
Mae hwn yn un o gyfres o nodiadau cyfarwyddyd cynllunio 
lleol sy'n ymhelaethu ar gynigion cynllunio lleol mewn ffurf glir 
a chryno gyda'r amcan o wella safonau dylunio. 

canllaw cynllunio lleol 

28. Tai Fforddiadwy 
Mae'r daflen hon yn rhoi canllaw i wybodaeth atodol sy'n ofynnol mewn 

cysylltiad â cheisiadau am Dai Fforddiadwy 

Cyflwyniad 

Mae'r nodyn cyfarwyddyd hwn yn ategu'r 
polisïau yn y Cynllun Datblygu Unedol a 
anelwyd at sicrhau tai fforddiadwy drwy'r 
system gynllunio. Bydd yn ystyriaeth 
berthnasol wrth benderfynu ar bob cais 
cynllunio perthnasol. 

Mabwysiadwyd y nodyn cyfarwyddyd 
diwygiedig hwn gan y Cyngor ym mis 
Chwefror 2013, yn dilyn ymgynghori'n eang â'r 
cyhoedd. 

Cefndir 

Mae rhai pobl leol yn cael trafferthion 
gwirioneddol i sicrhau tai fforddiadwy. Caiff y 
problemau sy'n gysylltiedig â fforddiadwyedd 
eu hachosi gan amryw o ffactorau - gan 
ddylanwadu ar gyflenwad a galw. Daeth y 
cyflenwad yn brinnach oherwydd dirywiad 
sylweddol yn niferoedd ac argaeledd tai 
cyngor, prisiau tai yn codi, cael gafael ar gyllid 
morgais a chyflenwad cyfyngedig a lefelau 
rhent cymharol uchel yn y sector rhentu 
preifat. Ar yr un pryd cynyddodd y galw o 
ganlyniad i aelwydydd yn cael eu ffurfio o'r 
newydd a rhai llai, niferoedd cynyddol o bobl 

@hwn a mewnfudo. Y system gynllunio yw un o'r 
mecanweithiau mwyaf pwysig i sicrhau tai 
fforddiadwy er mwyn diwallu anghenion y 
rheiny nad ydynt yn gallu cystadlu yn y 
farchnad dai leol. 

Cyd-Destun Y Polisi Cynllunio 

Mae Cynllun Datblygu Unedol Wrecsam 
(CDU) yn gosod cyd-destun y polisi cynllunio 
lleol ar gyfer cyflawni tai fforddiadwy yn y 
Fwrdeistref Sirol. Mae'r Nodyn Cyfarwyddyd 
Cynllunio Lleol hwn yn chwyddo'r polisïau CDU 
canlynol: 

Mae Polisi H7 yn mynnu fod elfen o dai 
fforddiadwy'n cael eu datblygu ar 
ddatblygiadau o 25 neu fwy o anheddau. 
Bydd y Cyngor fel arfer yn disgwyl i 25% o'r lle 
ar y safle gael ei ddarparu fel tai fforddiadwy. 
Ni fydd hi'n dderbyniol is-rannu neu raddoli'r 
datblygiad yn fwriadol mewn ymgais i osgoi'r 
trothwy hwn. 

Polisi H7: Tai Fforddiadwy  

Polisi  H8: Tai Fforddiadwy (Safleoedd 
Eithriedig Gwledig) 
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Mewn ardaloedd gwledig lle y gellir dangos 

na ellir bodloni'r anghenion tai fforddiadwy 

lleol o fewn cyfyngiadau anheddiad sy'n 

bodoli'n barod, mae polisi H8 yn caniatáu i 

hyd at 5 o dai fforddiadwy gael eu cynnwys 

ar safleoedd eithriedig gwledig a leolwyd ar 

ymyl aneddiadau cyn belled â bod y safle'n 

ffurfio estyniad rhesymegol i batrwm yr 

anheddiad a bod y datblygiad arfaethedig 

yn adlewyrchu'r treflun a'r dirwedd o'i 

gwmpas. Ni fwriadwyd safleoedd o'r fath ar 

gyfer tai hunan-adeiladu unigol neu ar gyfer 

cynlluniau croes-gymhorthdal lle mae 

anheddau'n cael eu gwerthu am bris llawn y 

farchnad er mwyn sybsideiddio darparu tai 

fforddiadwy yn rhywle arall. 

