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Ymchwiliad Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai'r Senedd i ail gartrefi 

Ymateb gan Propertymark 

Ionawr 2022 

Cefndir 

16. Propertymark yw'r prif gorff proffesiynol ar gyfer asiantau tai a gosod, asiantau masnachol,

darparwyr stocrestrau, arwerthwyr a phriswyr, sy'n cynnwys bron i 18,000 o aelodau ledled y

DU. Rydym yn cael ein harwain gan aelodau, gyda Bwrdd sy'n cynnwys asiantau wrth eu

gwaith ac yn gweithio'n agos gyda'n haelodau i bennu safonau proffesiynol drwy reoleiddio,

cymwysterau achrededig a chydnabyddedig, rhaglen hyfforddi flaenllaw y diwydiant a

Datblygiad Proffesiynol Parhaus gorfodol.

Crynodeb 

17. A ninnau wedi archwilio argymhellion Dr Simon Brooks17 ac ymateb Llywodraeth Cymru i'r

cynigion hynny, hoffai Propertymark rannu'r ystyriaethau trosgynnol a ganlyn â'r Pwyllgor:

v. Nid oes amheuaeth gennym fod niferoedd uwch o ail gartrefi y gellir codi Treth y Cyngor
arnynt fel cyfran o gyfanswm yr anheddau trethadwy yn ffenomenon lleol a fydd yn
gofyn am gyfuniad o fesurau polisi cenedlaethol a lleol a gyfeirir gan dystiolaeth.

vi. Mae bwlch sylweddol yn y data sydd ar gael i helpu i greu darlun cywir o wir raddfa ac
effaith ail berchentyaeth yng Nghymru gan nad oes gwybodaeth ddibynadwy ar hyn o
bryd am nifer yr eiddo sy'n cael eu gosod ar y farchnad osod tymor byr.

vii. Hyd nes y datblygir teipoleg gadarn ar gyfer diffinio'r gwahanol gategorïau o ail gartrefi,
ni fydd gennym ddata dibynadwy i seilio datblygiadau polisi arnynt yn y maes hwn.

viii. Er mwyn atal y cyflenwad tai preswyl hanfodol rhag cael ei ailddyrannu i'r farchnad
dwristiaeth fasnachol ar raddfa niweidiol, dylai Llywodraeth Cymru ystyried yn ofalus
fesurau a fydd yn helpu i gysoni'r sefyllfa rhwng diwydiant gosod tymor byr sy'n fwy
ffafriol o ran treth a heb ei reoleiddio a'r sector rhentu preifat sy'n llai ffafriol o ran treth
a reoleiddir yn ddwys (y diwydiant gosod hirdymor). Isod, rydym yn nodi ein rhesymu
ar draws y pedair ystyriaeth hyn.

Ystyriaeth gyntaf: Mae crynodiadau uwch o ail gartrefi yn ffenomenon lleol sy'n gofyn am gyfuniad 

o ddatrysiadau polisi cenedlaethol a lleol a gyfeirir gan dystiolaeth.

18. Cred Propertymark fod gan awdurdodau lleol yng Nghymru fecanwaith a allai fod yn bwerus

eisoes, drwy Adrannau 12A a 12B Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (fel y'i diwygiwyd gan

Ddeddf Tai (Cymru) 2014),18 i helpu i reoleiddio crynodiadau o ail gartrefi drwy system treth y

cyngor, ond nid yw hyn yn ymestyn i gartrefi sydd wedi'u cofrestru ar gyfer trethi busnes. Ar

y sail hon, dylai Llywodraeth Cymru archwilio ffyrdd o alluogi ymatebion lleol drwy newidiadau

i'r system trethi busnes. Ochr yn ochr â'r dulliau lleol hyn, bydd angen ymagwedd

genedlaethol a fydd yn cynyddu'r cyflenwad tai newydd yn sylweddol ar yr un pryd â chysoni

17 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/ail-gartrefi-datblygu-polis%C3%AFau-newydd-yng-nghymru_0.pdf  

