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7 Tachwedd 2022 
 
 
Annwyl Jack, 
 
Diolch ichi am eich llythyr mewn perthynas â deiseb i ganiatáu eithriadau i'r meini prawf 
gosod sydd wedi cynyddu yn ddiweddar a ddefnyddir i ddosbarthu eiddo hunanddarpar at 
ddibenion trethi lleol.  Rwyf yn gwerthfawrogi'r cyfle i roi fy marn cyn i'r Pwyllgor Deisebau 
ystyried y mater. 
 
Gwahoddwyd safbwyntiau ar y polisi y tu ôl i'r cynlluniau hyn fel rhan o ymgynghoriad 12 
wythnos a edrychodd ar drethi lleol ar gyfer ail gartrefi a llety hunanddarpar. Roedd yr 
ymgynghoriad ar agor rhwng 25 Awst a 17 Tachwedd 2021 ac fe ddaeth bron 1,000 o 
ymatebion i law. Cyhoeddwyd crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad ar 1 Mawrth 2022.  
 
Roedd yn glir bod y safbwyntiau a gafodd eu cyfleu mewn ymateb i'r ymgynghoriad, gan 
gynnwys y rhai oddi wrth ymatebwyr sy'n cynrychioli'r diwydiant twristiaeth ehangach, yn 
cefnogi newid i'r meini prawf er mwyn i lety hunanddarpar gael eu dosbarthu fel eiddo 
annomestig. Roedd yr ymatebwyr o'r farn y byddai'r mwyafrif o fusnesau llety gwyliau dilys 
yn gallu bodloni trothwyon gosod sydd wedi cynyddu, ac awgrymwyd ystod eang o 
ddewisiadau amgen posibl. 
 
Mae'r trothwyon newydd yn cymryd i ystyriaeth yr ymatebion i'r ymgynghoriad, a ffactorau 
megis gweithredu'r trothwyon presennol a'r trothwyon yn cael eu cymhwyso at ddibenion 
eraill. Mae Llywodraeth Cymru o'r farn y dylai eiddo sy'n cael eu gosod fel llety 
hunanddarpar yn anaml fod yn atebol am y dreth gyngor. Bydd y meini prawf gosod sydd 
wedi cynyddu yn sicrhau na chaiff eiddo hunanddarpar eu hystyried yn rhai annomestig ond 
os ydynt yn cael eu defnyddio at ddibenion busnes am y rhan fwyaf o'r flwyddyn. Bydd hyn 
yn dangos yn gliriach bod yr eiddo o dan sylw yn cael eu gosod yn rheolaidd ac yn gwneud 
cyfraniad sylweddol at yr  economi leol. 
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Ar 2 Mawrth, cyhoeddais gynnydd yn nifer y diwrnodau, o fewn unrhyw gyfnod o 12 mis, y 
mae'n ofynnol i eiddo hunanddarpar fod ar gael i'w osod, o 140 i 252 diwrnod, a chael ei 
osod mewn gwirionedd, o 70 i 182 diwrnod.   Roedd hyn yn sicrhau bod gweithredwyr 
hunanddarpar a'r sector twristiaeth ehangach yn cael gwybod am y newidiadau fwy na 12 
mis cyn y byddai'r meini prawf newydd yn cael effaith ymarferol.  
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad technegol ar Orchymyn Ardrethu Annomestig (Diwygio’r Diffiniad 
o Eiddo Domestig) (Cymru) 2022 rhwng 1 Mawrth a 12 Ebrill 2022. Ceisiodd yr 
ymgynghoriad farn am eglurder ddeddfwriaeth ddrafft a'i chymhwyso yn ymarferol. Daeth 
400 o ymatebion i law. Roedd y mwyafrif helaeth oddi wrth berchnogion eiddo 
hunanddarpar a chyrff cynrychioliadol a fynegodd y farn bod y meini prawf o osod eiddo am 
182 o ddiwrnodau yn rhy uchel. Roedd yr ymateb i'r ymgynghoriad technegol, felly, yn 
benodol iawn i'r sector, gan gwmpasu rhan yn unig o'r set ehangach o randdeiliaid a 
ymatebodd i'r ymgynghoriad polisi blaenorol. Disgwylir hyn yn gyffredinol ar gyfer 
ymgynghoriadau technegol, sy'n denu ymatebion yn bennaf oddi wrth randdeiliaid y bydd y 
ddeddfwriaeth berthnasol yn gymwys iddynt yn uniongyrchol. 
 
Ar 24 Mai cadarnheais  fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud y ddeddfwriaeth fel y'i 
drafftiwyd ac fel yr ymgynghorwyd arni. Daeth i rym ar 14 Mehefin 2022 a bydd yn cael 
effaith ymarferol o 1 Ebrill 2023. Roedd y ddeddfwriaeth yn destun cynnig i ddirymu, a 
gafodd ei drafod yn y Senedd ar 6 Gorffennaf 2022. Pleidleisiodd y Senedd yn erbyn y 
cynnig, gan gadarnhau ei chefnogaeth i'r newidiadau.    Ni allai unrhyw ddadl bellach ond 
atgynhyrchu'r hyn sydd eisoes wedi digwydd.  
 
