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Rhagarweiniad 

 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (APCBB) yn Awdurdod Cynllunio Lleol 

(ACLl) sydd â phwrpas arbennig ac felly mae’n dal y cyfrifoldeb am gyflawni swyddogaeth gynllunio 

statudol ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol. Nid Awdurdod y Parc Cenedlaethol (APC), fodd bynnag, 

yw’r Awdurdod Tai. Mae’r swyddogaeth tai strategol yn gorffwys ar yr Awdurdodau Unedol (AauU) 

cyfansoddol, y mae ganddynt y cyfrifoldeb statudol o ddarganfod a mynd i’r afael â lefel yr angen am 

dai fforddiadwy.   

Wrth gynhyrchu ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) mae’r APC yn amlinellu sut y bydd y system 

gynllunio yn cyfrannu i fynd i’r afael â’r angen hwn drwy sefydlu gofynion am gyfraniadau tuag at dai 

fforddiadwy. 

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) hyn yn egluro’r prosesau sydd ynghlwm â sicrhau 

cyfraniadau Tai Fforddiadwy fel sy’n ofynnol dan Bolisi 28 y CDLl. 
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Proses Cyn-cais Tai Fforddiadwy  

 

Mae’r ddogfen hon yn egluro’r broses cyn-cais y mae’n rhaid ei dilyn cyn cyflwyno yr holl geisiadau sy’n 

golygu enillion tai net.  

Pwrpas y broses yw darganfod, cyn cyflwyno cais,   

 nifer y Tai Fforddiadwy sydd i gael eu cyfrannu yn unol â Pholisi 28  

 y math, y cyfuniad a deiliadaeth y tai sydd ei angen 

 p’un a fydd y cyfraniad ar y safle ynteu’n swm cymudedig  

 datrys dadleuon ynghylch ymarferoldeb 

 

Ni ellir penderfynu’n gadarnhaol ar geisiadau oni fydd y Broses Cyn-cais Tai Fforddiadwy hon wedi 

cael ei dilyn a phob cam wedi ei ddogfennu i ddangos bod y Swyddog Tai Strategol perthnasol wedi 

cymryd rhan ac wedi cytuno ar yr elfen tai fforddiadwy sy’n ofynnol ar gyfer y cynnig. 

Dengys Atodiad 7 siart llif o’r broses. 

 

Cam 1.    Darganfod yr Enillion Tai Net  

 

Y cam cyntaf yn unrhyw gais preswyl yw penderfynu a yw’r cynllun arfaethedig yn golygu 

enillion tai net.   (Gweler “Atodiad 1: Beth yw Enillion Net?”).    

Os bydd y cynnig yn golygu enillion tai net yna ewch ymlaen i Gam 2 

 

Cam 2. Penderfynu a oes angen y ddarpariaeth ar y safle ynteu fel swm 

cymudedig  

 

Darparu Tai Fforddiadwy ar y safle fydd yr arferiad lle mae nifer y Tai Fforddiadwy sydd i 

gael eu darparu yn nifer cyfan o unedau. Er enghraifft, datblygiad o 10 tŷ yn Aberhonddu, y 

byddai 2 ohonynt yn cael eu darparu fel tai fforddiadwy.   

 

Mewn amgylchiadau eithriadol bydd APC yn ystyried a yw’n fodlon nad yw darpariaeth ar y 

safle yn briodol. 

 

Lle mae nifer y Tai Fforddiadwy sydd i gael eu darparu yn cynnwys gofyniad i ddarparu  

cyfran o uned, caiff y rhwymedigaeth ei chyflawni drwy dalu Swm Cymudedig wedi ei gyfrifo 

yn ôl y fformiwla a geir yn Atodiad 5 y ddogfen hon. Mae dull gweinyddu Symiau Cymudedig 

wedi ei egluro yn Atodiad 6. 
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Gall hyn godi  

a)  Lle mae’r cynnig ar gyfer uned sengl 

neu  

b) Ar safleoedd mawr lle y bydd yr holl niferoedd cyfan o unedau yn cael eu 

darparu ar y safle ac y gofynnir am unrhyw gyfrannau o unedau fel swm 

cymudedig. (e.e. Lle mae’r ddarpariaeth yn cyfateb i 4.25 o Unedau, gofynnid am 

y 4 uned ar y safle, a’r cyfraniad o 0.25 uned fyddai elfen y swm cymudedig). 