18 https://www.legislation.gov.uk/en/ukpga/1992/14/section/12A  
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rhwng y diwydiannau gosod tymor byr a thymor hir. Mae'r dystiolaeth yn cefnogi ein pryderon 

ynghylch gostyngiad yn nifer y cartrefi sydd ar gael i'w rhentu yn y sector rhentu preifat 

preswyl hirdymor mewn ardaloedd gyda chrynodiadau uwch o gartrefi sy'n cael eu gosod ar y 

farchnad fasnachol tymor byr.19 

 

19. Yn seiliedig ar ein dadansoddiad o'r data ar gyfer anheddau y gellir codi treth y cyngor arnynt 

yng Nghymru,20 nid oes amheuaeth fod crynodiadau mawr o ail gartrefi trethadwy fel cyfran 

o'r holl anheddau trethadwy yn ffenomenon lleol iawn. Yn 2021 roedd cyfanswm o 1,397,387 

o anheddau cofrestredig y gellir codi treth y cyngor arnynt, yr oedd 25,995 ohonynt yn ail 

gartrefi trethadwy – 1.86 y cant o'r cyfanswm - gan olygu bod bron i ddau o bob 100 eiddo 

yng Nghymru yn ail gartref sy'n drethadwy at ddibenion treth y cyngor yn 2021.21 I'r 

gwrthwyneb, yng Ngwynedd roedd bron i un o bob deg eiddo, a bron i un o bob deuddeg yn 

Ynys Môn, yn ail gartref trethadwy yn 2021.  Oherwydd natur leol y mater yma, bydd yn bwysig 

bod yn ochelgar iawn wrth gymryd camau cenedlaethol ar raddfa fawr a allai effeithio ar y 

farchnad tai ehangach pan fydd modd efallai, i ymatebion lleol sicrhau canlyniadau a dargedir 

yn fwy. 

 

20. Fel y nodwyd yn ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Drethi Lleol ar gyfer Ail 

Gartrefi a Llety Hunanarlwyo,22 prin iawn yw'r dystiolaeth i ddangos pa mor effeithiol yw 

defnyddio'r system treth y cyngor leol i sicrhau newid yng nghyfraddau ail berchentyaeth ar 

lefel leol oherwydd yr anhawster wrth ddod i unrhyw gasgliadau dibynadwy yn seiliedig ar y 

defnydd cyfyngedig ohoni. Dim ond naw o bob 22 awdurdod lleol a arferodd eu pwerau i 

gymhwyso premiwm treth y cyngor i berchnogion ail gartrefi trethadwy yn 2021 – 

cymhwysodd un y 100 y cant llawn (Abertawe), cymhwysodd pump bremiwm o 50 y cant 

(Gwynedd, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Sir Benfro a Phowys) cododd un 35 y cant yn ychwanegol 

(Ynys Môn) a chododd dau 25 y cant yn ychwanegol (Ceredigion a Chonwy). Ni fu i'r un o'r 

pum ardal â'r crynodiadau uchaf o ail gartrefi trethadwy yn 2021 gymhwyso premiwm treth y 

cyngor o fwy na 50 y cant. Credwn na ddylid gweithredu unrhyw fesurau lleol pellach hyd nes 

bod Llywodraeth Cymru yn ymchwilio i pam mae awdurdodau lleol wedi dewis yn gyffredinol 

i beidio ag arfer y pwerau sydd ar gael drwy system treth y cyngor. Mae'n hollbwysig hefyd i 

Lywodraeth Cymru sicrhau nad yw unrhyw newidiadau i'r system trethi lleol yn cael effaith 

andwyol ar landlordiaid preifat. Mae landlordiaid preifat yn darparu cartrefi, a heb gymhellion 

i gynnal buddsoddiad, bydd colli stoc yn y sector rhentu preifat yn arwain at ganlyniadau 

costus i Lywodraeth Cymru ac i awdurdodau lleol, a allai weld rhestrau aros am dai yn 

gwaethygu. Trwy ostyngiadau neu ad-daliadau treth, gallai Llywodraeth Cymru annog 

buddsoddiad yn y sector rhentu preifat – nid yn unig o ran y cyflenwad ond o ran gwella 

ansawdd y stoc drwy ryddhad TAW ar adnewyddu a sicrhau bod cyllid ar gael i wella 

effeithlonrwydd ynni. 

