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Dylai pawb allu byw yn y gymuned lle cawsant eu magu.  Yn rhai o'n cymunedau, mae’r
sefyllfa ail gartrefi wedi cyrraedd lefelau argyfyngus, ac mae pobl ifanc yn cael eu prisio
allan o brynu eiddo mewn marchnad sy'n mynd yn fwy a mwy anghynaladwy.

Mae Plaid Cymru yn cyflwyno'r cynllun gweithredu hwn fel glasbrint, ac rydym yn galw ar
Lywodraeth Cymru i weithredu ar frys i fynd i'r afael â'r broblem.  Gellid gweithredu rhai
o'r mesurau yn y cynllun hwn ar unwaith drwy gyflwyno rheoliadau, tra bod eraill yn
fesurau sydd angen eu blaenoriaethu ar gyfer deddfwriaeth gynradd yn rhaglen
ddeddfu’r Llywodraeth a’r Senedd.

Byddai Llywodraeth Plaid Cymru yn gweithredu ar unwaith i roi’r cynllun gweithredu hwn
ar waith. Mae’r camau gweithredu sydd ynddo yn destun mewnbwn a chefnogaeth yr
Aelodau perthnasol ar draws meysydd portffolio’r Cabinet Cysgodol, gan adlewyrchu
ymrwymiad y Blaid i weithredu yn holistaidd ar draws pob maes o gyfrifoldeb
llywodraeth i ddelio yn briodol ag ail gartrefi a’r argyfwng tai sy’n wynebu ein cymunedau.

Yn y bôn, mae gwir angen i Lywodraeth Cymru ddihuno o’u diymadferthedd a gweithredu
er mwyn sicrhau nad yw rhai o'n cymunedau'n troi’n drefi lle mae'r rhan fwyaf o'r eiddo'n
wag, a lle mae pobl ifanc yn ei chael yn amhosibl prynu cartrefi.  Mae'r amser ar gyfer
siarad ar ben: mae angen gweithredu, ac mae angen cymryd y camau hyn nawr.
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1.  Rheoli defnydd ail gartrefi

Dylid diwygio dosbarthiadau defnydd ym maes cynllunio, a thrwy hynny, galluogi
cynghorau sir i reoli ail gartrefi drwy osod cap priodol ar gyfer bob cymuned, drwy
ymgynghoriad gyda’r gymuned leol. 

Dylid gweithio i sicrhau fod amod cytundeb adran 106 i atal defnyddio’r eiddo fel
ail gartref yn cael ei roi ar unrhyw eiddo newydd mewn ardaloedd lle mae na fwy
20% o ail gartrefi yn barod.

2.  Digolledu’r gost i’n cymunedau

Dylid treblu uchafswm premiwm y dreth gyngor y gellid ei godi ar ail gartrefi i o
leiaf 200% i geisio newid ymddygiad o gwmpas defnydd ail gartrefi, codi refeniw i’w
fuddsoddi mewn tai cymdeithasol ac i ddigolledu cymunedau sy’n profi sgileffeithiau
andwyol gorddefnydd ail gartrefi.

Dylid dyblu cyfradd uwch y Dreth Trafodiadau Tir ar unwaith am gyfnod
cychwynnol o 6 mis, er mwyn gweithredu fel gwrthanogaeth i brynu tai ar gyfer
hamdden neu elw ac i roi mantais allweddol i brynwyr cyntaf yn y farchnad.

Crynodeb o’r camau
gweithredu
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3.  Cau'r bylchau a diweddaru'r gyfraith

Dylid gweithredu ar unwaith i gau’r bwlch yn y gyfraith sy’n golygu bod modd optio
allan o drethi domestig ac o’r premiwm treth cyngor o ganlyniad, gan atal ail gartrefi
rhag manteisio hefyd ar y rhyddhad ardrethi busnes.

4.  Cynnal gwell trosolwg o lety gwyliau tymor byr

Dylid edrych i reoli’r gallu i osod tŷ annedd ar sail tymor byr drwy gwmnïau fel
AirBnB am rannau helaeth o’r flwyddyn, drwy sicrhau rhagor o drosolwg o’r arfer – o
bosib drwy system o drwyddedu.

5. Dod â thai o fewn cyrraedd lleol
Mae gorddefnydd ail gartrefi yn symptom o broblem ehangach. Yn ogystal ag ymateb
yn uniongyrchol i’r broblem, mae’n rhaid hefyd cyflwyno cyfres o ymyriadau fwy
pellgyrhaeddol.



Dylid cymryd camau cadarnhaol i hwyluso mynediad at dai am bris sydd o fewn
cyrraedd y farchnad leol, gan gynnwys y posibilrwydd o sefydlu cronfa i alluogi
awdurdodau lleol i ddatblygu tai gydag amod lleol arnynt ond ar sail ‘nid er elw’.

