweithio 

gyda chymdeithasau tai a’r staff oddi mewn iddynt, sy’n dda o 

ran deall dynameg cymunedau a hwyluso twf ymreolaeth a 

hunan gyfrifoldeb mewn sefydliadau tai cydweithredol. 

 

Fodd bynnag, golyga’r enghreifftiau prin o dai cydweithredol 

mewn cymdeithasau tai nad yw cymdeithasau tai yn aml yn 

cyflogi staff sydd â phrofiad o’r sector, ac yn aml mae angen 

helpu staff cymdeithasau i ddeall beth yw tai cydweithredol.  Mae 

hefyd yn bwysig deall bod rhaid i gymdeithasau tai gydymffurfio 

â’r gofynion arnynt gan eu benthycwyr a gyda safonau 

rheolaethol a rheoliadau Llywodraethol eraill efallai nad ydynt yn 

ymddangos yn briodol bob amser i grwpiau cymunedol. 

 

                                                           
2
  Yn Lloegr, gall Cynghorau lleol a sefydliadau “er elw” eraill gael arian cyhoeddus dan amgylchiadau penodol 

hefyd. 
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Mae angen cymryd a rhoi wrth adeiladu partneriaeth rhwng grŵp 

cymunedol a chymdeithas dai – cyfaddawdu i gyrraedd yr ateb 

gorau fydd yn galluogi datblygu cynllun tai cydweithredol. 
 

Materion y gallai’r grŵp 

cymunedol eu harchwilio gyda 

chymdeithas dai bartner 

Materion y gallai’r gymdeithas 

dai eu harchwilio gyda grŵp 

cymunedol partner 
 

Yn y gymdeithas: 

 sgiliau datblygu – a ydynt yn 

adeiladu tai mae’r grŵp 

cymunedol yn eu hoffi? 

 hanes o ddatblygu tai 

cydweithredol 

 hanes o gynnwys ei 

thenantiaid (siarad efallai â 

thenantiaid y gymdeithas 

ynglŷn â hyn) 

 yn agored ac yn dryloyw (yn 

gyffredinol ac am gostau a 

ffioedd datblygu) 

 hyblygrwydd am opsiynau 

modelau rheoli tai 

cydweithredol 

 parodrwydd i gynnwys y grŵp 

cymunedol wrth ddylunio’r 

cartrefi newydd 

 graddau llywodraethu a 

hyfywedd3. 
 

 

Yn y grŵp cymunedol: 

 ymroddiad, dyfalbarhad a 

brwdfrydedd 

 prosesau llywodraethu a 

gwneud penderfyniadau 

 mynediad at a chefnogaeth 

gan y gymuned leol 

 perthynas â’r awdurdod lleol 

 gwerthfawrogi’r 

cyfnewidiadau sydd ynghlwm 

wrth ddatblygu tai a 

pharodrwydd i gydweithio a 

chyfaddawdu 

 gobeithion hir dymor i 

berchen ar neu reoli eu 

hasedau 

 profiad blaenorol o sefydliad 

cymunedol a sgiliau codi 

arian 

 ymagwedd at gyfleoedd 

cyfartal ac amrywiaeth 

 

Mae nifer fach o gymdeithasau tai cydfuddiannol yn Lloegr a 

Chymru4 sydd wedi’u sefydlu’n unol ag egwyddorion a 

                                                           
3
  ar gael ar www.homesandcommunities.co.uk/ourwork/regulatory-judgements (Lloegr) a 

www.wales.gov.uk/topics/housing-and-regeneration/services-and-
support/regulation/financialviabilityjudgements (Cymru) 

4
  mae’r rhain yn cynnwys  pedair Cymdeithas Porth y Gymuned (Greenfields Community Homes, Phoenix 

Community Homes, Preston Community Gateway, Watford Community Housing Trust), Rochdale 
Boroughwide Homes a WATMOS Community Homes yn Lloegr a phedair cymdeithas Gymunedol 
Gydfuddiannol yng Nghymru (Bron Afon Community Homes, NPT Homes, RCT Homes, Tai Calon) 

http://www.homesandcommunities.co.uk/ourwork/regulatory-judgements
http://www.wales.gov.uk/topics/housing-and-regeneration/services-and-support/regulation/financialviabilityjudgements
http://www.wales.gov.uk/topics/housing-and-regeneration/services-and-support/regulation/financialviabilityjudgements
http://www.greenfieldsch.org.uk/
http://phoenixch.org.uk/
http://phoenixch.org.uk/
http://www.communitygateway.co.uk/
http://www.wcht.org.uk/
http://www.rbhousing.org.uk/
http://www.rbhousing.org.uk/
http://www.watmos.org.uk/
http://www.bronafon.org.uk/
http://www.npthomes.co.uk/
http://www.rcthomes.co.uk/main.cfm
http://www.taicalon.org/
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gwerthoedd cydweithredol.  Efallai byddant yn arbennig o 

debygol o gefnogi cynlluniau tai cydweithredol. 

 

Pan fo cymdeithas dai’n cychwyn ar gynllun tai cydweithredol, 

mae’n bwysig ei bod yn hwyluso twf y gymuned gydweithredol yn 

gywir.  Nod y sefyllfa hon yw datblygu rheolaeth gymunedol “o’r 

gwaelod i fyny”, ond mae’n eironig bod hyn yn ymagwedd “o’r 

brig i lawr” (h.y. y gymdeithas dai’n penderfynu y bydd cynllun yn 

gydweithredol o’r dechrau), er nad yw’n fwy “o’r brig i lawr” na 

thybio y bydd yn eiddo i’r gymdeithas dai a’r gymdeithas fydd yn 

ei reoli’n gonfensiynol.  Mae’n ymagwedd a all ac sydd wedi 

gweithio, ond dyma rai pwyntiau a fydd yn ei wneud yn fwy 

effeithiol: 

 

 

 Mae angen pennu aelodau sylfaenol y fenter gydweithredol 

mor gynnar â phosibl yn y broses. Mae llawer yn anoddach 

ysbrydoli pobl i gydweithredu pan fyddant wedi symud i’w 

cartrefi. 

 

 I ddechrau, mae’n debygol y bydd darpar gydweithredwyr 

wedi’u drysu wrth glywed y bydd y cynllun yn fenter 

gydweithredol.  Mae’n debygol mai eu cymhelliant 

gwreiddiol fydd byw mewn cartref fforddiadwy.  Bydd y ffaith 

ei fod yn fenter gydweithredol yn estron iddynt. 

 

 Dalier ati. Pe gwneir rhaglen ddatblygu’r fenter 

gydweithredol yn gywir, caiff yr aelodau eu hysbrydoli a 

byddant yn dod yn gymuned erbyn iddynt symud i mewn.  

Fodd bynnag, bydd yn gwneud synnwyr ar wahanol 

gyfnodau i asesu a fydd y cynllun yn llwyddo’n fenter 

gydweithredol. 

 

 Mae angen rhywbeth i gydweithredu arno ar y fenter 

gydweithredol.  Rhaid iddi fod mewn sefyllfa i wneud  ei 

phenderfyniadau ei hun am faterion real sy’n gwneud 

gwahaniaeth i’r gwasanaethau mae’r aelodau’n eu cael. 

 

 Rôl y gymdeithas dai yw hwyluso’r fenter gydweithredol i 

wneud ei phenderfyniadau ei hun. 
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 Mae angen i’r gymdeithas dai fod yn hyblyg ynglŷn â sut y 

mae’r fenter gydweithredol yn penderfynu gwneud pethau.  

Ni all ddweud wrth y fenter gydweithredol bod rhaid iddi 

wneud pethau yn yr un ffordd â’r gymdeithas.  Byddai 

hynny’n groes i ddiben sefydlu menter gydweithredol. 

 

 

Rolau posibl ar gyfer cymdeithasau tai 

 

Mae amryw rolau y gall cymdeithas dai eu chwarae i gefnogi tai 

cydweithredol.  Mae angen i’r grŵp cydweithredol a’r 

gymdeithas drafod pa rolau i’w chwarae a sut (hyd yn oed pan 

fo’r grŵp wedi’i sefydlu gan y gymdeithas dai). 