 

Os bydd y cynnig yn gofyn am ddarpariaeth ar y safle ewch ymlaen i Gam 3. Os nad yw’r  

cynnig yn gofyn am ddarpariaeth ar y safle gwelwch Adran 6 Cyfrifo swm cymudedig a 

pharatowch Ymgymeriad Unochrog yn unol â hynny. 

 

Cam 3.   Cysylltu â Swyddog Tai Fforddiadwy yr Awdurdod Unedol perthnasol   

 

(Gweler “Atodiad 2:  Manylion Cyswllt Awdurdodau Unedol”) i gyfrifo: 

a. nifer y Tai Fforddiadwy sydd i gael eu darparu yn unol â Pholisi 28  

(Gweler “Atodiad 3: Targedau Cyfraniad Tai Fforddiadwy”) 

 

b. y math, y cyfuniad a deiliadaeth y tai sydd eu hangen  

Ar yr adeg yma (lle mae tai fforddiadwy ar y safle i gael eu darparu) efallai y bydd y Swyddog Tai 

Strategol (STS) yn cynnwys Landlord Cymdeithasol Cofrestredig (LCC), os mai’r ddeiliadaeth 

sydd ei hangen yw Rhentu Cymdeithasol neu Dai dros dro, sy’n galw am ei gyfranogiad ef). 

 

Cam 4  Datrys Unrhyw Ddadleuon ynghylch Ymarferoldeb Cynllun  

 

Os bydd yna anghytundeb rhwng partïon ynghylch ymarferoldeb y cynllun gyda’r cyfraniad y 

gofynnir amdano, defnyddiwch y broses a esboniwyd ym Mholisi 28 (Gweler “Atodiad 4: Proses 

Dadl ynghylch Ymarferoldeb Cynllun”). 
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Atodiad 1: Beth yw enillion net? 

 

Yn unol â Pholisi 28 y CDLl bydd yr APC yn gofyn am gyfraniad tai fforddiadwy gan ddatblygiad fydd 

yn arwain at enillion net yn nifer y tai. Mae’r enghreifftiau canlynol yn egluro’r hyn y mae’r Awdurdod 

yn ei ddiffinio fel ‘enillion net’ 

1. Ar ddatblygiadau newydd lle nad oes tai yn bodoli, cyfanswm nifer yr anheddau arfaethedig 

yw’r enillion net. 

 

2. Lle bo nifer yr anheddau newydd a gynigir yr un fath â nifer yr anheddau y maent yn eu 

disodli, nid oes enillion net. 

 

3. Lle cynigir isrannu annedd (anheddau) presennol, yr enillion net yw’r nifer terfynol o 

anheddau a gynigir ar ôl tynnu nifer yr anheddau oedd ar y safle’n wreiddiol. 

 

4. Lle y cynigir newid defnydd o ddibreswyl i breswyl, cyfanswm y nifer o anheddau a gynigir o 

ganlyniad i hynny fydd yr enillion net. 

 

5. Pan gynigir addasu anheddau presennol, nad oeddent ar gael ar y farchnad agored o’r blaen, 

i’w troi’n anheddau fydd ar gael ar y farchnad agored, nifer yr anheddau a gynigir fydd yr 

enillion net.  
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Atodiad 2: Manylion Cyswllt Swyddogion Tai Strategol 

Awdurdodau Unedol  

 

Cyngor Sir Powys  

Terry Flynn 

E-bost: Terry.flynn@powys.gov.uk  

Ffôn: 07836 686329 

Cyngor Sir Fynwy  

Lousie Corbett 

E-bost: LouiseCorbett@Sir Fynwy.gov.uk 

Cyngor Sir Gaerfyrddin  

Matt Miller 

Rheolwr Gwasanaethau Tai 

E-bost:  mmiller@Sir Gaerfyrddin.gov.uk  

Ffôn: 01554 899320 

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

E-bost: jonathan.davies@merthyr.gov.uk  

Ffôn: 01685 725247 

 

