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CYFLWYNIAD
Datganiad am ymgynghori
1

Fe fuodd y fersiwn drafft o’r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) yma’n destun
ymgynghoriad cyhoeddus o 19 Mawrth 2009 i 24 Ebrill 2009. Fe gyhoeddwyd
rhybudd cyhoeddus yn y Caernarfon & Denbigh Herald ac yn y Cambrian
News ar 19 Mawrth 2009 i roi gwybod am yr ymgynghoriad cyhoeddus.
‘Roedd copïau o’r CCA ar gael i’w gweld ym mhrif swyddfeydd y Cyngor, yn y
llyfrgelloedd cyhoeddus ac ar wefan y Cyngor yn ystod y cyfnod ymgynghori.
Fe ofynnwyd am sylwadau gan amryw o unigolion a sefydliadau, a oedd yn
cynnwys cynghorau cymuned ac adeiladwyr lleol a’u cynrychiolwyr. Gellir
gweld crynodeb o’r sylwadau a dderbyniwyd a’r ymateb iddynt mewn dogfen
“Datganiad o ymgynghoriad - Rhagfyr 2009”.

2

Fe gafodd y sylwadau a’r ymateb iddynt eu craffu gan y Pwyllgor Amgylchedd
ar 11 Mehefin 2009. Cafodd y CCA ei fabwysiadu yng nghyfarfod Bwrdd y
Cyngor ar 24 Tachwedd 2009.
Statws a phwrpas Canllawiau Cynllunio Atodol

3.

Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) hwn yn un o gyfres o ganllawiau sy’n
ategu polisïa u’r Cynllun Datblygu Unedol (CDU) mabwysiedig. Tra mai
polisïau mabwysiedig y Cynllun Datblygu fydd sail gwneud penderfyniadau ar
geisiadau cynllunio (yn unol â’r hyn a nodir yn rhan 38(6) o Ddeddf Cynllunio
a Phrynu Gorfodol 2004), mae cynnwys y CCA yn ystyriaeth gynllunio faterol
(wedi iddo gael ei fabwysiadu gan y Cyngor). Bydd y Canllaw hwn yn
ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar bob cais cynllunio sy’n ymwneud â
tai fforddiadwy.

4.

Prif bwrpas y CCA hwn yw cynorthwyo gyda dehongli a chymhwyso polisïau
cenedlaethol a lleol sy’n ymwneud â hyrwyddo’r ddarpariaeth o dai
fforddiadwy drwy’r system gynllunio, ac wrth wneud hynny bydd yn rhoi
arweiniad manwl i aelodau’r cyhoedd, datblygwyr, swyddogion cynllunio a
phwyllgorau cynllunio’r Cyngor ar faterion cynllunio perthnasol i’r dirwedd.

5.

Mae’r CCA hwn yn disodli Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol Tai Fforddiadwy
Cyngor Gwynedd Mai 2005. Dim ond yn Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor
Gwynedd mae’r CCA yma yn weithredol ac nid yw’n weithredol yn ardal
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Nid yw’r CCA hwn yn diwygio nac yn
newid y polisïau sydd yn CDU Gwynedd.

6.

Mae nifer o wahanol ddulliau o ddarparu tai fforddiadwy ar gyfer pobl leol.
Dim ond darparu tai fforddiadwy trwy’r broses gynllunio sydd yn destun
y CCA hwn. Mae’n cynnwys anheddau a ddarperir drwy gyfrwng pob math o
gyfleoedd datblygu, hynny yw, ar safleoedd wedi eu dynodi, safleoedd ar hap,
a safleoedd eithrio gwledig, gan gynnwys adeiladu o’r newydd ac addasu a
newid defnydd adeiladau. Mae Datganiad Darparu Tai Fforddiadwy Cyngor
Gwynedd (2007-2011) yn ymhelaethu ar y gwahanol ddulliau a ddefnyddir yn
yr ardal i ddarparu tai fforddiadwy.

7.

Mae Cyngor Gwynedd wrth fabwysiadu’r CCA hwn yn datgan pa ddull yw’r un
dewisol ganddo ar gyfer hyrwyddo tai fforddiadwy trwy’r system gynllunio.
Serch hynny, wrth nodi’r dulliau dewisol i sicrhau fforddiadwyedd bydd y
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Cyngor, mewn achosion unigol, yn barod i ystyried trefniadau gwahanol sydd
lawn mor gadarn ar gyfer cyflawni’r nod.
Canllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru
8.

Mae canllawiau Llywodraeth Cynulliad Cymru mewn perthynas â chynllunio ar
gyfer darparu tai yn “Polisi Cynllunio CYMRU” (Mawrth 2002) a ddiwygiwyd
gan Ddatganiad Polisi Cynllunio Interim y Gweinidog 01/2006 (Mehefin 2006)
ac yn Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 2, ‘Cynllunio a Thai Fforddiadwy’
(Mehefin 2006), sydd yn ymwneud yn benodol â materion sydd yn gysylltiedig
â thai fforddiadwy.
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II.

GOSOD Y CYD-DESTUN

1.

Roedd y cyfnod o ddiwedd y 1990au hyd 2007 yn un pan fu cynnydd
sylweddol ym mhrisiau tai yn lleol ac yn genedlaethol. Cydnabyddir bod yr
hinsawdd ariannol bresennol, gyda’r wasgfa gredyd byd-eang sydd yn
gysylltiedig â hynny, wedi arwain at ostyngiad ym mhrisiau tai’n lleol, ac y
bydd yn arwain at ostyngiad pellach. Serch hynny, rhagwelir, er y gostyngiad
ym mhrisiau tai’n lleol, bydd y lefel isel o incwm cyfartalog yng Ngwynedd yn
golygu y bydd cyfran helaeth o boblogaeth y Sir yn methu o hyd â fforddio’r tai
a fydd ar werth yn y farchnad dai lleol.

2.

Yn ogystal â hyn mae’r hinsawdd ariannol bresennol, a’r anhawster sydd yn
gysylltiedig â hynny i gael morgais, wedi arwain at gynnydd yn y galw am dai
rhent. Mae’n hanfodol, felly, bod Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid tai
fforddiadwy yn ffurfio ystod eang o ddulliau a chynlluniau i ymateb i’r
gwahanol anghenion o fewn y boblogaeth leol am dai fforddiadwy.
Tystiolaeth o angen a’r lefel cyffredinol o angen am dai fforddiadwy yng
Ngwynedd

3.

Gwna Cyngor Gwynedd ddefnydd o amryw o ffynonellau gwybodaeth er
mwyn canfod anghenion tai. Mae’r rhain yn cynnwys:
Asesiad Marchnadoedd Tai Gogledd Orllewin Cymru (2008)

4.

Ar lefel rhanbarth Gogledd Orllewin Cymru mae’r Cyngor yn ymglymedig
mewn Consortium gydag Awdurdodau cyfagos mewn datblygu asesiad
marchnad tai lleol fydd yn bwydo mewn i waith yr Awdurdod i’r dyfodol o
baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol a'r Strategaeth Tai Lleol. Mae’r gwaith yma
yn cynnwys asesiad o angen am dai fforddiadwy.

1.

Yn unol a’r cyfarwyddyd o fewn dogfen ‘Arweiniad i Asesu'r Farchnad Dai
Leol’ Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006), ymgymerwyd ag asesiad ym Medi
2008 i fesur yr angen am dai fforddiadwy o fewn y Sir. Dewiswyd methodoleg
sydd yn gwneud defnydd o ddata eilradd i amcan angen am dai fforddiadwy
ar lefel Awdurdod Lleol. Roedd y cyfrifiad a wnaethpwyd yn awgrymu diffyg
net o 1,723 o dai fforddiadwy yng Ngwynedd (gan gynnwys y rhan o’r Sir a
leolir o fewn ardal Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri). Os am gwrdd â’r
1,723 yma dros gyfnod o 5 mlynedd byddai’r nifer o dai fforddiadwy eu
hangen cyfystyr a 345 uned y flwyddyn am 5 mlynedd. Os am gwrdd â’r
1,723 dros gyfnod o 10 mlynedd byddai’r nifer o dai fforddiadwy eu hangen
cyfystyr a 172 uned y flwyddyn am 10 mlynedd.

2.

Ar sail rhaniad poblogaeth Gwynedd rhwng ardal Awdurdod Cynllunio
Cyngor Gwynedd ac ardal Awdurdod Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri
(oddeutu 80% o boblogaeth Gwynedd o fewn ardal Awdurdod Cynllunio
Cyngor Gwynedd), amcangyfrifir y byddai angen 276 uned y flwyddyn dros 5
mlynedd o fewn ardal Awdurdod Cynllunio Cyngor Gwynedd ac 69 uned y
flwyddyn dros 5 mlynedd o fewn ardal Awdurdod Cynllunio Parc Cenedlaethol
Eryri. Dros 10 mlynedd byddai angen 137 uned y flwyddyn am 10 mlynedd o
fewn ardal Awdurdod Cynllunio Cyngor Gwynedd ac 35 uned y flwyddyn dros
10 mlynedd o fewn ardal Awdurdod Cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri.
Cyflwynir uchod ym mharagraffau giplun o’r sefyllfa o fewn un cyfnod o amser
penodol. Bydd y Consortiwm yn ail ymweld gyda’r cyfrifiad ddiwedd 2009

3.
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gyda golwg wedi hynny o ail ymweliadau pellach dwywaith y flwyddyn i’r
dyfodol er mwyn adlewyrchu unrhyw newidiadau posib mewn fforddiadwyaeth
tai. Bydd yr ymarferiad yma yn cyd-fynd gyda chyngor o fewn Nodyn Cyngor
Technegol 2 (2006), paragraff 10.11.
Asesiad Anghenion Tai Cyngor Gwynedd (2000)
8.

Er mwyn canfod faint o angen oedd yn bodoli’n lleol am dai fforddiadwy
comisiynodd y Cyngor asesiad anghenion tai yn y flwyddyn 2000 a chanfuwyd
bod angen 130 o unedau fforddiadwy bob blwyddyn o fewn ffiniau Gwynedd
gyfan. Amcangyfrifir bod angen o leiaf 105 y flwyddyn o fewn ardal Awdurdod
Cynllunio Lleol Gwynedd (ar sail rhaniad poblogaeth).
Angen gwledig am dai fforddiadwy

9.

Mewn ardaloedd gwledig bydd tystiolaeth o anghenion tai lleol yn cael ei
ddarparu drwy raglen o arolygon anghenion tai lleol. Caiff y gwaith yma ei
gyd-gordio gan Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd drwy weithio yn agos gyda
Cynghorau Cymuned. Gall arolygon Pentrefi wedi ei wneud gan Gynghorau
Cymuned hefyd ddarparu tystiolaeth o anghenion tai lleol a diffygion mewn
darpariaethau gwasanaethau neu gyfleusterau lleol.
Cofrestrau tai Awdurdod Lleol a Landlord Cymdeithasol Cofrestredig

10.

Gall adnabod y lefel o angen am dai fforddiadwy hefyd drwy gyfeirio at
gofrestrau tai yr Awdurdod Lleol a Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (LCC).
Mae’r cofrestrau yma yn cynnwys gwybodaeth o bobl sydd mewn angen
darpariaeth rhent cymdeithasol. Mae cofrestrau'r LCC hefyd yn cynnwys
gwybodaeth o bobl sydd mewn angen darpariaeth rhanberchenogaeth.
Cofrestr Tai Cyffredin i Wynedd

11.

Mae Strategaeth Tai Lleol Gwynedd 2009-2012 wedi adnabod mai un o’r
targedau o fewn ei raglen weithredol yw sefydlu gwasanaeth Cyfleon Tai fel
rhan o swyddogaeth tai strategol yr Awdurdod. Bydd y gwasanaeth Cyfleon
Tai yn cynnwys gweinyddu Cofrestr Tai Cyffredin fydd yn cynnwys manylion
pobl mewn angen darpariaeth rhent cymdeithasol yn ogystal â’r rhai hynny
sydd eisiau prynu, ond methu fforddio, tai marchnad agored.
Tystiolaeth gan ddatblygwyr/ymgeiswyr

12.

Bydd Cyngor Gwynedd yn ogystal yn ystyried unrhyw dystiolaeth o angen am
dai a gyflwynir gan ddatblygwyr/ymgeiswyr i gefnogi neu i gyfiawnhau
datblygiad arfaethedig o dai fforddiadwy. Ystyrir unrhyw ddarn o dystiolaeth a
gyflwynir yng nghyd-destun y cais dan sylw’n unig, a bydd y cyfrifoldeb yn
syrthio ar y datblygwr/ymgeisydd i gyflwyno gwybodaeth fesuradwy.
Nodyn: Yn ôl Nodyn Cyngor Technegol Cymru (TAN) 2 (2006) (paragraff
3.2) rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol gynnwys targed tai fforddiadwy yn y
cynllun datblygu a hwnnw’n seiliedig ar yr angen am dai a ganfuwyd yn yr
asesiad o’r farchnad dai lleol. Dylai’r Awdurdod Cynllunio Lleol nodi sut y
defnyddir dulliau polisi penodol i gyrraedd y targed. Mewn ymateb i TAN 2,
mae Cyngor Gwynedd o’r farn bod y dystiolaeth y cyfeirir ati mewn perthynas
â’r angen lleol am dai fforddiadwy yn cyfiawnhau ac yn cefnogi penderfyniad y
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Cyngor i gynnwys polisïau tai fforddiadwy o fewn ei Gynllun Datblygu Unedol
fel un dull o gyrraedd y targed tai fforddiadwy.
Targedau Tai Fforddiadwy Corfforaethol - Cynllun 3 Blynedd Cyngor
Gwynedd
13.

Mae Tai Fforddiadwy’n Flaenoriaeth Gorfforaethol ac mae’n gynwysedig yng
Nghynllun Gwella Tair Blynedd y Cyngor. Dyma’r targedau a osodwyd am
y cyfnod 2008-2011:
•

Bydd 20% o’r holl unedau tai a ddarperir bob blwyddyn rhwng 2008 a 2011 yn
Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd yn dai fforddiadwy

•

Bydd 15% o’r holl unedau tai a fydd yn derbyn caniatâd cynllunio bob
blwyddyn rhwng 2008 a 2011 yn Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Gwynedd yn
dai fforddiadwy
Datganiad Cyflenwi Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd 2007-2011

14.

Mae Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid wedi cydweithio i ddatblygu Datganiad
Cyflenwi Tai Fforddiadwy, yn unol â gofynion dogfen Cymru’n Un Llywodraeth
Cynulliad Cymru, i sicrhau 6,500 o dai fforddiadwy drwy Gymru dros y cyfnod
rhwng 2007 ac 2011. Mae’r Datganiad Cyflenwi Tai Fforddiadwy Cyngor
Gwynedd wedi ei ddatblygu yn benodol ar gyfer ardal Awdurdod Cynllunio
Cyngor Gwynedd. Prif elfennau’r Datganiad yw :
•
•
•
•

:
15.

Asesu’r angen am dai fforddiadwy
Sefydlu targedau pedair blynedd ar gyfer tai fforddiadwy
Sicrhau tai fforddiadwy, a
Monitro ac adolygu sut caiff tai fforddiadwy eu darparu

Mabwysiadodd Cyngor Gwynedd y fersiwn terfynol o’r Datganiad Cyflenwi yn
ystod Mai 2009. Rhagwelir darparu cyfanswm o 391 uned fforddiadwy
ychwanegol yn ardal Awdurdod Cynllunio Cyngor Gwynedd dros y cyfnod
2007 i 2011. Cyflwynir gwybodaeth bellach am y targedau tai fforddiadwy a
osodwyd ar gyfer Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Gwynedd o fewn y
Datganiad.
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1.
1.1

Fforddiadwyedd a Tai Fforddiadwy
Diffinio Fforddiadwyedd

1.2

Mae Nodyn Cyngor Technegol 2 Cyfarwyddyd Cynllunio (Cymru)
(paragraff 4.1) yn nodi fod,

(2006)

“Y diffiniad cyffredinol o fforddiadwyedd yw gallu aelwydydd neu aelwydydd
posibl i brynu neu rentu eiddo sy’n ateb anghenion yr aelwyd a hynny heb
dderbyn cymhorthdal. Gallai hyn fod yn seiliedig ar asesu’r gymhareb o incwm
neu enillion aelwyd yn ôl pris yr eiddo i’w brynu neu ei rentu sydd ar gael ar y
farchnad agored o fewn y farchnad dai lleol.”
1.3

Diffinio Tai Fforddiadwy

1.4

Mae tai fforddiadwy yn cael eu darparu er mwyn ateb anghenion y rhai nad oes
ganddynt ddigon o incwm i fedru cael mynediad at dai sy’n addas ar eu cyfer
(i’w prynu neu rentu) ar y farchnad agored.

1.5

Nodir yn Nodyn Cyngor Technegol 2 Cyfarwyddyd Cynllunio (Cymru) (2006)
(paragraffau 5.1 i 5.3) mai tai fforddiadwy yw:
“….tai lle bo mecanweithiau diogel wedi eu sefydlu i sicrhau eu bod yn hygyrch i’r
rheiny na allant fforddio tai ar y farchnad agored, i’w prynu am y tro cyntaf ac
wedyn... Mae tai fforddiadwy yn cynnwys:
•
•

Tai rhent cymdeithasol – wedi eu darparu gan Awdurdodau Lleol a
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.
Tai Canolraddol – lle bo prisiau neu renti yn uwch na’r rhent
cymdeithasol ond yn llai na phrisiau neu renti’r farchnad dai.

Cyfeirir at unrhyw fathau eraill o dai fel “tai’r farchnad” - hynny yw tai preifat sydd
ar werth neu i’w rhentu lle caiff y pris ei osod yn ôl y farchnad agored a lle na fo’r
meddiant yn amodol ar reolaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol.”
1.6

Yn benodol, disgwylir i dai fforddiadwy sy’n cael eu darparu trwy’r broses
gynllunio yn gwrdd â’r categorïau canlynol, wedi’u nodi yn ôl trefn blaenoriaeth:
•
•
•
•

1.7

Tai ar gael i’w rhentu fel arfer gan Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, neu
yn eithriadol gan ddatblygwr preifat.
Tai ar gyfer rhanberchenogaeth gyda Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig, neu’r Cyngor, neu ddatblygwyr preifat.
Tai sydd ar gael i’w prynu am bris fforddiadwy, heb ymyrraeth
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, gan ystyried lefelau incwm lleol,
prisiau tai a chyfraddau llog (h.y. Tai Cost Isel Gostyngol).
Tai fforddiadwy hunan adeiladu (gwerth fforddiadwy i ystyried lefelau
incwm lleol, prisiau tai a chyfraddau llog)
Pan fo’r dystiolaeth a gasglwyd drwy gyfrwng arolygon anghenion tai lleol yn
dod i’r casgliad na fydd darparu tai i’w gwerthu ar y farchnad agored am bris
cost disgowntedig yn fforddiadwy i’r rhai sydd â’r angen tai mwyaf, yna bydd yr
Awdurdod Cynllunio Lleol yn rhoi mwy o bwyslais ar ymgeiswyr i gydweithio
gyda Landlord Cymdeithasol Cofrestredig.
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1.8

Mae Cyngor Gwynedd yn cydnabod bod Tai Marchnad Agored Cost Isel yn
rhan o’r ddarpariaeth gyfan o dai o fewn marchnad dai. Y math o dai a
ddarperir yn y modd hwn yw tai preifat sydd ar werth neu i’w rhentu lle gosodir y
pris ar y farchnad agored a lle nad yw eu meddiannaeth yn dod o dan reolaeth
yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Nid yw tai o’r fath yn cydymffurfio â diffiniad y
polisi cynllunio Cenedlaethol a Lleol o dai fforddiadwy, ac felly ni ystyrir fel rhan
o unrhyw gyfrifiad. Os yw tai a werthir am bris isel ar y farchnad agored yn cael
eu cynnig yna bydd angen i’r Cyngor gael ei fodloni bod maint a math y tai’n
adlewyrchu’r gofynion sydd yn yr ardal am dai ac felly’n cyfrannu tuag at greu
cymuned gytbwys a chynaliadwy.

1.9

Fforddiadwyedd yng Ngwynedd

1.10

Mae’n hanfodol bod yr holl dai fforddiadwy a gymeradwyir yn parhau’n
‘fforddiadwy’ am byth. Rhaid i gynigion ystyried y dyfodol a chyfrannu tuag at
anghenion hirdymor y gymuned gyfan, hynny yw, dylai’r eiddo fod yn addas i
gwrdd ag anghenion y dyfodol yn ogystal ag anghenion y meddiannwr cyntaf.
Bydd angen cadarnhad gan y datblygwr (unigolyn neu gwmni adeiladu) y bydd
yr annedd/anheddau’n cael ei adeiladu/eu hadeiladu am bris fforddiadwy.

1.11

Dylai tai fforddiadwy fod ar gael yn unig i’r rhai na all ddiwallu eu hangen am dŷ
gyda’u hadnoddau eu hunain am brisiau’r farchnad agored.
Gosodir
cyfyngiadau ar renti a phrisiau gwerthu tai fforddiadwy i adlewyrchu incymau
lleol. Bydd fforddiadwyedd yn cael ei sicrhau drwy ddefnyddio lefelau
fforddiadwyedd, a hynny ar gyfer tai rhent a thai i’w prynu. Sefydlir y lefelau
fforddiadwyedd hyn yn flynyddol ar sail methodoleg sydd yn gysylltiedig â lefel
incwm canolrif y cartrefi yn yr ardal dan sylw.

1.12

Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol, yn unol â’r polisïau lleol (gweler adran 2), yn
cyfyngu meddiant yr anheddau fforddiadwy i bobl leol, fel y diffinnir hwy yn y
polisïau lleol dywededig. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol hefyd yn gosod
cyfyngiadau ychwanegol mewn perthynas â thai fforddiadwy fel y nodir ym
mharagraffau 1.15 hyd 1.39 isod.

1.13

Bydd gwerth eiddo fforddiadwy yn destun rhwymedigaeth cynllunio a bydd yn
llai na gwerth yr eiddo ar y farchnad agored. Yn hynny o beth rhaid bod yn glir
bod buddsoddi mewn eiddo o’r fath - boed i adeiladu annedd newydd neu i
brynu eiddo - yn cael ei wneud er mwyn bod yn berchennog ar dŷ ac aros
mewn ardal benodol yn hytrach na’i fod yn benderfyniad ariannol a/neu dymor
byr.

1.14

Mae’n sicr y bydd math, maint a dyluniad tŷ yn effeithio ar ei ‘fforddiadwyedd’ i’r
meddiannwr cyntaf yn ogystal ag i’r rhai dilynol. Ceir manylion yn Adran 5 o’r
Canllaw Cynllunio Atodol hwn ynglŷn â’r maint a’r math y mae’r Awdurdod
Cynllunio Lleol yn eu hystyried yn dderbyniol.

1.15

Fforddiadwyedd mewn perthynas â thai rhent

1.16

Mae fforddiadwyedd mewn perthynas â thai rhent yn golygu bod deiliad y tŷ
(gan gynnwys priod neu bartner) yn talu 25% neu lai o’u hincwm gros am rent tŷ
o faint sydd yn briodol ar gyfer eu hangen. Byddai rhent sydd yn uwch na 25%
o’u hincwm gros yn cael ei gyfrif yn anfforddiadwy. (Cefnogir y lefel canran yma
gan ‘Arweiniad i Asesu'r Farchnad Dai Leol’, Llywodraeth Cynulliad Cymru
Mawrth 2006.)
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1.17

Fforddiadwyedd mewn perthynas â thai rhent cymdeithasol

1.18

Bydd lefel rhent tai fforddiadwy a ddarperir gan Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig yn dod o fewn rheoliadau Llywodraeth Cynulliad Cymru.

1.19

Fforddiadwyedd mewn perthynas â thai rhent preifat

1.20

Mewn sefyllfa eithriadol lle fo datblygwr yn bwriadu adeiladu a rheoli tai
fforddiadwy i’w rhentu heb gysylltiad Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, bydd
lefel y rhent fforddiadwy’n cael ei osod mewn perthynas â incwm canolrif
cartref. (Ceir manylion am lefelau ar gyfer rhenti preifat fforddiadwy ac am y
fformiwla a ddefnyddir i gyfrifo’r lefelau hyn yn Atodiad 2.)

1.21

Tai fforddiadwy i’w prynu

1.22

Fforddiadwy mewn perthynas â phrynu (yn cynnwys rhan berchnogaeth) yw na
ddylai’r gyfran o incwm defnyddiadwy net (sef y cyflog gros llai treth incwm a
thaliadau yswiriant gwladol) perchennog y ty (yn cynnwys ei briod neu ei
bartner) a ddefnyddir i dalu’r morgais, am dy o faint addas i’w anghenion, fod yn
fwy na 30%. (Cefnogir y lefel canran yma gan ‘Arweiniad i Asesu'r Farchnad Dai
Leol’, Llywodraeth Cynulliad Cymru Mawrth 2006.)

1.23

Fforddiadwyedd mewn perthynas â thai a ddatblygir gyda Grant Tai
Cymdeithasol Llywodraeth Cynulliad Cymru

1.24

Bydd rhaid i’r holl dai a ddatblygir gyda Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth
Cynulliad Cymru gael eu datblygu gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
ac yn unol â’r lefelau Canllawiau Cost Dderbyniol ar gyfer tai o’r math a’r maint
sydd dan sylw.

1.25

Tai a ddatblygir gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer
rhanberchenogaeth ac sydd o fewn ffin datblygu

1.26

Bydd yn ofynnol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol bod y Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig yn arwyddo Rhwymedigaeth Gynllunio Adran 106
gan gynnwys cymal yn sicrhau y bydd rhaid i’r tai fforddiadwy dan sylw gael eu
gwerthu i bobl a fyddai fel arall yn methu â phrynu tŷ ar y farchnad agored. Yn
yr ardaloedd yng Ngwynedd lle mae’r prisiau tai ar y farchnad agored yn uchel
mewn cymhariaeth â lefelau’r incwm lleol, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn
cynnwys cymal yn y Rhwymedigaeth Gynllunio Adran 106 a fydd yn cyfyngu ar
bris gwerthu’r unedau dan sylw i bris gostyngol diffiniedig (canran) o bris y
farchnad agored (wedi ei osod am byth). Er mwyn pennu’r gwerth marchnad
agored rhaid i’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig gael prisiad ffurfiol
ysgrifenedig ar yr eiddo, wedi ei ardystio gan syrfëwr siartredig cymwys, a
chyflwyno’r wybodaeth i’r Cyngor neu ei enwebai. Y Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig fydd yn talu am gael y prisiad ar yr eiddo. Rhaid i’r ddogfen brisio
ddatgan bod y prisiad yn unol â diffiniad Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr
Siartredig o Werth y Farchnad Agored gan anwybyddu’r holl gyfyngiadau Adran
106 mewn perthynas â thai fforddiadwy.

