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CYNGOR SIR PENFRO 

Ymateb i’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai, Senedd Cymru  
Ymchwiliad i Ail Gartrefi 
 
TROSOLWG 
Mae Cyngor Sir Penfro yn cefnogi polisïau, sy'n anelu at leihau nifer yr ail gartrefi ac eiddo gwag 
hirdymor yn y sir, oherwydd:  

▪ Mae cynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy yn flaenoriaeth ledled Sir Benfro ac yn 
flaenoriaeth genedlaethol. Gall ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor leihau nifer y tai sydd ar 
gael i drigolion lleol. 

▪ Sir Benfro sydd â'r gyfradd uchaf ond un o ail gartrefi neu eiddo gwag yng Nghymru. Mae 
Cyfrifiad 2011 yn dangos bod un o bob pump neu fwy o gartrefi naill ai'n eiddo gwag neu'n 
ail gartrefi, mewn dros 20% o'n hardaloedd lleol.  

▪ Mae perthynas ystadegol gref rhwng cyfran yr ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor mewn 
ardaloedd lleol a chymhareb pris tai i incwm. Po uchaf yw cyfran yr eiddo gwag neu ail 
gartrefi, po uchaf yw'r gymhareb pris tai i incwm.   

Mae cymhareb pris tai i incwm uchel yn ei gwneud yn anodd i bobl sy'n byw ac yn gweithio 
yn yr ardal leol honno fforddio prynu eiddo yno.  

Mae prisiau tai yn Sir Benfro, o’u cymharu â phrisiau tai yng ngweddill y DU, yn gymharol 
fforddiadwy. Yng Nghymru, fodd bynnag, mae gan Sir Benfro (2019) y gymhareb uchaf (ar 
y cyd â Chaerdydd) rhwng pris tŷ canolrifol ac enillion blynyddol gros canolrifol yn y 
gweithle yng Nghymru, y tu ôl i Sir Fynwy (sef 8.74), Bro Morgannwg (7.86), Ceredigion 
(7.32). Mae Caerdydd ar 7.10.  

Y gymhareb yn Sir Benfro rhwng pris tŷ canolrifol ac enillion blynyddol gros 
canolrifol yn y gweithle (lle bo ar gael) 
2016 2017 2018 2019 
6.92 6.84 7.17 7.10 

 
Ffynhonnell - Y Swyddfa Ystadegau Gwladol  

Mae hyn yn golygu ei bod yn llawer anoddach i'r rhai sy'n byw ac yn ennill bywoliaeth yn 
lleol fforddio prynu eiddo yn Sir Benfro, er bod hyn yn gymharol hawdd i bobl o fannau eraill 
yn y DU. 

▪ Mae ail gartrefi'n tueddu i fod mewn ardaloedd arfordirol a gwledig lle mae prinder tai 
fforddiadwy yn aml. Mae llai o anheddau'n cael eu hadeiladu mewn ardaloedd gwledig ac 
felly mae'r cyflenwad mewn perthynas â thai fforddiadwy, ar y cyfan, yn llai.   

▪ Mae cyfran uchel o ail gartrefi yng nghymunedau Sir Benfro lle mae nifer y siaradwyr 
Cymraeg yn uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol (20%). Mae cyfran uchel o ail gartrefi mewn 
cymuned yn fygythiad i hyfywedd ysgolion lleol a chyfleoedd i feithrin a thyfu'r Gymraeg o 
fewn y cymunedau hyn.  