Dylid edrych o’r newydd ar ddiffiniad ‘tŷ fforddiadwy’ gan fod 78% o dai
‘fforddiadwy’ Llywodraeth Cymru yn gwerthu am dros £150,000 ac 17% ohonynt am
dros £250,000 – sydd ymhell o fod yn fforddiadwy i’r rhan fwyaf o bobl mewn
ardaloedd lle mae’r cyfartaledd cyflog yn gymharol isel.

Dylid annog a rhoi blaenoriaeth i awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i brynu
tai gwag i’w datblygu er mwyn diwallu’r angen lleol am dai cymdeithasol.
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Ail gartrefi yw eiddo domestig nad ydynt yn brif gartref i unrhyw un. Fe’u defnyddir
yn hytrach naill ai yn achlysurol gan y perchennog (yn ystod yr haf neu ar
benwythnosau, er enghraifft) neu fel llety gwyliau sy’n cael ei osod am gyfnodau byr
drwy gwmnïau fel AirBnB, neu gyfuniad o’r ddau. Mae hyn yn wahanol i unedau
gwyliau hunan ddarpar pwrpasol sydd wedi’u hadeiladu neu eu trosi (siediau ar
ffermydd, er enghraifft) yn benodol i’r pwrpas hwnnw ac nad ydynt wedi eu
defnyddio fel eiddo domestig yn flaenorol.

Daeth niferoedd uchel yr eiddo domestig sy’n cael eu defnyddio fel ail gartrefi yng
Nghymru i amlygrwydd cynyddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf ac mae tystiolaeth
bod yr argyfwng Covid-19 wedi gwaethygu’r sefyllfa. Mae’r broblem ar ei gwaethaf ar
yr arfordir gorllewinol; yng Ngwynedd, mae bron i 40% o’r tai sy’n mynd ar y farchnad
yng Ngwynedd yn cael eu prynu fel ail gartrefi yno bob blwyddyn bellach.

Mae awdurdodau lleol yn adrodd problemau yn casglu data cyflawn ynghylch ail
gartrefi, ond mae cyfradd uwch y dreth trafodiadau tir (a ddaeth yn lle’r dreth stamp
yng Nghymru) sy’n cael ei chodi ar drafodiadau preswyl ar sail ddaearyddol yn un
dangosydd.

Mae tabl 1 isod yn rhoi trosolwg fel canran o’r eiddo fesul awdurdod lleol fu’n destun
y dreth uwch ar gyfer y flwyddyn ariannol Ebrill 2019-Mawrth 2020.

Cefndir
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Codir cyfradd uwch y dreth trafodiadau tir pan fo rhywun yn prynu eiddo ac yn
berchen ar 1 eiddo neu fwy yn barod. Mae dosraniad daearyddol yr ardaloedd lle
bu’r niferoedd uchaf o drafodiadau yn destun y dreth uwch yn dueddol o gadarnhau
mai ail gartrefi yw’r rhain sy’n cael ei defnyddio fel llety achlysurol i’r perchennog neu
eu trosi yn llety i’w gosod am dymor byr drwy gwmnïau fel AirBnB.

Mae’r Tabl uchod hefyd yn dangos nad mater sy’n effeithio ar yr arfordir gorllewinol
neu ardaloedd gwledig yn unig yw gorddefnydd ail gartrefi yng Nghymru. Gwelir fod
Abertawe yn agos at frig y tabl hefyd, ac mae data Cyngor Dinas Abertawe yn
amcangyfrif fod oddeutu 1884 o eiddo yn y ddinas yn ail gartrefi – tuedd sydd ar
gynnydd gyda 676 o’r rhain (tua 36%) wedi ymddangos yn y 12 mis rhwng Hydref
2018 a Hydref 2019. Mae 65% o’r holl ail gartrefi hyn ar Benrhyn Gŵyr, yng
ngorllewin Abertawe ac yn y Marina. Dengys y data hefyd fod 52% o berchnogion yr
eiddo â’u prif breswylfa y tu hwnt i ffiniau’r cyngor dinas.

Dau brif sgil effaith sydd i or-ddefnydd ail gartrefi yn gwbl ddi-reolaeth i bob pwrpas
fel y mae pethau.

1. Creu argyfwng tai i bobl leol 

Nid oes prinder tai mewn sir fel Gwynedd. Mae tua 7,000 neu 12% o’r stoc tai yn ail
gartrefi sydd ym mherchnogaeth pobl sydd yn byw y tu hwnt i’r sir, ac yn aml iawn, y
wlad. Yr uchaf yng Nghymru, ac ymysg yr uchaf yn Ewrop hefyd.

