
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn croesawu'r cyfle i gyflwyno tystiolaeth i’r 
ymhwiliad i ail gartrefi gan Bwyllgor Llywodraeth Leol a Thai ac yn falch iawn o’r 
cyhoeddiadau a’r ymgynghoriadau diweddar i geisio mynd i’r afael a’r argyfwng tai yn ein 
cymunedau Gwledig. 

Cylch gorchwyl 
Dyma gylch gorchwyl y Pwyllgor ar gyfer ei ymchwiliad: 

• Edrych yn fanwl ar yr argymhellion a wnaed gan Dr Simon Brooks yn ei
adroddiad, “Ail gartrefi: datblygu polisïau newydd yng Nghymru”, ac ymateb
Llywodraeth Cymru i’r cynigion hynny.

• Ystyried yr amcanion polisi a gwerthuso sail y dystiolaeth ar gyfer newid
polisi yn y maes hwn a nodi unrhyw fylchau o ran gwybodaeth a data.

Y sefyllfa yn Eryri 

Mae canran ail gartrefi wedi bod yn uchel mewn rhannau o Eryri ers degawdau. Credir bod 
Pandemig Covid-19 a Brexit wedi cyflymu'r tueddiadau presennol gan arwain at fwy o dai yn 
cael eu prynu fel ail gartrefi neu rentu fel tai gwyliau gan arwain at gynnydd mewn prisiau a’r 
gystadleuaeth am dai yn lleol. Mae'r cynnydd mewn ail gartrefi a thai gwyliau yn gysylltiedig 
ag effaith economaidd, amgylcheddol a diwylliannol ar gynaladwyedd cymunedau ac yn 
bryder mawr i gymunedau Eryri. 

Wrth edrych ar ddata treth Cyngor mae canrannau ail gartrefi a chartrefi gwyliau ym Mharc 
Cenedlaethol Eryri mor uchel â 50% yn Aberdyfi, sydd yn cael effaith andwyol iawn ar y 
gymuned gyda nifer o dai yn wag am ran helaeth o’r flwyddyn. Nid dim ond y cyrchfannau ar 
yr arfordir / canolfannau twristiaeth mae’r canrannau uchel. Gwelir canrannau uchel hefyd 
mewn cymunedau gwledig iawn e.e. Bro Machno ble mae tai, fyddai wedi bod o fewn 
cyrraedd pobol leol yn cael eu prynu gan bobol o du allan yr ardal fel ail gartref neu  yn cael 
eu  gosod fel tai gwyliau sydd yn cael effaith enfawr ar gynaladwyedd y gymuned. Canlyniad 
y cynnydd mewn galw am ail gartref / cartrefi gwyliau yw bod trigolion lleol yn cael eu prisio 
allan o’r farchnad gyda phrisiau tai y tu hwnt i’w cyrraedd. Gweler atodiad 1 sef papur a 
baratowyd gan dîm Dyfodol Gwledig mewn cydweithrediad â Phartneriaeth Tai Bro Machno 
sydd yn tanlinellu effeithiau gwirioneddol ar Gymuned Bro Machno a’r bygythiad difrifol i 
ddiwylliant Cymraeg a gwead y Gymuned. Papur sydd yn sicr yn werth ei ddarllen ac yn 
amlygu'r effeithiau a barn gref cymunedau gwledig. 

Mae’r Awdurdod yn croesawu adroddiad Dr Simon Brooks “Ail gartrefi: datblygu polisïau 

newydd yng Nghymru <https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-03/ail-gartrefi-

datblygu-polis%C3%AFau-newydd-yng-nghymru_0.pdf>” a dyma ein sylwadau ar yr 

argymhellion yn unol â Chylch Gorchwyl Yr Ymchwiliad: 