 

Rolau posibl ar gyfer 

cymdeithasau tai 

Menter gydweithredol wedi’i sefydlu gan 

Y gymuned neu 

Gyngor lleol 

Gymdeithas dai 

Ffurfio cysyniad y 

cynllun gyda’r 

Cyngor lleol 

 Ydy – ond mae 

angen hyblygrwydd 

i alluogi newid 

Hwyluso datblygu 

grŵp cydweithredol 

Gallai’r gymdeithas 

dai roi ychydig o 

gefnogaeth 

Bydd angen i’r 

gymdeithas dai roi 

cefnogaeth hwyluso 

Y broses datblygu tai Gellid talu’r 

gymdeithas dai i roi 

cefnogaeth 

Byddai’r gymdeithas 

dai’n cael ei thalu i 

roi cefnogaeth 

Perchen ar y tai Efallai y bydd angen i’r tai fod yn eiddo i’r 

gymdeithas dai (am gyfnod o leiaf) 

oherwydd rhesymau cyllid neu eraill 

Cytundeb cyfreithiol 

â’r fenter 

gydweithredol 

Ei angen os yw’r tai’n eiddo i’r gymdeithas 

Rheoli’r tai Gall y fenter gydweithredol benderfynu y 

byddai’n well i’r gymdeithas dai ddarparu 

gwasanaethau rheoli tai ond dylid trafod 

hyn â’r fenter gydweithredol 
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Dylid bod yn glir o’r dechrau ynglŷn â ffioedd y gymdeithas dai o 

ran costau datblygu a chostau gwasanaethau eraill. 

 

Tai cydweithredol parod 
 

Mae’r mudiad Tai Cydweithredol a Chymunedol yn gweld nifer 

cynyddol o fentrau tai cydweithredol sy’n dymuno ymchwilio i 

adeiladu cartrefi cydweithredol newydd.  Mewn sawl achos, mae 

gan fentrau tai cydweithredol asedau sylweddol, naill ai yn eu 

cartrefi parod a/neu arian parod yn y banc, y byddai’n eu 

galluogi i godi’r arian i adeiladu cartrefi newydd. 

 

Gallai mentrau cydweithredol parod sydd ag asedau 

ddefnyddio’u hasedau i ddatblygu cartrefi newydd, naill ai’n rhan 

o’u menter gydweithredol barod neu drwy gefnogi datblygu 

sefydliad tai cydweithredol gwahanol a/neu newydd. 

 

Os yw mentrau cydweithredol parod yn defnyddio’r arian sydd 

ganddynt yn y banc yn unig, ni fyddai hyn yn arwain at ddatblygu 

nifer fawr o gartrefi newydd, hyd yn oed pe byddent mewn 

partneriaeth â mentrau cydweithredol eraill.  Mae’r mudiad Tai 

Cydweithredol a Chymunedol yn amcangyfrif bod capasiti ar 

draws y sector mentrau tai cydweithredol cyfan i godi arian a allai 

adeiladu dros 5,000 o dai.  Mae hyn yn bennaf oherwydd nad 

yw’r rhan fwyaf o fentrau tai cydweithredol wedi datblygu tai ers 

peth amser ac maent naill ai wedi talu eu benthyciadau tai yn 

llawn neu maent yn agos at wneud hynny.  Golyga hyn fod 

ganddynt asedau y gallant eu defnyddio i fenthyg arian.  Gallai 

bod rhai yn meddu ar eu tir eu hunain y gellid adeiladu cartrefi 

newydd arno a lleihau cost eu datblygu. 

 

Gall amryw sefydliadau (Tai Cydweithredol a Chymunedol, 

darparwyr gwasanaethau mentrau tai cydweithredol, a darpar 

gymdeithasau tai partner) roi cyngor i fentrau cydweithredol ar y 

canlynol: 
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 a oes asedau ganddynt y gellid eu defnyddio i godi arian trwy 

archwilio’u cyfrifon 

 sut orau i ffurfio cysyniad datblygiad tai newydd a fyddai’n 

addas i ethos y fenter gydweithredol 

 gyda phwy y gallant weithio i ddatblygu cynllun newydd 

 

 

 

Cynnig cynllun realistig 
 

Mae llunio cynnig cynllun realistig yn cynnwys pennu: 

 

 

 safle datblygu neu adeiladau a all gael caniatâd cynllunio ar 

gyfer y cynllun tai cydweithredol arfaethedig 

 model datblygu a chynllun ariannu’n nodi’r hyn sydd ei 

angen i godi arian at y cynllun 

 cynllun busnes hirdymor ar gyfer rheoli’r cynllun sy’n cynnwys 

costau cynnal a chadw hirdymor 

 

 

Mae Locality ar hyn o bryd yn datblygu offer ariannu a allai helpu 

asesu hyfywedd cynlluniau tai cydweithredol newydd. 

 

Safle’r datblygiad /adeiladau 

 

Gall pennu safleoedd neu adeiladau i ddatblygu cynlluniau tai 

cydweithredol fod yn heriol, yn arbennig pan fo tir fel arfer yn brin.  

Mewn ardaloedd dinesig, gellid datblygu adeiladau parod (neu 

dir lle’r oedd adeiladau parod) yn gartrefi newydd.  Mewn 

ardaloedd gwledig, gallai fod yn fater o weithio gyda 

thirfeddianwyr lleol a/neu’r cyngor lleol sy’n cefnogi’r syniad o dai 

cydweithredol er mwyn datblygu cartrefi ar safleoedd maes glas 

neu safleoedd sydd wedi’u heithrio penodol.  Gallai’r Cyngor lleol 

helpu i bennu safleoedd neu adeiladau posibl, ac mae amryw 

http://locality.org.uk/
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restrau a gwefannau sy’n nodi tir neu gyfleoedd datblygu sy’n 

eiddo cyhoeddus ar hyn o bryd5. 

 

Bydd cael caniatâd cynllunio ar gyfer y cynllun tai cydweithredol 

yn fagl bwysig i’w goresgyn ar safleoedd maes glas neu pan yr 

awgrymir newid defnydd.  Yn Lloegr, gallai fod yn ddefnyddiol 

bod yn ymwybodol o newidiadau diweddar i bolisïau’r 

Llywodraeth gyda’r nod o alluogi cymunedau lleol i gael mwy o 

reolaeth dros benderfyniadau cynllunio.  Mae grwpiau Cynllunio 

cymdogaeth yn galluogi pobl leol i fod ynghlwm wrth ffurfio 

cynlluniau’r gymdogaeth leol.  Mae darpariaethau Hawl 

Cymunedau i Adeiladu yn galluogi pobl leol i gael caniatâd 

cynllunio trwy refferenda lleol yn arbennig pan fo angen cartrefi 

lleol mewn ardaloedd gwledig. 

 

Bydd cymdeithas dai bartner fel arfer yn gyfarwydd â phrosesau 

cael caniatâd cynllunio, ond byddai cefnogaeth gadarn gan 

gymunedau lleol yn helpu. 

 

Y model datblygu – o ble y daw’r arian? 

 

Y mater allweddol yw o ble y daw’r arian i adeiladu’r cartrefi 

mewn cynllun tai cydweithredol.  Gallai fod nifer o ffynonellau 

posibl i gael yr arian angenrheidiol: 

 

 

 benthyciadau gan sefydliadau ariannol 

 benthyciadau trwy gyfleusterau benthyg y Cyngor lleol 

 stoc benthyciadau a chyfranddaliadau cymunedol gan 

fuddsoddwyr preifat (unigolion neu sefydliadau) 

 buddsoddiad personol gan aelodau’r tai cydweithredol (yn 

dibynnu ar fath y cynllun sy’n cael ei ddatblygu) 

 arian grant neu fenthyciad gan y Llywodraeth leol neu 

genedlaethol, sefydliadau elusennol neu sefydliadau eraill 

 tir, adeiladau ac adnoddau eraill o ffynonellau cyhoeddus 

neu breifat (rhai wedi’u darparu’n is na’u gwerth ar y 

farchnad) 

 
                                                           
5
  gan gynnwys safleoedd a/neu adeiladau  sy’n eiddo i neu’n cael eu gwerthu gan yr Asiantaeth Cartrefi a 

Chymunedau. Mae cofrestr debyg gan Lywodraeth Cymru. 

https://www.gov.uk/government/policies/giving-communities-more-power-in-planning-local-development/supporting-pages/neighbourhood-planning
https://www.gov.uk/government/policies/giving-communities-more-power-in-planning-local-development/supporting-pages/neighbourhood-planning
https://www.gov.uk/government/policies/giving-people-more-power-over-what-happens-in-their-neighbourhood/supporting-pages/community-right-to-build
https://www.gov.uk/government/policies/giving-people-more-power-over-what-happens-in-their-neighbourhood/supporting-pages/community-right-to-build
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Benthyciadau sefydliadol 

 

Mae mwyafrif y costau datblygu’n debygol o ddod o arian 

benthyciadau, a mwy na thebyg gan sefydliadau ariannol.  

Rhennir yr arian benthyciadau hwn fel arfer yn ddau gategori: 

 

 

 arian tymor byr (e.e. pump i saith mlynedd) sy’n galluogi 

adeiladu’r tai 

 arian hirdymor (e.e. deng mlynedd ar hugain efallai) sy’n 

galluogi ad-dalu’r costau datblygu’n llawn dros amser o 

arian rhent a/neu ffynonellau eraill 

 

 

Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau ariannol sy’n draddodiadol wedi 

darparu arian ar gyfer cynlluniau tai bellach yn darparu arian 

tymor byr yn unig.  Wrth wneud hyn, maent am wybod o ble y 

byddai’r sefydliad yn cael arian hirdymor er mwyn gallu talu eu 

benthyciadau’n ôl. 