 

21. Credwn y dylai busnesau gwirioneddol fod yn agored i dalu trethi busnes, ond rydym yn 

pryderu am golli buddsoddiad yn y sector rhentu preifat wrth i landlordiaid preifat geisio 

manteisio ar refeniw uwch o bosib, mwy o hyblygrwydd a rheoleiddio sy'n llai rhagnodol drwy 

 
19 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2021.1988063  

20 Ar gael ar gais. 

21 https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/housing/datasets/counciltaxchargeablesecondhomesinwales  

22 https://www.propertymark.co.uk/resource/consultation-welsh-government-consultation-local-taxes-second-homes-self-catering-accommodation.html  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2021.1988063
https://cy.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/housing/datasets/counciltaxchargeablesecondhomesinwales
https://www.propertymark.co.uk/resource/consultation-welsh-government-consultation-local-taxes-second-homes-self-catering-accommodation.html
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ddewis gosod eu heiddo ar y farchnad tymor byr, wedi'i ddylanwadu i raddau helaeth gan 

atyniad y Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach (SBRR). Ar hyn o bryd, mae busnesau y mae gan 

eu safle werth trethadwy o hyd at £6,000 yn gymwys i dderbyn gostyngiad cant y cant ar Drethi 

Annomestig (NDR), gyda rhyddhad yn cael ei gymhwyso ar sail daprog wedi hynny. Mae hyn 

yn gymhelliad i osod yn y sector rhentu preifat tymor byr yn hytrach na'r un hirdymor ac felly 

byddem yn annog Llywodraeth Cymru i asesu'r SBRR er mwyn sicrhau nad yw'n peri 

deilliannau gwrthnysig i'r sector rhentu preifat a'r rhai y mae'n darparu cartrefi iddynt ac nad 

yw colledion refeniw NDR o ganlyniad i fusnesau gosod tymor byr sy'n cyrchu'r SBRR yn mynd 

yn drech na'r manteision a gynhyrchir gan y busnesau hynny. Efallai yr hoffai Llywodraeth 

Cymru ystyried a fyddai codi'r trothwyon fel bod yn rhaid i eiddo fod ar gael am o leiaf 180 

diwrnod a'i osod yn fasnachol am o leiaf 90 diwrnod yn fwy effeithiol o ran sicrhau mai dim 

ond busnesau cyfreithlon sy'n dod o dan y diffiniad at ddibenion NDR. Byddai'r rhai sy'n 

ymwneud â gweithgarwch gosod tymor byr nad ydynt yn bodloni'r trothwy hwn wedyn yn 

agored i dalu treth y cyngor a'r premiwm perthnasol a gymhwysir gan yr awdurdod lleol. 

Byddai'r fath ymyriad yn dileu'r risg o gamfanteisio ar SBRR ac yn helpu i liniaru erydiad stoc y 

sector rhentu preifat. Gallai Llywodraeth Cymru hefyd ystyried a ddylid eithrio busnesau 

gosod tymor byr sy'n bodloni'r meini prawf a'r trothwyon ar gyfer talu trethi annomestig 

(NDR) o SBRR, er mwyn helpu i gysoni'r sefyllfa a gwneud buddsoddiad yn y sector rhentu 

preifat yn gymharol fwy deniadol.  