Rwyf yn cydnabod cryfder y teimladau ymhlith gweithredwyr hunanddarpar ac rwyf wedi 
gwrando ar sylwadau busnesau unigol a chyrff sy'n cynrychioli'r diwydiant. Prin yw'r 
dystiolaeth sydd ar gael mewn perthynas â rhai o'r ystyriaethau hyn ac mae'r wybodaeth 
ychwanegol a ddarparwyd gan y sector wedi cael ei chroesawu. Mae hyn wedi'i gymryd i 
ystyriaeth wrth gwblhau'r Memorandwm Esboniadol a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol, sy'n 
defnyddio'r dystiolaeth sydd ar gael ac a gyhoeddwyd ochr yn ochr â'r ddeddfwriaeth.  
 
Mae'r polisi hwn yn ymwneud â pherchnogion eiddo sy'n gwneud cyfraniad teg at y 
cymunedau lle mae ganddynt gartrefi neu'n rhedeg busnesau. Bydd gweithredwyr 
hunanddarpar sydd uwchben y trothwyon yn gwneud eu cyfraniad drwy'r gweithgarwch 
economaidd uwch y maent yn ei gefnogi. Bydd gweithredwyr o dan y trothwyon yn gwneud 
eu cyfraniad nhw drwy dreth y cyngor, yn yr un modd â'r rhai nad ydynt yn bodloni'r 
trothwyon presennol. 
 
Mae'r mater o eithriadau rhag y meini prawf wedi'i godi fel rhan o'r ymgysylltiad yr wyf innau 
a'm swyddogion wedi'i gael gyda chynrychiolwyr y sector, gan gynnwys y deisebwyr. Mae'r 
meini prawf gosod yn gymwys i bob eiddo a ddosberthir fel llety hunanddarpar heb unrhyw 
eithriadau: nid egwyddor newydd mo hon. Mae'r trothwyon gosod yn gymwys yn 
genedlaethol ac yn gyson gan eu bod yn diffinio agwedd allweddol ar y system, sef a yw 
eiddo'n cael ei drin fel annedd ddomestig neu lety gwyliau annomestig at ddibenion trethi 
lleol ac, yn ei dro, a yw'n atebol am y dreth cyngor neu ardrethi annomestig. Mae agweddau 
eraill ar y system drethi lleol, megis y pwerau i'r awdurdodau lleol unigol gymhwyso 
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gostyngiadau, rhyddhad neu bremiwm, yn caniatáu i'r system gael ei theilwra i 
amgylchiadau lleol.    
 
Rwyf wedi egluro hyn i'r deisebwyr ac mae eu gohebiaeth ddilynol wedi canolbwyntio'r cais 
ar eithriadau rhag premiwm y dreth gyngor, lle nad yw eiddo'n bodloni'r meini prawf gosod 
ac yn cael ei ddosbarthu fel eiddo domestig. 
 
Mae rhai eiddo hunanddarpar yn cael eu cyfyngu gan amodau cynllunio sy'n eu hatal rhag 
cael eu meddiannu yn barhaol fel prif breswylfa rhywun. Mae eithriad rhag premiwm y dreth 
gyngor eisoes yn cael ei ddarparu ar gyfer un math o amod cynllunio ac rwyf yn archwilio a 
ddylai eithriad fod yn gymwys i amodau cynllunio eraill. Fy mwriad i yw y daw unrhyw 
newidiadau angenrheidiol i rym o 1 Ebrill 2023, ochr yn ochr â'r trothwyon sydd wedi 
cynyddu. Mae'n bwysig bod modd diffinio eithriadau statudol yn glir  mewn deddfwriaeth ac 
y byddent yn briodol yn yr holl amgylchiadau lle maent yn gymwys. Mae amodau cynllunio 
yn bodloni'r gofynion hynny gan fod ganddynt eu sail ddeddfwriaethol eu hunain a, lle maent 
yn gymwys, byddent yn cyfyngu ar opsiynau perchnogion eiddo mewn ffordd gyson. 
 
Byddaf hefyd yn cyhoeddi canllawiau diwygiedig i'r awdurdodau lleol ar opsiynau 
ychwanegol sydd ar gael iddynt os nad yw eiddo hunanddarpar a gyfyngir gan amodau 
cynllunio yn bodloni'r trothwyon. Mae'r opsiynau hyn yn cynnwys disgresiwn i leihau cyfradd 
safonol atebolrwydd i dalu'r dreth gyngor ar gyfer rhai eiddo, lle mae'r awdurdod lleol o'r farn 
bod hyn yn briodol. Gall yr awdurdodau lleol gymhwyso'r disgresiwn hwn i eiddo penodol 
neu i ddosbarthiadau o eiddo. Gallai'r awdurdodau ddefnyddio'r disgresiwn hwn, er 
enghraifft, i gefnogi gweithredwyr mewn amgylchiadau penodol neu sy'n wynebu heriau 
penodol.   
 