Torfaen 

Lesley Groves 

E-bost: Lesley.groves@torfaen.gov.uk 

Ffôn: 01495 742632  

 

Blaenau Gwent 

Nicola Somerville 

E-bost: Nicola.Somerville@blaenau-gwent.gov.uk 

Ffôn: 07807745217 

Rhondda Cynnon Taf 

TBC1 
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Atodiad 3: Targedau’r Cyfraniad Tai Fforddiadwy  

 

a) Targedau 

Mae Polisi 28 y CDLl yn nodi targedau’r cyfraniad Tai Fforddiadwy cysylltiedig â phob un o’r tair 

Ardal Is-farchnad Tai a nodwyd fel a ganlyn: 

i) Is-farchnad y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel:    30% fforddiadwy  

 

ii) Is-farchnad Aberhonddu, Sir Gaerfyrddin a’r Berfeddwlad Wledig:  20% fforddiadwy  

 

iii) Is-farchnad Blaenau’r Cymoedd (BC) a’r De Gwledig:   0% fforddiadwy 

 

b) Tabl o Dargedau ar gyfer Aneddiadau’r CDLl 

Dengys y tabl isod leoliad Aneddiadau (fel y’u nodir yn Hierarchaeth Aneddiadau’r CDLl) mewn 

perthynas â’r Ardaloedd Is-farchnad Tai Fforddiadwy ac mae’n nodi targed perthnasol y 

cyfraniad tai fforddiadwy ar gyfer yr ardal honno. 

 

Anheddiad 

(Lefel Hierarchaeth) 
Ardal Is-farchnad  

Y Gyfran 

Ofynnol 
Awdurdod Unedol 

Aberhonddu (1) Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 20% Cyngor Sir Powys 

Bwlch (3) Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 20% Cyngor Sir Powys 

Cefn Bryn Brain (3) Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig 0% Cyngor Sir Gaerfyrddin  

Crai (3) Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 20% Cyngor Sir Powys 

Crughywel (2) Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel  30% Cyngor Sir Powys 

Gilwern (3) Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel  30% Cyngor Sir Fynwy 

Gofilon (3) Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel  30% Cyngor Sir Fynwy 

Y Gelli Gandryll  (2) Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel  30% Cyngor Sir Powys 

Libanus (3) Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 20% Cyngor Sir Powys 

Llanbedr (3) Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel  30% Cyngor Sir Powys 

Llanfihangel Crucornau (3) Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel  30% Cyngor Sir Fynwy 

Llan-gors (3) Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 20% Cyngor Sir Powys 

Llanigon (3) Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel  30% Cyngor Sir Powys 

Llanspyddid (3) Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 20% Cyngor Sir Powys 

Pencelli (3) Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 20% Cyngor Sir Powys 

Pennorth (3) Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 20% Cyngor Sir Powys 

Pontneddfechan  (3) Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig 0% Cyngor Sir Powys 

Pontsticill (3) Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig 0% Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr 

Pontsenni & Defynnog (2) Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 20% Cyngor Sir Powys 

Talgarth (2) Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 20% Cyngor Sir Powys 

Talybont ar Wysg (3) Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 20% Cyngor Sir Powys 
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c) Tabl Targedau fesul Ardal Cod Post  

Dengys y tabl isod leoliad Aneddiadau (fel y’u nodir yn Hierarchaeth Aneddiadau’r CDLl) 

mewn perthynas â’r Ardaloedd Is-farchnad Tai Fforddiadwy ac mae’n nodi targed perthnasol 

y cyfraniad tai fforddiadwy ar gyfer yr ardal honno. 

