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1.1 Cyflwyniad
1.1.1 Fel rhan o'r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol, ar gyfer safleoedd preswyl a safleoedd
a arweinir gan gyflogaeth, mae'r Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol i hyrwyddwyr safleoedd
ddarparu:
Arfarniad o hyfywedd ariannol gan ddefnyddio'r Model Hyfywedd Datblygu (DVM);
a Datganiad hyfywedd lefel uchel cysylltiedig sy'n darparu gwybodaeth a thystiolaeth
ynghylch y rhagdybiaethau a wnaed.
1.2 Pwrpas y Ddogfen
1.2.1 Mae'r Ddogfen hon yn darparu gwybodaeth gefndirol ac arweiniad i gynorthwyo'r
gwaith o gyflwyno arfarniadau hyfywedd a datganiadau hyfywedd lefel uchel sy'n cyd-fynd
â nhw.
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1.2.2 Dylid ei ddarllen ochr yn ochr â Methodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol a'r
(1)
Nodiadau Cyfarwyddyd
1.3 Strwythur y Ddogfen
1.3.1 Pennod 2: Yn darparu gwybodaeth gefndir, gan gynnwys polisi a chanllawiau
cynllunio cenedlaethol.
1.3.2

Pennod 3: Yn amlinellu dull y Cyngor o ymdrin â gwaith hyfywedd.

1.3.3 Pennod 4: Yn darparu gwybodaeth gefndir i'r Model Hyfywedd Rhanbarthol (RVM)
a'r Model Hyfywedd Datblygu (DVM).
1.3.4 Pennod 5: Yn darparu gwybodaeth gefndir ac arweiniad o ran rhagdybiaethau
hyfywedd.

3

1

Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/29464
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2.0.1 Mae’r Bennod hon yn rhoi gwybodaeth gefndir, gan gynnwys polisi a chanllawiau
cynllunio cenedlaethol a lleol.
2.1 Polisi Cynllunio
2.1.1 Polisi Cynllunio Castell-nedd Port Talbot
2.1.1.1

Mae cynllun datblygu statudol Castell-nedd Port Talbot (CNPT) yn cynnwys:
(2)

Cymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040 (cyhoeddwyd 24 Chwefror 2021) ;
(3)
Cynllun Datblygu Lleol CNPT (CDLl) (2011-2026) (mabwysiadwyd 27 Ionawr 2016)
Cymru’r Dyfodol
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2.1.1.2 Yn unol â Rheoliadau 60 a 62 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, mae
angen i CDLlau gydymffurfio’n gyffredinol â Chymru’r Dyfodol.
2.1.1.3 Fel y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) newydd i Gymru, mae Cymru’r
Dyfodol yn amlinellu strategaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer ymdrin â blaenoriaethau
cenedlaethol drwy’r system gynllunio; manylion lle bydd buddsoddiad Llywodraeth Cymru
yn y dyfodol yn cael ei ganolbwyntio; ac mae'n darparu’r weledigaeth ofodol ar gyfer
datblygu hyd at 2040.
2.1.1.4 Er nad yw’n cynnwys unrhyw bolisïau penodol o ran hyfywedd fel y cyfryw, mae
Polisi 7 ‘Darparu Tai Fforddiadwy’ yn datgan y dylai "awdurdodau cynllunio, drwy CDLlau,
ddatblygu fframweithiau polisi cryf sy’n seiliedig ar dystiolaeth i ddarparu tai fforddiadwy
gan gynnwys gosod targedau cynllun datblygu yn seiliedig ar amcangyfrifon rhanbarthol
tai ac asesiadau lleol”.
2.1.1.5
Hefyd, mae Cymru’r Dyfodol yn amlinellu nifer o ofynion eraill ar gyfer
datblygiadau y bydd angen eu hystyried wrth baratoi gwaith hyfywedd, er enghraifft darparu
rhwydweithiau gwres ardal, band eang â gallu gigabit a gofynion dwysedd.
CDLl CNPT
2.1.1.6 Mabwysiadodd CNPT ei CDLl presennol ym mis Ionawr 2016. Mae'r CDLl yn
nodi gweledigaeth ac amcanion y Cyngor, ynghyd â chyfres o bolisïau a chynigion sydd
gyda'i gilydd yn gosod y fframwaith ar gyfer datblygu a defnyddio tir yn y Fwrdeistref Sirol
hyd at ddiwedd 2026.
2.1.1.7 O ran hyfywedd, mae'r CDLl yn amlinellu'r rhwymedigaethau cynllunio y gall fod
eu hangen yn dibynnu ar fath, graddfa a lleoliad datblygiad yn y Fwrdeistref Sirol er mwyn
dod â datblygiad ymlaen yn y Fwrdeistref Sirol.

2
3

Ar gael yn: https://gov.wales/future-wales-national-plan-2040-0
Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/media/7321/ldp_written_statement_jan16.pdf?v=20170727124344
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2.1.1.8 Yn benodol o ran tai fforddiadwy, mae Polisi AH1 ‘Tai Fforddiadwy’ angen y
cyfraniadau canlynol ar gyfer tai fforddiadwy yn yr ardaloedd gofodol a ganlyn yng nghyswllt
pob datblygiad tai fforddiadwy newydd, gan gynnwys addasiadau, ar safleoedd sy’n
cynnwys 3 uned neu fwy:
Castell-nedd: 25%
Port Talbot: 25%;
Pontardawe: 10%
2.1.1.9 Sefydlwyd y trothwyon a'r targedau canrannol o gasgliadau 'Astudiaeth Hyfywedd
(4)
Tai Fforddiadwy' y Cyngor (2012) a brofodd hyfywedd datblygiadau tai yn CNPT a'u
gallu i gefnogi tai fforddiadwy..
2.1.1.10 Yn ogystal â thai fforddiadwy, ceisir nifer o rwymedigaethau cynllunio eraill o
ddatblygiadau, y mae’r gofynion ar gyfer rhai ohonynt wedi’u nodi mewn canllawiau cynllunio
(5)
atodol (CCA) :
Mannau agored: CCA Mannau Agored a Mannau Gwyrdd;
Bioamrywiaeth: CCA Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth;
Yr Iaith Gymraeg: CCA Datblygu a'r Iaith Gymraeg
Teithio llesol, addysg, trafnidiaeth a gofynion seilwaith eraill: CCA Rhwymedigaethau
Cynllunio.
2.1.1.11 Ers mabwysiadu’r CNPT presennol, yn unol â Rheol 37 o Reoliadau Cynllun
Datblygu Lleol (Cymru) 2005 (fel y’i diwygiwyd), mae’r Cyngor wedi paratoi nifer o
Adroddiadau Monitro Blynyddol sy’n nodi cyfyngiadau hyfywedd a gaiff effaith benodol ar
(6)
gyflenwi tai fforddiadwy .
2.1.1.12 Ym mis Ionawr 2020, yn unol ag Adran 69 o Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol
2004 a Rheoliad 41 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) 2005,
o ystyried bod pedair blynedd wedi mynd heibio ers mabwysiadu’r CDLl, cychwynnodd y
Cyngor adolygiad o'i CDLl.

6

2.1.1.13 Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus Ionawr - Mawrth 2020, cymeradwywyd
(7)
Adroddiad Adolygu'r CDLl i'w gyhoeddi ym mis Gorffennaf 2020 . Mae Adroddiad Adolygu’r
CDLl yn nodi ym Mharagraff 3.0.13 bod “gostyngiad sylweddol wedi bod mewn gwerthoedd
gweddilliol dros gyfnod y Cynllun, sydd wedi cael effaith negyddol ar allu dyraniadau tai i
ddarparu tai fforddiadwy ac ar rwymedigaethau cynllunio eraill. Ers mabwysiadu’r CDLl ,
bu cynnydd sylweddol mewn costau adeiladu, cynnydd na chafodd ei adlewyrchu ym
mhris y gwerthiannau, sydd wedi cael effaith andwyol ar hyfywedd ar draws pob is-farchnad
CNPT".

4
5
6
7

Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/PDF/ldp_affordable_housing_viability_study_august_2012.pdf
Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/7315
Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/7329
Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/media/12897/council-29-jan-20-ldp-review-report.pdf

2.1.1.14 Yn dilyn cyhoeddi Adroddiad yr Adolygiad, paratôdd y Cyngor ei Gytundeb
Cyflawni (CC) sy'n nodi'r amserlen ar gyfer adolygu'r CDLl; y Cynllun Cynnwys Cymunedau
(CIS) sy'n sefydlu sut a phryd y gall y gymuned leol a rhanddeiliaid eraill gymryd rhan ym
mhroses y CDLl Newydd; a'r adnoddau y bydd y Cyngor yn ymrwymo i baratoi'r CDLl
(8)
Newydd .
2.1.1.15 Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus Awst - Medi 2021, mae CC y Cyngor wedi'i
gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ym mis Rhagfyr 2021 a Llywodraeth Cymru ym mis
Ionawr 2022. Mae'r Cyngor felly wedi dechrau gweithio ar ei CDLl Newydd a fydd yn nodi
ble, pryd a faint o dwf fydd yn digwydd yn y Fwrdeistref Sirol dros y cyfnod 2021-2036.
Fel rhan o'r gwaith o baratoi'r CDLl Newydd, bydd y Cyngor yn ailystyried pob agwedd ar
y CDLl presennol, gan gynnwys yr holl bolisïau cyfredol a dyraniadau safle-benodol.
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2.1.1.16 Mae'r Tabl isod yn rhoi trosolwg o'r cyfnodau allweddol wrth baratoi'r CDLl
Newydd. Mae’n dangos mai un o’r camau allweddol wrth baratoi’r CDLl Newydd yw cyflwyno
ac ystyried Safleoedd Ymgeisiol.
Tabl 2.1.1.1 Camau Allweddol y CDLl Newydd

Cam

8

Amserlen

Adroddiad Adolygu

Ymgynghoriad cyhoeddus: Ionawr Mawrth 2020 Cyhoeddwyd: Gorffennaf 2020

Cytundeb Cyflawni

Ymgynghoriad cyhoeddus: Awst - Medi 2021
Cytunwyd yn y Cyngor Llawn: Rhagfyr 2022
Cyflwynwyd i Lywodraeth Cymru: Rhagfyr 2022
Cymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru: Ionawr
2022

Galwad am Safleoedd Ymgeisiol

Mawrth - Mai 2022

Cofrestr Safleoedd Ymgeisiol
(CSR)

Cyhoeddi CSR: Mehefin 2022
Adborth cymunedol anffurfiol ar CSR: Mehefin
- Awst 2022

Ymgynghoriad ar y Strategaeth a
Ffefrir

Mawrth - Ebrill 2023

Ymgynghoriad ar y Cynllun
Adneuo

Mawrth - Ebrill 2024

Cyflwyniad

Hydref 2024

Archwiliad

Rhagfyr 2024 - Chwefror 2025

Mabwysiadu

Gorffennaf 2005

Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/29463
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2.1.1.17 Er mwyn helpu yng nghyswllt cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol, mae'r Cyngor
(9)
wedi cyhoeddi Methodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol a Nodiadau Canllaw . Mae’r
ddogfen hon yn rhoi’r trosolwg canlynol o’r Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol a’r amserlenni
a ragwelir ar gyfer pob cam:
Tab; 2.1.1.2 Trosolwg o Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol ac Amserlenni

Cam
Galwad am Safleoedd Ymgeisiol
Paratoi Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol
Cyhoeddi Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol
Adborth Cymunedol Anffurfiol ar y Gofrestr Safleoedd
Ymgeisiol
Cam 1 Asesiad Cychwynnol o Safleoedd Ymgeisiol
Cam 2 Asesiad Manwl o Safleoedd Ymgeisiol

Amserlen
Mawrth - Mai 2022
Mawrth - Mehefin 2022
Mehefin 2022
Mehefin - Awst 2022
Gorffennaf 2022
Awst 2022

Cam 2 Cais am Wybodaeth Ychwanegol Asesiad
Manwl o Safleoedd Ymgeisiol

Medi - Hydref 2022

Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir

Mawrth - Ebrill 2023

Ôl Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir Adolygiad
o’r Wybodaeth a Gyflwynwyd

Mai - Mehefin 2023

Ymgynghoriad ar y Cynllun Adneuo

Mawrth – Ebrill 2024

2.1.2 Polisi Cynllunio Cenedlaethol
2.1.2.1 Ers mabwysiadu'r CDLl CNPT presennol, mae'r polisi cynllunio cenedlaethol
(Polisi Cynllunio Cymru (PCC)) wedi'i ddiweddaru o ran hyfywedd.
2.1.2.2 Mae’r Polisi Cynllunio Cenedlaethol (PCC, Argraffiad 11, 2021) yn amlinellu’r
dull canlynol o ran hyfywedd.

8

2.1.2.3 Fel rhan o ddangos pa mor gyflawnadwy yw’r safleoedd tai, noda paragraff
4.2.19 bod rhaid asesu hyfywedd ariannol cyn eu cynnwys fel dyraniadau mewn cynllun
datblygu. Ar y cam 'Safle Ymgeisiol' o baratoi'r cynllun datblygu mae'n rhaid i dirfeddianwyr/
datblygwyr gynnal asesiad hyfywedd ar y safle cychwynnol a darparu tystiolaeth i ddangos
pa mor ymarferol yw eu safleoedd yn ariannol. Ar y cam ‘Adneuo’, rhaid cynnal arfarniad
lefel uchel o hyfywedd ar draws y cynllun i roi sicrwydd y gellir cyflawni’r cynllun datblygu
a’i bolisïau mewn egwyddor, gan ystyried targedau tai fforddiadwy, seilwaith a gofynion
polisi eraill. Yn ogystal, ar gyfer safleoedd sy’n allweddol i gyflawni strategaeth y cynllun,
rhaid ymgymryd ag arfarniad hyfywedd safle-benodol drwy ystyried costau manylach, a
9

Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/29464

chyfyngiadau a gofynion penodol. Rhaid i awdurdodau cynllunio ystyried sut y byddant yn
diffinio ‘safle allweddol’ yn gynnar yn y broses o lunio cynllun. Rhaid i awdurdodau cynllunio
hefyd ystyried a fydd angen ymyriadau penodol gan y sector cyhoeddus a/neu breifat,
megis strategaethau neu gyllid adfywio, i helpu i gyflawni'r cyflenwad tai.
2.1.2.4 Noda paragraff 4.2.20 pan fo tai newydd yn cael eu cynnig, bod rhaid i gynlluniau
datblygu gynnwys polisïau i egluro y bydd disgwyl i ddatblygwyr ddarparu buddion
cymunedol sy'n rhesymol gysylltiedig â maint a lleoliad y datblygiad. Wrth wneud hynny,
dylai polisïau o'r fath hefyd ystyried hyfywedd economaidd safleoedd a sicrhau na fyddai
darparu buddion cymunedol yn afrealistig nac yn effeithio'n afresymol ar ddatblygu'r safle.
2.1.2.5 Ymhellach, noda paragraff 4.2.21 lle mae polisïau cynllun datblygu cyfoes wedi
nodi’r buddion cymunedol a ddisgwylir o ddatblygiadau, y dylid tybio bod ceisiadau cynllunio
sy’n cydymffurfio â nhw yn hyfyw, ac ni ddylai fod yn angenrheidiol rhoi ystyriaeth bellach
i faterion hyfywedd. Mater i’r ymgeisydd neu’r awdurdod cynllunio yw dangos bod
amgylchiadau eithriadol penodol yn cyfiawnhau’r angen am asesiad hyfywedd ar y cam
ymgeisio. Mater i’r penderfynwr yw’r pwysau sydd i’w roi ar asesiad hyfywedd, gan ystyried
holl amgylchiadau’r achos, gan gynnwys a yw’r cynllun datblygu a’r dystiolaeth hyfywedd
sy’n sail iddo yn gyfredol, ac unrhyw newid mewn amgylchiadau ers mabwysiadu’r cynllun.
Gallai amgylchiadau o’r fath gynnwys, er enghraifft, lle mae angen rhagor o wybodaeth
am gostau seilwaith neu am gostau safle neu lle mae dirwasgiad neu newidiadau
economaidd sylweddol tebyg wedi digwydd ers mabwysiadu’r cynllun. Lle bo angen trafod,
dylai’r awdurdod cynllunio a’r datblygwr weithredu mewn modd agored a thryloyw gyda’r
holl wybodaeth yn cael ei darparu ar sail ‘llyfr agored’.
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2.2 Canllawiau Cynllunio
2.2.1 Ers mabwysiadu’r CDLl CNPT cyfredol, mae canllawiau cynllunio cenedlaethol
hefyd wedi'u diweddaru. Mae canllawiau cynllunio cenedlaethol sydd yn y Llawlyfr
Cynlluniau Datblygu (DPM) (Argraffiad 3, 2020) yn rhoi canllawiau ar baratoi CDLlau.
2.2.2 Noda paragraff 3.10 y dylai cynlluniau gyflawni'r hyn a fwriedir trwy gynlluniau
cyflawnadwy a hyfyw, gan ystyried gofynion seilwaith angenrheidiol sy’n cynnwys hyfywedd
ariannol a ffactorau eraill y farchnad. Dywed paragraff 3.12 y dylai polisïau nodi unrhyw
ofynion lliniaru/ iawndal perthnasol, yn seiliedig ar asesiadau hyfywedd/ paramedrau
deddfwriaeth.
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2.2.3

Mae’r Llawlyfr Cynlluniau Datblygu (DPM) (t.138) yn diffinio hyfywedd fel a ganlyn:

Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

“Gellir ystyried bod datblygiad yn hyfyw os, ar ôl ystyried yr holl gostau hysbys, gan
gynnwys: polisi/rheoliadau'r Llywodraeth, yr holl gostau adeiladu a seilwaith, cost ac
argaeledd cyllid, costau eraill fel ffioedd a swm wrth gefn, bydd gwerth y datblygiad
yn creu gwarged sy'n ddigon i roi elw digonol i'r datblygwr a gwerth tir sy'n ddigonol
i annog perchennog tir i werthu ar gyfer y defnydd arfaethedig. Gall datblygiad hefyd
gael ei wneud yn hyfyw drwy argaeledd grantiau gan y Llywodraeth".

2.2.4 O ran Safleoedd Ymgeisiol, mae'r DPM (Paragraff 3.36) yn glir bod rhaid i
awdurdodau cynllunio lleol ddefnyddio'r broses safleoedd ymgeisiol i gasglu tystiolaeth
addas gan hyrwyddwyr safleoedd i ddangos yn glir hyfywedd ariannol y safleoedd. Mae
paragraff 3.50 yn dweud, er mwyn i hyrwyddwr safle ddarparu digon o dystiolaeth sy’n
angenrheidiol i ddangos bod materion cyflawni a hyfywedd wedi cael sylw ar y cam safle
ymgeisiol, y dylai’r awdurdod cynllunio lleol gyhoeddi ystod o wybodaeth i gynorthwyo’r
broses hon. Dylai hyn fod yn seiliedig ar y canlynol:
Sicrhau bod polisïau tai fforddiadwy’r CDLl mabwysiedig ar gael (lle bo’n addas i’r
diben) gan gynnwys polisïau penodol, yn seiliedig ar ardal neu ystod;
Pan fo polisïau cynllun mabwysiedig wedi dyddio, neu wedi cael eu disodli gan
amgylchiadau newidiol, dylai'r awdurdod cynllunio lleol nodi pa lefelau eraill o dai
fforddiadwy a geisiwyd. Gall trafodaethau safle diweddar dros y 12 i 18 mis blaenorol
ddarparu sylfaen dystiolaeth fwy diweddar;
Costau a.106 cyfartalog (penodol, ardal neu amrediadau) yn seiliedig ar drafodaethau
a.106 gwirioneddol diweddar dros y 12 i 18 mis blaenorol;
Goblygiadau cost ariannol gofynion polisi eraill
Unrhyw CCA perthnasol a chyfoes;
Gofynion cynllun seilwaith cyfredol neu wedi'i ddiweddaru / sy'n dod i'r amlwg / Ardoll
Seilwaith Cymunedol (CIL) ; a
Rhagdybiaethau craidd a ddefnyddir mewn unrhyw wybodaeth/ astudiaeth dechnegol
gyfredol neu wedi’i diweddaru h.y. meincnodi gwerthoedd tir, proffil datblygu a
rhagdybiaethau craidd perthnasol a chyfoes eraill.
2.2.5 Ar gyfer safleoedd sy'n allweddol i gyflawni'r cynllun, mae Paragraffau 3.52 a 5.89
yn nodi y dylid cynnal arfarniad o hyfywedd safle-benodol ac y dylai hyn gael ei lywio gan
yr arfarniad hyfywedd lefel uchel. Mae paragraff 5.86 yn manylu ar yr hierarchaeth hyfywedd
a ganlyn ar gyfer paratoi CDLlau:
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Figure 2.1 Hierarchaeth Hyfywedd
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2.2.6 Mae paragraffau 5.88 a 5.90 yn rhoi arweiniad pellach mewn perthynas â'r arfarniad
hyfywedd lefel uchel, gan nodi bod rhaid i awdurdodau cynllunio lleol gynnal arfarniad
hyfywedd lefel uchel i asesu lefelau cyffredinol hyfywedd datblygu mewn ardaloedd
marchnad dai (Gweler Ffigur 3.1). Mae profion hyfywedd lefel uchel yn seiliedig yn
gyffredinol ar fethodoleg sy'n cynhyrchu gwerth tir gweddilliol (ar ôl caniatáu ar gyfer maint
elw canrannol i'r datblygwr) sydd wedyn yn cael ei gymharu â gwerth (neu werthoedd) tir
meincnod ar gyfer ardal ddaearyddol.
2.2.7 Mae paragraff 5.89 yn rhoi arweiniad pellach mewn perthynas ag arfarniadau
hyfywedd safle-benodol. Mae'n nodi y dylid cynnal arfarniadau hyfywedd safle-benodol i'r
safleoedd hynny sy'n allweddol i gyflawni'r cynllun. Bydd gwerthusiad yn galluogi i
wybodaeth fanylach gael ei hystyried gan roi sylw i fanylion safle-benodol. Y dull a ffefrir
yw gwneud hyn ar y cyd â hyrwyddwr safle sydd â mynediad at y manylion, neu i'r
gwrthwyneb, trwy fodelu manylach gyda rhagdybiaethau safle-benodol. Gellir cael llawer
mwy o fewnwelediad a all arwain at dargedau tai fforddiadwy wedi'u mireinio, yn hytrach
na’r ardal ehangach a nodwyd yn yr arfarniad lefel uchel.
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2.2.8 O ran manylion yr arfarniadau hyfywedd, mae canllawiau cynllunio cenedlaethol
(DPM, Paragraff 5.92) yn nodi nad yw'r Llawlyfr yn awgrymu model penodol ar gyfer cynnal
arfarniadau hyfywedd, ond mae'n nodi bod angen ymdrin â'r elfennau allweddol a ganlyn
a'u mynegi'n glir yn sylfaen dystiolaeth y Cynllun, gydag eglurhad ar sut mae casgliadau’r
gwaith hyfywedd wedi llywio polisïau a dyraniadau’r cynllun i ddangos y gellir eu cyflawni:
Cymysgedd datblygu (dwysedd a mathau o dai )
Prisiau tai;
Darpariaeth wrth gefn;
Ffioedd;
Costau adeiladu;
Elw’r datblygwr;
Dwyliadau tirfeddianwyr/meincnod gwerth tir;
Costau annormal (lle bo'n berthnasol);
Safleoedd tybiannol/gwirioneddol;
Effeithiau cronnol polisïau'r cynllun (rhwymedigaethau a.106/ Ardoll Seilwaith
Cymunedol);
Canran tai fforddiadwy a rhaniad deiliadaeth (canolradd, rhentu cymdeithasol
Bandiau ACG.
2.2.9 Ceir canllawiau pellach mewn perthynas ag arfarniadau hyfywedd lefel uchel a
safle-benodol ym Mhennod 5 y DPM.
2.2.10
O ran cyflwyno gwybodaeth, mae’r DPM yn nodi ym Mharagraff 5.102 y
cydnabyddir y gall lefel y wybodaeth a ddarperir fod yn amrywiol, gan ddibynnu ar ble
mae’r safle yn y broses rheoli datblygu a pharodrwydd y tirfeddiannwr/datblygwr i
ymgysylltu. Mae'n hollbwysig bod cymaint o wybodaeth â phosibl yn cael ei darparu gan
yr holl bartïon perthnasol i sicrhau y gellir darparu safleoedd a'u cynnwys yn y cynllun
datblygu. Lle na fu'n bosibl cael y wybodaeth angenrheidiol, efallai y byddai'n briodol eu
heithrio.
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2.2.11 Mae'r DPM yn glir ym Mharagraffau 5.95, 5.96 a 5.102 y dylid defnyddio dull 'llyfr
agored' lle bynnag a phryd bynnag y bo modd. Maent yn nodi bod tryloywder tystiolaeth
yn hanfodol i sicrhau dealltwriaeth realistig o gostau a gwerth datblygu yn yr ardal leol. Er
y cydnabyddir y gallai rhywfaint o'r wybodaeth sydd ei hangen i ddangos hyfywedd fod yn
fasnachol sensitif, fodd bynnag, nid yw hyn yn rheswm digonol i osgoi darparu'r dystiolaeth
briodol. Gall yr awdurdod cynllunio lleol drafod gyda’r diwydiant datblygu sut y gellir
cyflwyno’r dystiolaeth mewn fformat sy’n llywio’r broses ond sy’n cadw sensitifrwydd
masnachol, er enghraifft gellid defnyddio ffigurau cyfanredol, yn hytrach na dadansoddiad
manylach o’r costau.
2.2.12 Mae'r DPM yn nodi ym Mharagraff 5.103 ei bod yn bwysig bod y fethodoleg ar
gyfer cynnal arfarniadau safle yn cael ei nodi'n glir a'i chymhwyso'n gyson. Er mwyn
sicrhau’r lefel fwyaf o gonsensws wrth baratoi gwaith hyfywedd, dywed paragraff 5.94 y
dylid hysbysu Grŵp Llywio Hyfywedd i gytuno ar gostau penodol ar gyfer yr holl gydrannau.

3.0.1

Mae'r Bennod hon yn amlinellu dull y Cyngor o ymdrin â gwaith hyfywedd.