1.27

Tai a ddatblygir gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer
rhanberchenogaeth ac sydd y tu allan i’r ffin ddatblygu

1.28

Yn achos datblygiadau gan Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig y tu allan i’r
ffiniau datblygu, bydd yn ofynnol gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol bod y
Canllaw Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy
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Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn arwyddo, fel y nodwyd yn 1.26
uchod, Rhwymedigaeth Gynllunio Adran 106 er mwyn cynnwys cymal i sicrhau
bod y tai fforddiadwy dan sylw yn gorfod cael eu gwerthu i bobl a fyddai fel arall
yn methu â phrynu tŷ ar y farchnad agored. Bydd y Rhwymedigaeth Gynllunio
Adran 106 yn ogystal yn cynnwys cymal yn nodi’n benodol na fydd
rhanberchenogion yn cael cynyddu eu perchnogaeth i berchnogaeth lawn (y
gyfran uchaf o berchnogaeth fel rheol fydd hyd at 80% o’r eiddo ond wedi ei
gyfyngu ymhellach mewn ardaloedd prisiau tai marchnad agored uchel, megis
Pendraw Llŷn.)
1.29

Hawliau Rhagbryniant Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

1.30

Bydd yn ofynnol hefyd i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig sicrhau bod
ganddynt hawliau rhagbryniant ar yr holl eiddo newydd a ddatblygir ac y maent
yn rhanberchenogion arnynt. Bydd hyn yn caniatáu i’r Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig gael y dewis cyntaf i brynu unrhyw eiddo a ailwerthir yn y dyfodol.

1.31

Tai fforddiadwy heb ymglymiad Landlord Cymdeithasol Cofrestredig – Tai
i’w gwerthu ar y farchnad am bris cost isel disgowntedig

1.32

Dyma eiddo a werthir am ostyngiad diffiniedig (canran) o bris arferol y farchnad
agored (wedi ei sefydlu am byth) i’w galluogi i gael eu prynu gan bobl na fyddai
fel arall yn medru fforddio prynu tai ar y farchnad agored. Dylai’r math o dai
adlewyrchu’r angen lleol am dai yn hytrach na dim ond bod yn dai llai a rhatach
neu’n fflatiau. Byddant yn dod o fewn Rhwymedigaethau Cynllunio Adran 106
er mwyn sicrhau, pe bai’r perchennog cyntaf yn gwerthu’r eiddo, bod
manteision prynu am bris isel yn cael eu trosglwyddo i berchnogion dilynol.

1.33

Wrth sefydlu prisiau gwerthu fforddiadwy cychwynnol tai sydd i’w gwerthu heb
ymglymiad Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, bydd yr Awdurdod Cynllunio
Lleol yn ystyried incwm canolrif cartrefi lleol. Bydd pris gwerthu fforddiadwy
cychwynnol yn cael ei gyhoeddi ar gyfer pob un o Ddalgylchoedd Dibyniaeth
CDU Gwynedd ac fe adolygir hwy’n flynyddol gan ddefnyddio data incwm
cartrefi o’r data CACI Paycheck diweddaraf, gan eu cysylltu ag incwm lleol.
(Mae’r prisiau fforddiadwy a manylion am y fformiwla a ddefnyddir i gyfrifo’r
lefelau ar gael yn Atodiad 2).

1.34

Bydd y pris gwerthu cychwynnol yn cael ei gymharu â’r gwerth ar y farchnad
agored ar y pryd ar gyfer yr uned ac fe sefydlir gostyngiad o ganran penodol.
Er mwyn pennu’r gwerth marchnad agored rhaid i’r ymgeisydd gael prisiad
ffurfiol ysgrifenedig ar yr eiddo, wedi ei ardystio gan syrfëwr siartredig cymwys,
a chyflwyno’r wybodaeth i’r Cyngor neu ei enwebai. Yr ymgeisydd fydd yn talu
am gael y prisiad ar yr eiddo. Rhaid i’r ddogfen brisio ddatgan bod y prisiad yn
unol â diffiniad Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig o Werth y Farchnad
Agored gan anwybyddu’r holl gyfyngiadau Adran 106 mewn perthynas â thai
fforddiadwy.

1.35

Mewn pob gwerthiant dilynol, bydd pris yr uned fforddiadwy’n cael ei gyfrifo
drwy luosi’r ganran ostyngedig benodol gyda’r gwerth ar y pryd yr eiddo ar y
farchnad agored. Cyfrifoldeb y perchennog sydd yn bwriadu gwerthu’r eiddo
fydd cael prisiad ffurfiol ysgrifenedig ar yr eiddo, wedi ei ardystio gan syrfëwr
siartredig cymwys, a chyflwyno’r wybodaeth i’r Cyngor neu ei enwebai. Y
perchennog fydd yn talu am gael prisiad ar yr eiddo. Rhaid i’r ddogfen brisio
ddatgan bod y prisiad yn unol â diffiniad Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr
Siartredig o Werth y Farchnad Agored gan anwybyddu’r holl gyfyngiadau Adran
106 mewn perthynas â thai fforddiadwy.
Canllaw Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy
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1.36

Fforddiadwyedd mewn perthynas â thai fforddiadwy hunan-adeiladu

1.37

Fel rhan o’r broses o gyflwyno cais cynllunio ar gyfer tŷ fforddiadwy hunanadeiladu, bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd gyflwyno prisiad annibynnol ar sail
gwerth y tŷ arfaethedig ar y farchnad agored (rhaid i’r ddogfen brisio ddatgan
bod y prisiad yn unol â diffiniad Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig o
Werth y Farchnad Agored gan anwybyddu’r holl gyfyngiadau Adran 106 mewn
perthynas â thai fforddiadwy). Bydd unrhyw brisiad a ymgymerir yn seiliedig ar
y cynlluniau a lunnir ar gyfer y tŷ arfaethedig fydd yn gorfod bod yn unol â’r
uchafswm arwynebedd llawr mewnol priodol fel y nodir yn Rhan 5 y CCA yma.
Rhaid i’r prisiad fod wedi ei ardystio gan syrfëwr siartredig cymwys, a dylid ei
anfon gyda’r cais. Yr ymgeisydd fydd yn talu am gael prisiad ar yr eiddo.

1.38

Caiff fforddiadwyedd cychwynnol ac i'r dyfodol mewn perthynas â thŷ hunan
adeiladu ei sicrhau drwy Rwymedigaeth Cynllunio Adran 106 fydd yn cyfyngu ar
bris fforddiadwy cychwynnol ac mewn pob gwerthiant dilynol ar lefel wedi ei
selio ar ddisgownt diffiniedig penodedig (canran) yn is na’r gwerth marchnad
arferol, fydd wedi ei osod yn erbyn y pris marchnad agored ar y pryd. Wrth
benderfynu ar y lefel o ganran disgownt sydd ei angen, bydd y Cyngor yn rhoi
ystyriaeth i’r wybodaeth a dderbynnir drwy’r broses a gyfeirir ati ym mharagraff
1.37 uchod , yn ogystal â gwybodaeth prisiau tai a gyhoeddir gan Gofrestrfa Tir
EM parthed lleoliad y cynllun tai bwriededig, a gwybodaeth ar lefelau incwm
canolraddol ar gyfer yr ardal dalgylch dibyniaeth dan sylw a hynny o’r data
cyhoeddedig fwyaf diweddar gan CACI Paycheck. Bydd gwerthiannau dilynol
i’r dyfodol yn unol â’r trefniadau fel y nodir ym mharagraff 1.35 uchod.

1.39

Rhaid i geisiadau cynllunio am dai fforddiadwy hunan-adeiladu dan y polisi
Pentrefi Gwledig neu Safleoedd Eithrio Gwledig fod yn seiliedig ar angen
gwirioneddol a brofwyd am dai o’r fath ac ni ddylid cyflwyno cais sbeciannol.

1.40

Gwerth tir sydd yn destun rhwymedigaeth tai fforddiadwy

1.41

O ystyried y cyd-destun polisi tai fforddiadwy, mae’n rhesymol i ddatgan fod
darparu tai fforddiadwy yn ‘gost hysbys’.

1.42

Cynghorir datblygwyr i gadw darparu tai fforddiadwy, a chostau hysbys sydd yn
benodol i safle (yn cynnwys oblygiadau Adran 106 eraill) mewn cof, wrth negodi
i brynu tir i’w ddatblygu. Cyn prynu’r tir, dylai ymgeiswyr ofyn am arweiniad gan
yr Awdurdod Cynllunio Lleol ynglŷn â gofynion am dai fforddiadwy.

1.43

Disgwylir i ymgeiswyr/datblygwyr ddangos tystiolaeth eu bod wedi ystyried
costau datblygu sydd yn hysbys wrth gytuno ar werth realistig tir, a dim ond
costau na ellid bod wedi eu rhagweld wrth gaffael y tir a ystyrir yn abnormal at
bwrpas y gwerthusiad. (Cyfeirier at Ganllaw Cynllunio Atodol Cyngor Gwynedd:
Rhwymedigaethau Cynllunio 2009).
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2.

Polisïau tai fforddiadwy ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor
Gwynedd

2.1

Bydd Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (CDU) 2001-2016 yn hwyluso
darpariaeth o dai fforddiadwy drwy ddarparu ystod o bolisïau tai a fydd yn
ceisio’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy. Bydd mesurau o’r fath yn gymorth i
gynnal cymunedau ac i fynd i’r afael â materion o bwys sydd yn effeithio ar
Wynedd, yn arbennig darparu tai fforddiadwy.

2.2

Rhaid i’r holl geisiadau cynllunio a gyflwynir yn unol â pholisïau tai CDU
Gwynedd, sydd yn ceisio’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy, gael eu cefnogi
gan Ddatganiad Tai Fforddiadwy a lleiafswm gwybodaeth arall sydd yn
ofynnol i asesu’r cais. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn Atodiad 3.

2.3

Anheddau fforddiadwy newydd ar safleoedd sydd o fewn ffiniau
datblygu aneddleoedd

2.4

Bydd polisïau tai fforddiadwy o fewn CDU Gwynedd yn anelu i sicrhau tai
fforddiadwy ar safleoedd o fewn y ffiniau datblygu mewn amrywiol o
aneddiadau (Canolfan Is-ranbarthol, Prif Ganolfannau, Canolfannau Lleol,
Pentrefi a Phentrefi Gwledig). Mae’r rhain yn cynnwys safleoedd sydd wedi’u
clustnodi’n benodol ar gyfer tai a hap-safleoedd (safleoedd a ddaw ar gael yn
annisgwyl ar gyfer datblygiadau tai).

2.5

Trwy ddefnyddio cyfuniad o lefelau trothwy ar sail capasiti safle a thargedau
dangosol penodol, rhagwelir y gellir darparu oddeutu 656 o gartrefi
fforddiadwy newydd yn ardal y Cynllun ar safleoedd sydd wedi eu clustnodi ar
gyfer tai. Mae disgwyl hefyd i safleoedd eraill a ddaw ar gael yn annisgwyl
ym Mangor, Blaenau Ffestiniog, Caernarfon, Porthmadog a Phwllheli
gyfrannu tuag at ateb y galw a bydd y trothwy safle ar sail capasiti (5 uned
neu fwy) yn rhoi arweiniad i ddatblygwyr ynglŷn â phryd y bydd angen
darparu tai fforddiadwy. Bydd hyn i gyd yn digwydd yn ochr yn ochr â thai
fforddiadwy ar hap-safleoedd mewn, ac o amgylch Canolfannau Lleol,
Pentrefi a Phentrefi Gwledig a thai fforddiadwy a ddaw yn sgil addasu
adeiladau.

2.6

Gall ceisiadau cynllunio am ddatblygiadau o fewn ffiniau datblygu ac sydd, yn
unol â pholisïau’r CDU, gynnwys elfen o dai fforddiadwy (polisïau CH1, CH3,
CH4, CH6 ac CH11 y CDU), fod yn geisiadau manwl neu’n rhai amlinellol.
Fodd bynnag, yn achos cais cynllunio amlinellol, rhaid i’r wybodaeth a
gyflwynir am yr elfen o dai fforddiadwy fod yn ddigon cadarn i ganiatáu i’r
Awdurdod Cynllunio Lleol ei phrosesu. Bydd yr wybodaeth yn cynnwys
cynllun yn nodi lleoliad yr anheddau fforddiadwy ynghyd â lluniadau
rhagarweiniol yn dangos y nifer o ystafelloedd gwely a maint gofodol ac
arwynebedd yr aneddiadau. Cyfeirier at Atodiad 3 i gael gwybodaeth ar sut i
gyflwyno cais cynllunio am dai fforddiadwy.

2.7

Mae Polisiau CDU perthnasol yn cynnwys:

2.8

Polisi CH1 – Tai newydd ar safleoedd a ddynodwyd

2.9

Caniateir cynigion i adeiladu tai ar safleoedd a ddynodwyd ar gyfer defnydd
tai fel y nodir yn y tablau yn Atodiad 3 i Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd
2001 – 2016 ac y dangosir ar y Map Cynigion CDU Gwynedd ar yr amod y
gellir cydymffurfio â’r holl feini prawf canlynol:
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1. bod y safleoedd penodol a nodir ar y Fap Cynigion Cynllun
Datblygu Unedol Gwynedd 2001 – 2016 gyda’r llythyren ‘G’ yn cael
eu datblygu gam wrth gam yn ystod oes y Cynllun;
2. bod y datblygiad yn un sy’n dangos safon o ran math, maint a
fforddiadwyedd y tai, ac o ran ei ansawdd, dyluniad, a ffurf yn unol
â’r Briff Datblygu perthnasol a baratowyd gan y Cyngor neu Brif
Gynllun y cytunwyd arno.
2.10

Ar sail canlyniadau Arolwg Anghenion Tai 2000 ynghyd ag unrhyw arolwg
arall a gymeradwywyd gan y Cyngor, gosodwyd targed dangosol o 10% i 50%
ar gyfer pob safle dynodedig. Mae manylion ar gael am y targedau dangosol
hynny yn y tablau yn Atodiad 3 CDU Gwynedd ac yn y Briffiau Datblygu sydd
ar gael ar wahân i’r Cynllun hwn. Mae’r targedau dangosol yn seiliedig ar
arolwg desg oedd yn asesu ffactorau a all effeithio a dylanwadu ar
fforddiadwyedd tai. Mae’r ffactorau yma yn cynnwys prisiau tai marchnad
agored, lefelau incymau lleol, y lefel presennol o ddarpariaeth tai
cymdeithasol, canran o ail gartrefi a thai gwyliau, pwysau am dai o oddi allan i
Wynedd. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn trafod y targedau dangosol a
negodi gyda’r datblygwr i gynnwys elfen o dai fforddiadwy ar y safleoedd
sydd yn destun y polisi yma. Rhoddir ystyriaeth i’r ffactorau isod yn ystod y
cyfnod negodi:
•
•
•

Addasrwydd y safle
Economeg y ddarpariaeth (math o anheddau, dwyster, nifer o unedau
sydd yn arfaethedig)
Costau penodol mewn perthynas â datblygu’r safle
A fyddai darparu tai fforddiadwy’n atal amcanion cynllunio eraill rhag
cael eu gwireddu

2.11

Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn trafod y targedau dangosol ac yn negodi
gyda datblygwyr i gael cynnwys elfen o dai fforddiadwy ar safleoedd sydd yn
dod o fewn y polisi hwn. Bydd yn ofynnol i ddarpar ddatblygwyr gyflwyno
tystiolaeth i ddangos ac i gyfiawnhau sut y maent wedi penderfynu pa fath o
dai fydd ar y safle a sut y bydd hynny’n cyfrannu at greu cymunedau cymysg.
-----------------------

2.12

Polisi CH3 – Tai newydd ar safleoedd heb eu dynodi o fewn ffiniau
datblygu’r Ganolfan Is-ranbarthol a’r Canolfannau Trefol

2.13

Mewn egwyddor, caniateir cynigion i adeiladu tai ar safleoedd priodol sydd
heb eu dynodi o fewn ffiniau datblygu’r Ganolfan Is-ranbarthol (Bangor) a’r
Canolfannau Trefol (Caernarfon, Pwllheli, Porthmadog a Blaenau Ffestiniog).

2.14

Safleoedd mewnlenwi fydd y rhain yn bennaf, ond mae rhai safleoedd yn dod
ar gael yn annisgwyl hefyd, oherwydd ail-ddatblygu neu ail-leoli defnydd
arall, er enghraifft. Er hyn, bydd yn rhaid gofalu na fydd y datblygiad yn
golygu gorddatblygu’r safle nac yn arwain at golli mannau agored. Os bydd y
cynnig i adeiladu 5 uned neu fwy ar safleoedd o'r math hyn, bydd disgwyl i'r
cais gydymffurfio â Pholisi CH6 ar dai fforddiadwy ar gyfer angen lleol.
-----------------------

2.15

Polisi CH4 – Tai newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi o fewn ffiniau
datblygu Canolfannau Lleol a Phentrefi
Canllaw Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy
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2.16

Mewn egwyddor, caniateir cynigion i adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd
heb eu dynodi ac sydd o fewn ffiniau Canolfannau Lleol a Phentrefi os gellir
cydymffurfio â holl bolisïau perthnasol y Cynllun gan gynnwys y meini prawf
canlynol:
1.

2.17

bod cyfran o’r unedau ar bob safle ( fydd yn amrywio o safle i safle) yn
rhai fforddiadwy sy’n cwrdd ag angen lleol cyffredinol a bennwyd am dai
fforddiadwy, oni bai y gellir bodloni’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ar ôl
ystyried y ffactorau perthnasol i gyd, na fyddai’n briodol darparu tai
fforddiadwy ar y safle

Er mwyn osgoi amheuaeth mae Polisi CH4 yn ymwneud hefyd â cheisiadau
am unedau o dai ar leiniau unigol o dir. Wrth asesu cais dan Bolisi CH4, am
uned sengl neu am nifer o unedau, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn
ystyried y sefyllfa sydd yn bodoli o fewn yr anheddiad dan sylw, gan gynnwys
materion megis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tystiolaeth o’r ffactorau sydd yn dylanwadu ar fforddiadwyedd yn yr
ardal leol;
tystiolaeth o angen penodol am dai yn y Pentref neu’r Ganolfan Leol;
argaeledd tai fforddiadwy sydd eisoes yn bodoli yn y Pentref neu’r
Ganolfan Leol, h.y. y gymysgedd o dai, o ran deiliadaeth;
i ba raddau y bydd modd, yn realistig, diwallu’r angen am dai
fforddiadwy ar dir o fewn y ffin ddatblygu;
cynlluniau cymdeithasau tai arfaethedig (o fewn y ffin ddatblygu neu’n
ffinio â hynny)
tystiolaeth o ddichonolrwydd ariannol darparu tai fforddiadwy ar y safle
dan sylw

----------------------2.18

Polisi CH6 – Tai fforddiadwy ar bob safle a ddynodwyd yn ardal y
cynllun ac ar safleoedd a ddaw ar gael sydd heb eu dynodi o fewn
ffiniau datblygu’r Ganolfan Is-ranbarthol a’r Canolfannau Trefol

2.19

Gwrthodir cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd neu rannau o safleoedd sydd
wedi eu dynodi ar gyfer nifer penodol o dai yn ardal y Cynllun neu ar
safleoedd eraill a ddaw ar gael yn annisgwyl (ar hap) ym Mangor, Blaenau
Ffestiniog, Caernarfon, Porthmadog a Phwllheli a allai yn eu cyfanrwydd
ymdopi gyda 5 neu fwy o unedau tai, os na ellir cydymffurfio â’r meini prawf
perthnasol yn cynnwys:
1. bod canran (fydd yn amrywio o safle i safle) yr unedau a ddarperir fel
rhan o’r cynllun
a. ar unrhyw safle ym Mangor, Blaenau Ffestiniog, Caernarfon,
Porthmadog a Phwllheli yn rhai sy’n cwrdd ag angen am dai
fforddiadwy
b. yn achos safleoedd a ddynodwyd ar gyfer tai yn y Canolfannau Lleol
neu’r Pentrefi, eu bod yn ymateb i angen lleol cyffredinol am dai
fforddiadwy oni bai y gellir profi i fodlonrwydd yr awdurdod cynllunio, ar
ôl rhoi ystyriaeth i’r holl ffactorau perthnasol y byddai yn amrhiodol
darparu tai fforddiadwy ar y safle.

2.20

Nodyn:
Yn Atodiad 8 ceir cyfarwyddyd pellach ar fater hyfywdra cynlluniau.
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2.21

Anheddau fforddiadwy newydd ar safleoedd y tu allan i ffiniau datblygu
aneddleoedd

2.22

Gall ceisiadau cynllunio am ddatblygiadau y tu allan i ffiniau datblygu ac sydd,
yn unol â pholisïau’r CDU, gynnwys 100% o dai fforddiadwy (polisïau CH5,
CH7 ac CH12 y CDU), fod yn geisiadau manwl neu’n rhai amlinellol. Fodd
bynnag, yn achos cais cynllunio amlinellol, rhaid i’r wybodaeth a gyflwynir fod
yn ddigon cadarn i ganiatáu i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ei phrosesu. Bydd
yr wybodaeth yn cynnwys cynllun yn nodi lleoliad yr anheddau fforddiadwy
ynghyd â lluniadau rhagarweiniol yn dangos y nifer o ystafelloedd gwely a
maint gofodol ac arwynebedd yr aneddiadau. Cyfeirier at Atodiad 3 i gael
gwybodaeth ar sut i gyflwyno cais cynllunio am dai fforddiadwy.

2.23

Mae polisïau CDU perthnasol yn cynnwys:

2.24

Polisi CH5 – Tai newydd mewn Pentrefi Gwledig

2.25

Yn y Pentrefi Gwledig caniateir cynigion ar gyfer datblygiadau preswyl sy’n
cynnwys un neu ddwy uned yn unig. Bydd yn rhaid i’r cynigion gydymffurfio
â’r holl feini prawf perthnasol gan gynnwys:
1.
2.

bod angen lleol cymunedol am dŷ fforddiadwy wedi ei brofi
bod y safle’n un mewnlenwi rhwng adeiladau sydd wedi eu lliwio ar y
Map Mewnosod perthnasol, neu’n safle yn union gerllaw adeilad
sydd wedi ei liwio

2.26

Rhaid i geisiadau cynllunio ar gyfer tai fforddiadwy dan Bolisi CH5 fod yn
seiliedig ar angen gwirioneddol a brofwyd am dai o’r fath ac ni ddylid cyflwyno
cais sbeciannol.
-----------------------

2.27

Polisi CH7 – Tai fforddiadwy ar Safleoedd Eithrio Gwledig sydd oddi
mewn neu union ar gyrion ffiniau Pentrefi a Chanolfannau Lleol

2.28

Mewn achosion eithriadol, bydd y CDU yn galluogi i ganiatâd gael ei roi ar dir
addas sydd yn gorwedd un ai oddi mewn neu union gyferbyn ffiniau datblygu
mathau penodol o aneddleoedd, er mwyn ymateb i’r angen am dai fforddiadwy
mewn cymunedau lleol. Adnabyddir y rhain fel “safleoedd eithrio”.

2.29

Bydd safleoedd a chynigion o’r fath yn cael eu hasesu ar sail angen wedi ei
brofi, addasrwydd y safle, gofynion lleol ac fforddiadwyedd. Bydd gofyn fod y
safle dewisedig yn gallu cael ei ddatblygu mewn modd sy’n cyfrannu yn
bositif tuag at yr ardal a'i fod hefyd yn fforddiadwy. Dylai’r dwysedd,
gosodiad, dyluniad, deunyddiau, tirlunio ayb warchod ag ategu cymeriad
presennol y pentref neu’r ardal.

2.30

Caniateir cynigion am dai fforddiadwy ar safleoedd gwledig addas sy’n union
ar ffin Pentrefi a Chanolfannau Lleol, fel eithriad i bolisïau tai arferol, os gellir
cydymffurfio â'r holl feini prawf canlynol:
1.
2.
3.

y profwyd bod angen lleol cyffredinol am dai fforddiadwy
y bydd y datblygiad yn ffurfio estyniad rhesymegol i’r Pentref neu’r Ganolfan
Leol
na fyddai’r datblygiad yn ffurfio estyniad annerbyniol i gefn gwlad nac yn
creu patrwm datblygu tameidiog
Canllaw Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy
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4.
5.

2.31

ni ellir yn rhesymol ddiwallu’r angen drwy ddefnyddio’r stoc o dai, adeiladau
neu dir presennol o fewn y ffin ddatblygu
bod trefniadau boddhaol ar gael i gyfyngu meddiannaeth tŷ/ tai fforddiadwy
a ddarperir yn y lle cyntaf ac am byth i rai sy’n gallu profi angen lleol
cyffredinol am dŷ fforddiadwy.

Rhaid i geisiadau cynllunio am dai fforddiadwy dan Bolisi CH7 fod yn seiliedig
ar angen gwirioneddol a brofwyd am dai o’r fath ac ni ddylid cyflwyno cais
sbeciannol.
-----------------------

2.32

Tai fforddiadwy newydd a ddarperir drwy drosi adeiladau i ddefnydd
preswyl

2.33

Gall trosi adeiladau’n dai o fewn ffiniau datblygu leihau’r pwysau ar ryddhau
tir gwyrdd ac yn gyffredinol edrychir yn ffafriol ar drosiadau o’r fath.
Oherwydd bod y sefyllfa’n fwy sensitif tu allan i ffiniau datblygu ac yng
nghefn gwlad, rhoddir blaenoriaeth i addasu adeiladau lle na fyddai angen
llawer o newidiadau allanol a lle byddai cynigion yn dod â budd i’r economi
leol. Fodd bynnag pan ellir profi nad oes modd sicrhau defnydd economaidd
o’r adeilad, gellir rhoi ystyriaeth ffafriol i drosi adeilad i ddefnydd preswyl
fforddiadwy.

2.34

Mae polisïau CDU perthnasol yn cynnwys:

2.35

Polisi CH11 – Trosi adeiladau o fewn ffiniau datblygu Canolfannau Lleol
a Phentrefi ar gyfer defnydd preswyl

2.36

Caniateir cynigion i drosi adeiladau ar gyfer defnydd preswyl o fewn ffiniau
datblygu os gellir cydymffurfio â’r holl feini prawf yn cynnwys:

1) Os yw’r adeilad wedi ei leoli yn un o’r Canolfannau Lleol neu un o’r Pentrefi bod
cyfran o’r unedau ( fydd yn amrywio o safle i safle) yn rhai sy’n cwrdd ag angen lleol
cyffredinol a nodwyd am dai fforddiadwy, oni bai y gellir bodloni’r awdurdod cynllunio
lleol, ar ôl ystyried y ffactorau perthnasol i gyd, na fyddai’n briodol darparu tai
fforddiadwy ar y safle.