 

Bydd llawer o fenthycwyr dim ond yn benthyg i landlordiaid sydd 

wedi cofrestru naill ai â’r Asiantaeth Cartrefi a Chymunedau yn 

Lloegr (lle cânt eu galw’n Ddarparwyr Cofrestredig) neu gyda 

Llywodraeth Cymru (lle cânt eu galw’n Landlordiaid Cymdeithasol 

Cofrestredig) sydd â hanes o godi arian benthyciadau datblygu. 

 

Mae’r rhan fwyaf o gymdeithasau tai datblygol yn codi arian 

benthyciadau datblygu mewn amryw ffyrdd.  Gallent wedyn gael 

yr arian i fenthyg i gynlluniau tai cydweithredol, ond efallai y 

byddai arnynt angen neu eisiau’r tai yn eiddo iddynt i wneud 

hynny (a chael prydles neu gytundeb arall gyda’r fenter 

gydweithredol) hyd y gall y sefydliad tai cydweithredol godi ei 

arian ei hun.  Byddai angen i drefniadau o’r fath gael eu diffinio’n 

glir o’r dechrau a byddai angen ystyried y berthynas rhwng y 

partneriaid yn ofalus. 

 

Mae banciau moesegol llai yn arbennig o awyddus i fenthyg i 

gynlluniau tai cydweithredol bach sydd â chynlluniau busnes 

hyfyw, a gall rhai ddarparu cyllid hirdymor a thymor byr. 
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Mae cost sylweddol i’r rhan fwyaf o gynlluniau tai, felly dylid nodi y 

gall cyfradd llog yr arian ar ffurf benthyciad effeithio’n sylweddol 

ar gostau’r cynllun.  Bydd sefydliadau ariannol fel arfer yn seilio’r 

cyfraddau llog maent yn eu codi ar eu canfyddiad o risg i’r 

benthyciad (h.y. y tebygolrwydd o gael eu harian yn ôl).  Mae 

tuedd i sefydliadau ariannol traddodiadol ystyried cynlluniau tai 

cydweithredol yn risg uwch felly byddent yn codi rhagor arnynt 

am ei benthyg arian iddynt.  Fodd bynnag, efallai na fyddai hyn 

yn wir am rai sefydliadau ariannol moesegol. 

 

Stoc benthyciadau a chyfranddaliadau cymunedol 

 

Model a ddefnyddir gan rai sefydliadau tai cydweithredol yw codi 

stoc benthyciadau gan unigolion neu sefydliadau preifat (h.y. 

darparu’r hyn sy’n debygol o fod yn symiau bach o gyfalaf 

cyfranddaliadau y gellir ei alldynnu a fydd yn ennill difidend i’r 

buddsoddwr).  Mae hyn fel arfer i ychwanegu at eu gofynion 

ariannu (h.y. yn ychwanegol at yr hyn maent yn ei fenthyg gan 

sefydliadau ariannol) ac fel arfer yn digwydd oherwydd mae’r 

unigolion neu'r sefydliadau sy’n benthyg yn dymuno cefnogi’r 

cynllun yn hytrach na gwneud elw ariannol yn unig6. 

 

Ecwiti personol aelodau 

 

Mae rhai cynlluniau tai cydweithredol yn cael eu sefydlu er mwyn 

galluogi aelodau a phreswylwyr y cynlluniau i fuddsoddi eu 

hecwiti a’u hadnoddau eu hunain yn y cynllun. 

 

Gallai hyn naill ai fod trwy fuddsoddi o’r dechrau (h.y. naill ai trwy 

gynilion personol neu forgais neu gymysgedd o’r ddau), neu trwy 

brynu ecwiti’n raddol pan fo’u hamgylchiadau personol yn 

caniatáu iddynt wneud.  Trafodir y modelau sy’n galluogi’r dull 

hwn isod, ond pan ddefnyddir y dull hwn, byddai’r incwm yn cael 

ei ystyried ym modelu ariannol y fenter gydweithredol. 

 

 

                                                           
6
  Mae gwybodaeth ar stoc benthyciadau ar gael yn y canllaw Radical Routes ar sefydlu menter tai 

cydweithredol sydd ar gael ar www.radicalroutes.org.uk/publications-and-resources ac mae gwybodaeth ar 
gyfranddaliadau cymunedol ar gael ar www.communityshares.org.uk 

http://www.radicalroutes.org.uk/publications-and-resources
http://www.communityshares.org.uk/
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Arian grant a benthyciadau cyhoeddus 

 

Mae Llywodraethau Cymru a Lloegr (ac Awdurdod Llundain 

Fwyaf yn Llundain) ar hyn o bryd yn darparu arian grant tai ar 

gyfer datblygiadau tai cydweithredol a thai a arweinir gan y 

gymuned er mwyn cyfrannu at gostau adeiladu.  Mae rhai 

adnoddau hefyd ar gael i helpu datblygu a hyfforddi grwpiau 

cymunedol mewn tai cydweithredol. 

 
 

Yn Lloegr: 

 mae’r Asiantaeth Cartrefi a Chymunedau ac Awdurdod 

Llundain Fwyaf yn Llundain yn darparu arian i alluogi datblygu 

cartrefi fforddiadwy a arweinir gan y gymuned 

 mae’r Asiantaeth a’r Awdurdod hefyd yn rheoli arian Cefnogi 

Prosiectau a Arweinir gan y Gymuned y gellir ei ddefnyddio i 

helpu grwpiau cymunedol i gael caniatâd cynllunio ar gyfer 

cynlluniau tai 

 rhoddwyd rhai adnoddau er mwyn galluogi grwpiau 

cymunedol i ddefnyddio cartrefi gwag 

 gall hyrwyddwyr lleol yr Asiantaeth roi cyngor ar y gefnogaeth 

sydd ar gael7 

 

Yng Nghymru: 

 mae Llywodraeth Cymru’n rhoi cefnogaeth i arloesi 

cynlluniau’n rhan o’u hymroddiad i ddatblygu 500 o gartrefi 

cydweithredol yn ystod y weinyddiaeth bresennol 

 mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi rhoi arian i alluogi 

hyfforddi a datblygu grwpiau cymunedol trwy Ganolfan 

Cydweithredol Cymru 
 

 

Bwriad cefnogaeth y Llywodraeth yw bod yn gyfraniad 

cyfyngedig yn unig er mwyn gwneud cynlluniau tai’n fwy 

fforddiadwy, ac mae cyfyngiad amser ar raglenni cyfredol y 

Llywodraeth. 

 

                                                           
7
  Mae gwybodaeth ar raglenni ariannu’r Asiantaeth Cartrefi a Chymunedau ar gael ar 

www.homesandcommunities.co.uk/community-led-development ac ar raglenni ariannu Awdurdod 
Llundain Fwyaf ar www.london.gov.uk/priorities/housing-land/increasing-housing-supply/build-your-own-
home-the-london-way 

http://www.homesandcommunities.co.uk/community-led-development
http://www.london.gov.uk/priorities/housing-land/increasing-housing-supply/build-your-own-home-the-london-way
http://www.london.gov.uk/priorities/housing-land/increasing-housing-supply/build-your-own-home-the-london-way
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Gellir cael mynediad at arian y Llywodraeth i gefnogi costau 

adeiladu cartrefi trwy sefydliadau sy’n gofrestredig gyda 

rheoleiddwyr priodol y Llywodraethau – Darparwyr Cofrestredig yn 

Lloegr a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru yn 

unig.  Mae’r sefydliadau cofrestredig hyn yn cynnwys 

cymdeithasau tai, ac, yn Lloegr, mentrau tai cydweithredol, 

awdurdodau lleol a sefydliadau eraill.  Mae’r Asiantaeth Cartrefi a 

Chymunedau wedi symleiddio’r broses gofrestru ar gyfer 

sefydliadau cartrefi newydd a arweinir gan y gymuned.  Mae 

Llywodraeth Cymru’n ymchwilio i sut y gellir gwneud yr un peth 

yng Nghymru. 

 

Mae bod yn gofrestredig yn golygu bod rhaid i unrhyw sefydliad 

tai cydweithredol sy’n cael arian grant gan y Llywodraeth (boed 

yn uniongyrchol neu drwy sefydliad partner) gydymffurfio â 

safonau rheoleiddio a ddiffinnir gan y Llywodraeth, megis pwy all 

fyw yn y cartrefi a adeiladir, pa lefelau rhent y gellir eu codi, a’r 

safonau gwasanaethau a ddisgwylir.  Yn ogystal â hyn, mae 

rheoleiddwyr y Llywodraeth hefyd yn gosod safonau o ran 

llywodraethu sefydliadau tai cofrestredig, gan gynnwys eu 

penderfyniadau ariannol a busnes, er mwyn rhoi cysur i 

sefydliadau ariannol sy’n benthyg arian i sefydliadau tai.  Mae 

angen ystyried effaith yr holl safonau rheoleiddio ar gynlluniau tai 

cydweithredol yn ofalus. 

