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YR YMGYNGHORIAD HWN

Beth ydyn ni’n ei wneud? Cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar ein hargymhellion dros dro 
i ddiwygio cyfraith Cyfunddeiliadaeth. 

Beth yw hyn? “Cyfunddeiliadaeth” – ffordd amgen o fod yn berchen ar eiddo, sy’n 
caniatáu i berchnogion cartrefi fod yn berchen ar rydd-ddaliad eu fflatiau.

Pam ydyn ni’n ymgynghori? Rydym yn casglu barn am ein hargymhellion dros dro. Byddwn 
yn ystyried eich barn yn ofalus pan fyddwn yn penderfynu ar ein 
hargymhellion terfynol.

Oddi wrth bwy ydyn ni am 
glywed?

Rydym yn awyddus i dderbyn sylwadau gan gynifer o randdeiliaid 
â phosibl – gan gynnwys perchnogion tai ac aelodau o’r cyhoedd – 
p’un ai eu bod yn cytuno neu’n anghytuno gyda’n hargymhellion dros do.

Beth yw’r terfyn amser? Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 10 Mawrth 2019.

Beth sy’n digwydd nesaf? Wedi i ni adolygu pob ymateb, byddwn yn penderfynu ar 
ein hargymhellion terfynol ar gyfer diwygio’r gyfraith, a byddwn 
yn  eu cyhoeddi mewn adroddiad.

 

Y CRYNODEB HWN

Nid yw’r crynodeb hwn yn crynhoi holl argymhellion 
ein ein Papur Ymgynghori manwl. Yn hytrach, mae’n 
egluro beth yw’r prosiect, yn darparu peth cyd-destun, 
ac yna’n amlygu materion allweddol a drafodir yn y 
Papur Ymgynghori a all fod o ddiddordeb i wahanol 
bobl. Mae’r crynodeb hwn yn darparu trosolwg o’r 
materion allweddol hynny yn unig. 

Cyn i chi ymateb, fe’ch anogir i ddarllen ein Papur 
Ymgynghori cyflawn, neu’r rhannau perthnasol ohono. 

Cyfeirir yn y crynodeb hwn at y penodau yn y Papur 
Ymgynghori.

YMATEB I’N HYMGYNGHORIAD

Mae’r Papur Ymgynghori i’w gael ar ein gwefan 
ar https://www.lawcom.gov.uk/project/ 
Commonhold/. 
Y terfyn amser ar gyfer ymateb yw 10 Mawrth 2019.

Gellir anfon sylwadau atom gan ddefnyddio’r 
ffurflen ymateb ar-lein, sydd, ar gael ar ein gwefan. 
Lle bo hynny’n bosibl, byddai o gymorth pe defnyddid 
y ffurflen hon.

Fel arall, gellir anfon sylwadau:

1. drwy e-bost at propertyandtrust@
lawcommission.gov.uk; neu

2. drwy’r post at Commonhold Team, Law 
Commission, 1st Floor, Tower, 52 Queen Anne’s 
Gate, London, SW1H9AG

(Os ydych yn anfon eich sylwadau drwy’r post, byddai 
o gymorth pe gallech, lle bynnag y mae’n bosibl, eu 
hanfon yn electronig hefyd.) 

Am wybodaeth bellach ynghylch y ffordd mae 
Comisiwn y Gyfraith yn cynnal ei ymgynghoriadau, a’n 
polisi ar gyfrinachedd ymateb ymgyngoreion, gweler 
dudalen ii o’r papur Ymgynghori.

mailto:https://www.lawcom.gov.uk/project/%20Commonhold/?subject=
mailto:https://www.lawcom.gov.uk/project/%20Commonhold/?subject=
mailto:mailto:propertyandtrust%40lawcommission.gov.uk%3B?subject=
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CRYNODEB

CYFLWYNIAD

Cyflwynwyd Cyfunddeiliadaeth yn 2002 fel ffordd 
newydd o berchnogi eiddo. Mae cyfunddeiliadaeth 
yn galluogi person i fod yn berchen ar rydd-ddaliad 
“uned” (megis fflat) o fewn adeilad neu ddatblygiad 
a dod hefyd yn aelod o gwmni sy’n rheoli ac 
yn berchen ar yr ardaloedd a rennir. 

Er hyn, mae llai nag 20 Cyfunddeiliadaeth wedi 
eu creu ers i ddeddfwriaeth Cyfunddeiliadaeth 
ddod i rym. Mae ein prosiect yn ceisio canfod pa 
agweddau ar gyfraith Cyfunddeiliadaeth sydd, hyd 
yma, wedi rhwystro llwyddiant Cyfunddeiliadaeth ac 
mae ein Cylch Gorchwyl yn galw arnom i “argymell 
diwygiadau i adfywio Cyfunddeiliadaeth fel dull 
amgen yn lle lesddaliad, ar gyfer cartrefi sydd eisoes 
yn bodoli a rhai newydd”. Ar wahân i hynny, bydd 
y Llywodraeth yn ystyried mesurau ehangach i adfywio 
Cyfunddeiliadaeth, megis codi ymwybyddiaeth 
defnyddwyr ac ystyried a ddylid cymell neu 
orfodi Cyfunddeiliadaeth.

Ar hyn o bryd, gwerthir fflatiau bron yn ddieithriad ar 
sail lesddaliad, gan fod problemau’n codi pan gânt 
eu gwerthu fel rhydd-ddaliad. Fodd bynnag, mae 
perchnogaeth lesddaliad yn codi nifer o broblemau. Yn 
benodol, mae terfyn amser ar berchnogaeth lesddaliad 
ac mae gan lesddeiliaid lai o reolaeth dros eu heiddo. 
Ar hyn o bryd mae Comisiwn y Gyfraith yn cynnal 
dau brosiect ychwanegol fydd yn gwella hawliau 
lesddeiliaid. Er y bydd y prosiectau hyn yn gwella’r 
sefyllfa mewn lesddaliad, ni allent gael gwared ar 
broblemau cynhenid perchnogaeth lesddaliad. 

Mae ein prosiect Cyfunddeiliadaeth yn wahanol. Mae 
Cyfunddeiliadaeth yn darparu strwythur sy’n galluogi 
perchnogaeth rhydd-ddaliad o fflatiau ac, fel y cyfryw, 
yn cynnig ffordd amgen o berchnogi eiddo sy’n osgoi 
diffygion perchnogaeth lesddaliad.

Wedi eu hybu gan alwadau am ddiwygio lesddaliad 
gan y cyhoedd a’r cyfryngau, mae Cyfunddeiliadaeth 
yn ôl ar yr agenda gwleidyddol. 

“Rydym hefyd eisiau 
edrych ar ffyrdd o adfywio 
Cyfunddeiliadaeth… Bydd hyn 
y sicrhau bod y farchnad yn 
gosod anghenion defnyddwyr o 
flaen anghenion datblygwyr neu 
fuddsoddwyr. Byddwn yn edrych 
hefyd ar beth arall y gallem ac 
y dylem ei wneud i gefnogi hybu 
Cyfunddeiliadaeth gan weithio 
ar draws y sector, yn cynnwys 
gweithio gyda benthycwyr 
morgeisi.” 

Mae ein Papur Ymgynghori’n nodi argymhellion dros 
dro i ddiwygio cyfraith Cyfunddeiliadaeth i’w gwneud 
yn ddewis gwahanol ymarferol i lesddaliad. 

Ym mha ffordd mae Cyfunddeiliadaeth 
yn wahanol i lesddaliadaeth? 

 

Llywodraeth y DU, 21 Rhagfyr 2017.

Nid yw 
perchnogaeth 
yn dod i ben

Does dim 
landlord 

gennych chi

Mae’r 
perchnogion 
wrth y llyw
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PERCHNOGAETH RHYDD-DDALIAD 
A LESDDALIAD

Yng Nghymru a Lloegr, gellir bod yn berchen ar eiddo 
ar sail rhydd-ddaliad neu lesddaliad.
 
Rhydd-ddaliad:
 y perchnogaeth yn para am byth

 y yn gyffredinol mae’n rhoi rheolaeth gweddol helaeth

Lesddaliad:
 y perchnogaeth â therfyn amser (er enghraifft, 

les 99 mlynedd)

 y rhennir rheolaeth o’r eiddo gyda, ac fe’i cyfyngir 
gan, berchennog y rhydd-ddaliad (y landlord)

 

“Nid yw lesddaliad yn darparu 
perchnogaeth lwyr. Mae profiad 
perchnogion lesddaliad wedi ei 
grynhoi fel “bod yn berchnogion 
ond eto yn denantiaid”.” 
 

Para 1.17

Gwerthir fflatiau bron yn ddieithriad ar sail lesddaliad. 
Gwerthir tai ar sail rhydd-ddaliad neu lesddaliad.

PAM Y GWERTHIR FFLATIAU AR SAIL 
LESDDALIAD? 

Gwerthir fflatiau ar sail lesddaliad am resymau 
ymarferol.

Mae perchnogaeth rhydd-ddaliad o fflatiau’n creu nifer 
o broblemau. Yn benodol, ni all “rhwymedigaethau 
cadarnhaol” i dalu arian neu i weithredu mewn 
perthynas ag eiddo (megis trwsio wal neu do, neu 
dalu tuag at gostau trwsio) gael eu pasio’n hawdd 
i berchnogion eiddo rhydd-ddaliad y dyfodol. Mewn 
cyferbyniad, dan berchnogaeth lesddaliad, gellir pasio 
rhwymedigaethau cadarnhaol i berchnogion y dyfodol. 