 

22. Rydym yn cydnabod bod cynllun peilot a ariennir gan Lywodraeth Cymru yn cael ei gynnal gan 

Gyngor Gwynedd o fis Ionawr 2022 i brofi'r defnydd o'r system gynllunio i reoleiddio'r nifer o 

ail gartrefi ac eiddo gwyliau gosod tymor byr mewn ardal. Er i ni gydnabod y bydd y cynllun 

peilot yn darparu mewnwelediad defnyddiol, rydym yn dal yn amheus ynghylch gallu y fath 

ymagwedd gan y byddai'n anodd iawn i fonitro a gorfodi, barn a gefnogir gan y dystiolaeth 

hyd yma.23 At hynny, ni fyddem yn cefnogi'r ymagwedd hon gan y byddai'n gosod cyfyngiadau 

ar hawliau perchnogion eiddo i ddewis yr hyn y maent yn ei wneud gyda'u hased a byddai'n 

ychwanegu cymhlethdod ychwanegol at y broses drawsgludo a allai lesteirio gweithrediad y 

farchnad werthiannau. Yn hytrach, credwn y bydd Llywodraeth Cymru yn gweld canlyniadau 

mwy ffafriol trwy gynyddu'r gyflenwad newydd ar draws yr ystod lawn o fathau o 

ddaliadaethau yn yr ardaloedd lle y mae eu hangen fwyaf, a safoni'r sefyllfa reoleiddio er 

mwyn cydbwyso effaith newidiadau i drethi sy'n effeithio ar landlordiaid portffolio, y maent 

wedi gwneud rhentu tymor byr yn fwy ffafriol a phroffidiol o ran treth na'r farchnad breswyl 

hirdymor.24 At hynny, byddem yn annog Llywodraeth Cymru i osgoi cyfyngu ar brynu ail 

gartrefi yn seiliedig ar dystiolaeth sy'n dod i'r amlwg y gall hyn danseilio amcanion polisi drwy 

atgyfnerthu anghydraddoldeb cyfoeth yn anfwriadol mewn ardaloedd a dargedir.25 

 

 

Ail ystyriaeth: Mae bwlch sylweddol yn y data sydd ar gael i helpu i gyfeirio darlun cywir o wir raddfa 

ac effaith ail berchentyaeth yng Nghymru. 

23. Mae ein dadansoddiad26 o'r data sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru yn dangos bod ardaloedd 

sydd â chrynodiadau uwch o ail gartrefi trethadwy o'i gymharu â'u stoc anheddau domestig 

 
23 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2021.1988063  

24 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2021.1988063  

25 https://personal.lse.ac.uk/hilber/hilber_wp/hilber_schoeni_2020_05_forthcoming_JUE.pdf  

26 Mae manylion pellach ar gael ar gais. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2021.1988063
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2021.1988063
https://personal.lse.ac.uk/hilber/hilber_wp/hilber_schoeni_2020_05_forthcoming_JUE.pdf
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cyffredinol yng Nghymru yn gweld colled tai preswyl net ar hyn o bryd ar ôl cymryd y cyfanswm 

cyflenwad newydd i ystyriaeth. Rydym wedi dangos y pwynt hwn isod, gan gyfeirio at ddata 

perthnasol ar gyfer y tair ardal gyda'r crynodiadau uchaf o anheddau sydd wedi'u cofrestru fel 

rhai y gellir codi treth y cyngor arnynt yng Nghymru dros y blynyddoedd 2017-21.27 

 

24. Yn 2021, Gwynedd oedd â'r crynodiad uchaf o ail gartrefi trethadwy gyda 9.73 y cant o'r holl 

anheddau trethadwy wedi'u cofrestru fel ail gartrefi at ddibenion treth y cyngor, sef bron i 1 

o bob 10 eiddo. Mae'n werth nodi nad yw nifer yr ail gartrefi fel cyfran o gyfanswm yr 

anheddau trethadwy yng Ngwynedd wedi newid i raddau helaeth dros y pum mlynedd hyd at 

2021 - yn wir roedd 91 yn llai o ail gartrefi trethadwy yng Ngwynedd yn 2021 o gymharu a 

2017, gan awgrymu nad mater newydd mo hwn - ar lefel yr awdurdod lleol o leiaf. At hynny, 

gwelodd Gwynedd ostyngiad nodedig o 876 (-1.52 y cant) yng nghyfanswm yr anheddau 

trethadwy dros yr un cyfnod o bum mlynedd, gan ddangos colled net o 1,602 o unedau tai 

preswyl posib ar ôl cymryd y 726 o dai newydd ychwanegol yn y flwyddyn i ystyriaeth.28  Ynys 