Argymhelliad 1 – datblygu amrywiadau rhanbarthol a lleol mewn polisi cyhoeddus 
Cytuno bod ail gartrefi yn amrywio ar lefel rhanbarthol a lleol a dylai polisïau cael ei 
gweithredu mewn ardaloedd yn ôl anghenion yr ardal leol. 
Mae’n hanfodol bwysig bod y fframwaith cenedlaethol mewn lle i alluogi ymateb ar lefel 
rhanbarthol a lleol. 
O safbwynt cynllunio, dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol adnabod cymunedau penodol lle 
mae ail gartrefi / cartrefi gwyliau yn effeithio ar yr iaith, diwylliant a gwead cymunedol. Mae’n 
bwysig nodi hefyd bod angen bod yn ofalus nad yw’r broblem yn cael ei symud o un ardal i 
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ardal arall. Dylid felly monitro niferoedd ail gartrefi a chartrefi gwyliau yn rheolaidd yn ogystal 
â chael system drwyddedu a rheoleiddio mewn lle i sicrhau gwybodaeth gywirach am ail 
gartrefi a thai gwyliau er mwyn hwyluso penderfyniadau polisi cyhoeddus amdanynt. 
 
 
Argymhelliad 2 – rheoli niferoedd ail gartrefi  
Mae niferoedd uchel o ail gartrefi yn cael effaith andwyol ar wead cymdeithasol, y farchnad 
dai yn lleol, mwynderau a gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol felly yn cytuno yn llwyr 
y dylid ceisio rheoli niferoedd ail gartrefi. Mae adroddiad Simon Brooks yn cyfeirio at leihau 
niferoedd dros gyfnod hir. Oes arfau ariannol gallwn ddefnyddio er mwyn newid tai gwyliau / 
haf i dai lleol er mwyn gweithredu’r nod yma? 
 
 
Argymhelliad 3 – diffinio ail gartrefi  
Cytuno y dylid cael diffiniad clir ar gyfer ail gartrefi a chartrefi gwyliau. Mae angen diffiniad 

clir mewn tair proses reolaethol sef yn y Broses Trethu, y broses Cynllunio a drwy gyflwyno 

Cynllun Trwyddedu gorfodol ar gyfer Cartrefi gwyliau.  Byddai cytuno ar ddiffiniadau yn ei 

gwneud yn haws cael darlun cywir o niferoedd er mwyn llunio polisïau, monitro a chael gwell 

rheolaeth ar y niferoedd. Heb ddiffiniadau clir sydd yn cael eu cofrestru a’u trwyddedu, 

mae'n anodd casglu gwybodaeth gywir mewn perthynas â nifer y cartrefi gwyliau oherwydd 

na reoleiddir y farchnad cartrefi gwyliau. Er bod ffigurau treth y Cyngor yn cael eu hystyried 

fel y ffynhonnell wybodaeth fwyaf cywir, nid ydynt yn hollol ddibynadwy ac maent yn 

ddibynnol ar weithredwyr cartrefi gwyliau yn defnyddio'r categori treth cyngor / busnes 

annomestig cywir ar gyfer eu heiddo. Mae yna hefyd lawer o eiddo yn cael eu marchnata a'u 

defnyddio fel llety gwyliau hunanarlwyo ar  y llwyfannau i gyd-ddefnyddwyr, fel Airbnb, nad 

ydyn nhw o bosib, yn cael eu canfod gan ddulliau casglu data traddodiadol. Mae’n bwysig eu 

bod i gyd yn cael eu diffinio a’u cofrestru. 

Mae diffiniad clir a system drwyddedu gadarn, yn holl bwysig er mwyn medru rheoli’r 
Dosbarthiadau Defnydd Newydd a gynigir yn y Maes Cynllunio. Mae’n hanfodol bod y 
systemau rheoleiddio i gyd yn cael eu cyd-gordio yn ofalus rhwng trethu, trwyddedu a 
chynllunio. Os nad yw hyn yn cael ei gyd-gordio rhagwelir problemau o ran rheoli’r Dosbarth 
Defnydd Cynllunio Newydd. 