3.0.2 Mae'r diagram isod yn manylu ar ddull y Cyngor o ymdrin â gwaith hyfywedd ac
mae'n cynnwys amserlenni dangosol ar gyfer cwblhau pob tasg:
Figure 3.1 Ymagwedd Hyfywedd
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3.0.3 O ystyried mai dyddiau cynnar yw’r rhain i’r Cais am Safleoedd Ymgeisiol, ac o
ystyried yr hinsawdd economaidd bresennol ar ôl Brexit a’r pandemig Covid, mae’r Cyngor
(10)
wedi penderfynu gofyn am wybodaeth hyfywedd ar gyfer Safleoedd Ymgeisiol fesul cam

Galwad am Safleoedd Ymgeisiol (Mawrth - Mai 2022): Mae angen gwybodaeth
hyfywedd lefel uchel ar gyfer safleoedd preswyl a safleoedd a arweinir gan
gyflogaeth; a
Cam 2 Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol (Awst 2022): Bydd yn ofynnol i safleoedd
sydd wedi’u hidlo’n llwyddiannus ddarparu gwybodaeth hyfywedd fanwl

3.0.4 Bydd angen i arfarniadau hyfywedd a gyflwynir fel rhan o'r Cais am Safleoedd
Ymgeisiol gyflwyno:
Arfarniad o hyfywedd ariannol gan ddefnyddio'r Model Hyfywedd Datblygu (DVM);
Datganiad hyfywedd lefel uchel cysylltiedig sy'n darparu gwybodaeth a thystiolaeth
ynghylch y rhagdybiaethau a wnaed.

10

Darperir gwybodaeth bellach o fewn y Methodoleg Asesu Safleoedd Ymgeisiol a Nodiadau Canllaw. Ar gael yn:
https://www.npt.gov.uk/29464

13

3 . Dull Hyfywedd

3.0.5 Bydd gwybodaeth hyfywedd a gyflwynir fel rhan o'r Cais am Safleoedd Ymgeisiol
yn cael ei defnyddio i helpu i lywio asesiad hyfywedd lefel uchel y Cyngor.
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

3.0.6 Cyn gofyn dan yr Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol Cam 2 am wybodaeth hyfywedd
fanwl, bydd y Cyngor yn cwblhau rhagdybiaethau ynghylch gofynion polisi sy'n dod i'r
amlwg a chostau seilwaith o'r gwaith lefel uchel.
3.0.7 Bydd angen i arfarniadau hyfywedd a gyflwynir fel rhan o gais asesu Safleoedd
Ymgeisiol Cam 2 am wybodaeth ychwanegol gynnwys y rhagdybiaethau o’r gwaith
hyfywedd lefel uchel neu ddarparu tystiolaeth i gyfiawnhau rhagdybiaethau safle-benodol
amgen.
Grŵp Llywio Hyfywedd
3.0.8 Er mwyn llywio'r broses hyfywedd, yn unol â chanllawiau cenedlaethol, mae'r
Cyngor wedi ffurfio Grŵp Llywio Hyfywedd (Gweithgor Pwnc Hyfywedd) yn cynnwys:
Adrannau awdurdodau lleol perthnasol;
Ffederasiwn Adeiladwyr Tai;
Adeiladwyr tai, tirfeddianwyr a datblygwyr;
Darparwyr seilwaith;
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
3.0.9 Mae'r Cyngor yn annog ymgysylltu â rhanddeiliaid, ac os hoffech gymryd rhan yn
y Gweithgor Pwnc Hyfywedd, cysylltwch â Thîm Polisi Cynllunio y Cyngor drwy:
E-bost: ldp@npt.gov.uk
Ffôn: 01639 686821
Dull Llyfr Agored
3.0.10 Yn dilyn trafodaethau gyda Thîm Cyfreithiol y Cyngor a’r diwydiant datblygu, yn
unol â chanllawiau cynllunio cenedlaethol (Llawlyfr Cynlluniau Datblygu, Argraffiad 3,
Paragraff 5.95), bydd y Cyngor yn cymhwyso dull ‘llyfr agored’ at wybodaeth am hyfywedd
a gyflwynir er mwyn sicrhau tryloywder tystiolaeth.
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3.0.11 Ni fydd gwybodaeth a gyflwynir yn ystod yr Alwad am Safleoedd Ymgeisiol ar
gael i’r cyhoedd, ac yn lle hynny caiff ei defnyddio i lywio rhagdybiaethau fel rhan o’r gwaith
hyfywedd lefel uchel. Gallai fod angen cyhoeddi’r wybodaeth hon, fodd bynnag, pe bai’r
Cyngor yn derbyn cais drwy’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol neu’r Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth. Pe bai’r Cyngor yn derbyn cais o’r fath, bydd y Cyngor yn trafod y cais gyda’r
datblygwr.
3.0.12 Bydd gwybodaeth a gyflwynir yn ystod y cais manwl am safleoedd sydd wedi’u
hidlo’n llwyddiannus ar gael ar wefan y Cyngor fel rhan o’n sylfaen dystiolaeth hyfywedd.
Bydd hyn yn cynnwys yr arfarniadau hyfywedd manwl a gyflwynir gan ddefnyddio’r Model
Hyfywedd Datblygu (DVM) o ystyried y dylai’r rhain ddefnyddio’r rhagdybiaethau hyfywedd
lefel uchel a ddarparwyd, neu ragdybiaethau eraill penodol i safle.

3.0.13 Gallai fod angen trefnu bod unrhyw wybodaeth y mae’r Cyngor yn ei derbyn ar
gael i’r cyhoedd pe bai’r Cyngor yn derbyn cais drwy’r Rheoliadau Gwybodaeth
Amgylcheddol neu’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Pe bai’r Cyngor yn derbyn cais o’r fath,
bydd y Cyngor yn trafod y cais gyda’r datblygwr.

Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)
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4.0.1 Mae’r Bennod hon yn darparu gwybodaeth gefndir i'r Model Hyfywedd Rhanbarthol
(RVM) a'r Model Hyfywedd Datblygu (DVM).
4.0.2 Mae NPTC wedi gweithio mewn partneriaeth â’r wyth awdurdod yn rhanbarthau
Canolbarth a De-orllewin Cymru a’r ymgynghorwyr cynllunio a datblygu Burrows-Hutchinson
Ltd. i ddatblygu:

RVM sy'n gallu gwneud asesiadau lefel uchel dibynadwy a thryloyw o hyfywedd
ariannol teipolegau datblygu nodweddiadol a, lle bo'n briodol, safleoedd
allweddol/dyranedig yn absenoldeb data mwy penodol i safleoedd;
DVM, sef offeryn gwerthuso hyfywedd safle-benodol sydd wedi’i greu fel model
cynhwysfawr a hawdd ei ddefnyddio, i’w ddefnyddio gan hyrwyddwyr safleoedd
a’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau at ddiben asesu hyfywedd ariannol cynigion
datblygu.

Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

4 . Model Hyfywedd Rhanbarthol a Model Hyfywedd Datblygu

DVM
4.0.3

Mae pedair prif ddalen yn y DVM:

Mae'r daflen "tir" yn cofnodi cyfanswm y pris sydd i'w dalu am y safle datblygu y
gellir ei rannu'n gyfrannau; mae'n cyfrifo'r Dreth Trafodiadau Tir sy'n daladwy ar y pris
hwnnw; ac yn caniatáu i ymgeiswyr ychwanegu costau eraill sy'n briodol i'r pryniant
tir, gan gynnwys ffioedd cyfreithiol a ffioedd asiantiaid.
Y daflen "costau" yw lle y mewnbynnir ac y crynhoir yr holl gostau datblygu (ac
eithrio costau tir a chostau adeiladu/plotiau sylfaenol).
Y daflen "llif arian" yw lle mae'r holl ddata o'r gwahanol daflenni mewnbwn yn cael
ei gasglu i greu llif arian misol ar gyfer y datblygiad cyfan. O'r daflen hon, cyfrifir cost
ariannu'r prosiect datblygu.
Mae'r daflen "arfarnu" yn tynnu ynghyd fewnbynnau'r ymgeiswyr i'r llif arian ac yn
eu crynhoi mewn un ddalen, gan ddangos sut mae'r elw datblygu canlyniadol yn
cymharu â'r swm targed y gall yr ymgeisydd ei osod. Mae'r daflen "arfarnu" hefyd yn
rhoi mynediad i'r defnyddiwr i dablau sensitifrwydd i ddangos yr effaith ar elw datblygu
sy'n deillio o amrywiadau cynyddrannol i fewnbynnau craidd i'r arfarniad. Mae ganddo
hefyd gyfleuster ar gyfer profi effaith newidiadau canrannol i wahanol ffactorau yn yr
arfarniad.

Bydd yn ofynnol i hyrwyddwyr safleoedd gael copi o'r DVM ar gyfer pob safle
y maent yn bwriadu ei gyflwyno.

4.0.4 Bydd pob copi o'r model yn cael ei 'gloi' i safle datblygu penodol. Fodd bynnag,
gall copi o'r model gael ei ddefnyddio i ailasesu gwahanol gynigion/senarios datblygu ar
gyfer y safle penodol hwnnw.
4.0.5

Bydd y Cyngor yn codi'r ffioedd canlynol am bob copi o'r DVM:
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Tabl 4.0.1 Ffioedd DVM
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

Math o Ddatblygiad

Ffi

1 i 9 uned breswyl

£195

10 i 50 uned breswyl

£345

55 i 100 uned breswyl

£495

Safleoedd â 100 neu fwy o unedau
preswyl

£ i'w gytuno gyda'r Cyngor yn dibynnu ar
faint a chymhlethdod y cynnig, ond dim llai
na £495

Safleoedd cyflogaeth a defnydd cymysg

£ i'w gytuno gyda'r Cyngor yn dibynnu ar
faint a chymhlethdod y cynnig

4.0.6 Bydd y Cyngor yn codi £50 am gopi cychwynnol o'r model er mwyn gallu cyflwyno'r
arfarniad hyfywedd lefel uchel yn ystod y cam Cais am Safleoedd Ymgeisiol. Bydd angen
gweddill y ffi cyn Cam 2 yr Asesiad Manwl o Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer safleoedd a
hidlwyd yn llwyddiannus.

I gael copi o'r DVM, cysylltwch â'r Tîm Polisi Cynllunio drwy e-bost: ldp@npt.gov.uk

4.0.7 Mae'r DVM yn cynnwys "Canllaw Cyflym" a "Nodiadau Cymorth" ac ar ôl talu'r
ffioedd uchod bydd y Cyngor yn darparu 'Canllaw i Ddefnyddwyr' DVM manwl i gynorthwyo
â chwblhau'r DVM. Mae fideos 'sut i wneud' yn cael eu darparu hefyd ar wefan y Cyngor
RVM
4.0.8 Y Cyngor (a/neu unrhyw ymgynghorwyr cyflogedig gan y Cyngor) fydd yr unig
ddefnyddwyr o’r RVM, a bydd yn defnyddio’r RVM ar gyfer gwaith hyfywedd lefel uchel.
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4.0.9 Gyda’r RVM, gwneir pob mewnbwn ar yr un dudalen ag y mae'r allbynnau (ar ffurf
crynodeb Arfarniad) yn ymddangos arni; gan ei gwneud yn hawdd gweld/asesu effaith
unrhyw newidiadau y gallai'r defnyddiwr ddymuno eu gwneud i'r mewnbynnau hynny.
Mae'r ddau Fodel hefyd yn darparu cyfleusterau ar gyfer profi sensitifrwydd canlyniadau
cychwynnol yr Arfarniad; a gall gynhyrchu Tablau Sensitifrwydd sy'n dangos sut, yn fras,
y byddai newidiadau cynyddrannol mewn newidynnau allweddol dethol yn effeithio ar elw'r
datblygiad. Mae’r Tablau hefyd yn datgelu sut y gallai rhai newidiadau yng nghyfran y tai
fforddiadwy, a’r cymysgedd deiliadaeth, effeithio ar enillion y datblygwr.
DVM ac RVM
4.0.10 Bydd defnyddio DVM ac RVM yn sicrhau cysondeb ar draws Canolbarth a De
(11)
Orllewin Cymru
.
11

Noder: Mae nifer o awdurdodau yn rhanbarth y De Ddwyrain hefyd yn defnyddio'r DVM

4.0.11 Mae'r DVM a'r RVM ill dau yn cael eu hadeiladu i gynhyrchu gwerth gweddilliol
sy'n cynrychioli elw'r datblygiad; h.y. yr hyn sy’n weddill ar ôl i’r holl gostau datblygu, gan
gynnwys cost y tir (a ddisgrifir weithiau fel “gwerth safle”), gael eu tynnu o’r gwerth datblygu
crynswth. Yna gellir cymharu’r amcangyfrif gweddilliol hwn o elw â pha bynnag elw targed
a ystyrir yn briodol ar gyfer y datblygiad penodol hwnnw, gan ystyried lefelau meincnod o
elw sy’n adlewyrchu “enillion wedi’u haddasu ar gyfer risg y farchnad".
4.0.12
Mae’r “enillion wedi’u haddasu ar gyfer risg y farchnad i ddatblygwr” yn
adlewyrchu’r egwyddor bod maint/lefel y risg sy’n gynhenid i unrhyw un o’r ffigurau a
ddefnyddir mewn Arfarniad Hyfywedd, yn ogystal â natur (a chymhlethdod cymharol) y
datblygiad, yn berthnasol i’r ganran adenillion y gellir disgwyl iddo ei roi i’r datblygwr. Mae'r
"enillion" hyn yn amrywio, a byddant hefyd yn dibynnu ar lefelau'r cyflenwad a'r galw mewn
set benodol o amodau economaidd ac amodau marchnad.
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4.0.13 Yn nodweddiadol, disgrifir yr "enillion" hyn naill ai fel canran o GDV - lle cyfrifir
y ganran drwy rannu ffigur yr elw gweddilliol â gwerth datblygu crynswth y prosiect - i bob
pwrpas yr un fath ag Elw ar Drosiant ar gyfer unrhyw fenter fasnachol arall; neu fel Elw
ar Gost, lle mynegir yr elw fel canran o'r holl gostau datblygu.
4.0.14 Mae'r elw ar GDV yn fesur a ddefnyddir fel arfer i asesu hyfywedd prosiect
datblygu; ond mae'r DVM a'r RVM ill dau yn darparu amcangyfrif/cyfrifiad o'r "Elw ar GDV"
ac "Elw ar Gost". Mae’r ddau Fodel yn amcangyfrif y costau cyllid/ariannu sy’n gysylltiedig
â phrosiect ar sail rhagdybiaethau llif arian dros incwm a gwariant, gan ychwanegu
tryloywder at allbynnau’r Modelau.
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5.0.1 Fel rhan o’r Cais am Safleoedd Ymgeisiol, ar gyfer safleoedd preswyl a safleoedd
a arweinir gan gyflogaeth, mae'r Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol i hyrwyddwyr safleoedd
ddarparu:
Arfarniad o hyfywedd ariannol gan ddefnyddio'r Model Hyfywedd Datblygu (DVM);
Datganiad hyfywedd lefel uchel cysylltiedig sy'n darparu gwybodaeth a thystiolaeth
ynghylch y rhagdybiaethau a wnaed.
5.0.2 Mae’r Bennod hon yn rhoi arweiniad a gwybodaeth gefndir o ran y rhagdybiaethau
y mae angen eu cwblhau/darparu fel rhan o’r cyflwyniad hyfywedd.

Nodwch: Oni nodir yn wahanol, NID oes angen i'r canfyddiadau o'r ymchwil gefndir
yn y bennod hon gael eu hymgorffori fel rhagdybiaethau yn yr arfarniad hyfywedd
ariannol a gyflwynir. Fodd bynnag, gellir eu defnyddio/cyfeirnodi os nad oes gan
hyrwyddwr y safle wybodaeth arall sy'n benodol i'r safle yn ystod y cam Cais am
Safleoedd Ymgeisiol.

Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

5 . Rhagdybiaethau

DYLAI’R arfarniad a gyflwynwyd fabwysiadu costau a gwerthoedd cyfredol mewn
perthynas â'r cynllun arfaethedig a thybio bod tai fforddiadwy a gofynion a.106 eraill
yn cael eu bodloni'n llawn o fewn y costau datblygu.
NI FYDD safleoedd yn cael eu hidlo allan ar hyn o bryd os dangosir eu bod yn anhyfyw
o ystyried y ddibyniaeth ar bolisi cyfredol y CDLl a gofynion a.106 nad ydynt eto wedi'u
hail-werthuso.
BYDD safleoedd yn cael eu hidlo allan os nad ydynt yn darparu gwybodaeth hyfywedd.

5.0.3 Byddai'r Cyngor yn annog hyrwyddwyr safleoedd i ddarparu cymaint o wybodaeth
a thystiolaeth ynghylch costau cyfredol a disgwyliedig ag sy’n bosib ar y cam hwn, gan y
defnyddir y rhain i helpu i lywio arfarniad hyfywedd lefel uchel y Cyngor.
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5.1 Ardaloedd Marchnad Dai
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

5.1.1 Fel rhan o’r datganiad hyfywedd lefel uchel, dylai hyrwyddwr y safle ddarparu
gwybodaeth ynghylch pa ardal marchnad dai y mae’r safle yn perthyn iddi.
5.1.2 Mae’r dystiolaeth a ddefnyddir i lywio’r CDLl presennolP
Sirol yn wyth ardal ofodol:

(12)

yn rhannu’r Fwrdeistref

Cwm Afan;
Dyffryn Aman;
Cwm Dulais;
Castell-nedd;
Cwm Nedd;
Pontardawe;
Port Talbot;
Cwm Tawe.
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12

Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy (2012)) Ar
gael yn: https://www.npt.gov.uk/PDF/ldp_affordable_housing_viability_study_august_2012.pdf
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Figure 5.1 Ardaloedd Gofodol y CDLl Presennol

5.1.3

Yna caiff yr wyth ardal ofodol eu rhannu yn 6 ardal marchnad dai:

Port Talbot;
Castell-nedd;
Pontardawe;
Cwm Nedd a Dulais;
Abertawe a Dyffryn Aman;
Cwm Afan.
Tabl 5.1.1 Ardaloedd Is-Farchnad CDLl CNPT

Is-Farchnad
Port Talbot

Ardaloedd

Cod post

Taibach/ Bryn/ Margam/ Cwmavon/ Pelenna/ SA13 1/2
Port Talbot/ Aberavon/ Sandfields, De a
SA12 6/7/8/9
Gorllewin/ Baglan
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Castell-nedd

Coeddffranc Canolog, Gogledd a
SA10 6/7/8
Gorllewin/Bryncoch, Gogledd a De/ Dyffryn/
Crynant/Aberdulais/ Gellifedw/ Castell-nedd, SA11 1/2/3
Gogledd, Dwyrain a De/ Briton Ferry/ Cimla/
Tonna

Pontardawe

Pontardawe/ Trebanos/ Alltwen/ Rhos

SA8 3/4

Castell-nedd a
Chwm Dulais

Crynant/ Seven Sisters/ Onllwyn/
Glyn-nedd/Blaengwrach/ Resolfen

SA10 8/9
SA11 4/5

Cwm Tawe a
Dyffryn Aman

Gwaun Cae Gurwen/ Brynaman
Isaf/Cwmllynfell/ Ystalyfera/ Godre’r graig

SA9 2
SA18 1

Cwm Afan

Glyncorrwg/ Cymmer/ Gwynfi

SA13 3

5.1.4 Canfu tystiolaeth a ddefnyddiwyd i lywio’r CDLl presennol fod gwerthoedd marchnad
ar gyfer unedau preswyl yn amrywio’n sylweddol rhwng pob ardal is-farchnad a bod y
gwahaniaethau hyn yn cael eu hadlewyrchu yng ngwerthoedd gweddilliol y gwahanol
is-farchnadoedd.
5.1.5 Mae'r Adroddiad yn cyfeirio at ardaloedd deheuol CNPT fel yr "ardaloedd trefol"
a'r is-ardaloedd sy'n weddill fel "y Cymoedd". Canfu’r Adroddiad fod gwerthoedd gweddilliol
o fewn y Fwrdeistref Sirol yn sylweddol uwch yn yr ardaloedd trefol, ond roedd
dadansoddiad hefyd yn awgrymu bod gwerthoedd gweddilliol nid yn unig yn dibynnu ar
leoliad datblygiad, ond hefyd ar y dwysedd a fabwysiadwyd.
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5.2 Gwerth Datblygu Crynswth
5.2.1 Dylai'r arfarniad hyfywedd gael ei gefnogi gan dystiolaeth o gynlluniau datblygu
cymaradwy ar ôl ystyried y math o eiddo, lleoliad a chyflenwi.
5.2.2 Dylai pethau cymaradwy arfarniad fod yn brisiau a "gyflawnwyd" yn hytrach na
phrisiau "gofyn" a dylent eithrio cymhellion marchnata (er enghraifft gorffen tu mewn y tai,
talu treth trafodiadau tir ac ati).
5.2.3 Lle mae cymaroldeb yn broblem, gellir meincnodi'r rhain yn erbyn ffynonellau
cyhoeddedig, megis y Gofrestrfa Tir, Asiantaeth y Swyddfa Brisio neu adroddiadau
marchnad asiantau.
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Preswyl
5.2.4 Gyda chynlluniau tai fforddiadwy 100%, dylai’r broses ar gyfer cyfrifo’r GDV
gynnwys y tair cydran ganlynol:
a.

b.
c.

Derbyniadau rhent a/neu gyfalaf o'r unedau fforddiadwy. Bydd incwm o’r ffynhonnell
hon yn dod o’r rhenti blynyddol net wedi’u cyfalafu (am gyfnod penodol o amser ar
gyfradd ddisgownt benodol) o’r rhent cymdeithasol, y rhent fforddiadwy a’r rhent
canolradd, ac elfen rhentu’r unedau rhanberchnogaeth;
Unrhyw elw y gellir ei ail-fuddsoddi o dderbyniadau grisiau, Hawl i Gaffael neu
gymorthdaliadau allanol, megis grantiau cyfalaf a Bonws Cartrefi Newydd; ac
Unrhyw gymhorthdal darparwr cofrestredig mewnol.

5.2.5 Darperir canllawiau mewn perthynas â gwerthoedd trosglwyddo tai fforddiadwy
yn yr adran daliadaeth isod; fodd bynnag, at ddibenion cyfrifo GDV, yn unol â SPD Tai
Fforddiadwy presennol y Cyngor, dylid cymryd yn ganiataol bod yr holl unedau fforddiadwy
yn cael eu trosglwyddo i LCC ar 40% o werth y farchnad.
5.2.6 Dylid nodi y bydd angen adeiladu tai fforddiadwy yn unol â safonau arwynebedd
llawr Llywodraeth Cymru 'Gofynion Ansawdd Datblygu Cymru 2021 - Creu Cartrefi a
Lleoedd Hardd' (WDQR 2021), felly efallai y bydd angen i unedau fforddiadwy fod yn fwy
na maint tai marchnad safonol.
Masnachol
5.2.7 Dylid cynnwys manylion unrhyw ddefnyddiau dibreswyl arfaethedig, gan gynnwys
arwynebedd llawr allanol gros a mewnol net, ynghyd ag amcangyfrif o'r costau a'r refeniw
sy'n gysylltiedig â'r rhannau hynny o'r datblygiad fel rhan o'r cyflwyniad hyfywedd. Bydd
hyn yn cynnwys, pan fydd ar gael, amcangyfrif o werthoedd rhydd-ddaliad a rhent ar gyfer
pob elfen/uned, yr arenillion buddsoddi y seiliwyd/cyfrifwyd gwerthoedd rhydd-ddaliadol
amcangyfrifedig arnynt, a manylion unrhyw drefniadau rhagosod neu flaenwerthu.
5.2.8 O ran arenillion, cydnabyddir bod arenillion yn amrywio’n sylweddol, nid yn unig
ar leoliad daearyddol a math/oedran yr eiddo, ond hefyd ar gryfder y cyfamod tenant a
hyd yr ymrwymiad prydles sy’n cael ei gynnig.
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5.2.9 Canfu SQW 'Eiddo Masnachol: Dadansoddiad o'r Farchnad a Dyfeisiadau Posibl:
(13)
Adroddiad i Lywodraeth Cymru' (2020)
fod cynnyrch ar gyfer defnydd diwydiannol
ledled Cymru yn amrywio o 6.5% ar gyfer eiddo o ansawdd da, mewn lleoliad da a chyda
cyfamod cryf, i 10.0/11.0% sy'n adlewyrchu cynnig buddsoddi gwael iawn, yn nodweddiadol
yn adlewyrchu hen eiddo, mewn cyflwr gwael, mewn lleoliad gwael gyda chyfamod tenant
gwan a threfniant prydles tymor byr.
Gwerthoedd eraill
5.2.10 Dylid cynnwys gwerth unrhyw rent tir, maes parcio, incwm dros dro ac ati yn yr
asesiad. Dylid darparu gwybodaeth am ragdybiaethau yn y datganiad hyfywedd lefel uchel
sydd ynghlwm.
5.3 Gwerthoedd Tir
5.3.1 Lle mae tir wedi'i brynu neu os oes cytundeb opsiwn ar y safle, dylid darparu
gwybodaeth yn y datganiad hyfywedd lefel uchel sy'n cyd-fynd â'r cyflwyniad DVM mewn
perthynas â sail y gost caffael.
5.3.2 Lle mae tir yn cael ei hyrwyddo i'w werthu wedyn i'w ddatblygu, dylid darparu
gwybodaeth am y pris y byddai'r tirfeddiannwr yn fodlon gwerthu ei safle i'w ddatblygu.
5.3.3 Dylai prisiau prynu roi sylw i bolisïau'r cynllun datblygu a'r holl ystyriaethau
perthnasol eraill, gan gynnwys unrhyw rwymedigaethau a.106, tra'n darparu enillion
cystadleuol i dirfeddiannwr parod a datblygwr parod i alluogi'r datblygiad i fod yn
gyflawnadwy.
5.3.4 Fel y nodwyd yn y dystiolaeth a ddefnyddiwyd i hysbysu’r CDLl CNPT presennol,
nid oes sefyllfa bendant yn y farchnad o ran pa gyfran o’r cynnydd mewn gwerth, fel y’i
crëwyd gan ganiatâd cynllunio, y dylid ei rhoi i dirfeddiannwr i’w annog i ddod â thir ymlaen
ar gyfer datblygiad. O ystyried y bydd tirfeddianwyr sydd am werthu tir i'w ddatblygu yn
cymryd rhai neu bob un o'r ystyriaethau canlynol i ystyriaeth:
A yw defnydd preswyl/masnachol yn cynnig y gwerth uchaf y gellir ei gael ar gyfer y
safle (a fyddai math arall o ddatblygiad neu ddefnydd tir yn rhoi gwerth tir uwch?)
Beth yw'r "gyfradd gyfredol" ar gyfer tir preswyl/masnachol? Faint gafwyd am safle
tebyg i lawr y ffordd a pha mor bell yn ôl, ac o dan ba drefn gynllunio?
A fydd y trafodiad yn rhoi digon o refeniw ar ôl treth?
Ydy nawr yn amser da i werthu? Os yw gwerthwyr yn disgwyl er enghraifft i brisiau
tai godi, gall wneud synnwyr i beidio â gwerthu tir. Fodd bynnag, os ydynt yn disgwyl
i rwymedigaethau cynllunio ddod yn fwy beichus, yna efallai y bydd yn gwneud synnwyr
i werthu tir yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach.

