
Cyfarfod gyda’r Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, 30ain Medi 2019  

Papur gan DTA Wales, PLANED a Chanolfan Gydweithredol Cymru 

Modelau arloesol o Dai Cymunedol yng Nghymru 

Cefndir 

Mae’n dra hysbys ac adroddir yn eang bod y sefyllfa Tai Cymunedol presennol o fewn Cymru ac yn 
ehangach yn y DU yn methu. Fel cenedl, rydym yn adeiladu llai na hanner y tai rydym eu hangen i 
ddal fyny’n unig gyda’r aelwydydd sy’n ffurfio bob blwydd. Mae rhenti preifat yn esgyn mewn nifer o 
fannau o’r wlad ac mae prisiau tai yn parhau i godi. Mae prisiau tir a diwylliant o fancio tir dros y 
degawdau i reoli argaeledd tir ar gyfer datblygu tai hefyd wedi cael effaith. Ar yr un pryd mewn 
rhannau eraill o’r DU mae cymdogaethau wedi’u difetha gan eiddo gwag, dadfuddsoddi a mentrau 
adfywio wedi methu. Mae’r holl ffactorau yma wedi gwthio perchnogaeth tai tu hwnt i allu lawer o 
bobl.   

Fodd bynnag, fel rhan o’r Economi Sylfaenol ehangach, nid yw tai nid yn rhan hanfodol a sylfaenol o 
fywydau beunyddiol pobl yn unig, ond hefyd yn cyfrannu’n uniongyrchol i ffyniant economaidd pobl, 
eu hiechyd a’u llesiant.  

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i adeiladu 20,000 o dai yn ystod oes y Llywodraeth ac yn 
gefnogol iawn o dai cymunedol a chydweithredol, a chydweithredu yn gyffredinol. Mae maniffesto 
2018 y Prif Weinidog yn gosod gweledigaeth i ddefnyddio dulliau sy’n fwy seiliedig ar asedau, sy’n 
canolbwyntio ar gryfhau cymuned, yn hytrach na chanolbwyntio ar y materion problem. Mae hefyd 
yn galw am Gymru fwy democrataidd ac eisiau sefydlu fwy o fentrau sy’n eiddo i’r gymuned, ac yn 
galw ar lywodraeth a busnes i fod yn fwy cydweithredol,  wrth ymrwymo i ddwysau ymdrechion i 
hybu darpariaeth gydweithredol mewn gofal cymdeithasol.  

Datrysiadau Arloesol 

Mae Tai Cymunedol a Chydweithredol (CCLH) yn cynnig dewisiadau eraill i gymunedau, cymdeithas, 
Llywodraeth ac yn y pendraw pobl Cymru yn hytrach na’r farchnad dai draddodiadol, toredig. Mae’n 
rhan o ddatrysiad i broblem gymhleth, yn hytrach na’r ateb ar gyfer yr holl faterion tai presennol sy’n 
ein hwynebu, ond heb os nac oni bai mae’n faes sydd wedi cael ei thanbrisio a’i hanwybyddu, o fewn 
Cymru a’r DU am nifer o flynyddoedd, yn annhebyg i wledydd Ewropeaidd eraill. Nid yn unig gall 
CCLH fynd i’r afael ag anghenion tai, fforddiadwyaeth a diffyg cyflenwad gall hefyd helpu i daclo 
materion ynghlŷn ag ansawdd tai, costau byw,  grymuso cymunedol, perchnogaeth a rheolaeth, creu 
swyddi lleol, cefnogi datblygiad economiadd lleol a gwell iechyd a llesiant pobl.  

Mae’r llanw’n troi  wrth i fudiadau cefnogi cenedlaethol megis y Confederation of Co-operative 
Housing (CCH), Co Housing Network, National Community Land Trust (CLT) Network, Co-operative 
Councils Innovation Network (CCIN) weithio’n galed ar lefel y DU i godi ymwybyddiaeth o gyfle i 
gymunedau archwilio modelau amgen o dai.  Mae cefnogaeth arwyddocaol nawr yn cael eu 
trosglwyddo mewn rhannau eraill o’r DU i weithredu hyn.  

Mae Tai Cymunedol a Chydweithredol (CCLH) yn cwrdd ag ystod eang o anghenion mewn ffordd 
gynhwysol:-  

• i bobl ar lefelau gwahanol o incwm  

• i grwpiau penodol o bobl  

• ar gyfer gwahanol ddeiliadaethau (e.e. rhentu, prynnu neu rannu asedau) 

• ar gyfer adeiladu tai newydd neu brynnu ac addasu adeiladau neu breswyl yn bodoli.   
 