----------------------2.37

Polisi CH12 - Trosi adeiladau o fewn Pentrefi Gwledig ac yng nghefn
gwlad agored ar gyfer defnydd preswyl

2.38

Mewn Pentrefi Gwledig ac yng nghefn gwlad ni chaniateir trosi adeiladau ar
gyfer defnydd preswyl heb allu profi yn gyntaf na ellir sicrhau defnydd
economaidd addas ar gyfer yr adeilad. Bydd caniatâd cynllunio i drosi’r
adeilad i ddefnydd preswyl yn amodol ar allu cwrdd â meini prawf gan
gynnwys fod angen cymunedol am dy fforddiadwy wedi ei brofi.

2.39

Rhaid i geisiadau cynllunio ar gyfer tai fforddiadwy dan Bolisi CH12 fod yn
seiliedig ar angen gwirioneddol a brofwyd am dai o’r fath ac ni ddylid cyflwyno
cais sbeciannol.

2.40
2.41

----------------------Estyniadau ac addasiadau i dai fforddiadwy yng nghefn gwlad
Polisi CH8 – Estyniadau ac addasiadau i dai fforddiadwy a thai newydd
yng nghefn gwlad
Canllaw Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy
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2.42

Caniateir estyniadau ac addasiadau i dai fforddiadwy a thai newydd yng
nghefn gwlad cyn belled ag y bo maint a graddfa’r tŷ ar ôl yr estyniad neu’r
addasiad yn adlewyrchu’r bwriad i sicrhau y bydd manteision tai fforddiadwy
a thai newydd yng nghefn gwlad yn parhau am byth a bod y cynnig yn
gweddu i’r tŷ gwreiddiol a’r ardal leol. Yn ogystal ag ystyried materion sydd
yn ymwneud ag ymddangosiad yr estyniad a’i effaith ar yr ardal leol, bydd yr
Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried a yw’r addasiad/estyniad yn debygol o
wneud yr eiddo’n anaddas neu’n anfforddiadwy i berson arall a fydd angen
annedd o’r math hwn yn y dyfodol.
---------------------------

2.43

Nodyn:
Mae geiriad llawn y Polisïau uchod ar gael yn Atodiad 1 a gellir eu gweld
hefyd yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2001-2016.

2.44

Yn Atodiad 3 rhoddir gwybodaeth ynglŷn â Sut i Gyflwyno Cais Cynllunio ar
gyfer Darparu Tai Fforddiadwy (yn cynnwys Datblygiadau ar Safleoedd Eithrio
Gwledig).

2.45

Yn Atodiad 4 ceir Siart Llif yn Mapio’r Broses mewn Perthynas â Sut i
Gyflwyno Cais Cynllunio ar gyfer Darparu Tai Fforddiadwy.

2.46

Cydymffurfio â’r meini prawf angen a lleol

2.47

Er mwyn cydymffurfio â’r polisïau hyn mae gofyn i’r ymgeisydd allu profi
ANGEN am DŶ FFORDDIADWY ac yn achos Canolfannau Lleol, Pentrefi a
Phentrefi Gwledig ei fod yn LLEOL – bydd yn rhaid cydymffurfio â phob un o’r
meini prawf perthnasol. Er mwyn asesu’r meini prawf hyn bydd y Cyngor (neu
ei enwebai) yn paratoi holiaduron fydd yn ymwneud â: phrofi angen (gan
asesu’r math o angen hefyd) a chydymffurfio â’r diffiniad o beth yw lleol (lle
mae hynny’n berthnasol).

2.48

Bydd yn rhaid i ymgeiswyr brofi eu bod yn lleol (lle mae hynny’n berthnasol),
nad ydynt yn gallu fforddio tŷ ar y farchnad agored, eu bod yn byw mewn
sefyllfa annerbyniol megis tŷ wedi ei orlenwi a bod angen llety arall arnynt.
Mae’n bosib y bydd angen darparu tystiolaeth ariannol ac, ble bo angen
honedig ar sail iechyd neu debyg, bydd angen tystiolaeth gan berson
cymwysedig/proffesiynol yn y maes perthnasol hefyd er mwyn cefnogi’r cais.
Bydd cynnwys yr holiadur yn gymorth i’r Cyngor (neu ei enwebai) benderfynu
os fydd y tŷ arfaethedig yn cwrdd â dymuniad neu angen gwirioneddol am dŷ.
Mae hyn yn elfen hanfodol o feini prawf y polisi.

2.49

Diffinnir y prif dermau isod:

2.50

Angen:

2.51

I bwrpas y polisïau, bydd ‘angen’ gwirioneddol yn deillio o anallu ariannol yr
ymgeiswyr (drwy ecwiti neu gynilion) i wella eu sefyllfa fyw a gellir darparu
tystiolaeth ariannol ddigonol i brofi hyn, ac y gellir disgrifio’r ymgeisydd yn
unol ag un o’r categorïau canlynol:
1.

Pobl nad ydynt yn berchen ar dŷ ac sy’n sefydlu aelwyd newydd e.e. priodi,
cyd-fyw, ac ati;
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2.
3.

4.

Pobl nad ydynt yn berchen ar dŷ ac sy’n symud o lety rhent lle buont yn byw
am o leiaf ddwy flynedd (ystyrir bod llai na 2 flynedd yn rhy fyrhoedlog);
Pobl sy’n berchen ar dŷ ond angen tŷ newydd i gwrdd ag anghenion dilys,
e.e.
• am fod y tŷ yn rhy fychan i’r teulu, neu
• fod y Cyngor wedi datgan fod y tŷ mewn cyflwr is-safonol, neu
• nad yw’r tŷ’n addas oherwydd anabledd, salwch tymor hir neu
anawsterau corfforol eraill tymor hir
a lle gellir profi nad yw’n bosib addasu’r cartref presennol, na’i uwchraddio,
mewn modd derbyniol i gwrdd â’r anghenion hynny ac na all y perchnogion
brynu tŷ addas o’r stoc bresennol.
‘Gweithwyr allweddol’ sydd wedi cael cynnig swydd barhaol yn ardal y
Cynllun ac sy’n gorfod byw yn y Ganolfan Is-ranbarthol neu’r Ganolfan Drefol
ond na allant fanteisio ar y cynnig o swydd oherwydd na allant fforddio prynu
na rhentu tŷ marchnad agored ar eu pen eu hunain.

2.52

Wrth asesu angen, er mwyn osgoi camddefnydd o’r polisi, rhoddir ystyriaeth i
unrhyw eiddo y mae meddiannydd/meddianwyr bwriedig wedi ei werthu neu’i
waredu. Yn ogystal, nid yw bod yn berchen ar safle yn brawf o angen ynddo’i
hun – dim ond o gyfle. Gallai fod angen wedi’i brofi hefyd gan y bobl sy’n
berchen safle ond nad yw’n safle addas ar gyfer ei ddatblygu.

2.53

I bwrpas y Cynllun Datblygu Unedol a’r Canllaw hwn diffinnir ‘gweithwyr
allweddol’ fel pobl mae angen iddynt fod yn byw yn ardal awdurdod cynllunio
lleol Gwynedd ar gyfer swydd sy’n llawn amser (37 awr neu fwy) ac yn
barhaol fel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Athro/athrawes mewn ysgol neu sefydliad addysg bellach neu goleg
trydyddol;
Nyrs neu aelod arall o staff y Gwasanaeth Iechyd Gwladol;
Heddwas;
Gweithiwr/wraig y gwasanaeth prawf;
Gweithiwr/wraig cymdeithasol;
Seicolegydd addysg;
Therapydd galwedigaethol a gyflogir gan yr Awdurdod Lleol;
Swyddogion y gwasanaethau brys;
Gwaith arall a brofwyd sy’n allweddol i economi ardal y CDU;

2.54

Lleol:

2.55

At bwrpas y Cynllun Datblygu Unedol mae dwy radd o ’lleol’ wedi ei diffinio,
sef ‘’lleol cyffredinol’’ a ‘‘lleol cymunedol’’. Bydd rhaid i ymgeiswyr
ddarparu tystiolaeth ddigonol i brofi eu bid yn cydymffurfio gyda’r diffiniad o
‘lleol’. Mae tystiolaeth o’r fath yn cynnwys:
1. Datganiad banc / slip cyflog / bil cyfleustodau cyn belled â’u bod yn
dangos i’r ymgeisydd fod yn byw yn yr ardal dan sylw ers y nifer gofynnol
o flynyddol;
2. Llythyr oddi wrth yr Awdurdod Lleol yn cadarnhau y bu’r ymgeisydd dan
sylw ar y Rhestr Etholwyr ers y nifer gofynnol o flynyddoedd;
3. Manylion am holl gyfeiriadau preswyl lle bu’r ymgeisydd yn byw am y 10
mlynedd cyn gwneud y cais am annedd fforddiadwy;
4. Os yw’r ymgeisydd yn berson ifanc nad yw’n medru cyflwyno’r math o
dystiolaeth a ddisgrifir yn 1 a 2 uchod bydd angen tystiolaeth i’r rhieni fod
yn byw yn yr ardal dan sylw am y nifer gofynnol o flynyddoedd.

2.56

Lleol Cyffredinol (perthnasol i safleoedd yn y Canolfannau Lleol a
Phentrefi – gweler y rhestrau isod)
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•

•
•

Pobl sydd wedi byw neu weithio yn y dalgylch dibyniaeth (gweler
strategaeth y Cynllun) dan sylw neu o fewn Cyngor Cymuned sy’n ffinio
gyda’r Ardal Dalgylch Dibyniaeth am gyfnod parhaol o ddeng mlynedd
yn union cyn gwneud y cais/cymryd meddiant o'r eiddo dan sylw.
Pobl sy’n byw tu allan i’r Ardal Dalgylch Dibyniaeth ond sydd wedi byw
o fewn y dalgylch am gyfnod parhaol o ddeng mlynedd neu fwy yn y
gorffennol.
Pobl sy’n byw tu allan i’r Ardal Dalgylch Dibyniaeth neu yn byw o fewn
yr Ardal Dalgylch Dibyniaeth ond ddim wedi byw neu weithio yno am
gyfnod di dor o ddeng mlynedd neu fwy yn union cyn gwneud y
cais/cymryd meddiant o’r eiddo dan sylw, ond sydd wedi byw yn ardal y
dalgylch dibyniaeth yn y gorffennol am gyfanswm cyfnod o ddeng
mlynedd gan gynnwys cyfnod parhaol o bum mlynedd neu fwy o fewn
cyfnod o ugain mlynedd.

2.57

Canolfannau:

2.58

Mae’r Canolfannau wedi eu hadnabod fel a ganlyn:
Bangor

Canolfan
Is-ranbarthol
Canolfannau
Trefol
Canolfannau
Lleol

Caernarfon, Blaenau Ffestiniog, Porthmadog, Pwllheli
Abermaw,
Bethesda,
Criccieth,
Penrhyndeudraeth, Penygroes, Tywyn

2.59

Pentrefi

2.60

Mae’r Pentrefi wedi eu hadnabod fel a ganlyn:

Llanberis,

Nefyn,

Pentrefi
Arfon

yn

Bethel, Brynrefail, Bontnewydd, Caeathro, Carmel, Cwm y
Glo, Deiniolen a Clwt y Bont, Dinas Dinlle, Dinas, Groeslon,
Llandwrog, Llandygai, Llanllyfni, Llanrug, Llanwnda, Nantlle,
Penisarwaun, Rachub, Rhiwlas, Rhosgadfan, Rhostryfan,
Talysarn, Tregarth, Waunfawr, Y Felinheli.

Pentrefi
Nwyfor

yn

Aberdaron, Abererch, Abersoch, Borth y Gest, Botwnnog,
Chwilog,
Clynnog
Fawr,
Edern,
Efailnewydd,
Garndolbenmaen, Llanaelhaearn, Llanbedrog, Llanengan,
Llanystumdwy, Llithfaen, Morfa Bychan, Morfa Nefyn,
Mynytho, Pentrefelin, Pontllyfni, Rhoshirwaun, Rhydyclafdy,
Sarn Mellteyrn, Trefor, Tremadog, Tudweiliog, Y Ffor

Pentrefi
ym
Meirionnydd

Corris, Fairbourne, Llandderfel, Minffordd, Y Garreg –
Llanfrothen.

2.61

Lleol Cymunedol (perthnasol i Bentrefi Gwledig ar gyfer adeiladu o’r
newydd a Phentrefi gwledig a chefn gwlad agored yn achos addasu
adeiladau i ddefnydd preswyl):

2.62

Mae'r ail ddiffiniad o ‘lleol’ yn fwy cyfyngedig ac mae wedi ei lunio ar gyfer
Pentrefi Gwledig sydd â chymeriad mwy sensitif, yn gymdeithasol,
diwylliannol, ieithyddol a/neu ffisegol.
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•
•
•

Pobl sydd wedi byw yn ardal y Cyngor Cymuned am gyfnod parhaol
o ddeng mlynedd yn union cyn gwneud y cais/cymryd meddiant o'r
eiddo dan sylw.
Pobl sydd wedi bod yn byw o fewn ardal y Cyngor Cymuned am
gyfnod parhaol o ddeng mlynedd neu fwy yn y gorffennol.
Pobl sydd wedi byw neu weithio am gyfnod parhaol o ddeng
mlynedd neu fwy o fewn 4 milltir fel yr ‘hed y frân’ o ‘graidd’ y
Pentref Gwledig (sef ble mae’r adeiladau a liwiwyd) ble lleolir safle’r
cais penodol.

2.63

Pentrefi Gwledig:

2.64

Mae’r Pentrefi Gwledig wedi eu hadnabod fel a ganlyn:
Pentrefi Gwledig
yn Arfon

Aberpwll, Bethesda Bach/ Ty’n Lon, Dinorwig, Dolydd/
Maen Coch, Gallt y Foel, Glasinfryn, Groeslon Waunfawr,
Llanfaglan, Llanllechid, Mynydd Llandygai, Nebo, Pentir,
Rhos Isaf, Saron, Talybont, Tan y Coed, Y Fron

Pentrefi Gwledig
yn Nwyfor
Dwyfor

Boduan, Bryncir, Bryncroes, Bwlchtocyn, Dinas,
Llanarmon, Llangian, Llangybi, Llaniestyn, Llannor,
Llwynhudol,
Pantglas,
Pencaenewydd,
Penmorfa,
Penrhos, Pentreuchaf, Pistyll, Rhiw, Rhosfawr, Sarn
Bach.
Aberllefenni, Corris Uchaf, Glanrafon, Llanfor

Pentrefi Gwledig
ym Meirionydd

Canllaw Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy
19

3.

Darparu tai fforddiadwy

3.1

Mecanwaith Darparu

3.2

Gall Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol,
datblygwyr preifat yn ychwanegol i unigolion (yn cynnwys y rhai sy’n dymuno
codi eu tai eu hunain, adeiladwyr neu berchnogion tir) ddatblygu tai
fforddiadwy, yn amodol fod eu cynigion yn cydymffurfio gyda’r polisïau a
gyfeirir atynt yn y Canllaw yma a’r holl atodiadau. Y mecanwaith mwyaf
cyffredin a thebygol ar gyfer darparu tai fforddiadwy fydd:
1.

2.

Drwy Landlord Cymdeithasol Cofrestredig neu drwy ddarparwr tai
fforddiadwy addas arall neu;
Drwy ddatblygwr preifat.

3.3

Fe wnaiff Cyngor Gwynedd roi ystyriaeth i drefniadau eraill a awgrymir gan
ymgeiswyr, fydd yn cydymffurfio gyda’r polisïau a gyfeirir atynt yn y Canllaw
yma ac yr holl atodiadau.

3.4

Gyda chysylltiad Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig

3.5

Anogir datblygwyr i weithio gyda Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i
ddarparu tai fforddiadwy.
Mae’n ofynnol i Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig lunio polisïau agored a theg ar gyfer dyrannu tenantiaeth ar sail
angen am dŷ.

3.6

Anogir datblygwyr i geisio partner sydd yn Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig mor fuan ag y bo modd. Dylent sicrhau bod eu cynlluniau i
ddarparu tai fforddiadwy’n cwrdd â gofynion y Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig a ddylai o ddewis fod yn rhan o unrhyw gytundeb Adran 106.

3.7

Os gweithredir polisïau cynllun datblygu dylai hynny sicrhau bod y tai
fforddiadwy’n cael eu darparu mewn ffordd sydd yn hyfyw yn economaidd i’r
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, eu bod yn wir fforddiadwy i’r rhai sydd
angen tŷ ac yn gyfystyr â’r gwerth gorau o ran defnydd o arian cyhoeddus.

3.8

Mae’r Cyngor felly’n ceisio sicrhau y darperir tai fforddiadwy am bris na fydd
yn gofyn am gymhorthdal cyhoeddus. Bydd hynny’n caniatáu i Grant Tai
Cymdeithasol Llywodraeth Cynulliad Cymru gael ei fuddsoddi er mwyn cwrdd
ag anghenion arbennig a chostau eraill sydd yn ychwanegol at yr hyn a
ddisgwylir yn arferol am dai fforddiadwy drwy’r polisïau hyn.

3.9

Rhagwelir mai’r dulliau mwyaf cyffredin o ddarparu tai fforddiadwy drwy LCC
fydd un ai:
a)

Datblygwr yn trosglwyddo plotiau o dir, wedi eu gwasanaethu’n llawn, ar
gyfer tai fforddiadwy i LCC neu;

a) Datblygwr yn trosglwyddo tir ar gyfer tai fforddiadwy am leiafswm a llunio
cytundeb adeiladu gyda’r LCC neu;
b) Datblygwr yn adeiladu unedau tai fforddiadwy ac yn trosglwyddo eu
perchnogaeth i LCC.
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3.10

Cyfrifir y costau’n unol â lefelau Canllawiau Cost Dderbyniol a graddfeydd
grantiau Llywodraeth Cynulliad Cymru. Dylai’r dull gweithredu arfaethedig fod
yn destun negodi a chytundeb rhwng y Datblygwr a’r Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig. Fodd bynnag, pa bynnag ddull a ddewisir, bydd angen sicrhau
trafodaethau cyn-rhagweithredu cynnar rhwng y datblygwr a LCC er mwyn
sicrhau fod y gofynion dyluniad perthnasol yn derbyn ystyriaeth. Gallasai
methiant i wneud hyn arwain at addasiadau costus yn hwyrach ymlaen i
mewn i oes y cynllun.

3.11

Heb gysylltiad Landlord Cymdeithasol Cofrestredig

3.12

Os yw tirfeddiannwr/datblygwr yn bwriadu datblygu a rheoli’r tai fforddiadwy
heb gysylltiad Landlord Cymdeithasol Cofrestredig ceisir rhwymedigaethau
cynllunio i sicrhau y cydymffurfir â’r meini prawf meddiannaeth, fel y diffinnir
hwy yn y polisïau cynllunio, ac mai dim ond pobl sydd mewn angen am dŷ
neu mewn angen am dŷ lleol, fel bo’n briodol, fydd yn cael meddiannu’r tai.

3.13

Os nad yw’r ymgeisydd yn bwriadu gweithio gyda Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig bydd Cyngor Gwynedd yn enwebu Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig i wirio bod darpar feddianwyr y tai fforddiadwy’n gymwys hynny
yw eu bod yn cydymffurfio â’r diffiniad o Leol ac o Angen. Bydd y broses
wirio’n unol â’r hyn sydd yn y cynllun Cymorth Prynu, ac mae gan
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig arbenigedd mewn cynnal asesiadau
ariannol o ymgeiswyr y cynllun hwnnw. Bydd tâl gwirio’n daladwy gan yr
ymgeisydd ac nid gan y Cyngor i’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig a
enwebwyd. Bydd y tâl gwirio’n seiliedig ar swm am bob uned, yn ôl canran o
bris yr uned (fel arfer rhwng 0.5% a 1% o bris fforddiadwy'r uned a dylid
cytuno ar y tâl gyda’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig cyn i’r gwaith
cadarnhau gael ei wneud).

3.14

Rhagwelir mai’r dull mwyaf cyffredin o ddarparu tai fforddiadwy drwy’r dewis
hwn fydd bod datblygwr yn darparu tai fforddiadwy ar safle a ddatblygir
ganddo. Mewn amgylchiadau eithriadol bydd datblygwr yn gwneud cyfraniad
ariannol neu gyfraniad arall tuag at ddarparu tai fforddiadwy ar safle amgen.

3.15

Darparu Tai Fforddiadwy ar Safle Amgen
Bydd hyn fel arfer yn annerbyniol. Ni fydd cyfraniad, ariannol neu arall,
tuag at dai fforddiadwy ar safle addas yn dderbyniol ond mewn
amgylchiadau eithriadol pan mae angen wedi ei sefydlu, bod pob dewis
arall wedi ei archwilio a’i wrthod am resymau teilwng a phan ellir
dangos y bydd y tai fforddiadwy’n cael eu darparu.

3.16

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn Nodyn Cyngor Technegol 2 (TAN 2) yn
cynghori y dylid darparu tai fforddiadwy fel arfer drwy rwymedigaethau
cynllunio ar y safle. Ni chaniateir darparu tai fforddiadwy ar safle amgen neu
gyfraniadau ariannol tuag at ddarparu tai fforddiadwy ond mewn
amgylchiadau eithriadol. Gallai’r eithriadau gynnwys achosion pa fyddai’n
anymarferol, yn anaddas neu’n amhriodol mewn rhyw ffordd arall i gael
darpariaeth ar y safle.

3.17

Ar y datblygwr y bydd y cyfrifoldeb i nodi beth yw’r amgylchiadau eithriadol
pam na fydd angen efallai i’r ddarpariaeth fod ar y safle a sut y bydd y cais
amgen yn diwallu’r angen am dai fforddiadwy, fel y canfuwyd ef gan yr
Awdurdod Lleol. Dylai’r eithriad fod yn seiliedig ar natur y safle yn hytrach
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nag ar amgylchiadau’r ymgeisydd/datblygwr, mai isafswm yr hyn sydd yn
angenrheidiol i ymdrin â’r angen a sefydlwyd yw’r datblygiad a bod
cytbwysedd amlwg o fantais i’r gymuned yn deillio o ganiatáu’r eithriad.
3.18

Meini Prawf yn nodi lle gallai darpariaeth mewn mannau heblaw'r safle
fod yn dderbyniol

3.19

Ni chaniateir datblygu ar safle heblaw'r safle dan sylw oni fo egwyddor
datblygu preswyl wedi ei derbyn ar gyfer y safle y mae'r cais yn ymwneud ag
ef ac ar gyfer y safle(oedd) amgen, a lle bo'r canlynol yn berthnasol:I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Nid oes angen wedi ei ddiffinio am dai perchnogaeth cost isel yn yr ardal
leol agosaf – ond mae angen ar safle amgen
Lle canfuwyd safle amgen, sydd ynddo'i hun yn well o ran trafnidiaeth a
chyfleusterau, na fyddai wedi cael ei ganfod fel arall, a hwnnw wedi cael ei
sicrhau, a heb oblygiadau cynllunio o ran tai fforddiadwy ynghlwm ag ef.
Lle bwriedir darpariaeth gystal, os nad mwy neu well, a fydd yn arwain at
integreiddio gwell ar draws y gymuned gyfan.
Lle bo'r safle y mae'r cais yn ymwneud ag ef yn cwrdd ag angen arbenigol
neu benodol (e.e. ar gyfer pensiynwyr/tai cysgodol) sy'n cael blaenoriaeth
dros dai fforddiadwy.
Lle bo'r safle y mae'r cais yn ymwneud ag ef yn anaddas oherwydd
daearyddiaeth anffafriol, nodweddion problemus y safle neu leoliad
pellennig ar gyfer tai fforddiadwy, a lle bo safle amgen boddhaol wedi ei
sicrhau.
Byddai’r dewis arall o safle’n golygu troi tai sydd eisoes yn bodoli yn dai
fforddiadwy.

3.20

Cyfraniad Ariannol

3.21

Rhaid peidio â pheryglu’r egwyddor o sicrhau tai fforddiadwy ar safle drwy’r
broses gynllunio gan gynigion o arian yn lle hynny, ac wrth ystyried
cyfraniadau byddai’r Cyngor yn awyddus i sicrhau na chollir cyfleoedd i
ddarparu tai fforddiadwy lle mae angen hynny.

3.22

Mewn amgylchiadau eithriadol e.e. pan fo’r safle arfaethedig yn anaddas ar
gyfer tai fforddiadwy a phan nad oes safle arall mwy addas yn eiddo i’r
ymgeisydd, llunnir gofynion cynllunio i sicrhau bod y datblygwr yn gwneud
cyfraniadau tuag at gost darparu tai fforddiadwy ar safle arall.

3.23

O ran cyfraniad ariannol, bydd maint y cyfraniad yn adlewyrchu math a maint
yr adeiladau ynghyd â’r nifer y byddid wedi disgwyl eu darparu ar y safle.
Defnyddia’r Cyngor y cyfraniadau hynny i ariannu tai fforddiadwy mewn man
arall pan fo digon o arian wedi ei dod i mewn a phan fo cyfleoedd addas yn
codi.
Cyfrifir y cyfraniad ariannol ar sail y swm o Grant Tai Cymdeithasol y byddai
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yn disgwyl ei dderbyn gan LlCC i
hwyluso datblygu cynllun tai fforddiadwy. Mae hyn yn seiliedig ar Ganllaw
Cost Dderbyniol LlCC sydd yn nodi cost arferol adeiladu gwahanol fathau o
dai yn yr ardal. Cyfrifir y cyfraniad ariannol ar gyfer pob uned yn ôl 58% o’r
ffigwr hwn.

3.24
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3.25

Fformiwla Taliad

3.26

Mae’r taliad yn seiliedig ar fformiwla a gyfrifir fel a ganlyn:
A x (B x C)

= Swm taladwy

lle bo:
A = Cyfanswm yr unedau fforddiadwy
B = Lefel Canllaw Cost Dderbyniol berthnasol ar gyfer y math o uned dan
sylw
C = Graddfa Grant Tai Cymdeithasol (58% o’r Canllaw Cost Dderbyniol ar
gyfer y math o uned dan sylw)
Enghraifft (ar gyfer datblygiad dychmygol)
Safle Datblygu ar gyfer 30 o Unedau ym Mangor.
10 Uned Fforddiadwy i fod yn rhan o’r datblygiad.
Dim o’r rheini i fod ar y safle felly swm cymudedig yn daladwy fel a ganlyn:
(i) 5 o
(ii) 3 o
(iii) 2 o

Unedau 2 ystafell wely i 3 pherson 5 x (£115,600 x 58%) = £335,240
Unedau 3 ystafell wely i 4 person
3 x (£146,000 x 58%) = £254,040
Unedau 3 ystafell wely i 5 person
2 x (£154,500 x 58%) = £179,104

Cyfanswm y Cyfraniad

£768,384

*Mae’r ffigurau a ddefnyddiwyd yn yr enghraifft uchod yn seiliedig ar lefelau Canllaw Cost
Dderbyniol LlCC a gyhoeddwyd yn Hydref 2007

3.27

Y defnydd a wneir gan y Cyngor o Gyfraniad Ariannol

3.28

Bydd y Cyngor yn ymdrechu i sicrhau y gwna’r defnydd mwyaf rhesymol o
unrhyw gyfraniad a dderbynnir i gynorthwyo gyda darparu tai fforddiadwy.