Mae’r gallu i orfodi rhwymedigaethau cadarnhaol 
yn arbennig o bwysig mewn blociau o fflatiau, gan 
fod y fflatiau yn gyd-ddibynnol yn strwythurol. Felly 
gwerthir fflatiau ar sail lesddaliad sydd yn caniatáu 
i rwymedigaethau cadarnhaol trwsio (ynghyd ag eraill) 
gael eu trosglwyddo i berchnogion y dyfodol.

Rhai gwledydd eraill â chyfundrefnau cyfwerth

Canada

Ffrainc

Denmarc

Yr Eidal

Awstralia

De Affrica

Seland Newydd

Yr Almaen

UDA

Yr Alban

Norwy

Brasil

Yr Ariannin
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Yn y rhan fwyaf o wledydd eraill, mae strwythurau 
mewn lle i alluogi perchnogaeth rydd-ddaliadol o 
fflatiau; e.e. “strata title” yn Awstralia a “condominiwm” 
yn America. Mae cyfunddeiliadaeth yn cynnig 
strwythur tebyg i strata a chondominiwm ar 
gyfer Cymru a Lloegr. 

PROBLEMAU GYDA PHERCHNOGAETH 
LESDDALIAD 

Ased gwastraff

Rydym yn aml yn cyfeirio at “brynu” neu “fod yn 
berchen ar” dŷ neu fflat. Ond pan fyddwn yn prynu 
ar sail lesddaliad, rydym mewn difrif yn prynu’r eiddo 
am nifer benodol o flynyddoedd; wedi hynny bydd yr 
eiddo yn ôl yn nwylo’r landlord. Felly disgrifir eiddo 
lesddaliad yn aml fel “ased gwastraff”: er bod les hir 
yn gallu cynyddu mewn gwerth yn unol â phris eiddo, 
mae ei werth yn tueddu lleihau dros amser wrth i’w 
hyd leihau. Daw’r pwynt pan fydd yr hyn sy’n weddill 
ar y les yn ei wneud yn amhosibl i’w werthu, gan na 
all prynwyr gael morgais (gan na fydd benthycwyr 
yn darparu morgais ar gyfer prynu les byr). Rhaid 
felly dalu’r landlord i estyn y les neu brynu’r rhydd-
ddaliad. Er bod deddfwriaeth yn rhoi hawl statudol 
i lawer o lesddeiliaid estyn y les neu brynu’r rhydd-

ddaliad trwy ryddfreinio (a drafodir ymhellach isod), 
gall gwneud hyn fod yn ddrud.

Diffyg rheolaeth 

Yn aml nid oes gan berchnogion lesddaliad yr un 
rheolaeth dros eu cartrefi ag sydd gan berchnogion 
rhydd-ddaliad. Er enghraifft, efallai na chant wneud 
newidiadau i’w cartrefi heb gydsyniad y landlord. 
Rheolir y cydbwysedd grym rhwng perchnogion 
lesddaliad a’u landlord gan delerau’r brydles a gan 
ddeddfwriaeth.
 

Pwrpas cartref lesddaliad

Ar gyfer
landlordiaid

Ar gyfer
lesddeiliaid

Creu incwmPerchnogaeth
cartref

Buddsoddiad
cyfalaf 

Buddsoddiad
cyfalaf

Taliadau
rhent tir

Cysgod
Taliadau
estyn les

Bywyd teuluol
a phreifat

Ffioedd
gweinyddu gan

lesddeiliaid

Diogelwch
a sicrwydd
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Diddordebau gwahanol

Gall fod gan landlord ddiddordebau gwahanol i’r 
lesddeiliaid, a gall hyn annog agwedd o “ni a nhw”.

Crynodeb

Mae profiad perchnogion lesddaliad wedi ei grynhoi 
fel “bod yn berchnogion ond eto yn denantiaid”. 
Ar yr un llaw mae lesddeiliaid yn berchnogion eiddo, 
gyda rhai o’r buddion ddaw o’r berchnogaeth honno 
(megis diddordeb ariannol yn y cartref). Ar y llaw arall, 
mae ganddynt landlord sydd â pheth rheolaeth dros 
eu defnydd o’u cartref, ac a fydd, yn y pen draw, 
yn cymryd y cartref yn ôl ar derfyn y les. 

Mae llawer o brynwyr heb ddeall beth sydd ynghlwm 
wrth berchnogaeth lesddaliad. Ac ymhellach, hyd 
yn oed pan fyddant yn deall, yn aml nid oes dewis 
ganddynt ynghylch ffurf y berchnogaeth. Fel yr 
eglurwyd uchod, gwerthir fflatiau bron yn ddieithriad 
ar sail lesddaliad

PROSIECTAU COMISIWN Y GYFRAITH 
AR DDIWYGIO LESDDALIAD PRESWYL 

Rydym yn gweithio ar hyn o bryd ar ddau brosiect 
sydd yn anelu at wella lesddaliad: diwygio’r hawl i reoli, 
a gwella rhyddfreinio lesddaliadau. Bydd y prosiectau 
hyn yn gwella’r dewisiadau sydd ar gael i lesddeiliaid 
gael mwy o reolaeth dros, a sicrwydd yn, eu heiddo

Cylch Gorchwyl prosiectau Comisiwn 
y Gyfraith ar ddiwygio lesddaliad 
a Chyfunddeiliadaeth.

Amcanion polisi a nodwyd gan y Llywodraeth 

Gofynnwyd i ni argymell diwygiadau:

 y i hyrwyddo tryloywder a thegwch 
yn y sector lesddaliad preswyl”

 y i ddarparu cynnig gwell i lesddeiliaid 
fel defnyddwyr”

Os oes digon o lesddeiliaid yn dymuno cymryd 
rheolaeth o’u hadeilad heb brynu’r rhydd-ddaliad, 
efallai y gallent weithredu eu hawl i reoli. Mae’r 
hawl i reoli yn rhoi’r hawl i lesddeiliaid dderbyn 
gweithrediadau perthnasol i’r adeilad, sef 
gweithredu sy’n berthnasol i wasanaethau, gwaith 
trwsio, cynnal a chadw, gwelliannau, yswiriant 
a rheolaeth.

Mae ein prosiect yn anelu at wella mynediad i’r hawl 
hwn a gwneud y weithdrefn yn haws, yn fwy cyflym 
ac yn fwy hyblyg.

Caiff ymgynghoriad llawn ar ddiwygio’r hawl i reoli 
ei lansio yn gynnar yn 2019.

Ceir manylion pellach ar ein gwefan, ar  
www.lawcom.gov.uk

Yr hawl i reoli

Rhyddfreinio yw’r hawl statudol gan:

 y lesddeiliaid tai i brynu eu rhydd-ddaliad 
neu dderbyn estyniad ar eu les;

 y lesddeiliaid fflatiau i dderbyn estyniad ar 
les eu fflat; a

 y lesddeiliaid fflatiau i ymuno gyda’u cymdogion 
i brynu rhydd-ddaliad eu bloc (proses a elwir 
yn “ryddfreinio ar y cyd”).

Gall lesddeiliad ofyn am estyniad i’w les os yw 
tymor y les wedi ei leihau i’r graddau ei bod yn 
anodd gwerthu’r fflat. Gall lesddeiliaid ddefnyddio’r 
hawl i brynu’r rhydd-ddaliad os ydynt yn dymuno 
cymryd rheolaeth o’u hadeilad a bod yn berchen 
ar y rhydd-ddaliad.

Amcan ein prosiect rhyddfreinio lesddaliad yw 
symleiddio deddfwriaeth rhyddfreinio er mwyn 
gwneud hawliau rhyddfreinio yn haws, yn 
gyflymach ac yn rhatach eu gweithredu.

Lansiwyd ein hymgynghoriad ar ddiwygio 
rhyddfreinio ym mis Medi 2018 a bydd yn 
cau ar 7 Ionawr 2019.

Mae manylion pellach ar gael ar ein gwefan, ar 
www.lawcom.gov.uk.

Rhyddfreinio lesddaliadau
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Ar wahân i hyn mae’r Llywodraeth yn gweithio ar 
agweddau eraill o ddiwygio lesddaliad. Gydol 2017 
a 2018, cyhoeddodd Llywodraethau Cymru a’r DU 
amryw ddiwygiadau, gan gynnwys cynigion i wahardd 
gwerthu tai ar sail lesddaliad a chynigion i gyfyngu 
rhenti tir i werth enwol pan werthir tai ar sail lesddaliad.

Gall ein prosiectau ar ddiwygio lesddaliad, a mesurau’r 
Llywodraeth, wella’r sefyllfa mewn lesddaliad. 
Ond ni allent gael gwared ar broblemau cynhenid 
perchnogaeth lesddaliad a nodwyd uchod. Ceir yr 
ateb i’r problemau hynny mewn Cyfunddeiliadaeth.

PERCHNOGAETH CYFUNDDEILIADAETH

Mae Cyfunddeiliadaeth yn darparu strwythur i reoli’r 
berthynas rhwng eiddo rhydd-ddeiliad ar wahân dan 
berchnogaeth unigol ac mae’n osgoi’r anawsterau 
gyda pherchnogaeth lesddaliad a drafodwyd uchod.

Trwy alluogi perchnogaeth rhydd-ddaliad fflatiau, 
gall cyfunddeiliadaeth ddarparu dewis gwahanol 
i berchnogaeth lesddaliad. 

Gall “uned” fod yn

 y rhan o adeilad mwy o faint, megis fflat mewn 
bloc o fflatiau, neu swyddfa mewn bloc;

 y adeilad ar wahân mewn datblygiad mwy o ran 
maint, megis tŷ ar ystad lle rhennir gerddi, neu 
siop unigol mewn parc manwerthu; neu

 y ardal o dir nad yw wedi ei gysylltu gydag 
adeilad, megis man parcio penodedig.