Er hynny, mae datblygu cynllun datblygu tai yn cymryd amser. Gall pobl sy’n rhan o’r cynllun 
ymroddi nifer o flynyddoedd o syniad gwreiddiol o gynllun i pan mae pobl yn symud fewn i dai 



newydd. Er hynny, nid oes rhaid iddo fod yn ymdrech Herculean. Gyda chynllunwyr, cyllidwyr, 
cymunedau a thirfeddiannwyr oll yn cymryd safle gweithredol ar CCLH ac yn gweithio gyda’i gilydd, 
gall fod yn ddewis o ddifrif i lawer o bobl na all fforddio tŷ gweddus, felly yw’r argyfwng tai 
presennol.   
 
Mae’r gwobrau i’r rhai hynny sydd wedi gwneud yr ymdrech yn uchel. Mae pobl sydd wedi bod 
ynghlwm â datblygu CCLH newydd, yn anaml yn difaru. Mae hyn yn amlwg o ganfyddiadau cynnar 
ymchwil Llesiant CLH a lansiwyd gan WCC ym mis Tachwedd. I lawer o breswylwyr gall hyn wneud 
gwahaniaeth mawr rhwng aros mewn cymunedau maent wedi byw ynddynt am flynyddoedd neu 
symud oddi yno. Gall darparu’r ‘run gefnogaeth a rhannu’r un adnoddau leihau unigedd 
cymdeithasol a gwella llesiant.   
 
Dangosodd astudiaeth Budd Cymdeithasol o Fuddsoddi (SROI) bod gwirfoddolwyr, a oedd wedi 
derbyn hyfforddiant i adeiladu CCLH wedi aros mewn gwaith ac mewn tai yr oeddynt wedi’u 
hadeiladu, gan gyflwyno dros £5 o werth cymdeithasol o bob £1 a fuddsoddwyd yn y cynllun.  
(Canopy, Leeds; https://www.ehnetwork.org.uk/newsitem/canopy-report-reveals-benefits-empty-
homes-project)  
 
Mae cynlluniau CCLH newydd yn cael eu datblygu ar hyd a lled y DU. Gwelwch Atodiad A gydag ystod 
eang o astudiaethau achos.  
 
Mae CCLH, yn syml, yn cwmpasu llawer o ddatrysiadau ac ymagweddau. Felly er ein bod yn siarad ar 
y cyd am CCLH, mae’n bwysig deall y gall bod sawl ffurf wahanol ac mae’n cynnwys pob deiliadaeth, 
gan gynnwys cwmnïau tai cydweithredol, ymddiriedolaethau tir cymunedol (CLTs), mudiadau rheoli 
tenantiaeth (TMOs), tai ar y cyd, cynlluniau hunan-adeiladu cymunedol a grwpiau tai hunangymorth 
sy’n adnewyddu cartrefi gwag. Mae CCLH yn cynnwys pobl leol i chwarae rôl gyfredol mewn datrys 
problemau tai lleol, creu tai gwirioneddol fforddiadwy a chymunedau cryfach. Gall gynnwys adeiladu 
tai newydd, dod â thai gwag yn ôl i ddefnydd neu reoli tai presennol.  
 
Gall hefyd gymryd ystod o ddulliau o fodelau cryf iawn a arweinir ar lawr gwla ble mae grŵp o bobl 
yn dod at ei hilydd i weithredu’r cynllun; i fudiad cymunedol sy’n bodoli’n barod (megis cydweithfa 
dai neu ymddiriedolaeth ddatblygu) datblygu cynllun; neu drydydd model a elwir yn “dull o’r brig i 
lawr, o’r gwaelod i fyny” ble mae awdurdod lleol neu gymdeithas dai yn arwain ar greu cynllun ac yn 
recriwtio aelodau sylfaenol i ffurffio cymuned o amgylch y cynllun wrth i’r tai gael eu datblygu.  

Gall y gwahanol ddulliau gorgyffwrdd weithiau.  