Am bob un tŷ sy’n cael ei ddefnyddio fel ail gartref, mae’n un tŷ yn llai i’w ddefnyddio i
ddiwallu anghenion tai y farchnad leol. Nid yw’r bwlch hwn rhwng y galw lleol am dai
a’r tai sydd ar gael i gwrdd â’r angen lleol yn cael ei ddiwallu ar yr un raddfa ac yr un
mor gyflym â’r tai sy’n gadael y stoc tai lleol i’w defnyddio fel ail gartrefi. Mae’r bwlch
yn un sy’n lledaenu. Yn ôl data Adran Tai Cyngor Gwynedd, mae angen 811 o dai
ychwanegol bob blwyddyn yng Ngwynedd i ateb y galw lleol presennol, ond ar yr un
pryd caiff 830 o dai eu "colli" fel ail gartrefi , gan greu bwlch o 1,641 o dai bob
blwyddyn.

Ar frig cyfnod clo Covid-19, daeth effeithiau creulon y digartrefedd cudd sy’n codi o’r
argyfwng tai lleol i’r amlwg. Y digartrefedd cudd hwnnw sy’n golygu nad oes dewis
gan bobl ifanc ond byw dan yr un to a’u rheini a’u teuluoedd estynedig, yn cysgu ar
soffas mewn tai sy’n rhy fach i bawb gael gwely. Gwelwyd cynnydd hefyd yn y
niferoedd a oedd yn cael eu cyfeirio at lety dros dro. Ar yr un pryd, roedd miloedd o
ail gartrefi – nad oedd hawl i’w defnyddio yn gyfreithlon yn ystod y cyfnod clo – yn
wag yng Nghymru.
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Yn ogystal ag effeithiau uniongyrchol ail gartrefi ar y cyflenwad tai lleol, ceir effeithiau
ehangach ar gymunedau hefyd yn sgil bodolaeth dwysedd rhy uchel o ail gartrefi
mewn ardal. Gall hyn gynnwys rhoi pwysau ar wasanaethau ac adnoddau lleol ar frig
y tymor pan fo’r eiddo dan sylw yn cael ei defnyddio, ond eu gadael yn bentrefi a
threfi diffaith yn y gaeaf. Yn ei sgil, mae llai o bobl â rhan weithredol, barhaol ym
mywyd cymunedau bob mis o’r flwyddyn, sy’n andwyo’r economi leol a’r Gymraeg yn
yr ardaloedd hynny.

Mae gorddefnydd ail gartrefi hefyd yn gyrru prisiau allan o gyrraedd y farchnad leol
sy’n achosi diboblogi cymunedau. Ni all 59% o bobl Gwynedd fforddio prynu yr un tir
yn y sir, o gymharu â 56% ar draws Cymru, yn seiliedig ar incwm.

Fel y mae profiad y pandemig wedi ddangos, nid yw’r systemau iechyd a gofal wedi’u
cynllunio i ddygymod â galw y tu hwnt i’r galw lleol am wasanaethau. Mae
gormodedd o’r eiddo hyn mewn ardal yn golygu bod uchafswm maint y boblogaeth
yn anghyson ac y gall ddyblu dros nos, sydd ddim yn sail gynaliadwy i gynllunio
gwasanaethau cyhoeddus gwydn.

Nid yw’r heriau a ddaw yn sgil gormodedd o ail gartref wedi’i gyfyngu i  Gymru yn
unig. Er enghraifft, mae twf y diwydiant AirBnB wedi creu problemau mewn
dinasoedd fel Llundain a Barcelona gyda phryderon am effaith anghymesur eiddo o’r
math hwn ar drigolion sy’n byw yn barhaol yn yr ardaloedd gaiff eu heffeithio. Y prif
bryderon yw pethau fel sŵn a sbwriel sy’n gysylltiedig â gosod eiddo ar sail tymor
byr.

Mae Llywodraethau a gwledydd o amgylch y byd sy’n wynebu heriau tebyg i Gymru
yn y maes hwn wedi rhoi cyfres o fesurau ar waith y mae’n werth eu hystyried yn ein
cyd-destun ni.

2.   Yr effaith ar gymunedau

3.   Heriau a datrysiadau rhyngwladol
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Bu treth ar brynwyr nad ydynt yn ddinasyddion yn rhan o gynllun a gyflwynwyd gan y
llywodraeth. Gosodwyd treth o 15% ar brynwyr nad oedd yn ddinasyddion, yn
breswylwyr parhaol neu'n gorfforaethau o Ganada.