Môn oedd â'r crynodiad uchaf ond un o ail gartrefi trethadwy yn 2021, gydag 8.10 y cant o 

gyfanswm yr anheddau trethadwy wedi'u cofrestru fel ail gartrefi. Mewn cyferbyniad â 

Gwynedd, cododd nifer yr ail gartrefi fel cyfran o gyfanswm yr anheddau trethadwy yn Ynys 

Môn 3.75 y cant rhwng 2017 a 2021, cynnydd o 1,284 o anheddau dros y cyfnod. Mae 

cyfanswm yr ail gartrefi trethadwy wedi codi 82 y cant tra bod cyfanswm nifer yr anheddau 

trethadwy ond wedi cynyddu 0.56 y cant - 190 o anheddau - er gwaethaf 472 o dai newydd. 

Yr ardal â'r trydydd crynodiad uchaf o ail gartrefi trethadwy fel cyfran o'r holl anheddau 

trethadwy yn 2021 oedd Sir Benfro gyda 6.76 y cant, cynnydd o 2.06 y cant o'r gyfran yn 2017. 

Yn yr un modd ag Ynys Môn, gwelodd Sir Benfro gynnydd mawr o 45.23 y cant yn nifer yr ail 

gartrefi trethadwy dros y pum mlynedd hyd at 2021 (1,267 o unedau ychwanegol) tra mai dim 

ond cynnydd bach o 0.92 y cant (540 uned) y bu yng nghyfanswm nifer yr anheddau 

trethadwy, er gwaethaf 1330 o dai newydd ychwanegol yn y flwyddyn. 

 

25. Rydym yn cydnabod y gall fod gorgyffwrdd yn y ffordd y defnyddir ail gartrefi, ar draws y 

marchnadoedd tymor byr a thymor hir ac at ddefnydd preifat perchnogion, ond mae'r 

anghysondebau uchod yn datgelu bwlch hanfodol bwysig yn y data gan nad oes modd olrhain 

yn bendant beth yw diben y unedau 'coll' hyn neu'r hyn y maent yn cael eu defnyddio ar ei 

gyfer. Gellir tybio'n rhesymegol, fodd bynnag, eu bod wedi'u cofrestru ar gyfer trethi busnes 

annomestig (yn hytrach na threth y cyngor domestig), ac felly yn cael eu gosod ar sail 

fasnachol, yn y diwydiant gosod tymor byr yn bennaf. Gan adeiladu ar y pwynt hwn, rydym yn 

pryderu am y graddau y mae'n ymddangos bod buddsoddi yn y sector rhentu preifat yn lleihau 

mewn ardaloedd lle mae diwydiant gosod tymor byr heb ei reoleiddio yn fuddsoddiad mwy 

deniadol i berchnogion ail gartrefi, ond oherwydd diffyg data ni allwn gyfleu gwir raddfa ac 

effeithiau'r mater. Mae hyn yn codi cwestiwn o ran sut y gall Llywodraeth Cymru gyfiawnhau 

cyflwyno ymyriadau polisi newydd sylweddol pan fydd cymaint nad ydym yn ei ddeall eto. Pan 

fo annedd yn cael ei defnyddio am resymau masnachol ac felly bod y perchennog yn cofrestru 

ar gyfer Trethi Busnes, nid yw'n ofynnol i awdurdodau lleol gywain y data hwn ac adrodd arno 

 
27 https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Local-Government/Finance/Council-Tax/Dwellings, https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/New-House-

Building/newdwellingsstarted-by-area-dwellingtype a https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Dwelling-Stock-Estimates/dwellingstockestimates-by-

localauthority-tenure  

28 https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/New-House-Building/newdwellingsstarted-by-area-dwellingtype  