Er hynny o fewn CCLH, bydd rhai egwyddorion craidd yn taro:   

1. Mae ymgysylltu cymunedol ystyrlon a chaniatad yn taro trwy gydol y broses, nid o reidrwydd yn 
cychwyn, rheoli’r broses ddatblygu, neu adeiladau’r tai eu hunain (er mai dim ond rhai fydd yn 
gwneud)  

2. Mae’r grŵp cymunedol neu fudiad yn berchen, yn rheoli neu stiwardio’r cartrefi ac mewn dull o’u 
dewis  

3. Mae buddion o’r cynllun i’r ardal leol a/neu grŵp cymunedol penodol yn cael eu nodi’n amlwg ac 
wedi’i warchod yn gyfreithiol am byth e.e. drwy glo asedau.   
 

Gwelwch Atodiad 1 ar gyfer astudiaethau achos ar gyfer mathau gwahanol o ddulliau CCLH.   

 

https://www.ehnetwork.org.uk/newsitem/canopy-report-reveals-benefits-empty-homes-project
https://www.ehnetwork.org.uk/newsitem/canopy-report-reveals-benefits-empty-homes-project


Cyfleoedd ar gyfer Twf CCLH yng Nghymru  

ER gwaethaf yr astudiaethau achos uchod, yng Nghymru, hyd yn hyn mae’r defnydd wedi bod yn 
arafach ac mae’r ffocws wedi bod yn bennaf ar un dull; sef datblygu cwmnïau tai cydweithredol, yn 
defnyddio’r “dull o’r brig i lawr, o’r gwaelod i fyny”. Cyflwynodd Llywodraeth Cymru’r Prosiect Tai 
Cydweithredol, yn 2012 a oedd yn cefnogi datblygiad nifer o gynlluniau a chefnogaeth adnewyddu ar 
gyfer yr rhaglen hon yn 2016. Darparodd hyn gyllid refeniw hyblyg i ddatblygu cynllun tai 
cydweithredol drwy Ganolfan Gydweithredol Cymru a chyllid cyfalaf drwy ei raglenni prif ffrwd. 
Mae’r Nationwide Foundation hefyd wedi cefnogi agweddau o’r prosiect hwn ers 2014.  

Darparodd y prosiect gefnogaeth a chyngor i grwpiau a mudiadau ledled Cymru i sbarduno’r sector 
tai gydweithredol, ac yn ei dro’n creu tai mwy fforddiadwy, i bobl mewn angen. Mewn cyfnod o saith 
mlynedd mae wedi helpi i ddatblygu ac adnewyddu 137 o dai fforddiadwy, rhoi sgiliau i fwy na 250 o 
bobl mewn egwyddorion cydweithredol ac wedi gweithi i godi ymwybyddiaeth o dai cydweithredol 
yng Nghymru.  

Er bod y prosiect wedi cefnogi ystod eang o gynlluniau CCLH, roedd ei dri ‘cynllun arloesi’ a 
gynhaliwyd gan gymdeithas dai a roddodd fynediad i grant tai cymunedol drwy Lywodraeth Cymru. Y 
prosiectau arloesol oedd Home Farm Village Housing Co-operative, Old Oak Housing Co-operative a 
Loftus Village Association Housing Co-operative.   

Yng Ngorllewin Cymru, mae Development Trust rhanbarthol, PLANED yn defnyddio dull a arweinir 
gan y gymuned i ddatblygiad gwledig. Yn seiliedig ar angen lleol a oedd wedi’i adnabod yn 2016, 
sicrhaodd PLANED gyllid EU Leader i gynnal peilot o fewn Sir Benfro yn ffocysu ar archwilio a 
datblygu ymddiriedolaethau tir cymunedol. Mae Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol (CLTs) yn ffurf 
arall o dai a arweinir gan y gymuned, wedi ei greu a’i redeg gan grwpiau cymunedol a grwpiau 
cymdogol i helpu i ddatrys problemau tai yn eu hardal leol. Mae’r mentrau cymunedol hyn a arweinir 
gan y gymuned yn datblygu a rheoli cartrefi yn ogystal ag asedau eraill sy’n eiddo i’r gymuned (megis 
siopau lleol a swyddfeydd post). Derbyniodd peilot CLT Sir Benfro gefnogaeth ariannol drwy raglen 
Canolfan Gydweithredol Cymru. Mae’r gefnogaeth hon wedi dod â gwybodaeth a chyngor 
arbennigol o CLT Wessex.  