 
  

Sector 
Cod Post 

Cyfraniad Ardal Is-farchnad y CDLl Aneddiadau’r CDLl Sir 

CF 

CF44 0 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig 
 

Rhondda Cynon Taf 

CF44 9 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig Pontneddfechan; Ystradfellte; 

Penderyn 

Powys/RhCT/Castel

l-nedd Port Talbot 

CF48 2 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig Pontsticill Merthyr 

HR HR3 5 30% Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel Y Gelli Gandryll; Llanigon Powys 

LD 

LD3 0 20% Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig Talgarth Powys 

LD3 7 20% Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 

Aberhonddu (Dwyrain); 
Talybont-ar-Wysg; Llan-gors; 

Pencelli; Bwlch; Pennorth; 
Llanfrynach 

Powys 

LD3 8 20% Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 

Aberhonddu (SW); Libanus; 
Crai; Defynnog; Pontsenni; 

Felin Crai; Llanspyddid; 
Trecastell 

Powys 

LD3 9 20% Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig Aberhonddu (North); Cradoc Powys 

NP 

NP22 4 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig 
  

Powys 

NP23 4 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig 
  

Blaenau Gwent 

NP23 5 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig 
  

Powys 

NP4 8 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig 
  

Torfaen 

NP4 9 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig   Torfaen 

NP7 0 30% Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel Maesygwartha Sir Fynwy 

NP7 0 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig Clydach; Llanelli;  Sir Fynwy 

NP7 7 30% Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel 
  

Sir Fynwy 

NP7 8 30% Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel Llanfihangel Crucornau,  Sir Fynwy 

NP7 9 30% Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel Gofilon; Gilwern Sir Fynwy 

NP8 1 30% Y Fenni, y Gelli Gandryll a Chrughywel 

Crughywel; Cwmdu; 
Llangrwyne; Llangenni; 
Llangadog; Llangynidr; 

Llanbedr; Tretŵr; Llangenni 

Powys 
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SA 

SA9 1 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig  Ynyswen Powys 

SA9 2 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig Cefn Bryn Brain; Rhosaman Sir Gaerfyrddin 

SA10 9 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig 
  

Powys 

SA18 1 20% Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig   Sir Gaerfyrddin 

SA18 2 20% Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig  Sir Gaerfyrddin 

SA18 2 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig 
  

Sir Gaerfyrddin 

SA18 3 0% Blaenau’r Cymoedd a’r De Gwledig 
  

Sir Gaerfyrddin 

SA19 6 20% Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig  Sir Gaerfyrddin 

SA19 7 20% Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig 
  

Sir Gaerfyrddin 

SA19 9 20% Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig Capel Gwynfe;  Sir Gaerfyrddin 

SA20 0 20% Aberhonddu a’r Berfeddwlad Wledig  Sir Gaerfyrddin 
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Atodiad 4: Proses Dadl ynghylch Ymarferoldeb Cynllun  

 

Os oes modd i’r ymgeisydd yn rhesymol ddangos yn ysgrifenedig er bodlonrwydd i APC fod yna 

ffactorau arwyddocaol sy’n golygu nad yw’r cynllun yn ymarferol o dan darged y cyfraniad tai 

fforddiadwy fel y’i nodir ym mholisi 28, bydd yr APC yn ceisio gwirio hyn drwy ddefnyddio Pecyn 

Cymorth Arfarnu Datblygiad y 3 Draig (DAT) (neu broses gyfatebol a ddefnyddir gan APC ar y pryd) 

gan droi yn y pen draw at y Prisiwr Dosbarth neu asesydd ymarferoldeb cyfatebol. 

Codir ar y Datblygwr am gost cyfeirio dadleuon ynghylch ymarferoldeb at brisiwr annibynnol. 

Bydd angen tai fforddiadwy o hyd ar y lefel y profwyd ei bod yn ymarferol drwy’r broses wirio 

uchod. 

 

Atodiad 5: Fformiwla Gyfrifo ar gyfer Swm Cymudedig 

 

Cyfrifir Symiau Cymudedig ar sail canran yn unol â Chanllawiau Costau Derbyniol Llywodraeth 

Cymru (ACG) (seiliedig ar ddiweddariad diweddar o’r Canllawiau Cost Derbyniol gan LlC) 

Mae’r Canllawiau Costau Derbyniol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn fesur cydnabyddedig 

o’r gost o ddarparu tai fforddiadwy mewn gwahanol gymunedau ledled Cymru. 

Felly, bydd cyfrifo symiau cymudedig yn seiliedig ar yr egwyddor o beri bod cyfraniad y datblygwr yn 

cyfateb i lefel y grant a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru o 58% o’r Canllawiau Costau Derbyniol. 