Canada

Awstralia
Mae’r llywodraeth wedi cyflwyno taliadau llymach, cyfraddau trethi uwch a hefyd
“cap” ar werthiannau datblygu newydd

Y Swistir

Cyfyngwyd cyfran yr ail gartrefi mewn unrhyw fwrdeistref i uchafswm o 20%
Mae'r gyfraith bellach yn gorfodi pob bwrdeistref i gyhoeddi adroddiad cynnydd
blynyddol.

Aeth y llywodraeth ati i leihau’r nifer o adeiladau gwag a siopau wedi cau.  Dyma rai
mesurau:

Denmarc

Wedi byw yn Nenmarc o'r blaen am o leiaf pum mlynedd;
Yn ddinesydd o'r UE yn gweithio yn Nenmarc; neu,
Os oes gan ddinesydd o'r tu allan i'r UE drwydded breswylio neu fusnes ddilys.

Ni chaiff pobl sydd ddim yn breswylwyr brynu eiddo oni bai bod y person:

Awstria
Mae mesurau’n cael eu llunio fyddai’n golygu mai dim ond y rhai sy'n bwriadu byw, a
byw’n barhaol mewn ardal, all brynu eiddo yno.

Iwerddon
Fel rhan o’r canllawiau a gyflwynwyd gan y Gweinidog Tai, mae’n rhaid, bellach, i'r
sawl sydd yn gosod llety tymor byr neu landlordiaid sydd ag eiddo yn y Parth Pwysau
Rhent (RPZs) gofrestru gydag awdurdodau lleol neu wneud cais am ganiatâd
cynllunio i barhau i weithredu.

Ceir rhai dinasoedd hefyd yn cymryd camau eu hunain:

Amsterdam
Mae'r ddinas wedi gwahardd llogi llety gwyliau yng nghanol y ddinas, yn yr hen
ddinas ac yn ardal y gamlas, ac mae’r ddinas wedi ymrwymo i gyflwyno trwyddedau
i'r sawl sydd yn gosod llety tymor byr mewn rhannau eraill o'r ddinas.
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Palma
Aeth y ddinas ati i wahardd perchnogion fflatiau rhag rhentu eu fflatiau i dwristiaid.

Bolzano
Mae'r dalaith wedi gwahardd y gallu i brynu cartrefi gwyliau yn yr ardal, ar ôl dod i'r
casgliad eu bod yn codi prisiau tai y tu hwnt i gyrraedd pobl leol. Bellach bydd ail
gartrefi wedi'u cyfyngu i breswylwyr sydd wedi treulio o leiaf pum mlynedd yn y
rhanbarth neu'r rhai sy'n gweithio yn yr ardal.

Yn agosach at adref:

Northumberland
Cynigiodd yr awdurdod leol newidiadau i'w bolisi cynllunio a fyddai'n gwahardd
gwerthiant eiddo i bobl o'r tu allan mewn ardaloedd lle mae ail gartrefi a chartrefi
gwyliau yn or-boblogaidd.

Camden
Mae'r Cyngor yn debygol o wrthod ceisiadau am eiddo preswyl cyfan, gan gynnwys
tai annedd sengl a fflatiau, i’w gosod fel llety tymor byr / gwyliau.
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Drwy ddilyn ein cwys ein hunain, mae Cymru wedi gallu cymryd rhai camau i geisio
lliniaru ar effeithiau negyddol ail gartrefi ar ein cymunedau ac ar ein cyflenwad tai.

Gwnaeth Senedd Cymru ddeddfu drwy Ddeddf Tai (Cymru) 2014 i roi’r grym i
awdurdodau lleol godi premiwm o hyd at 100% ar dreth cyngor ail gartrefi. Mae hyn
wedi galluogi cynghorau fel Gwynedd i godi oddeutu £2.7miliwn o refeniw yn
ychwanegol ac fe benderfynodd y Cyngor, dan arweiniad Plaid Cymru, i neilltuo’r
cyllid ychwanegol yng nghoffrau’r Cyngor i adeiladu tai cymdeithasol newydd y mae
mawr eu hangen yn y sir. I ddatgloi’r cyllid, mae Adran Tai newydd wedi’i chreu yn y
Cyngor ac mae Cynllun Gweithredu Tai yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd fydd yn
gwneud cyfraniad i’r angen lleol am dai.

Nod awdurdodau lleol wrth gyflwyno’r premiwm yw (1) rhoi hergwd (nudge) i newid
ymddygiad perchnogaeth tai drwy’r system drethi lleol – gyda’r nod o leihau nifer yr
ail gartrefi a mynd i’r afael â phrinder tai lleol, a (2) codi refeniw i awdurdodau lleol
allu hwyluso mesurau i gwrdd â’r bwlch rhwng y galw a’r tai sydd ar gael (y ‘supply
and demand’ lleol).