26

5.3.5 Mae canllawiau cynllunio cenedlaethol (DPM, Paragraff 5.86) yn cydnabod na
fydd datblygiad yn hyfyw oni bai bod gwerth y datblygiad yn cynhyrchu gwarged digonol
i roi maint elw digonol i’r datblygwr a gwerth tir sy’n ddigonol i annog perchennog tir i
werthu ar gyfer y defnydd arfaethedig.
13

Ar gael yn: https://gov.wales/sites/default/files/publications/2020-08/market-analysis-and-potential-interventions.pdf

5.3.6 Mae sefydlu ar ba lefel y bydd perchennog tir yn rhyddhau tir datblygu yn fater
goddrychol. Mae canllawiau cynllunio cenedlaethol (DPM, Tabl 24) yn nodi “dylai'r
dystiolaeth fod yn glir ynglŷn â pha enillion ariannol (neu feincnod gwerth tir) a fyddai
mewn gwirionedd yn denu perchennog tir i werthu ar gyfer y defnydd arfaethedig mewn
ardal neu ardal is- farchnad. Bydd tystiolaeth o brisiau a dalwyd am dir tebyg yn fan
cychwyn addas, wedi'i haddasu lle y bo angen er mwyn ystyried unrhyw wahaniaeth rhwng
polisi cynllunio blaenorol ac arfaethedig a / neu ofynion o ran seilwaith. Disgwylir y bydd
gwerthoedd tir, o bosibl, yn amrywio ar draws ardal weinyddol ACLl, gan adlewyrchu,
ymhlith pethau eraill, werthoedd preswyl rhwng marchnadoedd tai".
5.3.7

At ddibenion cymharu, mae angen bod yn ofalus am nifer o resymau gan gynnwys:

Mae pob trafodiad tir yn cael ei yrru gan gyfres wahanol o gymhellion;
Lefelau gwahanol o gyfyngiadau safle;
Lefelau gwahanol o annormaleddau (h.y. halogiad tir) rhwng safleoedd sydd hyd yn
oed yn agos i'w gilydd; a
Costau polisi a rhagdybiaethau gwahanol.
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5.3.8 Yn ogystal â phrisiau tir tebyg, mae'r Adroddiad 'Profi Hyfywedd Cynlluniau Lleol:
(14)
Cyngor i Ymarferwyr Cynllunio' (2012) (y cyfeirir ato amlaf fel 'Adroddiad Harman')
yn
nodi ar t29 fod nifer o wahanol ddulliau eraill o gyfrifo gwerth tir gan gynnwys ystyried:
Gwerth defnydd cyfredol gyda phremiwm neu hebddo;
Canrannau dosranedig o ymgodiad o werth defnydd cyfredol i werth gweddilliol;
Cyfran o werth y datblygiad.
5.3.9 Fel y nodwyd yn y dystiolaeth i lywio’r CDLl presennol (Astudiaeth Hyfywedd Tai
Fforddiadwy, t.5), mae’n anodd cael gwybodaeth am werthoedd defnydd presennol/amgen
mewn ardaloedd gwledig a threfi marchnad megis y rhai yn CNPT lle gall y nifer o drafodion
fod yn gymharol fach.
5.3.10 Roedd y DPM drafft yn argymell defnyddio dull gwerth defnydd presennol ynghyd
â 20% i bennu gwerth tir, fodd bynnag ni ddilynwyd y dull hwn hyd at rifyn terfynol y DPM.
Mae adolygu adborth rhanddeiliaid o gyfarfodydd hyfywedd Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro
(atodiadau yn adroddiadau hyfywedd lefel uchel Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro), yn awgrymu
y byddai tirfeddianwyr yn yr awdurdodau hyn yn amharod i werthu eu safleoedd am werth
defnydd presennol plws 20%. Mae hyn yn unol â'r casgliadau a luniwyd yn y dystiolaeth
hyfywedd a ddefnyddiwyd i lywio CDLl presennol CNPT.
5.3.11 Fel rhan o'r dystiolaeth i hysbysu'r DLI cyfredol, ystyriodd y Cyngor faint oedd
gwerth y tir ar ei werth defynydd amgen uchaf a'i werth defynydd presennol. Tybiai'r
astudiaeth y bydd gwerthoedd tir yn cynnig cymhellion ariannol sylweddol (uwchben EUV)
i dirfeddianwyr, er y byddant yn is na’r ffigurau hanesyddol a welwyd yn y farchnad tir
datblygu preswyl.

14

Ar gael yn: https://www.local.gov.uk/sites/default/files/documents/viability-testing-local-p-42b.pdf
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5.3.12
Er mwyn llywio'r CDLI presennol, comisiynodd y Cyngor y Swyddfa Brisio
Ranbarthol i gael ffigurau ar werthoedd defnydd presennol i safle 1 hectar ar gyfer tri phrif
fath o dir – amaethyddol, diwydiannol a phreswyl i bob un o’r ardaloedd is-farchnad.
Caniataodd data'r Swyddfa Brisio Dosbarth i'r Cyngor sefydlu rhagdybiaethau meincnod
ar gyfer gwerthoedd tir preswyl yn y Fwrdeistref Sirol. Fodd bynnag, roedd y gwerthoedd
hyn yn seiliedig ar ddata hanesyddol o gyfnod lle na chyrhaeddwyd targedau tai fforddiadwy.
I gyrraedd meincnod priodol, rhoddodd y Cyngor ystyriaeth i effaith bosibl darparu tai
fforddiadwy ar werth tir a lleihawyd gwerth tir Asiantaeth y Swyddfa Brisio 20% i adlewyrchu
gostyngiad yn nisgwyliadau tirfeddianwyr o ganlyniad i'r gofyniad i gyflwyno tai fforddiadwy
ar safleoedd preswyl.
5.3.13 Mae'r Tabl isod yn nodi y gwerthoedd tir preswyl hanesyddol a'r gwerthoedd tir
meincnod preswyl sy'n deillio ohonynt ar gyfer pob is-farchnad, o Adroddiad Hyfywedd
Tai Fforddiadwy 2012. Teimlwyd bod y rhagdybiaethau hyn yn briodol, o ystyried dymuniad
y Cyngor i osgoi effeithio'n negyddol ar faint o dir sy'n cael ei ddwyn ymlaen ar gyfer
datblygiad preswyl.
Tabl 5.3.1

Ardal
Is-farchnad
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Asiantaeth
y Swyddfa
Brisio
Preswyl
fesul Hectar

Meincnod
Preswyl
fesul
Hectar

Diwydiannol
fesul Hectar

Gwerth
Defnydd
Presennol
+30% yr
Hectar

Amaethyddol
yr Hectar

Port Talbot

£640,000

£512,000

£205,000

£266,500

£13,750

Castell-nedd

£840,000

£672,000

£205,000

£266,500

£13,750

Pontardawe

£590,000

£472,000

£165,000

£214,500

£13,750

Castell-nedd
a Chwm
Dulais

£520,000

£416,000

£165,000

£214,500

£13,750

Abertawe a
Dyffryn Aman

£510,000

£408,000

£145,000

£188,500

£13,750

Cwm Afan

£515,000

£412,000

£145,000

£188,500

£13,750

5.3.14 Ers mabwysiadu'r CDLl, cyflwynwyd nifer cyfyngedig o arfarniadau hyfywedd. O
ystyried hyn, nid yw'r Cyngor wedi ceisio dod i gasgliadau ar hyn o bryd o'r arfarniadau
hyfywedd a gyflwynwyd.
5.3.15 Fel rhan o’r Cais am Safleoedd Ymgeisiol, dylai hyrwyddwyr safleoedd ddarparu
gwybodaeth a thystiolaeth mewn perthynas â rhagdybiaethau gwerth tir. Defnyddir y
wybodaeth hon i helpu i lywio astudiaeth hyfywedd lefel uchel y Cyngor.

5.3.16 Dylid darparu gwybodaeth am werth defnydd presennol y safle. Dylai hyn gynnwys
disgrifiad o'r defnydd a ganiateir yn gyfreithlon ar y safle ar hyn o bryd a disgrifiad ac
atodlen o'r adeiladau presennol, eu maint, y meysydd parcio a'r mannau gwyrdd i gynnwys
arwynebeddau llawr mewnol gros ac arwynebeddau tir.
5.3.17
Gellid darparu gwybodaeth hefyd am unrhyw werth ychwanegol ar gyfer
defnyddiau amgen lle mae sail i gredu y byddai caniatâd cynllunio yn cael ei roddi ar gyfer
defnyddiau o’r fath, neu os oes caniatâd eisoes yn bodoli.
5.4 Daliadaeth
5.4.1 Mae Cymru’r Dyfodol yn amlinellu nifer o egwyddorion creu lleoedd strategol ar
gyfer datblygiadau newydd. Mae’r rhain yn cynnwys sicrhau bod gan leoedd gymysgedd
o ddeiliadaethau tai i sicrhau bod lleoedd yn gymysg yn gymdeithasol ac yn darparu ffyrdd
amrywiol o fyw.
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5.4.2 Dylai safleoedd a hyrwyddir drwy'r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol gynnwys
cymysgedd deiliadaeth tai yn unol â Pholisi CDLl CNPT AH1 'Tai Fforddiadwy' sy'n datgan:
Figure 5.2 Polisi AH1 Tai Fforddiadwy
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5.4.3

(15)

Rhoddir arweiniad pellach yn 'CCA Tai Fforddiadwy' y Cyngor '

sy’n nodi:

Rhaid darparu tai fforddiadwy trwy fodel ‘deiliadaeth niwtral;
Dylai tai fforddiadwy fod yn allanol anwahanadwy oddi wrth dai marchnad gyffredinol;
15

Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/media/7466/spg_affordable_housing_oct16.pdf
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Dylid ei wasgaru ledled y safle;
Dylid ei drosglwyddo i LCC cymeradwy ar 40% o werth y farchnad; ac
Ar gyfer darpariaeth ar y safle, dylai’r math o dai fforddiadwy adlewyrchu angen
lleol For the on-site provision the type of affordable housing provision should reflect
(16)
local need
5.4.4 Fel rhan o gyflwyniadau Safleoedd Ymgeisiol, dylid darparu gwybodaeth o fewn
y daflen "trosolwg anheddau" (resi) mewn perthynas â'r rhaglen a ragwelir ar gyfer adeiladu
a darparu tai fforddiadwy.
5.4.5 At ddibenion llif arian, bydd y DVM yn dechrau adeiladu’r unedau fforddiadwy yn
yr un mis ag adeiladu’r unedau marchnad agored, gyda chyflenwi/ meddiannu’r uned(au)
fforddiadwy cyntaf yn cyd-fynd â’r gwerthiant/ deiliadaeth marchnad agored gyntaf. I nodi
rhaglen amgen ar gyfer yr unedau fforddiadwy, bydd angen i hyrwyddwr y safle ddyrannu'r
unedau fforddiadwy i "elfen anheddau" (resi) ar wahân. Darperir mwy o wybodaeth yn y
'Canllaw Defnyddiwr DVM' a ddarperir i hyrwyddwr y safle ar ôl prynu'r DVM.
5.4.6 Wrth lunio’r CDLl Newydd, bydd y Cyngor yn adolygu’r rhagdybiaethau sydd tu ôl
i Bolisi AH1.
5.4.7 Mae Adroddiad Adolygu'r Cyngor yn cydnabod yn Adran 8.3.2 bod tai fforddiadwy
newydd a ddarperir drwy'r system gynllunio wedi disgyn yn sylweddol is na'r targedau a
nodir yn fframwaith monitro'r CDLl. Noda’r Adroddiad bod nifer o resymau pam mae’r
ddarpariaeth wedi disgyn mor bell y tu ôl i’r targed, a’r prif resymau yw’r diffyg yn natblygiad
tai marchnad gyffredinol a hyfywedd. Nid yw nifer fawr o safleoedd tai o fewn y portffolio
H1 wedi symud ymlaen fel y rhagwelwyd, ac felly nid ydynt wedi cyflawni'r lefel o
ddarpariaeth tai fforddiadwy a ragwelwyd trwy gytundebau a.106. Ar safleoedd sydd wedi
symud ymlaen, bu angen aildrafod lefel y tai fforddiadwy a ddarperir ar safleoedd oherwydd
materion hyfywedd.
(17)

5.4.8
Mae AMR diweddaraf y Cyngor (2021)
gyflawnadwyedd tai fforddiadwy drwy a.106:

yn manylu ar y lefel ganlynol o

Tabl 5.4.1 Cyflawnadwyedd Tai Fforddiadwy Drwy a.106.
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16

17

Blwyddyn

Targed
blynyddol

Unedau Tai
Fforddiadwy
gwirioneddol
a gyflawnwyd

Targed
Cronnus

Cwblhad
Cronnus

Cyflawni
cronnus yn
erbyn y
targed

2011/12

7

11

7

11

4

2012/13

5

0

12

11

-1

2013/14

22

0

34

11

-23

Noda paragraff 5.2.5 o'r CCA Tai Fforddiadwy y bydd y cymysgedd o fathau o eiddo a ddarperir ar gyfer tai
fforddiadwy yn cael eu hasesu fesul safle; i adlewyrchu'r angen penodol o fewn y gymuned; amgylchiadau unigol
pob safle; a dylai adlewyrchu'n fras gymysgedd cyffredinol y safle datblygu.
Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/7329

2014/15

37

23

71

34

-37

2015/16

72

8

143

42

-101

2016/17

90

0

233

42

-191

2017/18

115

8

348

50

-298

2018/19

130

0

478

50

-428

2019/20

124

18

602

68

-534

2020/21

120

4

722

72

-650
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5.4.9 Fel rhan o'r gwaith o baratoi'r CDLl Newydd, bydd y Cyngor yn cynnal Asesiad o'r
Farchnad Dai Leol (LHMA). Nododd yr 'Asesiad Tai Canolbarth a De-orllewin Cymru,
Tystiolaeth o'r Farchnad Dai ar gyfer Canolbarth a De-orllewin Cymru' (2019) diweddaraf
(18)
a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2020
yr angen canlynol am dai fforddiadwy:
Tabl 5.4.2 Angen Tai Fforddiadwy a Nodwyd

Ardal Ofodol

Canran Angen Tai Fforddiadwy a
Nodwyd (%)

Cwm Afan

0%

Dyffryn Aman

53%

Cwm Dulais

48%

Castell-nedd

40%

Cwm-nedd

48%

Pontardawe

27%

Port Talbot

48%

Cwm Tawe

29%

CNPT

34%

5.4.10 Ar gyfer CNPT yn ei gyfanrwydd, o'r angen am dai fforddiadwy, nododd 'Asesiad
Tai Canolbarth a De-orllewin Cymru, Tystiolaeth o'r Farchnad Dai ar gyfer Canolbarth a
De-orllewin Cymru' (2019) fod angen:
35% o anheddau canolradd; a
65% Rhent cymdeithasol
18

Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/media/15510/mid-and-south-west-waleshousing-assessment-housing-market-evidence-for-mid-and-south-west-wales-2019.pdf?v=20211008121834
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5.4.11 Er bod y CDLl yn un o'r ffyrdd pwysicaf o ddarparu tai fforddiadwy, mae'r Cyngor
yn cydnabod nad ei bolisïau a'i ddyraniadau yw'r unig fecanweithiau cyflawni. Mae
mecanweithiau eraill yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, Grant Tai Cymdeithasol,
grantiau cyfalaf eraill, cynlluniau hunan-ariannu LCC, isrannu eiddo presennol, ailddefnyddio
eiddo gwag ar draws y stoc gymdeithasol bresennol, asiantaethau gosod tai cymdeithasol,
ailddefnyddio lleoedd gwag , caffael stoc a throsi cartrefi gwag yn y sector preifat.
5.4.12
O ran mesur cyfraniadau tai fforddiadwy lle cynigir defnyddio'r Grant Tai
Cymdeithasol, mae CCA Tai Fforddiadwy'r Cyngor yn darparu'r canllawiau canlynol ar
gyfer darparu tai fforddiadwy gyda'r defnydd o Grant Tai Cymdeithasol.
Noda Paragraff 4.2.7 yn achos cynllun sy’n cael ei ddatblygu mewn partneriaeth gan
ddatblygwr preifat a LCC gan ddefnyddio Grant Tai Cymdeithasol, arian y LCC ei hun
neu gyllid grant arall, ar gyfer tai marchnad rhannol a thai fforddiadwy a ariennir yn
rhannol â grant, bydd y datblygwr yn gwneud cyfraniad i dai fforddiadwy ar sail elfen
tai marchnad agored y cynllun yn unig. Er enghraifft, mewn parth tai 25%, lle cynigir
cynllun 20 uned sy'n cynnwys 8 uned sydd i'w hadeiladu gan ddefnyddio GTC, a 12
uned i'w gwerthu ar y farchnad agored, ni fydd yr 8 uned GTC yn cael eu cynnwys
yn y cyfrifiad, a cheisir cyfraniad tai fforddiadwy yn achos y 12 uned marchnad yn
unig.
Noda Paragraff 4.2.8 y bydd y dull gweithredu hwn yn sicrhau bod unedau marchnad
agored yn gwneud cyfraniad tai fforddiadwy priodol trwy'r system gynllunio, ac nad
yw datblygwyr yn ceisio defnyddio arian grant yn lle cyfraniadau datblygwyr. O dan
amgylchiadau o'r fath, byddai'r cytundeb A106 yn nodi, pe na bai'r unedau GTC/arian
grant a gynigir yn cael eu datblygu ar gyfer tai fforddiadwy, a'u bod ar werth ar y
farchnad agored, a bydd raid edrych eto ar y cytundeb A106, a byddai'r cyfraniad tai
fforddiadwy yn cael ei seilio ar nifer llawn yr unedau yn y datblygiad.
5.4.13 Mae canllawiau cenedlaethol (DPM, Tabl 25) yn nodi mai un o'r prif fewnbynnau
craidd i arfarniadau hyfywedd safle-benodol fydd gwybodaeth LCC/argaeledd grant, os
yw'n hysbys.
5.4.14 Yn unol â'r arweiniad hwn, lle cynigir defnyddio Grant Tai Cymdeithasol, neu
unrhyw grant/cymhorthdal arall, dylid nodi hyn ar ddalen "costau" y DVM. Gan ddibynnu
ar natur y grantiau cyfalaf a/neu’r cymhorthdal, dylid nodi’r rhain naill ai fel cyfandaliad
neu mewn rhandaliadau.
5.5 Cymysgedd Tai
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5.5.1

Dylid darparu'r wybodaeth ganlynol fel rhan o'r cyflwyniad hyfywedd:

Tabl 5.5.1 Gwybodaeth sydd ei hangen

Tai Marchnad Agored
Nifer yr ystafelloedd gwely

Tai Fforddiadwy
Nifer yr ystafelloedd gwely

Nifer yr ystafelloedd
preswyliadwy

Nifer yr ystafelloedd preswyliadwy

Arwynebedd llawr mewnol
gros / net

Arwynebedd llawr mewnol gros / net s

Amcangyfrif o werth y
farchnad agored (pris
gwerthu, rhydd-ddaliad)

Amcangyfrif o werth y farchnad agored (pris
gwerthu rhydd-ddaliad anghyfyngedig) (Sylwer:
40% o werth trosglwyddo’r farchnad i’r holl dai
fforddiadwy, a bydd angen i’r holl dai
fforddiadwy fod yn unol â safonau arwynebedd
llawr Llywodraeth Cymru ‘Gofynion Ansawdd
Datblygu Cymru 2021 - Creu Cartrefi a Lleoedd
Prydferth’ (WDQR 2021)

Cyfanswm pob math o
annedd o fewn y datblygiad
arfaethedig

Manylion o unrhyw gynnig/cynigion a gafwyd
gan LCC

Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)
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Cyfanswm pob math o annedd o fewn y
datblygiad arfaethedig
5.5.2 Dylid darparu gwybodaeth gan ddefnyddio'r taflenni "SDT" (Mathau o Anheddau
Safonol) a dalennau "Trosolwg anheddau" (resi) o'r DVM, a dylid darparu gwybodaeth
gefndir am ragdybiaethau yn y datganiad hyfywedd lefel uchel sydd ynghlwm.
5.5.3 Noder fod y ddalen "SDT" yn cynnwys yn cynnwys dau opsiwn safonol o ofod i'w
defnyddio:
Ar gyfer tai marchnad, caiff hyrwyddwyr safleoedd ddefnyddio naill ai safonau gofod
Lloegr a ddisgrifir yn fewnol neu feintiau cydnabyddedig ar gyfer mathau o anheddau
fforddiadwy a restrir yn WDQR 2021 sy’n nodi safonau ansawdd swyddogaethol
gofynnol ar gyfer cartrefi fforddiadwy angen cyffredinol newydd ac adferedig.
Ar gyfer tai fforddiadwy (a.106 ac unedau a ariennir gan grant cymdeithasol),
yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd angen defnyddio WDQR 2021.
5.5.4 O ran y cymysgedd o dai, mae canllawiau cynllunio cenedlaethol (DPM, Tabl 24)
yn cydnabod y gall y math o dŷ effeithio'n sylweddol ar hyfywedd.
5.5.5

Nid yw'r CDLl CNPT presennol yn cynnwys polisi cymysgedd tai.

5.5.6 Fodd bynnag, mae Polisi 2 'Llunio Twf ac Adfywio Trefol - Creu Lleoedd Strategol'
Cymru'r Dyfodol (sy'n rhan o'r cynllun datblygu statudol ar gyfer y Fwrdeistref Sirol) yn
dweud y dylai twf ac adfywio trefol fod yn seiliedig ar nifer o egwyddorion creu lleoedd
strategol. Mae'r rhain yn cynnwys darparu amrywiaeth o fathau o dai i sicrhau bod lleoedd
yn gymdeithasol gymysg, ac yn darparu ar gyfer ffyrdd amrywiol o fyw. Mae'r testun
esboniadol yn dweud ymhellach y dylai "twf ac adfywiad trefol ddarparu ar gyfer teuluoedd,
cyplau a phobl sengl o wahanol oedrannau".
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5.5.7 Awgryma dadansoddiad dangosol o gynlluniau a gwblhawyd 01/4/2011-31/03/2021
bod y cymysgedd tai canlynol wedi’i gyflawni:
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

Tabl 5.5.2 Cymysgedd Ystafelloedd Gwely ar gyfer Tai Marchnad a Fforddiadwy

Nifer yr Ystafelloedd Gwely

Marchnad

Fforddiadwy (a.106)

1-ystafell wely

12%

2%

2 -ystafell wely

27%

53%

3 -ystafell wely

31%

37%

4+-ystafell wely

30%

8%

Cyfanswm

100%

100%

5.5.8 O ran anghenion y dyfodol, mae canllawiau cenedlaethol (DPM, Tabl 24) yn nodi
y bydd yr Asesiad o’r Farchnad Dai Leol yn ddarn craidd o dystiolaeth sy’n nodi’r cymysgedd
tai sydd ei angen ac yn nodi y gallai’r cymysgedd gael ei lywio gan gynlluniau a
gymeradwywyd/wedi’u cwblhau yn ddiweddar ac y bydd cysylltu â LCC yn hanfodol.
5.5.9 Fel rhan o'r gwaith o baratoi'r CDLl Newydd, bydd y Cyngor yn paratoi Asesiad
o'r Farchnad Dai Leol (LHMA) ac yn cysylltu â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a
Thîm Tai'r Cyngor. Mae'r Asesiad Tai Canolbarth a De-orllewin Cymru diweddaraf,
Tystiolaeth o’r Farchnad Dai ar gyfer Canolbarth a De-orllewin Cymru (2019) a gyhoeddwyd
ym mis Hydref 2020 yn nodi’r angen am yr ystafelloedd gwely canlynol i dai’r farchnad
agored a thai fforddiadwy ar gyfer CNPT:
Tabl 5.5.3 Cymysgedd Ystafelloedd Gwely ar gyfer Tai Marchnad a Fforddiadwy LHMA

Nifer yr Ystafelloedd Gwely

Marchnad

Fforddiadwy

1-ystafell wely

4%

37%

2-ystafell wely

28%

41%

3-ystafell wely

60%

20%

4+-ystafell wely

8%

1%

100%

100%

Cyfanswm
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5.5.10 Dylid darparu gwybodaeth yn y cyflwyniad hyfywedd ynghylch y cymysgedd
datblygu optimaidd yr ydych yn ei ystyried yn briodol ar gyfer y safle, gan ddarparu
gwybodaeth gefndir yn y datganiad hyfywedd lefel uchel sy’n cyd-fynd ag ef.
5.6 Dwysedd
5.6.1 Fel rhan o'r datganiad hyfywedd lefel uchel, dylai hyrwyddwr y safle ddarparu
gwybodaeth ynghylch:

Arwynebedd gros y safle cyffredinol (mewn hectarau);
Arwynebedd net y safle y gellir ei ddatblygu (mewn hectarau);
Y dwysedd anheddau a dibreswyl fesul hectar net / metr sgwâr;
ac; Arwynebedd llawr fesul hectar net/msg.
5.6.2 Dylid hefyd darparu gwybodaeth am arwynebedd y safle gros a net a chyfanswm
nifer yr anheddau ar ddalen "Prosiect" y DVM.
5.6.3 O ran rhagdybiaethau dwysedd, dylid ystyried Polisi Cymru’r Dyfodol a CDLl CNPT
BE1 ‘Dylunio’.
5.6.4 Noda Cymru’r Dyfodol "dylai cefnogi llwyddiant economaidd a chymdeithasol ein
trefi a'n dinasoedd, gan gynnwys cynnal trafnidiaeth gyhoeddus a chyfleusterau, twf trefol
ac adfywio, gynyddu dwysedd poblogaeth ein trefi a'n dinasoedd. Dylai datblygiadau
newydd mewn ardaloedd trefol anelu at gael dwysedd o 50 annedd yr hectar o leiaf (net),
gyda dwyseddau uwch mewn lleoliadau mwy canolog a hygyrch. Efallai y bydd angen
ystyried gofynion cadw pellter cymdeithasol wrth ddylunio mannau cyhoeddus a
chymunedol".
5.6.5

Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)
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Noda Polisi BE1 ‘Dylunio’ CDLl CNPT y canlynol:
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Figure 5.3 Polisi BE1 ‘Dylunio’ CDLl CNPT
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)
(19)

5.6.6 Mae CCA ‘Dylunio’ y Cyngor (2017) yn nodi bod nifer o ddulliau dylunio y gellir
eu defnyddio o fewn y cysyniad dylunio safle cyffredinol i sicrhau y gellir cyflawni dwysedd
uwch yn llwyddiannus heb beryglu egwyddorion datblygu cynaliadwy. Mae'r rhain yn
cynnwyse:
Darparu mannau agored o ansawdd uchel i roi rhyddhad gweledol a chyfleoedd
hamdden, yn ddelfrydol wedi'u lleoli o amgylch crynodiadau o wasanaethau
a chyfleusterau
Darparu rhywfaint o fannau agored preifat y gellir eu defnyddio ar gyfer pob annedd,
er enghraifft patios a balconïau;
Gwahaniaeth clir rhwng mannau cyhoeddus a phreifat; ac
Integreiddio darpariaeth parcio ceir yn fwy effeithlon yn y cysyniad cyffredinol, gan
osgoi tra-arglwyddiaethu ar y strydlun.
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19

Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/media/7237/spg_design_july17.pdf

5.6.7

Noda’r CCA, er mwyn cyfrifo dwysedd safle:

Mae angen mesur arwynebedd y safle mewn hectarau;
Ar ddatblygiadau tai mwy, neu ddatblygiadau sy'n cynnwys anheddau lluosog, bydd
arwynebedd y safle cyfan, gan gynnwys unrhyw ffyrdd mynediad a mannau amwynder
yn cael ei gynnwys yn ardal y safle.
Ar gynlluniau uned sengl, dylid cymryd arwynebedd y safle o'r ffin flaen a chynnwys
cyfanswm maint y plot.