 

MARCHNAD DAI SIR BENFRO 

Yn ôl yr Asesiad o Farchnad Dai Leol yn Sir Benfro, “Mae maint y sector rhentu preifat yn ardal 
Parc Cenedlaethol y sir wedi gostwng yn arbennig yn ystod y degawd diwethaf, mewn ymateb i’r 
twf ym mhoblogrwydd gwefannau llety ‘cymheiriaid i gymheiriaid’ megis Airbnb. Dengys ymchwil 
fod landlordiaid yn Sir Benfro yn dewis fwyfwy i sicrhau bod eu heiddo ar gael i'w ddefnyddio ar 
gyfer gwyliau tymor byr yn hytrach nag fel cartref rhent preifat hirdymor. Canlyniad y gostyngiad 
hwn yn argaeledd cartrefi rhent preifat yn ardal Parc Cenedlaethol y sir yw nad oes bellach ddigon 
o breswylfeydd yn y ddaliadaeth hon yn yr ardal hon'. 

Rydym hefyd yn profi cynnydd sylweddol yn nifer y ceisiadau i'r gofrestr tai cymdeithasol. Mae 
nifer y ceisiadau bellach yn 100 y mis ar gyfartaledd, gyda chyfanswm y ceisiadau byw yn fwy na 
5,000, sy'n gynnydd o dros 1,000 mewn 18 mis (gyda 25% o'r rhain yn y grŵp blaenoriaeth uchaf 
a 62% angen llety un gwely). Mae'r galw yn llawer uwch na'r cyflenwad o dai fforddiadwy a 
chymdeithasol. Mae hyn yn cael ei ddwysáu gan gynnydd yn nifer y bobl sy'n cyflwyno eu hunain 
yn ddigartref, ac mae'n ddyletswydd arnom i ddod o hyd i lety ar eu cyfer (yn unol â newidiadau 
ym mholisi Llywodraeth Cymru).  

Y GYMRAEG 

Dengys data o Ystadegau Cymru, yn fras, fod y twf bach yn nifer y bobl â galluoedd Cymraeg yn 
Sir Benfro yn cael ei yrru gan y rhai mewn grwpiau oedran iau, gyda gostyngiad bach ymhlith y 
rhai sy’n 55 oed a throsodd.  

Comisiynodd Cyngor Sir Penfro adroddiad ar Ragolygon Demograffig i helpu i lywio'r gwaith o 
ddatblygu'r Adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol (LDP2). Cynhyrchwyd hwn gan Edge Analytics yn 
2018. Mae canfyddiadau'r adroddiad yn dangos twf rhagamcanol yng nghyfran y bobl dros 65 oed 
a chynnydd mewn aelwydydd 1 person a 2 berson (dim plant). 

Dangosodd data a gasglwyd fel rhan o ymgynghoriad gan Gyngor Sir Penfro (ar gynigion i 
gynyddu premiwm Treth y Cyngor ar gyfer ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor yn y sir o fis Ebrill 
2022) yn ddiweddar fod perchnogion ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor yn fwy tebygol o fod dros 
65 oed ac yn llai tebygol o allu siarad mwy nag ychydig eiriau o Gymraeg (nag ar gyfer ymatebwyr 
yn gyffredinol a'r boblogaeth gyffredinol). 

Pan ofynnwyd i berchnogion ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor am eu cynlluniau ar gyfer eu 
heiddo, dywedodd 166 eu bod yn bwriadu gwneud yr eiddo yn brif neu’n unig breswylfa ymhen tair 
blynedd neu fwy. Nododd 94 eu bod yn bwriadu gwneud hynny o fewn 1 – 3 blynedd a 32 o fewn y 
12 mis nesaf.  

Felly, byddai mesurau i wrthbwyso cynnydd a / neu sy'n arwain at ostyngiad yn nifer yr ail gartrefi 
(gan gynnwys cartrefi gwyliau) ac eiddo gwag hirdymor yn fuddiol wrth gyflwyno cyfleoedd i 
barhau i gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yn y sir.  