Mae CLTs yn ymddwyn fel stiwardiaid tai hirdymor, yn sicrhau ei fod yn parhau’n fforddiadwy, yn 
seiliedig ar beth mae pobl wirioneddol yn ei ennill yn eu hardal, nid yn unig am nawr ond i bob 
meddianwr yn y dyfodol. Mae nawr dros 225 o Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol yn Lloegr a 
Chymru, hanner o’r rheiny wedi eu ffurfio yn y blynyddoedd diwethaf, a’r model wedi ei hyrwyddo 
yn Sir Benfro gan PLANED, yn cymryd y gorau o’r hyn sydd wedi ei wneud mewn man arall, a’i wneud 
yn bwrpasol i anghenion cymunedau yn Sir Benfro. Mae hyn yn cynnwys gweithio nid yn unig gyda 
grwpiau cymunedol, ond hefyd yn hyrwyddo’r buddion i ddatblygwyr lloel a thirfeddiannwyr, er 
mwyn hybu tryloywder ac ennill cefnogaeth ar raddfa eang.  

Ym mis Ebrill 2019, dangosodd Nationwide Foundation a Llywodraeth Cymru eu hymrwymiad eto 
drwy fuddsoddi mewn rhaglen arall o gefnogaeth i’r sector gartref a arweinir gan y Gymuned a’r 
sector Gydweithredol. Dechreuodd rhaglen refeniw tair blynedd o gefnogaeth, a elwir  yn  
Communities Creating Homes, ym mis Ebrill 2019 a fydd yn rhedeh am 3 blynedd, sy’n bwriadu 
helpu’r sector CCLH yng Nghymru i gynyddu gallu, graddfa a chynaliadwyedd. Mae Canolfan 
Cydweithredol Cymru yn arwain y rhaglen am dair blynedd, ac mewn partneriaeth gyda’r 
Development Trusts Association i gyflawni cefnogaeth yn ystod y camau ‘Archwilio’ buan.  
 
Un o’r nodweddau mwyaf positif o’r mentrau newydd yw y bydd yn cefnogi pob math o ddulliau 
CCLH. Bydd ymgyrch gryfach o’r gwaelod i fyny i alluogi mudiadau CCLH yng Nghymru i ddatblygu a 



ffynu, creu tai mwy fforddiadwy i bobl mewn angen. Felly, bydd y rhaglen newydd yn fwy hygyrch i 
grwpiau gwaeth be fo’u maint, daliadaeth ac ansawdd, a trwy gydol yr holl gamau o ddatblygu a 
gweithredu. Byddwn hefyd yn cefnogi grwpiau sy’n edrych i ddodd ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd, a 
darparwyr tai dadreoleiddio a all gael budd o symud i fodelau CCLH. Mae’r rhaglen newydd yn 
ychwanegu tuag at y gwaith sydd eisoes wedi ei wneud yn Sir Benfro gan PLANED, drwy gefnogi 
ymhellach y 4 ymddiriedolaeth tir cymunedol gyntaf sy’n dod i’r amlwg i symud ymlaen, ymgorffori, 
sicrhau eu safleoedd a gweithredu eu modelau busnes.  
 
Clirio’r llwybr ar gyfer Tai Cydweithredol a Thai Dan Arweiniad Cymunedol i ehangu 
 
Yn ychwanegol i’r ddarpariaeth o gefnogaeth refeniw yn rhan o’r rhaglen Cymunedau yn Creu 
Cartrefi newydd hyd at 2021, rydym yn teimlo bod potensial a’r angen i ehangu a prif ffrydio 
gweithgareddau CCLH, er mwyn i Gymru gael gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd i greu sector tai adan 
arweiniad cymunedol a chydweithredol a fyddai’n cyfrannu’n fawr tuag at dai fforddiadwy, llesiant 
cymunedol a’r economi sylfaenol mewn amser o anghydraddoldeb, gyda holltau a methiant mewn 
cydlyniad cymdeithasol ledled ein cymunedau.  

Y prif rwystrau sy’n wynebu’r rhai sydd eisiau datblygu datrysiadau CCLH yw:  

• Mynediad i eiddo a/ neu dir fforddiadwy   

• Cael caniatad cynllunio a chydsyniad  

• Cael cyllid, yn enwedig cyfalaf   

• Sgiliau, gwybodaeth a’r gallu i ddatblygu a chynnal datrysiadau CCLH yn y dyfodol  

Mudiad i dir/ eiddo 

Gall yr amser i ddod o hyd a chael safle addas, gwneud gwaith amlinell hyfywdra, cychwyn sicrhau 
diddordeb mewn safle a chasglu’r arian i ddatblygu cynllun gymryd amryw o flynyddoedd.  