Aelodaeth o “gymdeithas Cyfunddeiliadaeth”

Daw unrhyw un sy’n prynu uned mewn 
cyfunddeiliadaeth yn rhan o gwmni sy’n rheoli ac 
yn berchen ar ardaloedd cyffredin yr adeilad neu’r 
datblygiad (megis ardaloedd cymunedol a rennir 
gan berchnogion yr unedau). Gelwir y cwmni 
hwn yn “gymdeithas Cyfunddeiliadaeth”. Gall 
perchnogion uned, fel aelodau o’r gymdeithas 
Cyfunddeiliadaeth, bleidleisio ar benderfyniadau 
fydd yn effeithio ar y Gyfunddeiliadaeth.
 

Rhaid bod gan gymdeithas Cyfunddeiliadaeth 
o leiaf ddau gyfarwyddwr sy’n gweithio 
ar weithrediadau’r Gyfunddeiliadaeth. Gall 
y cyfarwyddwyr hyn fod naill ai’n berchnogion 
uned eu hunain neu’n bobl broffesiynol allanol.

Llyfr rheolau Cyfunddeiliadaeth

Mae gan bob Cyfunddeiliadaeth “ddatganiad 
cymunedol Cyfunddeiliadaeth” (“DCC”), sydd

 y yn diffinio ffiniau corfforol unedau’r 
Gyfunddeiliadaeth; ac 

 y yn nodi hawliau a rhwymedigaethau 
perchnogion yr uned a chymdeithas 
y Gyfunddeiliadaeth.

Er enghraifft, bydd y DDC yn nodi hawliau 
pleidleisio’r perchnogion a’u gofynion i 
gyfrannu tuag at gostau’r Gyfunddeiliadaeth 
(“cyfraniadau Cyfunddeiliadaeth”).

In more detail: what is commonhold?

Mae cyfunddeiliadaeth yn darparu strwythur i reoli’r 
berthynas rhwng eiddo rhydd-ddeiliad ar wahân 
dan berchnogaeth unigol o fewn adeilad neu 
ddatblygiad mwy o faint. Gellir ei ddefnyddio i reoli’r 
berthynas rhwng fflatiau mewn bloc o fflatiau, er 
bod ganddo botensial ehangach. Gellir defnyddio 
cyfunddeiliadaeth yn yr un modd mewn cyd-destun 
masnachol, er enghraifft i reoleiddio’r berthynas 
rhwng swyddfeydd mewn bloc o swyddfeydd.
 
Perchnogaeth rhydd-ddaliad o uned 

Mae perchnogaeth rhydd-ddaliad eiddo 
unigol, a elwir yn “uned”, ym mherchnogaeth 
“perchennog uned”.

Yn fanylach: beth yw Cyfunddeiliadaeth?
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Ym mha ffordd mae Cyfunddeiliadaeth 
yn wahanol i lesddaliad?

Mae Cyfunddeiliadaeth yn darparu cyfle i feddwl o’r 
newydd ac yn darparu system ddemocrataidd a luniwyd 
yn benodol i reoli adeiladau. Mae Cyfunddeiliadaeth yn 
cynnwys darpariaethau wedi eu teilwra i gwmpasu pob 
agwedd ar reolaeth. Er enghraifft, mae perchnogion 
lesddeiliaid yn gwneud taliad am wasanaeth, taliad 
sydd wedi’i bennu gan eu landlord, tuag at y gost 
o gynnal a chadw’r adeilad. Seilir y taliadau ar y 
dybiaeth bod landlord yr adeilad yn barti allanol. 
Ond mewn Cyfunddeiliadaeth, nid oes landlord allanol. 
Cyllidir gwasanaethau a rennir drwy gyfraniadau 
Cyfunddeiliadaeth, sydd, ac mae hyn yn bwysig, 
wedi eu rheoli gan berchnogion yr uned eu hunain.

Yn ogystal, rhaid i bob Cyfunddeiliadaeth 
fabwysiadu “erthyglau’r gymdeithas” – yr enw 
cyfreithiol a roddir ar y rheolau sy’n llywodraethu 
cwmni. Yng nghyd-destun Cyfunddeiliadaeth, 
mae’r rheolau hyn yn llywodraethu:

 y sut mae’r gymdeithas Cyfunddeiliadaeth yn 
gweithredu; a 

 y sut y gellir gwneud penderfyniadau’r rheolwyr 
ynghylch y Gyfunddeiliadaeth.

Er enghraifft, bydd yr erthyglau’n nodi sut 
caiff cyfarwyddwyr eu penodi a beth yw eu 

dyletswyddau, sut y gelwir cyfarfodydd yr aelodau, 
a sut caiff pleidleisiau perchnogion yr unedau eu 
bwrw. Mae rhai telerau (y cyfeirir atynt fel “telerau 
rhagnodedig”) sydd yn rhaid eu cynnwys, yn ôl 
y gyfraith, ymhob DCC ac erthyglau cymdeithas 
Gyfunddeiliadaeth. Mae’r telerau hyn yn creu lefel 
o gysondeb ar draws pob Cyfunddeiliadaeth.

Taliadau mewn lesddaliad a Chyfunddeiliadaeth

Cyfunddeiliadaeth

Landlord

Cymdeithas Gyfunddeiliadaeth

Cyfraniad Cyfunddeiliadaeth
Rhent tir

Taliadau
estyn

lesddaliad

Pris
gwasanaeth

Lesddaliad 



9Crynodeb o’r Papur Ymgynghori.

Beth yw buddion Cyfunddeiliadaeth?

“Ni ddylid edrych ar 
Gyfunddeiliadaeth trwy 
lens lesddaliad. Mae 
Cyfunddeiliadaeth yn galw 
am newid diwylliant. Mae’n 
symud o’r agwedd “ni a nhw” 
tuag at “ni a ni’n hunain”.”

Yr Athro Nick Hopkins, Comisiynydd y Gyfraith

Mae gan Gyfunddeiliadaeth nifer o fanteision dros 
berchnogaeth lesddaliad. 

1. Perchnogaeth rhydd-ddaliad: mae’r unedau 
yn eiddo am byth, sy’n trechu problem yr ased 
gwastraff mewn lesddaliad.

2. Cael gwared ar yr agwedd “ni a nhw”. 
Mae Cyfunddeiliadaeth yn darparu system 
ddemocrataidd a luniwyd yn benodol i reoli 
adeiladau. 

3. Hunan-reolaeth gan berchnogion y fflat: Mae 
Cyfunddeiliadaeth yn rhoi perchnogaeth a 
rheolaeth o’r bloc i berchennog yr uned – rheolir 
y bloc gan gwmni o berchnogion yr uned. Mae’r 
buddion i berchnogion yr uned a’r cwmni sy’n 

rheoli’r Gyfunddeiliadaeth felly, yn un â’i gilydd. 
Mae i’r aliniad diddordebau hyn fuddion ymarferol, 
gan gynnwys lleihau’r potensial ar gyfer dadleuon.

4. Safoni: Mae gan Gyfunddeiliadaethau reolau 
a rheoliadau safonedig a ddylai wneud trawsgludo 
eiddo yn symlach a rhatach. Dylai hefyd ei gwneud 
hi’n haws i berchnogion cartrefi ddeall eu hawliau 
a’u rhwymedigaethau. Cynhwysir y prif hawliau a 
rhwymedigaethau yn y DCC sy’n cynnwys yr holl 
delerau sy’n berthnasol i Gyfunddeiliadaethau.

5. Hyblygrwydd i dderbyn newid: mae llawer 
o delerau’r DCC wedi eu rhagnodi gan y 
gyfraith, ac felly gall Llywodraeth ymateb yn 
gymharol hawdd i anghenion sy’n newid drwy 
ddiwygio’r telerau hyn (gan gynnwys mewn 
Cyfunddeiliadaethau sy’n bod eisoes). Er 
enghraifft, gellid cyflwyno telerau i hwyluso mwy 
o ddiogelwch i ddefnyddwyr, i wella mesurau 
iechyd a diogelwch neu fesurau tân, ac i annog 
mentrau egni “gwyrdd”. Penderfynir ar delerau 
eraill (a elwir yn “reolau lleol”) gan berchnogion yr 
uned felly gellir eu newid a’u diweddaru pan fydd 
perchnogion yr uned yn dymuno gwneud hynny.

6. Dim perygl o fforffediad: pan fydd lesddeiliad 
yn torri telerau les, mae fforffediad yn galluogi’r 
landlord i ddirwyn y les i ben a chymryd yr eiddo 
yn ôl. Nid oes rheidrwydd ar y landlord i dalu 
unrhyw arian i’r lesddeiliad hyd yn oed pan fydd 
yr eiddo’n werth mwy na’r hyn sy’n ddyledus. 
Nid oes fforffediad mewn Cyfunddeiliadaeth 
gan fod gan berchnogion yr uned rydd-ddaliad. 

Buddion
Cyfundde-
iliadaeth

Hunan-reoli
gan berchnogion

y fflat

Gwaredu’r
agwedd

“ni a nhw”

Perchnogaeth
rhydd-ddaliad

Safoni

Hyblygrwydd
i dderbyn newid

Dim perygl
o fforffediad

Buddion Cyfunddeiliadaeth
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Yn tanategu’r manteision hyn mae’r ffaith fod 
Cyfunddeiliadaeth yn ffordd wahanol o feddwl am 
berchnogaeth fflatiau. Mewn lesddaliad, mae pob 
fflat neu uned yn eiddo i ddau berson – y landlord 
a’r lesddeiliad – sydd â hawliau gwahanol dros yr un 
eiddo ac sydd, o bosibl, â diddordebau heb eu halinio. 