AIL GARTREFI A LLETY HUNANARLWYO / LLETY GWYLIAU 

Yn ei adroddiad, Ail gartrefi: Datblygu polisïau newydd yng Nghymru, dywed Dr Simon Brooks, ". . 
. mae llety gwyliau yn perthyn i faes polisi economaidd gymaint ag i bolisi tai. Gellid dadlau eu bod 
yn hybu ffyniant mewn ffordd nad yw’n wir am ‘ail gartrefi’, a’u bod yn gwneud cyfraniad i’r 
economi leol, un ai trwy berchnogaeth leol arnynt, neu drwy fod ymwelwyr sy’n aros ynddynt yn 
gwario’n lleol. Anodd meddwl am ‘ail gartrefi’ yn rhan o strategaeth economaidd synhwyrol yn yr 
un ffordd”.  

Fodd bynnag, mae tystiolaeth o'r ymgynghoriad a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Penfro yn ddiweddar 
yn awgrymu bod adnewyddu, cynnal a chadw, a defnyddio ail gartrefi a llety hunanarlwyo yn tynnu 



i mewn - yr hyn sy'n aml yn allanol - fuddsoddiad ac, o'r herwydd, mae'r ddau fath o ddefnydd o 
eiddo yn gallu arwain at gyfraniadau sylweddol i fusnesau lleol ac i'r economi leol yn gyffredinol. 

Yn ogystal, roedd llawer o'r perchnogion ail gartrefi a ymatebodd i'n hymgynghoriad (ac a 
ddywedodd nad oeddent yn defnyddio eu heiddo at ddibenion llety gwyliau) yn awyddus i 
bwysleisio bod eu defnydd o'u heiddo yn llawer mwy cyffredin drwy gydol y flwyddyn. Dadleuodd 
llawer fod hyn yn wahanol i lety hunanarlwyo, a theimlent fod y defnydd ohono'n llawer mwy 
cyfyngedig i fisoedd prysur yr haf.  

Ers blynyddoedd lawer mae polisi cynllunio ledled Sir Benfro wedi caniatáu datblygu at ddibenion 
llety hunanarlwyo, gydag amodau defnydd cysylltiedig, (yn arbennig mewn perthynas â throsi 
adeiladau o ddefnydd amaethyddol a defnydd annomestig arall) lle byddai datblygiadau ar gyfer 
meddiannaeth fwy parhaol wedi bod yn annhebygol o fod wedi'u rhoi. Yn y gorffennol, byddai 
cyfyngiadau o'r fath wedi nodi misoedd penodol o'r flwyddyn pan waherddir meddiannaeth. Yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf, fodd bynnag, dim ond pan fo pryderon am y dirwedd (e.e. mewn 
perthynas â gwelededd parciau carafanau / cabannau gwyliau pan nad oes llawer o dyfiant ar 
goed) y mae'r math hwn o gyfyngiad wedi tueddu i gael ei ddefnyddio. Erbyn hyn, byddai 
cyfyngiadau ar nifer y diwrnodau y gall unrhyw un preswylydd feddiannu eiddo yn olynol, yn cael 
eu defnyddio'n fwy cyffredinol. 

Yn ystod 2021, profodd Sir Benfro fewnlifiad dwys o ymwelwyr, gan fod pobl wedi dewis mynd ar 
wyliau o fewn y DU yn hytrach na delio â’r cyfyngiadau Covid-19 oedd yn gysylltiedig â theithio 
tramor. Heb os, mae hyn wedi cynorthwyo llawer o'n busnesau sy'n ddibynnol ar ymwelwyr, a 
gafodd eu heffeithio’n fawr yn ystod y cyfnod clo. Mae hefyd wedi ysgogi ymateb entrepreneuriaid 
amlwg gan y rhai sydd â'r modd i ddatblygu neu newid adnoddau'n gyflym i ddarparu ar gyfer 
ymwelwyr. Mae hyn wedi cynnwys amrywiaeth o ddarpariaethau gwersylla a hunanarlwyo. Mewn 
o leiaf un achos, y cawsom wybod amdano, mae hyn wedi arwain at feddiannydd tenantiaeth 
fyrddaliol yn rhoi rhybudd o blaid gwesteion AirBnB. 