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Local-Government/Finance/Council-Tax/Dwellings
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/New-House-Building/newdwellingsstarted-by-area-dwellingtype
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/New-House-Building/newdwellingsstarted-by-area-dwellingtype
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Dwelling-Stock-Estimates/dwellingstockestimates-by-localauthority-tenure
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Dwelling-Stock-Estimates/dwellingstockestimates-by-localauthority-tenure
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/New-House-Building/newdwellingsstarted-by-area-dwellingtype
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mewn modd cyson, er y bydd gan awdurdodau lleol y data hwn ar ryw ffurf ar lefel leol. Gallai 

Llywodraeth Cymru ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gywain set ddata a bennir yn 

genedlaethol er mwyn cyfeirio dealltwriaeth o faint o gartrefi, gan gynnwys pa fathau ac ym 

mha ardaloedd, sydd wedi'u cofrestru ar gyfer trethi busnes. At hynny, gallai gyflwyno a 

chynyddu graddfa'r cynigion a wnaed gan Airbnb yn ei Phapur Gwyn,29 drwy system gofrestru 

genedlaethol i helpu wrth reoleiddio eiddo rhentu tymor byr, helpu i gywain data hanfodol a 

hefyd cysoni'r sefyllfa o ran ei hymagwedd at reoleiddio'r sector rhentu preifat hirdymor. 

 

Trydedd ystyriaeth: Mae arnom angen teipoleg gadarn sy'n nodi'r diffiniad o bob categori o ail 

gartref fel bod gennym ddata dibynadwy i seilio'r holl ddatblygiadau polisi yn y maes hwn arnynt. 

26. Mae datblygu polisi sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn perthynas ag ail gartrefi yng Nghymru'n 

gofyn am deipoleg ddibynadwy sy'n nodi diffiniadau o bob math o ail gartref yn seiliedig ar 

ddefnydd. Trwy ddiffinio pob math o ail gartref gall Llywodraeth Cymru sicrhau bod ei data yn 

darparu darlun mwy dibynadwy o'r defnydd o dai ar lefel genedlaethol a lleol. Os, fel y mae'r 

dystiolaeth hyd yma'n ei awgrymu, nad yw cartrefi prynu-i-osod wedi'u cynnwys wrth gyfeirio 

at her yr ail gartrefi, ceir cydnabyddiaeth nad ydynt yn rhan o'r broblem. Yn wir, y mater 

sylfaenol yw diffyg cartrefi i'w rhentu fel rhan o her ehangach o ran cyflenwad/argaeledd yn 

y stoc tai gyffredinol (cartrefi sydd ar gael i bobl leol eu prynu neu eu rhentu a byw ynddynt 

eu hunain fel eu prif gartref). Ar y sail hon, nid oes fawr o synnwyr o ran cymhwyso'r un 

rheolau i landlordiaid prynu-i-osod sydd â'r nod o helpu i daclo mater ail gartrefi yng Nghymru. 

Rydym yn cynnig y gellir categoreiddio'r defnydd o eiddo yn fras ar draws y tri math canlynol 

er mwyn helpu i wahaniaethu prif gartrefi o'r ddau brif fath o ail gartrefi: 

 

• Prif gartrefi yw'r rhai sydd wedi'u meddiannu gan y perchennog neu wedi'u gosod i 
denantiaid fel eu prif gartrefi – 'cartrefi' yw'r rhain’. Mae hyn yn cynnwys cartrefi a 
osodir yn y sector rhentu preifat, y mae'n ofynnol i'w landlordiaid gofrestru gyda 
Rhentu Doeth Cymru. Mae eiddo prynu-i-osod yn darparu llety a rentir sydd i'w 
feddiannu fel prif breswylfa, felly maent yn brif gartrefi am y rheswm hwnnw. 

• Ail gartrefi yw eiddo nad yw eu perchnogion yn byw ynddynt fel eu prif annedd ond 

sy'n cael eu defnyddio gan y perchnogion ar sail ad hoc er mwyn i'r eiddo gael ei 

fwynhau drwy gydol y flwyddyn h.y., nid ydynt wedi'u meddiannu'n amser llawn gan 

rywun sy'n byw yno'n barhaol. 