Figure 5.4 Cyfrifiad Dwysedd
Anheddau fesul Hectar = Nifer yr Anheddau / Arwynebedd Safle (Hectarau)

Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

5 . Rhagdybiaethau

5.6.8 O ran dwysedd y datblygiadau a ganiatawyd ers dechrau cyfnod y Cynllun, mae
Adroddiad Adolygu'r Cyngor yn nodi ym Mharagraff 8.1.1.4 bod diffyg yn nwysedd
datblygiadau ar hyd y coridor arfordirol. Ceir mwy o fanylion yn AMB 2020 y Cyngor, sy'n
nodi ym Mharagraffau 4.1.1.-4.1.3 yr ystyrir y gellir cyfiawnhau'r datblygiadau nad ydynt
yn cwrdd â gofynion dwysedd yn unol â Pholisi BE1 trwy'r angen i'r tai newydd arfaethedig
fod yn gydnaws â chymeriad y safleoedd a'r cyffiniau, gan gyfiawnhau'r dwyseddau is.
5.6.9 Canfu tystiolaeth a gynhaliwyd ar gyfer CDLl CNPT cyfredol (Astudiaeth Hyfywedd
Tai Fforddiadwy CNPT 2012) y byddai datblygiadau dwysedd uwch (50dyh) yn arwain at
werth gweddilliol negyddol ym mhob is-ardal o'r Fwrdeistref Sirol ac eithrio Port Talbot a
Chastell-nedd. Mae’r Adroddiad yn nodi’r canlynol ar dudalennau 34 a 35:
Er y gall rhesymeg awgrymu po fwyaf o unedau sy’n cael eu hadeiladu ar safle (h.y.
po uchaf yw’r dwysedd), yr uchaf yw’r gwerth gweddilliol, nid yw hyn o reidrwydd yn
dilyn. Yn CNPT, mae'r math o anheddau sy'n cael eu hadeiladu yn chwarae rhan
hollbwysig yn y gwerth gweddilliol. Yn y farchnad bresennol, gall costau adeiladu
fflatiau a thai llai fod yn uchel o'u cymharu â phrisiau gwerthu unedau o'r fath, yn
enwedig yn ardaloedd y Cymoedd. Lle mae costau adeiladu yn uwch na phris gwerthu’r
anheddau, gall hyn arwain at werth gweddilliol is neu, mewn rhai achosion, ganlyniad
negyddol. I'r gwrthwyneb, mae'r prisiau gwerthu ar gyfer mathau mwy o eiddo, os
cânt eu hadeiladu mewn dwysedd digon uchel, yn dal yn ddigon i dalu costau adeiladu,
gan arwain at werthoedd gweddilliol uwch. Yn ardaloedd y Cymoedd, byddai’n fwy
proffidiol adeiladu anheddau mwy ar ddwysedd canolig nag ydyw i adeiladu eiddo llai
ar ddwysedd uwch.
Nid yw dwysedd uwch yn gyffredinol yn cynorthwyo hyfywedd trwy werthoedd
gweddilliol uwch yn y cymoedd. Dim ond elw ymylol y mae'r unedau llai yn ei gynhyrchu
o'i gymharu ag unedau mwy. Ymhellach, nid yw ardaloedd y cymoedd yn lleoliadau
lle bydd fflatiau yn cynhyrchu refeniw sylweddol. Dim ond mewn lleoliadau penodol
(fel arfer 'mannau poeth' o fewn yr ardaloedd gwerth uwch h.y. lleoliadau ar lan y môr)
y bydd datblygiadau fflatiau yn cynhyrchu gwerth digon uchel i wneud safle’n hyfyw.
Awgryma’r canlyniadau i ddatblygiadau dwysedd uwch (50dyh) y byddai cynnydd
mewn dwysedd yn arwain at werthoedd negyddol ym mhob is-ranbarth heblaw Port
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Talbot a Chastell-nedd. Yn y bôn, byddai datblygwyr mewn mwy o berygl o wneud
colled sylweddol pe baent yn datblygu ar ddwysedd uwch mewn rhai rhannau o
Fwrdeistref Sirol CNPT, gan y byddai'r costau datblygu yn uwch na'r pris gwerthu.
Mae hyn oherwydd bod datblygiad dwysedd uwch yn ei hanfod yn golygu meintiau
eiddo llai, sy’n ymddangos fel pe bai’n gwneud colled ac yn cynhyrchu gwerthoedd
gweddilliol isel yn ardaloedd y cymoedd.
Mae'r canlyniadau'n dangos bod datblygwyr yn annhebygol o ddod â safleoedd
dwysedd uwch ymlaen, yn enwedig lle ceir nifer sylweddol o fflatiau, gan na fyddai'n
ymarferol iddynt wneud hynny yn y farchnad bresennol. Mae’r sefyllfa hon yn
adlewyrchu tueddiadau’r gorffennol, ac eithrio nifer fach o flociau o fflatiau ar lan y
môr ym Mhort Talbot a chanol tref Castell-nedd, y duedd gyffredinol fu ar gyfer unedau
tai mwy.
Dengys y canlyniadau fod gwerthoedd gweddilliol ar eu huchaf yn gyffredinol gydag
ystod ddwysedd o 30dyh i 40dyh. Felly, mae'n briodol rhoi'r hygrededd mwyaf i
ganlyniadau'r dwyseddau hyn. At hynny, y dwyseddau hyn fu'r cyfraddau mwyaf
cyffredin a ddarparwyd yn CNPT yn y gorffennol diweddar. Mae’n debygol y bydd
dwyseddau tebyg yn parhau i gael eu darparu yn y dyfodol, o ystyried y mathau o
safleoedd y rhoddwyd caniatâd cynllunio iddynt yn ddiweddar. Ymhellach, defnyddiwyd
y dwyseddau hyn i gyfrifo capasiti'r safleoedd a ystyriwyd ym mhroses y CDLl.
Mae gan yr ystod o werthoedd gweddilliol oblygiadau pwysig posibl ar gyfer llunio
polisïau. Dengys y canlyniadau’r gwahaniaeth sylweddol mewn gwerthoedd gweddilliol
ar draws yr ardaloedd is-farchnad ac maent yn creu achos cryf i’r Cyngor hyrwyddo
targed tai fforddiadwy wedi'i haenu.
Ystyrir y bydd datblygiad yn is-farchnadoedd y Cymoedd a Phontardawe yn anodd,
ac efallai na fydd cyfraniadau tai fforddiadwy ar gael fel mater o drefn.
5.7 Costau Adeiladu
5.7.1 Fel rhan o'r arfarniad hyfywedd, dylid darparu gwybodaeth am gostau adeiladu
a’r rhagdybiaethau a ddefnyddir i amcangyfrif costau adeiladu.
5.7.2

Dylid ychwanegu costau adeiladu at "Daflen Elfennau anheddau" y DVM.

5.7.3 Fel rhan o'r cyflwyniad DVM, gellir lledaenu costau adeiladu yn llinellol dros y
cyfnod adeiladu diffiniedig neu gall hyrwyddwyr safle ddewis dosbarthiad cromlin-S
nodweddiadol o'r costau hyn, neu greu eu dosbarthiad personol eu hunain. Dylid darparu
esboniad yn y datganiad hyfywedd lefel uchel sydd ynghlwm.
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5.7.4 Noda’r canllawiau cynllunio cenedlaethol (DPM, Argraffiad 3, 2020, Tabl 24) mai’r
"dystiolaeth orau, pan fydd ar gael, yw cyfrif llyfr agored o gostau a gafwyd yn ddiweddar
ar ddatblygiad(au) tebyg mewn ardal neu is-farchnad. Lle nad yw hyn ar gael, gellir
defnyddio costau adeiladu sy'n deillio o'r Gwasanaeth Gwybodaeth Costau Adeiladu".
5.7.5

Ar gyfer ceisiadau cynllunio, mae'r Cyngor yn awgrymu:

Dylid darparu amcangyfrifon o gostau adeiladu gan Syrfëwr Meintiau neu swyddog 36
proffesiynol cymwys arall.

Os yw ar gael, dylai'r ymgeisydd ddarparu tystiolaeth safle-benodol yn seiliedig ar
amcangyfrifon cost neu anfonebau.
Lle mae cymaroldeb yn broblem, gellir meincnodi'r rhain yn erbyn y BCIS neu setiau
data priodol eraill neu eu dilysu gan ymgynghorwyr cost annibynnol.
Ni ddylai'r costau adeiladu fod yn fwy na'r cyfraddau presennol a gyhoeddwyd gan y
BCIS ar gyfer unedau adeiladu newydd yn y categorïau priodol ac wedi'u haddasu
ar gyfer ffactor lleoliad. Os bydd costau adeiladu’r datblygiad yn uwch na chyfraddau
BCIS, bydd yn ofynnol i’r ymgeisydd ddarparu cynllun costau a baratowyd yn
broffesiynol, gan gynnwys tystiolaeth ysgrifenedig i gyfiawnhau’r costau uwch.
5.7.6 Ers mabwysiadu'r CDLl CNPT presennol, ychydig o wybodaeth hyfywedd a
gyflwynwyd i'r Cyngor. Felly ni fu'n bosibl nodi costau adeiladu cymaradwy ar gyfer
gwahanol fathau o gynlluniau.
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5.7.7
Mae'r Tabl isod yn manylu ar gostau BCIS a ailseiliwyd ar gyfer Gorllewin
Morgannwg. Mae costau BCIS (prisiau cyfartalog ar gyfer datblygiad preswyl a masnachol)
yn seiliedig ar dendrau a dderbyniwyd, ac yn cynnwys gorbenion contractwyr, elw a
rhagofynion.
Tabl 5.7.1 Datblygiadau Preswyl a Masnachol BCIS
Math

Is-ddosbarth

Cymedr

Isaf

Chwartel
Isaf

Canolradd

Chwartel
Uchaf

Uchaf

Tai,
Amh
datblygiadau
cymysg

£1,234/sqm £676/sqm

£1,079/sqm £1,197/sqm £1,346/sqm £2,803/sqm

Tai Stad

Cyffredinol

£1,232/sqm £596/sqm

£1,050/sqm £1,187/sqm £1,345/sqm £4,269/sqm

Unllawr

£1,385/sqm £787/sqm

£1,177/sqm £1,339/sqm £1,541/sqm £4,269/sqm

2 lawr

£1,190/sqm £596/sqm

£1,034/sqm £1,159/sqm £1,301/sqm £2,596/sqm

3 llawr

£1,274/sqm £771/sqm

£1,022/sqm £1,224/sqm £1,430/sqm £2,518/sqm

4 llawr ac
uwch

£2,604/sqm £1,265/sqm £2,093/sqm £2,337/sqm £3,478/sqm £3,850/sqm

Cyffredinol

£1,451/sqm £717/sqm

£1,206/sqm £1,373/sqm £1,634/sqm £5,004/sqm

1-2 lawr

£1,375/sqm £853/sqm

£1,172/sqm £1,316/sqm £1,526/sqm £2,469/sqm

3-5 llawr

£1,429/sqm £717/sqm

£1,201/sqm £1,364/sqm £1,619/sqm £3,034/sqm

6 llawr ac
uwch

£1,743/sqm £1,063/sqm £1,412/sqm £1,637/sqm £1,879/sqm £5,004/sqm

Gydag
Aerdymheru
(cyffredinol)

£1,871/sqm £1,115/sqm £1,496/sqm £1,818/sqm £2,149/sqm £3,210/sqm

Dim
Aerdymheru
(cyffredinol)

£1,866/sqm £926/sqm

Fflatiau

Swyddfeydd

£1,308/sqm £1,749/sqm £2,297/sqm £3,123/sqm
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Swyddfeydd Cyffredinol
gyda siopau,
banciau,
fflatiau ac at.

£2,009/sqm £1,285/sqm £1,795/sqm £1,949/sqm £2,260/sqm £3,134/sqm

Siopau

£1,492/sqm £560/sqm

Cyffredinol

£815/sqm

£1,215/sqm £1,928/sqm £3,896/sqm

5.7.8 Mae adolygu adroddiadau hyfywedd awdurdodau eraill yn dangos y pryderon
canlynol ynghylch y defnydd o BCIS yng Nghymru:
Cyflwynir y data fel ystod o gostau; ac er y gallai fod wedi bod yn arferol mabwysiadu’r
gyfradd gymedrig neu ganolrifol (o’r ystod hon) fel man cychwyn naturiol, mae’n ffaith
bod cyfraddau cost yn amrywio yn ôl cymhlethdod a graddfa pob datblygiad, yn ogystal
ag yn ôl nodweddion sylfaenol a natur pob safle;
Yn gyffredinol, nid yw adeiladwyr tai cenedlaethol/adeiladwyr cyfaint yn cyfrannu at
y gronfa ddata ac felly nid yw'n nodi'r arbedion maint y maent yn y sefyllfa orau i'w
cyflawni. Nid yn unig y mae absenoldeb data o'u datblygiadau yn lleihau perthnasedd
uniongyrchol data BCIS i safleoedd datblygu mwy, y mae llawer ohonynt yn cael eu
rheoli a/neu eu hadeiladu allan gan y cwmnïau hyn; ond hefyd, oherwydd nad yw
cronfa ddata BCIS yn set ddata diwydiant gyflawn a chytbwys, gellid dweud y byddai'r
cyfraddau cost canolrifol, chwartel uchaf ac isaf yn cyflwyno darlun gwahanol pe bai
gwybodaeth am gostau gan y cwmnïau mwy hyn yn cael ei chynnwys;
Cyflwynir data yn aml i BCIS gyda gwahanol raddau o fanylder, ac mae archwiliad
o'r dadansoddiadau cost manylach ar gyfer safleoedd unigol weithiau'n datgelu
rhywfaint o anghysondeb yn y ffordd y caiff costau eu hamlinellu a'u cofnodi ar y
gronfa ddata; ac
Ar gyfer rhai lleoliadau mwy gwledig, mae'r wybodaeth sydd ar gael yn seiliedig ar
sampl fach iawn o safleoedd/cynlluniau, weithiau dim ond mewn ffigurau sengl.
5.7.9

Gan ystyried y pryderon hyn, nodir y canlynol:

Mae data BCIS CNPT yn seiliedig ar sampl o 41 o gyflwyniadau.
Mae Adroddiad BCIS (2015) 'Datblygu Tai: Darbodion Safleoedd Bach - Effaith Maint
(20)
Prosiect ar Gost Adeiladu Tai'
yn cydnabod, er bod costau BCIS ar gyfer
datblygiadau preswyl yn amrywio yn ôl y math o dai (er enghraifft, tai ar wahân, teras,
nifer y lloriau), nid ydynt yn amrywio yn benodol gyda maint y datblygiad ac felly gallu
safleoedd mwy i gyflawni arbedion maint. Mae'r Adroddiad yn ystyried y gost adeiladu
gyfartalog (cymedrig) fesul metr sgwâr ar gyfer cynlluniau o 1 i 5 ac 1 i 10 uned ac
yn cymharu'r rhain â chynlluniau o 11 uned neu fwy ar gyfer pob rhanbarth. Mae'r
Tabl isod yn cymharu'r canfyddiadau o Gymru â'r canfyddiadau cyffredinol:
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Tabl 5.7.2 Cymhariaeth BCIS

Math o ddatblygiad

20

Cymru

Canfyddiadau cyffredinol

Ar gael yn: https://www.chichester.gov.uk/media/25103/REP-04-BCIS-Research-Report-from-Domusea
/pdf/REP-04_BCIS_Research_Report_from_Domusea.pdf

Pob uned breswyl

1 i 5: 13% yn uwch
1 i 10: 6% yn uwch

1 i 5: 10% yn uwch
1 i 10: 6% yn uwch

Tai yn unig

Sengl: 67% yn uwch
1 i 5: 22% yn uwch
1 i 10: 14% yn uwch

Sengl: 67% yn uwch
1 i 5: 22% yn uwch
1 i 10: 14% yn uwch

Fflatiau yn unig

1 i 5: 2% yn uwch
1 i 10: 5% rhatach

1 i 5: 25% yn uwch
1 i 10: 5% rhatach

Datblygiadau cymysg

1 i 5: 10% yn uwch
1 i 10: 6% yn uwch

1 i 5: 10% yn uwch
1 i 10: 6% yn uwch
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5.7.10 Mae'r Tabl isod yn manylu ar y costau adeiladu y mae awdurdodau eraill wedi'u
defnyddio ar gyfer gwaith hyfywedd lefel uchel:
Tabl 5.7.3 Rhagdybiaethau Costau Adeiladu Awdurdodau Cynllunio Lleol Eraill

Awdurdod
Pen-y-bont ar
Ogwr

Costau Adeiladu Cytunedig
Safleoedd <50 unedau preswyl: £970/msg
Safleoedd 50+ unedau preswyl: £918/msg
Nodwyd bod y costau hyn fel arfer 5-11% yn is na chyfraddau adeiladu
BCIS chwartel isaf ond yn uwch na rhai costau plotiau a gyflwynwyd
yn gyfrinachol i'r Cyngor i gefnogi cyflwyniadau Safle Ymgeisiol

Caerfyrddin

Safle preswyl sengl bach: £1,175/msg
Safle preswyl sengl mawr £1,250/msg
Safleoedd 2-4 unedau preswyl: £1,110/msg
Safleoedd 5-9 unedau preswyl: £1,060/msg
Safleoedd 10-19 unedau preswyl: £1,015/msg
Safleoedd 20-50 unedau preswyl: £965/msg
Safleoedd 51-100 unedau preswyl: £920/msg
Safleoedd +100 unedau preswyl: £870/msg

Sir Benfro

Uned sengl safle bach: £1,150/msg
Uned sengl safle mawr: £1,220/msg
Safleoedd 2-5 unedau preswyl: £1,080/msg
Safleoedd 6-9 unedau preswyl: £1,030/msg
Safleoedd 10-19 unedau preswyl: £990/msg
Safleoedd 20-49 unedau preswyl: £940/msg
Safleoedd 50-99 unedau preswyl: £900/msg
Safleoedd 100+ unedau preswyl: £950/msg
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5.7.11 Fel rhan o'r cyflwyniad hyfywedd, dylai hyrwyddwyr safleoedd ddarparu tystiolaeth
o gynlluniau/costau cymharol ddiweddar a ragwelwyd ar y safle hwn, neu ddefnyddio
cyfraddau BCIS. Lle mae costau yn uwch na chyfraddau BCIS, dylid darparu tystiolaeth
i gyfiawnhau'r rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd. Dylai hyn gynnwys cynllun costau.
Costau Adeiladu eraill
5.7.12 Yn ogystal â chostau adeiladu sylfaenol, mae canllawiau cynllunio cenedlaethol
(DPM, Tabl 24) yn awgrymu y dylid hefyd ystyried costau adeiladu eraill nad ydynt wedi’u
cynnwys yn ffigurau BCIS (er enghraifft newidiadau i reoliadau adeiladu) ac yn nodi ei fod
yn "bwysig bod y gwaith hyfywedd yn cynnwys yr holl gostau hysbys er mwyn sicrhau bod
y gwaith yn berthnasol, yn gyfredol ac yn gadarn”. Dylid cofnodi’r rhain ar ddalen “costau”
y DVM a dylid darparu tystiolaeth ynglŷn â rhagdybiaethau yn y datganiad hyfywedd lefel
uchel sy’n cyd-fynd ag ef.
5.7.13 O ran costau ychwanegol, nodir bod awdurdodau Pen-y-bont ar Ogwr, Caerfyrddin
a Sir Benfro wedi cynnwys lwfansau ar gyfer costau adeiladu ychwanegol yn ymwneud â
gofynion rheoliadau adeiladu ychwanegol yng Nghymru i ddatblygiadau preswyl, nad ydynt
yn cael eu hadlewyrchu ar hyn o bryd yn y cyfraddau costau BCIS mwy cyffredinol a dynnir
o'r DU gyfan. Mae'r rhain yn ymwneud yn benodol â chostau darparu systemau chwistrellu
mewn cartrefi newydd a phwyntiau gwefru Cerbydau Allyriadau Isel Iawn (ULEV). Mae'r
Tabl isod yn manylu ar y rhagdybiaethau cost a wnaed gan y tri awdurdod:
Tabl 5.7.4Rhagdybiaethau Awdurdodau eraill

Awdurdod

Rhagdybiaeth

Pen-y-bont ar Ogwr

£3,500 fesul annedd

Caerfyrddin

£3,500 fesul annedd

Sir Benfro

£3,500 fesul annedd

5.7.14 Roedd 'Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy' CNPT (2012) yn cynnwys lwfans
o £3,000 fesul uned breswyl ar gyfer systemau chwistrellu. Roedd y ffigur hwn yn seiliedig
ar ddatblygiadau un uned, nid oedd yn ystyried darbodion maint ac roedd yn dyddio o’r
cyfnod cyn cyflwyno’r ddeddfwriaeth. O ystyried y nifer cyfyngedig o arfarniadau hyfywedd
a gyflwynwyd i Gyngor CNPT yn ddiweddar, ni fu'n bosibl gwneud cymhariaeth ddefnyddiol.
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5.7.15 5.7.15 Mae’n bosibl y bydd angen rhoi ystyriaeth hefyd i lwfansau a wneir ar
gyfer Rhan L o Reoliadau Adeiladu y deellir eu bod yn dod yn orfodol ar gyfer datblygiadau
preswyl newydd yn 2022.
5.7.16 Mae Pennod 8 o 'Adolygiad o Reoliadau Adeiladu Rhan L ac F o Reoliadau
Adeiladu (2019) - Newidiadau i Ran L (cadwraeth tanwydd a phŵer) a Rhan F (awyru) o'r
(21)
Rheoliadau Adeiladu ar gyfer anheddau newydd'
yn ystyried effaith y cynigion ar
hyfywedd datblygiadau tai.
21

Ar gael
yn: https://gov.wales/sites/default/files/consultations/2019-12/consultation-document-building-regulations-part-l-review.pdf

5.7.17 Awgryma’r Ddogfen Ymgynghori y gallai gweithredu Rhan L ychwanegu cost
cyfalaf ychwanegol o £6,132 - £8,484 at ddatblygu pob uned annedd, yn dibynnu ar yr
opsiynau a ddygwyd ymlaen. Daw’r Ddogfen Ymgynghori i’r casgliad ym Mharagraff 8.10
bod y costau adeiladu uwch yn debygol o gael eu cynnwys mewn ardaloedd â gwerth tir
uwch (fel Caerdydd, Casnewydd ac Abertawe) drwy ostyngiadau mewn cyfraniadau
cynllunio, elw datblygwyr a/neu werth tir a delir i’r tirfeddiannwr; ac mewn ardaloedd gwerth
is lle mae problemau hyfywedd eisoes yn bodoli oherwydd gostyngiad mewn elw i'r
datblygwr neu werth tir.
5.7.18 Fel rhan o baratoi astudiaeth hyfywedd lefel uchel Pen-y-bont ar Ogwr, deellir
bod trafodaethau manwl wedi eu cynnal rhwng hyrwyddwyr safleoedd, y Cyngor a'r
ymgynghorwyr Burrows-Hutchinson. Fel rhan o'r Datganiad Tir Cyffredin, cafodd lwfans
o £3,000 yr annedd ei gynnwys yn yr astudiaeth hyfywedd lefel uchel ar gyfer goblygiadau
Rhan L.
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5.7.19 O ran goblygiadau cost posibl, bydd angen ystyried y math o ddatblygwr, y math
o ddatblygiad a graddfa'r datblygiad gan y bydd rhai datblygwyr eisoes yn cynnwys rhai
elfennau o'r gofyniad o fewn eu harferion datblygu presennol, ac efallai y bydd rhai yn
gallu cyflawni arbedion maint.
5.7.20 Cydnabyddir hefyd y gallai ymgorffori Rhan L arwain at welliant yng ngwerth
marchnad cartrefi newydd yn sgil gwell effeithlonrwydd ynni a’r arbedion cost posibl i
aelwydydd, ac nad yw hyn wedi’i gynnwys ym mhris gwerthu’r farchnad dai uchod.
5.8 Costau Adeiladu Allanol
5.8.1 Yn ogystal â chost sylfaenol adeiladu tai ("cost y plot") mae costau sy'n gysylltiedig
â gwasanaethu nad ydynt ychwaith wedi'u cynnwys yn BCIS. Gyda'i gilydd, gelwir y rhain
yn "gostau allanol", ac maent yn cynnwys yr holl gostau ychwanegol sy'n gysylltiedig â
chwrtil safle'r ardal adeiledig gan gynnwys gofod cylchredeg mewn ardaloedd gwastad a
gardd gydag unedau tai; costau tirlunio achlysurol gan gynnwys coed a gwrychoedd,
tirweddu meddal a chaled; ffyrdd ystad a chysylltiadau â'r seilwaith strategol megis
carthffosydd a chyfleustodau.
5.8.2 Tra bydd y rhain yn amrywio i raddau yn dibynnu ar faint, er mwyn darparu
gwybodaeth gefndirol mae'r Cyngor wedi adolygu dulliau awdurdodau eraill, y
rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd i hysbysu gwaith hyfywedd CNPT cyfredol a
rhagdybiaethau o arfarniadau hyfywedd diweddar.
5.8.3
Mae'r Tabl isod yn manylu ar y rhagdybiaethau y mae awdurdodau eraill wedi'u
cynnwys fel rhan o'u gwaith arfarnu hyfywedd lefel uchel.
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5.8.1 Rhagdybiaethau Awdurdodau eraill

Awdurdod

Dull

Pen-y-bont ar Ogwr

£15,000 fesul annedd

Sir Gaerfyrddin

Mathau o anheddau sengl: £20,000
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Safleoedd â 51-100 unedau preswyl a +100 unedau
preswyl:£15,000 fesul annedd
Gweddill mathau o safleoedd: 15% cost y plot
Sir Benfro

Mwyafrif o fathau o safleoedd: £15,000 fesul annedd
Math safle preswyl sengl mawr (1 x 5B9P): £20,000

Torfaen

15% cost y plot

Powys

Safleoedd bach: 10% cost y plot
Safleoedd tir glas mwy: 20% cost y plot
Masnachol a dibreswyl: 15% cost y plot

5.8.4 Roedd astudiaeth hyfywedd flaenorol CNPT (2012) yn cynnwys lwfans costau
plotiau o 5% ar gyfer gwaith allanol sylfaenol a lwfans pellach o 10% ar gyfer ffyrdd ystadau,
gwasanaethau sy’n dod i mewn ac ati.
5.8.5 O ran rhagdybiaethau o gyflwyniadau hyfywedd diweddar, o ystyried y nifer
cyfyngedig o arfarniadau hyfywedd a gyflwynwyd yn ddiweddar, ni fu'n bosibl darparu
arweiniad o arfarniadau hyfywedd a gwblhawyd yn ddiweddar.
5.8.6
Fel rhan o'r cyflwyniad hyfywedd, dylai hyrwyddwyr safleoedd gynnwys
rhagdybiaethau rhesymol ar gyfer costau allanol. Dylid ychwanegu'r rhain at ddalen
"Costau" y DVM. Dylid darparu tystiolaeth ategol fel rhan o’r datganiad hyfywedd lefel
uchel sy’n cyd-fynd â’r rhagdybiaethau ar gyfer gwaith allanol.
5.9 Costau Paratoi
5.9.1 Mae'r Cyngor yn cydnabod bod datblygu safleoedd tir glas a thir llwyd yn cynrychioli
gwahanol risgiau a chostau ac y gall y costau hyn amrywio'n sylweddol yn dibynnu ar
nodweddion penodol y safle.
5.9.2 Ar gyfer mathau o safleoedd maes glas fel rhan o waith hyfywedd lefel uchel,
gwneir rhagdybiaethau weithiau ar gyfer costau paratoi fel cyfleustodau, paratoi tir, ffyrdd
asgwrn cefn a SDCau gan nad yw'r rhain yn cael eu hystyried yn BCIS. Ystyrir yn gyffredinol
bod y rhain yn cynyddu wrth i gynlluniau dyfu hyd at bwynt, ac ar ôl hynny bydd y datblygwr
yn elwa o arbedion maint mewn costau agor fesul eiddo.
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5.9.3 Ar gyfer arfarniadau hyfywedd safle-benodol, ystyrir yn aml y dylid cymryd y costau
paratoi hyn i ystyriaeth yn y pris a delir am y tir. Nid oedd gwaith hyfywedd a wnaed ar
gyfer y CDLl CNPT cyfredol yn cynnwys lwfans ar gyfer costau paratoi. Mae adolygiad o
ddulliau awdurdodau eraill (Pen-y-bont ar Ogwr, Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Powys ac
Abertawe) yn awgrymu nad yw’r awdurdodau hyn wedi cynnwys lwfansau ar gyfer costau
paratoi fel rhan o’u gwaith lefel uchel.