Gellid dadlau mai twf cyflym yn nifer y lletyon gwyliau oedd yr effaith unigol fwyaf a gafodd 
cyflwyno premiymau Treth y Cyngor ar gyfer ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor o fewn y sir. Mae 
tystiolaeth anecdotaidd yn awgrymu bod nifer o berchnogion ail gartrefi, braidd yn sinigaidd, ond 
heb fawr o anhawster, wedi llwyddo i fodloni'r meini prawf a'r trothwyon presennol yn hawdd drwy 
'osod' yr eiddo i ffrindiau a chydnabod. Fel rhan o ymgynghoriad gan Gyngor Sir Penfro, mae nifer 
o berchnogion ail gartrefi yn adrodd am gyngor masnachol eang i berchnogion i 'newid' eu heiddo i 
letyon gwyliau er mwyn bod yn gymwys ar gyfer ardrethi annomestig. 

Mae'r weledigaeth, sy'n sail i Gynllun Rheoli Cyrchfan Sir Benfro 2020 – 25, yn un o gydbwyso 
nifer o flaenoriaethau a allai fod yn cystadlu â'i gilydd: "Mae o hyd ddigon o le ledled ein sir ac ar 
draws y flwyddyn ar gyfer twf, ond rydym ond yn marchnata'r hyn y gallwn ei reoli'n llwyddiannus. 
Mae ymrwymiad i gynaliadwyedd bellach yn rhywbeth safonol – mae hwn yn wahanol iawn i ni ac 
felly rydym yn ei gyflawni ym mhopeth a wnawn: rheoli ein hasedau mewn modd sensitif; cefnogi 
dewisiadau trafnidiaeth a theithio cyfrifol; prynu bwyd, gwasanaethau a chyflenwadau yn lleol; 
datblygu ein doniau cartref; dathlu entrepreneuriaeth, creu a gwireddu syniadau lleol; gwella 
cysylltedd digidol; darparu cyfleoedd economaidd drwy gydol y flwyddyn; cynnwys ein cymunedau 
wrth gyflawni – dull 'lleol' go iawn." 

Yn y cyd-destun hwn, byddai Cyngor Sir Penfro yn cefnogi mesurau sy’n adleisio’r awydd i symud 
i fathau mwy cynaliadwy a llai tymhorol (drwy gydol y flwyddyn) o dwristiaeth ac sy’n sicrhau 
cydbwysedd gwell rhwng anghenion ymwelwyr – a’r busnesau sy’n dibynnu arnynt – ac anghenion 
tai lleol cynyddol acíwt.  

Mae'r Cyngor o'r farn ei bod yn bwysig cadw'r hawl i Ryddhad Ardrethi Busnesau Bach ar gyfer 
busnesau llety gwyliau / hunanarlwyo.  



Er mwyn cefnogi'r gwaith o ddatblygu mathau mwy cynaliadwy a llai tymhorol o dwristiaeth, mae 
Cyngor Sir Penfro o'r farn y dylid cynyddu'r trothwyon presennol ar gyfer lletyon gwyliau / 
hunanarlwyo gyda gofyniad i osod eiddo am tua 170 diwrnod y flwyddyn. Dylid hefyd bennu 
trothwy uwch cyfatebol ar gyfer nifer y diwrnodau y mae'r llety gwyliau / hunanarlwyo ar gael ar eu 
cyfer.  

Hoffai'r Cyngor fod yn sicr bod angen darparu tystiolaeth briodol i gefnogi hyn a bod 
cydymffurfiaeth â throthwyon yn cael ei monitro'n rheolaidd.  