Felly y fformiwla ar gyfer cyfrifo swm cymudedig fydd  

 

Cyfraniad Swm Cymudedig  =  A  x B x C 

Lle mae 

A =  nifer yr unedau 

B = 58% o ACG (ar gyfer y math perthnasol o eiddo ac ardal band) 

C = % yr ardal is-farchnad berthnasol (gweler Atodiad 3) 
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Atodiad 6: Gweinyddu Swm Cymudedig  

 

Rhaid i unrhyw swm cymudedig taladwy gael ei dderbyn gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn 

unol â’r amseriadau a nodir yn y cytundeb A106. Bydd APC yn trosglwyddo unrhyw arian a 

gesglir i’r Awdurdod Unedol perthnasol ar gyfer darparu tai fforddiadwy. Yn yr achos hwn, yr 

Awdurdod Unedol perthnasol yw ardal yr Awdurdod Unedol y cynhyrchwyd yr arian A106 

ynddi. 

Rhaid i’r terfyn amser ar gyfer cadw swm cymudedig ffurfio rhan o Gytundeb Adran 106. 

Rhaid i’r pwynt pan fydd y Swm Cymudedig yn dod yn daladwy gael ei ddiffinio yn yr un 

Cytundeb Adran 106. 

Bydd yr Awdurdod Unedol perthnasol yn gwario’r arian yn unol â chytundeb lefel gwasanaeth 

rhwng yr Awdurdod Unedol ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol. 
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Atodiad 7: Siart Llif y Broses 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

Dim angen tai 

fforddiadwy 

Cam 1 

Ydy’r cynllun arfaethedig yn cynnwys enillion tai net? 

(Gweler Atodiad 1: Beth yw Enillion Net) 

 

(See “Appendix 1: What is Net Gain?”) 

 

YDY 

NA 

Ewch ymlaen i Gam 2 
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Ydy nifer y Tai Fforddiadwy 

sydd i gael eu darparu yn 

cyfateb i nifer cyfan o unedau? 

 

Bodlonir y rhwymedigaeth 

drwy dalu Swm 

Cymudedig a gyfrifir yn ôl 

y fformiwla a bennwyd.  

(gweler Adran 6: Fformiwla 

Gyfrifo ar gyfer Swm 

Cymudedig) 

 

 

 

Rhagdybir y darperir y Tai Fforddiadwy 

ar y safle. 

Ewch ymlaen i Gam 3 

 

 

 

NA 

Ydy nifer y tai sy’n ofynnol 

yn cyfateb i lai nag un uned? 

 

 

 

 

 

Ydy nifer y tai sy’n ofynnol yn 

cyfateb i unedau cyfan a 

chyfrannau o unedau? 

E.e. Y ddarpariaeth yn cyfateb i 4.25 

uned  

Darperir yr holl nifer cyfan o unedau 

ar y safle a gofynnir am unrhyw 

gyfrannau o unedau fel swm 

cymudedig wedi ei gyfrifo yn ôl y 

fformiwla atodedig.   

 

(e.e. Lle bo’r ddarpariaeth yn cyfateb i 

4.25 uned, gofynnid am y 4 uned ar y 

safle, a gofynnid am y cyfraniad o 0.25 

uned fel elfen y swm cymudedig). 

 

 

 

 

 

YDY 

YDY 

NA

O 

Cam 2  Penderfynu a oes angen y ddarpariaeth ar y safle ynteu fel swm cymudedig  

Dilynwch y broses i benderfynu sut y bodlonir y rhwymedigaeth i ddarparu’r nifer o unedau y cytunwyd arno 

 

YDY 

NA 



Cynllun Datblygu Lleol  
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Canllawiau Cynllunio Atodol 
Polisi 28: Cyfraniadau Tai Fforddiadwy 

 
 

 

 

Tudalen 16 o 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Step 2  Contact the relevant Unitary Authority  Affordable Housing Officer 

  (See Appendix 2:  Contact Details of UA’s”) 

  to calculate: 

 

a. amount of Affordable Housing to be provided according to Policy 13  

(See “Appendix 3: Affordable Housing Contribution Targets”) 

 

b. type mix and tenure of housing needed 

At this stage the Affordable Housing Officer (AHO) may involve a Registered Social Landlord (RSL) if the tenure 

requirement is Social Rented or Intermediate Housing requiring their involvement) 

Gweithredu’r Broses a nodwyd ym 

Mholisi 28. 