Yn anffodus, mae nifer o berchnogion ail gartrefi sy’n destun y premiwm bellach yn
optio allan o’r gyfundrefn treth cyngor (trethi domestig) i’r gyfundrefn treth fusnes
(annomestig) drwy gofrestru eu hail gartrefi fel busnesau er mwyn osgoi’r dreth uwch
sy’n cael ei chodi yn sgil Deddf Tai 2014. Mae’r rhain wedyn yn dod ym gymwys am
ryddhad ardrethi busnesau bach ar eiddo na ellir dadlau yn ystyrlon mai busnes
ydyw ar sail y defnydd a wneir ohono. Am y rheswm hwn, mae cynghorau fel Sir
Gaerfyrddin, yn ddigon dealladwy, wedi penderfynu peidio â gweithredu’r premiwm
o gwbl rhag colli cyllid o’r coffrau cyhoeddus.

Bu’r Blaid yn y Senedd ac awdurdodau lleol Plaid Cymru yn codi droeon y bwlch yn y
gyfraith sy’n caniatáu i berchnogion ail gartrefi osgoi treth, ond claddu eu pennau yn
eu tywod mae Gweinidogion Llywodraeth Lafur Cymru wedi’i wneud hyd yn hyn.

O dan y gyfundrefn trethi busnes, nid oes rhaid i ail gartrefi dalu unrhyw dreth o
gwbl os ydyw ar gael i’w osod am 140 diwrnod y flwyddyn ac yn cael ei osod am 70
diwrnod y flwyddyn (10 wythnos y flwyddyn). Byddai hynny dal yn caniatáu ei
ddefnyddio am 42 wythnos y flwyddyn fel ail gartref ac na fyddai’n rhaid talu’r un
geiniog o dreth ar yr eiddo.

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Prydain y bydd rhyddhad ar y dreth stamp yn
Lloegr i roi hwb i’r farchnad dai yn sgil Covid-19, penderfynodd Llywodraeth Cymru –
gan fod ein fersiwn ni o’r dreth stamp, y Dreth Trafodiadau Tir, bellach wedi ei
ddatganoli – i gyfyngu’r rhyddhad treth i gartrefi sy’n cael eu prynu i’w defnyddio fel
prif gartref yn unig.

Yn fwy cyffredinol, cyflwynwyd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn
2015. Pam gafodd hon ei chyflwyno rhoddodd yr egwyddor datblygu cynaliadwy ar
sail statudol.

4.  Beth yw’r atebion sydd wedi’u ceisio hyd yma?
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Atal colli tai sydd eu hangen o’r stoc tai lleol rhag cael eu gwerthu am grocbris a’u
defnyddio fel ail gartrefi.
Gyfyngu ar faint o’r stoc dai mewn cymuned gaiff eu defnyddio fel ail gartrefi.
Reoli’r gallu i ddefnyddio, na’r amodau y mae disgwyl glynu atynt, wrth
ddefnyddio tai fel llety gwyliau dros dro – megis AirBnB ac ati – mewn ardaloedd
lle mae pobl yn preswylio’n barhaol.
Sicrhau bod treth cyngor neu dreth gyffelyb yn cael ei chodi ar yr eiddo tymhorol
yma i wneud iawn am y gost sydd i’r gymuned leol.

Mae’r Ddeddf yn gosod 7 o nodau llesiant ac yn rhoi dyletswydd ar gyrff cyhoeddus
gan gynnwys Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol i’w gwireddu. Ymhlith yr
amcanion llesiant mae ‘Cymru o gymunedau cydlynus’, ‘Cymru â diwylliant bywiog lle
mae’r Gymraeg yn ffynnu’ a ‘Cymru sy’n fwy cyfartal’. Er bod yr amcanion yn glir a’r
ffordd ymlaen – mewn egwyddor – wedi’i gosod allan, nid yw’r profiad ar lawr gwlad
yn y maes yma yn cyfateb i’r uchelgais. Gellid ond dweud bod y sefyllfa rhemp
bresennol mewn perthynas ag ail gartrefi yn mynd benben ag holl ysbryd datblygu
cynaliadwy.

Mae yna rhai camau graddol, bychain, ond digon clodwiw wedi’u cymryd hyd yma. Ac
mae awdurdodau lleol Plaid Cymru ar flaen y gad o fewn y pwerau cyfyngedig sydd
ganddynt i geisio ateb yr angen lleol am dai. Ond mae’n rhaid cydnabod nad yw’r
camau yn cyfarch maint yr her a’r anghyfiawnder.