• Gosodiadau tymor byr neu wyliau yw eiddo a ddefnyddir at ddiben masnachol drwy 

osod i bobl ar sail tymor byr drwy gydol y flwyddyn – eiddo ydyw sydd wedi'i gofrestru 

ar gyfer trethi busnes annomestig. 

 

27. Fel y nodir uchod, mae potensial i eiddo ffitio i unrhyw un o'r categorïau hyn ar unrhyw adeg 

benodol, gan ei wneud yn ofynnol i greu teipoleg a all gyfrif am bob sefyllfa sy'n bosib.  Nid 

ydym ond wedi cynnig sylfaen gadarn y gall Llywodraeth Cymru adeiladu fframwaith ar gyfer 

datblygu polisi ail gartrefi arni. 

 

 
29 https://news.airbnb.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/UK_RegistrationWhitepaper_2021.pdf  

https://news.airbnb.com/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/UK_RegistrationWhitepaper_2021.pdf
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Pedwaredd ystyriaeth: Atal y cyflenwad tai preswyl hanfodol rhag cael ei ailddyrannu i'r farchnad 

twristiaeth fasnachol, ar raddfa niweidiol. 

28. Ceir tystiolaeth y bydd ardaloedd sy'n profi cynnydd yn argaeledd eiddo rhentu tymor byr yn 

gweld gostyngiad ar yr un pryd yn y cyflenwad o gartrefi i'w rhentu ar y farchnad tymor hwy, 

gan ailddyrannu'r cyflenwad tai i bob pwrpas o un ran o'r farchnad i'r llall, gan gyfyngu ar y 

gronfa o gartrefi sydd ar gael i'w rhentu.30 Nododd ein hymchwil ein hunain – a gynhaliwyd 

drwy ford gron gydag aelodau Propertymark - a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2021 mewn 

partneriaeth â Gweinidog yr Wrthblaid dros Newid yn yr Hinsawdd ac AS Aberconwy, Janet 

Finch-Saunders, fod asiantau gosod yn pryderu am golli eiddo rhentu hirdymor i'r sector 

rhentu tymor byr. Ceir colled nodedig yn nifer y cartrefi sydd ar gael i'w rhentu yn wyneb galw 

cynyddol gydag aelodau'n amlygu i ba raddau y mae awdurdodau lleol yng Nghymru wedi 

dibynnu'n fwyfwy ar y sector rhentu preifat i helpu i daclo digartrefedd dros y blynyddoedd 

diwethaf, gan arwain at ragfynegiadau y bydd lefelau digartrefedd yn codi os na wneir unrhyw 

beth i gadw neu ddenu buddsoddiad newydd yn y farchnad rhentu preifat hirdymor.31 

Dywedodd yr Aelodau wrthym fod llawer o landlordiaid yn y sector rhentu preifat mewn 

ardaloedd lle ceir galw uchel am eiddo gosod tymor byr yn dewis gosod eu heiddo fel llety 

gwyliau, gan eu bod yn denu llai o feichiau rheoleiddio, y potensial am lai o draul a gwisgo 

oherwydd natur tymor byr y feddiannaeth ac elw uwch, gan fod y refeniw posib a gynhyrchir 

gan osodiadau tymor byr yn drech nag unrhyw gynnydd mewn cyfnodau gwag. Mae hyn yn 

arwain at golli stoc yn y sector rhentu preifat sy'n gwaethygu problemau fforddadwyedd wrth 

i renti cyfartalog godi a darpar denantiaid hirdymor gystadlu am nifer cyfyngedig o eiddo. 

Mae'r cynnydd hwn yn y galw pan fydd y cyflenwad yn gyfyngedig yn codi prisiau yn yr 

ardaloedd yr effeithir arnynt, gan arwain at alwadau am weithredu camsyniol i reoleiddio 

lefelau rhent pan ddylid canolbwyntio yn lle ar fynd i'r afael ag achos costau tai cynyddol – 

cyflenwad cyfyngedig o'r mathau priodol o gartrefi, yn hytrach nag eiddo a ddefnyddir ar sail 

fasnachol tymor byr - yn y lleoedd cywir ac am brisiau y gall pobl eu fforddio.  