5.9.4 Pan fo hyrwyddwr safle yn dymuno gwneud lwfans ar gyfer costau paratoi, dylid
darparu'r rhain naill ai ar ddalennau "tir" neu "gostau" y DPM, yn dibynnu ar natur y costau.
Dylid darparu tystiolaeth safle-benodol o fewn y datganiad hyfywedd lefel uchel sy'n
cyd-fynd â'r costau hyn.
5.9.5 O ran Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy (SDCau), nodir body- Pen-y-bont ar
Ogwr wedi cynnwys lwfans ar wahân o £3,000 fesul plot ar gyfer SDCau.
5.9.6 Fel rhan o’n Gweithgor Pwnc Hyfywedd cychwynnol, nodwyd y gall costau ar gyfer
SDCau amrywio’n sylweddol (£1,500-£10,000 yr annedd).
5.9.7

Mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i:
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Bob datblygiad newydd o fwy nag 1 annedd preswyl neu lle mae’r ardal adeiladu yn
100 metr sgwâr neu fwy, i ddarparu draeniad cynaliadwy i reoli dŵr wyneb ar y safle;
a
Systemau draenio dŵr wyneb i’w dylunio a’u hadeiladu yn unol â safonau gorfodol
ar gyfer draenio cynaliadwy a gyhoeddwyd gan Weinidog Cymru.
5.9.8 Rhaid i'r systemau hyn gael eu cymeradwyo gan yr awdurdod lleol sy'n gweithredu
yn ei rôl Corff Cymeradwyo SDCau (SAB) cyn i'r gwaith adeiladu ddechrau. Mae gan SAB
ddyletswydd i gymeradwyo, mabwysiadu a chynnal systemau sy’n cydymffurfio ag Adran
17 Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010.
5.9.9 Fel rhan o'r gwaith o baratoi tystiolaeth i hysbysu'r CDLl Newydd, mae tîm Polisi
Cynllunio'r Cyngor wedi cynnal trafodaethau gyda Thîm Draenio Tir y Cyngor mewn
perthynas â SDCau. Fel rhan o’r trafodaethau hyn, nodwyd bod y costau ar gyfer
mabwysiadu SDCau a’r lle i ymgorffori SDCau o fewn datblygiad yn amrywio’n fawr yn
dibynnu ar y math o system a ddefnyddir.
5.9.10 Fel rhan o gais am wybodaeth ychwanegol Asesiad Safleoedd Ymgeisiol Cam
2, bydd yn ofynnol i hyrwyddwyr safleoedd ddarparu gwybodaeth ychwanegol i alluogi
dealltwriaeth fanylach o ofynion SDCau posibl.
5.9.11 Dylid darparu unrhyw wybodaeth yr ydych eisoes wedi’i chael am SDCau (gan
gynnwys unrhyw gostau posibl) fel rhan o’r Alwad am Safleoedd Ymgeisiol gan y bydd
hyn yn helpu i lywio’r rhagdybiaethau ar gyfer yr arfarniad hyfywedd lefel uchel.
5.10 Eitemau Annormal
5.10.1 Er y cydnabyddir y gall costau annormal godi ar rai safleoedd, gan gynnwys, er
enghraifft, adfer tir, cyfyngiadau ecolegol, gwaith sylfaen ychwanegol a/neu adeiladu waliau
cynnal sylweddol, mae costau annormal yn amrywio'n sylweddol yn ôl eu hunion natur.
5.10.2 Dylid rhestru unrhyw gostau adeiladu annormal/eithriadol ar ddalen "costau" y
DVM a'u hegluro'n llawn yn y datganiad hyfywedd lefel uchel ategol.
5.10.3

Ar gyfer ceisiadau cynllunio, mae'r Cyngor yn nodi:
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Bod y Cyngor yn disgwyl y ceir costau wrth gyflawni datblygiad ymarferol o ansawdd
uchel, ac y dylai unrhyw waith a ddylai fod wedi’i nodi cyn caffael gael ei adlewyrchu
yn y pris a dalwyd am y tir.
Fel arfer ni fydd costau datblygu safonol megis costau dymchwel, tirlunio, byndiau
sŵn, arolygon archeolegol ac ecolegol, halogiad tir, draenio ac atal llifogydd, sŵn a
gwanhad amgylcheddol arall, a darpariaeth seilwaith priodol, a all gynnwys mesurau
priffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu hystyried yn gostau safle
annormal/eithriadol yng nghyd-destun CNPT a dylid eu hadlewyrchu yn y pris a delir
am dir.
Os bydd ymgeisydd yn ystyried bod costau datblygu annormal/eithriadol wedi codi,
cyfrifoldeb yr ymgeisydd fydd dangos sut y cafwyd y costau. Gyda’r cais, rhaid cyflwyno
adroddiad ymchwiliad safle, datganiad adfer, lluniau manwl a chyfrifiad O sut y cafwyd
y symiau ar gyfer y costau annormal/ eithriadol.
Disgwylir y bydd yr ymgeisydd wedi rhoi cyfrif am y costau sy'n gysylltiedig ag unrhyw
gyfyngiadau safle a gofyniad y cynllun datblygu statudol ar gyfer CNPT wrth brynu'r
safle. Dim ond lle dangosir bod y gofyniad polisi yn bygwth hyfywedd y datblygiad
oherwydd costau datblygu eithriadol nas rhagwelwyd ar adeg prynu’r safle y bydd
cyfraniad llai yn cael ei ystyried.
5.10.4 Mae hyn yn unol â'r dull a ddefnyddiwyd yn y dystiolaeth a ddefnyddiwyd i lywio
CDLl presennol y Cyngor.
5.11 Darpariaeth wrth gefn
5.11.1 Mae'r Cyngor yn cydnabod po fwyaf cymhleth yw'r prosiect datblygu, y mwyaf o
botensial sydd i'r safle wynebu anawsterau amrywiol neu oedi.
5.11.2 Mae canllawiau cynllunio cenedlaethol yn nodi yn Nhabl 24 "Mae canllawiau
cynllunio cenedlaethol yn nodi yn Nhabl 24 “Ni ddylai llunwyr cynlluniau gynllunio yn ôl y
lwfans hyfywedd ond dylent ganiatáu ar gyfer darpariaeth wrth gefn i ymateb i farchnadoedd
sy'n newid ac osgoi'r angen i ddiweddaru cynlluniau'n rheolaidd. Bydd cynnwys darpariaeth
wrth gefn o fewn yr astudiaeth hyfywedd yn dad-risgio'r cynllun o ran bod lle i ddarparu
ar gyfer newid mewn amgylchiadau economaidd / materion sy'n benodol i'r safle".
5.11.3 Roedd y dystiolaeth a gafwyd i lywio'r CDLl presennol yn cynnwys 3% o lwfans
costau adeiladu ar gyfer cynlluniau wrth gefn mewn arfarniad lefel uchel o hyfywedd.
5.11.4
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Ar gyfer ceisiadau cynllunio, mae'r Cyngor yn nodi:

Os yw’r ymgeisydd yn bwriadu cynnwys darpariaeth wrth gefn, dylai hon gyfateb i
rhwng 2-5% o gyfanswm y costau (h.y. costau adeiladu, costau atodol a ffioedd
proffesiynol).
Bydd lefel y ddarpariaeth wrth gefn yn dibynnu ar gymhlethdod y datblygiad; lle mae
costau'n fwy sicr, yna dylid lleihau unrhyw ganran.
Os yw’r ymgeisydd yn bwriadu cynnwys elfen wrth gefn fel rhan o’i asesiad, dylai
esbonio pam yr ystyrir ei fod yn angenrheidiol ar gyfer y datblygiad yn yr adroddiad
hyfywedd.

5.11.5 Mae'r Tabl isod yn amlinellu'r symiau wrth gefn sydd wedi'u cynnwys yn arfarniad
hyfywedd lefel uchel awdurdodau eraill. Mae'n dangos bod pob un wedi cynnwys lwfans
costau adeiladu o 5% ar gyfer argyfyngau.
Rhagdybiaethau Darpariaeth wrth gefn Awdurdodau Eraill

Awdurdod

Lefel y ddarpariaeth wrth gefn

Pen-y-bont ar Ogwr

5% cyfanswm costau adeiladu

Sir Gaerfyrddin

5% cyfanswm costau adeiladu

Sir Benfro

5% cyfanswm costau adeiladu

Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)
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5.11.6 O ran arfarniadau hyfywedd a gyflwynwyd yn ddiweddar, fel y nodwyd yn flaenorol,
mae nifer cyfyngedig o arfarniadau hyfywedd wedi'u cyflwyno i'r Cyngor ers mabwysiadu'r
CDLl CNPT presennol. O'r rhai a gyflwynwyd, mae lwfansau wedi amrywio rhwng dim
lwfans a 10% o gyfanswm costau adeiladu. Roedd y cynllun a oedd yn cynnwys lwfans o
10%, yn cynnwys dim lwfans ar gyfer allanolion a chostau adeiladu isel iawn
5.11.7 Ar gyfer cyflwyniadau Safleoedd Ymgeisiol, lle mae hyrwyddwyr safleoedd yn
bwriadu cynnwys darpariaeth wrth gefn, dylid ychwanegu hon at y DVM naill ai ar y daflen
“prosiect” neu’r daflen “costau”. Gellir ei ychwanegu naill ai fel swm sefydlog neu ganran
o gostau adeiladu. Dylid esbonio pam yr ystyrir bod angen cynnwys darpariaeth wrth gefn
yn yr arfarniad hyfywedd yn y datganiad hyfywedd lefel uchel sy’n cyd-fynd ag ef.
5.12 Ymrwymiadau Cynllunio Posibl (Adran 106)
5.12.1 Mae'r canlynol yn rhoi arweiniad mewn perthynas â gofynion a.106 y CDLl
cyfredol.
5.12.2 Bydd y Cyngor yn adolygu gofynion a.106 fel rhan o baratoi'r CDLl Newydd. Cyn
yr adolygiad hwn, dylid darparu'r rhagdybiaethau hyn fel rhan o'r cyflwyniad hyfywedd.
Dylid eu hychwanegu at ddalen "costau" y DVM.
Mannau agored a chyfleusterau hamdden
5.12.3 Mae’r CDLl CNPT presennol yn cynnwys y polisi canlynol ar gyfer darpariaeth
mannau agored::
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Figure 5.4 NPT LDP Polisi OS1 Darparu Mannau Agored
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)
(22)

5.12.4 Mae CCA 'Mannau Agored a Gwyrdd' y Cyngor (2017)
canlynol ar gyfer darpariaeth oddi ar y safle:

yn cynnwys y costau

Tabl 5.12.1 Cyfraniadau oddi ar y Safle ar gyfer Mannau Agored

Man agored

Cost Gyfwerth fesul Annedd

Chwaraeon awyr agored - cae
Chwaraeon awyr agored - heb fod yn gae

£284
£1,030

Chwarae plant

£855

Gofod anffurfiol

£63

Rhandiroedd

£48

5.12.5 Noder NAD oes angen cyfraniadau tuag at ddarpariaeth chwarae plant ar gyfer
unedau 1 ystafell wely neu ddatblygiadau sy'n cael eu marchnata'n benodol ac yn unig i
bobl dros 65 oed.
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5.12.6 Yn Atodiad 1, ceir trosolwg o ba wardiau sydd â diffyg darpariaeth mannau
agored.

22

Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/media/7239/spg_open_space_july17.pdf

Seilwaith yr Iaith Gymraeg
5.12.7 Mae Polisi SP22 ‘Yr Iaith Gymraeg’ CDLl CNPT yn nodi’r ardaloedd ieithyddol
sensitif canlynol:
Dyffryn Aman;
Cwm Tawe;
Pontardawe; a
Chymuned Crynant yng Nghwm Dulais
5.12.8

Noda Polisi WL1 CDLl CNPT 'Datblygiad mewn Ardaloedd Iaith Gymraeg Sensitif’:
Picture 5.1 NPT LDP Polisi WL1 Datblygiad mewn Ardaloedd
Ieithyddol Sensitif

Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)
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(23)

5.12.9 Mae CCA 'Datblygiad a'r Iaith Gymraeg' (2017)
canlynol ar gyfer y datblygiadau uchod:

angen y cyfraniadau ariannol

Preswyl: £500 fesul uned breswyl
Manwerthu/masnachol/diwydiannol: £1,100 y pen
Addysg
5.12.10 Noda Polisi I1 CDLl CNPT ‘Gofynion Seilwaith', "Yn ogystal â'r gwelliannau
seilwaith sy'n angenrheidiol i sicrhau bod datblygiad yn dderbyniol o ran iechyd, diogelwch
ac amwynder, gall fod gofyn sicrhau gwaith neu gyllid ychwanegol er mwyn lliniaru effaith
datblygiad newydd, lle bo hynny'n briodol. Bydd y gofynion hyn yn cynnwys ystyried y
canlynol a darparu'n briodol ar gyfer ... addysg a hyfforddiant".
(24)

5.12.11
Mae'r CCA 'Rhwymedigaethau Cynllunio' (2016) yn amlinellu’r gofynion
canlynol ar gyfer darpariaeth addysg mewn datblygiad sy’n cynnwys lleiafswm o 10 uned
dai sydd â dwy neu fwy o ystafelloedd gwelys:
23
24

Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/media/7243/spg_welsh_language_july17.pdf
Ar gael yn: https://www.npt.gov.uk/media/7465/spg_planning_obligations_oct16.pdf
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Table 5.12.1
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

Sector

Cost Rhwymedigaeth Cynllunio fesul
Annedd

Cynradd

£4,666

Eilaidd

£4,267

5.12.12 Sylwch nad oes angen cyfraniadau addysg ar gyfer cyfadeiladau tai gwarchod,
stiwdio neu unedau tai 1 ystafell wely.
Teithio Llesol
5.12.13 Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn nodi’r gofynion i awdurdodau lleol
gymryd camau rhesymol i wella’r ddarpariaeth a wneir ar gyfer anghenion cerddwyr a
beicwyr, a rhoi sylw iddynt, er mwyn hyrwyddo teithiau llesol a sicrhau llwybrau teithio
llesol newydd a gwell at ddibenion cysylltiedig.
5.12.14 Noda Paragraff B10 Gylchlythyr y Swyddfa Gymreig 13/97 (Rhwymedigaethau
Cynllunio), “yn ogystal â ffyrdd mynediad newydd a gwell cyffyrdd ... gellir ceisio cyfraniadau
priodol tuag at fesurau gwell i feicwyr a cherddwyr ar, a lle bo angen, oddi ar safle'r
datblygiad".
5.12.15
Noda TAN18 'Trafnidiaeth' y gall awdurdodau cynllunio ddefnyddio
rhwymedigaethau cynllunio i sicrhau gwelliannau beicio, boed hynny o ganlyniad i gynnig
ar ei ben ei hun neu’n gronnol gyda chynigion eraill.
5.12.16 Noda Polisi I1 CDLl CNPT ‘Gofynion Seilwaith' y gallai gofynion seilwaith
gynnwys ystyried gwella mynediad i gyfleusterau a gwasanaethau gan gynnwys darparu
llwybrau cerdded a beicio.
5.12.17
Mae'r CCA 'Rhwymedigaethau Cynllunio' (2016) yn nodi y gall y Cyngor
ddefnyddio rhwymedigaethau cynllunio i sicrhau gwelliannau i’r rhwydwaith beicio/cerdded
a dywed y bydd £84.85 yn cael ei ddefnyddio fel sail ar gyfer cyfrifo, lle bo’n berthnasol
ac yn angenrheidiol, y gost o unrhyw lwybrau beicio/cerddwyr newydd neu well a gynigir
yn y dyfodol.
Gofynion eraill
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5.12.18 Noda Polisi I1 CDLl CNPT ‘Gofynion Seilwaith' a CCA ‘Rhwymedigaethau
Cynllunio’ y gallai fod angen y gofynion seilwaith canlynol:
Buddiannau bioamrywiaeth, amgylcheddol a chadwraeth;
Cyfleusterau cymunedol gan gynnwys hybiau cymunedol;
Gwelliannau i'r amgylchedd hanesyddol ac adeiledig a mannau cyhoeddus;
Trafnidiaeth gymunedol a chyhoeddus.

5.12.19 Mae angen ystyried y rhain fesul safle, a darperir arweiniad pellach o fewn CCA
y Cyngor.
5.12.20
Er mwyn llywio'r nodyn canllaw hwn, mae'r Cyngor wedi adolygu
rhwymedigaethau a.106 a gafwyd ers mabwysiadu'r CNPT cyfredol. Darperir y rhain yn
Atodiad 2.
5.13 Ffioedd Gwerthu a Marchnata
5.13.1 Mae canllawiau cenedlaethol (DPM, Tabl 24) yn cydnabod y gall costau marchnata
amrywio'n sylweddol o safle i safle, gan nodi y bydd costau marchnata yn dibynnu ar ba
mor fawr yw’r datblygwyr sy'n gweithredu yn yr ardal a maint a natur y safle.
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5.13.2 Dylid ychwanegu ffioedd gwerthu/ gosod sy'n gysylltiedig â gwerthu/ gosod yr
unedau at ddalen "costau" y DVM.
5.13.3 Mae'r Cyngor yn darparu'r canllawiau canlynol ar gyfer gwerthusiadau hyfywedd
a gyflwynir fel rhan o'r broses ceisiadau cynllunio:
Dylai ffioedd gwerthu/gosod adlewyrchu cyfraddau codi tâl asiantau lleol am eiddo
newydd (er y cydnabyddir y gall adeiladwyr tai mwy o faint ddarparu'r gwasanaeth
hwn yn fewnol).
Dylai ffioedd gwerthu/gosod eiddo newydd ystyried unrhyw ostyngiadau y gellir eu
cymhwyso ar gyfer gwerthu/gosod adeiladau newydd, er enghraifft ffioedd safonol o
£x yr uned yn hytrach na ffioedd ar sail canrannau.
5.13.4 Roedd y dystiolaeth a ddefnyddiwyd i lywio'r CDLl Newydd yn cynnwys ffi gwerthu
a marchnata o 3%.
5.13.5
eraill:

Mae'r Tabl isod yn manylu ar y dull a fabwysiadwyd yn ddiweddar gan awdurdodau

Tabl 5.13.1 Rhagdybiaethau Awdurdodau eraill

Awdurdod

Rhagdybiaeth

Pen-y-bont ar Ogwr

2.5% refeniw gros o werthiannau marchnad agored

Sir Gaerfyddin

2.5% refeniw gros o werthiannau marchnad agored

Sir Benfro

2.5% refeniw gros o werthiannau marchnad agored

5.13.6 O ran arfarniadau hyfywedd a gyflwynwyd yn ddiweddar, fel y nodwyd yn flaenorol,
mae arfarniadau hyfywedd cyfyngedig wedi'u cyflwyno i'r Cyngor yn ddiweddar. Mae'r
arfarniadau hyfywedd a gyflwynwyd yn ddiweddar yn cynnwys lwfansau is rhwng 0.9% a
2.0% o werthiannau marchnad agored.
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5.14 Ffioedd Cyfreithiol
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

5.14.1 Dylid ychwanegu ffioedd cyfreithiol sy'n gysylltiedig â phrynu'r tir at ddalen "tir"
y DVM.
5.14.2 Dylid ychwanegu ffioedd cyfreithiol sy'n gysylltiedig â gwerthu/gosod yr unedau
at ddalen “costau” y DVM.
5.14.3 Mae canllawiau a ddarparwyd i ymgeiswyr fel rhan o geisiadau cynllunio yn
dweud y dylai ffioedd cyfreithiol adlewyrchu cyfraddau tâl cyfreithwyr a thrawsgludwyr
lleol.
5.14.4

Mae tystiolaeth a ddefnyddiwyd i lywio'r CDLl cyfredol yn cynnwys:

Ar gyfer trafodion preswyl: ffi gyfreithiol o £600 fesul annedd preswyl (marchnad
agored a fforddiadwy); ac
Ar gyfer prynu tir: 1% o werth y tir.
5.14.5

Amlinella’r Tabl isod y dull a ddefnyddiwyd yn ddiweddar gan awdurdodau eraill:

Tabl 5.14.1 Rhagdybiaethau Awdurdodau eraill

Awdurdod

Rhagdybiaethau

Pen-y-bont ar
Ogwr

£600 yr annedd ar gyfer unedau marchnad agored a fforddiadwy
Lwfans o 1.5% o bris caffael tir ar gyfer yr holl gostau sy’n
gysylltiedig â chaffael tir (gan gynnwys ffioedd asiant a
chyfreithiol) ynghyd â’r Dreth Trafodiadau Tir gyfredol.

Sir Gaerfyrddin

£600 yr annedd ar gyfer unedau marchnad agored a fforddiadwy
Lwfans o 1.5% o bris caffael tir ar gyfer yr holl gostau sy’n
gysylltiedig â chaffael tir (gan gynnwys ffioedd asiant a
chyfreithiol) ynghyd â’r Dreth Trafodiadau Tir gyfredol.

Sir Benfro

£600 yr annedd ar gyfer unedau marchnad agored a fforddiadwy
Lwfans o 1.5% o bris caffael tir ar gyfer yr holl gostau sy’n
gysylltiedig â chaffael tir (gan gynnwys ffioedd asiant a
chyfreithiol) ynghyd â’r Dreth Trafodiadau Tir gyfredol.
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5.14.6 Mae'r Cyngor wedi cynnal adolygiad o arfarniadau hyfywedd diweddar. Mae'r
mwyafrif o'r rhain yn cynnwys lwfansau rhwng £650 ac £800 yr uned. Mae'r arfarniadau
sydd wedi cynnwys lwfansau ar gyfer ffioedd cyfreithiol i gaffael tir wedi cynnwys lwfans
o 1.5% o gaffael tir.

5.15 Ffioedd Proffesiynol
5.15.1
a.
b.
c.

Lwfans ar gyfer ffioedd proffesiynol yng nghyswllt:

Caniatâd cynllunio a rheoliadau adeiladu;
Costau adeiladu tai; a
Gwaith seilwaith ffisegol

5.15.2 Er enghraifft, dylid ychwanegu lwfansau ar gyfer ffioedd penseiri, peirianwyr,
maintfesurwyr ac ymgynghorwyr cynllunio at ddalen "costau" y DVM. Dylid darparu
tystiolaeth mewn perthynas â rhagdybiaethau fel rhan o'r datganiad hyfywedd lefel uchel
sydd ynghlwm.
5.15.3
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O ran lwfansau ar gyfer ffioedd proffesiynol:

5.15.4 Mae canllawiau cynllunio cenedlaethol (DPM, Tabl 24) yn nodi bod lwfans
canrannol ar gyfer ffioedd proffesiynol yn cael ei gymhwyso fel arfer ac y bydd hyn yn
dibynnu ar ba mor fawr yw’r datblygwyr sy'n gweithredu yn yr ardal a maint a natur y safle.
Bydd gan ddatblygwyr o wahanol faint fynediad at wahanol raddau o arbedion maint a/neu
gallant adeiladu o stoc o ddyluniadau safonol a mathau o dai, yn hytrach na dylunio tai
unigol ar gyfer pob safle.
5.15.5 Roedd y dystiolaeth a ddefnyddiwyd i hysbysu'r CDLl CNPT cyfredol yn cynnwys
lwfans o 12% ar gyfer ffioedd proffesiynol. Mae'r Adroddiad yn nodi ar t.16 y gall ffioedd
fod mor isel â 5% ond mae'r Cyngor wedi defnyddio'r ffigwr uwch hwn i gynnwys rhywfaint
o lwfans ar gyfer pethau nad ydynt yn hysbys ac ar gyfer ffioedd ceisiadau cynllunio.
5.15.6

Darperir adolygiad o ddulliau awdurdodau eraill yn y Tabl isod.