Byddai yn ddefnyddiol petai yn ofynnol i Awdurdodau Lleol wneud gwaith arolwg a mapio ail 
gartrefi / llety gwyliau yn gyson ar draws Cymru er mwyn cael gwaelodlin glir a cadarn ar 
gyfer llunio polisi, gweithredu a monitro. 

 
Argymhelliad 4 – ymateb i Brexit a Covid-19  
Cytuno yn llwyr y dylid gweithredu mewn modd rhagweithiol a radical. Fel y nodwyd eisoes 
mae Pandemig Covid-19 a Brexit wedi cyflymu tueddiadau presennol gan arwain at fwy o 
dai yn cael eu prynu fel ail gartrefi neu rentu fel tai gwyliau gan brisio trigolion lleol allan o’r 
farchnad dai. Mae Pandemig  Covid-19 wedi arwain at gynnydd mewn gweithio gartref a 
chyfleoedd i fyw ymhellach i ffwrdd oddi wrth y gweithle. Mae ansawdd bywyd a thirwedd a 
gynigir gan y Parc Cenedlaethol yn denu'r rhai sy'n dymuno cael bywyd mwy cytbwys ac yn 
cynyddu’r gofyn am ail gartrefi yng nghefn gwlad Cymru. Mae Brexit a Pandemig Covid-19 
wedi ei gwneud hi'n anodd cymryd gwyliau y tu allan i'r DU, gan gynyddu lefelau twristiaeth 
yn y DU. Mae hyn wedi arwain at brynu mwy o dai fel ail gartrefi neu rentu fel tai gwyliau. 
Mae ardaloedd fel Parciau Cenedlaethol yn benodol o dan bwysau gyda’r cynnydd yn y 
gystadleuaeth am dai ar werth yn arwain at gynnydd mewn prisiau. Mae’r sefyllfa bresennol 
yn argyfyngus ac angen ymateb ar fyrder. 
 



 
Argymhelliad 5 – yr angen am gamau gweithredu ar draws ystod o feysydd polisi  

Cytuno yn llwyr y dylid cyflwyno polisïau ar draws ystod o feysydd polisi, ac yn benodol yn y 
maes polisïau cynllunio uniongyrchol, polisïau cynllunio anuniongyrchol, trwyddedu a 
pholisïau trethiannol.  

O safbwynt llunio polisi cynllunio penodol ar gyfer gosod trothwy ar niferoedd ail gartrefi / 
llety gwyliau mewn cymunedau sydd dan bwysau aruthrol bydd angen ymyrraeth 
Genedlaethol. Gan fod Cynlluniau Datblygu Lleol yn cymryd o leiaf 4 mlynedd i’w paratoi - 
un o’r prif ffyrdd i weithredu yn sydyn fyddai i Lywodraeth Cymru wneud datganiadau / 
newidiadau i bolisi cenedlaethol a all gael ei ddefnyddio fel ystyriaeth berthnasol yn y system 
gynllunio e.e. newid i Bolisi Cynllunio Cymru (PPW), neu lythyr ‘Annwyl Prif Swyddog 
Cynllunio’ ayyb. Byddai hyn yn galluogi Awdurdodau Cynllunio Lleol lunio polisiau interim ar 
ail dai a chartrefi gwyliau. Bydd rhaid gwneud hyn er mwyn i Awdurdodau Cynllunio fedru 
llunio polisi lleol i ddelio gyda’r argyfwng yn sydyn cyn y bydd hi rhy hwyr yn hytrach na 
gorfod aros i Gynlluniau Datblygu Lleol gael eu paratoi a’u mabwysiadu. 
 