Mae’r ffaith yn sefyll nad oes yna unrhyw fecanwaith yn bodoli i:
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Ni fyddai dim ond adeiladu mwy o dai yn datrys y sefyllfa. Hyd yn oed pe bai modd
ailgyflenwi’r tai sy’n cael eu colli o’r stoc tai lleol gyda nifer cyfatebol o dai
cymdeithasol a thai fforddiadwy newydd, mae’n anghynaladwy bod hyd at 40% o dai
yn cael eu prynu fel ail gartrefi.

Heb gymryd camau cadarn i warantu mynediad lleol at dai drwy ddiogelu’r stoc tai
lleol, ni fydd unrhyw fecanwaith i atal y golled hon o’r stoc tai lleol i’w defnyddio fel ail
gartrefi.

Parhau fydd y cylch a pharhau fydd yr argyfwng tai lleol. Mae hyn oherwydd bod
prisiau tai a lefelau cyfoeth mewn mannau eraill o'r wladwriaeth Brydeinig yn
dylanwadu yn uniongyrchol ar brisiau tai mewn ardaloedd fel Gwynedd lle nad yw’r
economi leol mor wydn ac â’r un gallu i gystadlu.

Parhau hefyd fydd dadfeiliad ein cymunedau. Mae’n gylch dieflig a chyfarwydd  –
cynnydd mewn ail gartrefi, prisiau tai yn mynd allan o gyrraedd y farchnad lleol, pobl
yn gadael yr ardal gan arwain at ddirywiad y Gymraeg yn ei chadarnleoedd. Cylch
sydd wedi parhau heb ymyrraeth ddigonol ers degawdau.

Annibyniaeth yw’r ateb gorau yn y pendraw i’r problemau tai yn y gorllewin. Rhaid
cael gwladwriaeth annibynnol sydd yn rhannu cyfoeth yn deg a lle nad oes y fath
fwlch cyfoeth – neu, mewn geiriau eraill, ddau barth economaidd lle mae’r canol
pwerus yn gweithio yn erbyn y cyrion – yn bodoli yn yr un wladwriaeth. Fel y mae,
caiff prisiau tai yng Ngwynedd eu pennu gan farchnad Cymru a Lloegr, ond does gan
economi Gwynedd ddim yr un gallu i gystadlu yn erbyn grym economaidd rhywle fel
Llundain, na Chaerdydd yn wir.

Ond all ein pobl a’n cymunedau ddim aros am annibyniaeth. Cynllun gweithredu o
fesurau sy’n heriol ond yn ymarferol, yn gadarn ond yn gymesur, ac y gellid eu
gweithredu ar unwaith i ddelio yn briodol ag effaith ail gartrefi dilyffethair ar
gymunedau Cymru yw’r rhain.

5.  Beth nesaf?

11

Rhun ap Iorwerth AS



Cynllun Gweithredu

Ceir diffiniad o ail gartref ym maes cyllid llywodraeth leol. Yn benodol, mae Deddf
Cyllid Llywodraeth Leol 1992 yn diffinio ail gartref fel eiddo wedi’i ddodrefnu yn
sylweddol a ddefnyddir yn achlysurol.

Dylid diwygio dosbarthiadau defnydd ym maes cynllunio yn debyg i’r hyn sydd
wedi digwydd yn yr Alban a Gogledd Iwerddon eisoes ar gyfer ail gartrefi, ond yn
agosach at adref gyda thai amlfeddiannaeth (HMOs).

Yn 2016 bu newid mewn deddfwriaeth Cynllunio a greodd ‘Dosbarth Defnydd’
newydd - ’C4’ – sy’n caniatáu gwahaniaethu rhwng Tai Preswyl a HMOs o fewn y drefn
cynllunio:

Class C3. Dwellinghouses

Use as a dwellinghouse (whether or not as a sole or main residence) by— 

(a)a single person or by people to be regarded as forming a single household; 

(b)not more than six residents living together as a single household where care is provided for
residents; or 

(c)not more than six residents living together as a single household where no care is provided to
residents (other than a use within class C4). 

Class C4. Houses in multiple occupation 

Use of a dwelling house by not more than six residents as a house in multiple occupation.

Golyga hyn bod angen cael caniatâd cynllunio i newid defnydd o C3 i C4. Mae hyn
wedi galluogi Gwynedd a Môn, yn eu Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 2010-2026
(Polisi TAI 9, tudalen 142) i reoli niferoedd HMOs ym Mangor drwy osod uchafswm
mewn rhai wardiau. Gellir gwrthod caniatâd i droi tŷ yn HMO os yw’n mynd â’r nifer
uwchben y cap. Mae cadernid y polisi wedi ei brofi drwy amddiffyn apêl yn
llwyddiannus yn erbyn gwrthodiad.