3.29

Nid yw’r Cyngor o’r farn ei bod yn briodol darparu cymhorthdal ariannol tuag
at ddarpariaeth o dai fforddiadwy lle byddai disgwyl fel arfer i ddatblygwr
ddarparu tai fforddiadwy ar y safle. Bydd y Cyngor yn y lle cyntaf yn
defnyddio unrhyw gyfraniad ariannol tuag at ddarparu cymhorthdal i LCC neu
grŵp cymunedol ffurfiol er hwyluso datblygiad cynllun tai fforddiadwy.

3.30

Mae’r Cyngor, cyn belled ag y gall, eisiau sicrhau tecwch yn y modd bydd yn
gwneud defnydd o unrhyw gyfraniad ariannol. Felly, bydd yn gwneud ei orau i
ddefnyddio unrhyw gyfraniadau ariannol a gaiff i ddarparu tai fforddiadwy yn
ardal dalgylch dibyniaeth CDU y safle ble mae’r cyfraniad wedi deillio.

3.31

Materion yn ymwneud â hyfywdra cynlluniau

3.32

Cydnabyddir bod safleoedd a phrosiectau’n amrywio o ran eu cyd-destun a’u
nodweddion. Mewn rhai achosion mae costau datblygu anarferol yn cyfyngu
ar y cyfle i ddarparu yn unol â gofynion y polisi. Mae’n amlwg bod rhaid dod i
gyd-ddealltwriaeth o’r ffeithiau a’r rhagdybiaethau ariannol sydd yn llunio cyddestun pob cynllun unigol wrth i’r cais gael ei wneud ac wrth ddatblygu.
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3.33

Os yw ymgeisydd yn datgan y byddai cost darparu tai fforddiadwy’n golygu na
fyddai’r safle’n un hyfyw i’w ddatblygu disgwylir i’r datblygwr brofi hynny drwy
ddisgrifio cost a gwerth y datblygiad yn llawn. Bydd y broses hon yn cynnwys
gwerthusiad llawn o economeg y safle ac yn gofyn am gydweithrediad a
dynesiad cyfrifon agored rhwng yr ymgeisydd, y datblygwr neu’r tirfeddiannwr
a’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

3.34

Drwy ddefnyddio dynesiad cyfrifon agored, fel y cyfeiriwyd ato ym Mharagraff
3.33 uchod, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ceisio cyngor Pennaeth
Gwasanaethau Eiddo Corfforaethol y Cyngor ar faterion sydd yn ymwneud â
hyfywdra.

3.35

Os bydd angen, defnyddir y Pecyn Cymorth Cloriannu Datblygiad, a
ddefnyddir gan Awdurdod Cynllunio Lleol a datblygwyr mewn rhannau eraill o
Brydain os bydd unrhyw anghydfod ynglŷn â datblygu tai fforddiadwy ar safle
sydd yn destun cais cynllunio.

3.36

Mae’r pecyn cymorth yn feddalwedd a ddefnyddir i ganfod gwerth gweddilliol
y tir drwy gymharu costau llawn adeiladu datblygiad preswyl gyda’r refeniw a
gynhyrchid trwy werthu tai ynghyd â’r refeniw a gynhyrchid gan y tai
fforddiadwy. Gellir cymharu’r canlyniadau gyda’r wybodaeth am werth
masnachol tir i benderfynu a yw safle penodol yn hyfyw. Wrth gyfrifo gellir
ychwanegu nifer o ofynion cynllunio, yn cynnwys tai fforddiadwy, a gellir
archwilio eu heffaith ar werth gweddilliol y cynllun. Mewn termau syml mae’n
cyfrifo faint o elw y gall y tirfeddiannwr a’r datblygwr eu disgwyl yn ôl
gwahanol senarios.

3.37

Mewn achosion pan fo anghydfod yn parhau bydd angen galw ar y
Gwasanaeth Prisiwr Dosbarth i ddatrys yr anghydfod a’r ymgeisydd fydd yn
talu am hynny.

3.38

Wrth roi ystyriaeth i hyfywdra cynlluniau, bydd Cyngor Gwynedd hefyd yn
gwarchod yn erbyn lleihau oblygiadau tai fforddiadwy mewn ymateb i gyflwr
cyfredol y farchnad, gan na fydd caniatadau cynllunio o bosib yn cael eu
gweithredu am flynyddoedd i’r dyfodol pan fo cyflwr y farchnad wedi gwella.
Mae hyn yn unol â’r arweiniad a ddarperir gan Llywodraeth Cynulliad Cymru
yn dogfen ‘Canllaw Terfynol Datganiadau Cyflenwi Tai Fforddiadwy’ a
gyhoeddwyd yn Chwefror 2009.

3.39

Nodyn:
Yn Atodiad 8 ceir cyfarwyddyd pellach ynglŷn â hyfywdra cynlluniau.
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4.

Mesurau rheoli tai fforddiadwy i’r dyfodol

4.1

Wrth fabwysiadu'r CCA yma, bydd Cyngor Gwynedd yn datgan ei ddull
dewisol o hybu tai fforddiadwy trwy gyfrwng y system gynllunio. Fodd bynnag,
bydd y Cyngor wrth adnabod ei ffyrdd dewisol o sicrhau fforddiadwyedd, yn
fodlon mewn achosion unigol, ystyried trefniadau cadarn eraill er mwyn
cyrraedd yr amcanion yma.

4.2

Mae’n hanfodol sicrhau pan fo tai fforddiadwy yn cael eu darparu eu bod yn
aros yn fforddiadwy i brynwyr a phreswylwyr dilynol. Bydd angen mesurau
cadarn felly i reoli deiliadaeth ac i ddiogelu’r tai dan sylw. Bydd Cyngor
Gwynedd yn defnyddio’r dulliau canlynol er mwyn rheoli’r tai fforddiadwy a
ddatblygir:

4.3

Cytundebau Cyfreithiol (Rhwymedigaeth Cynllunio 106)

4.4

Caiff fforddiadwyedd, rheolaeth a pherchnogaeth unrhyw annedd fforddiadwy
ei sicrhau am byth drwy osod cytundebau a rhwymedigaethau Cynllunio, o
dan Adran 106 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref, ar bob caniatâd cynllunio.
Bydd y Rhwymedigaeth Cynllunio 106 yn berthnasol i bob perchennog dilynol.

4.5

Bydd Rhwymedigaethau Cynllunio Adran 106 yn berthnasol i unigolion,
grwpiau a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Yn ychwanegol at hyn, os
yw anheddau’n rhai a berchnogir yn breifat, bydd angen sicrhau y defnyddir yr
adeilad am byth fel prif gartref person cymwys sydd angen tŷ fforddiadwy.

4.6

Codir ffi gan Gyngor Gwynedd ar ymgeiswyr am dai fforddiadwy i dalu’r
costau sydd ynghlwm wrth baratoi dogfennaeth gyfreithiol y Rhwymedigaeth
Gynllunio Adran 106.

4.7

Bydd Cytundebau Adran 106 yn adlewyrchu'r 5 prawf a osodir allan o fen
Cylchlythyr 13/97. Rhain ydi:1. Rhaid i unrhyw oblygiad fod yn angenrheidiol i sicrhau fod y datblygiad
arfaethedig yn dderbyniol yn nhermau cynllunio.
2. Rhaid i’r oblygiad fod yn berthnasol i gynllunio.
3. Rhaid i’r oblygiad fod yn uniongyrchol berthnasol i’r datblygiad
arfaethedig.
4. Rhaid i oblygiadau fod yn deg a rhesymol o ran perthnasedd graddfa a
math i’r datblygiad arfaethedig.
5. Rhaid i oblygiadau fod yn rhesymol o ran yr holl ystyriaethau eraill.

4.8

Bydd Rhwymedigaethau Cynllunio Adran 106 yn cynnwys yr elfennau
canlynol:
• Disgrifiad o’r unedau fforddiadwy
• Disgrifiad o’r sawl a fydd yn gymwys i feddiannu’r unedau
• Mecanwaith i bennu’r pris
• Mecanwaith diogelu os ailwerthir yr eiddo yn y dyfodol
• Disgrifiad o’r weithdrefn raeadru pan ailwerthir yr eiddo yn y dyfodol

4.9

Bydd y weithdrefn raeadru pan ailwerthir yr eiddo yn y dyfodol yn amrywio yn
ôl y math o anheddiad sydd dan sylw hynny yw a yw datblygiad wedi ei leoli:
• Ar safle o fewn y ffin ddatblygu
• Ar sail Safle Eithrio Gwledig
• Mewn Pentref Gwledig
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4.10

Nodyn:
Ceir gwybodaeth bellach am Rwymedigaethau Cynllunio Adran 106 yn
Atodiad 5.
Mae Atodiad 6 yn ehangu ar y gweithdrefnau ar gyfer rhaeadru ailwerthu a
morgeisiai mewn meddiant mewn perthynas â thai fforddiadwy ar gyfer y
gwahanol fathau o aneddiadau.

4.11

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC)

4.12

Y dull mae’r Cyngor yn ffafrio fwyaf o ran rheoli deiliadaeth y tai fforddiadwy a
ddarperir ar rent neu ran berchnogaeth fydd cael LCC i’w rheoli. Bydd cael
LCC i reoli tai fforddiadwy o’r math yma yn fodd effeithiol o reoli deiliadaeth ac
y dylai hynny sicrhau rheolaeth dros newid perchnogaeth a deiliadaeth yn y
dyfodol.

4.13

Hawliau Enwebu

4.14

Mae’n bwysig sicrhau bod eiddo a ddarperir gan ddatblygwyr fel tai
fforddiadwy, ar safle neu oddi-ar-safle, ar gael i’r rhai hynny sydd gyda’r
angen mwyaf, ar y cychwyn, ac yn y dyfodol. Yn achos datblygiadau ar dir
ym mherchnogaeth Cyngor Gwynedd, bydd y Cyngor yn chwilio i negodi gyda
datblygwyr a/neu LCC i sicrhau fod y Cyngor yn chwarae rhan yn y broses o
enwebu prynwyr ar gyfer y tai a ddarperir am bris fforddiadwy, prynwyr ar
gyfer y tai rhanberchenogaeth a thenantiaid ar gyfer y ddarpariaeth o dai
rhent.

4.15

Hawliau rhag bryniant

4.16

Bydd y Rhwymedigaeth Gynllunio Adran 106 yn cynnwys cymal a fydd yn rhoi
i’r Cyngor neu ei enwebai hawl rhag bryniant pan ailwerthir anheddau
fforddiadwy a sicrhawyd trwy gyfrwng Rhwymedigaeth Gynllunio Adran 106.
Bydd hyn yn caniatáu i’r Cyngor neu ei enwebai gael y cyfle cyntaf i brynu
unrhyw eiddo fforddiadwy pan gaiff ei ailwerthu yn y dyfodol.

4.17

Hyd caniatâd cynllunio ar gyfer tai fforddiadwy

4.18

Yn achos Polisïau CH5, CH7 ac CH12 CDU Gwynedd bydd angen sicrhau na
fydd y Polisi’n cael ei gamddefnyddio ac o ganlyniad, ei danseilio, a hynny’n
arbennig gan ddatblygiad sbeciannol, gan effeithio’n anffafriol ar y cyflenwad
o dai fforddiadwy yn yr hirdymor. Cyfyngir hyd bob caniatâd cynllunio tai
fforddiadwy a gymeradwyir yn unol â Pholisïau CH5, CH7 a CH12 CDU
Gwynedd i 3 blynedd yn hytrach na 5 mlynedd. (Mae hyn yn cael ei seilio ar
Adran 91 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 sydd yn caniatáu cyfyngu hyd
caniatâd cynllunio i 3 blynedd o dan amgylchiadau penodol). Y gred yw, os
oes angen dilys am eiddo o’r fath, y bydd yn cael ei adeiladu’n fuan wedi iddo
dderbyn caniatâd.

4.19

Cyfyngiadau’r Gofrestrfa Tir

4.20

Bydd Cyngor Gwynedd yn trefnu i gyfyngiad Cofrestrfa Tir gael ei osod ar
deitl yr holl dai fforddiadwy a ddatblygir. Bydd y cyfyngiad hwn yn gwahardd
cael gwared â’r eiddo heb yn gyntaf sicrhau caniatâd y Cyngor ac mae’n
galluogi’r Cyngor i orfodi’r cyfyngiadau tai fforddiadwy perthnasol.
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5.

Prif egwyddorion mewn perthynas â dyluniad tai fforddiadwy

5.1

Bydd math, maint a dyluniad tŷ yn effeithio ar ei fforddiadwyedd i’r preswylydd
cyntaf ac i breswylwyr olynol. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn sicrhau
bod unrhyw gynnig i ddatblygu tai fforddiadwy o faint priodol fydd yn ymateb i
angen lleol. Bydd rhaid yn ogystal ystyried y berthynas rhwng maint y plot a
maint yr eiddo/nifer o dai i’w datblygu ayb fel bod hyn hefyd yn adlewyrchu
fforddiadwyedd yr eiddo.

5.2

Dylai pob datblygiad newydd warchod a gwella cymeriad y trefi a’r pentrefi.
Dylai datblygiadau fod yn unol â chymeriad datblygiadau cyfagos yn ogystal
â’r ardal, gan gadw at arddulliau adeiladu lleol. Bydd rhaid rhoi ystyriaeth
benodol i:
•
•
•
•

Leoliad, llunwedd, dwysedd, cyfeiriadedd ag effaith ar y tirlun
Maint, siâp, uchder, mas, graddfa a chyfrannau’r eiddo
Manylion pensaernïol, deunyddiau adeiladu, llawrlun ac effaith ar y ffiniau
Coed pwysig, gwrychoedd a’r nodweddion gwerthfawr eraill sy’n rhan o’r
tirlun

5.3

Safonau Dyluniad ag Ansawdd

5.4

Ni fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn gwahaniaethu rhwng tai marchnad
agored a thai fforddiadwy wrth weithredu ystyriaethau dylunio.

5.5

Dylai pob datblygiad (unai o’r newydd neu bydd yn adnewyddu ac uwchraddio
adeiladau presennol) fel y gofyniad lleiaf fod yn cydymffurfio gyda:
•

Llyfryn Gofynion Ansawdd Datblygu Cymru a gyhoeddwyd gan
Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer tai newydd ac adeiladau
presennol i’w hadfer
Lefel 3 y Cod ar gyfer Tai Cynaliadwy

•

5.6

Bydd rhaid i bob datblygiad gael ei ddatblygu yn unol â Canllawiau Dylunio
Cyngor Gwynedd (Ebrill 2003) a gyda Canllawiau Dylunio Tai Fforddiadwy
Cyngor Gwynedd (Ebrill 2005).

5.7

Bydd rhaid i ddatblygiadau gydymffurfio yn ogystal gyda:
i.
ii.

Polisi Cynllunio Cymru Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio (2009)
Polisïau perthnasol o fewn Cynlluniau Datblygu Unedol Gwynedd
(2001–2016)

5.8

Nodyn:
Mae Atodiad 1 yn cynnwys geiriau Polisi C7 – Adeiladu mewn Modd
Cynaliadwy yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2001-1016).

5.9

Math a Maint Eiddo

5.10

Er mwyn sicrhau bod y tai fforddiadwy a ddarperir yn cwrdd â’r angen lleol am
dai, seilir math a maint yr eiddo i’w ddarparu ar gyngor gan un neu fwy o’r
canlynol: Gwasanaeth Tai'r Cyngor, y Swyddog Tai Fforddiadwy; gan
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a hefyd ar ganlyniadau’r arolygon
perthnasol o’r angen am dai sydd wedi eu cynnal neu ffynonellau achrededig
eraill o wybodaeth.
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5.11

Maint Derbyniol

5.12

Datblygiadau fydd yn derbyn Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth
Cynulliad Cymru

5.13

Bydd rhaid i bob datblygiad sydd yn derbyn Grant Tai Cymdeithasol
gydymffurfio parthed y maint derbyniol gyda’r canlynol:
•
•
•
•
•

Llyfryn Gofynion Ansawdd Datblygu Cymru a gyhoeddwyd gan
Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer tai newydd ac adeiladau
presennol i’w hadfer
Safon Ansawdd Tai Cymru a gyhoeddwyd gan Llywodraeth Cynulliad
Cymru
Safon Cartrefi Am Oes
Gofynion Dyluniad LlCC
“Secured by Design” (menter Heddlu’r D.U.)

5.14

Datblygiadau heb gysylltiad Landlord Cymdeithasol Cofrestredig neu
heb fod yn derbyn Grant Tai Cymdeithasol LlCC

5.15

Bydd angen sicrhau bod y tai fforddiadwy o faint priodol ac yn ymateb i fath
penodol o angen.

5.16

Rhaid i faint anheddau beidio â bod yn ormodol mewn perthynas â maint yr
eiddo y mae galw amdano i gwrdd â’r angen a dargedir (er mwyn osgoi’r
posibilrwydd y bydd yn anfforddiadwy i bobl eraill).

5.17

Er mwyn sicrhau na ddefnyddir y polisi mewn modd anghywir uchafswm maint
unedau fforddiadwy lle nad oes cysylltiad Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig neu le na dderbynnir Grant Tai Cymdeithasol LlCC, fydd:
•
Tŷ unllawr â 2 lofft– 80m2
•
Tŷ unllawr â 3 llofft – 90m2
•
Tŷ unllawr â 4 llofft – 105m2
•
Tŷ deulawr â 2 lofft – 90m2
•
Tŷ deulawr â 3 llofft – 100m2
•
Tŷ deulawr â 4 llofft – 120m2
•
Tŷ deulawr â 5 llofft – 130m2
•
(Garej –20m2 ychwanegol)
(Os bydd yr anheddau’n dai unllawr gyda ffenestri dormer dylid eu hystyried
fel pe baent yn anheddau deulawr).
Mae’r meintiau uchaf a nodir uchod yn cyfeirio at gyfanswm holl arwynebedd
llawr mewnol yr unedau fforddiadwy (hynny yw cyfanswm yr holl loriau o fewn
yr adeilad).

5.18

Wrth benderfynu ar y nifer o ystafelloedd gwely sydd ei angen ar ymgeisydd
am dy fforddiadwy, bydd angen rhoi ystyriaeth i’r canlynol:
Rhaid sicrhau ystafell wely ar gyfer:
• Gwr/gwraig neu bartneriaeth debyg
• Pob person 18 oed neu uwch
• Plant 8 oed neu uwch sydd o ryw (sex) gwahanol i blant o unrhyw oed
• Ni ddylai mwy na dau berson gysgu mewn ystafell wely

Canllaw Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy
28

5.19

Llunwedd a Dosbarthiad

5.20

Er mwyn cynorthwyo i greu cymunedau cymysg a chytbwys, mae’r Awdurdod
Cynllunio Lleol yn edrych i sicrhau cymysgedd o faint, math a fforddiadwyedd
wrth ddatblygu tai newydd. Dylai hyn gynnwys cymysgedd o wahanol fathau
a maint o dai ar y farchnad, fel fflatiau a thai teras ar gyfer teuluoedd llai a thai
i deuluoedd mwy, yn ogystal â thai fforddiadwy i fodloni amrywiaeth o
anghenion lleol am dai. Bydd math a maint y tai fforddiadwy i’w darparu yn
ddibynnol ar yr angen am dai sydd o fewn yr ardal leol pan fo bwriad i
ddatblygu tai newydd.

5.21

Cred yr Awdurdod Cynllunio Lleol, mewn perthynas â safleoedd lle mae tai
fforddiadwy i’w darparu, yw mai yr unig ffordd o sicrhau hyn ydi drwy
integreiddio’r elfen tai fforddiadwy mewn i ddyluniad a llunwedd y safle.

5.22

Ac eithrio’r tai fforddiadwy a ddarperir fel fflatiau, bydd yr Awdurdod Cynllunio
Lleol yn disgwyl yn achos datblygiadau o 10 uned a mwy, fod y tai fforddiadwy
wedi’u gwasgaru ledled y safle yn hytrach na bod wedi’u grwpio gyda’i gilydd
yn un rhan o’r safle.

5.23

Estyniadau i dai fforddiadwy – dileu Hawliau Datblygu a Ganiateir

5.24

Hawliau Datblygu a Ganiateir yw’r hawliau sydd gan berchnogion eiddo i
addasu neu ymestyn yr eiddo heb ganiatâd cynllunio ffurfiol. Bydd yr
Awdurdod Cynllunio Lleol yn rheoli estyniadau i dai fforddiadwy er mwyn
sicrhau bod tai newydd yn aros yn fforddiadwy trwy ddileu’r Hawliau Datblygu
a Ganiateir perthnasol i atal codi estyniadau heb ganiatâd. Nid yw hyn yn
golygu na fydd perchnogion byth yn cael addasu neu ehangu eu cartrefi.
Mae’n golygu y bydd rhaid iddynt gael caniatâd cynllunio cyn gwneud
addasiad/estyniad.

5.25

Wrth ystyried y cais, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn ystyried a fyddai’r
addasiad/estyniad yn debygol o wneud yr eiddo’n anaddas neu’n
anfforddiadwy i berson arall sydd ag anghenion tai lleol. Mewn achosion lle
bydd hynny’n wir, fe wrthodir y cais.
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DOGFENNAU DEFNYDDIOL
1.

Datganiad Cyflenwi Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd 2007-11 (2009)

2.

Cynllun Datblygu Unedol Cyngor Gwynedd 2001 – 2016

3.

Canllawiau Dylunio Cyngor Gwynedd (2003)

4.

Canllawiau Dylunio Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd (2005)

5.

Canllaw Cynllunio Atodol Cyngor Gwynedd: Ymrwymiadau Cynllunio
Cyngor (2009)

6.

Strategaeth Tai Lleol Cyngor Gwynedd 2009-2012

7.

Polisi Cynllunio Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru (2002)

8.

Datganiad Polisi Cynllunio Interim y Gweinidog (01/2006) Llywodraeth
Cynulliad Cymru

9.

Nodyn Cyngor Technegol 1 Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006)

10.

Nodyn Cyngor Technegol 2 Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006)

11.

Nodyn Cyngor Technegol 12 Llywodraeth Cynulliad Cymru (2009)

12.

Pecyn Cymorth (Toolkit) Tai Fforddiadwy Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2006)

13.

Canllaw Terfynol Datganiadau Cyflenwi Tai Fforddiadwy Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2009)
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PWYNTIAU CYSWLLT
CYNGOR GWYNEDD
Swyddog Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd
Swyddog Tai Fforddiadwy
Gwasanaeth Cyfeiriad Strategol
Adran Strategol a Gwella
Cyngor Gwynedd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH
01286 679 498
Ebost taifforddiadwy@gwynedd.gov.uk
Tim Polisi Cynllunio Cyngor Gwynedd
Tim Polisi Cynllunio
Uned Polisi a Perfformiad
Gwasanaeth Amgylcheddol
Adran Rheoleiddio
Cyngor Gwynedd
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH
Ebost polisicynllunio@gwynedd.gov.uk

Adran Rheolaeth Datblygu Cyngor Gwynedd
Adain Rheolaeth Cynllunio Ardal Arfon
Swyddfa Ardal Arfon
Adran Rheoleiddio
Cyngor Gwynedd
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN
01286 682 765

Adain Rheolaeth Cynllunio Ardal Dwyfor
Swyddfa Ardal Dwyfor
Adran Rheoleiddio
Cyngor Gwynedd
Lon y Cob
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5AA
01758 704 118

Ebost Cynllunio@gwynedd.gov.uk
Planning@gwynedd.gov.uk

Ebost: Cynllunio@gwynedd.gov.uk
Planning@gwynedd.gov.uk
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Adain Rheolaeth Cynllunio Ardal Meirionnydd
Swyddfa Ardal Meirionnydd
Adran Rheoleiddio
Cyngor Gwynedd
Cae Penarlag
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2YB
01341 424 414
Ebost: Planning@gwynedd.gov.uk
Cynllunio@gwynedd.gov.uk
Gwasanaeth Tai Cyngor Gwynedd
Gwasanaeth Tai
Swyddfa Ardal Dwyfor
Cyngor Gwynedd
Lon y Cob
Pwllheli
Gwynedd
LL53 5AA
01758 613 131

Gwasanaeth Tai
Swyddfa Ardal Arfon
Cyngor Gwynedd
Penrallt
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1BN
01286 673 113

Gwasanaeth Tai
Swyddfa Ardal
Meirionnydd
Cyngor Gwynedd
Cae Penarlag
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2YB
01341 422 341

HWYLUSYDD TAI GWLEDIG
Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd
Swyddfa Tai Eryri
Sgwar y Parc
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3AD
01766 831083
Ebost arfon@taieryri.co.uk
LANDLORDIAID COFRESTREDIG CYMDEITHASOL
Swyddog Datblygu
Cymdeithas Tai Clwyd
56 Stryd y Dyffryn
Dinbych
Sir Ddinbych
LL16 3BW
01745 815 220

Swyddog Datblygu
Cymdeithas Tai Eryri
Ty Silyn, Y Sgwâr,
Penygroes
Gwynedd
LL54 6LY
01286 881 588