Yn ogystal efallai dylid ystyried ymyraethau eraill yn y maes twristiaeth. Tra mae nifer y tai 
presennol sydd yn cael eu trosi i lety gwyliau tymor byr yn cynyddu ar gyfradd uchel iawn, 
rydym yn Eryri yn gweld nifer o westai gyda gwasanaeth a fyddai wedi bod yn cyflogi pobl 
leol a dod a budd economaidd i’r ardal yn cau lawr ac yn cael eu colli fel gwasanaeth. A 
ddylid hyrwyddo (efallai yn ariannol) gwestai sydd wedi / ar fin cau i lawr? Rydym wedi 
clywed ers talwm fod angen gwestai newydd yn ardal y Parc - ond rydym i weld yn colli mwy 
na sy’n cael eu datblygu e.e. Gwesty Dewi Sant (Harlech) Gwesty Fronolau (Dolgellau), Tyn 
y Cornel, Cobdens ayb - oes potensial cael cymorth i’r gwestai presennol i geisio lleihau’r 
pwysau ar y farchnad dai? 

 
Argymhelliad 6 - Premiwm y Dreth Gyngor Lleol 
Cytuno y dylai cynghorau sir sy’n canfod fod ail gartrefi yn broblem gymdeithasol ddifrifol 

ddefnyddio eu grymoedd trethiannol yn llawn, gan godi premiwm y dreth gyngor ar ail 

gartrefi i 100%. Fodd bynnag mae’n bwysig rhwystro perchnogion ail gartrefi rhag 

trosglwyddo drosodd i dalu'r cyfraddau busnes annomestig. Eu hopsiynau wedyn fyddai ei 

ddefnyddio fel eu prif breswylfa, ei rentu i denant parhaol, neu dalu'r premiwm. Byddai hyn 

yn cynyddu'r farchnad rent yn lleol neu gynyddu’r arian a gesglir gan y premiwm, gan 

ganiatáu mwy o ddefnydd gan Awdurdodau Lleol gan sicrhau bod mwy o stoc tai ar gael i 

gymunedau lleol. Dylai ail gartrefi gael ei drethu fel ‘tŷ’,  waeth beth yw’r defnydd a wneir 

ohono. Dylid newid Adran 66 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol fel bod unrhyw dy annedd yn 

cael ei ddiffinio fel tŷ annedd at bwrpas trethiant, ac felly yn talu Treth Cyngor ac unrhyw 

bremiwm fel bo’n briodol. Mae’n bwysig hefyd bod Awdurdodau Lleol yn cydweithio er mwyn 

osgoi symud y broblem i ardaloedd cyfagos e.e. o Wynedd i Gonwy. 

 

Mae’n bwysig hefyd nodi nad yw’r Parciau Cenedlaethol yn gyfrifol am dreth cyngor ac felly 

ddim yn derbyn incwm o bremiwm y dreth cyngor yn uniongyrchol er mwyn mynd i’r afael ac 

effaith ail gartrefi yn ein cymunedau neu i fedru derbyn adnoddau staff ychwanegol er mwyn 

gweithredu unrhyw newidiadau mewn deddfwriaeth neu bolisïau cynllunio. Mae’n bwysig 

bod yr arian a godir drwy gynyddu’r premiwm hefyd yn diwallu anghenion cymunedau Eryri a 

bod digon o staff ac adnoddau gan yr Awdurdod Cynllunio i sicrhau bod newidiadau i 

bolisiau yn cael eu gweithredu yn effeithiol. 



Argymhelliad 7 – Llety gwyliau tymor byr a threthi busnes  

Cytuno y dylid eithrio llety gwyliau tymor byr rhag bod yn gymwys ar gyfer rhyddhad trethi 

busnesau bach. Teimlir y dylai ail gartrefi gael ei drethu fel ‘tŷ’, waeth beth yw’r defnydd a 

wneir ohono ac felly dylid newid Adran 66 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol fel bod unrhyw 

dy annedd yn cael ei ddiffinio fel tŷ annedd at bwrpas trethiant, ac felly yn talu Treth Cyngor 

ac unrhyw bremiwm fel bo’n briodol. 

Argymhelliad 8 - Treth trafodion tir 
Cytuno y dylai fod modd amrywio cyfraddau uwch y dreth trafodion tir mewn un ai siroedd 
neu wardiau llywodraeth leol er mwyn adlewyrchu amgylchiadau lleol. 
 