Beth Yw Tai Fforddiadwy? 

Diffinnir Tai Fforddiadwy gan Lywodraeth 
Cymru yn Nodyn Cyngor Technegol 2: 
Cynllunio a Thai Fforddiadwy fel: tai lle mae 
yna drefniadau diogel er mwynsicrhau eu bod 
o fewn cyrraedd i'r rheini sydd heb fod yn 
gallu fforddio tai ar y farchnad agored, gan 
gynnwys pobl sy'n eu meddiannu gyntaf a'r 
bobl sy'n dod ar eu hôl. 

Mae tai fforddiadwy yn cynnwys: 

Tai cymdeithasol ar rent: Tai a ddarperir gan 
awdurdodau lleol a Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig (RSLs) 

Tai Canolradd: Tai lle mae'r prisiau neu'r rhenti 
yn uwch na rhai eiddo cymdeithasol ar rent 
ond o dan brisiau tai neu renti'r farchnad: 

Rhenti Canolradd: Eiddo a brynwyd ar 
ostyngiad gan RSL ac a osodwyd ar rent sy'n 
uwch na rhent cymdeithasol ond yn llai na 
lefelau rhent y farchnad ar denantiaeth sicr 
neu denantiaeth fyrddaliol sicr. 

Ecwiti a Rennir: Eiddo lle mae RSL yn berchen 
ar ganran o eiddo a'r gweddill yn cael ei brynu 
gan y meddiannydd. Os yw'r meddiannydd yn 
gwerthu'r eiddo wedyn mae'r RSL yn derbyn 
cyfran o bris y gwerthiant sy'n cyfateb â'i gyfran 
yn yr eiddo. Gall fod modd hefyd i'r 
meddiannydd brynu rhan neu'r cyfan o gyfran 
yr RSL dros amser. Caiff cyfran yr RSL o elw'r 
gwerthiant ei ailgylchu er mwyn cefnogi 
darparu tai fforddiadwy yn rhywle arall. 

Mae'r Cyngor yn disgwyl i dai fforddiadwy gael 
eu cyflwyno drwy rwymedigaethau cynllunio, a 
ddarperir heb unrhyw gymhorthdal cyhoeddus. 
Fodd bynnag, gall y Grant Tai Cymdeithasol, a 
ddarperir gan Lywodraeth Cymru, fod ar gael 
ar gyfer rhai datblygiadau. Cynghorir 
datblygwyr i gysylltu â'r Swyddog Tai 
Fforddiadwy cyn cyflwyno cais cynllunio ffurfiol 
i drafod a oes Grant Tai Cymdeithasol ar gael. 

Dylai'r deiliadaethau tai fforddiadwy sydd eu 
hangen ar gyfer datblygiadau unigol 
adlewyrchu'r angen lleol. Mae'n debyg y bydd 
y Cyngor yn dymuno cael cymysgedd o 
anheddau fforddiadwy rhent cymdeithasol a 
chanolradd mewn nifer o achosion. 

Angen A Chyflenwi Tai
Fforddiadwy 
Mae'r Cyngor yn dibynnu ar arolygon 
anghenion tai i benderfynu faint o dai 
fforddiadwy sydd eu hangen ar draws y 
Fwrdeistref Sirol. Caiff y rhain eu diweddaru'n 
rheolaidd a dylai datblygwyr gysylltu â'r Cyngor 
i sicrhau fod eu cynigion datblygu'n ystyried yr 
wybodaeth fwyaf diweddar (gweler manylion 
cyswllt isod). 