Swyddog Datblygu
Cymdeithas Tai Gogledd
Cymru
Plas Blodwel
Broad Street
Cyffordd Llandudno
Conwy
LL31 9HL
01492 572 727
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RHESTR TERMAU
Nodyn: nid yw’r rhain yn union ddiffiniadau ond fe’u darparir er mwyn rhoi cyflwyniad syml i’r
darllenwr o rai o’r termau technegol a ddefnyddir yn y ddogfen.
Arolwg Anghenion Tai: Arolwg o angen tai o fewn poblogaeth benodedig, yn aml o fewn
cymuned wedi ei adnabod neu dros ardal ehangach megis ar draws Sir gyfan.
Asesiad Marchnad Tai Lleol: Asesiadau Awdurdodau Cynllunio Lleol o’r angen am dai ar y
farchnad agored ac am dai fforddiadwy yn eu hardal(oedd) marchnad dai lleol. Dylid
cyflawni’r asesiadau hyn yn unol â ‘Cyfarwyddyd ynglŷn ag Asesiadau Marchnad Dai Lleol’
Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2006.
Canllaw Cynllunio Atodol: Canllaw ffurfiol a gyhoeddwyd gan y Cyngor sydd yn darparu fwy
o fanylder i gefnogi polisïau cynllunio.
Cymdeithas Tai: Sefydliad sydd yn darparu tai fforddiadwy unai drwy rhent neu berchnogaeth
cost isel.
Cynyddu perchnogaeth [Staircasing]: Mae hyn yn cyfeirio at yr arfer o brynu canrannau
ychwanegol o dŷ rhanberchenogaeth. Mae’r gost o gynyddu perchnogaeth yn ddibynnol ar
brisiad yr eiddo ar adeg ei brynu. Bydd y nifer o gyfranddaliadau a blociau o gyfranddaliadau
y gellir eu prynu mewn eiddo a berchnogir ar y cyd yn amrywio o achos i achos.
Gofynion Ansawdd Datblygu (DQR): Sydd yn gosod allan y gofynion ansawdd lleiafswm ar
gyfer datblygiadau tai o’r newydd neu wedi eu hadfer a ariennir gan Grant Tai Cymdeithasol
Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Grant Tai Cymdeithasol: Grant cyfalaf a roddir i Awdurdodau Lleol gan Lywodraeth y
Cynulliad i ariannu Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i ariannu buddsoddiad mewn tai
cymdeithasol yn llwyr neu’n rhannol.
Hawliau Datblygu Caniataol: Dyma hawliau sydd gan berchnogion eiddo i addasu neu
ymestyn eu heiddo mewn amgylchiadau penodol a hynny heb hawl cynllunio.
Hawliau Enwebu: Yn achos datblygiadau ar diroedd ym mherchnogaeth Cyngor Gwynedd,
bydd y Cyngor yn cadw’r hawl i enwebu person neu bersonau pan gwblheir datblygiadau
newydd neu pan fo tai fforddiadwy presennol yn dod ar gael i’w meddiannu.
Hwylusydd Tai Gwledig: Person annibynnol o’r Cyngor a Chymdeithasau Tai sydd yn
gweithio gyda chymunedau lleol i adnabod angen am dai ac i gynnig arweiniad i gymunedau
gyda’r broses datblygu.
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (RSL): Dyma’r enw technegol am landlordiaid
cymdeithasol sydd yn berchen ar dai cymdeithasol neu sydd yn rheoli tai cymdeithasol ac
sydd wedi eu cofrestru gyda Llywodraeth y Cynulliad ac yn cael eu rheoleiddio ganddi.
Cymdeithasau Tai (sefydliadau annibynnol dielw sydd yn cael ymgeisio am arian Grant Tai
Cymdeithasol) yw’r rhan fwyaf o’r Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.
Lefelau Canllawiau Cost Derbyniol (ACG): Darperir y rhain gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru (LlCC) fel canllawiau am y tebygolrwydd o dderbyn cost cynllun tai at ddibenion Grant
Tai Cymdeithasol. Mae LlCC yn disgwyl y bydd modd cyflawni'r rhan fwyaf o gynlluniau yn
unol â, neu o dan, ACG. Mae lefelau ACG yn cynnwys costau datblygu a chostau caffael.
Morgeisiai mewn meddiant: Golyga berson neu gorff sydd wedi myned fewn i forgais
parthed T wedi ei adeiladu ar y Tir ac wedi cymryd camau yn dilyn methiant gan y benthyciwr
mewn perthynas ag ad-daliad yn daladwy o dan y morgais a gall gynnwys unrhyw dderbyniwr
a benodir gan forgeisiai o’r fath.
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Rhaeadr meddiannaeth: Mecanwaith i sicrhau y canfyddir bob amser, ddeiliaid sydd yn
cwrdd â’r meini prawf ar gyfer meddiannaeth pan ddaw tai fforddiadwy’n wag. Gallai’r
mecanwaith hwn osod allan yr ardaloedd daearyddol a/neu’r mathau o deulu a fyddai’n
gymwys ar gyfer tai o’r fath.
Rhwymedigaeth Cynllunio Adran 106: Mae Adran 106 o Deddf Cynllunio Gwlad a Thref
1990, fel ai diwygiwyd gan Ddeddf 1991, yn galluogi awdurdodau cynllunio i geisio negodi
cyfraniad gan ddatblygwyr tuag at gostau cwrdd â’r isadeiledd angenrheidiol i gefnogi eu
datblygiad.
Safle Eithrio Gwledig: Darn o dir sydd yn gorwedd union gyferbyn ffiniau datblygu mathau
penodol o aneddleoedd a all ellir ei ddefnyddio ar gyfer darparu tai fforddiadwy yn unig.
Tai Cymdeithasol: I bwrpas y Canllaw yma golyga eiddo sydd o dan berchnogaeth y Cyngor,
ymddiriedolaeth tai elusennol neu Landlord Cymdeithasol Cofrestredig lle mae’r rhenti wedi
cael eu sybsideiddio.
Tai Fforddiadwy: Tai ar gael i bobl na allent fforddio rhentu neu brynu tai yn gyffredinol ar y
farchnad agored.
Tai Rhent Sector Preifat: Golyga eiddo ym mherchnogaeth corff preifat, gwirfoddol neu
ddielw, lle nad yw’r lefelau rhent wedi eu sybsideiddio ond er hynny mae’r lefelau rhent wedi
eu gosod ar lefelau fforddiadwy i bobl mewn angen tai yn lleol ac ni fydd yr eiddo wedi dod i
feddiant, neu ei ail-ddatblygu, drwy ddefnydd o arian cyhoeddus.
Yr angen am dai: Mae hyn yn cyfeirio at deuluoedd sydd heb eu tai eu hunain neu’n byw
mewn tai sydd yn cael eu hystyried yn annigonol neu’n anaddas, ac sydd yn annhebygol o
fedru diwallu eu hanghenion trwy gyfrwng y farchnad dai heb rywfaint o gymorth ariannol.
Y galw am dai: Nifer a math/ansawdd y tai y mae teuluoedd am eu prynu neu eu rhentu ac
yn gallu eu fforddio. Mae’n ystyried dewisiadau a’r gallu i dalu fel ei gilydd.
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ATODIAD 1
PolisïauTai Fforddiadwy Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2001-2016

POLISI CH1 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD A DDYNODWYD
Caniateir cynigion i adeiladu tai ar safleoedd wedi eu dynodi ar gyfer defnydd tai fel
a nodir yn y tablau yn Atodiad 3 i’r Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd 2001 - 2016
ac y dangosir ar y Map Cynigion os gellir cydymffurfio gyda’r holl feini prawf
canlynol:
1. bod y safleoedd penodol a nodir ar y Map Cynigion a’r lythyren ‘G’ yn cael eu
datblygu gam wrth gam yn ystod oes y Cynllun;
2. bod y datblygiad yn un sy’n dangos safon o ran math, maint a fforddiadwyedd
y tai, ac o ran ei ansawdd, dyluniad, a ffurf yn unol â’r briff datblygu
perthnasol a baratowyd gan y Cyngor neu brif gynllun y cytunwyd arno.

Eglurhad - Mae'r safleoedd sydd wedi’u dynodi yn y Cynllun wedi eu dewis yn ofalus er mwyn
darparu ffynhonnell o gartrefi newydd ar gyfer angen cyffredinol yn ystod oes y Cynllun. Drwy asesu ac
ymgynghori mae’r Cyngor wedi ceisio sicrhau fod y safleoedd hyn yn addas ar gyfer tai ac nad oes
rhwystrau amlwg i'w datblygu a'u bod ‘ar gael’ yn wirioneddol.
Mae’r Cyngor wedi defnyddio dwysedd o 30 o dai yr hectar fel llinyn mesur ar gyfer cyfrifo nifer y tai i
bob safle. Bydd yr union nifer a ganiateir hyn yn amrywio ychydig yn dibynnu ar nodweddion y safle, yr
ardal o gwmpas, a natur y datblygiad tai arfaethedig. Bwriedir hefyd rhyddhau rhai o’r safleoedd
adeiladu tai mwy gam wrth gam er mwyn rheoli datblygiad ar y safleoedd. Rhoddir mwy o fanylion am y
rhesymau dros yr angen am ddatblygiad gam wrth gam yn y briffiau datblygu. Bydd yr Awdurdod
Cynllunio Lleol yn negodi manylion y datblygiad gam wrth gam gyda’r datblygwr adeg cyflwyno cais
cynllunio, a bydd yn caniatáu i gyflymder y datblygiad adlewyrchu’r amgylchiadau ar y pryd gan ofalu
gwarchod buddiannau o werth cydnabyddedig.
Bydd yn rhaid i ddatblygiadau newydd dalu sylw i ofynion y brîff datblygu perthnasol a baratoir ar gyfer
bob safle tai a ddynodwyd. Yn ogystal, bydd yn rhaid i’r cynnig fod yn addas i’r safle o safbwynt
ystyriaethau cynllunio sylfaenol ac yn unol â’r polisïau perthnasol. Gwrthodir ceisiadau na fyddant yn
cydymffurfio a’r ystyriaethau a’r polisïau hyn.

POLISI CH3 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD HEB EU DYNODI O FEWN FFINIAU
DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A'R CANOLFANNAU TREFOL
Mewn egwyddor, caniateir cynigion i adeiladu tai ar safleoedd priodol sydd heb eu
dynodi o fewn ffiniau datblygu’r Ganolfan Is-Ranbarthol (Bangor) a’r Canolfannau
Trefol (Caernarfon, Pwllheli, Porthmadog a Blaenau Ffestiniog).

Eglurhad - Safleoedd mewnlenwi fydd y rhain yn bennaf, ond mae rhai safleoedd yn dod ar gael yn
annisgwyl hefyd, oherwydd ail-ddatblygu neu ail-leoli defnydd arall, er enghraifft. Er hyn, bydd yn rhaid
gofalu na fydd y datblygiad yn golygu gorddatblygu’r safle nac yn arwain at golli mannau agored. Os
bydd y cynnig i adeiladu 5 uned neu fwy o dai ar safleoedd o'r math hyn, bydd disgwyl i'r cais
gydymffurfio â pholisi CH6 ar dai fforddiadwy.
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POLISI CH4 - TAI NEWYDD AR SAFLEOEDD SYDD HEB EU DYNODI O FEWN
FFINIAU DATBLYGU CANOLFANNAU LLEOL A PHENTREFI
Mewn egwyddor, caniateir cynigion i adeiladu tai newydd ar safleoedd sydd heb eu
dynodi ac sydd oddi mewn ffiniau Canolfannau Lleol a Phentrefi os gellir
cydymffurfio gyda holl bolisïau perthnasol y Cynllun a’r meini prawf canlynol i gyd:
1.

bod cyfran o’r unedau ar bob safle (a fydd yn amrywio o safle i safle) yn
rhai fforddiadwy sy’n cwrdd ag angen lleol cyffredinol a bennwyd am dai
fforddiadwy, oni bai y gellir bodloni’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ar ôl ystyried
y ffactorau perthnasol i gyd, na fyddai’n briodol i ddarparu tai fforddiadwy ar
y safle;
2.
bod maint, cynllun adeiladu, dyluniad a deunyddiau'r tŷ fforddiadwy gan
gynnwys y nifer ystafelloedd gwely yn gymesur a’r angen penodol
adnabuwyd am gartref fforddiadwy;
3.
bod trefniadau boddhaol ar gael i gyfyngu meddiannaeth unrhyw dŷ
fforddiadwy ar y safle yn y lle cyntaf ac am byth i rai sy’n gallu profi angen
lleol cyffredinol am dy fforddiadwy.

Pan ganiateir datblygiad defnyddir amod cynllunio i reoli Hawliau Datblygu a
Ganiateir er mwyn sicrhau na fyddai estyniad neu addasiad yn codi pris yr eiddo tu
hwnt i bris tŷ fforddiadwy sy’n diwallu angen lleol.

Eglurhad - Rhaid i gynigion i adeiladu unedau byw newydd ar safleoedd sydd heb eu dynodi ar gyfer
unrhyw ddefnydd arbennig ac sydd oddi mewn i ffin Canolfannau Lleol (Llanberis, Abermaw, Tywyn,
Bethesda, Penygroes, Nefyn, Penrhyndeudraeth, Criccieth) a phentrefi (rhy niferus i’w henwi) yr ardal
gydymffurfio a’r polisi uchod. Bydd y polisi’n fodd i gynnal cymunedau lleol, yn unol â strategaeth y
Cynllun, trwy hwyluso datblygiad fydd yn cyfrannu at greu cymunedau cymysg cymdeithasol.
Safleoedd mewnlenwi unigol fydd y rhain yn bennaf, ond gall rhai safleoedd mwy yn dod ar gael yn
annisgwyl hefyd, yn sgil ailddatblygu neu adleoli er enghraifft.
Disgwylir i ddarpar ddatblygwyr ddarparu tystiolaeth i ddangos a chyfiawnhau sut y penderfynwyd ar y
math penodol o dai ar gyfer y safle a sut mae hynny’n cyfrannu i greu cymunedau cymysg cymdeithasol.
Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn trafod a negodi gyda’r datblygwr i gynnwys elfen o dai fforddiadwy
ar y safle. Rhoddir ystyriaeth i’r ffactorau isod yn ystod y cyfnod negodi:
•
•
•
•

Addasrwydd y safle
Economeg y ddarpariaeth (math o dai, dwysedd, nifer o unedau arfaethedig)
Costau penodol sy’n gysylltiedig â datblygiad y safle
A fyddai darparu tai fforddiadwy yn amharu ar allu i wireddu amcanion cynllunio
eraill

Os gwelir bod tai fforddiadwy yn bosib ar y safle ar ôl negodi gyda datblygwr yna rhoddir caniatâd
cynllunio yn unig os bydd trefniadau boddhaol ar gael i sicrhau bod y ty / tai yn cael ei gadw fel ty/tai
fforddiadwy i gwrdd ag angen lleol cyffredinol am byth. Bydd cytundeb gyda Landlord Cofrestredig,
cytundebau cyfreithlon (sy’n cynnwys cyfamodau cyfyngol a/ neu Gytundebau Cynllunio 106) yn
enghreifftiau o sut gellir cyfyngu meddiannaeth tai am byth i’r rheini sy’n gallu profi angen lleol
cyffredinol am dy fforddiadwy. Ceir arweiniad pellach ar hyn yn y Canllawiau Cynllunio Atodol Tai
Fforddiadwy ac yn adran Tai Fforddiadwy Canllawiau Dylunio Cyngor Gwynedd.
Oherwydd natur rhai o’r Pentrefi bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn rhoi sylw manwl i leoliad, graddfa,
dwysedd a natur y datblygiad yn ogystal â'r deunyddiau, y dyluniad a’r tirlunio. Mae'r Cyngor yn awyddus
i sicrhau fod datblygiadau’n gweddu i'r safle, y lleoliad a chymeriad y Pentrefi yn enwedig felly y rhai o
fewn AHNE Llyn ac mewn ardaloedd cadwraeth.
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POLISI CH5 - TAI NEWYDD MEWN PENTREFI GWLEDIG
Yn y Pentrefi Gwledig caniateir cynigion ar gyfer datblygiadau preswyl sy’n
cynnwys un neu ddwy uned yn unig. Bydd yn rhaid i’r cynigion gydymffurfio â’r holl
feini prawf canlynol:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

bod angen lleol cymunedol am dy fforddiadwy wedi ei brofi;
bod y safle’n un mewnlenwi rhwng adeiladau sydd wedi eu lliwio ar
y Map Mewnosod perthnasol, neu’n safle union gerllaw adeilad
sydd wedi ei liwio,
na fydd y cynnig yn creu nodwedd ymwthiol yng nghefn gwlad, nac
yn creu patrwm datblygiad tameidiog, nac yn creu datblygiad ar
ffurf rubanog yn groes i batrwm datblygu cyffredinol yr anheddiad;
bod maint yr eiddo yn adlewyrchu’r angen penodol am dy
fforddiadwy o safbwynt maint cyffredinol yr eiddo a nifer yr
ystafelloedd gwely.
oherwydd y lleoliad gwledig mwy sensitif nag arfer, bydd yn rhaid
i’r datblygiad wneud y defnydd gorau o nodweddion naturiol y safle
a chadw unrhyw nodweddion naturiol a geir ar gyrion neu ar ffin y
safle sy’n werth eu cadw.
bod trefniadau boddhaol ar gael i gyfyngu meddiannaeth y ty yn y
lle cyntaf ac am byth i rai sydd ag angen lleol cymunedol am dy
fforddiadwy.

Pan ganiateir datblygiad defnyddir amod cynllunio i reoli Hawliau Datblygu a
Ganiateir er mwyn sicrhau na fyddai estyniad neu addasiadau yn codi pris yr eiddo
tu hwnt i bris ty fforddiadwy sy’n diwallu angen lleol cymunedol. Yn ogystal bydd
amod cynllunio’n cael ei ddefnyddio i sicrhau y bydd y nifer cyfyngedig o
ganiatadau a roddir yn cael eu dwyn ymlaen yn hwylus er mwyn diwallu angen lleol
cymunedol am dai fforddiadwy.

Eglurhad - Nodweddir y Pentrefi Gwledig gan gymeriad cymdeithasol ac amgylcheddol sensitif iawn
ynghyd â lefel gyfyngedig o wasanaethau a chyfleusterau. Yn unol â bwriad y Cynllun i gynnal a
chryfhau cymunedau cynhenid lleol mae'r polisi hwn yn caniatáu nifer cyfyngedig o dai newydd i gwrdd
â’r angen lleol cymunedol am dai fforddiadwy (fel y'i diffiniwyd) yn unig ar safleoedd addas. Trwy
gyfyngu nifer y safleoedd lle y gellid cael caniatad cynllunio, cyfyngir ar nifer y tai fydd yn cael eu
hadeiladu er mwyn sicrhau na fydd cyflymdra’r adeiladu’n cael effaith andwyol ar gymeriad sensitif (yn
amgylcheddol ac yn gymdeithasol) y Pentrefi Gwledig.
I bwrpas y polisi, diffinnir safle mewnlewni fel "bwlch bychan mewn llinell barhaol o ddatblygiad
adeiledig". Mewn rhai amgylchiadau, lle mae tai teras neu dai pâr yn gyffredin, gallai dau ymgeisydd
ddatblygu tai pâr ar y cyd er mwyn arbed costau ar adeiladu a gwasanaethau.
Bydd cyfyngu ar faint y ty yn rheoli ei fforddiadwyedd Mae Adran 91 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref
1990 yn rhoi modd i awdurdodau cynllunio lleol i gyfyngu ar oes caniatâd cynllunio mewn amgylchiadau
penodol. Credir bod cymeriad cymdeithasol ac amgylcheddol sensitif iawn y Pentrefi Gwledig ynghyd a
lefel gyfyngedig y gwasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael ynddynt yn cyfiawnhau defnyddio amod i
gyfyngu oes y caniatâd. Os oes gwir angen am eiddo o’r fath dadleuir y bydd yr eiddo wedi ei
adeiladu’n n fuan ar ôl iddo gael ei ganiatáu.
Oherwydd natur sensitif a gwledig y Pentrefi Gwledig bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn rhoi sylw
manwl i leoliad, graddfa, dwysedd a natur y datblygiad yn ogystal â'r deunyddiau, y dyluniad a’r tirlunio.
Mae'r Cyngor yn awyddus i sicrhau fod datblygiadau’n gweddu i'r safle, y lleoliad a chymeriad y
Pentrefi Gwledig yn enwedig felly'r rhai o fewn AHNE Llyn ac ardaloedd cadwraeth.
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POLISI CH6 - TAI FFORDDIADWY AR BOB SAFLE A DDYNODWYD YN ARDAL Y
CYNLLUN AC AR SAFLEOEDD A DDAW AR GAEL SYDD HEB EU DYNODI O FEWN
FFINIAU DATBLYGU’R GANOLFAN IS-RANBARTHOL A’R CANOLFANNAU TREFOL
Gwrthodir cynigion i ddatblygu tai ar safleoedd neu rannau o safleoedd sydd wedi
eu dynodi ar gyfer nifer penodol o dai yn ardal y Cynllun neu ar safleoedd eraill a
ddaw ar gael yn annisgwyl (ar hap) ym Mangor, Blaenau Ffestiniog, Caernarfon,
Porthmadog a Phwllheli a allai yn eu cyfanrwydd ymdopi gyda 5 neu fwy o unedau
tai, os na ellir cydymffurfio â’r meini prawf canlynol i gyd:
1.

bod canran (fydd yn amrywio o safle i safle) yr unedau a ddarperir
fel rhan o’r cynllun
c.
ar unrhyw safle ym Mangor, Blaenau Ffestiniog, Caernarfon,
Porthmadog a Phwllheli yn rhai sy’n cwrdd ag angen am dai
fforddiadwy, neu
d.
yn achos safleoedd a ddynodwyd ar gyfer tai yn y
Canolfannau Lleol neu’r Pentrefi bod y canran o’r tai yn rhai
fforddiadwy ar gyfer angen lleol cyffredinol,

oni bai y gellir bodloni’r Awdurdod Cynllunio, ar ôl ystyried y ffactorau
perthnasol i gyd, y byddai’n amhriodol darparu tai fforddiadwy ar y safle;
2.
bod trefniadau boddhaol i gyfyngu meddiannaeth y tai fforddiadwy
a ddarperir i rai sy’n gallu profi angen am dai fforddiadwy ym
Mangor, Blaenau Ffestiniog, Caernarfon, Porthmadog a Phwllheli
neu i’r rheini sy’n gallu profi angen lleol cyffredinol am dai
fforddiadwy yn y Canolfannau Lleol neu’r Pentrefi.

Eglurhad - Mae’r Arolwg Anghenion Tai yn nodi fod angen darparu isafswm o 105 o unedau
fforddiadwy y flwyddyn yn ardal y Cynllun. Mae angen i ganran o’r unedau byw newydd fod yn unedau
fforddiadwy oherwydd anallu pobl leol i gystadlu yn y farchnad dai leol (prynu neu rentu). Trwy
ddefnyddio cyfuniad o drothwyon ar sail capasiti safleoedd a thargedau dangosol penodol, rhagwelir y
gellir darparu oddeutu 656 o dai fforddiadwy newydd yn ardal y Cynllun ar safleoedd a ddynodwyd ar
gyfer tai. Bydd disgwyl i safleoedd eraill a ddaw ar gael yn annisgwyl ym Mangor, Blaenau Ffestiniog,
Caernarfon, Porthmadog a Phwllheli gyfrannu at y galw yma hefyd a bydd y trothwy ar sail capasiti
safleoedd yn rhoi arweiniad i ddatblygwyr ynglŷn â phryd fydd angen trafod y ddarpariaeth tai
fforddiadwy gyda’r Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd hyn oll yn ychwanegol i nifer y tai fforddiadwy a
ddaw ymlaen ar safleoedd heb eu dynodi mewn Canolfannau Lleol, Pentrefi, Pentrefi Gwledig,
safleoedd eithrio gwledig a thai fforddiadwy a ddaw trwy drosi adeiladau.
Mae’r anallu i gystadlu yn y farchnad dai leol yn arwydd o gyflogau isel ac economi wan ac fe’i hamlygir
gan gystadleuaeth o du mewnfudwyr am dai ar draws y Sir. Yn y gorffennol, roedd cystadleuaeth gan
fewnfudwyr am dai yn digwydd yn yr ardaloedd arfordirol poblogaidd yn bennaf ond bellach, gyda
newidiadau mewn dulliau gweithio, ymddeoliadau cynnar, technoleg gwybodaeth yn ogystal â chyflogau
a chyfleoedd gwell yn y trefi a’r dinasoedd, mae’r pwysau wedi ymestyn drwy’r Sir gyfan ac mae’r bwlch
fforddiadwyedd wedi lledu.
Er mwyn asesu’r angen sydd am dai fforddiadwy mewn ardal benodol bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol
yn ystyried yr wybodaeth fydd wedi ei chynnwys yn yr Arolwg Anghenion Tai diweddaraf ac unrhyw
arolwg lleol arall fydd wedi ei gwblhau ac wedi ei gymeradwyo gan y Cyngor. Bydd y polisi’n berthnasol
i safleoedd a ddynodwyd ar gyfer nifer penodol o dai yn ardal y Cynllun a safleoedd unigol eraill a ddaw
ar gael ym Mangor, Blaenau Ffestiniog, Caernarfon, Porthmadog a Phwllheli a fyddai’n gallu ymdopi
gyda 5 uned neu fwy. Mae’r polisi hefyd yn berthnasol i safle datblygu sy’n ffurfio rhan o safle mwy a
fyddai, o’i gymryd yn ei gyfanrwydd, yn croesi’r trothwy capasiti o 5 uned neu fwy. O ystyried
canlyniadau Arolwg Anghenion Tai 2000 ac unrhyw arolwg lleol arall a gymeradwyir gan y Cyngor
gosodwyd targed dangosol o rhwng 10% ac 50% o dai fforddiadwy ar gyfer pob safle a ddynodwyd.
Ceir manylion y targedau dangosol yma yn y tablau yn Atodiad 3 i’r Cynllun ac yn y briffiau datblygu
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sydd ar gael ar wahân i’r Cynllun yma. Mae’r targedau dangosol yn seiliedig ar arolwg desg o’r angen
am dai fforddiadwy a’r ffactorau isod:
•
•
•
•

addasrwydd y safle
economeg y ddarpariaeth (y math o dai, dwysedd, nifer yr unedau a fwriedir)
costau penodol ynghlwm wrth ddatblygu'r safle
a fyddai darparu tai fforddiadwy’n atal cyfle i wireddu amcanion cynllunio eraill

Bydd yr Awdurdod Cynllunio’n trafod y targedau dangosol a negodi gyda datblygwyr i gynnwys elfen o
dai fforddiadwy ar safleoedd sy’n ddarostyngedig i’r polisi hwn. Bydd yn ofynnol i ddarpar ddatblygwr
gyflwyno tystiolaeth i ddangos a chyfiawnhau sut mae wedi penderfynu ar y math penodol o dai ar y
safle a sut mae hynny’n cyfrannu tuag at greu cymunedau cymysg.

POLISI CH7 - TAI FFORDDIADWY AR SAFLEOEDD EITHRIO GWLEDIG SY’N UNION
AR GYRION PENTREFI A CHANOLFANNAU LLEOL
Caniateir cynigion am dai fforddiadwy ar safleoedd gwledig addas sy’n union ar ffin
Pentrefi a Chanolfannau Lleol, fel eithriad i bolisïau tai arferol, os gellir
cydymffurfio â'r holl feini prawf canlynol:
1.
2.
3.
4.

y profwyd bod angen lleol cyffredinol am dai fforddiadwy;
y bydd y datblygiad yn ffurfio estyniad rhesymegol i’r Pentref neu’r
Ganolfan Leol;
na fyddai’r datblygiad yn ffurfio estyniad annerbyniol i gefn gwlad
nac yn creu patrwm datblygu tameidiog;
bod trefniadau boddhaol ar gael i gyfyngu meddiannaeth tŷ/ tai
fforddiadwy a ddarperir yn y lle cyntaf ac am byth i rai sy’n gallu
profi angen lleol cyffredinol am dŷ fforddiadwy.