Credwn y gall mwy o gael ei wneud drwy Drosglwyddiad Asedau Cymunedol i helpu cymunedau a 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i adnabod a sicrhau safleoedd dichonadwy ar gyfer cynlluniau 
CCLH. Gall defnydd mwy cynhyrchiol gael ei wneud o dir ac adeiladau sy’n eiddo i’r sector cyhoeddus 
(a phreifat) sy’n cael ei dan-ddefnyddio, gyda buddsoddiad cymdeithasol/ buddsoddiad 
cymdeithasol corfforaethol a hybir yn rhan o’r symudiad CCLH hwn.  

Mae mabwysiadu fframwaith risg cymunedol a fyddai’n cynnwys defnyddio Trosglwyddiad Asedau 
Cymunedol i CCLH neu ddefnyddio deddfwriaeth gwaredu presennol yn ehangach yn helpu mynd i’r 
afael yn rhannol â’r broblem o argaeledd tir.   

Ennill caniatad cynllunio 

Mae’r diffyg gallu o fewn timau cynllunio, y tebygoliaeth gynyddol o orfod talu i siarad gyda Swyddog 
Cynllunio yn y camau cynnar o ddatblygiad cynllun, a’r diffyg dealltwriaeth / gwerthfawrogiad o 
ystod o fodelau CCLH, eu buddion a gallu cymunedau i greu datrysiadau tai ar gyfer eu hunain, oll yn 
cyfrannu tuag at y cynnydd araf yng Nghymru ar gyfer datrys CCLH.   

Byddwn yn croesawu cyfle i gyfarfod â chynllunwyr o Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol i 
hyrwyddo’r buddion o CLH i’r broses gynllunio ac i gael adborth nodiadau arweiniad ‘syml’ i helpu 
grwpiau CLH i ymdrin â’r system.  

Cyrchu Cyllid  



Rydym yn gwerthfawrogi bod Llywodraeth Cymru yn darparu ychydig o’r cyllid craidd i ddatblygiad 
tai rhent fforddiadwy a pherchnogaeth cynyrch tai incwm isel (LCHO), ac yn archwilio ei rhagleni 
cyllid buddsoddi benthyciad ymhellach i alluogi bod cyllid ar gael i fynd ym mhellach.  

Er hynny mae mudiadau llawr gwlad a dan arweiniad y gymuned, heb unrhyw brofiad blaenorol o 
dai, yn brwydro i gyrchu cyllid am y rheswm yma neu oherwydd nad ydynt yn addas ar gyfer meini 
prawf benthycwyr.  

Rydym yn credu y gallai cyllid Adran 106 ei ddefnyddio i ddarparu cyfalaf sydd wirioneddol eu 
hangen i’r sector gymunedol i gael dechrau ar ddatrysiad CCLH, rhywbeth na sy’n digwydd yng 
Nghymru ond wedi gweithio mewn mannau eraill yn y DU, er enghraifft Leeds Community Homes.   

Adnodd sydd hefyd yn cael ei dan ddefnyddio yw Benthyca Darbodus drwy Gronfa Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus. Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus i Merthyr Valleys Homes wrth 
ddatblygu’r Taf Fechan Housing Co-op. Mae mynediad i gyllid hirdymor ar gyfraddau llog is wedi 
gwneud y cynllun hwn yn ddichonadwy.   

Defnyddir Cyllid Cyfalaf Trafodiad Ariannol i gynorthwyo datblygiad tai fforddiadwy mewn gwahanol 
ffyrdd gan gynnwys Help to Buy, a Wales Stalled Site Fund. Gellid cynnal ymarfer cwmpasu ar 
hyfywedd sicrhau bod y cyllid hwn ar gael i’r sector CLH.  