I’r gwrthwyneb, y man cychwyn mewn 
Cyfunddeiliadaeth yw’r ffaith bod y bobl eu hunain 
yn berchen ar yr uned. Mae perchnogion yr uned, 
ar y cyd, yn rheoli ac yn berchen ar yr ardaloedd 
cyffredin am eu bod yn berchen ar yr unedau. Felly 
mae diddordebau perchnogion yr uned a chymdeithas 
y Gyfunddeiliadaeth wedi eu halinio’n reddfol. 

Mae’r tabl isod yn dangos sut mae amrywiol 
strwythurau lesddaliad yn cymharu gyda 
Chyfunddeiliadaeth.

Gall strwythurau lesddaliad weithredu mewn sawl 
ffordd. Y nodwedd sy’n gyffredin i bob un o’r 
strwythurau hyn yw bod yna landlord bob amser. 

 y Weithiau, ni fydd y landlord yn perthyn i’r 
lesddeiliaid – megis buddsoddwr, ystad teulu preifat, 
neu elusen – a chyfeirir ato/ati fel “landlord allanol”. 

 y Bydd lesddeiliaid sydd wedi defnyddio eu “hawliau 
i reoli” (gweler uchod) wedi derbyn gweithrediadau 
rheolaeth gan eu landlord, ond mae’r landlord 
yn parhau (ac mae ganddo/ganddi’r hawl, er 
enghraifft i dderbyn rhent tir). Rheolir yr hawl i reoli 
gan y lesddeiliaid sydd wedi ymuno yn yr hawliad 
(“y cyfranogwyr”) – a allai fod yn ddim ond hanner 
y lesddeiliaid yn y bloc.

 y Bydd y lesddeiliaid sydd wedi prynu’r rhydd-ddaliad 
trwy ddefnyddio’r hawl i “rhyddfreinio ar y cyd” 
(gweler uchod) yn dod yn landlordiaid ar y cyd. 
Byddant yn “gwisgo dwy het” trwy fod yn berchen 
ar eu les ac hefyd yn berchen ar gyfranddaliad yn 
y cwmni sy’n berchen ar y rhydd-ddaliad. Rheolir 
cwmni’r landlord gan y lesddeiliaid oedd wedi 
ymuno â’r hawliad (“y cyfranogwyr”) – a allai fod 
yn ddim ond hanner y lesddeiliaid yn y bloc.

Y Mater
Lesddaliad gyda 
landlord allanol

Lesddaliad yn 
dilyn yr hawl 

i reoli

Lesddaliad yn 
dilyn rhyddfreinio 

ar y cyd Cyfunddeiliadaeth

Mae 
perchnogaeth 
yn para am byth

Rhent tir

Mwy o reolaeth 
dros eich cartref

Bodolaeth 
landlord

Talu am 
adnoddau a 
rennir ac ati

Tâl gwasanaeth, wedi ei reoleiddio gan  
les a deddfwriaeth lesddaliad

Cyfraniadau 
Cyfunddeiliadaeth, 
wedi eu rheoleiddio 

gan DCC a 
deddfwriaeth 

Cyfunddeiliadaeth

Rheolau Lesau unigol DCC i bawb

Gorfodi 
cyfraniadau 
ariannol

Hawlio arian, yna fforffediad y les gan y landlord Hawlio arian, yna godi 
tâl (gyda blaenoriaeth) 

Dadleuon Wedi eu cynllunio ar gyfer ymagwedd wrthwynebus Wedi ei gynllunio 
ar gyfer ymagwedd 

gydweithredol 
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Tra bod gan Gyfunddeiliadaeth ystod o fanteision 
dros lesddaliad, rydym wedi clywed hefyd am nifer 
o broblemau yn y gyfraith gyfredol y mae angen 
mynd i’r afael â hwy cyn i Gyfunddeiliadaeth lwyddo.

“Y cyfle unigol mwyaf i’r 
Llywodraeth yw cyflwyno 
cyfraith Cyfunddeiliadaeth sy’n 
gweithio. … Dylem ddysgu oddi 
wrth awdurdodaethau tebyg, 
megis Awstralia”.  
 

Ein prosiect: problemau cyfreithiol gyda 
Chyfunddeiliadaeth

Cylch Gorchwyl ar gyfer diwygio 
Cyfunddeiliadaeth:

Amcanion polisi a nodwyd gan y Llywodraeth 

Gofynnwyd i ni argymell diwygiadau “i adfywio 
Cyfunddeiliadaeth fel dewis gwahanol ymarferol i 
lesddaliad, ar gyfer cartrefi sy’n bod eisoes a rhai 
newydd”.

Mae amrywiol ddamcaniaethau’n bodoli ynghylch y 
rheswm pam nad yw Cyfunddeiliadaeth wedi gafael. 
Priodolir hyn: 

1. i ddiffygion yn y gyfraith sy’n rheoli 
Cyfunddeiliadaeth, gan arwain at ddiffyg hyder 
mewn Cyfunddeiliadaeth fel ffordd o berchnogi.

2. i amharodrwydd benthycwyr morgeisi i fenthyg 
ar unedau Cyfunddeiliadaeth.

3. i ddiffyg ymwybyddiaeth ymhlith defnyddwyr 
a ledled y sector ynghylch ffurf gymharol 
anghyfarwydd ar berchnogaeth. 

4. i’r cymhellion ariannol sy’n bodoli ar hyn o bryd i 
ddatblygwyr ddefnyddio lesddaliad, yn hytrach na 
Chyfunddeiliadaeth, gan fod lesddaliad yn cynnig 
y gallu i landlordiaid ddiogelu incwm parhaol ar 
ben y pris prynu cychwynnol a dalwyd gan y 
lesddeiliaid.

5. i syrthni ymhlith pobl broffesiynol a datblygwyr, 
a chymhelliant annigonol (ariannol neu fel arall) i’r 

Ruth Cadbury, AS 21 Rhagfyr 2017

rhai hynny sydd ynghlwm ag adeiladu tai ac eiddo 
masnachol newid eu hymarferion a mabwysiadu 
system gyfangwbl newydd tra bo’r un sy’n bod 
eisoes (yn eu barn hwy) yn gwneud y gwaith. 

Mae ein prosiect Cyfunddeiliadaeth yn ceisio mynd i’r 
afael â’r rhwystr gyntaf i dderbyn Cyfunddeiliadaeth 
a awgrymwyd uchod: diffygion tybiedig yn nyluniad 
cyfreithiol y cynllun Cyfunddeiliadaeth. Rydym yn 
gwneud argymhellion dros dro i ddiwygio er mwyn 
mynd i’r afael â’r problemau cyfreithiol hynny yn ein 
Papur Ymgynghori. 

Nid yw’r rhwystrau eraill i dderbyn Cyfunddeiliadaeth, 
gan gynnwys y rhai a nodir uchod, yn broblemau 
gyda’r gyfraith ac nid ydynt yn dod o fewn ein Cylch 
Gorchwyl. Felly mae’r materion hyn y tu allan i gwmpas 
ein prosiect, ond maent yn faterion y mae’r Llywodraeth 
yn eu hystyried. Mae ein prosiect wedi darparu cyfle 
i hel tystiolaeth ar y materion ehangach hyn er mwyn 
adfywio Cyfunddeiliadaeth ac rydym wedi ei rhannu 
gyda’r Llywodraeth. Ar wahân, mae’r Llywodraeth 
eisoes wedi cadarnhau ei fwriad i gyflwyno diwygiadau 
fydd yn lleihau rhai o’r cymhellion ariannol i ddatblygwyr 
ddewis lesddaliad yn hytrach na Chyfunddeiliadaeth; 
er enghraifft cyfyngu rhenti tir i £10 y flwyddyn. 

Ein gwaith hyd yma

Cam cyntaf ein prosiect oedd Galwad am Dystiolaeth, 
a gyhoeddwyd yn Chwefror 2018, ac arolwg o 
berchnogion presennol unedau Cyfunddeiliadaeth 
a’r rhai hynny sy’n rheoli Cyfunddeiliadaeth i ganfod eu 
profiad personol o Gyfunddeiliadaeth. Bu i ymatebwyr 
rannu eu profiad amhrisiadwy o, a’u barn am, sut y 
byddai’r materion a godwyd yn creu problemau yn 
ymarferol. Rydym wedi defnyddio’r ymatebion hynny 
wrth baratoi’r Papur Ymgynghori.

Rydym yn crynhoi’r ymateb a gawsom yn ein Galwad 
am Dystiolaeth a’n harolwg Cyfunddeiliadaeth mewn 
Dadansoddiad o Ymateb a gyhoeddwyd gennym ar 
y cyd â’r Papur Ymgynghori.