Eglurhad - Pan fo’r Arolwg Anghenion Tai neu arolygon annibynnol sydd wedi derbyn arweiniad neu
gymorth gan y Cyngor neu Landlord Cymdeithasol Cofrestredig, yn dangos bod diffyg tai fforddiadwy
mewn ardal wledig bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol, fel eithriad i bolisïau cynllunio arferol, yn fodlon
rhyddhau safleoedd oddi allan i ffiniau Canolfannau Lleol a Pentrefi (nid Pentrefi Gwledig) ar gyfer
cynllun tai fforddiadwy os gellir cydymffurfio â’r meini prawf yn y polisi uchod. Rhoddir ystyriaeth i
gynigion am dai unigol yn unig os y byddai datblygiad o’r fath yn gweddu i’r safle a chymeriad y Pentref
neu’r Ganolfan Leol gyfagos ac yn hyrwyddo patrwm datblygu cynaliadwy.
Mae meini prawf caeth wedi eu gosod er sicrhau na chaniateir datblygiadau anaddas fyddai’n cael
effaith niweidiol ar yr amgylchedd gwledig. Y nod yw cyflenwi tai fforddiadwy yn y Canolfannau a’r
Pentrefi ar safleoedd sydd wedi eu dynodi ar gyfer tai neu safleoedd eraill a ddaw ar gael yn annisgwyl.
Pwrpas y polisi eithrio gwledig yw rhyddhau safleoedd ar gyrion Pentrefi a Chanolfannau Lleol ar gyfer
tai fforddiadwy lle na fyddai tai yn cael eu caniatáu yn arferol. Oherwydd hyn bydd gofyn i’r tir ar gyfer y
datblygiad gael ei ryddhau am bris gostyngedig fyddai’n fantais er mwyn darparu’r tai fforddiadwy. Bydd
hyn yn bris uwch na’i werth amaethyddol ond yn sylweddol is na thir a leolir o fewn ffiniau datblygu.
Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol angen rhwymedigaeth gyfreithiol drwy Gytundeb 106 i gyfyngu
meddiannaeth tai ar safleoedd o'r math hyn i drigolion lleol sydd ag angen am dai fforddiadwy fel y
diffinnir ar ddechrau’r polisïau hyn. Bydd hyn yn wir hyd yn oed yn achos Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig oherwydd natur eithriadol caniatáu datblygiad tai yn groes i ganllawiau cynllunio arferol.
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POLISI CH8 -

ESTYNIADAU AC ADDASIADAU I DAI FFORDDIADWY A THAI

NEWYDD YNG NGHEFN GWLAD
Caniateir estyniadau ac addasiadau i dai fforddiadwy a thai newydd yng nghefn
gwlad cyn belled ag y bo maint a graddfa’r tŷ ar ôl yr estyniad neu’r addasiad yn
adlewyrchu’r bwriad i sicrhau y bydd manteision tai fforddiadwy a thai newydd yng
nghefn gwlad yn parhau am byth a bod y cynnig yn gweddu i’r tŷ gwreiddiol a’r ardal
leol.

Eglurhad - Mae’r polisi hwn yn berthnasol i dai sydd wedi derbyn caniatâd gan eu bod yn darparu
ffynhonnell bwysig o dai fforddiadwy yn yr ardal neu’n dai sy’n derbyn caniatâd gan eu bod yn diwallu
angen swyddogaethol sydd wedi ei brofi mewn cysylltiad ag amaethyddiaeth neu angen swyddogaethol
arbennig arall. Pan roddwyd caniatâd cynllunio i adeiladu’r tŷ gofalodd yr Awdurdod Cynllunio fod maint y
tŷ yn gymesur â’r angen am dŷ fforddiadwy neu’n gymesur â gofyniad swyddogaethol menter sefydledig.
Er mwyn rheoli’r sefyllfa yn y dyfodol defnyddiwyd amodau cynllunio i’w gwneud hi’n ofynnol i wneud cais
cynllunio ar gyfer pob estyniad neu addasiad i’r mathau yma o dai. Yn ogystal ag ystyried materion yn
ymwneud ag edrychiad yr estyniad a’i effaith ar yr ardal leol (a cheir arweiniad pellach ar hynny ym
Mholisi B23 y Cynllun ac yng Nghanllawiau Dylunio Gwynedd), bydd yr Awdurdod Cynllunio’n ystyried a
fydd yr addasiad/ estyniad yn debygol o wneud yr eiddo’n anaddas neu anfforddiadwy i berson arall fydd
ag angen am dŷ o’r math yma yn y dyfodol. Ceir arweiniad pellach ar hyn yn Cyfarwyddyd Cynllunio
Atodol - Tai Fforddiadwy Cyngor Gwynedd.

POLISI CH11 - TROSI ADEILADAU O FEWN FFINIAU DATBLYGU CANOLFANNAU
LLEOL A PHENTREFI AR GYFER DEFNYDD PRESWYL
Caniateir cynigion i drosi adeiladau ar gyfer defnydd preswyl o fewn ffiniau datblygu
os gellir cydymffurfio â'r holl feini prawf canlynol:
1.

2.

3.

os yw’r adeilad wedi ei leoli yn un o’r Canolfannau Lleol neu un o’r
Pentrefi bod cyfran o’r unedau (a fydd yn amrywio o safle i safle) yn rhai
sy’n cwrdd ag angen lleol cyffredinol am dai fforddiadwy, oni bai y gellir
bodloni’r Awdurdod Cynllunio Lleol, ar ôl ystyried y ffactorau perthnasol
i gyd, na fyddai’n briodol darparu tai fforddiadwy ar y safle;
na fydd y cynnig yn arwain at golli llety gwyliau â gwasanaeth yn un o'r
prif ganolfannau gwyliau a restrir yn yr eglurhad isod os nad oes
tystiolaeth gref wedi ei chyflwyno i’r Cyngor yn dangos fod yr eiddo
wedi ei farchnata’n aflwyddiannus am bris rhesymol a theg fel llety
gwyliau am gyfnod parhaol o 12 mis;
na fydd y cynnig yn arwain at golli adnodd neu wasanaeth cymunedol os
nad oes tystiolaeth gref, berthnasol wedi ei gyflwyno i’r Cyngor fod yr
eiddo wedi ei farchnata’n aflwyddiannus fel busnes ar werth am bris
rhesymol a theg am gyfnod parhaol o 12 mis.

Pan ganiateir trosi adeilad yn unol â’r polisi hwn o fewn un o’r Canolfannau Lleol
neu’r Pentrefi, bydd trefniant addas yn ei le i gyfyngu meddiannaeth yr unedau yn y
lle cyntaf ac am byth i rai sydd ag angen lleol cyffredinol am dŷ fforddiadwy. Mewn
achosion priodol bydd amod yn diddymu hawliau datblygu cyffredinol a ganiateir er
mwyn sicrhau fod rheolaeth gynllunio gyflawn dros ddatblygiadau yn ymwneud â’r
adeilad dan sylw a’r cwrtil o’i amgylch.

Eglurhad - Drwy ganiatáu trosi adeiladau addas yn dai neu’n fflatiau mewn Canolfannau Lleol a
Phentrefi bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn lleihau'r pwysau i ddatblygu ar safleoedd tir glas. Mae
llawer o adeiladau sy’n addas i'w trosi ar gyfer defnydd preswyl gan gynnwys cyn gapeli ac eglwysi,
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swyddfeydd a banciau. Bydd rhagdybiaeth yn erbyn trosi adeilad sy’n cael ei ddefnyddio i ddarparu
adnodd neu wasanaeth cymunedol yn unrhyw ganolfan neu bentref, neu be fyddai’n trosi felly’n arwain at
golli llety gwyliau yn y prif ganolfannau gwyliau a ddiffinnir ar gyfer pwrpas y polisi fel: Aberdaron,
Abermaw, Abersoch, Criccieth, Llanberis, a Thywyn.

POLISI CH12 - TROSI ADEILADAU O FEWN PENTREFI GWLEDIG AC YNG NGHEFN
GWLAD AGORED AR GYFER DEFNYDD PRESWYL
Mewn pentrefi gwledig ac yng nghefn gwlad ni chaniateir trosi adeiladau ar gyfer
defnydd preswyl heb allu profi yn gyntaf na ellir sicrhau defnydd economaidd addas
ar gyfer yr adeiladau. Bydd caniatâd cynllunio i drosi’r adeilad i ddefnydd preswyl
yn amodol ar allu cwrdd â'r meini prawf isod i gyd:
1.
2.

3.

4.

bod angen lleol cymunedol am dŷ fforddiadwy wedi ei brofi;
na fydd y cynnig yn arwain at greu nifer sylweddol o unedau
preswyl newydd a fyddai’n debygol o gael effaith niweidiol ar
strwythur a chymeriad y pentref a/neu’r gymuned mae’n rhan ohono.
na fydd y bwriad yn arwain at golli adnoddau neu wasanaeth
cymunedol os nad oes tystiolaeth gref wedi ei chyflwyno i’r Cyngor
fod yr eiddo wedi ei farchnata’n aflwyddiannus fel uned ar gyfer y
defnydd perthnasol am bris rhesymol a theg, ar werth neu ar rent,
am gyfnod parhaol o 12 mis.
bod trefniadau boddhaol ar gael i gyfyngu meddiannaeth y tŷ yn y
lle cyntaf ac am byth i rai sydd gydag angen lleol cymunedol am dŷ
fforddiadwy.

Mewn achosion priodol pan ganiateir datblygiad defnyddir amod cynllunio i reoli
Hawliau Datblygu a Ganiateir er mwyn sicrhau fod rheolaeth gynllunio gyflawn dros
ddatblygiadau sy’n gysylltiedig â’r adeilad dan sylw a’r cwrtil o’i amgylch.

Eglurhad - Yn unol â chyngor y Cynulliad a gan fod datblygu’r economi a chynyddu cyflogaeth yn
flaenoriaeth gan y Cyngor, ni chaniateir cynigion i drosi adeiladau gwledig at ddefnydd preswyl oni bai y
gwnaethpwyd pob ymdrech i ddarganfod defnydd economaidd addas i ddechrau neu y byddai trosi’r
adeiladau yn arwain at grynhoad o ddefnyddiau tebyg, megis llety gwyliau hunanwasanaeth, gan
arwain at effaith negyddol ar yr ardal leol. Gweler Polisi D10 ar drosi adeiladau ar gyfer defnydd
diwydiant/cyflogaeth a pholisiau D14 a D15 ar gyfer trosi yn llety gwyliau. Os oes prawf bod y cyfryw
ymdrechion wedi methu bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn fodlon caniatáu trosi ar gyfer defnydd
preswyl os gellir cydymffurfio'n llawn gyda'r polisi uchod a Pholisi C4 sydd yn ymwneud ag
ailddefnyddio adeiladau. Mewn rhai achosion, pan fo’r adeilad mewn lleoliad amlwg bydd yr Awdurdod
Cynllunio Lleol yn dileu Hawliau Datblygu a Ganiateir er mwyn sicrhau fod rheolaeth gynllunio gyflawn
dros ddatblygiadau sy’n ymwneud â'r adeilad dan sylw a'r cwrtil o'i amgylch.

POLISI C7 - ADEILADU MEWN MODD CYNALIADWY
Gwrthodir cynigion ar gyfer datblygiadau newydd, neu i addasu a newid defnydd tir
neu adeiladau, pan nad ydynt wedi dangos fod materion yn ymwneud â defnyddio
deunyddiau adeiladu mwy cynaliadwy, effeithlonrwydd ynni, ailgylchu gwastraff a
defnydd hirdymor yr adeilad wedi eu hystyried.
Er mwyn lleihau effaith niweidiol datblygiad ar yr amgylchedd bydd yn rhaid i
gynigion am adeiladau newydd, addasu adeiladau neu newid defnydd tir neu
adeiladau gydymffurfio â'r meini prawf canlynol oni bai y gellir dangos ei bod yn
anymarferol gwneud hynny:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

cadw ac ailddefnyddio adeiladau presennol;
gwella effeithlonrwydd ynni trwy ystyried gosodiad, dyluniad a
chyfeiriadaeth;
ymgorffori gwaith tirlunio a phlannu a fydd yn darparu cysgod
digonol i’r adeilad(au) rhag y tywydd;
defnyddio systemau draenio nad ydynt yn cynyddu’r perygl o
lifogydd nac yn cael effaith sylweddol ar amodau hydrolegol lleol;
defnyddio deunyddiau adeiladu cynaliadwy o ffynonellau lleol a
deunyddiau o ffynonellau cynaliadwy ardystiedig;
ymgorffori mesurau lleihau gwastraff (fel compostio yn y cartref), a
chyfleusterau ailgylchu, didoli, storio a chasglu gwastraff;
ymgorffori mesurau cadwraeth dŵr (e.e. casglu dŵr glaw);
darparu adeiladau gydol oes y gellir eu hailddefnyddio neu eu
haddasu’n hwylus i’w defnyddio yn y dyfodol; a
darparu’r cyfle i rannu cyfleusterau pan fo hynny’n briodol.

Bydd angen Adroddiad Cyngor Dylunio Ynni i gyd-fynd â phob cais cynllunio (ar
wahân i rai amlinellol) ar gyfer adeiladau dibreswyl dros 1000 metr sgwâr.
Bydd cymwysterau effeithlonrwydd ynni datblygiad arfaethedig yn cael eu hasesu
yn erbyn y safonau a sefydlwyd gan y Côd ar gyfer Tai Cynaliadwy neu BREEAM.

Eglurhad - Wrth ystyried ceisiadau cynllunio am adeiladau newydd neu i addasu, estyn neu newid
defnydd adeilad presennol, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn disgwyl gweld agwedd ddyfeisgar tuag
at gynllun a dyluniad y datblygiad arfaethedig. Dylai’r cynllun a’r dyluniad adlewyrchu’r angen i leihau
effaith niweidiol datblygiadau ar yr amgylchedd ac y mae rhychwant eang o fesurau y gellir eu
mabwysiadu wrth gynllunio ac adeiladu datblygiadau newydd a fydd yn gymorth i gyflawni hyn. Er
enghraifft, dylai cynllun datblygu a dyluniad adeilad newydd gyfrannu at gadwraeth ynni drwy sicrhau
fod yr adeilad yn wynebu’r de a sicrhau cynllun tirlunio sy’n cysgodi’r adeilad rhag y gwynt. Gall y math o
ddeunyddiau adeiladu gael effaith yn ogystal. Defnyddir llawer mwy o ynni i gynhyrchu rhai deunyddiau
o gymharu â deunyddiau eraill a gall defnyddio deunyddiau lleol arbed ynni drwy leihau’r angen i deithio.
Os codir adeiladau gan ystyried anghenion hirdymor y defnyddwyr, gellir osgoi codi estyniadau ac
adeiladau newydd. Cynhwysir manylion pellach ynglŷn â’r egwyddorion hyn yng Nghanllawiau Dylunio
Gwynedd 2002. Mae ffynonellau cyngor eraill yn cynnwys, er enghraifft, y Sefydliad Ymchwil Adeiladu,
CIRIA (Construction Industry Research and Information Association), a’r Cyngor Stiwardiaeth
Coedwigaeth.
Disgwylir i’r Adroddiad Cyngor Dylunio Ynni sy’n ofynnol mewn perthynas â cheisiadau cynllunio (ar
wahân i rai amlinellol) ar gyfer adeiladau newydd dibreswyl dros 1000 metr sgwâr gynnwys argymhellion
yn ymwneud ag effeithlonrwydd ynni a thechnolegau adnewyddadwy priodol y gellid eu hymgorffori yn y
datblygiad. Dylai’r datblygwr hefyd ddarparu ei ymateb i’r adroddiad hwnnw i gyd-fynd a’r cais. Os yw’r
Awdurdod Cynllunio Lleol o’r farn na roddwyd digon o ystyriaeth i faterion ynni wrth ddylunio prosiect
adeiladu dibreswyl dros 1000 metr sgwâr, yna bydd caniatâd cynllunio yn cael ei wrthod.
Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi derbyn y Côd ar gyfer Tai Cynaliadwy fel y dull mae yn ei ffafrio
ar gyfer asesu cynaliadwyedd tai newydd. Ar gyfer pob math arall o adeilad mae Llywodraeth y
Cynulliad wedi derbyn BREEAM (Dull Asesiad Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladau)
Ardderchog.
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ATODIAD 2
Lefelau rhent preifat fforddiadwy
Dyma’r uchafswm rhenti tai fforddiadwy’r sector preifat yn 2009 (ar sail data CACI Paycheck
2008):
Ardal
Dalgylch y
CDU

Canolrif
incwm
cartrefi

Bangor
Caernarfon
Porthmadog
Llŷn
Tywyn
Dolgellau
Bala
Ffestiniog

£24,477
£25,580
£24,452
£23,995
£24,086
£23,904
£25,419
£21,865

Fflat 1 lofft
£56.49
£59.03
£56.43
£55.37
£55.58
£55.16
£58.66
£50.46

Fflat 2 lofft
Tŷ 2 lofft
Rhenti wythnosol
£65.90
£75.31
£68.87
£78.71
£65.83
£75.24
£64.60
£73.83
£64.85
£74.11
£64.36
£73.55
£68.44
£78.21
£58.87
£67.28

Tŷ 3 llofft

Tŷ 4 llofft

£84.73
£88.55
£84.64
£83.06
£83.37
£82.74
£87.99
£75.69

£94.14
£98.38
£94.05
£92.29
£92.64
£91.94
£97.77
£84.10

Y fformiwla a ddefnyddiwyd
Lefel rhent wythnosol fforddiadwy ar gyfer fflat 1 lofft =
wythnosol ardal dalgylch dibyniaeth y CDU

12% o ganolrif incwm

Lefel rhent wythnosol fforddiadwy ar gyfer fflat 2 lofft =
wythnosol ardal dalgylch dibyniaeth y CDU

14% o ganolrif incwm

Lefel rhent wythnosol fforddiadwy ar gyfer tŷ 2 lofft = 16% o ganolrif incwm wythnosol
ardal dalgylch dibyniaeth y CDU
Lefel rhent wythnosol fforddiadwy ar gyfer tŷ 3 llofft =
wythnosol ardal dalgylch dibyniaeth y CDU

18% o ganolrif incwm

Lefel rhent wythnosol fforddiadwy ar gyfer tŷ 4 llofft =
wythnosol ardal dalgylch dibyniaeth y CDU

20% o ganolrif incwm

Nodyn pwysig:
Bydd Cyngor Gwynedd yn cyhoeddi’r lefelau rhent diweddaraf bob blwyddyn.
Prisiau gwerthu tai fforddiadwy (heb gysylltiad Landlord Cymdeithasol Cofrestredig)
Data uchafswm ar gyfer prisiau gwerthu tai fforddiadwy yn 2009 (ar sail data CACI Paycheck
2008):
Ardal Dalgylch
Dibyniaeth
y
CDU
Bangor
Caernarfon
Porthmadog
Llyn
Tywyn
Dolgellau
Bala
Ffestiniog

Canolrif
incwm
cartrefi
£24,477
£25,580
£24,452
£23,995
£24,086
£23,904
£25,419
£21,865

Fflat 1 loft

Fflat neu dŷ 2
lofft

Tŷ 3 llofft

Tŷ 4 Lloft

£54,393.33
£56,844.44
£54,337.78
£53,322.22
£53,524.44
£53,120
£56,486.67
£48,588.89

£67,991.67
£71,055.55
£67,922.22
£66,652.78
£66,905.55
£66,400
£70,608.33
£60,739.11

£81,590
£85,266.67
£81,506.67
£79,983.33
£80,286.67
£79,680
£84,730
£72,883.33

£95,188.33
£99,477.78
£95,091.11
£93,313.89
£93,667.78
£92,960
£98,851.67
£85,030.55
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Y fformiwla a ddefnyddir
Pris fforddiadwy ar gyfer 1 lofft = canolrif incwm wythnosol ardal dalgylch dibyniaeth
y CDU x 2 + blaendal o 10%
Pris fforddiadwy ar gyfer 2 lofft = canolrif incwm wythnosol ardal dalgylch dibyniaeth
y CDU x 2.5 + blaendal o 10%
Pris fforddiadwy ar gyfer 3 llofft = canolrif incwm wythnosol ardal dalgylch dibyniaeth
y CDU x 3 + blaendal o 10%
Pris fforddiadwy ar gyfer 4 llofft = canolrif incwm wythnosol ardal dalgylch dibyniaeth
y CDU x 3.5 + blaendal o 10%
Nodyn pwysig:
Bydd y pris fformiwla ar gyfer y gwerthiant cyntaf yn cael ei adolygu’n flynyddol i gyd-fynd â
newidiadau yn y canolrif incwm cartrefi, a gaiff ei ddiweddaru’n flynyddol, ym mhob ardal
gymunedol. Bydd Cyngor yn cyhoeddi diweddariad i’r prisiau yn flynyddol. Fodd bynnag,
unwaith y bydd y % o ostyngiad wedi ei bennu mewn perthynas ag eiddo penodol, bydd
ailwerthiannau’n gorfod cadw at y % o ostyngiad yn erbyn y Gwerth Marchnad Agored ar y
pryd.
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ATODIAD 3
GWYBODAETH MEWN PERTHYNAS Â SUT I GYFLWYNO CAIS CYNLLUNIO
AR GYFER DARPARU TAI FFORDDIADWY
i) CAMAU CYCHWYNNOL
Dylid cynnal asesiad o’r tai presennol yn yr ardal i weld a oes modd dod i
feddiant rhai ohonynt (i’w hadnewyddu / trosi / moderneiddio fel y bo angen) er
mwyn diwallu’r angen am dai fforddiadwy cyn cynnig datblygu tai newydd.
Rhaid i gyfarfod cychwynnol gymryd lle rhwng perchennog y tir a / neu’r
datblygwr, y Landlord Cymdeithasol Cofrestredig perthnasol yn ogystal ag
Swyddogion o Wasanaethau Rheolaeth Datblygu, Polisi Cynllunio, Tai, Priffyrdd,
Cyfreithiol ac Eiddo Cyngor Gwynedd. Bydd y cyfarfod hwn yn sicrhau bod pawb
perthnasol yn hollol ymwybodol o’r cychwyn cyntaf o bob cynigiad yn ogystal â’r
oblygiadau sy’n gysylltiedig ag unrhyw gynigiad.
ii) NIFER O DAI FFORDDIADWY I’W DARPARU
a) Safleoedd oddi fewn y ffin datblygu
Gall tai fforddiadwy gael eu caniatáu i’w darparu ar safleoedd penodol oddi fewn
ffin datblygu mathau amrywiol o aneddleoedd. Mae’r safleoedd yn cynnwys y
rhai sydd wedi eu dynodi yn benodol ar gyfer tai, safleoedd heb eu dynodi, neu
safleoedd a ddaw ar gael yn annisgwyl (ar hap) ar gyfer adeiladu tai. Bydd y
nifer o dai fforddiadwy i’w darparu yn unol â gofynion y Polisïau perthnasol oddi
fewn Cynllun Datblygu Unedol Cyngor Gwynedd.
b) Safleoedd Eithrio Gwledig
Rhaid i bob ty a ddarperir ar Safle Eithrio gwledig fod yn dai fforddiadwy ar gyfer
pobl leol mewn gwir angen y math yma o ddarpariaeth tai.
iii) DARPARIAETH ‘ARALL’ O DAI FFORDDIADWY
Mae'n well gan y Cyngor sicrhau tai fforddiadwy ar y safle lle bynnag y bo modd.
Serch hynny, bydd y Cyngor yn fodlon ystyried, mewn amgylchiadau eithriadol,
cytuno naill ai y darperir tai fforddiadwy ar safleoedd amgen neu y sicrheir
cyfraniadau cyllidol er mwyn gwneud darpariaeth o'r fath yn bosibl.
iv) SICRHAU FFORDDIADWYEDD
Rhaid sefydlu trefniadau i sicrhau bod y manteision yn parhau i’r dyfodol ac am
byth i bobl leol nad ydynt yn gallu bod mewn meddiant tai sydd yn gyffredinol ar
gael ar y farchnad agored. Caiff y trefniadau yma eu trafod yn Rhan 4 ac
Atodiadau 5 a 6 y Canllaw Cynllunio Atodol.
v) HAWLIAU ENWEBU
Yn achos datblygiadau ar diroedd ym mherchnogaeth Cyngor Gwynedd, bydd y
Cyngor yn chwilio i negodi gyda datblygwyr a/neu landlordiaid cymdeithasol
cofrestredig i sicrhau fod y Cyngor yn chwarae rhan yn y broses o enwebu
prynwyr ar gyfer y tai a ddarperir am bris fforddiadwy, prynwyr ar gyfer y tai
rhanberchenogaeth a thenantiaid ar gyfer y ddarpariaeth o dai rhent.
vi) CYNLLUN, MAINT, LLUNWEDD AC AMSERIAD YR ADEILADU
Ac eithrio tai fforddiadwy a ddarperir drwy fflatiau, bydd yr Awdurdod Cynllunio
Lleol yn disgwyl yn achos pob cynllun 10 uned neu fwy, i’r tai fforddiadwy gael eu
‘grwpio’ ledled y safle yn hytrach na bod wedi’u lleoli gyda’i gilydd mewn un rhan
o’r safle. Bydd manylion am amseriad y gwaith adeiladu ac am yr elfen o dai
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fforddiadwy mewn perthynas â datblygu’r safle cyfan yn rhan o’r Cyfamod
Cyfyngol neu Rwymedigaeth Cynllunio 106.
Oherwydd natur rhai o’r pentrefi, bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn rhoi sylw
manwl i leoliad, graddfa, dwysedd a natur y datblygiad, yn ogystal â’r
deunyddiau, y cynllun a’r gwaith tirlunio. Mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn
awyddus i sicrhau bod y datblygiadau yn unol â safle, lleoliad a chymeriad y
pentrefi, yn arbennig y rhai yn AEON Llŷn ac mewn Ardaloedd Cadwraeth.
vii) AROLWG AR YR ANGHENION LLEOL AM DAI
Bydd angen arolwg cynhwysfawr ar yr anghenion lleol am dai i brofi bod yr
angen yn angen cymunedol ac nid angen unigol.
viii) DOGFENNAU CYFREITHIOL MEWN PERTHYNAS Â CHANIATÂD
CYNLLUNIO
Bydd yr holl ddogfennau cyfreithiol priodol yn cael eu llunio gan y partïon priodol
mewn perthynas â’r cais cynllunio manwl, i gynnwys:•