 

Mae peth o’r arian cyhoeddus yn arian grant wedi’i anelu at 

wneud cynlluniau’n fwy fforddiadwy ac nid oes rhaid ei ad-dalu 

(oni caiff y cartrefi eu gwerthu ar y farchnad agored).  Mae peth 

o’r arian cyhoeddus yn arian benthyciadau y mae’n rhaid ei ad-

dalu, megis cronfeydd benthyciadau cylchdroi ar gyfer cynlluniau 

hunan adeiladu neu gynlluniau rhentu ar y farchnad. 

 

Adnoddau eraill 

 

Gallai adnoddau eraill sy’n gwneud cynlluniau tai’n hyfyw ddod o 

amryw ffynonellau. 

 

Gallai Cynghorau lleol ryddhau tir neu adeiladau, weithiau am 

gost sy’n is na’r farchnad, er mwyn gwella fforddiadwyedd cynllun 
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tai newydd (er bod rheolau o ran a ydynt yn gallu gwneud hyn a 

sut). 

 

Mae tirfeddianwyr lleol mewn ardaloedd gwledig wedi, yn y 

gorffennol, gwerthu tir am brisiau is na’r farchnad er mwyn 

cefnogi datblygu tai ar gyfer pobl leol.  Dylid nodi bod newid 

defnydd tir o dir ffermio i dir ar gyfer tai yn cynyddu ei werth yn 

fawr, gan olygu y gallai cefnogaeth leol am ganiatâd cynllunio ar 

gyfer cynlluniau tai arwain at fuddion posibl i’r gymuned leol a’r 

tirfeddianwyr lleol. 

 

Gallai fod llu o grantiau lleol a chronfeydd ymddiriedolaeth a 

fyddai’n cyfrannu am resymau penodol – yn arbennig o ran 

gweithgareddau amgylcheddol. 

 

Cynllun busnes hirdymor 

 

Cyn rhoi rhaw i’r ddaear i adeiladu cartrefi, mae angen cynllun 

busnes hirdymor a fydd yn galluogi’r sefydliad tai cydweithredol i 

reoli’r cynllun dros ddeng mlynedd ar hugain o leiaf. 

 

Byddai’r prif gostau y byddai angen darparu ar eu cyfer yn y 

cynllun busnes hirdymor (yn dibynnu ar natur y cynllun) yn 

cynnwys: 

 
 

 costau ad-dalu arian benthyciadau 

 costau gwaith cynnal a chadw hirdymor ac amnewid 

cydrannau’r cartrefi 

 costau gwaith atgyweirio o ddydd i ddydd 

 costau staffio neu asiantaeth 

 costau yswiriant (adeiladau, atebolrwydd cyhoeddus, eraill) 

 costau cyfreithiol, archwilio, hyfforddi, cymdeithasol a 

gweinyddol 

 costau wrth gefn ar gyfer cartrefi sy’n wag am gyfnodau byr 
 

 

Mae’r costau hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer cynlluniau y 

bwriedir cynnwys cartrefi rhentu ynddynt.  Byddai aelodau unigol 

yn gyfrifol am rai o’r costau rheoli os ydynt yn berchentywyr llawn 

neu’n rhannu perchentyaeth, er y gallai’r perchentywyr hynny 
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benderfynu y byddai’n well ac yn fwy economaidd talu eu 

dyledion personol trwy ddulliau cyfunol sydd ar gael gan eu 

cynllun tai cydweithredol. 

 

Nod clir y cynllun busnes hirdymor yw dangos y bydd incwm o’r 

rhent ac incwm arall yn ddigon i dalu costau’r cynllun tai 

cydweithredol dros gyfnod o ddeng mlynedd ar hugain.  Bydd 

angen y cynllun busnes hwn er mwyn codi arian yn yr hirdymor i’r 

cynllun. 

 

Arian i ddatblygu’r grŵp 

 

Nid yw cael yr hyn a elwir yn arian refeniw8 i gefnogi datblygiad a 

hyfforddiant y grŵp cydweithredol yn hawdd.  Mae hyn yn 

arbennig o wir yng nghyfnod cynnar ffurfio cysyniad y cynllun. 

 

Mae’n debygol y bydd angen cefnogaeth hwyluso fedrus ar 

grwpiau tai cydweithredol a gall hyn fod yn eithaf costus.  Gallai 

datblygu a hyfforddi pob grŵp cydweithredol fod yn o leiaf 

£10,000, er y gallai fod yn bosibl ymestyn rhai o’r adnoddau hyn 

dros gynlluniau gwahanol, a gall rhai cymdeithasau tai ddarparu 

cefnogaeth hwyluso fewnol. 

 

Mae Llywodraethau Cymru a Lloegr ac Awdurdod Llundain Fwyaf 

ar hyn o bryd yn darparu rhywfaint o arian refeniw.  Yng Nghymru, 

mae Llywodraeth Cymru a’r mudiad cydweithredol wedi rhoi 

arian i Canolfan Cydweithredol Cymru i ddarparu adnoddau i 

gefnogi datblygiadau tai cydweithredol newydd.  Yn Lloegr mae 

arian ar gael trwy grwpiau cymunedol er mwyn eu helpu i 

ddatblygu cynlluniau tai hyd at gael caniatâd cynllunio.  Gallai’r 

mudiad Tai Cydweithredol a Chymunedol a sefydliadau 

rhwydwaith tai eraill a arweinir gan y gymuned roi cyngor ar 

ffynonellau eraill o arian refeniw. 

 

Wrth i gynllun ddatblygu cynllun busnes hyfyw, gall costau refeniw 

i gefnogi datblygu a hyfforddi’r grŵp cymdeithasol weithiau gael 

ei gyfalafu – h.y. gellir eu hychwanegu at gostau’r cynllun tai.  

Bydd hyn yn ychwanegu swm cymharol fach at gostau datblygu’r 

                                                           
8
  Gelwir arian i ddatblygu’r cartrefi yn arian cyfalaf 

http://www.walescooperative.org/
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cynllun ond mae rheolaeth gydweithredol y cynllun yn debygol o 

adennill y costau hyn gydag amser. 
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Dulliau a modd 
 

 

Y modelau sydd ar gael 

 

Y prif neges rydym am ei chyfleu am y modelau tai cydweithredol 

sydd ar gael yw… peidiwch â dewis model!  Gweithiwch allan 

beth rydych am ei wneud ac addaswch y model i’ch nodau a’ch 

gobeithion.  Rhinwedd tai cydweithredol a thai a arweinir gan y 

gymuned yw eu bod yn ffordd hynod o leol i gymunedau 

ddatblygu’r ateb penodol ar eu cyfer.  Nid ydym eto wedi gweld 

dau gynllun tai cydweithredol sy’n unfath.  Maent oll wedi’u 

datblygu i ddiwallu anghenion y bobl leol. 

 

Byddwch yn ymwybodol y bu ymgynghorwyr, sefydliadau, 

cyfreithwyr ac eraill ers tro yn gweithredu yn y sector tai 

cydweithredol sydd am ddwyn perswâd arnoch i ddewis model 

penodol am amryw resymau, heb ystyried a yw’r model hwnnw’n 

addas ar eich cyfer. 

 

Mewn gwirionedd, er bod posibilrwydd am lawer o wahaniaethau 

manwl rhwng sut y gweithredir ar gynllun tai cydweithredol, 

ychydig o wahaniaethau sylfaenol sy’n gefn i egwyddorion pob 

model tai cydweithredol. 

 

Y ffactorau isod yw’r prif feysydd fydd yn pennu’r gwahaniaethau 

manwl fydd yn ffurfio’ch cynllun: 

 

 

 nodau a gobeithion y cyfranogion 

 y ddeiliadaeth a fwriedir ar gyfer y cartrefi 

 lefelau incwm y darpar aelodau 

 yr amgylchedd lleol 

 canlyniadau’r arian angenrheidiol i adeiladu’r cartrefi 

 

 

Dros y tudalennau nesaf, rydym wedi gosod y modelau tai 

cydweithredol rydym yn ymwybodol ohonynt. 
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Modelau cyfredol o dai cydweithredol a thai a arweinir gan y 

gymuned 

  

Ymddiriedolaethau Tir 

Cymunedol 

Modelau perchentyaeth 

cydweithredol 

Rheolaeth tenantiaid 

Perchenogaeth brydlesol 

gydweithredol 

Model Radical Routes, 

mentrau cydweithredol a 

rennir a mentrau myfyrwyr 

Lle nad yr aelodau o reidrwydd fydd yn 

byw yn y cartrefi 

Mentrau tai rhentu 

cydweithredol 

Mentrau tai cydweithredol 

Mentrau 

cydberchenogaeth 

cydweithredol 

Perchentyaeth 

cydfuddiannol 

Mentrau hunan adeiladu 

cymunedol cydweithredol 

Lle’r bwriad yw cael aelodau’r fenter 

gydweithredol yn byw yn y cartrefi 

Cymunedau cyd-drigo 



 

     Tai newydd cydweithredol ac a arweinir gan y gymuned  39 
 

 

Mentrau tai rhentu cydweithredol 

 

Mae amryw enghreifftiau o fentrau tai rhentu cydweithredol.  