DIWYGIO CYFUNDDEILIADAETH: Y PAPUR 
YMGYNGHORI

Rydym yn awr yn crynhoi rhai o’r prif faterion 
cyfreithiol, a’r datrysiadau dros dro a awgrymwn 
iddynt, sydd i’w gweld yn y Papur Ymgynghori. 
Rydym yn dwyn ynghyd yr argymhellion allweddol 
dros dro o’r Papur Ymgynghori i’r graddau y gallant 
fod o ddiddordeb i berchnogion cartrefi, datblygwyr, 
benthycwyr morgeisi, ac eraill yn y sector eiddo.
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Materion nad
ydynt yn

gyfreithiol i’r
Llywodraeth

Adfywio 
Cyfunddeiliadaeth

Cymell neu 
orfodi’r defnydd o 
Gyfunddeiliadaeth

Ymwybyddiaeth
defnyddwyr
a’r sector

Dylanwadu
ar ymddygiad

Benthyg morgeisi

Lesddeiliaid cyfredol
yn newid i berchnogaeth 

Cyfunddeiliadaeth 
(Penodau 2, 3 a 4) 

Adeiladu 
datblygiadau 

Cyfunddeiliadaeth 
(Pennod 6) 

Y Gymdeithas
Gyfunddeiliadaeth:

strwythur ac ansolfedd
(Pennod 7) 

 

Rhannu costau
(Pennod 10) 

Cynnal a chadw
a rheoli (Pennod 9) 

Datganiad Y
Gymuned

Gyfunddeiliadaeth
(Pennod 8)

Digwyddiadau nas
rhagwelwyd
(Pennod 11)

Gwaharddiad ar
lesau preswyl
(Pennod 12) 

Terfynu 
Cyfunddeiliadaeth 

(Pennod 15)

Gorfodi
rhwymedigaethau
Cyfunddeiliadaeth

(Pennod 14) 

Datrys dadleuon a
diogelu lleiafrifoedd 

(Pennod 13)  Datblygiadau 
defnydd cymysg 

(Pennod 5)

Y Gymuned 
Gyfunddeiliadaeth

Datblygiadau 
Cyfunddeiliadaeth 

y dyfodol 

Dadleuon 
Materion

deddfol ar
gyfer y
Gyfraith

Peidio â chymell 
neu wahardd 

y defnydd 
o lesddaliad

12

Adfywio Cyfunddeiliadaeth
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MATERION O DDIDDORDEB 
I BERCHNOGION CARTREFI

Mae’r Papur Ymgynghori’n codi nifer o faterion a all 
fod o ddiddordeb i berchnogion cartrefi yn benodol. 
Mae’r materion allweddol hynny’n cynnwys: 

1. trawsnewid adeiladau sy’n bodoli’n barod 
i Gyfunddeiliadaeth;

2. newid rheolau Cyfunddeiliadaeth;

3. sut y rhennir costau mewn Cyfunddeiliadaeth;

4. sicrhau bod gan Gyfunddeiliadaeth ddigon 
o rymoedd gorfodi; 

5. atal ac ymateb i argyfyngau; a 

6. datrys dadleuon mewn Cyfunddeiliadaeth.

 
Newid adeiladau sy’n bodoli’n barod 
i Gyfunddeiliadaeth

Roedd rhanddeiliaid a ymatebodd i’n Galwad am 
Dystiolaeth wedi amlygu mor anodd yw hi i newid o 
berchnogaeth lesddaliad i Gyfunddeiliadaeth. Rydym yn 
egluro ystyr “newid i Gyfunddeiliadaeth” ym Mhennod 2, 
yn ogystal â sut mae’n cymharu gyda hawl rhyddfraint 
ar y cyd gan y lesddeiliaid i brynu’r rhan-ddeiliad.

Yn dilyn trawsnewid: 

 y byddai pob lesddeiliad yn berchen ar y diddordeb 
rhydd-ddaliad yn eu fflat (byddent yn dod yn 
“berchnogion unedau” Cyfunddeiliadaeth); 

 y ni fyddai diddordebau eiddo’r lesddeiliad wedi 
eu cyfyngu bellach gan amser, ac ni fyddai gofyn 
iddynt dalu rhent tir; 

 y byddai perchnogion unedau’n dod yn aelodau 
o gymdeithas Cyfunddeiliadaeth, sydd yn rheoli 
ac sy’n berchen ar ardaloedd cyffredin yr adeilad; 

 y ni fyddai angen talu taliadau gwasanaethau; yn 
hytrach, byddai’r gymdeithas Cyfunddeiliadaeth 
yn mynnu “cyfraniadau Cyfunddeiliadaeth” gan 
berchnogion yr unedau i dalu’r costau a rennir 
ar gyfer (er enghraifft) cynnal a chadw’r bloc a 
chyfraniadau cronfa wrth gefn;

 y byddai’r lesau, a rheoliad statudol perchnogaeth 
y lesddaliad, yn diflannu. Byddai hawliau a 
rhwymedigaethau y naill a’r llall rhwng perchnogion 
yr unedau’n cael eu rheoli gan delerau DCC, a 
gan reoliad statudol y Gyfunddeiliadaeth. (Dan 
ein hargymhellion dros dro ar gyfer diwygio, gall 
rhai lesau barhau yn y dyfodol, i alluogi newid 
i Gyfunddeiliadaeth heb gydsyniad pob un o’r 
lesddeiliaid);

 y ni fyddai landlord yn rheoli’r adeilad; 

 y byddai perchnogion yr unedau (a allai fod yn 
berchnogion unedau eu hunain neu’n bartïon 
allanol trydydd parti) yn penodi dau gyfarwyddwr 
i weithredu gwaith rheoli’r gymdeithas; a 

 y byddai perchnogion yr unedau’n gallu pleidleisio ar 
benderfyniadau ynghylch rheolaeth yr adeilad yn ôl 
mwyafrif.

Les 99-mlynedd, 
rhent tir o £100 p.a. 

Les 99-mlynedd, 
rhent tir o £100 p.a.

Les 99-mlynedd, 
rhent tir o £100 p.a.

Les 99-mlynedd, 
rhent tir o £100 p.a.

Les 99-mlynedd, 
rhent tir o £100 p.a.

Z – Landlord

A

B

C

D

E

Dim Landlord 

A

B

C

D

E

Diddordeb rhydd-ddaliadol 
yn y fflat ac aelodaeth o 
gymdeithas Cyfunddeiliadaeth

Diddordeb rhydd-ddaliadol 
yn y fflat ac aelodaeth o 
gymdeithas Cyfunddeiliadaeth

Diddordeb rhydd-ddaliadol 
yn y fflat ac aelodaeth o 
gymdeithas Cyfunddeiliadaeth

Diddordeb rhydd-ddaliadol 
yn y fflat ac aelodaeth o 
gymdeithas Cyfunddeiliadaeth

Diddordeb rhydd-ddaliadol 
yn y fflat ac aelodaeth o 
gymdeithas Cyfunddeiliadaeth

Cymdeithas Gyfunddeiliadaeth 
sy’n rheoli’r rhannau cyffredin
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O dan y gyfraith gyfredol, er mwyn newid i 
Gyfunddeiliadaeth rhaid cael cydsyniad pawb sydd 
â diddordeb arwyddocaol yn yr eiddo, gan gynnwys 
pob lesddeiliad tymor hir. Yn ymarferol, mae hi bron yn 
amhosibl cael cydsyniad unrhyw lesddeiliad ar wahân 
i’r rheiny yn y blociau lleiaf.

Mae ein Cylch Gorchwyl yn galw arnom i wneud 
argymhellion a fyddai’n galluogi i Gyfunddeiliadaeth 
ddod yn ddewis gwahanol dichonadwy yn lle 
lesddaliad, nid yn unig i berchnogion tai arfaethedig, 
ond hefyd i berchnogion cartrefi lesddaliad cyfredol. Dan 
y gyfraith gyfredol, ni fyddai’r rhan fwyaf o lesddeiliaid 
yn gallu cael budd o’r Gyfunddeiliadaeth oherwydd 
anhawster trawsnewid. Ym Mhennod 3, rydym felly yn 
ystyried sut y gellid gwneud y gofyniad am gydsyniad 
yn haws ei fodloni. Rydym yn edrych ar ddwy ffordd 
wahanol o newid adeilad yn Gyfunddeiliadaeth heb 
gydsyniad pob lesddeiliad tymor hir:

1.  Dewis 1: Gellid caniatáu i lesddeiliaid nad ydynt yn 
cydsynio gadw eu les hir ar ôl y trawsnewid; neu 
fel arall

2. Dewis 2: Gellid rhoi ddiddordeb Cyfunddeiliadaeth 
i lesddeiliaid nad ydynt yn cydsynio. Byddai’n rhaid 
talu amdano pan werthid yr uned i’r perchennog 
nesaf.

Mae manteision i’r ddau ddewis, ond mae ambell 
anfantais hefyd. Yn ein Papur Ymgynghori rydym yn 
trafod gweithredu posibl y ddau ddewis, eu manteision 
a’u hanfanteision, cyn gofyn am farn ymgyngoreion 
ar sut y dylid gweithredu’r newid. 

Newid rheolau Cyfunddeiliadaeth

Bydd gan bob Cyfunddeiliadaeth set o reolau yn 
rheoli hawliau a rhwymedigaethau’r gymdeithas 
Gyfunddeiliadaeth, a pherchnogion yr uned. Mae’r 
rheolau hyn i’w gweld yn y DCC. Mae rhai o’r rheolau 
hyn wedi eu rhagnodi gan ddeddfwriaeth, ac ni ellir eu 
newid. Fodd bynnag, mae gan bob Cyfunddeiliadaeth 
yr opsiwn o greu rheolau lleol, sy’n ategu’r 
darpariaethau safonedig hyn. Dan y gyfraith gyfredol, 
gellir newid rheolau lleol fel hyn gyda chefnogaeth dros 
50% o berchnogion yr uned.