Argymhelliad 9 - Polisi ‘Tai Marchnad Leol’ cynghorau sir Gwynedd ac Ynys Môn 
Cytuno yn llwyr y dylai Awdurdodau cynllunio eraill yng Nghymru ystyried polisi Tai 
Marchnad Leol. Bydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri bendant yn ystyried cyflwyno polisi 
o’r fath wrth adolygu Cynllun Datblygu Lleol Eryri mewn cymunedau bregus lle ceir dwysedd 
o ail gartrefi. Cytunir nad cau allan newydd-ddyfodiaid yw nod polisi ‘Tai Marchnad Leol’, gan 
fod gan brynwyr o’r tu allan y modd i bwrcasu tai oddi mewn i’r stoc dai presennol ar y 
farchnad agored. Ond o sicrhau mynediad i brynwyr lleol i’r farchnad tai newydd, mae’r 
polisi’n llesol o safbwynt cynaliadwyedd lleol ac felly o safbwynt y Gymraeg gan  fod prynwyr 
lleol yn adlewyrchu cyfansoddiad ieithyddol y gymuned leol. Cytunir gyda sylw Dr Simon 
Brooks, pe ceid polisi ‘prif breswylfa’ heb yr elfen ‘Tai Marchnad Leol’, ychydig iawn o 
sicrwydd a geid y byddai tai annedd newydd yn cael eu prynu gan bobl leol am fod patrymau 
pryniant yn y farchnad agored yn y pentrefi hyn yn ffafrio prynwyr o’r tu allan â mwy o 
gyfalaf. Gallai effaith hyn ar yr iaith Gymraeg yn lleol fod yn niweidiol. 
 
Cytunir hefyd y dylai Llywodraeth Cymru gryfhau cyfarwyddyd cynllunio er mwyn cefnogi a 
hwyluso ymestyn y polisi hwn. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi bod yn or-gefnogol o 
Awdurdodau Cynllunio yn defnyddio polisi o’r fath yn y gorffennol a chafwyd cryn 
wrthwynebiad gan Lywodraeth Cymru pan geisiodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 
ddatblygu polisi tai marchnad leol yn y Cynllun Datblygu Unedol nol yn 2004. Rydym hefyd 
yn ymwybodol y bu’n rhaid i Gyngor Gwynedd roi llawer iawn o adnoddau ac amser i mewn i 
gyflwyno eu Polisi Tai Marchnad Leol. Mae hyn o bosib yn esbonio'r nifer isel o gymunedau 
lle gweithredir y polisi ‘Tai Marchnad Leol’ yng Ngwynedd a Môn gan y bu rhaid darbwyllo 
Llywodraeth Cymru a’r Arolygydd. Cytunir gyda’r ddadl bod nifer o gymunedau y byddai wedi 
bod modd eu cynnwys yn y polisi wedi’u heithrio ohono. Byddai cryfhau cyfarwyddyd 
cynllunio er mwyn cefnogi a hwyluso polisi Tai Marchnad Leol o gymorth mawr i Awdurdod 
Cynllunio ystyried cyflwyno polisi Tai Marchnad Leol. Yn ogystal er mwyn sicrhau llwyddiant 
y polisi dylai Llywodraeth Cymru sicrhau bod Banc Cambria yn cynnig morgeisi fyddai yn 
cefnogi cartrefi gyda Chytundeb 106 amod lleol arnynt er mwyn osgoi unrhyw rwystr o 
gyflawni tai marchnad leol er budd ein cymunedau gwledig. 
 
Argymhelliad 10 – creu dosbarth defnydd newydd ar gyfer llety gwyliau tymor byr  
Er mwyn mynd i’r afael a’r nifer uchel o ail gartrefi mae’n hanfodol ystyried y stoc dai 
presennol. Ni fase rheoli tai newydd yn cael effaith mawr ar y broblem gan mai canran isel 
iawn o’r stoc dai sydd yn dai newydd. Y ogystal, mae nifer o’r pentrefi sydd yn y Parc 
Cenedlaethol gyda chyfyngiadau amgylcheddol megis llifogydd / tir serth ac felly ddim hefo’r 
capasiti i adeiladu tai o’r newydd i gwrdd ar holl angen am dai fforddiadwy heb wneud difrod 
amgylcheddol dirfawr.. 
 