Dylai tai fforddiadwy sydd eu hangen o dan 
bolisi H7 gael eu darparu, yn nhrefn 
blaenoriaeth, yn y ffyrdd canlynol: 

1. Darpariaeth ar y safle fel rhan annatod o'r 
datblygiad a gynigir. Fel arfer bydd y Cyngor 
yn disgwyl i dai fforddiadwy gael eu darparu ar 
y safle, fodd bynnag gellir ystyried darpariaeth 
oddi ar y safle neu dalu symiau gohiriedig yn 
gyfnewid am ddarpariaeth ar neu oddi ar y 
safle pan; 



 dangoswyd fod darpariaeth ar y safle yn 
anymarferol; neu 

 bydd yn ffordd well o ddiwallu anghenion 
tai'r ardal. 

2. Darpariaeth oddi ar y safle dylai hwn fod ar 
dir yn yr un ardal Cyngor Cymuned â safle'r 
cais neu ar dir mewn ardal lle mae galw uchel 
am dai fforddiadwy fel ag yr adnabuwyd gan y 
Swyddog Tai Fforddiadwy. 

3. Symiau gohiriedig bydd y rhain ddim ond 
yn cael eu derbyn lle y dangoswyd nad yw'r 
datblygwr, naill ai ar ei ben ei hun neu mewn 
partneriaeth â darparwyr tai fforddiadwy megis 
RSL yn gallu darparu darpariaeth ar neu oddi 
ar y safle. 

Bydd angen i'r swm gohiriedig gael ei dalu cyn 
cwblhau'r datblygiad hwyluso a bydd angen 
iddo adlewyrchu'r ddarpariaeth gyfatebol a 
ddylai fod wedi'i roi ar y safle yn seiliedig ar 
werth yr anheddau sy'n cael eu hadeiladu ar y 
farchnad. Bydd blaenoriaethau'r Cyngor ar 
gyfer gwario symiau gohiriedig (yn nhrefn 
blaenoriaeth) fel a ganlyn: 

 Cefnogi cyflawni Prosiect Tai Fforddiadwy 
Cyngor Bwrdeistref Wrecsam; 

 Cefnogi darparu tai fforddiadwy yn 
uniongyrchol yn rhywle arall yng Nghyngor 
Bwrdeistref Wrecsam, naill ai gyda neu heb 
gymorth y Grant Tai Cymdeithasol, mewn 
partneriaeth ag RSLs. 

 Cefnogi cynlluniau ecwiti a rennir mewn 
partneriaeth ag RSLs.. 

Mewn nifer o achosion bydd y tai fforddiadwy 
y cyfeiriwyd atynt yn adran 3 uchodyn arwain 
at ffracsiwn o annedd. Er enghraifft 25% o 25 
annedd = 6.25 o anheddau. Pan fo hyn yn 
digwydd bydd y Cyngor yn disgwyl i'r ffracsiwn 
gael ei ddarparu fel swm gohiriedig a gyfrifwyd 
fel canran o werth marchnad yr anheddau sy'n 
cael eu hadeiladu ar y safle. 

Hyfywdra: Dim ond mewn achosion pan fo 
hyfywdra'r datblygiad cyfan o dan fygythiad 
gwirioneddol y bydd y gofynion tai fforddiadwy 

y n cael eu gostwng. Dylai'r holl gostau sy'n 
gysylltiedig â'r datblygiad (yn cynnwys y 
gofynion am fan agored cyhoeddus, 
cyfraniadau at ysgolion a thai fforddiadwy) 
gael eu hystyried yn y cyfnod pan mae caffael 
y tir yn cael ei negydu a dylai gael ei 
adlewyrchu ym mhris prynu'r safle. Bydd 
disgwyl i ddatblygwyr roi asesiad hyfywdra 
llawn i'r Cyngor wrth gynnig darparu tai 
fforddiadwy ar gyfradd lai na 25% o gyfanswm 
capasiti'r safle neu wrth geisio amrywio 
ymrwymiadau tai fforddiadwy ar ganiatâd 
cynllunio sy'n bodoli'n barod. 