(Gweler “Atodiad 4: Proses Dadl ynghylch 

Ymarferoldeb Cynllun”). 

 

 

Cam 4 Oes yna anghytundeb rhwng y partïon ynglŷn ag 

ymarferoldeb y cynllun gyda’r cyfraniad y gofynnir 

amdano? 

OES 

Ydy’r ddadl wedi ei 

datrys?

d 

 

 

NO 

Paratoi Cytundeb A106  

NA 

Cam 3          Cysylltu â Swyddog Tai Fforddiadwy’r Awdurdod Unedol perthnasol  

  (Gweler “Atodiad 2:  Manylion Cyswllt Awdurdodau Unedol”) 

  i gyfrifo: 

 

a. nifer y Tai Fforddiadwy sydd i gael eu darparu yn unol â Pholisi 28  

(Gweler “Atodiad 3: Targedau Cyfraniad Tai Fforddiadwy”) 

b. y math, y cyfuniad a deiliadaeth y tai sydd eu hangen  

Ar yr adeg yma efallai y bydd y Swyddog Tai Strategol (STS) yn cynnwys Landlord Cymdeithasol 

Cofrestredig (LCC) os mai’r ddeiliadaeth sydd ei hangen yw Rhentu Cymdeithasol neu Dai dros dro, sy’n 

galw am ei gyfranogiad ef) 

 

 

c. amount of Affordable Housing to be provided according to Policy 28  

(See “Appendix 3: Affordable Housing Cyfraniad Targets”) 

 

d. type mix and tenure of housing needed 

At this stage the Affordable Housing Officer (AHO) may involve a Registered Social Landlord (RSL) if the tenure 

requirement is Social Rented or Intermediate Housing requiring their involvement) 

 

NA 

Gwrthod y Cais 

 

YDY 
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Atodiad 8  Esiampl o Gytundeb Adran 106 

 

 

DYDDIEDIG 20[   ] 

RHODDWYD GAN: 

 

[MANYLION Y PERCHENNOG] 

 

A 

 

[MANYLION Y BENTHYCIWR] 

 

I 

 

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG 

 

 

 

RHWYMEDIGAETH GYNLLUNIO FEL YMGYMERIAD UNOCHROG  

Dan Adran 106 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 mewn perthynas â 

[                                               ]                                              

 

 

 

  



Cynllun Datblygu Lleol  
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Canllawiau Cynllunio Atodol 
Polisi 28: Cyfraniadau Tai Fforddiadwy 

 
 

 

 

Tudalen 18 o 27 

 

 

Rhoddir yr ymgymeriad unochrog hwn y          diwrnod hwn o                            20[  ]         

GAN: 

[MANYLION Y PERCHENNOG] o [   ] (“Perchennog”)  

[MANYLION Y BENTHYCIWR] o [   ] (“Benthyciwr”) 

I: 

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG o Blas y Ffynnon, Cambrian Way, 

Aberhonddu, Powys LD3 7HP (“Awdurdod”) 

CEFNDIR 

Yr Awdurdod yw’r awdurdod cynllunio lleol i ddibenion Deddf 1990 ar gyfer yr ardal y mae’r Safle 

wedi ei leoli ynddi a’r person sydd â hawl i orfodi’r rhwymedigaethau sydd wedi eu cynnwys yn yr 

Ymgymeriad hwn.  

Y Perchennog yw [perchennog rhydd-ddaliad / deiliad les] y Safle [yn ddarostyngedig i’r Gwarant ond 

fel arall] yn rhydd o lyffetheiriau a fyddai’n atal y Perchennog rhag ymrwymo i’r Ymgymeriad hwn. 

[Y Benthyciwr yw deiliad y Gwarant mewn perthynas â’r [rhan o’r] Safle ac mae wedi cytuno i 

ymrwymo i’r Ymgymeriad hwn i roi ei gydsyniad i delerau’r Ymgymeriad hwn].  