•

Dogfennau trosglwyddo tir, mewn perthynas â’r eiddo i’w datblygu, o’r
tirfeddiannwr i’r Datblygwr / Landlord Cymdeithasol Cofrestredig / y
Cyngor, wedi’i harwyddo gan bob corff ac yn ddarostyngedig i dderbyn
hawl cynllunio.
Rhwymedigaeth Cynllunio 106 – mae hyn yn gorfodi amodau ar
berchnogaeth / deiliadaeth yn y dyfodol, fforddiadwyedd tŷ, ac yn dileu
Hawliau Datblygu Caniataol penodol.

ix) CEISIADAU CYNLLUNIO MEWN PERTHYNAS Â’R DDARPARIAETH O
DAI FFORDDIADWY AR SAFLEOEDD ODDI FEWN Y FFIN DATBLYGU
Bydd rhaid i bob cais cynllunio am ganiatâd cynllunio mewn perthynas â
datblygiadau dan y polisïau tai fforddiadwy perthnasol gael eu cael eu cefnogi
gan Ddatganiad Tai Fforddiadwy fydd yn profi:
•

Bydd y tai fforddiadwy a ddarperir yn fforddiadwy i’r rhai mewn gwir
angen

•

Tystiolaeth o angen lleol am dai

•

Y nifer o dai fforddiadwy arfaethedig i’w darparu ar y safle

•

Os mai tai fforddiadwy ar gyfer rhent ac/neu berchnogaeth cost isel
a fyddent

•

Maint pob tŷ fforddiadwy (nifer o ystafelloedd gwely) sydd ei angen

•

Math o annedd (e.e. fflat neu dŷ)

•

Gwybodaeth ar brisiau gwerthu ac/neu lefelau rhent

•

Bod graddfa’r datblygiad arfaethedig yn briodol mewn perthynas â
maint yr anheddiad.
Dylai’r datblygiad weddu i gymeriad y
datblygiadau gerllaw ac i gymeriad yr ardal, gan gadw at arddulliau
adeiladu lleol

•

Bod trefniadau digonol o ran
pherchnogaeth y tai i’r dyfodol

•

Manylion am leoliad y tai fforddiadwy mewn perthynas â datblygu’r
safle cyfan

fforddiadwyedd,
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•

Manylion am amseriad y gwaith adeiladu a’r elfen o dai fforddiadwy
mewn perthynas â datblygu’r safle cyfan

•

Y bydd y tai fforddiadwy a ddarperir yn cael eu hadeiladu gan gadw
at safonau datblygu perthnasol a sicrhau defnydd effeithlon o
danwydd ayb

•

Tystiolaeth o hyfywdra’r cynnig

•

Tystiolaeth nad yw’r safle dan ystyriaeth wedi ei adnabod fel un dan
fygythiad llifogydd

x) CEISIADAU CYNLLUNIO AR GYFER DATBLYGIADAU AR SAFLEOEDD
EITHRIO GWLEDIG
a) Cyd-destun Polisi
Bydd gweithredu cynllun tai fforddiadwy dan y polisi ‘eithrio’ gwledig yn cael ei
drin fel darpariaeth ychwanegol at y ddarpariaeth dai y cytunwyd arni yng
Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Bydd rhaid i bob un o’r cynlluniau hyn
fodloni angen sydd wedi ei adnabod yn lleol.
Gellir defnyddio’r polisïau eithrio os oes modd profi bod y cynigion dan sylw yn
diwallu anghenion pobl leol (yn cynnwys fforddiadwyedd) ac yn amodol fod y
ddarpariaeth a gynigir yn fforddiadwy ar y cychwyn ac mewn unrhyw “warediad”
dilynol.
Mae’r polisi Safle Eithrio yn ymwneud â thir tu mewn i ffin datblygu a hefyd tir y tu
allan i’r ffiniau datblygu lle na chaniateir datblygiadau fel arfer, y prif fater i’w
ystyried ydi a yw safle’n addas o safbwynt cynllunio.
Mae cynaliadwyaeth yn ystyriaeth bwysig yn y cyswllt hwn, yn cynnwys lleoliad y
safle mewn perthynas ag anheddiad sy’n bodoli eisoes a gwasanaethau lleol,
graddfa’r datblygiad arfaethedig, yr effaith ar gymeriad y datblygiadau o amgylch,
y tirlun a chefn gwlad, yn ogystal â meini prawf cynllunio arferol eraill. Ni fydd
lleoliadau ynysig yn dderbyniol o gwbl.
Ni chaniateir cynigion i gynnwys y ddarpariaeth o dai angen cyffredinol oddi allan
i’r ffiniau datblygu a hynny er mwyn croes-sybsideiddio cyllido’r tai fforddiadwy.
b) Dim ond os yw’r awdurdod cynllunio lleol yn fodlon bod y meini prawf
canlynol yn cael eu bodloni y caniateir bwriadau ar gyfer datblygu ar
Safleoedd Eithrio Gwledig:
(i)
mae’r datblygiad arfaethedig wedi’i leoli oddi mewn i neu ar dir union
gerllaw’r ffin ddatblygu;
(ii)

mae gwasanaethau lleol rhesymol wrth law;

(iii) nid yw’r datblygiad arfaethedig yn amharu ar gefn gwlad nac yn niweidio
cymeriad y tirlun;
(iv) mae graddfa’r datblygiad arfaethedig yn briodol mewn perthynas â maint yr
anheddiad. Dylai’r datblygiad gyd-fynd â chymeriad y datblygiadau cyfagos a’r
ardal, a chadw at arddulliau adeiladu lleol;
(v) mae’r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio â pholisïau Cynllun Datblygu
Unedol Gwynedd ar gyfer mynediad, parcio, cadw coed, tirlunio a’r effaith ar
eiddo cyfagos;
(vi) fod tystiolaeth glir o angen heb ei fodloni am dai lleol yn y plwy ac nid oes
modd bodloni’r angen hwnnw gan ddefnyddio cyfryngau arferol y farchnad;
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(vii) mae’r datblygiad arfaethedig o faint, math a chost sy’n uniongyrchol briodol
a fforddiadwy i’r bobl hynny gydag angen lleol am dai yn (vi) uchod;
(viii) gellir sicrhau fforddiadwyedd, rheolaeth a pherchnogaeth unrhyw eiddo yn y
dyfodol am byth drwy orfodi cyfamodau a / neu gytundebau cyfreithiol priodol;
(ix) gellir profi bod y bwriad yn ymarferol ac yn sicrhau tai fforddiadwy;
(x) Tystiolaeth nad yw’r safle dan ystyriaeth wedi ei adnabod fel un dan fygythiad
llifogydd.
c) Ceisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau Safleoedd Eithrio Gwledig
Bydd rhaid i ymgeiswyr am ganiatâd cynllunio mewn perthynas â datblygu
safleoedd eithrio gwledig brofi sut mae eu bwriadau’n bodloni meini prawf (i) –
(ix) uchod. (Bydd hyn wedyn yn rhan o asesiad gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol,
a fydd yn derbyn cyngor priodol gan Wasanaeth Tai Cyngor Gwynedd a’r
Swyddog Tai Fforddiadwy.)
Bydd raid i bob cais cynllunio ar gyfer tai fforddiadwy dan y polisi eithrio gwledig
gael ei gefnogi gan ddatganiad sy’n profi:
•

Tystiolaeth o’r angen lleol am dai

•

Y nifer o dai fforddiadwy arfaethedig i’w darparu ar y safle

•

Os mai tai fforddiadwy ar gyfer rhent ac/neu berchnogaeth cost isel
a fyddent

•

Maint pob tŷ fforddiadwy (nifer o ystafelloedd gwely) sydd ei angen

•

Math o annedd (e.e. fflat neu dŷ)

•

Gwybodaeth ar brisiau gwerthu ac/neu lefelau rhent

•

Bod trefniadau digonol o ran
pherchnogaeth y tai i’r dyfodol

•

fforddiadwyedd,

Tystiolaeth o hyfywdra’r cynnig
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CAM 1

ATODIAD 4

Cam cyfnod cyn cyflwyno cais cynllunio




Datblygwr / tirfeddianwr/ asiant yn gwneud cyswllt cychwynnol
gyda Adain Rheolaeth Datblygu Cyngor Gwynedd ar gyfer
derbyn arweiniad.

Na –

safle anaddas ar gyfer
tai. Diwedd trafodaethau.



Ymgeisydd unigol yn gwneud cyswllt cychwynnol gyda Adain
Rheolaeth Datblygu Cyngor Gwynedd ar gyfer derbyn arweiniad
ar ddatblygu 1 uned hunan adeiladu neu addasu adeilad
presennol.

Adain Rheolaeth Cynllunio i asesu’n anffurfiol os yw safle y datblygiad
arfaethedig yn addas ar gyfer tai fforddiadwy yn Nhermau Cynllunio

Na –

safle anaddas ar gyfer
tai. Diwedd trafodaethau.

Ydi – Safle o bosib yn yn addas ar gyfer tai.








Swyddog Tai Fforddiadwy i’w hysbysu o
addasrwydd posib y safle
Adain Rheolaeth Cynllunio i ddarparu copiau o:

Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol

Cysylltiadau LCCs

Proffil anghenion

Model o Gytundeb 106
Penodi Swyddog Rheolaeth Datblygu i’r cynllun
Y Swyddog Rheolaeth Datblygu i drefnu cyfarfod
Tim Datblygu (cyfnod rhagweithredu)

Gwybodaeth i’w ddarparu/drafod yn y cyfarfod Tim
Datblygu:

Nifer, math a lleoliad yr unedau fforddiadwy

Manylion gweddu (phasing)

Daliad/Mecanwaith darparu yr unedau
fforddiadwy

Manylion dyluniad

Materion hyfywdra ariannol

Ystyriaethau polisi eraill




Awdurdod Cynllunio Lleol i:
Asesu os yw’ ymgeisydd yn cydymffurfio gyda meini prawf Lleol ac mewn
Angen Ty Fforddiadwy ac
sicrhau fod yr ymgeisydd yn ymwybodol ac yn cytuno fod angen i’r aneddle
arfaethedig fod yn fforddiadwy ar y cychwyn ac yn parhau felly i’r dyfodol

Nacydi

Ydi









Adain Rheolaeth Cynllunio i ddarparu copiau o:
Canllaw Cynllunio Atodol
Manylion cyswllt LCCs
Proffil anghenion
Model o Gytundeb 106
Penodi Swyddog Rheolaeth Datblygu i’r cynllun

Penawdau Telerau y Gytundeb 106 i’w cytuno gyda
Adain Gyfreithiol y Cyngor

Cyngor Gwynedd
methu cefnogi’r
cynnig.

Cam 2
Cyflwyno cais cynllunio

Siart Rhediad yn Mapio Allan y Broses o Sut i Gyflwyno Cais Cynllunio ar Gyfer Darparu Tai Fforddiadwy
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CAM 2
Cyflwyno cais cynllunio

O Cam 1
Cam cyfnod cyn cyflwyno
cais cynllunio

Swyddog Rheolaeth Datblygu y cynllun i
dderbyn barn Uned Polisi Strategaeth Tai ar
y cynnig fel a nowyd yn y cais cynllunio

Ydi’r nifer a math bwriadedig
fforddiadwy yn dderbyniol?
Nacydi
Dim rheswm
wedi ei roi

Mater hyfywdra

Rheswm arall

Cais am werthusaid ariannol ac/neu ddatganiad
neu dystiolaeth gan yr ymgeisydd (cyfrinachol)

Heb dderbyn

Wedi ei dderbyn

Tim Datblygu i ystyried os oes
cyfiawnhad i’r nifer o dai fforddiadwy

o

dai

Ydi
Gwybodaeth sydd ei angen ar gyfer pwyllgor cynllunio:

Nifer a math o unedau fforddiadwy

Lleoliad yr unedau fforddiadwy

Manylion gweddu allan y datblygiad

Sefydlu meini prawf ar gyfer body n gymwys ar gyfer
y tai fforddiadwy
Egwyddorion y Cytundeb 106 sydd eu hangen ar gyfer y
pwyllgor cynllunio:

Daliadaeth y tai fforddiadwy

Trefniadau ar gyfer rhan berchnogaeth neu gwerthu
am bris cost isel (os yn briodol)

Enw’r asiant fydd yn rheoli ac/neu y LCC

Cytundeb 106 Drafft wedi ei sefydlu
Tim Datblygu i negodi gyda’r
ymgeisydd i gytuno ar y nifer priodol
o dai fforddiadwy

Penderfyniad Pwyllgor yn nodi sail y ddarpariaeth
fforddiadwy i’w fwydo mewn i’r cytundeb 106 terfynol
Penderfyniad i roi Caniatad Cynllunio

Negodi
Anllwyddiannus

Negodi
Llwyddiannus

Newidiadau i’r
Cytundeb 106

GWRTHOD
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Cwblhau’r
Cytundeb 106

Rhyddhau Caniatad
Cynllunio

ATODIAD 5
RHWYMEDIGAETHAU CYNLLUNIO ADRAN106
Caiff cytundebau cynllunio o dan Adran 106 o’r Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref eu gosod ar
bob caniatâd cynllunio lle bo angen darparu tai fforddiadwy. Bydd y Rhwymedigaeth
Cynllunio 106 yn berthnasol i bob perchennog dilynol.
Bydd Cyngor Gwynedd yn llunio drafft o’r Rhwymedigaeth Cynllunio 106 ac yn sicrhau cytuno
ar y cynnwys gyda Pherchennog y Tir a / neu ddarpar Ddatblygwr cyn rhoi Caniatâd
Cynllunio. Bydd Cyngor Gwynedd yn disgwyl bod ynghlwm a’r trafodaethau am gynnwys y
Rhwymedigaeth Cynllunio 106 yn gynnar iawn.
Ni fydd y dogfennau Rhwymedigaeth Cynllunio 106 yn union yr un fath bob tro o
angenrheidrwydd ond bydd y Cyngor yn gweithio o fodel safonol a gellir ei amrywio yn
ddibynnol ar wahanol amgylchiadau. Bydd y Cytundeb yn cadw at batrwm ac yn cynnwys
elfennau cyffredin.
Mae’n rhaid i Rwymedigaeth Cynllunio 106 gynnwys cymalau fydd yn datgan gofynion mewn
perthynas â’r materion canlynol:
•

Y cymysgedd o dai fforddiadwy a geisir fel rhan o’r datblygiad, o ran math a maint

•

Lleoliad a dosbarthiad y tai fforddiadwy oddi mewn i’r safle datblygu

•

Mecanwaith ar gyfer pennu pris yr unedau fforddiadwy, fydd yn penderfynu ar y pris
gwerthu dechreuol a’r pris gwerthu dilynol

•

Disgrifiad o bwy all brynu neu rentu’r unedau fforddiadwy

•

Trefniadau ar gyfer gwerthu unedau fforddiadwy ymlaen

•

Amseriad yr adeiladu a deiliadaeth y tir neu’r elfen tai fforddiadwy mewn perthynas â
datblygu’r safle cyfan

•

Yr amseriad a’r amodau ar gyfer trosglwyddo’r tir neu’r tai fforddiadwy i landlord
cymdeithasol cofrestredig (neu i ddarparwr tai fforddiadwy dilys arall)

•

Y trefniadau ar gyfer fforddiadwyedd yn y dyfodol, rheolaeth a pherchnogaeth y tai
fforddiadwy gan gynnwys mecanwaith ar gyfer unrhyw ailwerthu yn y dyfodol

Nodyn:
Bydd Cyngor Gwynedd yn codi ffi i bob ymgeisydd am dai fforddiadwy er mwyn cwrdd
â’r costau sydd ynghlwm a darparu'r ddogfen gyfreithiol Rhwymedigaeth Cynllunio
Adran 106.
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ATODIAD 6
Gweithdrefnau ar gyfer rhaeadru ailwerthu tai fforddiadwy a morgeisi mewn meddiant
A.

Gweithdrefnau ar gyfer gwerthu, gwaredu neu drosglwyddo eiddo fforddiadwy
o fewn y Ganolfan neu’r Canolfannau Isranbarthol

1.

Tai fforddiadwy ar werth - gweithdrefnau y mae’n ofynnol i berchnogion tai
gydymffurfio â hwy:

1.1

Os bwriedir gwerthu tŷ sydd o fewn cyfyngiad tai fforddiadwy rhaid i’r perchennog
hysbysu’r Cyngor am unrhyw fwriad o’r fath ac, yn y lle cyntaf, rhaid iddo gynnig
gwerthu neu rentu’r Tŷ Fforddiadwy i’r Cyngor neu i enwebai’r Cyngor am y Pris
Fforddiadwy neu’r Rhent Fforddiadwy. Gall enwebeion y Cyngor fod yn Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig.

1.2

Er mwyn penderfynu ar bris fforddiadwy’r Tŷ Fforddiadwy, rhaid i’r ymgeisydd gael
prisiad ffurfiol ysgrifenedig ar yr eiddo, wedi ei ardystio gan syrfëwr siartredig cymwys,
a chyflwyno’r wybodaeth i’r Cyngor neu ei enwebai. Perchennog y tŷ fydd yn talu am
gael y prisiad ar yr eiddo. Rhaid i’r ddogfen brisio ddatgan bod y prisiad yn unol â
diffiniad Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig o Werth y Farchnad Agored gan
anwybyddu’r holl gyfyngiadau Adran 106 mewn perthynas â thai fforddiadwy. Bydd y
Cyngor neu ei enwebai yn cyfrifo’r pris gwerthu fforddiadwy trwy luosi’r prisiad ar y
pryd ar y farchnad agored gyda’r gostyngiad canrannol sefydlog a nodir yn y
Rhwymedigaeth Gynllunio Adran 106 sydd yn ymwneud â’r Tŷ Fforddiadwy dan sylw.

1.3

Os nad fydd y Cyngor, na chorff a enwebwyd gan y Cyngor, yn cytuno i brynu neu i
rentu’r Tŷ Fforddiadwy o fewn 8 wythnos o’r amser pan dderbyniwyd yr hysbysiad y
sonnir amdano ym mharagraff 1.1, caiff perchennog yr eiddo fynd ati i roi’r eiddo ar y
farchnad am y pris fforddiadwy, neu ei rentu am swm fforddiadwy, i berson(au) sydd
angen tŷ fforddiadwy yn ôl y diffiniad sydd yn y polisi perthnasol yn y Cynllun
Datblygu Unedol.

1.4

Bydd yn ofynnol i berchnogion tai dalu tâl gweinyddu i Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig a enwebir gan Gyngor Gwynedd i’w ddigolledu am wneud y gwaith o
wirio bod unrhyw brynwyr neu denantiaid arfaethedig ar gyfer yr unedau fforddiadwy
a enwir gan berchennog yr eiddo yn gymwys. Bydd y tâl hwn fel arfer oddeutu 0.5% 1% o werth fforddiadwy'r tŷ dan sylw.

B.

Gweithdrefnau ar gyfer gwerthu, gwaredu neu drosglwyddo eiddo fforddiadwy
o fewn Canolfannau Lleol, Pentrefi a Phentrefi Gwledig

2.

Tai fforddiadwy ar werth - gweithdrefnau y mae’n ofynnol i berchnogion tai
gydymffurfio â hwy:

2.1

Os bwriedir gwerthu tŷ sydd o fewn cyfyngiad tai fforddiadwy rhaid i’r perchennog
hysbysu’r Cyngor am unrhyw fwriad o’r fath ac, yn y lle cyntaf, rhaid iddo gynnig
gwerthu neu rentu’r Tŷ Fforddiadwy i’r Cyngor neu i enwebai’r Cyngor am y Pris
Fforddiadwy neu’r Rhent Fforddiadwy. Gall enwebeion y Cyngor fod yn Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig.

2.2

Er mwyn penderfynu ar bris fforddiadwy’r Tŷ Fforddiadwy, rhaid i’r ymgeisydd gael
prisiad ffurfiol ysgrifenedig ar yr eiddo, wedi ei ardystio gan syrfëwr siartredig cymwys,
a chyflwyno’r wybodaeth i’r Cyngor neu ei enwebai. Perchennog y tŷ fydd yn talu am
gael y prisiad ar yr eiddo. Rhaid i’r ddogfen brisio ddatgan bod y prisiad yn unol â
diffiniad Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig o Werth y Farchnad Agored gan
anwybyddu’r holl gyfyngiadau Adran 106 mewn perthynas â thai fforddiadwy. Bydd y
Cyngor neu ei enwebai yn cyfrifo’r pris gwerthu fforddiadwy trwy luosi’r prisiad ar y
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pryd ar y farchnad agored gyda’r gostyngiad canrannol sefydlog a nodir yn y
Rhwymedigaeth Gynllunio Adran 106 sydd yn ymwneud â’r Tŷ Fforddiadwy dan sylw.
2.3

Os nad fydd y Cyngor, na chorff a enwebwyd gan y Cyngor, yn cytuno i brynu neu i
rentu’r Tŷ Fforddiadwy o fewn 8 wythnos o’r amser pan dderbyniwyd yr hysbysiad y
sonnir amdano ym mharagraff 2.1, caiff perchennog yr eiddo fynd ati i roi’r eiddo ar y
farchnad am y pris fforddiadwy, neu ei rentu am swm fforddiadwy, i berson(au)
cymwys cychwynnol yn ôl y diffiniad sydd yn y polisi perthnasol yn y Rhwymedigaeth
Gynllunio Adran 106 sydd yn gysylltiedig â’r tŷ dan sylw.

2.4

Os bydd yr eiddo wedi cael ei farchnata’n ddigonol am gyfnod o dri mis yn olynol, ond
heb i berson(au) cymwys cychwynnol fod wedi cynnig ei brynu am y pris fforddiadwy,
gellir wedyn ei gynnig ar werth neu ar rent am y pris gwerthu/rhent y cytunwyd arno i
berson(au) cymwys eilaidd yn ôl y diffiniad yn y Rhwymedigaeth Gynllunio Adran 106
sydd yn gysylltiedig â’r tŷ dan sylw.

2.5

Os bydd yr eiddo wedi cael ei farchnata’n ddigonol am gyfnod arall o dri mis yn
olynol, ond heb i berson(au) sydd yn cwrdd â’r meini prawf fel person cymwys
cychwynnol neu eilaidd fod wedi cynnig ei brynu am y pris fforddiadwy, gall y
perchnogion wneud cais i’r Cyngor am gael gwerthu’r eiddo mewn ardal ddaearyddol
ehangach o ran pwy gaiff feddiannu’r eiddo ond heb fod yn rhydd o gyfyngiadau
ynglŷn â’r pris gwerthu.

2.6

Os gwerthir yr eiddo o fewn ardal ddaearyddol ehangach ddiffiniedig o dan
ddarpariaethau paragraff 2.5, bydd y Cyngor, wrth gytuno, yn mynnu bod y
cyfyngiadau ynglŷn â phwy gaiff ei feddiannu a’r pris gwerthu yn parhau mewn grym
mewn perthynas â deiliaid dilynol y tŷ dan sylw.

2.7.

Bydd yn ofynnol i berchnogion tai dalu tâl gweinyddu i Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig a enwebir gan Gyngor Gwynedd i’w ddigolledu am wneud y gwaith o
wirio bod unrhyw brynwyr neu denantiaid arfaethedig ar gyfer yr unedau fforddiadwy
a enwir gan berchennog yr eiddo yn gymwys. Bydd y tâl hwn fel arfer oddeutu 0.5% 1% o werth fforddiadwy'r tŷ dan sylw.

C.

Gweithdrefnau Morgeisiai mewn Meddiant

3.

Cymalau Morgeisiai mewn Meddiant ar gyfer tai fforddiadwy o fewn ffiniau
datblygu’r Ganolfan Isranbarthol, Canolfannau, Canolfannau Lleol, Pentrefi,
Safleoedd Eithrio Gwledig neu o fewn Pentrefi Gwledig

3.1

Yn achos pob Tŷ Fforddiadwy, os bydd y prynwr yn peidio â thalu ei forgais a’r
Morgeisiai’n “cymryd meddiant” neu’n ysgwyddo rheolaeth o’r eiddo (yn uniongyrchol
neu trwy gyfrwng asiant) rhaid i’r Morgeisiai hwnnw lynu at y gweithdrefnau canlynol:

3.2

Rhaid i’r Morgeisiai hysbysu’r Cyngor ar unwaith yn ysgrifenedig fod y Morgeisiai
wedi cymryd meddiant neu wedi ysgwyddo rheolaeth o’r Tŷ Fforddiadwy.

3.3

Rhaid i’r Morgeisiai, yn y lle cyntaf, gynnig gwerthu neu rentu’r Tŷ Fforddiadwy i’r
Cyngor neu ei Enwebai am y Pris Fforddiadwy neu’r Rhent Fforddiadwy.

3.4

Os, ar ôl cyfnod o 12 wythnos (o’r dyddiad pan hysbysa’r Morgeisiai y Cyngor yn unol
â 3.2 uchod) nid yw’r Cyngor na’i Enwebai, boed hwnnw’n Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig neu’n berson cymwys, wedi cytuno i brynu neu i rentu’r Tŷ Fforddiadwy,
caiff y Morgeisiai (neu ei asiant) werthu’r Tŷ Fforddiadwy am Bris y Farchnad Agored
a hynny i unrhyw brynwr yn rhydd o unrhyw gyfyngiad o ran cymhwyster ond yn
amodol ar i’r Morgeisiai mewn Meddiant dalu i’r Cyngor (wedi iddo’n gyntaf adennill
dyled y morgais a’r costau) yr holl wahaniaeth rhwng y pris a gafwyd a’r Pris
Fforddiadwy (a bwrw bod y pris a gafwyd yn uwch na’r Pris yn ôl y Fformiwla) a bydd
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y Cyngor yn defnyddio’r swm hwnnw tuag at ddarparu tŷ/tai fforddiadwy yn rhywle
arall yn nalgylch perthnasol y Cynllun Datblygu Unedol.
3.5

Wedi i’r gwerthiant gael ei gwblhau gan y Morgeisiai mewn Meddiant yn unol â
chymal 3.4 yr Atodlen hon, bydd y Cyngor yn tynnu amodau’r Cytundeb hwn mewn
perthynas â’r Tir oddi ar y gofrestr bridiannau tir lleol a chytuno i’r Cyfyngiad gael ei
ddileu os daw cais am hynny.
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ATODIAD 7
OBLYGIADAU MEWN PERTHYNAS Â DARPARU TAI FFORDDIADWY
Mae’r canlynol yn gyfres o faterion a fydd angen ymateb iddynt mewn perthynas â
datblygu tai fforddiadwy. Caiff y materion yma eu hymgorffori mewn i Rwymedigaeth
Cynllunio. Mae’r materion mewn perthynas â’r mecanweithiau darparu tai fforddiadwy
a chyfeiri atynt yn Rhan 3 y ddogfen Canllaw Cynllunio Atodol.
OBLYGIADAU CYCHWYNNOL AR GYFER POB DULL DARPARU TAI FFORDDIADWY
Rhaid i gyfarfod cychwynnol gymryd lle rhwng perchennog y tir a / neu’r datblygwr, y Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig perthnasol yn ogystal ag Swyddogion o Wasanaethau Rheolaeth
Datblygu, Polisi Cynllunio, Tai, Priffyrdd, Cyfreithiol ac Eiddo Cyngor Gwynedd. Bydd y
cyfarfod hwn yn sicrhau bod pawb perthnasol yn hollol ymwybodol o’r cychwyn cyntaf o bob
cynigiad yn ogystal â’r oblygiadau sy’n gysylltiedig ag unrhyw gynigiad.
OBLYGIADAU YN ÔL YR OPSIYNAU GWAHANOL O DDARPARU TAI FFORDDIADWY
Opsiwn 1 – Gyda chysylltiad Landlord Cymdeithasol Cofrestredig neu drwy ddarparwr
tai fforddiadwy addas arall
A)

Datblygwr yn trosglwyddo plotiau o dir, wedi eu gwasanaethu’n llawn, ar gyfer
tai fforddiadwy i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (neu i ddarparwr tai
fforddiadwy addas arall).