Mae’r tenantiaid sy’n byw mewn mentrau tai rhentu 

cydweithredol yn (neu’n gallu dewis bod mewn rhai sefyllfaoedd) 

aelodau’r mentrau tai cydweithredol ac yn cymryd rhan mewn 

llywodraethu’r fenter gydweithredol trwy eu haelodaeth. 

 

Gallai rhydd-ddaliad y cartrefi mae ei haelodau’n byw ynddynt 

fod yn eiddo i fenter tai rhentu cydweithredol newydd os yw 

trefniadau ariannol y cynllun yn caniatáu.  Mae dros 400 o fentrau 

tai rhentu cydweithredol yn y DU yn berchenogion ac yn rheolwyr 

llwyddiannus ar y cartrefi mae eu haelodau’n byw ynddynt.  Fodd 

bynnag, ac eithrio mewn mentrau tai cydweithredol a rennir bach 

iawn, a ddatblygwyd mewn adeiladau parod, gallai menter tai 

cydweithredol newydd gael anhawster cael arian benthyciadau 

preifat ac wrth gofrestru gyda rheoleiddiwr y Llywodraeth os yw’r 

fenter gydweithredol yn dymuno cael arian cyhoeddus. 

 

Gallai fod yn haws i’r cartrefi a ddatblygir fod yn eiddo (o leiaf ar 

y dechrau) i fenter tai cydweithredol parod, cymdeithas dai, 

Cyngor lleol neu landlord preifat ac i’r fenter tai cydweithredol 

reoli’r cartrefi, naill ai drwy gytundeb rheoli cyfreithiol (a elwir yn 

rheolaeth tenantiaid) neu ar ffurf prydles.  Gellid cynnwys telerau 

yn y naill gytundeb neu’r llall sy’n gosod sut y gallai menter tai 

cydweithredol drosglwyddo perchenogaeth lawn y cartrefi iddi 

hi’i hun (a fyddai’n ei wneud yn ofynnol i’r cynllun tai 

cydweithredol gofrestru gyda’r rheoleiddiwr os y bu grant 

cyhoeddus yn rhan o’r broses). 

 

 
 

Cytundeb rheoli neu brydles  
Trefniadau ariannu 

Cymdeithas dai, menter 

tai cydweithredol, 

a/neu bartner arall 

Menter tai 

cydweithredol 

newydd 
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Rheolaeth tenantiaid – mae dros 200 o sefydliadau rheolaeth 

tenantiaid yn rheoli tai’r Cyngor yn Lloegr, a nifer llai ond cynyddol 

mewn cartrefi cymdeithasau tai. 

 

Mae perchenogaeth yn aros gyda’r landlord sydd â chytundeb 

cyfreithiol9 gyda’r fenter gydweithredol i ddarparu gwasanaethau 

rheoli.  Mae’r landlord yn rhoi lwfans rheoli i’r fenter gydweithredol 

er mwyn ei galluogi i ddarparu’r gwasanaethau y mae’n yn 

gyfrifol amdanynt.  Gall y fenter gydweithredol ddewis lefel y 

cyfrifoldebau sy’n addas ar ei chyfer, gyda’r landlord yn gyfrifol 

am unrhyw gyfrifoldebau eraill.  Gan fod y cartrefi’n aros yn eiddo 

i’r landlord, mae cyfrifoldebau landlord a rheoleiddio cyfreithiol yn 

aros gyda’r gymdeithas dai, sydd o ganlyniad yn gorfod sicrhau 

bod y fenter gydweithredol yn darparu lefel gwasanaethau sy’n 

galluogi’r landlord i gydymffurfio â’i ymrwymiadau. 

 
Perchenogaeth brydlesol – fel arall, gellid sefydlu’r fenter 

gydweithredol yn fenter gydweithredol â pherchnogaeth 

brydlesol, lle mae rhydd-ddaliad yr adeiladau’n eiddo i’r landlord, 

sy’n rhoi prydles i’r fenter tai cydweithredol. 

 

Gallai’r brydles amrywio o ran hyd.  Byddai prydles dros saith 

mlynedd yn trosglwyddo’r asedau i fantolen y fenter 

gydweithredol, a byddai hyn yn troslgwyddo cyfrifoldeb cyfreithiol 

a rheoleiddio’r adeiladau a’r tenantiaethau i’r fenter 

gydweithredol.  Ar brydles sy’n llai na saith mlynedd, byddai’r 

asedau’n parhau ar fantolen y landlord.  Byddai cyfrifoldeb 

cyfreithiol a rheoleiddio’n aros gyda’r landlord a byddai angen i 
                                                           
9
  Mae yna drefniadau rheoli enghreifftiol parod y gellid eu haddasu ar gyfer hyn. Mae amryw ddulliau o 

gyfrifo lwfansau rheoli. 

Cytundeb rheoli i 

ddarparu gwasanaethau 

sy’n synhwyrol i’r fenter 

gydweithredol eu 

darparu’n lleol 

Ariannu a chyfrifoldebau 

cyfreithiol/rheoleiddio a darparu 

gwasanaethau nad yw’r fenter tai 

cydweithredol yn eu darparu 

Cymdeithas dai 

neu bartner o’r 

cyngor 
Menter tai 

cydweithredol 
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delerau’r brydles alluogi’r fenter gydweithredol i gyflawni 

cyfrifoldebau’r landlord. 

 

 
Os rhoddwyd arian cyhoeddus ac mae’r brydles am fwy na saith 

mlynedd, byddai angen i’r fenter gydweithredol gofrestru gyda 

rheoleiddiwr y Llywodraeth a chael ei rheoleiddio ganddo.  Gellid 

dewis cofrestru’r fenter gydweithredol os yw’r brydles am lai na 

saith mlynedd.  O dan brydles, gallai’r fenter gydweithredol 

ddosbarthu’i thenantiaethau ei hun.  Byddai hyn yn ddefnyddiol 

os y bwriedir trosglwyddo perchenogaeth y rhydd-ddaliad i’r 

fenter gydweithredol yn y dyfodol.  Byddai model prydlesol yn 

galluogi’r fenter gydweithredol i ddatblygu ac o bosib codi ei 

arian ei hun yn y dyfodol er mwyn prynu’r adeiladau. 

 

Model Radical Routes – mae sefydliad o’r enw Radical Routes 

wedi arloesi model arbennig o effeithiol i godi arian ar gyfer 

mentrau tai rhentu cydweithredol bach mewn adeiladau parod 

lle daw efallai 70% o’r arian cyfalaf angenrheidiol o forgais 

sefydliadol a daw’r 30% sy’n weddill o stoc benthyciadau gydag 

unigolion neu sefydliadau’n benthyg arian i’r sefydliad. 

 

Bu’r ymagwedd hon yn arbennig o effeithiol mewn tai a rennir 

(h.y. pan brynir un neu ddau o gartrefi ac mae aelodau’r fenter 

gydweithredol yn byw yn gymunedol mewn ystafelloedd yn y 

cartrefi).  Bu diddordeb yn y model hwn yn ddiweddar gan 

ddarpar fentrau tai myfyrwyr cydweithredol. 

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Radical Routes 

Prydles – cyfrifoldebau 

llawn am ddarparu 

gwasanaethau gyda’r 

potensial i brynu 

gwasanaethau gan y 

partner neu o rywle arall 

Cyfrifoldebau ariannol/cyfreithiol/ 

rheoleiddio’n dibynnu ar hyd y 

brydles 

Cymdeithas dai 

neu bartner o’r 

Cyngor 

Menter tai 

cydweithredol 

http://www.radicalroutes.org.uk/
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Modelau perchentyaeth gydweithredol 

 

Model cyd-berchnogaeth – sefydlir menter tai cyd-berchnogaeth 

cydweithredol pan fo aelodau’r fenter gydweithredol yn prynu 

cyfran o’u cartrefi yn dibynnu ar eu lefelau incwm trwy brydlesi 

cyd-berchnogaeth safonol, ac yn talu rhent i fenter gydweithredol 

ar gyfer cyfran y cartrefi nad yw’n eiddo iddynt.  Gallai’r taliadau 

rhent hyn fod ar gyfer: 

 

(a) costau arian preifat datblygu’r cynllun 

(b) costau rheoli’r fenter gydweithredol (ni ddisgwylir i hyn fod 

yn arbennig o sylweddol) 

(c) costau ychwanegol ar gyfer gwasanaethau (megis 

gwasanaethu nwy, mesurau arbed ynni neu gostau gwaith 

cynnal a chadw a gynllunnir) y mae aelodau’r fenter 

gydweithredol yn cytuno y byddai’n fuddiol iddynt eu 

darparu ar y cyd 

 

Yn ôl y model hwn, byddai gan y fenter gydweithredol neu 

gymdeithas dai bartner brydlesi 99 mlynedd unigol gyda chyd-

berchnogion tai, a fyddai’n cyfeirio at y fenter gydweithredol ac 

yn ei wneud yn ofynnol i gyd-berchnogion y cartrefi fod yn 

aelodau ohoni.  Wrth ddefnyddio cymdeithas dai bartner, 

byddai’r prydlesi hefyd yn cyfeirio at gytundeb rheoli rhyngddynt 

a’r fenter gydweithredol i ddarparu gwasanaethau rheoli ac eraill 

sy’n berthnasol i’r fenter gydweithredol (dangosir hyn yn y 

diagram isod). 