Cytunir nad oes digon o sylw yn cael ei roi i’r stoc dai presennol fel rhan o’r ateb yng nghefn 
gwlad a phe bai modd diwallu mwy o anghenion lleol drwy’r stoc dai presennol, yna ni fyddai 
angen chwyddo’r stoc dai mewn modd a fydd fwy na thebyg yn arwain at niwed sylfaenol i’r 
Gymraeg. 
 



Mae cymunedau Eryri wedi gweld cynnydd aruthrol yn ddiweddar mewn nifer y llety gwyliau 
lle mae buddsoddwyr wedi prynu eiddo yn y stoc dai presennol a’i drosi’n llety gwyliau tymor 
byr (unedau gwyliau, Airbnb ayyb). Cytunir gyda’r argymhelliad i fynd i’r afael â hyn drwy 
gyflwyno newid i gyfraith gynllunio i wneud trosi tai annedd yn llety gwyliau mewn rhai 
cymunedau yn amodol ar gael caniatâd cynllunio. Mae’r Awdurdod yn cytuno y dylai 
Llywodraeth Cymru ddiwygio Gorchymyn Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 
(Diwygiadau) (Cymru) 2016 drwy gyflwyno dosbarth defnydd newydd ar gyfer llety gwyliau 
tymor byr ac yn croesawu'r ymgynghoriad diweddar ar hyn. Mae Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol eisoes wedi anfon cynnig i’r Llywodraeth ym mis Rhagfyr 2020 y dylai fod yn 
ofynnol ‘cael hawl cynllunio cyn y medrir troi tŷ yn ail gartref neu yn hafdy. 
 
Byddai cyflwyno dosbarth defnydd newydd yn ‘fodd o oresgyn unrhyw amheuon o ran pryd 
mae newid defnydd wedi digwydd. Byddai’r newid hwn i’w groesawu. Os cyflwynir y newid, 
byddai yn bwysig rhoi adnoddau ychwanegol i Awdurdodau Cynllunio medru ei weithredu 
gan y byddai newid o’r fath yn ddibynnol ar adnoddau staff o ran rheoli datblygu, monitro a 
gorfodaeth. Er mwyn sicrhau bod creu dosbarth defnydd newydd ar gyfer llety gwyliau tymor 
byr yn gweithio yn effeithiol bydd Awdurdodau Cynllunio angen staff ychwanegol i ymgymryd 
â’r gwaith ymchwil, gweinyddol, rheoli datblygu a gorfodaeth ychwanegol. 
 
Argymhelliad 11 – treialu dosbarth defnydd newydd ar gyfer ail gartrefi  
Cytunir y dylid cyflwyno dosbarth defnydd newydd ar gyfer ail gartrefi fel sydd wedi ei gynnig 
yn yr ymgynghoriad diweddar gan Lywodraeth Cymru. Mae angen gweithredu er mwyn 
rhwystro colli mwy a mwy o’r stoc dai mewn cymunedau bregus 
 
Byddai’r newid hwn i’w groesawu yn fawr a pe cyflwynir hyn, byddai yn bwysig rhoi 
adnoddau ychwanegol i Awdurdodau Cynllunio medru ei weithredu gan y byddai newid o’r 
fath yn ddibynol ar adnoddau staff o ran rheoli datblygu, monitro a gorfodaeth. Er mwyn 
sicrhau bod creu dosbarth defnydd newydd ar gyfer ail gartrefi yn gweithio yn effeithiol bydd 
Awdurodau Cynllunio angen adnoddau a chyllid i gyflogi staff ychwanegol er mwyn medru 
delio gyda’r cynnydd mawr yng ngheisiadau cynllunio, tystysgrifau cyfreithlondeb ag 
achosion gorfodaeth a bydd y diwygiad yn creu, yn enwedig os gwneir Cyfarwyddyd Erthygl 
4. 
 