Yn ogystal, byddai'r Cyngor, mewn egwyddor, yn cefnogi'r mesurau canlynol sydd â'r nod o 
gyflawni hyn:  

▪ y math o 'gynllun trwyddedu gorfodol ar gyfer cartrefi gwyliau masnachol' y cyfeiriwyd ato 
gan Dr Simon Brooks yn ei adroddiad Ail gartrefi: Datblygu polisïau newydd yng Nghymru. 
Fodd bynnag, byddai hyn yn amodol ar gael gwell dealltwriaeth o fanylion unrhyw gynllun 
o'r fath ac, yn benodol, goblygiadau i awdurdodau lleol o ran gweinyddu a gorfodi 

▪ newidiadau, ar lefel genedlaethol, i reoliadau cynllunio mewn perthynas â dosbarthiadau 
newid defnydd. Unwaith eto, byddai hyn yn gymorth 'mewn egwyddor' yn dibynnu ar weld 
rhagor o fanylion ac ati 

Cydnabyddir y gallai hyn olygu rhai cymhlethdodau i berchnogion y mae eu heiddo'n 
ddarostyngedig i amodau defnydd cynllunio sy'n bodoli eisoes, lle y gallai fod angen iddynt 
gyflwyno cais i amrywio hyn.  

PREMIYMAU TRETH Y CYNGOR AR GYFER AIL GARTREFI AC EIDDO GWAG HIRDYMOR 
YN SIR BENFRO 

Ar hyn o bryd, mae gan Sir Benfro bremiwm Treth y Cyngor ar gyfer Ail Gartref o 50%. Yn dilyn 
ymgynghoriad, cyflwynwyd hyn o fis Ebrill 2017. Ym mis Hydref 2021, penderfynodd Cyngor Sir 
Penfro gynyddu'r premiwm hwn i 100% o fis Ebrill 2022.  

Yn dilyn ymgynghoriad, tynnodd Cyngor Sir Benfro ostyngiad i ffwrdd a chyflwynodd y premiymau 
canlynol ar gyfer eiddo nad ydynt yn cael eu meddiannu a heb ddodrefn am gyfnod o flwyddyn, o 
leiaf, o 1 Ebrill 2016 (h.y. eiddo gwag hirdymor). Cafodd ei gyflwyno yn 2019.  

Premiwm o   
25% 1 Ebrill 2019 ar gyfer eiddo a fu’n wag ers 3 blynedd neu fwy 
50% 1 Ebrill 2020 ar gyfer eiddo a fu’n wag ers 4 blynedd neu fwy 
100% 1 Ebrill 2021 ar gyfer eiddo a fu’n wag ers 5 mlynedd neu fwy 

 
Premiwm ar gyfer eiddo gwag hirdymor a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2019 

▪ Cyfanswm nifer yr eiddo gwag ym mis Ebrill 2019 oedd 1731 ac ar hyn o bryd mae'n 1506. Nid 
yw'r ffigurau'n cynnwys eiddo sy'n destun eithriad. 

▪ Nifer yr eiddo sy'n ddarostyngedig i'r premiwm ar hyn o bryd: 

▪ Mae 141 yn ddarostyngedig i'r 25%, 86 yn ddarostyngedig i'r 50%, 221 yn ddarostyngedig i'r 
100% 

Premiwm ar gyfer ail gartrefi a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2017 

▪ Nifer yr eiddo sy'n ddarostyngedig i bremiwm ail gartref yw 3641 (heb gynnwys eithriadau) 

▪ Nifer yr eiddo a eithrir o’r premiwm yw 377; mae'r rhain yn cynnwys eiddo sydd ar werth, sydd ar 
gael i'w osod neu sydd â chyfyngiad cynllunio 



 

 

Yr effaith gyffredinol hyd yma 

Prin yw'r dystiolaeth o ostyngiad yn nifer yr ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor yn y sir. Mae hyn 
yn awgrymu na fu cyflwyno premiymau yn unig yn gwbl effeithiol o ran dod ag eiddo yn ôl i'r 
farchnad ac i ddefnydd mwy cyffredinol.  