Er mwyn cael yr un rheolaeth dros ail gartrefi, dylid addasu C3 fel a ganlyn:

Use as a dwellinghouse (whether or not as a sole or main residence)

Mae pum llinyn i’r Cynllun Gweithredu.

 1.  Rheoli defnydd ail gartrefi
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Byddai hyn yn golygu y byddai rhaid cael caniatâd cynllunio cyn gallu newid
defnydd tŷ o fod yn brif gartref i fod yn ail gartref.

Byddai hyn yn galluogi cynghorau i reoli ail gartrefi yn yr un modd â HMOs, drwy
osod cap priodol ar gyfer bod cymuned, yn sgil ymgynghoriad gyda’r gymuned leol.

Yn ogystal â gorfod cael caniatâd cynllunio i newid defnydd eiddo presennol dan y
drefn hon, dylid edrych i efelychu polisi a gyflwynwyd gan gyngor sir
Northumberland yn ddiweddar  sy’n golygu bod amod cytundeb adran 106 yn
cael ei roi ar unrhyw eiddo newydd mewn ardaloedd lle mae dros 20% yn ail
gartrefi yn barod. Byddai hyn yn golygu mai dim ond fel prif gartref y gellir
defnyddio’r eiddo hwnnw.

Byddai hyn yn ymarferol felly yn galluogi cyflwyno gwaharddiad ar ail gartrefi mewn
ardaloedd lle mae’r crynodiad o ail gartrefi eisoes yn anghynaladwy.

Ac yna ychwanegu dosbarth newydd e.e.

‘C5’: Use as a dwellinghouse as a secondary or holiday residence
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2.  Digolledu’r gost i’n cymunedau

Mae gorddefnydd ail gartrefi yn achosi i’r bwlch rhwng y galw lleol am dai gynyddu yn
gyflymach na’r gallu i’w ddiwallu, tra ar yr un pryd mae niferoedd yr ail gartrefi yn
mynd allan o reolaeth ac felly hefyd prisiau tai allan o gyrraedd pobl leol.

Mae hyn yn ei dro yn arwain at ddiboblogi ac yn bygwth cynaliadwyedd ein
cymunedau a’n gwasanaethau lleol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Ein cymunedau
sy’n talu’r pris am nifer cynyddol ail gartrefi, gyda phob un ohonom yn dlotach o’r
herwydd.

Dylid felly treblu uchafswm premiwm y dreth gyngor y gellid ei godi ar ail
gartrefi i o leiaf 200% i atgyfnerthu’r gwaith sydd eisoes yn digwydd mewn rhai
awdurdodau lleol i geisio newid ymddygiad o gwmpas perchnogaeth ail gartrefi, codi
refeniw i’w fuddsoddi mewn tai cymdeithasol ac i ddigolledu cymunedau sy’n profi
sgileffeithiau andwyol gorddefnydd ail gartrefi ar gymunedau a gwasanaethau lleol.

Dylid hefyd dyblu cyfradd uwch y Dreth Trafodiadau Tir ar unwaith am gyfnod
cychwynnol o 6 mis i ddod â pheth rheolaeth i farchnad sy’n gorboethi ac i geisio atal
prisiau tai rhag mynd ymhellach o gyrraedd y boblogaeth leol a’r rhai sy’n prynu am y
tro cyntaf.

3.  Cau’r bylchau a diweddaru’r gyfraith

Yn rhannol yn sgil cyflwyno’r premiwm treth cyngor, mae nifer o gynghorau wedi
adrodd cynnydd yn nifer yr eiddo sy’n trosglwyddo o’r gyfundrefn treth eiddo
domestig i Ardrethi Annomestig. Mewn geiriau eraill, mae tai yn trosglwyddo i fod yn
fusnesau er eu bod yn parhau i allu gael eu defnyddio fel tai.

Mae Fforwm Wledig Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn amcangyfrif ar sail
arolwg wnaed ar 7 awdurdod lleol fod £4.5miliwn bob blwyddyn yn cael ei golli i’r
pwrs cyhoeddus oherwydd y patrwm hwn. O dan y fformiwla ariannu gyfredol ar
gyfer awdurdodau lleol, golyga hyn bod pob cyngor yng Nghymru ar eu colled gan y
byddai’r £4.5 miliwn sy’n cael ei golli yn cael ei rannu rhwng y 22 awdurdod lleol.

Yn fwy na hynny, ar ôl trosglwyddo, mae mwyafrif yr eiddo hyn yn derbyn Rhyddhad
Ardrethi Busnesau Bychain (SBRR) oherwydd eu gwerthoedd ardrethol.  Mae eiddo
sydd â gwerth ardrethol o £6,000 neu lai yn derbyn rhyddhad llawn, ac felly’n talu
dim trethi, tra mae rhyddhad taprog ar gyfer eiddo gyda gwerth ardrethol rhwng
£6,001 a £12,000. Daw hyn o gyllideb Llywodraeth Cymru, sy’n golygu bod y cyllid
sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn dioddef colled bellach, ar ben yr
holl doriadau a ddeilliodd o’r polisi llymder.