Tabl 5.15.1 Ffioedd Proffesiynol Awdurdodau Eraill

Awdurdod

Rhagdybiaeth

Pen-y-bont ar Ogwr

Safleoedd <50 unedau preswyl: 8% o gostau adeiladu
Safleoedd 50+ unedau preswyl: 6% o gostau adeiladu

Sir Gaerfyrddin

Amrywio rhwng 4% ar safle lle mae mathau o dai yn cael eu
tynnu o amrywiaeth o ddyluniadau safonol i tua 12% ar safle
un annedd, lle bydd angen gwaith dylunio mwy pwrpasol yn
aml.

Sir Benfro

Amrywio rhwng 4% ar safle lle mae mathau o dai yn cael eu
tynnu o amrywiaeth o ddyluniadau safonol i tua 12% ar safle
un annedd, lle bydd angen gwaith dylunio mwy pwrpasol yn
aml.
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5.15.7 O ystyried y nifer fach o arfarniadau hyfywedd a gyflwynwyd i’r Cyngor yn
ddiweddar, ac o ystyried natur y cynlluniau, ni fu’n bosibl cael gwybodaeth ddefnyddiol o’r
arfarniadau hyfywedd i lywio cyflwyniadau Safleoedd Ymgeisiol gan fod y rhagdybiaethau
wedi amrywio’n sylweddol.
5.16 Elw Datblygwyr
5.16.1 Elw datblygwyr yw'r lefel enillion disgwyliedig a rhesymol y byddai datblygwr
preifat yn disgwyl ei gael o gynllun datblygu penodol.
5.16.2

Dylid nodi maint yr elw targed ar ddalen "arfarnu" y DVM.

5.16.3 Mae canllawiau cynllunio cenedlaethol (DPM) yn pwysleisio pwysigrwydd caniatáu
maint elw digonol i ddatblygwr wrth asesu hyfywedd, gan nodi ar t.128 y "gellir ystyried
datblygiad yn hyfyw os, ar ôl ystyried yr holl gostau hysbys gan gynnwys: polisi/rheoliadau’r
Llywodraeth, yr holl gostau adeiladu a seilwaith, cost cyllid ac argaeledd cyllid, costau
eraill megis ffioedd a swm wrth gefn, y bydd gwerth y datblygiad yn cynhyrchu gwarged
digonol i ddarparu elw digonol ar gyfer y datblygwr a gwerth tir digonol i annog
perchennog tir i werthu ar gyfer y defnydd arfaethedig".
5.16.4 Mae Nodyn Cyfarwyddyd RICS (2012) 'Hyfywedd Ariannol mewn Cynllunio' (GN
(25)
94/2012)(25)
yn nodi y bydd lefel yr elw sydd ei angen yn amrywio o gynllun i gynllun,
yn dibynnu ar faint y risg a'r cam yn y cylch economaidd. Mae’n bosibl y bydd cynllun llai,
er enghraifft, sy’n cael ei adeiladu dros gyfnod byrrach o amser yn cael ei ystyried yn
gymharol lai o risg ac felly’n denu llai o elw, o ystyried bod y sefyllfa ymadael yn fwy sicr,
na chynllun ailddatblygu mawr sy’n ymestyn dros nifer o flynyddoedd lle mae’r alldro yn
llawer mwy ansicr.
5.16.5 O ran lefel yr elw, mae'r Cyngor yn rhoi'r cyngor a ganlyn ar gyfer cyflwyniadau
hyfywedd gyda cheisiadau cynllunio:
Disgwylir elw nodweddiadol o tua 15-20% o GDV ar gyfer datblygiadau a fydd yn cael
eu gwerthu neu eu gosod ar y farchnad agored. Fodd bynnag, efallai y bydd lefelau
elw uwch/is yn briodol i adlewyrchu maint a phroffil risg y datblygwr a’r risgiau sy’n
gysylltiedig â’r prosiect datblygu
Os yw ymgeisydd angen elw datblygwr uwch na 15% o GDV, yna bydd angen iddo
roi esboniad llawn gyda thystiolaeth o gynlluniau tebyg neu ffynonellau data.
Lle bo ymgeisydd yn ceisio gostyngiad mewn rhwymedigaethau a.106, dylai fod yn
barod i fod yn hyblyg ac ni ddylai ddisgwyl diogelu maint elw o 20% ar draul
rhwymedigaethau a.106. Dylid cymryd agwedd gytbwys sy'n rhoi ystyriaeth i
fuddiannau masnachol y datblygwr a budd y cyhoedd a gaiff ei sicrhau trwy weithredu
a.106.
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Ar gael: https://www.rics.org/globalassets/rics-website/media/upholdingprofessional-standards/sector-standards/land/financial-viability-in-planning-1st_edition-rics.pdf

5.16.6 Mae canllawiau cynllunio cenedlaethol (DPM, Tabl 24) yn nodi mai “yr ystod
arferol o elw a ddisgwylir gan ddatblygwyr ac sy’n angenrheidiol i fodloni gofynion y rhan
fwyaf o fenthycwyr yw rhwng 15% a 20% o GDV ar gyfer datblygiadau a fydd yn cael eu
gosod neu eu gwerthu ar y farchnad agored. Mae elw is, yn seiliedig ar 6% o'r gost, fel
arfer yn cael ei gymhwyso i ddarparu tai fforddiadwy".
5.16.7 Mae’r dystiolaeth a ddefnyddiwyd i hysbysu’r CDLl CNPT presennol yn cynnwys
20% o lefel elw GDV gan nodi yr ystyriwyd bod lefel yr elw yn rhesymol yn yr hinsawdd
bresennol gan fod elw datblygwyr fel arfer yn dibynnu ar amodau’r farchnad a risg datblygu,
gan gynnwys rhwyddineb benthyca a'r cyfraddau gwerthu tebygol. Er bod elw datblygwyr
yn amrywio o 15% i 17% o GDV yn 2007, mae banciau bellach angen cynllun i ddangos
elw o 20% o leiaf. Mae'r Adroddiad yn nodi os bydd amodau'r farchnad yn gwella, bydd
lefel yr elw a geisir o'r datblygiad yn debygol o ostwng.
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5.16.8 Mae'r Tabl isod yn manylu ar y lefelau elw a dybiwyd mewn arfarniadau hyfywedd
lefel uchel awdurdodau eraill:
Tabl 5.16.1 Rhagdybiaethau Awdurdodau eraill

Awdurdod
Pen-y-bont ar
Ogwr

Rhagdybiaeth
Tai marchnad:
Safleoedd <50 unedau preswyl: 17.5% GDV
Safleoedd 50+ undedau preswyl: 20.0%
Tai fforddiadwy: 6.0% costau adeiladu

Sir Gaerfyrddin

Tai marchnad:
Safle uned breswyl sengl fawr: 10.0%
Safle uned breswyl sengl fach: 10.0%
2- 4 uned breswyl: 15.0%
5-9 uned breswyl: 16.0%
10-19 uned breswyl: 17.0%
20-50 uned breswyl: 18.0%
51-100 uned breswyl: 20.0%
100+ uned breswyl: 20.0%
Tai fforddiadwy: 6.0% costau adeiladu
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Sir Benfro

Tai marchnad:
Safle uned breswyl sengl fawr: 10.0%
Safle uned breswyl sengl fach: 10.0%
2- 5 runed breswyl: 15.0%
6-9 uned breswyl: 16.0%
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10-19 uned breswyl: 17.0%
20-49 uned breswyl: 18.0%
50-99 uned breswyl: 20.0%
100+ uned breswyl: 20.0%
Tai fforddiadwy: 6.0% costau adeiladu

5.16.9 O ran arfarniadau hyfywedd a gyflwynwyd i'r Cyngor yn ddiweddar, fel y nodwyd
yn flaenorol, ychydig o wybodaeth hyfywedd a gyflwynwyd i'r Cyngor ers mabwysiadu'r
CDLl presennol. Mae’r Arfarniadau Hyfywedd a gyflwynwyd i gyd ar gyfer anheddau
preswyl ac yn cynnwys ystod eang o ragdybiaethau ar gyfer tai’r farchnad agored (10%-20%
elw targed).
5.17 Costau Cyllid
5.17.1
arian.

Mae cyfraddau cyllid yn dibynnu ar statws a hanes y datblygwr ac argaeledd

5.17.2 Mae canllawiau cenedlaethol (DPM, Tabl 25) yn nodi bod ffioedd sy'n dylanwadu
ar gapasiti ac enillion benthyca yn fewnbwn craidd mewn arfarniadau safle.
5.17.3 Dylid cynnwys cost y cyllid ar ddalen "prosiect" y DVM a dylid darparu esboniad
byr o'r gyfradd gyllid o fewn y datganiad hyfywedd lefel uchel sydd ynghlwm.
5.17.4 Mae'r DVM yn caniatáu i'r defnyddiwr ddiffinio ei gostau benthyca ei hun gyda
meysydd mewnbwn amrywiol ar gyfer lefel y benthyca sydd ei angen (yn erbyn ecwiti'r
datblygwr), y gyfradd llog sy'n dderbyniol i fenthyca ac ecwiti, a threfniant y
benthyciwr/ffioedd presennol/monitro. Mae’r model hefyd yn caniatáu cyfradd llog
‘holl-gynhwysol’ (h.y. cyfradd sy’n cynnwys ffioedd y benthyciwr).
5.17.5 Ar gyfer ceisiadau cynllunio, mae'r Cyngor yn nodi y disgwylir cyfradd o 3.0 i
5.0% uwchlaw Cyfradd Sylfaenol Banc Lloegr i'r rhan fwyaf o ddatblygiadau, ond dylai
ymgeiswyr nad ydynt yn gallu benthyca ar y lefel hon ddarparu tystiolaeth o'r gyfradd
wirioneddol sy'n berthnasol.
5.17.6 Roedd y dystiolaeth a ddefnyddiwyd i lywio'r CDLl yn cynnwys rhagdybiaeth o
gyfradd llog o 6.0% y flwyddyn ar gyfer cyllid. Roedd y gyfradd hon yn seiliedig ar
arfarniadau datblygwyr a gyflwynwyd yn agos at ddyddiad prisio'r asesiad ac a ystyriwyd
yn rhesymol yng nghyd-destun yr ymarfer a oedd yn cael ei wneud.
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5.17.7 Mae'r Tabl isod yn manylu ar y rhagdybiaethau a ddefnyddiwyd gan awdurdodau
lleol mewn arfarniadau hyfywedd lefel uchel diweddar:
Tabl 5.17.1 Cyfraddau Cyllid Awdurdodau Eraill

Awdurdod

Rhagdybiaeth

Pen-y-bont ar Ogwr

Defnyddiwyd un gyfradd llog i werthuso pob math o safle (6.0%
y flwyddyn) a chynnwys lwfans ychwanegol o 0.5% o gredyd yn
y llif arian.
Nodwyd y bydd adeiladwyr tai mawr fel arfer yn gallu sicrhau
cyllid ar gyfradd o lai na 6%, felly gellir dadlau bod defnyddio’r
gyfradd hon yn rhoi elw ychwanegol ar gyfer safleoedd mwy a
arfarnwyd yn yr astudiaeth.

Sir Gaerfyrddin

Cyfradd llog “holl gynhwysol” o 6.0% ‘y flwyddyn.

Sir Benfro

Cyfradd llog “holl gynhwysol” o 6.0% ‘y flwyddyn.
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5.17.8 Mae adroddiadau arfarnu hyfywedd lefel uchel Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn
nodi bod y defnydd o gyfradd sengl wrth arfarnu pob math o safle yn adlewyrchu
argymhelliad yn Nodyn Cyfarwyddyd RICS (GN 94/2012) y dylai “natur yr ymgeisydd gael
ei ddiystyru fel arfer [mewn FVA], yn ogystal â buddion neu anfanteision sy'n unigryw i'r
ymgeisydd. Dylid anelu at adlewyrchu meincnodau'r diwydiant o ran rheoli datblygu a
phrofion hyfywedd llunio cynllun".
5.17.9 Mae’r ddau adroddiad, yn unol ag adroddiad Pen-y-bont ar Ogwr, yn nodi y bydd
yr adeiladwyr graddfa fawr fel arfer yn gallu sicrhau cyllid ar gyfradd is na 6.0% y flwyddyn,
felly ar gyfer safleoedd mwy, gellid dadlau y bydd defnyddio'r gyfradd honno mewn
asesiadau lefel uchel yn rhoi elw ychwanegol neu "glustogfa". Mae’n bosibl y bydd yn
rhaid i fusnesau llai dalu mwy na 6.0% am arian, yn enwedig os nad oes ganddynt ddigon
o ecwiti a/neu hanes o lwyddo i gael cyfraddau mwy cystadleuol. Ond eto, mae yna
BBaChau eraill a fydd wedi cronni digon o gronfeydd wrth gefn i fenthyca symiau eithaf
bach yn gymesur â chostau cyffredinol y cynllun.
5.17.10 O ran arfarniadau hyfywedd a gyflwynwyd i'r Cyngor, fel y nodwyd yn flaenorol,
mae nifer cyfyngedig o arfarniadau hyfywedd wedi'u cyflwyno i'r Cyngor ers mabwysiadu'r
asesiad CNPT presennol. Fodd bynnag, mae mwyafrif y rhai a gyflwynwyd wedi cynnwys
cyfraddau cyllid o tua 6.0%..
5.18 Treth Trafodiadau Tir
5.18.1 Cymerodd Treth Trafodiadau Tir (LTT) le Treth Dir y Dreth Stamp (SDLT) yng
Nghymru o 1 Ebrill 2018.
5.18.2

Dylid cynnwys lefel LTT ar ddalen "tir" y DVM.

5.18.3
Mae gan Lywodraeth Cymru gyfrifiannell
gwefan: https://gov.wales/land-transaction-tax-calculator.

treth

defnyddiol

ar

ei

5.18.4 Mae’r Tabl isod yn manylu ar y cyfraddau Treth Trafodiadau Tir cyfredol ar gyfer
eiddo dibreswyl (rhydd-ddaliad neu lesddaliad) fel siopau, swyddfeydd a thir amaethyddol:

57

5 . Rhagdybiaethau

Tabl 5.18.1 Cyfraddau LTT (Awdurdod Cyllid Cymru 2021)
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

Trothwy Pris

Cyfradd LTT

Y gyfran hyd at ac yn cynnwys £225,000

0.0%

Y gyfran dros £225,000 hyd at ac yn cynnwys £250,000

1.0%

Y gyfran dros £250,000 hyd at ac yn cynnwys £1,000,000

5.0%

Y gyfran dros £1,000,000

6.0%

5.18.5
Darperir
canllawiau
pellach
ar
wefan
Cymru: https://gov.wales/land-transaction-tax-rates-and-bands.

Llywodraeth

5.19 Cyfnod Datblygu, Cyfnod Adeiladu a Dechrau Gwerthu
5.19.1 Dylid darparu gwybodaeth o fewn y DVM ynghylch y cyfnod datblygu, y cyfnod
adeiladu a dechrau gwerthu.
Cyfnod Datblygu
5.19.2 Mae'r Cyngor yn derbyn y bydd y cyfnod datblygu yn amrywio o brosiect i brosiect,
felly dylid darparu amcangyfrif rhesymol a realistig yn yr arfarniad datblygu.
5.19.3 Yn y DVM, dylid darparu gwybodaeth yn y daflen "prosiect" ar y 'dyddiad dechrau
datblygiad' a'r 'cyfnod llif arian uchaf (mewn blynyddoedd)'. Y ‘cyfnod llif arian uchaf’ yw
cyfanswm y cyfnod (mewn blynyddoedd) y mae hyrwyddwr y safle yn ei ragweld ar gyfer
y datblygiad ddyddiad prynu’r safle (neu’r rhan gyntaf ohono) hyd at y dyddiad pryd y
gwerthir rhan olaf y datblygiad.
5.19.4 Dylid hefyd ddarparu gwybodaeth ar y daflen “prosiect” ar y dyddiad pryd y
prynwyd y tir/y dyddiad mae i fod i gael ei brynu gan y bydd hwn yn cael ei ddefnyddio i
greu llif arian misol o’r dyddiad hwnnw, am y nifer o flynyddoedd a nodir.
Cyfnod Adeiladu
5.19.5
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Dylid darparu gwybodaeth o fewn y DVM am y cyfnod adeiladu.

5.19.6 Mae'r DVM yn caniatáu i hyrwyddwyr safleoedd bennu'r cyfnod adeiladu ar gyfer
datblygu, naill ai yn ôl amcangyfrif o gyfradd y gwerthiannau ar y farchnad agored (sy'n
gysylltiedig felly â'r cyfnod gwerthu) neu drwy bennu nifer penodol o fisoedd. Mae yna
hefyd hyblygrwydd ar y daflen "elfen anheddau" i amrywio'r gyfradd werthu fisol o'r
cyfartaledd a nodir yn y daflen "prosiect".
Dechrau Gwerthu
5.19.7

Dylid darparu gwybodaeth hefyd o fewn DVM ynghylch dechrau gwerthu.

5.19.8 Mae'r Cyngor yn cydnabod y bydd y cyfnod rhwng dechrau adeiladu a dechrau
gwerthu, yn dibynnu ar y dulliau adeiladu a ddefnyddir, capasiti ac effeithlonrwydd y
gwahanol ddatblygwyr/adeiladwyr. Fodd bynnag, er mwyn i'r DVM allu dosbarthu costau
a refeniw yn y daflen "llif arian" yn briodol, dylid darparu gwybodaeth ynghylch dechrau
gwerthiant a ragwelir yn y daflen "elfennau anheddau".
5.19.9 Yn achos blociau o fflatiau, lle mae'n rhaid cwblhau gwaith adeiladu ar yr adeilad
cyn y gellir meddiannu fflatiau unigol, bydd y model yn cymryd yn ganiataol yn awtomatig
mai dyddiad dechrau gwerthu yw'r mis ar ôl yr adeiladu. Mewn achosion lle disgwylir y
bydd y gwerthiant yn dechrau cyn y cwblhad ymarferol, gellir nodi'r dyddiad dechrau
gwerthu yn y model yn awtomatig.
Rhagdyblaethau
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5.19.10 Er mwyn llywio’r elfen taflwybr tai AMB 2021 y Cyngor, cynhaliodd y Cyngor
adolygiad o waith ymchwil perthnasol; dadansoddodd sampl o geisiadau cynllunio;
ymgysylltu â hyrwyddwyr safleoedd; adolygu gwybodaeth flaenorol a dderbyniwyd; ac
adolygu tybiaethau blaenorol a wnaed er mwyn gwneud nifer o ragdybiaethau.
5.19.11 Mae gweddill yr isadran hon yn rhoi crynodeb o'r rhagdybiaethau. Darperir
adolygiad o ymchwil perthnasol yn Atodiad 3.
5.19.12 Dadansoddodd y Cyngor sampl o ganiatâd cynllunio yn amrywio o ran maint
er mwyn deall:
Amserlen ar gyfer trafodaeth cyn ymgeisio/ymgynghoriad cyn ymgeisio (PAC);
Amser rhwng cyflwyno cais cynllunio a phenderfynu arno; a
Amser a gymerwyd o’r dyddiad pryd y rhoddwyd caniatâd cynllunio hyd at gwrdd â’r
amodau perthnasol i alluogi adeiladu ar y safle
Tabl 5.19.1Dadansoddiad o’r amser rhwng cychwyn a chwblhau’r broses

Maint y safle
(Nifer o
anheddau)

Amserlen ar
gyfer PAC

Yr amser a gymerir
rhwng cyflwyno cais
cynllunio a gwneud
penderfyniad

Yr amser a gymerir o
ganiatâd cynllunio i
gyflawni amodau
perthnasol i alluogi
adeiladu'r safle

10-49

11 mis

12 mis

16 mis

50-100

6 mis

11 mis

9 mis

101-200

11 mis

16 mis

Dim digon o ddata ar gael

201-300

Dim data ar gael

Dim data ar gael

Dim data ar gael

301+

Dim data ar gael

Dim data ar gael

Dim data ar gael

5.19.13 Hefyd, dadansoddodd y Cyngor yr amser rhwng cael caniatâd cynllunio a
chwblhau’r annedd gyntaf er mwyn gallu cymharu â chanfyddiadau’r ymchwil uchod.
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Tabl 5.19.2 Dadansoddiad o’r amser rhwng cychwyn a chwblhau’r broses
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

Maint y safle

Amser rhwng cael caniatâd cynllunio a
chwblhau’r annedd gyntaf

(Nifer o anheddau)
10-49

26 mis

50-100

10 mis

101-200

12 mis

201-300

Dim data ar gael

301+

Dim data ar gael

5.19.14 Defnyddiodd y Cyngor y rhagdybiaethau canlynol ar gyfer amseroedd cyflwyno,
a'u haddasu gyda gwybodaeth gan dirfeddianwyr, hyrwyddwyr safleoedd a datblygwyr;
amgylchiadau safle-benodol; gwybodaeth flaenorol a dderbyniwyd; rhagdybiaethau
blaenorol a wnaed; a chanfyddiadau’r ymchwil a gynhwysir yn Atodiad 3.
Tabl 5.19.3 Rhagdybiaethau yr amser rhwng cychwyn a chwblhau’r broses

Maint y safle

Amserlen ar
gyfer PAC

Yr amser a gymerir
rhwng cyflwyno cais
cynllunio a gwneud
penderfyniad

Yr amser a gymerir o
ganiatâd cynllunio i
gyflawni amodau
perthnasol i alluogi
adeiladu'r safle

10-49

12 mis

12 mis

12 mis

50-100

6 mis

12 mis

9 mis

101-200

12 mis

12 mis

12 mis

201-300

Dim data ar gael

Dim data ar gael

Dim data ar gael

301+

Dim data ar gael

Dim data ar gael

Dim data ar gael

(Nifer o
anheddau)
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5.19.15 Er mwyn amcangyfrif y gyfradd adeiladu, dadansoddodd y Cyngor sampl o
gynlluniau a gwblhawyd yn ddiweddar er mwyn deall y cyfraddau adeiladu ar gyfartaledd
ar gynlluniau a gwblhawyd yn ddiweddar yn y Fwrdeistref Sirol.
Tabl 5.19.4 Dadansoddiad Cyfradd Adeiladu

Maint y safle

Cyfradd adeiladu ar gyfartaledd

(Nifer o anheddau)

(Nifer o anheddau y flwyddyn)

10-49

35

50-100

30

101-200

52

201-300

Dim data ar gael

301+

Dim data ar gael

5.19.16 Ar gyfer y Taflwybr Tai diweddaraf, defnyddiodd y Cyngor fersiynau wedi'u
talgrynnu o'r ffigurau hyn (35, 30 a 5) fel rhagdybiaethau bras ar gyfer cyfraddau adeiladu,
a'u haddasu gyda gwybodaeth gan dirfeddianwyr, hyrwyddwyr safleoedd a datblygwyr;
amgylchiadau safle-benodol; gwybodaeth flaenorol a dderbyniwyd; rhagdybiaethau
blaenorol a wnaed; a chanfyddiadau’r ymchwil yn Atodiad 3.

Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

5 . Rhagdybiaethau

5.20 Cyfraddau Gwerthu
5.20.1 Yn ogystal â'r amcangyfrif i ddyddiad dechrau gwerthu, dylid darparu gwybodaeth
hefyd o fewn y daflen "elfennau anheddau" o'r cyfraddau gwerthu a ragwelir. Dyma’r
gyfradd gwerthu anheddau y mae hyrwyddwr y safle yn disgwyl ei chyflawni ar y farchnad
agored.
5.20.2 Mae’r Cyngor yn cydnabod y bydd cyfraddau gwerthu yn amrywio gan ddibynnu
ar nifer o ffactorau gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:
Nifer y mannau gwerthu;
Amsugniad y farchnad;
Galw yn y farchnad;
Mentrau fel rhyddhad Treth Trafodiadau Tir neu Gymorth i Brynu;
Cyfraddau llog;
Argaeledd morgeisi;
Hyder prynwyr; a
Lleoliad a math o ddatblygiad
5.20.3 Wrth baratoi’r nodyn cyfarwyddyd hwn, mae'r Cyngor wedi adolygu cyfraddau
gwerthu ar sampl o gynlluniau ar gyfer unedau a werthwyd 01/04/2016-31/03/2021.
Tabl 5.20.1 Sampl o Gyfraddau Gwerthu

Cyfeirnod
Caniatâd
Cynllunio

Disgrifiad

Cyeiriad

Nifer
gwerthiannau
y mis ar
gyfartaledd
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P2015/0011

138 o anheddau preswyl gyda Neath Road/ Fairyland
seilwaith cysylltiedig, gwaith
Road, Tonna,
peirianneg, a mannau agored Castell-nedd
cyhoeddus.

1.2

P2014/0393

79 o anheddau preswyl a
seilwaith cysylltiedig.

Tir i’r gogledd o New
Road, Rhos

1.6

P2014/0973

37 o anheddau preswyl a
mynediad cysylltiedig

Cyn-Goleg Cwmtawe,
Alltycham Drive,
Pontardawe

1.8

P2015/0158

Adeiladu 27 o anheddau
preswyl a gwaith draenio a
pheirianneg priffyrdd
cysylltiedig

Tir yng nghefn 102 Heol
Crymlyn, Sgiwen

0.9

P2015/0027

Datblygiad preswyl ar gyfer
13 o anheddau ynghyd â
gwaith cysylltiedig gan
gynnwys mynediad a pharcio

Cyn-Glwb Cymdeithasol
Bay View, Heol y
Dywysoges Margaret
Way, Sandfields

2.7

5.20.4 Dylid darparu gwybodaeth am ragdybiaethau fel rhan o'r datganiad hyfywedd
lefel uchel.
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6.1 Atodiad 1
6.1.1

Mae’r Tabl isod yn rhoi trosolwg o’r diffyg man agored yn ôl ward.

