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Annwyl Janet, 
 

Diolch am eich llythyr am bremiymau ail gartrefi, a anfonwyd ar ran y Pwyllgor Deisebau. 
 
Fel yr amlinellwyd yn ein Cynllun Gwaith Polisi Treth 2018, mae fy swyddogion ar hyn o 
bryd yn adolygu effaith a defnydd y pwerau dewisol i awdurdodau lleol gymhwyso 
premiymau treth cyngor ac a yw'r ddeddfwriaeth newydd a gyflwynwyd yn 2016 yn 
gweithredu fel y bwriadwyd. 
  
Yr haf diwethaf, gwnaethom ofyn am amrywiaeth o wybodaeth gan awdurdodau lleol i 
lywio'r adolygiad. Rydym hefyd wedi gofyn am wybodaeth gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio 
ac rydym wedi bod yn dadansoddi'r ystadegau swyddogol a ddelir gan Lywodraeth Cymru. 
  
Mewn partneriaeth â Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, mae fy swyddogion hefyd wedi 
sefydlu gweithgor o arbenigwyr awdurdodau lleol i adolygu'r defnydd o bremiymau a 
disgowntiau treth gyngor. Cyfarfu'r grŵp hwn am y tro cyntaf ar 8 Mai. Bydd y grŵp yn awr 
yn gweithio gyda'm swyddogion i ystyried y dystiolaeth a gasglwyd ac i lywio opsiynau polisi 
yn y dyfodol. Fy mwriad yw rhoi diweddariad ar y gwaith hwn cyn diwedd tymor yr haf. 
  
Nid oes bwlch yn y gyfraith. Mae Deddf Tai (Cymru) 2014 yn rhoi pwerau dewisol i 
awdurdodau lleol gymhwyso premiymau o hyd at 100% i filiau'r dreth gyngor ar gyfer ail 
gartrefi ac eiddo gwag hirdymor. Cyflwynwyd y darpariaethau hyn i gynorthwyo awdurdodau 
lleol i reoli materion cyflenwad tai lleol. Ni chawsant eu cyflwyno fel mesur codi refeniw. 
Roedd y darpariaethau yn galluogi awdurdodau i gyflwyno premiymau o 1 Ebrill 2017 (ar ôl 
caniatáu’r i'r cyfnod angenrheidiol i eiddo fodloni'r amodau perthnasol). 
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Mater i bob awdurdod lleol yw'r penderfyniad i gyflwyno premiwm. Mae angen i bob 
awdurdod ystyried yr effeithiau posib wrth benderfynu a ddylid defnyddio'r pwerau hyn. Mae 
hyn yn cynnwys ystyried effaith cyflwyno premiymau ar yr economi leol a’r effaith posibl 
bosibl ar y sylfaen dreth leol.  
 
Rydym yn cydnabod y gellid defnyddio rhai anheddau naill ai fel ail gartrefi neu fel llety 
hunanarlwyo a osodir yn fasnachol i bobl ar eu gwyliau ac rydym wedi deddfu i wneud y 
gwahaniaeth yn glir.  
 
I fod yn gymwys fel llety hunanarlwyo, rhaid i annedd fod ar gael i'w osod am o leiaf 140 
diwrnod mewn cyfnod o 12 mis a'i osod mewn gwirionedd am o leiaf 70 diwrnod. Nodwyd y 
diffiniad yng Ngorchymyn Ardrethu Annomestig (Diffiniad o Eiddo Domestig) (Cymru) 2010. 
Cafodd y Gorchymyn ei ddiwygio a'i gryfhau yn 2016. Cadwyd y cyfnodau ar gyfer 
cymhwyster fel llety hunanarlwyo, gan adlewyrchu'r ymatebion a gawsom i'r 
ymgynghoriadau cyhoeddus.  
 
Rhaid i berchenogion llety hunanarlwyo ddarparu tystiolaeth bod eu heiddo yn bodloni'r 
meini prawf. Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn penderfynu a yw eiddo wedi'i 
gategoreiddio yn ddomestig neu'n annomestig. Mae'r Asiantaeth yn annibynnol o 
Lywodraeth Cymru. Mae anheddau nad ydynt yn bodloni'r meini prawf, gan gynnwys ail 
gartrefi sy’n cael eu cadw yn bennaf ar gyfer defnydd preifat, yn atebol am y dreth gyngor.  
 