Mae’r Perchennog wedi gwneud y Cais Cynllunio ac mae’n bwriadu cyflawni’r Datblygiad yn unol â’r 

Caniatâd Cynllunio. 

Mae’r Perchennog [a’r Benthyciwr] yn rhoi’r Ymgymeriad hwn er mwyn cydymffurfio â’r 

darpariaethau yn y Cynllun Datblygu Lleol a’r Canllawiau Cynllunio Atodol sy’n ymwneud â darparu 

cyfraniad ariannol i’w ddefnyddio tuag at ddarparu Tai Fforddiadwy. 

TELERAU CYTUNEDIG 

I ddibenion yr Ymgymeriad hwn bydd ystyron yr ymadroddion canlynol fel a ganlyn:   

“Deddf 1990” Deddf Gynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y’i 
diwygiwyd); 

“Tai Fforddiadwy” Tai lle mae yna fecanweithiau yn eu lle i 
sicrhau eu bod yn fforddiadwy i’r rheiny na 
allant fforddio i rentu na phrynu tai sydd ar 
gael yn gyffredinol ar y farchnad agored; 

“Cyfraniad Tai Fforddiadwy” y swm o [                 ] (£[               ]) sef y 
cyfraniad a gyfrifwyd yn unol â’r Canllawiau 
Cynllunio Atodol tuag at ddarparu Tai 
Fforddiadwy yn unol â’r  Cynllun Datblygu 
Lleol a’r CCA; 
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“Dechrau Datblygu” Y dyddiad y mae unrhyw waith sylweddol  (fel 
y’i diffinnir yn Adran 56(4) o Ddeddf 1990) sy’n 
ffurfio rhan o’r Datblygiad yn dechrau cael ei 
wneud; 

“Datblygiad” Datblygiad y Safle fel yr eglurwyd yn y Cais 
Cynllunio; 

“Annedd” unrhyw annedd (yn cynnwys tŷ, fflat neu fflat 
deulawr) wedi ei hadeiladu ar y Safle yn unol 
â’r Caniatâd Cynllunio; 

“Rhybudd Gweithredu” hysbysiad ysgrifenedig i fod yn i raddau 
helaeth yn y ffurf sydd ynghlwm yn Atodiad 1 
i’w gyflwyno i’r Awdurdod yn unol â chymal 
3.1; 

“Mynegai” Mynegai Prisiau Manwerthu Pob Eitem a 
gyhoeddir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol; 

“Cyfradd Llog” [       ]% y flwyddyn uwchlaw [               ]; 

“Meddiannaeth” “Meddiannu” a 
“Ym meddiant” 

meddiannu i ddibenion a ganiateir gan y 
Caniatâd Cynllunio ond heb gynnwys 
meddiannaeth i bersonél sy’n adeiladu, yn 
gosod dodrefn neu’n addurno ar gyfer 
marchnata neu arddangos neu feddiannu 
mewn perthynas â gweithrediadau diogelwch; 

“Cynllun Datblygu Lleol” Cynllun Datblygu Lleol Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a fabwysiadwyd gan yr 
Awdurdod ar 17 Rhagfyr 2013; 

“Cynllun” y cynllun sydd ynghlwm wrth yr Ymgymeriad 
hwn; 

“Cais Cynllunio” cais am ganiatâd cynllunio [amlinellol]/[llawn] 
wedi ei ddilysu gan yr Awdurdod ar [                ] 
ac y dyrannwyd iddo’r cyfeirnod [                  ]; 

“Caniatâd cynllunio” y caniatâd cynllunio i’w roi gan yr Awdurdod 
yn unol â’r Cais Cynllunio; 

“Gwarant” [tâl cyfreithiol] [morgais] y Safle [ac eiddo 
arall] dyddiedig [              ] a wnaed rhwng (1) y 
Perchennog a (2) y Benthyciwr; 

“Safle” Y tir rhydd-ddaliad yn [               ] a gofrestrwyd 
yng Nghofrestrfa Tir Ei Mawrhydi dan Rif Teitl  
[               ] a ddangosir i’w adnabod o fewn 
ymyl coch ar y Cynllun ac y gellir gorfodi’r 
Ymgymeriad hwn yn ei erbyn; 