Table 6.1.1 Diffyg Man Agored yn ôl Ward

Ardal
Ofodol

Ward

Chwaraeon
Awyr
Agored Caeau

Chwaraeon
Awyr
Agored Dim Caeau

Man
Anffurfiol

Lle
Chwarae
Plant

Rhandiroedd

Castell-nedd

Aberdulais

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Castell-nedd

Dwyrain
Llansawel

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Castell-nedd

Gorllwein
Llansawel

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Castell-nedd

Gogledd
Bryn-coch

Nac Oes

Oes

Oes

Oes

Oes

Castell-nedd

De Bryn-coch

Nac Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Castell-nedd

Llangatwg

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Castell-nedd

Cimla

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Castell-nedd

Canol
Coed-ffranc

Oes

Oes

Nac Oes

Nac Oes

Oes

Castell-nedd

Gogledd
Coed-ffranc

Oes

Oes

Oes

Oes

Oes

Castell-nedd

Gorllewin
Coed-ffranc

Nac Oes

Oes

Nac Oes

Nac Oes

Oes

Castell-nedd

Dyffryn

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Castell-nedd

Dwyrain

Oes

Oes

Oes

Oes

Oes
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Castell-nedd
Castell-nedd

Gogledd
Castell-nedd

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Castell-nedd

De
Castell-nedd

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Castell-nedd

Tonnau

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Pontardawe

Alltwen

Oes

Oes

Oes

Oes

Oes

Pontardawe

Pontardawe

Nac Oes

Oes

Oes

Oes

Oes
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Pontardawe

Rhos

Oes

Oes

Oes

Oes

Oes

Pontardawe

Trebannws

Nac Oes

Oes

Oes

Oes

Oes

Port Talbot

Aberafan

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Port Talbot

Baglan

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Port Talbot

Bryn a
Chwmafan

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Port Talbot

Margam

Nac Oes

Oes

Nac Oes

Nac Oes

Oes

Port Talbot

Port Talbot

Oes

Oes

Oes

Oes

Oes

Port Talbot

Dwyrain
Sandfields

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Port Talbot

Gorllewin
Sandfields

Oes

Oes

Oes

Oes

Oes

Port Talbot

Tai-bach

Nac Oes

Oes

Oes

Oes

Oes

Cwm Tawe

Cwmllynfell

Oes

Oes

Nac Oes

Nac Oes

Oes

Cwm Tawe

Godre'r Graig

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Cwm Tawe

Ystalyfera

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Cwm Nedd

Blaengwrach

Nac Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Cwm Nedd

Glyn-nedd

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Cwm Nedd

Resolfen

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Cwm Dulais

Creunant

Oes

Oes

Nac Oes

Nac Oes

Oes

Cwm Dulais

Onllwyn

Nac Oes

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Cwm Dulais

Blaendulais

Nac Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Cwm Afan

Cymer

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Cwm Afan

Glyncorrwg

Nac Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Cwm Afan

Gwynfi

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Cwm Afan

Pelenna

Nac Oes

Oes

Oes

Oes

Oes

Dyffryn
Aman

Gwaun Cae
Gurwen

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes

Dyffryn
Aman

Brynamman
Isaf

Oes

Oes

Nac Oes

Oes

Oes
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6.2.1

Mae’r Tabl isod yn rhoi trosolwg o rwymedigaethau a.106 ar gynlluniau ers mabwysiadu CDLl presennol Castell-nedd Port Talbot:

Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

Table 6.2.1 Rhwymedigaethau A.106
Cyf. Cais
Cynllunio

Cyfeiriad

Disgrifiad

Dyddiad
Penderfyn-iad

Ardal
Ofodol

Nifer yr
Unedau
(Gros)

Cyfraniadau
Man Agored

Yr laith
Gymraeg

Addysg

Tai
Ffordd-iadwy
ar y Safle

Cyfraniad Tai
Ffordd-iadwy
(a.106)

Adolygiad
Hyfywedd
TFf
A.106

Lliniaru
Bio-amrywiaeth

Priffyrdd

Nodiadau

Cytundeb a.106 ar
gyfer ardal barcio.

Cyfanswm
Gwerth
Ariannol
(Heb
gynnwys
darpariaeth
ar y safle)

Fesul
Uned

£0

£0

P2016/0116

14 Lloyds
Terrace, Cymer

Un annedd
(amlinellol gyda’r
holl faterion wedi’u
cadw’n ôl)

07-27-2016

Cwm Afan

1

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

P2017/0217

Tir i’r gorllewin o
Ysgol Gynradd
Cymer Afan,
Castell-nedd

Datblygiad preswyl
yn cynnwys 9 o
anheddau
deulawr, garejys a
gwaith cysylltiedig

08-08-2017

Cwm Afan

9

£19,953

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£19,953

£2,217

P2016/0090

Hen Gartref Gofal
Preswyl
Glyndulais a Thir
ar ochr ogleddol
Golwg y Graig,
Creunant

22 o anheddau
preswyl gyda
seilwaith
cysylltiedig, gwaith
peirianneg a man
agored cyhoeddus

03-21-2018

Cwm Dulais

22

£29,964

£11,000

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£40,964

£1,862

P2017/0025

Tir ar y Brif
Ffordd, Dyffryn
Cellwen

Adeiladu 6 annedd
a gwaith
cysylltiedig
(amlinellol)

08-15-2017

Cwm Dulais

6

£6,488

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£6,488

£1,081.33

P2017/1006

Tir i’r gorllewin o
Heol Treforgan,
38-42 Heol
Treforgan a Thir
o flaen Bryncoed
House, Creunant

Dymchwel cartref
gofal presennol ac
adeiladu 5 annedd
(cais am ganiatâd
cynllunio llawn ar
gyfer plotiau 2-5 a
chais am ganiatâd
cynllunio amlinellol
gyda’r holl faterion
wedi’u cadw’n ôl ar
gyfer plot 1)

04-22-2020

Cwm Dulais

5

£6,810

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£6,810

£1,362

P2015/0011

Tir ar Heol
Castell Nedd,
Tonnau

138 o anheddau
preswyl gyda
seilwaith
cysylltiedig, gwaith
peirianneg a man
agored cyhoeddus

01-31-2017

Castell-nedd

138

£187,956

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

28

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

£100,000

£287,956

£2,087

P2015/0158

Tir i’r cefn o 102
Heol Crymlyn,
Sgiwen

27 o anheddau
preswyl a gwaith
ffordd, draeniad a
pheirianneg
cysylltiedig

01-19-2017

Castell-nedd

27

£0

Ddim yn
ofynnol

£0

0

£0

Yes

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£0

£0

66

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno. Nid
ystyrir ei bod yn
hyfyw darparu tai
fforddiadwy na
darpariaeth man
agored neu

ddarpariaeth
addysg. Adolygiad
Tai Fforddiadwy
wedi’i gynnwys yn
y cytundeb a.106.
P2016/0663

Cartref, Heol
Burrows, Sgiwen

Adeiladu 4 x
annedd 2 ystafell
wely, 12 x rhandy
1 ystafell wely, 1 x
byngalo un ystafell
wely

02-02-2017

Castell-nedd

17

£23,156

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Y Cynllun yn
darparu 100% tai
fforddiadwy. Y
cyfan wedi’u
Hariannu gan y
Grant Tai
Cymdeithasol.

£23,156

£1,362

P2015/0363

I’r cefn o 84-90
Heol Henfaes,
Tonnau

Tair annedd sengl
gweithrediadau
peirianneg a
thirlunio
cysylltiedig

01-29-2016

Castell-nedd

3

£0

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£0

Yes

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno. Nid
ystyrir ei bod yn
hyfyw darparu tai
fforddiadwy.
Adolygiad Tai
Fforddiadwy wedi’i
gynnwys yn y
cytundeb a.106.

£0

£0

P2015/1028

Gorsaf Heddlu
Llansawel,
155 Heol
Castell-nedd,
Llansawel

04-26-2016

Castell-nedd

3

£0

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£0

Yes

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno. Nid
ystyrir ei bod yn
hyfyw darparu tai
fforddiadwy na
darpariaeth man
agored. Adolygiad
Tai Fforddiadwy
wedi’i gynnwys yn
y cytundeb a.106.

£0

£0

P2015/1059

Tynllechau, Prif
Ffordd, Cilffriw

Dymchwel
anheddau a garej
a chodi tri byngalo
dormer sengl a lle
parcio ceir
cysylltiedig oddi ar
y stryd

08-31-2016

Castell-nedd

3

£0

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£0

Yes

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno. Nid
ystyrir ei bod yn
hyfyw darparu tai
fforddiadwy na
darpariaeth man
agored. Adolygiad
Tai Fforddiadwy
wedi’i gynnwys yn
y cytundeb a.106.

£0

£0

P2016/0468

Maes Parcio
Wembley,
Castell-nedd

Bloc o 4 fflat
hunangynhwysol,
ynghyd â lle parcio
a gwaith
peirianneg
cysylltiedig

10-31-2016

Castell-nedd

4

£5,700

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.

£5,700

£1,425

Addasu hen
adeiladau ysgol yn
6 o unedau
preswyl ynghyd â
2 uned breswyl
newydd o fewn
safle’r ysgol a

06-05-2017

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno fel rhan
o’r cais. Cytuno ei
bod yn hyfyw i
ddarparu
cyfraniadau tai

£17,336

P2017/0491

Tir ar Stryd
yr Ysgol,
Pontrhydyfen

Castell-nedd

8

£17,336

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£0

Yes

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol
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fforddiadwy, ond
yn anhyfyw i
ddarparu
cyfraniadau tai
fforddiadwy.
Adolygiad
hyfywedd mewn
perthynas â
darpariaeth tai
fforddiadwy wedi’i
gynnwys yn y
cytundeb
a.106.

P2015/0336

Plotiau 7 ac 8
Landsdown
Court, 161 Old
Road,
Castell-nedd

Dwy annedd sengl
(amlinellol gyda’r
holl faterion wedi’u
cadw’n ôl)

08-01-2017

Castell-nedd

2

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

£5,452

Ddim yn
ofynnol

£5,452

£2,726

P2017/0637

Cartref Preswyl
Hafod, Wenham
Place,
Castell-nedd

Dymchwel hen
gartref gofal ac
adeiladu 16 o
unedau preswyl,
gyda lle parcio,
tirlunio a man
agored cysylltiedig

08-09-2017

Castell-nedd

16

Ystyriwyd yn
anhyfyw i
ddarparu
cyfraniadau
man agored.
Negodwyd
92 metr
sgwâr o
ddarpariaeth
ardal
chwarae
anffurfiol ar y
safle.

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.

£0

£0

P2017/1167

85-95 Llansawel
Crescent

Newid defnydd o
swyddfeydd i 6 o
fflatiau
hunangynhwysol,
ynghyd â
newidiadau i
ffenestri/ drysau i’r
gweddau blaen a’r
cefn, rheiliau
newydd a stepiau
mynediad

06-25-2018

Castell-nedd

6

£13,302

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.

£13,302

£2,217

P2018/0746

Tir yn Llansawel
Crescent a Pharc
Newydd,
:Llansawel

Dymchwel blociau
fflatiau presennol,
ac adeiladu
12 rhandy un
ystafell wely, 6
rhandy dwy
ystafell wely, 10 o
anheddau dwy
ystafell wely, 2
annedd tair ystafell
wely ac 1 annedd
pedair ystafell wely
a gwaith
cysylltiedig.

03-29-2019

Castell-nedd

31

£15,519

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.

£15,519

£500.61

P2018/0824

Tir i’r gorllewin o
Llys Wern
Caewern,
Castell-nedd

4 annedd breswyl
pâr (2 ystafell
wely) a gwaith
cysylltiedig yn
cynnwys gwella’r
man agored
cyhoeddus

04-11-2019

Castell-nedd

4

£7,732

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.

£7,732

£1,933

P2019/5128

Tir i’r gorllewin o
Llys Wern
Caewern,
Castell-nedd

Adeiladu annedd
unllawr, gwaith
cysylltiedig a
thirlunio

11-20-2019

Castell-nedd

1

£9,665

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.
Cyfraniad man
agored yn disodli’r
gofyniad uchod.

£9,665

£1,933

P2018/0724

I’r cefn o 11-19
Stryd y Castell
Sgiwen,
Castell-nedd

5 annedd
(amlinellol) gyda
gwelliannau
cysylltiedig i’r
ffordd

10-04-2019

Castell-nedd

5

£6,810

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

See notes

See notes

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cais amlinellol
wedi’i amodi i
fynnu 20% o dai
fforddiadwy yn y
Materion a
Gadwyd yn Ôl.

£6,810

£1,362

P2013/0326

Tir i’r cefn o,
1-33 Y BRIF
FFORDD,
BRYN-COCH,
CASTELL-NEDD

9 annedd sengl a
ffurfio mynediad a
gwaith peirianneg
cysylltiedig

12-02-2019

Castell-nedd

9

£16,000

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£250,000

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£266,000

£29,555.56

P2019/0021

Heritage Gate,
Coed Darcy,
Llandarcy

140 o unedau
preswyl gyda
seilwaith
cysylltiedig
(amlinellol gyda’r
holl faterion wedi’u
cadw’n ôl)

12-19-2019

Castell-nedd

140

£150,920

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

See notes

See notes

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cais amlinellol
wedi’i amodi i
fynnu 25% o dai
fforddiadwy yn y
Materion a
Gadwyd yn Ôl.

£150,920

£1,078

P2019/5495

9 Heol Windsor,
Castell-nedd

Addasu a newid i
dŷ tafarn i
ddarparu 1 uned
fasnachol ar y
llawr gwaelod
(Dosbarth Defnydd
A3) a 10 o fflatiau
hunangynhwysol
ynghyd â grisiau
allanol a thynnu
ffenestri dormer,
darparu goleuadau
to a gwaith
cysylltiedig.

01-10-2020

Castell-nedd

10

£15,330

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.

£15,330

£1,533

P2016/0135

2 Heol Wenallt,
Cwmgwrach

Pedair annedd
sengl gyda’r holl
faterion wedi’u
cadw’n ôl

08-18-2016

Cwm Nedd

4

£7,746

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£7,746

£1,937

P2019/0302

Tir rhwng 4
Forest View a
100 Heol Castell
Nedd, Resolfen

Adeiladu 5 annedd
sengl (amlinellol
gyda’r holl faterion
wedi’u cadw’n ôl)

11-23-2018

Cwm Nedd

5

£11,085

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£11,085

£2,217
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P2018/0301

Hen Ysgol
Gynradd Clun, Y
Clun,
Castell-nedd

Dymchwel
adeiladau’r ysgol
bresennol a chodi
26 byngalo a thai,
gyda ffordd
fynediad newydd
cysylltiedig, lle
parcio ceir a
gwaith peirianneg.

06-20-2019

Cwm Nedd

26

£1,248 plus
on-site
provision

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£1,248

£48

P2011/0486

Y Neuadd
Lesiant,
Glyn-nedd

Datblygiad preswyl
gyda 10 annedd
sengl a gwaith
cysylltiedig

12-11-2019

Cwm Nedd

10

£22,170

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£22,170

£2,217

P2020/0017

102 Stryd Fawr,
Glyn-nedd

Trosi hen
Feddygfa i 4 rhif.
fflatiau

06-30-2020

Cwm Nedd

4

£8,013

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£8,013

£2,003.25

P2014/0083

Tir ar ochr
orllewinol Heol y
Gadwyn,
Glyn-nedd

Datblygiad preswyl
arfaethedig ar
gyfer hyd at 50 o
anheddau gyda
mynediad i’w
benderfynu
(amlinellol)

01-05-2021

Cwm Nedd

50

£14,200 plus
on-site
provision

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

50

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£14,200

£284

P2014/0393

Tir i’r gogledd o
Heol Castell
Nedd,
Pontardawe

79 o anheddau
preswyl a seilwaith
cysylltiedig

01-10-2018

Pontardawe

79

£108,578

£39,500

Ddim yn
ofynnol

8

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£139,078

£1,760

P2015/0778

Waun Sterw,
Pontardawe

Adeiladu deunaw
o dai a dau fflat 1
ystafell wely

10-06-2016

Pontardawe

20

£18,512

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£48,300

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Mae’r Cynllun yn
darparu 13 Uned
Fforddiadwy
Ariennir gan y
Grant Tai
Cymdeithasol.
Trafodaethau am
hyfywedd ar ôl
cwblhau o ran
rhwymedigaethau
cynllunio.

£66,812

£3,341

P2015/0851

33 Church Road,
Pontardawe

Dymchwel y tŷ
clwb ac adeiladu
deg annedd teras
gyda gwaith
peirianneg
cysylltiedig a lle
parcio

03-21-2016

Pontardawe

10

£0

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£0

Yes

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno. Nid
ystyrir ei bod yn
hyfyw darparu tai
fforddiadwy na
darpariaeth man
agored. Adolygiad
Tai Fforddiadwy
wedi’i gynnwys yn
y cytundeb a.106.

£0

£0

P2016/0121

117 Heol
Abertawe,
Trebannws

Cadw a chwblhau
newid defnydd
swyddfa i 3 fflat
hunan-gynhwysol.

05-16-2016

Pontardawe

3

£0

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£0

Yes

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno. Nid
ystyrir ei bod yn
hyfyw darparu tai
fforddiadwy na
darpariaeth man

£0

£0
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agored. Adolygiad
Tai Fforddiadwy
wedi’i gynnwys yn
y cytundeb a.106.
P2014/0973

Hen Goleg
Cwmtawe,
Alltycham Drive,
Pontardawe

37 o anheddau
preswyl a
mynediad
cysylltiedig

06-30-2016

Pontardawe

37

£21,390

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

8

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£21,390

£578

P2015/1030

26 Heol y Graig

Adeiladu 4 annedd
sengl, lôn
fynediad, lle parcio
a gwaith
peirianneg
cysylltiedig.

08-26-2016

Pontardawe

4

£0

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£0

Yes

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno. Nid
ystyrir ei bod yn
hyfyw darparu tai
fforddiadwy na
darpariaeth man
agored. Adolygiad
Tai Fforddiadwy
wedi’i gynnwys yn
y cytundeb a.106.

£0

£0

P2016/0928

Tir sy’n gorwedd
i’r de o Baran
Road, Rhydyfro,
Pontardawe

Dwy annedd sengl
ac un pâr o
anheddau deulawr
pâr ynghyd
â seilwaith
cysylltiedig

07-05-2017

Pontardawe

4

£7,984

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£0

No

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno fel rhan
o’r cais. Ystyrir yn
anhyfyw i
geisio cyfraniadau
tai fforddiadwy.

£7,984

£1,996

P2017/1105

Tir yn gyfagos i
26 Heol y Graig

Un annedd
breswyl, garej ar
wahân a gwaith
cysylltiedig

08-15-2018

Pontardawe

1

£0

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£0

Yes

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno fel rhan
o’r cais cynllunio
yn dangos na
fyddai’n hyfyw i
ddarparu tai
fforddiadwy na
darpariaeth man
agored.
Adolygiad
hyfywedd wedi’i
gynnwys yn y
cytundeb a.106 ar
gyfer darpariaeth
tai fforddiadwy.

£0

£0

P2019/5543

Tir yn Waun
Sterw,
Pontardawe

Caniatâd
cynllunio llawn ar
gyfer y datblygiad
arfaethedig, sef 35
o gartrefi sero
carbon ynghyd ag
adeilad cymunedol
a gwaith
cysylltiedig, yn
cynnwys tirlunio,
lle parcio,
mynediad, gwaith
peirianneg a
lliniaru ecolegol.

11-20-2019

Pontardawe

35

£0

Asesiad
o’r Effaith
ar y
Gymraeg
wedi’i
gyflwyno
sy’n
cynnwys
lliniaru.

£0

0

£0

No

£63,395

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno a oedd
yn dangos na
fyddai’r safle’n
gallu darparu tai
fforddiadwy,
addysg na
chyfraniadau man
agored. Bwriedir i’r
holl unedau gael
eu rhentu allan,
fodd bynnag, a
darparu man
agored anffurfiol ar
y safle. Adeilad

£63,395.00

£1,811.29
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cymunedol i’w
ddarparu ar y
safle.
P2017/1107

Tir yn gyfagos i
26 Heol y Graig,
Alltwen

2 annedd breswyl
lefelau gwahân, lle
parcio a gwaith
peirianneg
cysylltiedig.

08-15-2018

Pontardawe

2

£0

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£0

Yes

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno fel rhan
o’r cais cynllunio
yn dangos na
fyddai’n hyfyw i
ddarparu tai
fforddiadwy, na
darpariaeth man
agored. Adolygiad
hyfywedd wedi’i
gynnwys yn y
cytundeb a.106 ar
gyfer

£0

£0

P2016/0657
and
P2017/0415

Hen Ysgol Gyfun
Glanafan, Heol yr
Orsaf, Port Talbot

Dymchwel hen
adeiladau’r ysgol
ac eithrio’r adeilad
sy’n wynebu Heol
yr Orsaf, ac
adeiladu 2 uned
fasnachol a 49 o
unedau preswyl

03/03/2017 and
26/06/2017

Port Talbot

49
(reduced
to 47)

£27,360

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Dau gais cynllunio
ar gyfer y safle.
Mae’r cynllun yn
darparu 100% tai
fforddiadwy. Mae’r
cyfan wedi’u
hariannu gan grant
(39 gan y Grant
Tai Cymdeithasol,
a 10 wedi’u
sicrhau trwy
Bartneriaeth Tai
Cymru).

£27,360

£582

P2015/0905

Hen Stablau,
Parc Baglan

Dymchwel y bloc
stablau presennol
ac adeiladu 6
byngalo gyda
gwaith cysylltiedig.

04-28-2016

Port Talbot

6

£2,700

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.

£2,700

£450

P2015/0597

Hen Orsaf
Gwasanaeth
Bryn, Forest
View, Bryn

Cadw a chwblhau
datblygiad preswyl
yn cynnwys 1 x
annedd sengl gyda
garej ar wahân, a
2 bâr o anheddau
pâr, ynghyd â
gwaith peirianneg
cysylltiedig.

09-27-2016

Port Talbot

5

£0

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£15,000

No

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno fel rhan
o’r cais. Cytunwyd
yn anhyfyw i
ddarparu
cyfraniadau man
agored neu
gyfraniadau tai
fforddiadwy llawn.
Cytunwyd ar
gyfraniad o
£15,000 tuag at
dai fforddiadwy.

£15,000

£3,000

P2014/1189

Tŷ Clwb The
Grove, 191
Victoria Road,
Sandfields

Dymchwel y tŷ
tafarn presennol
ac adeiladu pum
annedd sengl gyda
lle parcio
cysylltiedig

10-10-2016

Port Talbot

3

£0

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£0

Yes

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno. Nid
ystyrir ei bod yn
hyfyw darparu tai
fforddiadwy na
darpariaeth man
agored. Adolygiad

£0

£0
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Tai Fforddiadwy
wedi’i gynnwys yn
y cytundeb a.106.
P2016/0601

Hen Gartref
Nyrsio Morfa
Afan, Heol
Dalton,
Sandfields

Dymchwel yr
adeilad presennol
ac adeiladu 4 tŷ â
2 ystafell wely a
byngalo dwy
ystafell wely

01-20-2017

Port Talbot

5

£10,230

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.

£10,230

£2,046

P2017/1094

Tir oddi ar Deras
Tabernacl,
Cwmafan

4 annedd sengl
lefelau gwahân, lle
parcio cysylltiedig
a gwaith
peirianneg

02-15-2018

Port Talbot

4

£0

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£14,500

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Gwybodaeth am
hyfywedd wedi’i
chyflwyno. Nid
ystyrir ei bod yn
hyfyw i ddarparu
cyfraniadau man
agored. Ceisir
cyfraniad tai
fforddiadwy o
£14,500 tuag at
ddarpariaeth tai
fforddiadwy.
Cytundeb a.106 yn
dweud y gellir
gwario hwn ar
ddarpariaeth man
agored os na nodir
cynllun tai
fforddiadwy addas.

£14,500

£3,625

P2017/1145

Tir yn Park Row,
Cwmafan

4 o fflatiau
hunangynhwysol
gyda lle parcio
cysylltiedig a
gweithrediadau
peirianneg.

03-16-2018

Port Talbot

4

£5,448

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Not required

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.

£5,448

£1,362

P2017/0322

Tir yn gorwedd i’r
de orllewin o
Holland Street,
Port Talbot

Pum annedd
sengl, garejys
ar wahân,
mynediad i
gerbydau a gwaith
cysylltiedig

08-20-2018

Port Talbot

5

11,855
(ynghyd â
man anffurfiol
ar y safle)

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

0

£150,332

No

Mesurau
lliniaru
ymlusgiaid
wedi’u darparu ar
y safle.

Ddim yn
ofynnol

£162,187

£32,437.40

P2019/0074

Land lying to the
south west of
Holland Street,
Port Talbot

Adeiladu 10 o
fflatiau gyda lle
parcio a gwaith
cysylltiedig

03-15-2019

Port Talbot

10

£19,380

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

£19,380

£1,938

P2019/5330

Hen Ysgol Bryn,
Castell-nedd

Cais hybrid am
ddymchwel
adeilad ysgol
presennol i
hwyluso 2 annedd
a gwaith
cysylltiedig
(Plotiau 1 a 2) a
chais amlinellol (yr
holl faterion ac
eithrio mynediad

07-22-2020

Port Talbot

12

£26,604

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

3

N/A

N/A

£37,739

Ddim yn
ofynnol

£64,343

£5,361.93

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.
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wedi’u cadw’n ôl)
ar gyfer 10 annedd
(Plotiau 3-12)
P2020/0992

Tir i’r Gogledd o
Bevin Avenue,
Sandfields

Ailwampio’r 69 o
fflatiau dwy ystafell
wely presennol,
addasu 3 o fflatiau
dwy ystafell wely i
3 o fflatiau 1
ystafell wely
newydd, ac
adeiladu 1 fflat
dwy ystafell wely
ychwanegol a 54 o
fflatiau un ystafell
wely gyda lle
parcio cysylltiedig,
tirlunio a gwaith
seilwaith.

03-03-2021

Port Talbot

58

£75,765

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Ddim yn
ofynnol

P2014/1122

Samuels Road

Datblygiad preswyl
yn cynnwys 41 o
anheddau

10-18-2016

Cwm Tawe

41

£91,074

£20,500

£69,741

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

£16,600

P2017/0325

9 Heol y Wern,
Ystalyfera

Newid defnydd
rhan o adeilad
presennol i
ddarparu 5 o
unedau preswyl
hunan-gynhwysol,
ynghyd â
newidiadau
allanol, yn
cynnwys ffenestri
ychwanegol i’r
wedd gefn a’r
wedd ochr.