Fel rhan o'n gwaith i adolygu'r defnydd o bremiymau treth gyngor, mae fy swyddogion wedi 
gofyn i awdurdodau lleol ddarparu unrhyw dystiolaeth a allai fod ganddynt fod ail gartrefi 
preifat yn cael eu rhestru'n anghywir fel eiddo hunanarlwyo. Hyd yma, nid oes unrhyw 
dystiolaeth wedi dod i'r amlwg i awgrymu bod eiddo o'r fath yn cael eu rhestru'n anghywir. 
Byddwn hefyd yn ychwanegu y gallai unrhyw un sy'n berchen ar annedd sydd wedi'i restru 
fel llety hunanarlwyo ond nad yw'n bodloni'r meini prawf angenrheidiol wynebu bil treth 
gyngor ôl-ddyddiedig mawr ar gyfer yr eiddo hwnnw.  
 
Wrth osod y meini prawf ar gyfer llety hunan-ddarpar, roeddem yn ymwybodol iawn o'r 
angen i sicrhau'r cydbwysedd cywir rhwng cefnogi'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru a 
sicrhau nad yw ail gartrefi sy’n cael eu tanddefnyddio yn cyfyngu ar argaeledd tai 
fforddiadwy, yn enwedig mewn rhai o'n cymunedau gwledig, llai.  
 
O fewn cyd-destun y system treth gyngor, mae'r term 'ail gartref' yn cyfeirio at amrywiaeth o 
anheddau nad ydynt yn unig neu brif breswylfa rhywun. Nid yw'n gyfyngedig i anheddau 
sy'n cael eu defnyddio fel cartrefi gwyliau preifat neu gartrefi penwythnos. Er enghraifft, 
mae'r diffiniad yn cynnwys eiddo sy'n cael ei farchnata i'w werthu neu ei osod, eiddo sy'n 
eiddo i bobl y mae eu swydd yn gofyn iddynt weithio mewn mannau eraill, cartrefi tymhorol 
a charafanau pwrpasol. Ni fyddai llawer o'r rhain ar gael nac yn addas ar gyfer 
meddiannaeth drwy gydol y flwyddyn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mae anheddau sy'n wirioneddol ar gael i'w gosod fel llety hunanarlwyo yn gwneud cyfraniad 
pwysig i'r economi twristiaeth yng Nghymru - sector sylfaen yn ein Cynllun Gweithredu 
Economaidd - ac yn dod o fewn y system ardrethu annomestig. Mae llawer o'r eiddo hyn yn 
gymwys am gymorth trwy ein cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach. Wrth roi ein 
cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau parhaol ar waith o 1 Ebrill 2018, ymgynghorwyd ar 
nodweddion y cynllun newydd, gan gynnwys a ddylid cael unrhyw eithriadau i'r cynllun.  
 
Mae’r cynllun Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yn cael ei ariannu'n llawn gan Lywodraeth 
Cymru, gan sicrhau nad yw awdurdodau lleol yn colli refeniw o ganlyniad i fusnesau yn eu 
hardal sy'n derbyn y rhyddhad hwn. Mae'r holl refeniw trethi annomestig a godir yng 
Nghymru yn cael ei gyfuno a'i ddosbarthu i awdurdodau lleol fel rhan o'r setliadau 
llywodraeth leol blynyddol. Yn gyffredinol, mae'r rhan fwyaf o gynghorau yng Nghymru, yn 
cael mwy o refeniw gan y pwll nag y maent yn cyfrannu ato.  
 
Mae newidiadau yn y sylfaen treth gyngor hefyd yn cael eu hystyried yn y cyfrifiadau 
blynyddol o setliad llywodraeth leol. Os bydd sylfaen treth awdurdod yn disgyn (ee o 
ganlyniad i eiddo sy'n trosglwyddo o restr treth y cyngor i'r rhestr ardrethu annomestig) o'i 
gymharu ag awdurdodau eraill, mae ei gyfran gymesur o'r setliad yn cynyddu.  
 
Rydym hefyd wedi deddfu i sicrhau bod Rhyddhad Ardrethi Busnesau Bach yn gyfyngedig i 
ddau eiddo fesul busnes fesul awdurdod lleol. Mae hyn yn cynnwys llety hunanarlwyo. Ni 
ellir ystyried pobl sy'n berchen ar eiddo mwy neu nifer o eiddo bach fel busnesau bach ac 
mae'n ofynnol iddynt dalu cyfraddau.  
 
Yn fwy cyffredinol, rydw i'n archwilio opsiynau ar gyfer diwygio trethi lleol yn y tymor byr, 
canolig a hir er mwyn sicrhau eu bod wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion Cymru orau. Fy 
mwriad yw cymryd agwedd flaengar, deg a thryloyw tuag at drethi lleol sy'n parhau i 
ddarparu cyllid ar gyfer gwasanaethau lleol hanfodol  
 
Yn gywir,  
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