▪ O gymharu 2011 â 2021, ein hamcangyfrif gorau yw bod canran y cartrefi nad oes ganddynt 
breswylydd arferol yr un fath ledled Sir Benfro – tua 12.5% 

Mae nifer yr ail gartrefi y gellir codi tâl arnynt wedi gostwng ychydig, tra bod cyfanswm nifer yr ail 
gartrefi wedi aros yn gyson. Ond o fewn y cyfanswm hwn, mae'r gyfran mewn ardaloedd arfordirol 
wedi cynyddu, ac wedi gostwng mewn trefi. 

▪ Mae llawer mwy o letyon gwyliau mewn ardaloedd arfordirol – mae'r nifer wedi dyblu rhwng 2016 
a 2021. Y rheswm am hyn yw bod cartrefi o fewn treth y cyngor (gan gynnwys ail gartrefi) yn cael 
eu hailddosbarthu gan berchnogion, yn amodol ar gytundeb VOA, yn ogystal â lletyon gwyliau 
newydd – yn aml addasiadau o ddosbarthiadau defnydd annomestig. Mae'r gyfradd twf yn 
sefydlog, ac o bosibl yn cynyddu yn hytrach na gostwng. 

▪ Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, cododd prisiau tai ledled Sir Benfro yn gyflymach na chyfartaledd 
y DU. Er bod tystiolaeth fwy diweddar yn awgrymu bod y bwlch o ran prisiau tai rhwng Sir Benfro a 
Chymru yn fwy cyffredinol yn lleihau.  

▪ Yn gyffredinol, mae prisiau tai yn uwch mewn cymunedau sydd â niferoedd uchel o ail gartrefi (a 
chartrefi gwyliau). Mae'r gwahaniaeth mewn pris ar ei uchaf ar gyfer tai teras (tua 60% yn uwch) a 
thua thraean yn uwch ar gyfer mathau eraill o dai. 

▪ Mae'r gyfradd twf ddiweddar ym mhrisiau tai wedi tueddu i fod yn uwch mewn cymunedau sydd â 
llai o ail gartrefi, gan fod y pris cychwynnol yn is, ond mae prisiau tai wedi codi mewn ardaloedd 
sydd â chyfraddau uchel o ail gartrefi hefyd. 

Hyd yma, yn Sir Benfro, defnyddiwyd yr arian a godwyd o'r premiymau i gefnogi nifer o gynlluniau 
tai fforddiadwy ac i sefydlu cronfa Grant Gwella Sir Benfro, sy'n cefnogi prosiectau sy'n helpu i 
fynd i'r afael ag effeithiau negyddol eiddo gwag hirdymor ac ail gartrefi, ac yn ychwanegu gwerth 
at gymunedau.  

Ymgynghoriad cyhoeddus 

Yn ddiweddar, cynhaliodd Cyngor Sir Penfro ymgynghoriad cyhoeddus ar opsiynau ar gyfer 
premiymau o 1 Ebrill 2022 ymlaen. Cyflwynwyd dros 1,300 o ymatebion yn ystod y cyfnod 
ymgynghori (10 Mehefin – 26 Gorffennaf 2021).  

Daeth y nifer fwyaf o ymatebion (952 / 69%) gan y rhai a nododd eu bod yn berchen ar eiddo 
preswyl yn Sir Benfro nad oedd yn unig neu’n brif breswylfa iddynt. Nododd 29 y cant (398) o'r 
ymatebwyr nad oeddent yn berchen ar eiddo o’r fath.  
 
At ei gilydd, nododd 55% (751) o'r ymatebwyr eu bod rywfaint neu'n bendant yn anghytuno bod 
codi premiwm Treth y Cyngor ar gyfer ail gartrefi ac eiddo gwag hirdymor, 'yn ffordd effeithiol i'r 
Cyngor helpu pobl leol i fforddio prynu cartrefi yn y sir'. Ymhlith y rhai oedd yn berchen ar eiddo 
preswyl, nad oedd yn unig neu’n brif breswylfa iddynt, cododd hyn i 70% ymhlith y rhai nad 



oeddent yn berchen ar eiddo o’r fath. Roedd y nifer fwyaf (71%, 283) rywfaint neu’n bendant yn 
cytuno ei fod yn effeithiol. 
 