  

Cytundeb rheoli 

Prydlesi unigol (99 mlynedd) sy’n 

galw am aelodaeth gydweithredol 

Cymdeithas 

dai bartner 

Menter tai 

cydweithredol Cyd-

berchnogion 

tai 
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Yn y model hwn, mae’n bwysig nad yw’r cytundeb rheoli gyda’r 

fenter tai cydweithredol yn rhoi iddi fudd cyfreithiol yn yr 

adeiladau a ddatblygir, er y gallai fod yn bosibl i’r fenter 

gydweithredol brynu perchenogaeth rydd-ddaliadol yn y dyfodol 

os yw’n codi digon o rent i alluogi codi incwm i dalu costau’r 

gymdeithas dai a chostau eraill. 

 

O dan y model hwn, byddai angen sicrhau dulliau er mwyn atal 

rhyddfraint prydleswyr, yn arbennig os defnyddiwyd grant 

cyhoeddus i alluogi’r cynllun i fod yn fforddiadwy’n barhaol.  

Byddai angen gwneud hyn wrth ddefnyddio cymdeithas dai 

bartner neu i fenter gydweithredol sydd â rhydd-ddaliad dilynol. 

 

Model perchentyaeth cydfuddiannol – mae perchentyaeth 

cydfuddiannol yn ffordd y gall cynllun tai cydweithredol alluogi ei 

aelodau i feddu ar gyfranddaliadau yn y Gymdeithas 

Perchentyaeth Cydfuddiannol cydweithredol.  Mae nifer y 

cyfranddaliadau mae aelodau’n eu prynu’n dibynnu ar yr hyn y 

gallant ei fforddio, a byddai gwerth y cyfranddaliadau a brynir yn 

cynyddu neu’n gostwng yn unol â gwerth eiddo’r fenter 

gydweithredol.  Datblygwyd dau fodel er mwyn galluogi 

perchentyaeth cydfuddiannol: 

 

Mae model CDS Co-operatives  yn rhagweld Cymdeithas 

Perchentyaeth Cydfuddiannol yn “ymddiriedolaeth eiddo 

unedol” cydweithredol, lle mae preswylwyr yn prynu 

cyfranddaliadau ecwiti yn y fenter gydweithredol.  Mae’r tir yr 

adeiladwyd cartrefi Cymdeithas Perchentyaeth Cydfuddiannol 

arno yn eiddo i Ymddiriedolaeth Tir Gymunedol, gyda’r cartrefi a 

adeiladwyd ar y tir yn eiddo i Gymdeithas Perchentyaeth 

Cydfuddiannol, y mae ei haelodau yw’r bobl sy’n byw yn y 

cartrefi a adeiladwyd.  Mae gan bob aelod brydles sy’n rhoi 

iddynt yr hawl i fyw yn eu cartref ac i reoli’r Gymdeithas 

Perchentyaeth Cydfuddiannol yn ddemocratig.  Mae pob aelod 

yn talu’n fisol i’r Gymdeithas sydd, ar ôl tynnu costau rheoli, 

cynnal a chadw a chostau eraill, yn talu’r benthyciad a 

alluogodd adeiladu’r cartrefi.  Rhennir cost adeiladu’r cartrefi yn 

gyfranddaliadau ecwiti gwerth £1,000 y byddai aelodau’n gallu 

eu prynu a’u gwerthu’n dibynnu ar eu hamgylchiadau personol. 

 

http://www.cds.coop/about-us/mutual-home-ownership/a-consumers-guide-to-mutual-home-ownership
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Mae model Accord yn rhagweld Cymdeithas Perchentyaeth 

Cydfuddiannol yn trefnu cyllid i ddatblygu cartrefi, ac wedyn yn 

rhentu’r cartrefi i aelodau ac o hyn y daw’r arian i’r Gymdeithas 

dalu’r benthyciadau tai a chostau rheoli a chynnal y fenter 

gydweithredol.  Byddai cyfle blynyddol yn cael ei gynnig i 

aelodau brynu cyfranddaliadau yn y fenter gydweithredol (hyd at 

uchafswm a ddiffinnir) gan eu galluogi i rannu enillion ecwiti’r 

fenter gydweithredol. 

 

Cynllun hunanadeiladu cymunedol – Mae cynlluniau 

hunanadeiladu cymunedol yn ffordd gydweithredol i gymunedau 

adeiladu eu cartrefi eu hunain.  Gall cymuned leol sy’n dymuno 

adeiladu ei chartrefi ei hun ar dir lleol sefydlu cynllun 

hunanadeiladu cymunedol, neu gall cymdeithas dai sy’n dymuno 

cefnogi datblygiad grŵp hunanadeiladu cymunedol wneud yr un 

peth.  Mae gwahanol ffyrdd i ddatblygu cynlluniau 

hunanadeiladu cymunedol. Mewn rhai cynlluniau, gwneir 

cytundeb ynglŷn â nifer yr oriau mae hunanadeiladwyr yn eu rhoi i 

gynllun a gall y rheini sy’n gysylltiedig ennill cymwysterau adeiladu 

o’u hymglymiad.  Mewn cynlluniau eraill, mae’r hunanadeiladwyr 

yn prynu plotiau dyranedig o dir ac yn gwneud eu 

penderfyniadau eu hunain o ran sut y byddant yn adeiladu neu’n 

hunan-gomisiynu eu cartrefi. 

 

Yr hyn sy’n gwneud cynllun hunanadeiladu cymunedol yn 

gydweithredol yw’r trefniadau parhaus i reoli elfennau cymunedol 

y cynllun yn gymunedol10.     

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i borth hunanadeiladu NASBA 

 

Cymunedau cyd-drigo – mae cymunedau cyd-drigo’n ffurf ar 

fenter tai cydweithredol a ddyluniwyd i fod yn gymunedau 

bwriadol.  Mae gan bob tŷ gartref hunangynhaliol, personol a 

phreifat ond daw aelodau’r fenter gydweithredol at ei gilydd i 

reoli eu cymuned, rhannu gweithgareddau a bwyta gyda’i 

gilydd.  Er mwyn hwyluso’r elfen gymuned fwriadol mewn 

cymunedau cyd-drigo, mae’n bwysig datblygu’r gymuned yn 

                                                           
10

  Bu hefyd traddodiad hir yn y DU o gefnogi unigolion wrth “hunanadeiladu” eu cartrefi.  Mae’r mudiad Tai 
Cydweithredol a Chymunedol yn cefnogi unrhyw ymagwedd hunan-gymorth o’r fath, ond nid ydym wedi 
canolbwyntio ar hunanadeiladu unigol yma gan nad yw’n daparu ateb tai cydweithredol. 

http://bchs.coop/
http://www.selfbuildportal.org.uk/supported-community-self-build-group
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gynnar yn y broses o ddatblygu cynllun cyd-drigo.  Mae dyluniad 

y cynllun hefyd yn arbennig o bwysig o ran hwyluso cymuned, fel 

ag y mae cael tŷ cyffredin yn y cynllun. 

 

Yn amodol ar drefniadau ariannu, gall cynllun cyd-drigo roi 

perchenogaeth, cyd-berchnogaeth, perchentyaeth 

cydfuddiannol a deiliadaethau rhentu.  Mae uwch fentrau cyd-

drigo’n arbennig yn cynnyddu yn y DU (naill ai trwy gynlluniau ar 

draws y cenedlaethau neu gynlluniau ar gyfer ystod oedran 

tebyg) yn sgil y pwyslais ar berthnasoedd cymdogol a 

chydgefnogol. 

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i Cohousing Network 

 

Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol 

 

Mae Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol yn fentrau cydweithredol 

cymunedol a gynhelir gan eu haelodau, sy’n datblygu tai, 

gweithleoedd, cyfleusterau cymunedol neu asedau eraill sy’n 

diwallu anghenion y gymuned. 