Oblygiadau’r Datblygwr
1.

Oblygiad i dderbyn cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol i raglen ac amserlen
ar gyfer darparu unedau tai fforddiadwy ac i leoliad, math, cost, safon, maint, lefel y
gwasanaethau a’r elfen o gymhorthdal i’r unedau dan sylw.

2.

Peidio cychwyn ar y datblygiad hyd nes fod y datblygwr wedi llunio cytundeb diamod
gyda Landlord Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer trosglwyddo i’r Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig (unai drwy drosglwyddiad rhydd-ddaliadol neu
drosglwyddiad ar brydles) yr holl dir sydd ei angen ar gyfer yr unedau tai fforddiadwy,
a hynny i ddigwydd pan fod yr holl wasanaethau a’r mynediad wedi eu darparu.

3.

Peidio â phreswylio, na chaniatáu i unrhyw un arall breswylio yn unrhyw un o’r tai yn y
datblygiad sydd i’w gwerthu neu eu gosod ar y farchnad agored hyd nes bod y
Datblygwr wedi trosglwyddo i’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig am leiafswm (unai
drwy drosglwyddiad rhydd-ddaliadol neu drosglwyddiad ar brydles), yr holl dir sydd ei
angen ar gyfer yr unedau tai fforddiadwy (wedi eu gwasanaethu’n llawn a chyda
mynediad i gerbydau a cherddwyr).

4.

I adeiladu’r unedau tai fforddiadwy i’r safon yn unol â’r gymeradwyaeth y cyfeirir ati
ym mharagraff 1.

5.

Sicrhau bod yr unedau tai fforddiadwy naill ai’n cael eu gosod gan Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig yn unol â’i nodau a chyda rhestr aros am dai cyhoeddedig
a system neilltuo fel y bydd yn eu mabwysiadu, neu eu bod ar gael gan Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer rhanberchenogaeth yn ddibynnol ar y rhaniad
cytunedig (os o gwbl) rhwng yr unedau tai fforddiadwy sydd ar gael i’w rhentu neu ar
gael i ran berchenogi lle bo darpariaeth o’r fath yn dderbyniol dan bolisïau cynllunio’r
Awdurdod Cynllunio Lleol.

6.

Sicrhau bod yr unedau tai fforddiadwy hynny sydd i’w gosod neu ar gael i ran
berchenogi yn cael eu meddiannu gan bersonau a ystyrir gan Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig fel personau mewn angen llety o’r fath a bydd y Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig yn rhoi ystyriaeth i’r categorïau o angen a’r preswylwyr sy’n gymwys, fel y
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cyfeirir atynt yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Bydd angen derbyn
cymeradwyaeth ysgrifenedig o’r bobl hyn gan y Cyngor (neu ei enwebai).
7.

Os yw’r Datblygwr, wedi iddo wneud pob ymdrech resymol, yn methu â chael hyd i
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig addas sy’n fodlon cymryd trosglwyddiad y tir ar
gyfer darparu’r unedau tai fforddiadwy ar sail y telerau a nodir uchod ac oddi mewn i
amserlen gytunedig o lunio Rhwymedigaeth Cynllunio 106, bydd y Datblygwr yn rhoi
gwybod i’r Awdurdod Cynllunio Lleol am hyn ac yn cydymffurfio â dull arall o sicrhau
manteision y tai fforddiadwy ac oddi mewn i amserlen resymol, fel y nodir gan yr
Awdurdod Cynllunio Lleol.

B)

Datblygwr yn trosglwyddo tir ar gyfer tai fforddiadwy am leiafswm a llunio
cytundeb adeiladu gyda’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig neu ddarparwr
tai fforddiadwy addas arall.

Oblygiadau’r Datblygwr
1

Oblygiad i dderbyn cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol i raglen ac amserlen
ar gyfer darparu unedau tai fforddiadwy ac i leoliad, math, cost, safon, maint, lefel y
gwasanaethau a’r elfen o gymhorthdal i’r unedau dan sylw.

2

I adeiladu’r unedau tai fforddiadwy i’r safon yn unol â’r gymeradwyaeth y cyfeirir ati
ym mharagraff 1.

3

Peidio meddiannu mwy na’r canran cytunedig o dai oddi fewn y datblygiad sydd i’w
gwerthu neu eu gosod ar y farchnad agored hyd nes bod y Datblygwr wedi llunio
cytundeb diamod gyda’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer gwerthu’r
unedau tai fforddiadwy i’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (unai drwy
drosglwyddiad rhydd-ddaliadol neu drosglwyddiad ar brydles), am swm a gyfrifir drwy
ddefnyddio’r Canllawiau Cost Derbyniol (ACG) Llywodraeth Cynulliad Cymru
presennol, pan fo’r unedau wedi eu cwblhau’n sylweddol a phan fod tystiolaeth o
gytundeb o’r fath wedi ei ddarparu i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

4

Peidio meddiannu gweddill y tai sydd i’w gwerthu ar y farchnad agored nes bod yr
Awdurdod Cynllunio Lleol wedi derbyn tystiolaeth bod yr holl unedau tai fforddiadwy
wedi’u trosglwyddo i’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (unai drwy drosglwyddiad
rhydd-ddaliadol neu drosglwyddiad ar brydles) yn unol â’r cytundeb y cyfeirir ato ym
mharagraff 1.

5

Sicrhau bod yr unedau tai fforddiadwy naill ai’n cael eu gosod gan Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig yn unol â’i nodau a chyda rhestr aros am dai cyhoeddedig
a system neilltuo fel y bydd yn eu mabwysiadu, neu eu bod ar gael gan Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer rhanberchenogaeth yn ddibynnol ar y rhaniad
cytunedig (os o gwbl) rhwng yr unedau tai fforddiadwy sydd ar gael i’w rhentu neu ar
gael i ran berchenogi lle bo darpariaeth o’r fath yn dderbyniol dan bolisïau cynllunio’r
Awdurdod Cynllunio Lleol.

6

Sicrhau bod yr unedau tai fforddiadwy hynny sydd i’w gosod neu ar gael i ran
berchenogi yn cael eu meddiannu gan bersonau a ystyrir gan Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig fel personau mewn angen llety o’r fath a bydd y Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig yn rhoi ystyriaeth i’r categorïau o angen a’r preswylwyr sy’n gymwys, fel y
cyfeirir atynt yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Bydd angen derbyn
cymeradwyaeth ysgrifenedig o’r bobl hyn gan y Cyngor (neu ei enwebai).

7

Os yw’r Datblygwr, wedi iddo wneud pob ymdrech resymol, yn methu â chael hyd i
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig addas sy’n fodlon cymryd trosglwyddiad y tir ar
gyfer darparu’r unedau tai fforddiadwy ar sail y telerau a nodir uchod ac oddi mewn i
amserlen gytunedig o lunio Rhwymedigaeth Cynllunio 106, bydd y Datblygwr yn rhoi
gwybod i’r Awdurdod Cynllunio Lleol am hyn ac yn cydymffurfio â dull arall o sicrhau
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manteision y tai fforddiadwy ac oddi mewn i amserlen resymol, fel y nodir gan yr
Awdurdod Cynllunio Lleol.
C)

Datblygwr yn adeiladu unedau tai fforddiadwy ac yn trosglwyddo eu
perchnogaeth i Landlord Cymdeithasol Cofrestredig neu i ddarparwr tai
fforddiadwy addas arall).

Oblygiadau’r Datblygwr
1

Oblygiad i dderbyn cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol i raglen ac amserlen
ar gyfer darparu unedau tai fforddiadwy ac i leoliad, math, cost, safon, maint, lefel y
gwasanaethau a’r elfen o gymhorthdal i’r unedau dan sylw.

2

I adeiladu’r unedau tai fforddiadwy i’r safon yn unol â’r gymeradwyaeth y cyfeirir ati
ym mharagraff 1.

3

Peidio meddiannu mwy na’r canran cytunedig o dai oddi fewn y datblygiad sydd i’w
gwerthu neu eu gosod ar y farchnad agored hyd nes bod y Datblygwr wedi llunio
cytundeb diamod gyda’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer gwerthu’r
unedau tai fforddiadwy i’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (unai drwy
drosglwyddiad rhydd-ddaliadol neu drosglwyddiad ar brydles), am swm a gyfrifir drwy
ddefnyddio’r Canllawiau Cost Derbyniol (ACG) Llywodraeth Cynulliad Cymru
presennol, pan fo’r unedau wedi eu cwblhau’n sylweddol a phan fod tystiolaeth o
gytundeb o’r fath wedi ei ddarparu i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

4

Peidio meddiannu gweddill y tai sydd i’w gwerthu ar y farchnad agored nes bod yr
Awdurdod Cynllunio Lleol wedi derbyn tystiolaeth bod yr holl unedau tai fforddiadwy
wedi’u trosglwyddo i’r Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (unai drwy drosglwyddiad
rhydd-ddaliadol neu drosglwyddiad ar brydles) yn unol â’r cytundeb y cyfeirir ato ym
mharagraff 1.

5

Sicrhau bod yr unedau tai fforddiadwy naill ai’n cael eu gosod gan Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig yn unol â’i nodau a chyda rhestr aros am dai cyhoeddedig
a system neilltuo fel y bydd yn eu mabwysiadu, neu eu bod ar gael gan Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig ar gyfer rhanberchenogaeth yn ddibynnol ar y rhaniad
cytunedig (os o gwbl) rhwng yr unedau tai fforddiadwy sydd ar gael i’w rhentu neu ar
gael i ran berchenogi lle bo darpariaeth o’r fath yn dderbyniol dan bolisïau cynllunio’r
Awdurdod Cynllunio Lleol.

6

Sicrhau bod yr unedau tai fforddiadwy hynny sydd i’w gosod neu ar gael i ran
berchenogi yn cael eu meddiannu gan bersonau a ystyrir gan Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig fel personau mewn angen llety o’r fath a bydd y Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig yn rhoi ystyriaeth i’r categorïau o angen a’r preswylwyr sy’n gymwys, fel y
cyfeirir atynt yng Nghynllun Datblygu Unedol Cyngor Gwynedd. Bydd angen derbyn
cymeradwyaeth ysgrifenedig o’r bobl hyn gan y Cyngor (neu ei enwebai).

7

Os yw’r Datblygwr, wedi iddo wneud pob ymdrech resymol, yn methu â chael hyd i
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig addas sy’n fodlon cymryd trosglwyddiad y tir ar
gyfer darparu’r unedau tai fforddiadwy ar sail y telerau a nodir uchod ac oddi mewn i
amserlen gytunedig o lunio Rhwymedigaeth Cynllunio 106, bydd y Datblygwr yn rhoi
gwybod i’r Awdurdod Cynllunio Lleol am hyn ac yn cydymffurfio â dull arall o sicrhau
manteision y tai fforddiadwy ac oddi mewn i amserlen resymol, fel y nodir gan yr
Awdurdod Cynllunio Lleol.

Opsiwn 2 – Datblygwr yn darparu a / neu yn rheoli’r tai fforddiadwy heb ymglymiad
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig. Mae’n rhaid i’r tai fforddiadwy arfaethedig, a’r
darpariaethau ar gyfer eu gwaredu neu reoli yn y dyfodol, gael eu cymeradwyo yn
gyntaf gan yr Awdurdod Lleol fel rhai derbyniol a bydd rhaid i drefniadau ar gyfer
rheolaeth a deiliadaeth yr unedau gael eu sicrhau drwy gyfrwng cytundeb cyfreithiol.
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A) Datblygwr i ddarparu tai fforddiadwy ar y safle
Oblygiadau’r Datblygwr
1

Oblygiad i dderbyn cymeradwyaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol i raglen ac amserlen
ar gyfer darparu unedau tai fforddiadwy ac i leoliad, math, cost, safon, maint, lefel y
gwasanaethau a’r elfen o gymhorthdal i’r unedau dan sylw.

2

I adeiladu’r unedau tai fforddiadwy i’r safon yn unol â’r gymeradwyaeth y cyfeirir ati ym
mharagraff 1.

3

I arwyddo cytundeb lefel gwasanaeth gyda Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (a
enwebir gan Gyngor Gwynedd) ac i dalu ffi wedi ei gytuno gyda’r Landlord
Cymdeithasol Cofrestredig am y broses gwirio gan y Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig fod ymgeiswyr am y tai fforddiadwy arfaethedig yn gymwys ar gyfer yr
unedau yn nhermau cwrdd â’r meini prawf perthnasol o ran Lleol ac Mewn Angen.

4

Peidio meddiannu neu ganiatáu meddiant canran cytunedig o’r aneddleoedd i’w
gwerthu neu eu gosod ar y farchnad agored nes bod yr unedau tai fforddiadwy ar gael
i gyd ar gyfer eu meddiannu yn syth.

5

Sicrhau bod yr unedau tai fforddiadwy hynny sydd i’w gosod, neu ar gael i’w
rhanberchenogi neu ar gael i’w prynu am bris fforddiadwy yn cael eu meddiannu gan
bersonau a ystyrir gan y cyngor o fod mewn angen llety o’r fath a bydd y Datblygwr yn
rhoi ystyriaeth i’r categorïau o angen a’r preswylwyr sy’n gymwys, fel y cyfeirir atynt
yng Nghynllun Datblygu Unedol Gwynedd. Bydd angen derbyn cymeradwyaeth
ysgrifenedig o’r bobl hyn gan y Cyngor (neu ei enwebai).

6

Sicrhau na fydd lefelau rhent yr unedau fforddiadwy, i’w darparu ar gyfer rhentu, yn
uwch na’r lefelau rhent fforddiadwy a gyhoeddir yn flynyddol gan Gyngor Gwynedd.

7

Sicrhau fod yr unedau fforddiadwy, a ddarperir fel tai marchnad cost isel am bris
disgowntedig gyda chyfyngiad pris, yn cael eu gwaredu am bris ddim uwch na phrisiau
gwerthu tai fforddiadwy a gyhoeddir yn flynyddol gan Gyngor Gwynedd.

B)

Datblygwr yn gwneud cyfraniad ariannol tuag at ddarpariaeth ‘arall’ o dai
fforddiadwy.

Oblygiadau’r Datblygwr
1.

Peidio cychwyn ar y datblygiad nes bod y Datblygwr wedi talu swm o arian i’r Cyngor i
hwyluso’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy, gyda swm y cyfraniad yn adlewyrchu math,
maint a nifer yr eiddo y byddai’n ofynnol eu darparu ar y safle. Defnyddir cyfraniadau
o’r fath gan y Cyngor i gyllido tai fforddiadwy eraill os oes digon o arian wedi cronni a
bod cyfleoedd addas yn codi.

2

Dylai maint y cyfraniad a gytunir arno fod yn ddigonol i sicrhau y darperir yr un nifer o
dai fforddiadwy â'r hyn a geisiwyd ar y prif safle ac na fyddai wedi cael eu darparu fel
arall.

Oblygiadau’r Cyngor
1

Mae’r Cyngor, cyn belled ag y gall, eisiau sicrhau tegwch yn y modd bydd yn gwneud
defnydd o unrhyw gyfraniad ariannol. Felly, bydd yn gwneud ei orau glas i ddefnyddio
unrhyw gyfraniadau ariannol a gaiff i ddarparu tai fforddiadwy yn ardal dalgylch
dibyniaeth Cynllun Datblygu Unedol y safle ble mae’r cyfraniad wedi deillio.
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ATODIAD 8
HYFYWDRA CYNLLUNIAU

1.

Cyflwyniad

1.1

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i osgoi peryglu hyfywdra cynlluniau datblygu trwy
geisio gormod o gyfraniad gan ddatblygwyr. Mae’n sylweddoli hefyd na ddylid
cymryd ond costau datblygu anarferol dilys i ystyriaeth wrth asesu’r maint addas o
gyfraniad. Bydd y Cyngor yn cymryd yn ganiataol fod costau sydd yn gysylltiedig â
datblygu safle penodol wedi’u hystyried wrth i’r tir gael ei brynu (sef yn y cytundebau
prynu tir). Felly ni roddir ystyriaeth fel arfer oni fydd yr ymgeiswyr yn gallu dangos
bod costau anarferol dilys wedi codi ar ôl i’r tir gael ei brynu.

1.2

Mewn rhai achosion, a phrosiectau datblygu mawr yn arbennig, bydd angen pennu
‘cydbwysedd cynllunio’ priodol ar ôl cymryd costau datblygu’r safle i ystyriaeth, er
mwyn mynd i’r afael ag amcanion polisi a chyllid sydd yn groes i’w gilydd.
Penderfynir o fewn y Cyngor ar y cydbwysedd rhwng, er enghraifft, tai fforddiadwy a’r
holl Rwymedigaethau Cynllunio eraill, sydd yn golygu na fydd hyn yn ffurfio rhan o’r
negodi gyda’r ymgeisydd/datblygwr.
Fodd bynnag, dylid datgan mai barn
Llywodraeth Cynulliad Cymru yw y dylid rhoi’r flaenoriaeth i dai fforddiadwy, cyn
belled â bod y seilwaith angenrheidiol wedi ei sicrhau i ganiatáu i ddatblygu mynd
rhagddo. (Bydd grwpiau rhyngadrannol yn cael eu sefydlu o fewn Cyngor Gwynedd
mewn amgylchiadau lle bydd angen sicrhau’r ‘cydbwysedd cynllunio’ priodol. Bydd y
grwpiau hyn yn cynnwys Swyddogion sydd ar y lefel addas i sicrhau y gellir gwneud
penderfyniadau ynglŷn â gostyngiadau posibl mewn cyfraniadau tuag at elfennau
penodol.)

1.3

Er y gallai hyfywdra cynllun alw am gyfanswm cyfraniad sydd yn anorfod yn llai na’r
hyn a ddymunai’r Cyngor iddo fod, cytunir ar y cydbwysedd rhwng cyfraniadau ‘eraill’
a thai fforddiadwy cyn trafod materion ymhellach gyda’r ymgeisydd/datblygwr, gan
gynnwys gosod allan y gostyngiad cyfatebol posibl yn y gofyniad i sicrhau y bydd y
cynllun yn mynd rhagddo.

1.4

Wrth roi ystyriaeth i hyfywdra cynlluniau, bydd Cyngor Gwynedd hefyd yn gwarchod
yn erbyn lleihau oblygiadau tai fforddiadwy mewn ymateb i gyflwr cyfredol y
farchnad, gan na fydd caniatadau cynllunio o bosib yn cael eu gweithredu am
flynyddoedd i’r dyfodol pan fo cyflwr y farchnad wedi gwella. Mae hyn yn unol â’r
arweiniad a ddarperir gan Llywodraeth Cynulliad Cymru yn dogfen ‘Canllaw Terfynol
Datganiadau Cyflenwi Tai Fforddiadwy’ a gyhoeddwyd yn Chwefror 2009.

2.

Safleoedd Tir Glas¹

2.1

O ran yr effaith ar ddefnyddio safleoedd, nid yw’r Cyngor o’r farn y bydd y polisi tai
fforddiadwy’n rhwystro cynlluniau rhag bod yn hyfyw, a thrwy hynny’n arwain at atal
1
Safleoedd Tir Glas rhag cael eu datblygu. Mater i’r ymgeisydd, wrth gyflwyno cais,
yw darparu tystiolaeth argyhoeddiadol sydd yn dangos anhyfywdra. Byddid yn
ystyried unrhyw dystiolaeth ar sail safleoedd unigol.

3.

Safleoedd Tir Brown²

3.1

Mae’r Cyngor yn derbyn y gallai brofi’n anoddach i ddarparu’r tai fforddiadwy
angenrheidiol lle bo safleoedd Tir Brown yn y cwestiwn. Gall y sefyllfa hon godi ar
safleoedd tir brown lle gall costau datblygu anarferol wneud y datblygiad yn ymylol cyn
ystyried unrhyw les o ran cynllunio. Mater i’r ymgeisydd, wrth gyflwyno cais, yw
cyflwyno tystiolaeth argyhoeddiadol sydd yn dangos anhyfywdra. Byddid yn ystyried
unrhyw dystiolaeth ar sail safleoedd unigol.
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4.

Gwerthusiad o Hyfywdra Ariannol

4.1

Os bydd negodi’n methu ag arwain at gytundeb ar faterion yn ymwneud â'r nifer a’r
mathau o dai fforddiadwy y byddai Awdurdod Cynllunio Lleol ei angen mewn
perthynas â datblygiad penodol, a hynny oherwydd anhyfywdra honedig y datblygiad,
bydd angen i’r ymgeisydd gyflwyno gwybodaeth “cyfrifon agored i’r Awdurdod
Cynllunio Lleol am gostau’r datblygiad a gwerthoedd gweddilliol.

4.2

Bydd angen i’r ymgeisydd gyflwyno gwerthusiad o hyfywdra ariannol er mwyn profi’r
achos ynglŷn ag anhyfywdra darparu cyfran o dai fforddiadwy o’r unedau a werthir ar
y farchnad.

5.

Asesu hyfywdra

5.1

Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol, drwy ddefnyddio dull cyfrifon agored fel y cyfeirir
uchod ym mharagraff 4.1, yn ceisio cyngor ei Bennaeth Gwasanaethau Eiddo
Corfforaethol mewn materion ynglŷn â hyfywdra.

5.2

Mae’r rhestr ganlynol yn gosod allan yr wybodaeth arferol sydd ei hangen er mwyn i’r
Awdurdod Cynllunio Lleol, neu arbenigwr annibynnol a benodwyd gan yr Awdurdod
Cynllunio Lleol, gynnal gwerthusiad ariannol:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manylion y datblygiad arfaethedig (cynllun o drefn y safle, disgrifiadau o’r unedau
ac arwynebeddau (GIA)
Manylion am y cynnwys fforddiadwy (disgrifiad o’r unedau, daliadaeth, y math ar
gyfer pob un ac arwynebeddau (GIA)
Manylion am unrhyw gais gan Landlord Cymdeithasol Cofrestredig am y cynnwys
fforddiadwy neu am geisiadau tebygol
Manylion o rwymedigaethau A106 a gyflwynwyd
Pris caffael y safle a’r dyddiad pan gytunwyd ar y pris neu’r pris yn ôl cytundeb
opsiwn
Barn/tystiolaeth yr ymgeisydd am brisiau gwerthu terfynol fesul uned
Barn/tystiolaeth yr ymgeisydd am gostau adeiladu yn ôl y pris am m² GIA
Barn/tystiolaeth yr ymgeisydd am gostau ychwanegol – ffioedd, arian wrth gefn,
eitemau anarferol, cyllid
Gofynion yr ymgeisydd o ran elw fel % o ran gwerth Datblygu Gros ac o ran
costau

5.3

Dylai’r wybodaeth gael ei chyflwyno yn ystod y cyfnod trafod cyn gwneud cais er
mwyn osgoi oedi diangen yn ystod y broses caniatâd cynllunio.

5.4

Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn defnyddio ‘Pecyn Offer Cloriannu Datblygiad’, a
weithredir mewn mannau eraill ym Mhrydain, os bydd angen, lle ceir anghytundeb
gydag ymgeisydd ynglŷn â darparu tai fforddiadwy ar safle sydd yn destun cais
cynllunio.

6.

Defnydd o Wasanaeth y Prisiwr Dosbarth

6.1

Mewn achosion lle bydd anghytundeb yn parhau, gelwir ar y Gwasanaeth Prisiwr
Dosbarth (DVS) i ddatrys y cyfryw anghytundeb a bydd y datblygwr yn talu’r costau.

6.2

Diben sicrhau cyngor allanol fydd cynnig y naill neu’r llall o’r dewisiadau canlynol:
•

Cadarnhad y gellir cyfiawnhau’r swm a’r math o gyfraniad ariannol a geisir, fel y
gall yr Awdurdod Cynllunio Lleol fod yn hyderus wrth benderfynu ar y cais yng
ngoleuni hynny;
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•

6.3

Y graddau y byddai ystyriaethau economaidd yn cyfiawnhau swm llai o gyfraniad
fel y gall yr Awdurdod Cynllunio Lleol fod yn hyderus wrth gytuno â’r gostyngiad
hwnnw heb y perygl o naill ai danseilio polisi neu fod yn afresymol.

Er mwyn darparu’r naill neu’r llall o’r uchod, bydd gofyn i’r DVS:
•
•
•
•

Adolygu’r wybodaeth ariannol, yn cynnwys costau a gwerthoedd, a gyflwynir gan
yr ymgeisydd a rhoi sylwadau ar addasrwydd pob un o’r ffigurau, ynghyd ag
unrhyw awgrymiadau amgen;
Cyflwyno tystiolaeth i gefnogi unrhyw ffigurau amgen a awgrymir, a hynny ar sail
datblygiadau cyffelyb;
Rhoi sylwadau ar gryfder y dystiolaeth honno yng nghyd-destun croesholi a allai
ddigwydd mewn apêl cynllunio;
Rhoi sylwadau ar y posibilrwydd o fath o ddatblygu a fyddai’n cynnig gwell
potensial ar gyfer darparu, er enghraifft, tai fforddiadwy.

7.

Canllawiau pellach

7.1

Gellir cael hyd i ganllawiau pellach ym maes asesu hyfywdra ariannol yng Nghanllaw
Cynllunio Atodol ar Ymrwymiadau Cynllunio (2009) Cyngor Gwynedd.
-------------------------------------------

¹ Mae Safle Tir Glas yn y cyd-destun hwn yn un a ddefnyddid at ddibenion amaethyddol yn union cyn i
ganiatâd gael ei roi i’w ddatblygu ar gyfer cartrefi. Ni fydd y safle wedi cael ei ddatblygu o’r blaen a gall
fod, neu heb fod, wedi ei halogi.

² Mae Safle Tir Brown yn y cyd-destun hwn yn un sydd wedi cael ei ddefnyddio at ddibenion heblaw
amaethyddiaeth. Gall y safle fod wedi cael ei ddatblygu o’r blaen, neu ddim, a gall fod, neu heb fod,
wedi ei halogi.
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