Treth Trafodiadau Tir 
Mae'r Cyngor yn cydnabod y rôl bwysig a chwaraeir gan lefelau uwch o dreth trafodiadau tir a 
byddai'n cefnogi mecanweithiau sy'n caniatáu amrywio'r dreth trafodiadau tir mewn siroedd / 
wardiau lle mae nifer yr ail gartrefi a lletyon gwyliau eisoes yn uchel.  

Rhandai 

Er y bydd y Cyngor yn gweithredu premiwm treth y cyngor (ar gyfer ail gartrefi) o 100% o fis Ebrill 
2022, rydym yn cydnabod bod rhai perchnogion tai sydd â rhandai nad ydynt yn dod o fewn y 
meini prawf ar gyfer eithriad, ac felly maent yn ddarostyngedig i'r premiwm hwn. Felly, byddai'n 
ddefnyddiol pe bai Llywodraeth Cymru yn adolygu'r meini prawf ar gyfer yr eithriad gyda'r bwriad o 
gynnwys y rhandai hyn.  

EIN CYNLLUNIAU AR GYFER Y DYFODOL 
 
Mae gennym Raglen Datblygu Tai Cymdeithasol HRA heriol sy’n cynnwys 400 eiddo dros y 5 
mlynedd nesaf. Mae'r uchelgais hwn wedi dioddef yn ddiweddar, gan fod cwmni’r prif gontractwr ar 
gyfer tri o'r cynlluniau wedi dod i ben. At hynny, rhagwelir y bydd costau adeiladu, o ganlyniad i'r 
pandemig, yn effeithio ar gostau tendrau newydd ar gyfer y cynlluniau hyn. Mae lefelau rhent tai 
cymdeithasol ar gyfer stoc tai Cyngor Sir Penfro ymhlith y rhent isaf yng Nghymru, a chyda pholisi 
rhent tai cymdeithasol presennol Llywodraeth Cymru sy'n cyfyngu ar yr incwm rhent cyffredinol a 
gesglir, mae hyn hefyd yn cyfyngu ar ein gallu i gynyddu rhenti er mwyn sicrhau incwm realistig i 
gynyddu benthyca a fforddio rhaglen gadarn o adeiladu tai. 

Byddai'n deg dweud, hyd yma, nad yw'r cyfleoedd a gyflwynir, drwy'r arian a godwyd o'r 
premiymau i gynyddu'r cyflenwad o gartrefi fforddiadwy a chymdeithasol, wedi'u gwireddu'n llawn 
eto yn Sir Benfro. Fodd bynnag, rydym wrthi'n datblygu Strategaeth Tai Fforddiadwy a fydd yn 
cynnwys amrywiaeth o opsiynau Perchentyaeth Cost Isel. Bydd y strategaeth yn darparu'r 
fframwaith, lle bydd yr arian a godir o'r premiymau yn cael ei ddyrannu. Bydd yn cynnwys cymorth 
ar gyfer datblygiadau tai a arweinir gan y gymuned, megis Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol, yr 
ydym eisoes wedi ymrwymo arian premiwm Treth y Cyngor sylweddol iddynt, ac mewn egwyddor, 
byddwn yn parhau i gefnogi eu datblygiad mewn lleoliadau penodol yn y sir.  