29. Gan hynny, mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru gymryd camau i atal colled niweidiol o gartrefi 

o'r sector rhentu preifat i'r diwydiant gosod tai tymor byr mwy ffafriol. Nid cyfyngu ar allu pobl 

i brynu cartrefi ychwanegol mo'r ateb ond sicrhau bod digon o dai fforddiadwy ar gael mewn 

ardaloedd sydd wedi'u heffeithio fwyaf gan ail berchentyaeth gynyddol ar yr un pryd â chysoni 

rhwng diwydiant gosod tymor byr sy'n fwy ffafriol o ran treth a heb ei reoleiddio a'r sector 

rhentu preifat sy'n llai ffafriol o ran treth a reoleiddir yn ddwys (y diwydiant gosod hirdymor). 

Rydym yn cynnig y mesurau allweddol a ganlyn i gyflawni hyn:  

• Cyflwyno system gofrestru i helpu i reoleiddio eiddo rhentu tymor byr a sicrhau eu bod 

yn cydymffurfio â safonau gofynnol ar draws effeithlonrwydd ynni, iechyd a diogelwch a 

hawliau defnyddwyr. 

 
30 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2021.1988063  

31 Mae'r data diwethaf sydd ar gael ar gyfer 2017-18 a 2018-19 (https://statscymru.llyw.cymru/catalogue/housing/homelessness)  yn dangos bod defnyddio'r sector 

rhentu preifat i helpu pobl i sicrhau llety amgen yn wyneb digartrefedd yn bwysig tu hwnt. Mewn mwy na thraean (36 y cant) o'r achosion lle lliniarwyd digartrefedd trwy 

helpu rhywun i sicrhau llety amgen rhwng 2017 a 2019, fe'u helpiwyd i sicrhau cartref yn y SRhP. Nid yw hyn yn rhy annhebyg i'r gyfran a helpiwyd i gyrchu'r sector rhentu 

cymdeithasol - 38 y cant  

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673037.2021.1988063
https://statscymru.llyw.cymru/catalogue/housing/homelessness
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• Adolygu Cyfraddau Trafodiadau Tir cenedlaethol ar gyfer eiddo prynu-i-osod fel nad yw 

landlordiaid presennol a darpar landlordiaid wedi'u denu gan elw mwy ffafriol yn y 

farchnad tymor byr. Nodwn fod Llywodraeth Cymru wrthi'n ymgynghori ar y ffordd orau 

o sicrhau amrywiadau lleol i gyfraddau treth trafodiadau tir (LTT),32 ond gall 

marchnadoedd tai lleol fod yn hynod sensitif i newidiadau yn y system treth trafodiadau 

eiddo, felly byddem yn rhybuddio Llywodraeth Cymru rhag cymhwyso cyfraddau LTT ar 

lefel goruwchleol heb dreialu'n gyntaf yr effaith y gallai hyn ei chael ar farchnadoedd 

cyfagos.  

• Adolygu trethi busnes annomestig i sicrhau nad yw landlordiaid yn cael eu hannog i weld 

bod y farchnad tymor byr yn fwy ffafriol o ran treth na'r sector rhentu preifat hirdymor. 

 

30. Gyda'n hystyriaethau uchod mewn golwg, byddai Propertymark yn annog Llywodraeth Cymru 

i sicrhau bod unrhyw bolisïau a gyflwynir i ymdrin â'r heriau a grëir gan anghydbwysedd mewn 

lefelau ail gartrefi ar lefel leol yn hirhoedlog. Bydd asesiad gofalus o effaith ymyriadau posib 

yn helpu i warchod rhag cyflwyno trwsiad tymor byr a allai gael effaith andwyol ar ddyfodol 

hirdymor tai ar gyfer Cymru a'r economi. 

 

 

 

 

 

 
32 https://llyw.cymru/ail-gartrefi-amrywiadau-lleol-i-gyfraddau-treth-trafodiadau-tir  

https://llyw.cymru/ail-gartrefi-amrywiadau-lleol-i-gyfraddau-treth-trafodiadau-tir