 

Sgiliau, gwybodaeth a gallu Skills,  

Mae rhai ardaloedd o Gymru wedi cael budd o gefnogaeth ymroddedig gan fathau penodol o CCLH, 

a all gael eu hehangu ac adeiladu arnynt. Mae PLANED yn Sir Benfro wedi datblygu dealltwriaeth 

drylwyr yn nhermau ymddiriedolaethau tir cymunedol yn gweithio gyda phartneriaid yng Nghymru a 

Lloegr, tra bod Cyngor Sirol Powys (drwy WCC) wedi penodi Swyddog Cyd-gartrefu i archwilio sut gall 

y model hwn o dai allu cefnogi poblogaethau sy’n heneiddio a rhwng cenedlaethau mewn 

cymunedau gwledig. Yn ychwanegol i hyn mae WCC yn cael eu cydnabod fel yr Hwb Arbenigol yng 

Nghymru, ac fel rhan o raglen Cymunedau yn Creu Cartrefi yn datblygu rhwydweithiau CLH 

ymhellach fel bod yr arbenigedd yn cael ei rannu yn fwy effeithiol ac ar hyd a lled Cymru a’r DU, ac 

fel bod y dysgu hwnnw’n cael ei ledaenu a’i drosglwyddo o un gymuned i’r llall gan alluogi CCLH i 

ddatblygu’n gyflymach ac yn fwy effeithiol. 

Papur gan Peter Williams, DTA Wales, Iwan Thomas, PLANED a David Palmer, Canolfan 

Gydweithredol Cymru.  

Gyda diolch i’r Confederation of Co-operative Housing (CCH) a’r Nationwide Foundation. 



Atodiad A:  Enghreiffitau CCLH ac Astudiaethau Achos: 

  Dull 

  Llawr Gwlad Sefydliad cymunedol dan arweiniad (naill ai 
Cydweithfa Dai, Ymddiridolaeth Ddatblygu, neu 
sefydliad cymunedol sefydledig arall)  

O’r Top i’r Gwaelod yn Cwrdd â’r 
Gwaelod i Fyny (dan arweiniad naill ai 
Awdurdod Lleol neu Gymdeithas Tai)  

Math Cydweithfe
ydd Tai 

Brithdir Mawr, Sir Benfro 
https://wales.coop/a-thriving-place-for-
future-generations/  
 
Lilac, Leeds 
http://www.cch.coop/wp-
content/uploads/2017/01/Lilac.pdf 
 

Coin Street Community Builders, London 
https://coinstreet.org/what-we-do/co-operative-
housing/ 
 
Marlfield, Reddich  
http://www.cch.coop/wp-
content/uploads/2017/01/Marlfield-
development.pdf  
 
Langrove Co-op, Merseyside  
http://www.cch.coop/wp-
content/uploads/2017/01/Langrove-Community-
Housing-Co-operative.pdf  

Taf Fechan Housing Co-operative 
https://wales.coop/taf-fechan-coop/   
 
Old Oak Housing Co-operative, 
Carmarthen 
http://www.cch.coop/wp-
content/uploads/2017/01/Old-Oak-
Housing-Co-operative.pdf  
 
Loftus Village, Newport 
https://wales.coop/providing-greener-
cleaner-leaner-living-in-a-garden-
village-environment/ 

Ymddiried
olaethau 
Tir 
Cymunedol 
(CLTs) 

Granby Four Streets 
https://www.communityledhomes.org.uk
/success-stories/granby-four-streets  

  

Mudiadau 
rheoli 
tenantiaet
h (TMOs) 

 Bushberry Arms, Wolverhampton 
http://www.cch.coop/wp-
content/uploads/2017/01/Bushbury-Arms-
development.pdf  

Ty Cyfle  
https://wales.coop/young-people-
create-award-winning-housing-
scheme/ 

Cartrefi ar 
y cyd 

Lancaster Cohousing 
http://www.cch.coop/wp-
content/uploads/2017/01/Lancaster-
Cohousing.pdf  
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Cynlluniau 
Adeiladu’r 
cymuneda
u eu 
hunain 

Ashley Vale, Bristol 
http://www.cch.coop/wp-
content/uploads/2017/01/Ashley-
Vale.pdf  

  

Grwpiau 
Tai 
Cymunedol 
help eich 
hun  

 Galeri Caernarfon 
https://www.galericaernarfon.com/eng/our-
properties.html  
 
Goodwin Development Trust 
https://www.communityledhomes.org.uk/success-
stories/goodwin-development-trust  

 

Tai 
Masnachol 
(cynhyrchu 
incwm i’r 
sefydliad 
arweiniol)  
 

 Coin Street Community Builders, London 
https://coinstreet.org/what-we-do/co-operative-
housing/commercial-housing/ 

 

 Byw ar un 
Blaned   

Llammas, Pembrokeshire 
http://lammas.org.uk/en/welcome-to-
lammas/  
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