Mae rhanddeiliaid wedi mynegi pryder nad yw 
cyfraith gyfredol Cyfunddeiliadaeth yn cynnig 
digon o sicrwydd i berchnogion unedau. Er mai un 
o fanteision Cyfunddeiliadaeth, y cyfeirir ati’n aml, 
yw’r hyblygrwydd i newid rheolau’r Gyfunddeiliadaeth, 
rydym yn gofidio y gallai gormod o hyblygrwydd 
arwain at ddiffyg sicrwydd a diogelwch i berchnogion 

unedau. Ym Mhennod 8 rydym felly’n ystyried ffyrdd o 
gynyddu’r trothwy pleidleisio y bydd eu hangen i newid 
y rheolau lleol a rôl bosibl i’r Tribiwnlys i adolygu rhai 
penderfyniadau, er mwyn amddiffyn y lleiafrif. Rydym 
hefyd yn ystyried a ddylid gosod terfynau ar ba reolau 
wedi’u teilwra y gall Cyfunddeiliadaeth eu creu.

Costau a rennir rhwng perchnogion unedau

Rhaid i berchnogion unedau mewn Cyfunddeiliadaeth 
dalu “cyfraniad Cyfunddeiliadaeth”, sef taliad tuag at 
rannu costau Cyfunddeiliadaeth megis: 

1. yswirio a chynnal a chadw’r adeilad; 

2. gwresogi, goleuo a glanhau’r ardaloedd cyffredin; 

3. cynnal a chadw’r maes parcio a’r lifft; a

4. chadw cronfa wrth gefn ar gyfer gwariant yn 
y dyfodol. 

Amlygodd rhanddeiliaid nifer o faterion cyfreithiol 
mewn perthynas â chostau Cyfunddeiliadaeth.

Yn gyntaf, cyfeiriwyd ganddynt at ddiffyg hyblygrwydd 
yn y ffordd y rhennir costau Cyfunddeiliadaeth. Er ei 
bod yn bosibl ar hyn o bryd i ofyn i wahanol unedau 
gyfrannu gwahanol ganrannau tuag at gostau 
Cyfunddeiliadaeth, rhaid i unigolyn sy’n berchen 
ar uned dalu’r un ganran tuag at bob cost unigol. 
Er enghraifft, os oes galw ar i berchennog uned dalu 
10% tuag at gostau Cyfunddeiliadaeth, rhaid iddo/iddi 
dalu 10% tuag at bob un gost, ni waeth i ba raddau 
bydd y costau hyn o fudd iddo/iddi.

I ddarparu mwy o hyblygrwydd yn y ffordd y gellid 
rhannu costau, ym Mhennod 5 rydym yn argymell dros 
dro y dylai hi fod yn bosibl creu “cronfeydd” gwahanol 
o gostau. 

Yn ail, dywedodd rhanddeiliad nad oedd gan 
berchnogion unedau ddigon o reolaeth dros y ffordd 
y gosodir y costau i’w rhannu. I roi mwy o reolaeth 
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i berchnogion dros gostau Cyfunddeiliadaeth, 
ym Mhennod 10, rydym yn awgrymu rhoi’r hawl i 
berchnogion uned Cyfunddeiliadaeth bleidleisio ar y 
gyllideb Gyfunddeiliadaeth a osodir gan gyfarwyddwyr.

Yn drydydd, cododd llawer o randdeiliaid bryderon 
nad oes yna ffordd effeithiol i’r gymdeithas 
Gyfunddeiliadaeth orfodi cyfraniadau Cyfunddeiliadaeth 
yn erbyn y sawl sy’n methu talu eu cyfran. 

Canlyniadau anallu i adennill cyfraniadau 
Cyfunddeiliadaeth

 y Byddai methiant un perchennog uned i dalu ei ran/
rhan yn cynyddu’r symiau sy’n daladwy gan eraill

 y Mewn achosion eithriadol, megis lle byddai nifer 
o berchnogion unedau’n gyson yn methu talu 
eu cyfraniadau, gellid rhoi solfedd y gymdeithas 
Gyfunddeiliadaeth mewn perygl. 

Ym Mhennod 14 rydym yn argymell dros dro y dylai 
cymdeithas Gyfunddeiliadaeth godi tâl statudol yn 
awtomatig dros unedau Cyfunddeiliadaeth ar gyfer 
taliadau costau Cyfunddeiliadaeth, os yw perchennog 
uned yn methu talu ei ran/rhan o’r cyfraniadau 
Cyfunddeiliadaeth. Rydym hefyd yn argymell y dylai 
unrhyw dâl er budd y gymdeithas gael blaenoriaeth 
dros daliadau eraill, megis morgeisi. Byddai’r taliad 
yn atal perchennog yr uned rhag gwerthu’r uned heb 
dalu’r ddyled. Ymhellach, yn niffyg dim arall, ac yn 
ddarostyngedig i ambell amddiffyniad, byddai’r taliad 
yn caniatáu i’r gymdeithas Gyfunddeiliadaeth ofyn i’r 
llys orchymyn gwerthu’r uned er mwyn talu’r ddyled, 
gyda’r balans yn mynd i berchennog yr uned. 

Bwriad yr argymhellion dros dro hyn yw lleihau’r perygl 
bod y Gyfunddeiliadaeth yn mynd yn ansolfent, neu’r 
perygl bod perchnogion eraill yn gorfod talu’r diffyg.

Atal ac ymateb i argyfwng

Yng ngoleuni trychineb Tŵr Grenfell ar 14 Mehefin 2017, 
rydym wedi ystyried sut y gallai Cyfunddeiliadaeth 
ymateb i drasiedïau tebyg. Ym Mhennod 8 rydym 

yn ystyried sut y gall Llywodraeth ymateb i safonau 
newidiol Iechyd a Diogelwch yn fwy parod, trwy newid 
y rheolau rhagnodedig a osodwyd yn y DCC. A gallai 
rheoleiddiwr annibynnol chwarae rôl mewn sicrhau 
bod safonau adeiladu wedi eu bodloni. Yn ogystal, ym 
Mhennod 11, rydym yn ystyried y dewisiadau fydd ar 
gael i alluogi i gymdeithas Gyfunddeiliadaeth godi’r cyllid 
sydd ei angen i dalu am gostau sy’n codi o argyfyngau 
neu ddigwyddiadau annisgwyl. Byddai’r dewisiadau hyn 
yn gosod cymdeithas Gyfunddeiliadaeth mewn sefyllfa 
well i ymateb i argyfyngau na lesddeiliaid sy’n berchen 
ar yr adeilad ar y cyd.

Datrys dadleuon

“Nid busnes mo cymdeithas 
Gyfunddeiliadaeth; cymuned yw”.  
 

Mae rhanddeiliaid wedi ein cynghori am bwysigrwydd 
gweithdrefn effeithlon i ddatrys dadleuon mewn 
Cyfunddeiliadaeth. Rydym yn ymwybodol o 
ddeinameg cymdeithasol Cyfunddeiliadaeth, sydd yn 
aml yn ymwneud â phobl yn byw’n agos iawn at ei 
gilydd. Rydym yn ymwybodol o’r pwysigrwydd o atal 
dadleuon rhag codi, a, phan fyddant yn codi, rhag 
dwysáu. Waeth beth yw ffurf y berchnogaeth o’r eiddo, 
fodd bynnag, gall, ac mae, tensiynau yn codi. Ni all 
Cyfunddeiliadaeth ynddo’i hun atal dadleuon. Er hyn, 
ym Mhennod 13, rydym yn nodi argymhellion dros dro 
i wneud y weithdrefn datrys dadleuon yn fwy effeithlon, 
mewn ymateb i rai beirniadaethau o’r weithdrefn 
gyfredol. 

D Clarke, L Crabb ac N Roberts,  
Clarke on Commonhold (dalen rydd gol 2006)
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MATERION O DDIDDORDEB 
I DDATBLYGWYR 

“Rwyf wedi bod yn lesddeiliad ac 
wedi gweld y problemau all godi 
o’r system lesddaliad hynafedig. 
Rydym yn adeiladu ar ddatblygiad 
Cyfunddeiliadaeth am ein bod 
eisiau rhoi perchnogaeth go iawn 
i’n prynwyr a rheolaeth go iawn 
iddynt ar eu cartrefi – nid yn unig 
hawl i fyw yno a reolir gan rywun 
arall. Gwerthu cartrefi, nid lesau, 
ydyn ni.” 
funddeiliadaeth ar hyn o bryd 
yn Liversedge, ger Leeds.Stewart Moxon, Hopton Build (Yorkshire) Limited, 

yn codi pum uned Cyfunddeiliadaeth ar hyn o bryd 
yn Liversedge, ger Leeds. 

Mae’r Papur Ymgynghori’n codi nifer o faterion a 
all fod o ddiddordeb neilltuol i ddatblygwyr. Mae’r 
materion allweddol hyn yn cynnwys: 

1. gwneud Cyfunddeiliadaeth yn ymarferol ar gyfer 
datblygiadau defnydd-cymysg ac aml-floc; 

2. galluogi i ddatblygiadau gael eu codi fesul cam; a

3.  y gallu i gynnwys eiddo perchnogaeth wedi 
ei rannu oddi mewn i Gyfunddeiliadaeth.

“Dylai datblygwyr a phrynwyr 
ddewis Cyfunddeiliadaeth, 
gan fod hynny’n golygu bod yr 
eiddo’n cael ei ddatblygu, yn 
cael ei werthu, ac yna bydd gan 
bobl hunanddewis.”  
 
 Syr Peter Bottomley AS, Cyd-Gadeirydd y Grŵp 

Seneddol Hollbleidiol ar Ddiwygio Lesddaliad 
a Chyfunddeiliadaeth, 5 Tachwedd 2018.

Datblygiadau defnydd-cymysg ac aml-floc

Dywedodd datblygwyr wrth ymateb i’r Alwad am 
Dystiolaeth nad oedd Cyfunddeiliadaeth yn ddigon 
hyblyg ar hyn o bryd i ddarparu ar gyfer datblygiadau 
mwy o ran maint, sy’n cyfuno elfennau preswyl a rhai 
nad ydynt yn breswyl, megis siopau ac adnoddau 
hamdden. Roedd pryder, er enghraifft, y gallai 
perchnogion preswyl drechu perchnogion masnachol 
trwy bleidlais, ac fel arall.

