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Eich cyf/Your ref 
Ein cyf/Our ref  
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John.Griffiths@senedd.wales  

19 Mai 2022 

Annwyl John, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 13 Mai ac am y ffordd y mae'r Pwyllgor yn ymdrin yn ofalus 
â'r pwnc arbennig o gymhleth hwn. Rwyf yn nodi isod fy ymatebion i'r ymholiadau yr ydych 
wedi'u codi. 

Dosbarthiadau defnydd cynllunio newydd arfaethedig 

Fel yr ydych wedi nodi o'r ddogfen ymgynghori, pe bai newidiadau'n cael eu gweithredu yn 
dilyn yr ymgynghoriad, y bwriad yw na fyddai angen caniatâd cynllunio i newid o C5 
(Cartrefi Eilaidd) neu C6 (Llety Gosod Tymor Byr) i ddefnydd C3 (Prif Gartrefi) lle mae 
cyfarwyddyd Erthygl 4 ar waith. Mae hyn yn sicrhau y gall eiddo sy'n cael ei ddefnyddio fel 
ail gartrefi neu lety gwyliau tymor byr ddychwelyd i gyflenwad tai C3 cyffredinol heb rwystr, 
yn enwedig mewn ardaloedd sydd o dan bwysau oherwydd prinder tai lleol. 

Tir sydd ar gael ar gyfer datblygu tai 

Fel yr amlinellir ym Mholisi Cynllunio Cymru, mae’n rhaid i’r cyflenwad tai ar gyfer bodloni’r 
gofyn arfaethedig am dai mewn cynllun datblygu fod yn ymarferol. Er mwyn cyflawni hyn, 
mae’n rhaid i gynlluniau datblygu gynnwys cyflenwad o dir sy’n gallu darparu’r nifer a nodir 
yn y gofyn am dai a rhaid neilltuo lwfans hyblyg ychwanegol priodol lleol rhag ofn na ddaw 
safleoedd yn rhydd yn ystod cyfnod y cynllun. 

Rhaid dangos y gallu i ddarparu’r gofyn trwy drywydd tai. Bydd y trywydd yn dangos cyfradd 
ddisgwyliedig cyflenwi tai ar gyfer tai’r farchnad agored a thai fforddiadwy dros gyfnod y 
cynllun. Er mwyn bod yn ‘ymarferol’, rhaid i safleoedd fod yn rhydd o gyfyngiadau cynllunio, 
ffisegol a pherchenogaeth neu y gellid eu rhyddhau o hynny’n rhwydd, a rhaid iddynt fod yn 
hyfyw yn economaidd ar yr adeg o’r trywydd pan ddisgwylir iddynt gael eu cyflwyno i’w 
datblygu, er mwyn cefnogi’r broses o greu cymunedau cynaliadwy. 
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Rhaid i awdurdodau cynllunio ddefnyddio eu trywydd tai fel sail ar gyfer monitro’r broses o 
gyflawni eu gofyniad tai. Mae angen gwybodaeth fanwl ar y tai a gyflenwir wedi’i hasesu yn 
erbyn y trywydd er mwyn llunio rhan o’r sail dystiolaeth ar gyfer Adroddiadau Monitro 
Blynyddol y cynllun datblygu ac adolygiad cynllunio dilynol. Gall tangyflawni yn erbyn y 
trywydd fod yn ddigon o reswm ynddo’i hun i adolygu cynllun datblygu. Rhaid i awdurdodau 
cynllunio fonitro’r tai a gyflenwir ar gyfer Adroddiadau Monitro Blynyddol yn unol â’r 
canllawiau a nodir yn y Llawlyfr Cynlluniau Datblygu. 
 
 
Y Comisiwn ar Gymunedau Cymraeg  
 
Rhagwelir y bydd Dr Simon Brooks yn ymgymryd â'i rôl fel cadeirydd y Comisiwn ddechrau 
mis Mehefin. Ein nod yw cyhoeddi enwau aelodau'r comisiwn yn fuan ar ôl penodiad Dr 
Brooks. 
 
Ymgynghoriad ar y Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg  
 
Mae'r dadansoddiad o ymatebion i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Tai Cymunedau Cymraeg ar 
fin cael ei gwblhau. Ein nod yw cyhoeddi crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad a nodi 
ein camau nesaf erbyn diwedd mis Mehefin. 
 
Ymgynghoriad ar y Dreth Trafodiadau Tir 
 
Mae swyddogion wrthi'n dadansoddi'r ymatebion i'r ymgynghoriad diweddar ar amrywiadau 
lleol arfaethedig i gyfraddau'r Dreth Trafodiadau Tir ar gyfer ail gartrefi, llety gwyliau tymor 
byr ac, o bosibl, eiddo preswyl ychwanegol arall. Cyhoeddir manylion canlyniad yr 
ymgynghoriad maes o law 
 
Rwy'n gobeithio y bydd yr ymatebion hyn yn rhoi eglurhad, ac edrychaf ymlaen at ddarllen 
adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor. 
 
Yn gywir  
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