Mae Cyngor Sir Penfro wedi datblygu Cynllun Gweithredu Eiddo Gwag sydd wedi'i gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru i'w ystyried, fel rhan o'i hagenda Trawsnewid Trefi. Mae hyn er mwyn galluogi 
mynediad i'r pecyn cymorth ariannol sydd ar gael i awdurdodau lleol sy'n dymuno cymryd camau 
gorfodi ar eiddo amlwg, gwag yng nghanol trefi. Rhaglen fenthyciadau 15 mlynedd yw hon (cronfa 
dreigl) gan Lywodraeth Cymru, sy'n ad-daladwy, yn llawn, ar ddiwedd y tymor. Deellir mai bwriad 
Llywodraeth Cymru yw datblygu Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Mynd i'r Afael ag Eiddo 
Gwag.  

Yn Sir Benfro, hoffem hefyd ddarparu ymrwymiad corfforaethol ychwanegol tuag at y flaenoriaeth 
o ddod ag eiddo nad yw’n cael ei ddefnyddio’n ddigonol a / neu eiddo gwag yn ôl i ddefnydd. Yn 
ogystal â bod o fudd i adfywio canol trefi, gallai hyn hefyd helpu i gynyddu argaeledd tai 
fforddiadwy a chymdeithasol. Byddem yn ceisio cynyddu argaeledd tai fforddiadwy a 
chymdeithasol mewn lleoliadau y tu allan i ganol trefi, ac yn enwedig mewn lleoliadau gwledig lle 
mae effaith ail gartrefi yn fwy. Y bwriad yw datblygu cynllun cymhelliant, sy'n annog adnewyddu 
eiddo gwag i gynorthwyo teuluoedd incwm isel lleol (naill ai fel perchen-feddianwyr neu fel rhan o 
gynllun sector rhentu preifat). Mae cyfle i ddefnyddio arian a gynhyrchir drwy bremiymau eiddo 
gwag hirdymor i ariannu cynllun o'r fath a bydd y cynnig ar gyfer cynllun o'r fath yn cael ei 
gynnwys yn y Strategaeth Tai Fforddiadwy y cyfeirir ati mewn ymateb i Gwestiwn 1 uchod. Gellid 



hefyd ystyried cyfuniad o gyllid, o gynllun Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru ac arian premiwm 
Treth y Cyngor.  

Yn ogystal, rydym wrthi'n recriwtio Hwylusydd Tai Gwledig fel cyswllt gwybodaeth ar gyfer nodi'r 
angen presennol am dai gwledig. Bydd y rôl yn cysylltu'n agos â thîm tai strategol y Cyngor, yr 
adran gynllunio a thimau datblygu economaidd a chymunedol sy'n tynnu sylw at yr angen am dai 
a'i rôl o ran galluogi hyfywedd cymunedol. Bydd y rôl yn cysylltu â Llywodraeth Cymru a'r 
rhwydwaith galluogi tai cenedlaethol. Credwn fod yna alw heb ei gyffwrdd am gartrefi mewn 
ardaloedd gwledig nad ydynt yn ymddangos mewn rhestrau aros am dai cymdeithasol, gan nad 
yw darpar ymgeiswyr yn ystyried gwneud cais am ardaloedd lle maent yn credu nad oes cyfle i 
gael cartrefi newydd. Bydd rôl yr Hwylusydd Tai Gwledig yn ceisio deall y gred hon a mynegi’r 
angen o fewn cynlluniau datblygu tai a ddatblygir gan yr awdurdod lleol a'i bartneriaid. Bydd darn o 
waith hefyd yn cael ei wneud yn ystod 2022/23 i ystyried gwahanol fathau o ddeiliadaeth wrth 
ddarparu tai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig. Bydd rôl yr Hwylusydd Tai Gwledig yn 
allweddol i ddeall anghenion a dyheadau cymunedau gwledig yn well yn y math o ddeiliadaeth yr 
hoffent ei gweld yn cael ei datblygu a sut i ddatgloi atebion posibl.  

Rydym wedi ymateb yn gadarnhaol i'r rhan fwyaf o'r cynigion yn Ymgynghoriad Llywodraeth 
Cymru ar Gynllun Tai Cymunedau Cymraeg.  

 