Rydym eisiau i Gyfunddeiliadaeth gael y defnydd 
ehangaf posibl. Gan fod datblygiadau defnydd-
cymysg yn fwyfwy cyffredin, rydym am hwyluso 
creu “cymunedau” Cyfunddeiliadaeth a all gyflenwi 
nid yn unig fannau byw ond hefyd siopau, tai 
bwyta, adnoddau hamdden a chyfleusterau eraill 
ar gyfer y sawl sy’n byw yno. Rydym hefyd am i 
Gyfunddeiliadaeth allu cyflenwi mathau gwahanol 
o ddeiliadaeth o fewn yr un datblygiad, megis 
perchnogaeth wedi ei rhannu a thai fforddiadwy 
eraill. Er mwyn i Gyfunddeiliadaeth fod yn ddewis 
dichonadwy yn lle lesddaliad, rydym o’r farn bod yn 
rhaid iddi allu cyflenwi’r mathau hyn o ddatblygiad. 
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Mewn ymateb i bryderon datblygwyr, ym Mhennod 
5 rydym yn argymell dros dro y dylid cyflwyno 
“adrannau” o fewn Cyfunddeiliadaeth, ar sail 
egwyddorion cyfraith cwmnïau ar bleidleisio gan 
ddeiliad cyfranddaliadau. Amcan yr argymhelliad dros 
dro hwn yw cyflwyno strwythur rheoli mwy soffistigedig 
i Gyfunddeiliadaeth, a fyddai’n caniatáu i wahanol 
diddordebau o fewn yr un Gyfunddeiliadaeth gael eu 
gwahanu. Byddai gan berchnogion unedau’r hawl 
i bleidleisio ar, a bod yn gyfrifol am dalu am, faterion 
fyddai’n effeithio ar eu hadran, ond ni fyddent yn 
pleidleisio ar nac yn talu am faterion sy’n effeithio 
ar adrannau eraill. 

Bloc â chwe fflat preswyl uwchben dwy 
uned fasnachol 

Adran A

Cymdeithas
Gyfunddeiliadaeth

Adran B

Preswyl 5

Preswyl 3

Preswyl 1

Preswyl 6

Preswyl 4

Preswyl 2

Masnachol Y Masnachol Z

A
d

ra
n 

A
 -

 P
re

sw
yl

A
d

ran B
 – M

asnachol 

Adeiladu datblygiadau fesul cam

Ar hyn o bryd, wrth i’r uned gyntaf mewn datblygiad 
newydd gael ei gwerthu, daw’r gymdeithas 
Gyfunddeiliadaeth yn berchennog cofrestredig ar 
bob rhan gyffredinol o’r Gyfunddeiliadaeth. Er mwyn 
cwblhau’r gwaith ar y datblygiad, rhaid i’r datblygwr 
gadw rhai hawliau, a elwir yn “hawliau datblygu”, 
yn y DCC.

Ein prif bryder gyda’r gyfraith gyfredol yw nad yw 
hawliau datblygu’n bodloni anghenion datblygiadau 
modern. I ddatblygwyr, mae’n ymddangos eu bod 
yn cyfyngu ar hyblygrwydd ond, ar yr un pryd, nid 
ydynt o reidrwydd yn darparu sicrwydd i brynwyr. 
Mae hefyd yn ymddangos i ni fod hawliau datblygu 
wedi eu bwriadu i gwmpasu datblygiadau llai-eu-
graddfa, yn hytrach na datblygiadau modern heddiw. 
Rydym yn deall bod lesddaliad preswyl yn rhoi llawer 
o hyblygrwydd i ddatblygwyr ynghylch y ffordd y 
maent yn cwblhau’r datblygiad wedi i’r eiddo cyntaf 
gael eu gwerthu. Er enghraifft, gall y les gadw’r hawl 
i ddatblygwyr ychwanegu tir i’r rhannau cyffredinol 
yn ddiweddarach neu adeiladu ar dir cyfagos.

Ym Mhennod 6 rydym yn ystyried sut y gallai 
datblygwyr barhau i ddatblygu unwaith y bydd 
rhai, ond nid pob un, o’r unedau ar ddatblygiad 
Cyfunddeiliadaeth wedi eu gwerthu. Rydym yn nodi 
argymhellion dros dro am ffordd newydd o ddatblygu 
Cyfunddeiliadaeth fesul cam. Er hyn, nodwn fod 
angen i hyblygrwydd datblygwr gael ei gydbwyso yn 
erbyn y sicrwydd a’r diogelwch y mae’n rhaid eu rhoi 
i berchnogion unedau sy’n prynu cyn bod y datblygiad 
wedi’i gwblhau.
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Rhanberchnogaeth

Eglurodd datblygwyr a ymatebodd i’r Alwad 
am Dystiolaeth bod yr anallu i ymgorffori 
lesau perchnogaeth wedi eu rhannu o fewn 
Cyfunddeiliadaeth yn ei gwneud hi’n anodd defnyddio’r 
Gyfunddeiliadaeth ar gyfer rhai datblygiadau. Mae 
lesau perchnogaeth wedi eu rhannu yn lesau hirion 
a ddefnyddir i ddarparu cynlluniau perchnogi cartrefi 
fforddiadwy gyda chefnogaeth y Llywodraeth. Ar hyn 
o bryd, mae deddfwriaeth Cyfunddeiliadaeth yn atal 
lesau preswyl o fwy na saith mlynedd rhag cael eu 
cyflwyno o fewn Cyfunddeiliadaeth (ond caniateir lesau 
preswyl o unrhyw hyd). Ym Mhennod 12 rydym yn 
argymell dros dro y dylid caniatáu eithriad cyfyngedig 
i’r gwaharddiad ar lesau preswyl ar gyfer lesau 
perchnogaeth a rennir, a gwneud sawl argymhelliad 
dros dro ynghylch y ffordd y dylai’r lesau hyn weithredu 
o fewn Cyfunddeiliadaeth.

MATERION O DDIDDORDEB 
I FENTHYCWYR MORGEISI

Mae’r Papur Ymgynghori’n codi nifer o faterion a 
all fod o ddiddordeb neilltuol i fenthycwyr morgeisi. 
Mae’r materion allweddol hyn yn cynnwys:

1. sefyllfa benthycwyr morgeisi os byddai cymdeithas 
Cyfunddeiliadaeth yn dod yn ansolfent, a mesurau 
i atal yr ansolfedd rhag digwydd; 

2. sicrhau cynnal a chadw parhaus 
y Gyfunddeiliadaeth; a 

3. sefyllfa benthycwyr morgeisi pe byddai 
Cyfunddeiliadaeth yn cael ei ddirwyn 
i ben gan berchnogion yr uned. 

Solfedd cymdeithas Gyfunddeiliadaeth

Mae’r rhan fwyaf o bobl angen cymorth morgais 
i brynu cartref. Felly ni all Cyfunddeiliadaeth lwyddo 
heblaw bod benthycwyr morgeisi’n fodlon darparu 
morgeisi sydd wedi eu sicrhau yn erbyn unedau 
Cyfunddeiliadaeth, ac ni fydd benthycwyr yn 
benthyg oni bai eu bod yn gwybod bod yr uned 
Gyfunddeiliadaeth yn darparu diogeliad da.

Mae benthycwyr wedi adrodd am ddiffyg 
sicrwydd ynghylch effaith ansolfedd cymdeithas 
Cyfunddeiliadaeth ar eu diogeliad. I fynd i’r afael â’r 
pryderon hyn, ym Mhennod 7 rydym yn awgrymu 
mesurau a fyddai’n amddiffyn benthycwyr yn well 
pe digwyddai’r sefyllfa annhebyg o ansolfedd y 
gymdeithas.

Fodd bynnag, mae’n rhagorach osgoi sefyllfa 
o ansolfedd yn y lle cyntaf. Trwy gydol y Papur 
Ymgynghori, rydym yn gwneud nifer o argymhellion 
dros dro sy’n anelu at gadw solfedd y gymdeithas 
Cyfunddeiliadaeth.

Rydym yn argymell ym Mhennod 10 y dylai 
fod yn orfodol i gyfarwyddwyr y gymdeithas 
Cyfunddeiliadaeth gadw cronfa wrth gefn ar gyfer 
gwaith argyfwng a phrif weithiau, a sicrhau yswiriant 
atebolrwydd cyhoeddus digonol.
 

Fel yr eglurwyd uchod, rydym hefyd yn argymell dros 
dro y dylai cymuned Gyfunddeiliadaeth gael taliad 
statudol awtomatig dros unedau Cyfunddeiliadaeth 



19Crynodeb o’r Papur Ymgynghori.

ar gyfer talu costau Cyfunddeiliadaeth, ac y dylai 
unrhyw daliadau o’r fath gael y flaenoriaeth dros 
daliadau eraill, megis morgeisi.

Er nad yw darparu taliad i gymdeithas 
Gyfunddeiliadaeth sy’n cymryd y flaenoriaeth dros 
forgeisi cyfreithiol cyntaf yn ymddangos yn ddeniadol i 
fenthycwyr ar yr olwg gyntaf, ym Mhennod 14 rydym yn 
trafod sut mae cynyddu grymoedd gorfodi’r gymdeithas 
o ddiddordeb i fenthycwyr. Mae’n gwneud y 
gymdeithas Cyfunddeiliadaeth yn llai tebygol o wynebu 
ansolfedd, sydd o fudd i fenthycwyr (yn ogystal, wrth 
gwrs, â bod o fudd i berchnogion yr unedau). 
 