Dylunio A Rheoli 
Mae'n rhaid i leoliad a dyluniad pob annedd 
fforddiadwy gael eu dangos ar y cynlluniau a 
gyflwynir gyda chais cynllunio llawn neu 
faterion a gadwyd yn ôl. Mae'n rhaid i dai 
fforddiadwy newydd: 

 adlewyrchu angen lleol a adnabuwyd o 
safbwynt deiliadaeth a math o eiddo; 

 yn achos tai a gefnogir gan Grant Tai 
Cymdeithasol, cydymffurfio â Gofynion 
Ansawdd Datblygu Llywodraeth Cymru o ran 
gofod llawr ar gyfer y math o eiddo; 

 cael eu hintegreiddio'n weledol i mewn i 
ddatblygiad o safbwynt dyluniad a chynllun y 
safle; 

 cael eu dosbarthu drwy ddatblygiad ac nid 
arwain at yr holl dai fforddiadwy wedi'u crynhoi 
mewn un rhan o'r safle; 

 dod o dan gytundeb cyfreithiol a wnaed o 
dan Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 
1990 er mwyn sicrhau fforddiadwyedd am byth 
(gweler isod) 



Gellir tynnu hawliau datblygu a ganiateir oddi 
ar dai fforddiadwy er mwyn cadw'r eiddo ar 
faint sy'n debygol o sicrhau eu bod yn dal yn 
fforddiadwy - yn enwedig ar gynlluniau 
eithriedig gwledig a gyflwynwyd yn unol â 
pholisi H8. 

Cytundebau Cyfreithiol Adran 106 
Defnyddir cytundebau Adran 106 i sicrhau 
darpariaeth o dai fforddiadwy a/neu symiau 
gohiriedig ar bob safle perthnasol. Bydd 
penawdau'r telerau canlynol yn gyffredin i bob 
cytundeb Adran 106 sy'n cynnwys tai 
fforddiadwy: 

 Y math, deiliadaeth a'r gymysgedd o 
unedau tai fforddiadwy a gynigir (naill ai ar y 
safle neu oddi arno); 

 Amseru cyflwyno'r tai fforddiadwy mewn 
perthynas â chyflwyno'r tai i'r farchnad 
gyffredinol, yn cynnwys cyfeiriad at unrhyw 
ddatblygiad a raddolwyd; 

 Trefniadau ar gyfer eu rheolaeth a'u 
perchnogaeth yn y dyfodol a chadw'r eiddo ar 
bris fforddiadwy; 

 Hawliau enwebu i'r Cyngor i enwi pobl o 
restr aros am dai'r Cyngor a'r gofrestr tai 
fforddiadwy i o leiaf 75% o'r anheddau 
fforddiadwy fel darpar denantiaid/prynwyr yr 
anheddau; 

 Manylion y swm gohiriedig ac amseriad 
talu'r symiau gohiriedig. 

Cysylltiadau Defnyddiol 

Grwp Tai Pennaf 
72 Ffordd William Morgan 
Parc Busnes Llanelwy 
Sir Ddinbych 
LL17 0JD 
Ffôn: 01745 538300 
www.pennaf.co.uk 

Cymdeithas Tai Clwyd  
54 Stryd Y Dyffryn 
Dinbych 
Sir Ddinbych 
LL16 3 BH 
Ffôn: 0345 2303140 
www.taiclwyd.com 

Cymdeithas Dai Wales & West 
3 Alexandra Gate 
Ffordd Pengam 
Tremorfa 
Cardiff 
CF24 2 UD 
Tel: 0800 052 2526 
www.wwha.net 
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