 

Maent yn eiddo i’r gymuned a chânt eu rheoli ganddi, ond 

maent yn wahanol i gynlluniau tai cydweithredol oherwydd gall 

aelodaeth yr Ymddiriedolaeth fod yn agored i unrhyw un sy’n byw 

ac yn gweithio yn ardal y gymuned a ddiffinir, a allai gynnwys y 

rheini sy’n byw yn y cartrefi a adeiladwyd gan yr Ymddiriedolaeth.  

Maent yn amrywio o ran maint, gallant fod yn wledig neu’n 

ddinesig ac maent yn darparu amrywiaeth o ddeiliadaethau tai 

yn ogystal â chyfleusterau cymunedol eraill, gan gynnwys 

gweithleoedd, cynhyrchu ynni, bwyd cymunedol a ffermio. 

 

Rheolir asedau Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol gan y gymuned, 

sy’n ymdrechu i gadw cartrefi neu asedau eraill a ddatblygir yn 

fforddiadwy’n barhaol.  Gwnânt hyn trwy gadw rhydd-ddaliad yr 

asedau a ddatblygir o leiaf, ond gallent hefyd weithredu’n 

landlord i dai rhentu. 

 

Mewn rhai amgylchiadau, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig, 

nod penodol Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol yw darparu tai 

fforddiadwy i bobl leol, ac wedi cyflawni’r nod hwnnw, rheolir y 

http://www.cohousing.org.uk/
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cartrefi trwy gymdeithas dai leol.  Mewn sefyllfaoedd eraill, mae 

Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol yn cefnogi cynlluniau 

hunanadeiladu, mentrau tai cydweithredol neu ddulliau eraill o 

gynnwys tenantiaid yn uniongyrchol o ran rheoli eu cartrefi. 

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i National CLT Network  

 

Dyma’r modelau tai cydweithredol a thai a arweinir gan y 

gymuned rydym yn ymwybodol ohonynt ar hyn o bryd, ond 

mae’n bwysig nodi bod modelau newydd yn datblygu trwy’r 

amser mewn ymateb i anghenion a gobeithion lleol. 

  

http://www.communitylandtrusts.org.uk/home
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Dulliau rheoli 
 

Bydd sefydlu cynllun tai cydweithredol, waeth pa un o’r opsiynau 

uchod a ddewisir, hefyd yn galw am wneud penderfyniadau 

ynglŷn â sut i reoli’r cynllun tai. Unwaith eto mae’n debygol y 

bydd angen trefniadau penodol sy’n addas ar gyfer y fenter 

gydweithredol ac unrhyw sefydliadau partner.  Mae yna efallai tri 

opsiwn cyffredinol posibl: 

 

Darparu gwasanaethau gwirfoddol 

Mae sawl menter gydweithredol (fel arfer rhai llai) yn defnyddio 

darpariaeth gwasanaethau wirfoddol, gydag aelodau’r fenter 

gydweithredol yn darparu gwasanaethau penodol. 

Manteision Anfanteision 

 ymagwedd ymarferol a all 

olygu bod aelodau’r fenter 

gydweithredol yn datblygu 

darpariaeth gwasanaethau 

leol a phersonol effeithiol 

 yn debygol o fod yn llai o gost 

i ddarparu’r gwasanaeth 

 mae’r ymagwedd hon yn galw 

am ymroddiad gwirfoddol a  

gallai cynaliadwyedd hirdymor 

ac olyniaeth fod yn broblem 

 gellid cael gwrthdaro rhwng 

llywodraethu a darparu’n 

weithredol 

Cyflogi staff 

Mae rhai mentrau cydweithredol (fel arfer y rhai mwy) yn cyflogi 

staff yn uniongyrchol. 

Manteision Anfanteision 

 mae’r fenter gydweithredol yn 

cael gwasanaethau 

proffesiynol gan aelodau staff 

penodedig 

 cyfrifoldeb rheoli staff nad yw’n 

gryfder yn aml i fentrau 

cydweithredol 

 materion cyflenwi staff 

 dibynnu ar rinweddau staff 

 ddim yn hyfyw ar gyfer nifer o 

fentrau 
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Defnyddio asiantaeth neu gymdeithas dai 

Mae rhai mentrau cydweithredol yn prynu gwasanaethau gan 

ddarparwyr gwasanaethau neu gymdeithas dai bartner.   

Manteision Anfanteision 

 y darparydd gwasanaethau 

sy’n gyfrifol am y berthynas â 

staff ac yn cyflenwi fel y bo’n 

briodol 

 mae gan asiantaethau 

fynediad at staff sydd wedi’u 

hyfforddi mewn sawl maes 

 os nad yw perthynas staff ag 

asiantaeth wedi’i dylunio’n 

gywir, gall staff a thenantiaid 

golli golwg ar y rheswm dros 

sefydlu’r fenter gydweithredol 

 ymrwymiadau TAW posibl 

 

Mae’n debygol iawn y bydd sefydlu cynlluniau tai cydweithredol 

yn cynnwys trynewid rhwng ymglymiad gwirfoddol a darpariaeth 

gwasanaethau gan staff neu asiantaeth.  Bydd diffinio’r 

perthnasoedd hyn yn effeithiol yn hollbwysig i lwyddiant y cynllun 

cydweithredol.  Mae’r mudiad Tai Cydweithredol a Chymunedol 

wedi datblygu system achredu ar gyfer sefydliadau sy’n darparu 

gwasanaethau i fentrau tai cydweithredol.  Mae’r holl sefydliadau 

sy’n darparu gwasanaethau i nifer sylweddol o fentrau 

cydweithredol bellach wedi cael eu hachredu. 

 

Mynediad i’r cartrefi 

 

Mae cynlluniau tai cydweithredol llwyddiannus yn dibynnu ar 

sefydlu hunaniaeth gymuned leol gadarn ac isadeiledd cefnogi.  

Pan fo arian grant cyhoeddus yn cefnogi datblygu cynllun tai 

cydweithredol, mae’r rheini sy’n rhoi’r grant yn gwneud hynny er 

mwyn rhoi tŷ i bobl na allant fforddio tŷ trwy ddulliau eraill.  O 

ystyried bod angen eithafol o ran tai yng Nghymru a Lloegr, 

mae’n iawn ac yn gywir bod arian grant cyhoeddus ar gyfer tai 

yn galluogi adeiladu cartrefi ar gyfer y rheini sydd fwyaf eu 

hangen. 

 

Mae Cynghorau lleol fel arfer yn diffinio categorïau’r bobl sydd â’r 

flaenoriaeth uchaf am dai cymdeithasol.  Maent i fod i wneud hyn 

ar ôl ymgynghori’n eang yn eu bwrdeistrefi.  Mae’r rheini sydd â’r 

flaenoriaeth uchaf fel arfer yn deuluoedd, ond mae categorïau 

eraill o bobl y gellid rhoi tŷ iddynt.  Gallai pobl sydd mewn angen 
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o ran tai hefyd gynnwys pobl sydd â phroblemau cymdeithasol 

lluosog, y gallai cymryd rhan mewn cynllun tai cydweithredol fod 

yn heriol iddynt. 

 

Pan fo cynllun tai cydweithredol yn cynnwys tai rhentu 

fforddiadwy dan nawdd grant, bydd angen trafod â’r Cyngor 

lleol pwy fydd yn cael byw yn nhai’r cynllun ar y dechrau a phwy 

fydd yn cael tŷ yn y dyfodol: 

 

1 Wrth ystyried bod angen i aelodaeth wreiddiol y fenter 

gydweithredol gael ei phennu ac i raglen ddatblygu ddechrau 

gyda nhw ymhell cyn dechrau’r cynllun, mae angen cynnal 

trafodaethau â’r Cyngor lleol ynglŷn â chyn-ddyraniadau, 

cymaint â 18 mis cyn i’r bobl symud i mewn. 

 

Er y bydd rhaid i’r tai gael eu llogi i bobl sydd mewn angen o 

ran tai, bydd angen i’r Cyngor lleol gytuno na fydd pobl 

ddigartref statudol sydd mewn angen enbyd o ran tai, yn rhan 

o’r cynllun gwreiddiol.  Bydd angen cytuno hefyd ar ofyniad y 

fenter gydweithredol bod disgwyl i denantiaid gymryd rhan 

mewn cynnal y fenter gydweithredol ac yn natblygu’r rhaglen.  

Bydd angen i ddyraniadau gynnwys rhyw fath o brawf 

“cydweithredu”, er yn ymarferol amlygu gwahanol natur y tai i 

ddarpar aelodau yn unig y gwna hyn. 