Wrth lunio unrhyw bolisi bydd yn bwysig cadw mewn cof y perygl o symud y broblem ail 
gartrefi i gymunedau cyfagos Gallai symud y broblem ail gartrefi wneud niwed ieithyddol i 
lawer o gymunedau Cymraeg hyfyw nad yw ail gartrefi yn effeithio fawr ddim arnynt ar hyn o 
bryd, sef yr union gymunedau y mae’n bwysig gwarchod eu cymeriad ieithyddol. 
 
 
Argymhelliad 12 – sefydlu Comisiwn i wneud argymhellion am ddyfodol y Gymraeg fel 
iaith gymunedol  
Mae’r Awdurdod yn cytuno yn llwyr gyda’r rhagdybiaeth y bydd Brexit a Covid-19 yn arwain 
at gynnydd mewn ail gartrefi a bod angen ymyrraeth polisi cyhoeddus ar lefel genedlaethol, 
ranbarthol a lleol er mwyn ceisio rhwystro twf afreolus yn eu niferoedd. Mae’r heriau 
ehangach a gyfeirir atynt yn yr adroddiad hefyd yn berthnasol iawn i ardal Eryri sef: 

• diboblogi pellach ar y gymuned Gymraeg yn sgil ailstrwythuro economaidd wedi 
Covid-19 a Brexit.  

• gwrth-drefoli yn sgil twf mewn arferion economaidd fel ‘gweithio o’r cartref’ a allai 
arwain o ganlyniad at newid cyfansoddiad ieithyddol cymunedau.  

• crebachu pellach ar y sector gyhoeddus oherwydd toriadau tebygol i gyllidebau yn 
sgil Covid-19 a Brexit, ac effaith anghymesur hyn ar y boblogaeth Gymraeg 
oherwydd tuedd siaradwyr Cymraeg i gronni mewn rhai sectorau yn fwy na rhai eraill 
(llywodraeth leol, er enghraifft).  



• crebachu posib ar y sector amaethyddol yn sgil Brexit, a’r posibiliad yn yr hirdymor y 
gall natur perchnogaeth tir yng nghefn gwlad newid mewn ffordd sylfaenol gan beri 
newidiadau dirfawr i wead y gymdeithas Gymraeg. 

 
Cytunir y dylai Llywodraeth Cymru sefydlu Comisiwn er mwyn gwneud argymhellion yn 
ymateb i’r heriau ieithyddol a fydd yn wynebu ardaloedd fel Eryri lle mae’r Gymraeg yn iaith 
gymunedol fyw ar hyn o bryd. Yn ogystal, mae diffyg data a thystiolaeth am y defnydd o’r 
Gymraeg yn ein cymunedau yn ei gwneud yn anodd llunio polisiau ac asesu effaith 
datblygiadau ar yr iaith Gymraeg. Byddai o fudd petai’r Comisiwn yn edrych ar y 
posibilrwydd o gynnal arolygon ieithyddol mewn cymunedau i gynorthwyo swyddogion ac 
aelodau wneud penderfyniadau. 
 

Mae’r Awdurdod yn gwerthfawrogi'r cyfle i gyflwyno tystiolaeth i’r ymchwiliad i ail gartrefi gan 

Bwyllgor Llywodraeth Leol a Thai. Mae’n hanfodol bwysig bod yr ymyraethau hyn yn cael ei 

gweithredu a’u cefnogi ar lefel Genedlaethol, Ranbarthol a Lleol. Mae’n bwysig bod 

cydweithio agos rhwng Partneriaid ar faterion rheoleiddio yn y maes Trethiant, Cynllunio a 

Thrwyddedu Statudol i sicrhau bod y prosesau yn cyfateb a chefnogi ei gilydd. 




