Ar ben hynny, nodwyd uchod mai “fforffedu” yw 
mecanwaith gorfodi mewn lesddaliad, sydd yn 
cynnwys terfynu’r les. Pan geir fforffediad, mae 
lesddeiliaid yn colli eu les, ac mae benthycwyr yn colli 
eu diogeliad. I’r gwrthwyneb, mae ein diwygiadau 
arfaethedig dros dro i ddulliau gorfodi mewn 
Cyfunddeiliadaeth yn dal i roi benthycwyr mewn 
sefyllfa well na lesddaliad, am nad ydynt mewn perygl 
o golli eu diogeliad drwy fforffediad. 

Cynnal a chadw cyfredol 

Pwysleisiodd benthycwyr bwysigrwydd cynnal 
Cyfunddeiliadaethau yn ddigonol er mwyn cadw 
gwerth yr ased sydd o ddiddordeb sicr iddynt. Er 
bod telerau rhagnodedig y DCC yn darparu ar gyfer 
trwsio a chynnal a chadw’r Gyfunddeiliadaeth, 
awgrymwyd i ni y dylid gwneud y ddarpariaeth hon 
yn fwy effeithlon. Ym Mhennod 9 rydym yn gwneud 
argymhellion dros dro i fynd i’r afael â’r pryder hwn, 
gan gynnwys argymhelliad i’w gwneud hi’n gliriach 
y gallai Cyfunddeiliadaeth ychwanegu rheolau wedi 

eu teilwra sy’n ategu’r telerau trwsio a chynnal a 
chadw rhagnodedig, i alw am safon uwch o drwsio.

Mae ein hargymhellion dros dro yn rhoi mwy 
o rymoedd gorfodi (a drafodwyd uchod) i’r 
gymdeithas Cyfunddeiliadaeth a fyddai hefyd yn 
ymdrin â phryderon benthycwyr ynghylch cynnal 
a chadw cywir y Gyfunddeiliadaeth gan y medrai 
diffyg cyllid arwain at ddirywiad yn yr eiddo.

Terfynu Cyfunddeiliadaeth

Rydym yn ymwybodol o’r pryderon ynghylch diffyg 
sicrwydd i fenthycwyr morgeisi os byddai perchnogion 
uned yn dirwyn Cyfunddeiliadaeth i ben. Ym Mhennod 
15 rydym yn ystyried diddordebau benthycwyr 
morgeisi pan derfynnir Cyfunddeiliadaeth ac rydym yn 
nodi argymhellion dros dro i wneud y sefyllfa’n gliriach. 
Mae’r argymhellion hyn yn cynnwys egluro y byddai 
benthycwyr yn dal i gadw eu diddordeb sicr mewn 
uned nes i’r Gyfunddeiliadaeth gael ei gwerthu, ac 
yn rhoi’r hawl i fenthycwyr gyfranogi mewn unrhyw 
weithredu cyfreithiol sy’n berthnasol i’r terfynu. 

MATERION O DDIDDORDEB I RANNAU 
ERAILL O’R SECTOR EIDDO

Mae’r Papur Ymgynghori hefyd yn codi nifer o 
gwestiynau a all fod o ddiddordeb neilltuol i rannau 
eraill o’r sector eiddo, gan gynnwys:

1. y sector tai fforddiadwy;

2. trawsgludwyr;

3. perchnogion eiddo masnachol a thenantiaid; ac 

4. yswirwyr.

Y sector tai fforddiadwy

Rydym yn ymwybodol o’r pryderon a godwyd gan 
gymdeithasau tai, ymhlith eraill, nad oes modd, ar 
hyn o bryd, ymgorffori lesau perchnogaeth a rennir 
o fewn Cyfunddeiliadaeth. Fel yr eglurwyd uchod, 
ym Mhennod 12 rydym yn argymell dros dro y dylid 
caniatáu eithriad cyfyngedig i’r gwaharddiad ar lesau 
preswyl ar gyfer lesau perchnogaeth a rennir.

Ym Mhennod 12 rydym hefyd yn ystyried sut y gellid 
cymhwyso mathau eraill o gartrefi fforddiadwy o 
fewn y Gyfunddeiliadaeth, megis ymddiriedolaethau 
tir cymunedol a chynlluniau tai cydweithredol, sydd 
yn ceisio darparu tai fforddiadwy i’r rhai hynny yn y 
gymuned leol. Rydym yn gwahodd barn ymgyngoreion 
ynghylch y cwestiwn a yw Cyfunddeiliadaeth yn peri 
problemau i fathau eraill o gartrefi fforddiadwy. 
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Trawsgludwyr

Mewn ymateb i’r Alwad am Dystiolaeth, eglurodd 
trawsgludwyr nad oeddynt wedi ymwneud â 
Chyfunddeiliadaeth am nad oeddynt yn credu y byddai 
eu prynwyr neu eu benthycwyr yn fodlon defnyddio 
Cyfunddeiliadaeth, gan ei fod yn ddull o berchnogaeth 
na wyddys llawer amdano. Ond roeddynt wedi 
ychwanegu bod gan Gyfunddeiliadaeth y potensial 
i wella’r broses drawsgludo.

“Os byddai [Cyfunddeiliadaeth] 
yn gallu symleiddio’r broses 
o drawsgludo fflatiau, byddai 
croeso mawr iddo. Caiff 
gymaint o amser ac arian eu 
gwastraffu ar y model cyfredol.” 
Heather Keates, conveyancer, 
Pirie Palmann Ltd, in reHeather Keates, Conveyancer, Pirie Palmann Ltd, 

mewn ymateb i’n Galwad am Dystiolaeth. 

sponse to our Call for Evidence
Fel y nodwyd uchod, dylai’r ffaith fod gan 
Gyfunddeiliadaethau reolau a rheoliadau safonol, 
y mae’n rhaid eu darparu mewn fformat penodol, 
wneud trawsgludo yn haws ac yn rhatach. Ym 
Mhennod 8 rydym yn egluro’n fanylach sut y gall 
DCC gynorthwyo trawsgludwyr. Rydym yn mynd 
ymlaen i wneud argymhelliad dros dro i symleiddio 
llunwedd y DCC, gan ei gwneud hyd yn oed yn 
haws i’r trawsgludwyr (yn ogystal â phrynwyr posibl) 
nodi’r darpariaethau a deilwriwyd yn benodol i 
Gyfunddeiliadaeth unigol. 

Perchnogion masnachol 

Eglurodd yr ymgyngoreion a ymatebodd i’n Galwad 
am Dystiolaeth y gallai tenantiaid masnachol gael 

eu trechu’n hawdd mewn pleidlais gan berchnogion 
preswyl mewn datblygiadau defnydd-cymysg, lle 
mae’r perchnogion preswyl yn debygol o fod yn fwy 
niferus na’r perchnogion masnachol. Yn benodol, 
roedd ymgyngoreion yn bryderus y gallai’r potensial 
i gael eu trechu trwy bleidlais arwain at newidiadau 
anffafriol i DCC.

Er enghraifft, efallai y gallai perchnogion masnachol 
ddenu tenantiaid masnachol ar y sail bod rhai 
gwasanaethau, megis diogelwch 24-awr, yn eu lle. 
Os yw perchnogion masnachol yn teimlo y gallai’r 
gwasanaethau hyn gael eu tynnu trwy bleidlais gan 
y gymdeithas Cyfunddeiliadaeth yn ddiweddarach, heb 
eu cydsyniad, gallant fod yn gyndyn i symud i mewn i’r 
Gyfunddeiliadaeth yn y lle cyntaf.

 

Ym Mhennod 5 rydym yn egluro sut y byddai ein 
hargymhellion dros dro ar gyfer strwythur rheoli mwy 
soffistigedig mewn Cyfunddeiliadaeth yn caniatáu 
i ddiddordebau tenantiad masnachol gael eu diogelu 
mewn datblygiadau defnydd-cymysg. Ym Mhennod 



21Crynodeb o’r Papur Ymgynghori.

8 rydym hefyd yn gwneud argymhellion dros dro i’w 
gwneud hi’n fwy anodd i newid unrhyw ddarpariaethau 
a deilwriwyd i’r DCC (“rheolau lleol”) wedi i’r 
Gyfunddeiliadaeth gael ei sefydlu, gan gynyddu 
sicrwydd i berchnogion masnachol.

Yswirwyration, responsevidence
 

O fewn unrhyw Gyfunddeiliadaeth, bydd angen 
i’r gymdeithas Gyfunddeiliadaeth gymryd mathau 
amrywiol o yswiriant. Ym Mhennod 9 rydym yn 
ystyried yswiriant adeiladau, yswiriant atebolrwydd 
cyhoeddus ac yswiriant cyfarwyddwyr a swyddogion. 
Rydym yn gwneud argymhellion dros dro i egluro 
pa ddiddordebau yswiriadwy y dylid ystyried eu 
bod yn eiddo i gymdeithas Gyfunddeiliadaeth, ac yn 
gwahodd barn ynghylch y cwestiwn a fyddai yswiriant 
atebolrwydd cyhoeddus ar gael i gymdeithasau 
Cyfunddeiliadaeth.

CASGLIADAU

Rydym yn gobeithio y byddwch yn darllen y penodau 
llawn yn y Papur Ymgynghori ar y pynciau sydd 
o ddiddordeb i chi, ac yn ymateb i’r cwestiynau 
yn y papur.

Gellir darllen y Papur Ymgynghori cyflawn, 
a’r ffurflen ymateb ar-lein, ar  
www.lawcom.gov.uk.