 

Gallai tai rhentu nad ydynt yn fforddiadwy fod yn ddeniadol i’r 

rheini ar restrau aros y Cyngor nad ydynt yn debygol o gael tŷ 

mewn tai cymdeithasol.  Gallai unrhyw fforddiadwyedd fod yn 

gymhelliant ychwanegol i bobl sy’n dymuno bod yn rhan o 

fenter gydweithredol (er y dangosodd gwaith ymchwil 

diweddar11 yng Nghymru bwysigrwydd yr agwedd gymunedol 

ar fentrau cydweithredol i ddarpar aelodau cydweithredol). 

 

2 Bydd hefyd angen ystyried sut i ail-logi tai rhentu dan nawdd 

grant fforddiadwy yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod 

diddordeb gan denantiaid newydd mewn byw mewn menter 

gydweithredol a chynnal trafodaethau gyda’r Cyngor lleol 

ynglŷn â hyn.  Mae amryw fodelau ar waith yn Lloegr – megis 
                                                           
11

     “Ymchwil i’r galw posibl am dai cydweithredol yng Nghymru” – Canolfan Cydweithredol Cymru 2013 – ar 
gael ar www.walescooperative.org/co-operative-housing-a-model-for-accessing-homes  

http://www.walescooperative.org/co-operative-housing-a-model-for-accessing-homes
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Cynghorau lleol yn cynnig tri enwebiad y bydd y fenter 

gydweithredol wedyn yn cyfweld â nhw i wneud 

penderfyniad. 

 

Mae’n hynod bwysig nad yw ymarweddiad y rheini sy’n datblygu 

cynlluniau tai cydweithredol yn awgrymu nad ydynt am roi 

cartrefi’r cynllun i bobl sydd mewn angen o ran tai. Digartrefedd o 

bosib yw’r broblem sy’n codi amlaf mewn sesiynau gydag 

Chynghorwyr lleol, ac mae angen i sefydliadau tai cydweithredol, 

yn arbennig pan fyddant wedi cael grant cyhoeddus, fod yn 

barod i roi tŷ i ganran deg o bobl a allai brofi problemau 

cymdeithasol lluosog pan fyddant yn cael tŷ.  Dylai sefydliadau tai 

cydweithredol fod yn falch o ba mor dda y gallant helpu pobl i 

fynd i’r afael â’r problemau cymdeithasol hynny. 
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Cwestiynau cyfreithiol 

 

Mae amryw faterion cyfreithiol y mae angen eu hystyried wrth 

sefydlu sefydliad tai cydweithredol, sy’n mynd y tu hwnt i’r hyn y 

byddai’n briodol ei gynnwys mewn canllaw sylfaenol. Mae’r rhain 

yn faterion cymhleth fydd yn galw am gyngor penodol yng 

ngham datblygu’r broses o sefydlu sefydliad tai cydweithredol. 

 

 

Bydd angen i’r fenter gydweithredol fod yn endid cyfreithiol 

cofrestredig naill ai’n Gymdeithas Gydweithredol, yn Gymdeithas 

Mantais Gymunedol, yn Gwmni Cyfyngedig drwy Warant neu’n 

Gwmni Buddiannau Cymunedol.  Mae manteision ac anfanteision i 

bob model.  Mae rheolau model ar gael fel arfer ar gyfer pob math 

o strwythur cyfreithiol. 

 

 

Mae’r term cwbl cydfuddiannol yn cyfeirio at fentrau tai 

cydweithredol lle mae’r holl denantiaid yn aelodau a'r holl 

aelodau’n denantiaid neu’n ddarpar denantiaid12.  Mae rhai yn 

ystyried bod cydfuddiant llawn yn cryfhau hunaniaeth 

gydweithredol.  Byddai angen gwneud penderfyniadau o ran a 

ddylai cynllun tai cydweithredol fod yn gwbl gydfuddiannol ac ystyr 

hyn yn ymarferol. 

 

 

Pan fo tai rhentu’n gysylltiedig, bydd angen ystyried math y 

tenantiaethau a ddosberthir.  Ni all menter gydweithredol gwbl 

gydfuddiannol ddosbarthu tenantiaethau sicr13, gan olygu bod 

hawliau tenantiaid menter gydweithredol cwbl gydfuddiannol 

wedi’u seilio ar benderfyniadau’r fenter gydweithredol yn hytrach na 

bod yn statudol. 

 

 

  

                                                           
12

  Yn y cyd-destun cyfreithiol hwn, gallai’r term tenant gynnwys prydleswyr hefyd, felly gallai cydfuddiant 
llawn gynnwys aelodau cynlluniau tai cydweithredol sy’n byw yn eu cartrefi ar brydles hefyd. 

13
  Yn ei Bil Tai sydd ar y gweill, mae Llywodraeth Cymru’n cynnig galluogi mentrau cydweithredol cwbl 

cydfuddiannol i gyflwyno tenantiaethau sicr 
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Pwy all eich helpu? 
 

Sefydliad Cyfeiriad e-bost Maes Pwnc 

Cydffererasiwn Tai 

Cydweithredol 

info@cch.coop Pob math o faterion o ran tai 

cydweithredol a thenantiaid 

Rhwydwaith Cyd-drigo jo@cohousing.org.uk Cyd-drigo 

Cymdeithas Porth y 

Gymuned 

karen.perry 

@communitygateway.org.uk 

Cysylltiadau â chymdeithasau 

tai cydfuddiannol  

Rhwydwaith Ymddiriedolaeth 

Tir Cymunedol 

catherine.harrington 

@housing.org.uk 

Ymddiriedolaethau Tir 

Cymunedol 

Adran Cymunedau a 

Llywodraeth Leol 

Andrew.Dack 

@communities.gsi.gov.uk 

Cyngor ar raglenni tai’r 

Llywodraeth yn Lloegr 

Awdurdod Llundain Fwyaf Tom.Lloyd-

Smith@london.gov.uk 

Cyngor ar ddatblygiadau tai yn 

Llundain 

Ymddiriedolaeth Elusennol 

Cymdeithasau Tai 

info@hact.org.uk Materion cymunedol mewn 

cymdeithasau tai 

Asiantaeth Cartrefi a 

Chymunedau 

Anthony.Brand 

@hca.gsi.gov.uk 

Cyngor ar raglenni tai’r 

Llywodraeth yn Lloegr 

Cymdeithas Llywodraeth Leol info@local.gov.uk Cynghorau Lleol 

Locality info@locality.org.uk Cyngor ar raglenni arian 

hawliau’r gymuned gan y 

Llywodraeth 

Asiantaeth Hunanadeiladu 

Cenedlaethol 

info@nasba.org.uk Hunanadeiladu 

Ffederasiwn Tai Cenedlaethol info@housing.org.uk Cymdeithasau tai 

Ffederasiwn Cenedlaethol o 

Sefydliadau Rheolaeth 

Tenantiaid 

contact@nftmo.com Rheolaeth tenantiaid 

Radical Routes enquiries 

@radicalroutes.org.uk 

Cyngor ar stoc benthyciadau a 

mentrau tai rhentu 

cydweithredol bach iawn 

Tai Hunan-gymorth jnf@agents-for-change.com Arian Cartrefi Gwag 

Sefydliadau Tenantiaid a 

Phreswylwyr Lloegr 

runcornoffice@taroe.org Materion o ran tenantiaid tai 

cymdeithasol 

Gwasanaeth Ymgynghorol ar 

Gyfranogiad Tenantiaid 

info@tpas.org.uk Materion o ran tenantiaid tai 

cymdeithasol 

Canolfan Cydweithredol 

Cymru 

info@walescooperative.org Cyngor ar fentrau 

cydweithredol yng Nghymru 

Llywodraeth Cymru Rhidian.Jones 

@wales.gsi.gov.uk 

Cyngor ar raglenni tai’r 

Llywodraeth yng Nghymru 
 

http://www.cch.coop/
http://www.cch.coop/
http://www.cohousing.org.uk/
http://www.communitygateway.co.uk/
http://www.communitygateway.co.uk/
http://www.communitylandtrusts.org.uk/home
http://www.communitylandtrusts.org.uk/home
mailto:catherine.harrington@housing.org.uk
https://www.gov.uk/government/topics/housing
https://www.gov.uk/government/topics/housing
http://www.london.gov.uk/priorities/housing-land
http://www.hact.org.uk/
http://www.hact.org.uk/
http://www.homesandcommunities.co.uk/community-led-development
http://www.homesandcommunities.co.uk/community-led-development
http://www.local.gov.uk/web/guest/search/-/journal_content/56/10180/3501920
http://locality.org.uk/projects/community-rights/
http://www.nasba.org.uk/
http://www.nasba.org.uk/
http://www.housing.org.uk/
http://www.nftmo.com/
http://www.nftmo.com/
http://www.nftmo.com/
http://www.radicalroutes.org.uk/
http://self-help-housing.org/
mailto:jnf@agents-for-change.com
http://www.taroe.org/
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http://www.tpas.org.uk/
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http://www.walescooperative.org/
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http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/?lang=en