Bydd llawer o eiddo'r mathau penodol a awgrymwyd gan randdeiliaid ar gyfer eithriadau yn 
destun amodau cynllunio sy'n atal meddiannaeth barhaol. Pan nad yw eiddo hunanddarpar 
yn bodloni'r meini prawf gosod ac nad yw'n destun amod o'r fath, rwyf am sicrhau bod gan 
yr awdurdodau lleol gymaint o ddisgresiwn â phosibl i ystyried y dull gweithredu gorau er 
budd eu cymunedau. Ni fyddai rhai o'r amgylchiadau a awgrymwyd ar gyfer eithriadau o 
reidrwydd yn atal perchnogion rhag sicrhau bod eu heiddo ar gael i'w gosod yn y tymor hir i 
aelod o'r gymuned leol, yn hytrach na pharhau â gosod tymor byr am lai na hanner y 
flwyddyn. 
 
Nid yw'r meini prawf newydd yn ei gwneud yn ofynnol i eiddo fod ar gael i'w gosod drwy 
gydol y flwyddyn gyfan, gan ganiatáu am gyfnodau o gau am waith cynnal a chadw neu am 
resymau eraill.   Mae nifer o ostyngiadau ac eithriadau hefyd o fewn system bresennol y 
dreth gyngor sy'n darparu ar gyfer amgylchiadau penodol. 
 
Mater i Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA), sy'n annibynnol ar Lywodraeth Cymru, yw 
asesu a phrisio eiddo domestig ac annomestig. Mae'r VOA yn gyfrifol am ddosbarthu eiddo 
ar sail ar eu defnydd a bydd yn gwneud hynny fesul achos, gan ystyried ystod o dystiolaeth 
mewn sefyllfaoedd mwy cymhleth.   Mae llwybrau apelio sefydledig ar gyfer perchnogion 
sy'n credu  bod eu heiddo wedi cael ei ddosbarthu a'i brisio'n anghywir gan y VOA.   
 
Rwyf o'r farn y bydd y newidiadau hyn yn helpu i daro'r cydbwysedd cywir rhwng capasiti o 
fewn y sector twristiaeth hunanddarpar, a'r manteision economaidd sy'n deillio o hynny, a 



chefnogi cymunedau hyfyw o drigolion lleol i fyw a gweithio yn yr ardaloedd hyn. Dylid 
ystyried y newidiadau hyn yng nghyd-destun y pecyn ehangach o fesurau sy'n ffurfio ein 
dull tair elfen o fynd i'r afael ag effaith ail gartrefi a llety gwyliau ar gymunedau mewn 
rhannau o Gymru. Lle mae perchnogion ail gartrefi yn gosod eu cartrefi yn achlysurol, 
maent yn dechrau cystadleuaeth uniongyrchol gyda busnesau hunanddarpar gwirioneddol. 
Gwyddom fod busnesau sy'n darparu llety hunanddarpar yn rhannu ein pryderon am nifer 
ac ansawdd gweithredwyr achlysurol sy'n ymuno â'r sector, ac yn cefnogi cynigion ar gyfer 
cynllun cofrestru statudol.    
 
Mae ein newidiadau trethiant lleol yn rhan o ddull tair elfen  Llywodraeth Cymru o fynd i'r 
afael â'r materion sy'n gallu deillio  o nifer mawr o ail gartrefi mewn cymunedau ac i helpu 
pobl i fyw'n fforddiadwy yn eu hardaloedd lleol. Fel rhan o'r Cytundeb Cydweithredu, rydym 
yn gweithredu ar unwaith. Mae'r dull gweithredu yn cynnwys pecyn o fesurau i ddarparu 
cefnogaeth, gwneud gwelliannau i'r fframwaith rheoleiddio, a sicrhau bod pobl yn gwneud 
cyfraniad teg drwy'r systemau trethi lleol a datganoledig. 
 
Mae'r pecyn yn cynnwys ystyried ystod o opsiynau ar gyfer galluogi eiddo gwag ac eiddo 
nad oes digon o ddefnydd arnynt  i gael eu defnyddio eto, gan gynyddu argaeledd tai 
fforddiadwy a gwella safonau. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn gweithio'n agos â'r sector 
twristiaeth i ddatblygu system ar gyfer cofrestru llety i ymwelwyr er mwyn sicrhau chwarae 
teg i fusnesau twristiaeth, rhoi eglurder a sicrwydd i ymwelwyr, a gwella ein dealltwriaeth o'r 
cynnig twristiaeth yng Nghymru. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Rebecca Evans AS/MS 
Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol  
Minister for Finance and Local Government 



 