03-21-2018

Cwm Tawe

5

£8,172

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

Ddim yn
ofynnol

N/A

N/A

Ddim yn ofynnol

Cynllun yn darparu
100% tai
fforddiadwy.
Wedi’u hariannu
gan y Grant Tai
Cymdeithasol.

£75,765

£1,306.29

Ddim yn
ofynnol

£197,915

£4,827

Ddim yn
ofynnol

£8,172

£1,634.40

6.3 Atodiad 3
6.3.1 Mae’r Atodiad hwn yn darparu adolygiad o ymchwil berthnasol yn ymwneud â’r
cyfnod datblygu.
What factors affect the build-out rates of large scale housing sites? (Rhifyn 2, 2020)
6.3.2 Mae ail rifyn Lichfields o ymchwil sydd wedi ennill gwobr y Sefydliad Cynllunio
Trefol Brenhinol (RTPI) 'Start to Finish: What factors affect the build-out rates of large
(26)
scale housing sites?( , yn archwilio 97 o safleoedd â dros 500 o anheddau (y cyfan
ohonynt y tu allan i Lundain); mae’n ategu hyn â dadansoddiad manylach o 87 o safleoedd
eraill o feintiau amrywiol, gan ddefnyddio data ar gyflawniad blaenorol ar gyfer awdurdodau
ledled Cymru a Lloegr; ac mae’n ystyried ystod eang o ffactorau sy’n effeithio ar amseroedd
cyflwyno a chyfraddau adeiladu.
6.3.3
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Mae’r Adroddiad yn nodi pedwar casgliad:

Gall cynlluniau mawr gymryd 5+ o flynyddoedd i ddechrau: Canfu, ar gyfartaledd, y
gall gymryd 5.0-8.4 o flynyddoedd i ddarparu’r annedd gyntaf o’r amser y caiff y cais
amlinellol ei ddilysu. Ar gyfer cynlluniau â chaniatâd amlinellol, canfu ei bod cyn
cymryd 3 blynedd ar gyfartaledd i gyflenwi’r annedd gyntaf.
Fe wnaeth amseroedd cyflwyno godi ar ôl y dirwasgiad: Canfu fod y cyfnod cynllunio
i gyflenwi ar gyfer safleoedd mawr a gwblhawyd ers 2007/08 wedi codi o gymharu
â’r rheiny lle'r oedd y dyddiad cwblhau cyntaf cyn 2007/08.
Mae safleoedd maes glas mawr yn cyflenwi’n gyflymach: Mae ymchwil yn awgrymu
bod safleoedd tir llwyd graddfa fawr yn cyflenwi ar gyfradd arafach na’u cywerthoedd
maes glas - mae’r gyfradd gyfartalog adeiladu ar gyfer safleoedd maes glas 34% yn
uwch ar y safleoedd a archwiliwyd na’r safle tir llwyd cyfwerth. Roedd ymchwil yn
awgrymu hefyd ei bod yn ymddangos bod safleoedd mawr yn cynyddu cyflenwi’n
sylweddol y tu hwnt i flwyddyn pump y datblygiad ar safleoedd â 2,000+ o unedau.
Mannau gwerthu a mater deiliadaeth: Mae dadansoddi’n awgrymu bod cael mannau
gwerthu ychwanegol ar y safle yn cael effaith gadarnhaol ar gyfraddau adeiladu a
bod cynlluniau â mwy o dai fforddiadwy (dros 30%) wedi adeiladu’n agos at ddwywaith
y gyfradd â’r rheiny a lefelau tai fforddiadwy is fel canran o’r holl unedau ar y safle.
6.3.4
Yn benodol, o ran amseroedd cyflwyno (yr amser rhwng dyddiad dechrau
cymeradwyaeth gynllunio i gwblhau’r unedau cyntaf), canfu’r ymchwil mai’r amser cyfartalog
a gymerwyd i gyflwyno’r uned oedd 3 blynedd, ni waeth beth oedd maint y safle:
500-999 o anheddau: 3.1 o flynyddoedd
1,000-1,499 o anheddau: 3.2 o flynyddoedd
1,500-1,999 o anheddau: 3.1 o flynyddoedd
2,000+ o anheddau: 2.9 o flynyddoedd
6.3.5 O ran cyfraddau adeiladu, dangosodd y dadansoddiad fod safleoedd mawr yn
cyflenwi mwy o anheddau fesul blwyddyn na safleoedd llai ar gyfartaledd.
26

Ar gael
yn: https://lichfields.uk/media/5779/start-to-finish_what-factors-affect-the-build-out-rates-of-large-scale-housing-sites.pdf
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Safle â 50-99 o anheddau: cyfartaledd o 22 o anheddau fesul blwyddyn
Safle â 100-499 o anheddau: cyfartaledd o 55 o anheddau fesul blwyddyn
Safle â 500-999 o anheddau: 68 o anheddau fesul blwyddyn
Safle â 1,000-1,499 o anheddau: 107 o anheddau fesul blwyddyn
Safle â 1,500-1,999 o anheddau: 120 o anheddau fesul blwyddyn
Safle â 2,000+ o anheddau: 160 o anheddau fesul blwyddyn
6.3.6 Er mwyn adnabod ffactorau sy’n dylanwadu ar gyflenwi unedau, aeth Lichfields
ati i archwilio’r canlynol:
Fforddiadwyedd/ pwysau am anheddau: Canfu Lichfields bod safleoedd, mewn
ardaloedd â mwy o alw (llai fforddiadwy), yn cyflenwi mwy o anheddau’r flwyddyn ar
gyfartaledd, ond nododd, yn y cyfryw ardaloedd, fod safleoedd ar gyfartaledd yn fwy
na’r rheiny mewn ardaloedd mwy fforddiadwy. Daethant i’r casgliad felly ei bod yn
bosibl mai maint y safle, yn hytrach na fforddiadwyedd ynddo’i hun, sy’n ffactor sydd
yn dylanwadu ar gyfraddau adeiladu.
Safleoedd maes glas/tir llwyd: Roedd gwaith dadansoddi’n awgrymu bod cyfnodau
cynllunio i gyflenwi byrrach i safleoedd maes glas (2.0 flynedd o gymharu â 2.3 ar
gyfer safleoedd tir llwyd), ond ar gyfartaledd, cyfnodau cymeradwyo cynllunio hirach
(5.1 o flynyddoedd o gymharu â 4.6 ar gyfer safleoedd tir llwyd).
Cymysgedd ac amrywiaeth tai: Canfu y bydd cael mwy o fannau gwerthu yn gweithredu
ar yr un pryd yn cael effaith gadarnhaol ar gyfraddau adeiladu, ar gyfartaledd. Fodd
bynnag, nododd fod terfynau i hyn, sy’n debygol o fod yn sgil capasiti ychwanegol o’r
mannau gwerthu eu hunain yn ogystal â chystadleuaeth ar gyfer prynwyr. Canfu, ar
sail safle wrth safle, fod cydberthynas gweddol gryf rhwng nifer gyfartalog y mannau
gwerthu sy’n agored dros gyfnod oes cyflenwi cyfan y safle â’r raddfa gyflenwi
flynyddol, fel canran o gyfanswm yr anheddau ac mewn termau absoliwt, gyda nifer
fwy o fannau gwerthu’n cyfrannu at lefelau cyflenwi uwch.
Fodd bynnag, canfu fod cwblhadau fesul man gwerthu yn lleihau gyda phob man
gwerthu ychwanegol a oedd yn gweithredu yn y flwyddyn honno (y cwblhadau
cyfartalog fesul man gwerthu ar y safle gydag un man gwerthu oedd 61 annedd fesul
flwyddyn, 51 o anheddau fesul blwyddyn ar gyfer dau fan gwerthu a 45 o anheddau
fesul blwyddyn ar gyfer tri man gwerthu).
Daearyddiaeth a ffurfweddiad safle: Canfu fod gan safleoedd a wasanaethir i gael
mwy nag un pwynt mynediad yn cyflawni cyfraddau cyflwyno uwch na safleoedd ag
un mynediad.
Mae datblygwyr yn gall cael mynediad i barseli ar wahân o’r safle ar yr un pryd, yn
gallu dod â pharseli ar wahân yn eu blaen ar yr un pryd, ac nid ydynt yn dibynnu ar
ddarpariaeth seilwaith allweddol.
Tai fforddiadwy: Dangosodd gwaith dadansoddi fod cynlluniau â mwy o dai fforddiadwy
yn adeiladu oddeutu ddwywaith y raddfa â’r rheiny â lefelau is o dai fforddiadwy fel
canran o’r holl anheddau ar y safle. Fodd bynnag, canfu nad oedd hyn yn wir bob tro,
gan mai cynlluniau â 20-29% o dai fforddiadwy oedd â’r cyfraddau adeiladu isaf, yn
nhermau anheddau ac yn gymesur i’w maint.

Tabl 6.3.1

Lefel Tai Fforddiadwy ar y
Safle

Cyflenwi Tai

Cyflenwi Tai

(Anheddau fesul
blwyddyn)

(Anheddau fesul blwyddyn fel
canran o gyfanswm yr anheddau
ar y safle)

0-9%

104

12.0%

10-19%

107

6.5%

20-29%

98

5.9%

30-39%

135

10.0%

40%+

142

12.1%

(Canran o Gyfanswm yr
Anheddau)
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6.3.7 Awgrymodd Lichfields y dylai’r canlynol gael eu hystyried wrth asesu cyfraddau
adeiladu safleoedd mawr a graddfeydd amser cyflenwi:
Tabl 6.3.2 Cwestiynau Allweddol ar gyfer Asesu Cyfraddau Adeiladu Safleoedd Mawr a Graddfeydd
Amser Cyflenwi

Cymeradwyaeth Gynllunio
A yw’r safle eisoes wedi’i ddyrannu ar gyfer datblygu? Os mai Cynllun datblygol
ydyw, a oes angen iddo gael ei fabwysiadu cyn y gellir dod â’r safle yn ei flaen?
A oes angen Canllawiau Cynllunio Atodol, uwchgynllun neu friff datblygu, ac a fydd
yn helpu datrys materion cynllunio allweddol?
A oes caniatâd cynllunio sy’n bodoli neu gais cynllunio byw wedi’u cyflwyno?
Os rhoddir caniatâd amlinellol, pa bryd fydd materion a gadwyd yn ôl yn cael eu
cyflwyno?
A yw cynnig yr hyrwyddwr yn gyson â pholisi lleol a/neu Ganllawiau Cynllunio Atodol/
uwchgynllun?
A oes gwrthwynebiadau sylweddol i’r cynnig gan drigolion lleol?
A oes gwrthwynebiadau perthnasol i’r cynnig gan gyrff statudol?
Os yw caniatâd cynllunio wedi’i sicrhau, a oes angen cymeradwyaeth ar gyfer
materion a gadwyd yn ôl?
Amser Datblygu
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A oes amodau cyn cychwyn ynghlwm â’r cynllun?
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

A oes defnydd presennol yn cael ei wneud o’r tir?
A yw’r tir wedi’i gydosod yn llawn?
A oes unrhyw gyfyngiadau technegol hysbys y mae angen eu datrys?
Os dan berchnogaeth/ reolaeth luosog, a yw buddiannau’r holl bartïon yn gyson?
A oes angen seilwaith ymlaen llaw cyn y gellir adeiladu cartrefi newydd?
A yw hyfywedd y cynnig wedi’i bennu ac a yw’r dichonoldeb yn gyson â chostau
seilwaith hysbys a’r gyfradd ddatblygu debygol?
A yw’r cynnig yn dibynnu ar fynediad at adnoddau cyhoeddus a pha dystiolaeth
sydd o ran pa bryd y bydd y rheiny ar gael?
A yw’r cynllun yn cael ei arwain gan hyrwyddwr neu uwch ddatblygwr y bydd angen
iddynt waredu cyfnodau i adeiladwr tai cyn bod y broses gwblhau yn dechrau?
Adeiladu
Pa mor fawr yw’r safle?
Pa mor gryf yw’r farchnad leol?
A yw’r safle’n manteisio ar alw lleol o un neu fwy o gymdogaethau presennol?
A effeithir ar gyflenwi gan safleoedd cystadleuol?
Faint o fannau gwerthu fydd yn cael eu cefnogi gan y raddfa, ffurfweddiad a’r model
cyflenwi ar gyfer y safle?
Beth yw hanes blaenorol yr hyrwyddwr/ uwch ddatblygwr wrth gyflenwi safleoedd
tebyg?
Pa mor weithgar yw adeiladwyr tai gwahanol yn y farchnad leol?
Pa gyfran o dai fforddiadwy sy’n cael ei chyflenwi?
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A oes gofynion polisi ar gyfer cymysgedd penodol o fathau o dai ac a oes mathau
eraill o dai, fel adeiladu i rentu?
Pa bryd fydd seilwaith newydd, fel ysgolion, yn cael ei ddarparu i gefnogi’r gymuned
newydd?
A oes pwyntiau sbardun neu faterion cyflwyno cam wrth gam a allai effeithio ar y
gyfradd adeiladu y gellid ei chyflawni mewn cyfnodau gwahanol?

Planning and Housing Delivery (2019)
(27)

6.3.8 Mae Ymchwil Sbotolau Savills 'Planning and Housing Delivery'
a gyhoeddwyd
ym mis Mai 2019 yn dweud "nid oes yr un ffactor unigol yn rheoli cyfradd cyflenwi safle.
Mae ystyriaethau’n cynnwys maint safle, cryfder y farchnad a phrisiau".
6.3.9 Mae’r Ymchwil yn cydnabod nad oes unrhyw fethodoleg sefydledig ar gyfer asesu
pa mor gyflym y gall safle gyflenwi tai newydd. Mae’n nodi y caiff capasiti marchnad (mewn
marchnad weithredol) ei frasamcanu’n aml gan ddefnyddio’r rheol gyffredinol un gwerthiant
fesul man gwerthu bob wythnos, ac yna caiff y gyfradd gyflenwi gyffredinol ei hamcangyfrif
drwy luosi nifer y mannau gwerthu y gellir eu cefnogi gan y safle ac ychwanegu’r tai
fforddiadwy y trefnwyd i’w cyflenwi. Ond mae eu dadansoddi yn dangos bod y realiti’n fwy
cymhleth: mae cryfder y farchnad dai leol, nifer y mannau gwerthu sy’n gweithredu ar y
safle, a’r prisiau o gymharu â’r farchnad leol, oll yn dylanwadu ar amsugniad cartrefi
newydd yn y farchnad agored.
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6.3.10 Wrth ddadansoddi 41 o safleoedd maes glas mawr â chapasiti ar gyfer o leiaf
500 o gartrefi ledled Cymru, Lloegr a’r Alban, canfu Savills mai’r gyfradd gyflenwi gyfartalog
o’r safleoedd hyn oedd 145 o anheddau fesul blwyddyn. Ond nododd bod amrywio mawr
o ran y cyfartaledd - roedd 30% o’r safleoedd wedi cyflenwi mwy na 175 o anheddau fesul
blwyddyn, roedd tri wedi cyflenwi dros ddwbl y gyfradd gyfartalog, ond roedd chwech wedi
cyflenwi ar gyfradd lai na hanner y gyfradd gyfartalog.
6.3.11 Canfu ymchwil Savills nad oedd unrhyw gydberthynas rhwng maint safle a’r
gyfradd gyflenwi. Nid oedd safleoedd â chapasiti mwy ac, felly, mwy o botensial ffisegol
i gael mannau gwerthu niferus, yn arwain yn awtomatig at gyfraddau cyflenwi uwch.
6.3.12 Mae’r Adroddiad yn argymell y dylid cynnal y dadansoddiad o’r gyfradd adeiladu
debygol ar y cyd â’r prawf hyfywedd yn y cam Cynllun Lleol, gan fod y dadansoddiad yn
awgrymu cyfnewidiad posibl rhwng prisiau sy’n caniatáu ar gyfer cyfraddau gwerthu uwch
a maint y cynnydd yng ngwerth y tir y gellir eu nodi trwy gyfraniadau datblygwyr. Roedd
gwaith dadansoddi’n awgrymu bod safleoedd mewn marchnadoedd sy’n gwerthu niferoedd
uchel o gartrefi newydd yn tueddu cael eu prisio ar ddisgownt i bris cyfartalog cartrefi yn
y farchnad ail law leol.
6.3.13 Mae’r Adroddiad yn canfod fod tuedd gynyddol tuag at safleoedd mwy yn cael
caniatâd cynllunio, ac mae’n argymell, os oes mwy o ddibyniaeth ar safleoedd mwy ar
gyfer cyflenwi, yna mae angen mwy o ffocws ar arallgyfeirio cynnyrch a deiliadaethau i
sicrhau bod y cyfraddau cyflenwi angenrheidiol yn cael eu cyflawni.

79

27

Available at: https://pdf.euro.savills.co.uk/uk/spotlight-on/planning-and-housing-delivery---2019.pdf
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Independent Review of Build Out (Adroddiad Terfynol, 2018)
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

(28)

6.3.14 Roedd yr adolygiad 'Independent Review of Build Out' ("Letwin Review")(
yn
ceisio "egluro’r bwlch sylweddol rhwng cwblhadau tai a maint y tir oedd yn cael ei ddyrannu
neu’n cael caniatâd mewn ardaloedd lle ceir galw uchel am dai, a gwneud argymhellion
ar gyfer ei gau [a] ... nodi prif achosion y bwlch, a nodi camau ymarferol a allai gynyddu
cyflymder adeiladu".
6.3.15 Fe wnaeth y Gwir Anrhydeddus Syr Oliver Letwin AS ymweld â, a chasglu data
ar, 15 o safleoedd mawr yn amrywio o 1,000-15,000 o gartrefi mewn ardaloedd â galw
uchel am dai. Roedd yr adroddiad yn canolbwyntio ar y safleoedd mwyaf mewn ardaloedd
ag angen mawr am dai gan yr ystyriwyd:
y gyfradd adeiladu ar safleoedd bach yn gynhenid debygol o fod yn gyflymach nag
ar safleoedd mawr (i gymryd yr achos cyfyngol, bydd safle ag un tŷ yn unig ond yn
cymryd mor hir i’w adeiladu allan ag y cymer i adeiladu’r tŷ hwnnw); ac
Mae’r safleoedd mwy wedi’u dominyddu gan y prif adeiladwyr tai a chyfranogwyr
mawr eraill yn y farchnad eiddo preswyl, ac mewn perthynas â’r cwmnïau mawr hyn
y mae pryder wedi’i fynegi gan rai ynglŷn â "bancio tir" ac "oedi bwriadol".
6.3.16 Canfu’r dadansoddiad o’r 15 o safleoedd a archwiliwyd mai’r cyfnod adeiladu
canolrifol oedd 15.5 o flynyddoedd, ac mai canran ganolrifol adeiladu’r safle bob blwyddyn
ar gyfartaledd trwy gyfnod adeiladu’r safleoedd hyn oedd 6.5%. Mae’r Adroddiad yn nodi,
tra bydd safleoedd mawr iawn bron bob amser yn cyflenwi nifer absoliwt uwch o gartrefi
bod blwyddyn na safleoedd ag ond ychydig o gannoedd o gartrefi i gyd, bod cyfran y safle
a adeiledir bob blwyddyn yn debygol o fod yn fach.
6.3.17 Canfu’r dadansoddiad o’r 15 o safleoedd a archwiliwyd mai’r cyfnod adeiladu
canolrifol oedd 15.5 o flynyddoedd, ac mai canran ganolrifol adeiladu’r safle bob blwyddyn
ar gyfartaledd trwy gyfnod adeiladu’r safleoedd hyn oedd 6.5%. Mae’r Adroddiad yn nodi,
tra bydd safleoedd mawr iawn bron bob amser yn cyflenwi nifer absoliwt uwch o gartrefi
bod blwyddyn na safleoedd ag ond ychydig o gannoedd o gartrefi i gyd, bod cyfran y safle
a adeiledir bob blwyddyn yn debygol o fod yn fach:
Diffyg seilwaith trafnidiaeth;
Anawsterau adfer tir;
Oedi o ran gosodiadau gan gwmnïau cyfleustodau;
Logisteg gyfyngedig ar safleoedd;
Argaeledd cyfalaf cyfyngedig;
Cyflenwadau cyfyngedig o ddeunyddiau adeiladu; ac
Argaeledd cyfyngedig gweithwyr medrus.
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6.3.18 Mae’r Adroddiad yn awgrymu y gellid cynyddu’r gyfradd adeiladu drwy fwy o
amrywiaeth o ran mathau o dai, dyluniadau tai a deiliadaethau, ac mae’n cynnig ymagwedd
newydd at gyflenwi safleoedd mawr (safleoedd â 1,500 neu fwy o anheddau).
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/752124/Letwin_review_web_version.pdf

Increasing Investment in Housing Supply in Wales: Argymhellion y Ffederasiwn
Adeiladwyr Cartrefi i Lywodraeth Cymru (Mehefin 2016)
6.3.19 Mae Adroddiad y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi (HBF) 'Increasing Investment
(29)
in Housing Supply in Wales: HBF Recommendations to the Welsh Government' Report a
gyhoeddwyd ym Mehefin 2016 yn nodi’r ffactorau canlynol fel rhai sy’n dylanwadu ar
gyflenwi tai yng Nghymru::
Hanfodion gwan y farchnad gyda nifer lai o drafodion, yn gyfatebol, a phrisiau tai is,
na gwledydd a rhanbarthau eraill y DU;
Costau a gofynion adfer tir;
Costau rheoleiddio uwch na Lloegr (systemau chwistrelli gorfodol, Rheoliadau Adeiladu
Rhan L; gofynion tai fforddiadwy uchel; cyfraddau Ardoll Seilwaith Cymunedol uchel;
y system a ffefrir gan y gymdeithas dai a Chanllawiau Costau Derbyniol; a gofynion
perfformiad ynni);
Yr economi ehangach yng Nghymru yn tanberfformio o gymharu â gwledydd a
rhanbarthau eraill y DU (lefel diweithdra uwch a GYC is y pen); a
Thopograffi a chyfyngiadau ffisegol yn cyfyngu ar argaeledd tir y gellir ei ddatblygu.
6.3.20
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Mae’r Adroddiad yn awgrymu y gellid gwella cyflenwi tai yng Nghymru drwy:

Amgylchedd mwy cyfeillgar i fusnesau ar gyfer adeiladwyr tai: Cyflwyno agwedd fwy
cadarnhaol at ddatblygu preifat a chydnabod ei rôl a’i gyfraniad at y ddarpariaeth tai
fforddiadwy;
Tir a Chynllunio: Gorfodi mabwysiadu Cynlluniau Lleol, cyflwyno rhagdybiaeth gryf
ac ystyrlon o blaid datblygu cynaliadwy, drwy sicrhau cynllunio trywydd effeithiol ar
lefel leol; hyrwyddo tir Llywodraeth Cymru a daliadau sector cyhoeddus eraill yn
weithredol; a darparu adnoddau priodol i adrannau cynllunio awdurdodau lleol;
Cefnogi datblygwyr bach: Eithriadau safleoedd bach o dai fforddiadwy a’r Ardoll
Seilwaith Cymunedol, a chynyddu’r trothwy ar gyfer gwaith datblygu mawr i fireinio’r
broses o sicrhau caniatâd ar safleoedd o faint bach i ganolig;
Gwneud gwell defnydd o dir llwyd: Cyflwyno rhagdybiaeth o blaid datblygu tir llwyd o
fewn aneddiadau presennol, cyflwyno cymhellion ar gyfer datblygu tir a ddefnyddiwyd
yn flaenorol (er enghraifft, gwrthbwyso arwynebedd llawr masnachol, diwydiannol
neu breswyl presennol yn erbyn yr Ardoll Seilwaith Cymunedol a/neu gyfraniadau tai
fforddiadwy) a chyflwyno hyblygrwydd fel Hawliau Datblygu a Ganiateir ar gyfer addasu
gofod swyddfa a danddefnyddir yn gartrefi; a
Thorri drwy’r fiwrocratiaeth; atal cyflwyno rheoliadau ychwanegol a fyddai’n gwneud
adeiladu tai yn fwy costus, ac adolygu’r rheolau’n ymwneud â thai fforddiadwy a threthi
ar ddatblygu sy’n niweidio nodweddion hyfyw.
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https://www.hbf.co.uk/documents/6746/Increasing_investment_in_housing_supply_in_Wales_-_June_2016_FINAL.pdf
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What Next for Housebuilding (Hydref 2018)
Nodyn Canllaw Dichonoldeb (Ionawr 2022)

6.3.21 I ymateb i Adroddiad Savills 'Independent Review of Build Out' (uchod), mae
(30)
Adroddiad Savills 'What Next for Housebuilding'
a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2018
yn dadansoddi 30 o safleoedd gyda chapasiti o fwy na 1,000 o gartrefi, ac roedd yn asesu
cyfraddau gwerthiannau yn erbyn y cymysgedd o fathau o dai (sengl, pâr a thai teras a
fflatiau) ar bob safle.
6.3.22 Mae’r Adroddiad yn canfod, er bod cydberthynas rhwng safleoedd mwy amrywiol
a chyfradd werthiannau uwch, bod yna berthynas anghyson. Yn lle hynny, awgrymir bod
llawer o ffactorau eraill, yn cynnwys:
Cystadleuaeth: Canfu ymchwil fod y gydberthynas rhwng cyfraddau gwerthiannau a
chyfran o’r farchnad adeiladau newydd yn lleol fwy na 2.5 gwaith yn gryfach na rhwng
cyfraddau gwerthiannau ac amrywio cynnyrch. Dangosodd ymchwil mai’r safleoedd
hynny â chyfradd werthiannau o dros 30 o anheddau fesul chwarter oedd yn cyflenwi’r
mwyafrif o gartrefi wedi’u hadeiladu’n newydd o fewn radiws o ddwy filltir i’r safle.
efelau trafodion: Gan nodi bod trafodion adeiladau newydd, yn hanesyddol, wedi
tueddu dilyn gweithgarwch y farchnad gyffredinol, sef 10% o’r holl drafodion preswyl.
Os nad yw trafodion cyffredinol yn cynyddu, mae’n anodd gweld sut fydd gwerthiadau
adeiladau newydd yn cynyddu.
Pris: Canfu ymchwil, lle mae safleoedd mawr gyda chyflenwad cystadleuol sylweddol
yn gwerthu niferoedd uchel o gartrefi newydd, eu bod yn tueddu cael eu prisio yn
gyson â’r farchnad leol, neu islaw. Awgrymodd ymchwil gyfraddau gwerthiannau is
lle gwerthwyd eiddo ar faint elw a oedd mor fach â 2% uwchlaw cyfartaledd y farchnad
leol.
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