Dylid gweithredu i gau’r bwlch yn y gyfraith sy’n golygu bod modd optio allan o
drethi domestig ac o’r premiwm treth cyngor o ganlyniad, gan atal ail gartrefi rhag
manteisio hefyd ar y rhyddhad ardrethi.
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Mae nifer o opsiynau ar gael, ond byddem yn ffafrio diwygio Deddf Cyllid
Llywodraeth Leol 1988 fel nad yw'n bosib gadael y gyfundrefn treth cyngor os yw
eiddo wedi’i ddefnyddio yn flaenorol fel tŷ annedd.

4. Cynnal gwell trosolwg o lety gwyliau tymor byr

Dylid edrych i reoli’r gallu i osod tŷ annedd ar sail tymor byr drwy gwmnïau fel
AirBnB am rannau helaeth o’r flwyddyn, drwy sicrhau rhagor o drosolwg o’r arfer – o
bosib drwy system o drwyddedu. Byddai hyn yn sicrhau ansawdd llety gwyliau ac yn
declyn arall i ganiatáu elfen o reoli lleoliad a niferoedd, e.e. gan beidio caniatáu
trwydded mewn tŷ ar ystâd, neu heb ofod parcio digonol etc. Yn ogystal, byddai yn
cynnig peth gwarchodaeth rhag colli tai annedd o’r stoc dai lleol fel cartref i rhywun
fyw ynddo.

5. Dod â thai o fewn cyrraedd lleol

Mae gorddefnydd o ail gartrefi yn symptom o broblem ehangach. Yn ogystal ag
ymateb yn uniongyrchol i’r broblem, mae’n rhaid hefyd cyflwyno cyfres o ymyriadau
fwy pellgyrhaeddol.

Mae ein marchnad dai di-reolaeth bresennol yn gwarantu gallu’r prynwr sy’n cynnig y
pris uchaf i gronni faint fynnir o eiddo, sy’n creu anghyfiawnder cymdeithasol. Mae
hynny’n cau bron i hanner poblogaeth Cymru allan o’r farchnad ar sail incwm. Mae
Plaid Cymru eisiau gwneud beth allwn ni heb bwerau economaidd gwlad annibynnol
i roi cyfle teg a help llaw i bobl leol drwy fabwysiadu’r egwyddor y dylai pawb allu
cael cartref yn eu cymuned eu hunain.

Un dull i geisio cefnogi pobl leol i gael tai yw gosod ‘amod lleol’ ar y tai, fel sydd wedi
ei roi ar waith yn barod mewn rhannau o Wynedd a Môn. Bwriad Polisi Tai Marchnad
Leol Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 2010-2026 Gwynedd a Môn yw cyfyngu
meddiannaeth unrhyw dŷ newydd mewn ardaloedd penodol i bobl â chysylltiad lleol
yn unig, am byth. Mae’n berthnasol i bum ardal ym Môn, a deg yng Ngwynedd . Fodd
bynnag, cymysg yw llwyddiant y polisi hyd yma gan fod gwneud elw yn parhau i fod
gymhelliant i ddatblygwyr tai sy’n golygu fod prisiau’r tai gydag amodau lleol yn dal
yn rhy uchel i bobl leol eu prynu. Mae’r datblygwyr yn eu tro yn galw am godi’r amod
lleol i allu gwerthu’r tai ar bris y farchnad.

Dylid cymryd camau cadarnhaol i hwyluso mynediad at dai ar bris sydd o fewn
cyrraedd y farchnad leol, gan gynnwys y posibilrwydd o sefydlu cronfa i alluogi
awdurdodau lleol datblygu tai gydag amod lleol arnynt ond ar sail ‘nid er elw’.

Dylid edrych o’r newydd ar ddiffiniad ‘tŷ fforddiadwy’ gan fod 78% o dai
‘fforddiadwy’ Llywodraeth Cymru yn gwerthu am dros £150,000 ac 17% ohonynt am
dros £250,000 – sydd ymhell o fod yn fforddiadwy i nifer.

Dylid hefyd annog a rhoi blaenoriaeth i awdurdodau lleol a chymdeithasau tai i
brynu tai gwag i’w datblygu er mwyn diwallu’r angen lleol am dai cymdeithasol,
gan adeiladu ar waith blaengar cwmni tai hyd-braich Cyngor Sir Gâr.
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