“CCA” Canllawiau Cynllunio Atodol yr Awdurdod ar 
Bolisi 28: Cyfraniadau Tai Fforddiadwy a 
fabwysiadwyd ar [                   ]; 

“Diwrnod Gwaith” diwrnod (ac eithrio Dydd Sadwrn, Dydd Sul 
neu ŵyl gyhoeddus yng Nghymru) pan fydd 
banciau yng Nghaerdydd ar agor i fusnes. 
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Yn yr Ymgymeriad hwn: 

ni fydd penawdau cymalau yn effeithio ar ddehongliad yr Ymgymeriad hwn; 

mae person yn cynnwys person naturiol, corff corfforaethol neu anghorfforedig (p’un a oes ganddo 

bersonoliaeth gyfreithiol ar wahân ai peidio); 

rhaid i gyfeiriad at gwmni gynnwys unrhyw gwmni, corfforaeth neu gorff corfforaethol arall, ble 

bynnag a sut bynnag y cafodd ei ymgorffori neu ei sefydlu; 

oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall, bydd geiriau yn yr unigol yn cynnwys y lluosog a geiriau 

yn y lluosog yn cynnwys yr unigol; 

oni bai bod y cyd-destun yn mynnu fel arall, bydd cyfeiriad at un rhyw yn cynnwys cyfeiriad at y 

rhywiau eraill; 

bydd cyfeiriad at unrhyw barti yn cynnwys cynrychiolwyr personol, olynwyr neu aseiniaid 

cymeradwy y parti hwnnw ac yn achos yr Awdurdod olynwyr ei swyddogaethau statudol perthnasol; 

mae cyfeiriad at statud neu ddarpariaeth statudol yn gyfeiriad ato fel y cafodd ei ddiwygio, ei 

ymestyn neu ei ailddeddfu o bryd i’w gilydd a bydd yn cynnwys unrhyw is-ddeddfwriaeth a wneir o 

bryd i’w gilydd; 

nid yw cyfeiriad at ysgrifennu neu ysgrifenedig yn cynnwys negeseuon ffacs nac e-bost; 

mae cyfeiriad at "yr Ymgymeriad hwn" neu at unrhyw gytundeb neu ddogfen arall y cyfeirir ato yn yr 

Ymgymeriad hwn yn gyfeiriad at yr Ymgymeriad hwn neu unrhyw ddogfen neu weithred arall a 

amrywiwyd neu a osodwyd yn ei le (ym mhob achos, ac eithrio’n groes i ddarpariaethau’r 

Ymgymeriad hwn) o bryd i’w gilydd; 

mae cyfeiriadau at gymalau a chynlluniau yn gyfeiriadau at gymalau a chynlluniau’r Ymgymeriad 

hwn; 

mae rhwymedigaeth yn yr Ymgymeriad hwn ar berson i beidio â gwneud rhywbeth yn cynnwys 

rhwymedigaeth i beidio â chytuno na chaniatáu i’r peth hwnnw gael ei wneud; 

dehonglir unrhyw ymadrodd a gyflwynir gan y termau - gan gynnwys, yn cynnwys, yn benodol - neu 

unrhyw ymadrodd cyffelyb fel un darluniadol ac ni fydd yn cyfyngu ar ystyr y geiriau sy’n 

rhagflaenu’r termau hynny; a 

pan fo rhwymedigaeth i’w chyflawni gan fwy nag un person, gellir gorfodi’r rhwymedigaeth yn erbyn 

pob person a rwymir ar y cyd yn y modd hwnnw ac yn erbyn pob un ohonynt yn unigol. 

DARPARIAETHAU STATUDOL 

Rhwymedigaethau cynllunio yw’r rhwymedigaethau a geir yng nghymal 3 yr Ymgymeriad hwn i 

ddibenion Adran 106 o Ddeddf 1990 a chânt eu cofnodi gan y Perchennog a’r Benthyciwr gyda’r 

bwriad o rwymo’r buddiannau a ddelir yn y Safle a’u priod olynwyr ac aseiniaid. 
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Daw’r Ymgymeriad hwn i rym ar y dyddiad y rhoddir y Caniatâd Cynllunio. 

Mae’r rhwymedigaethau a geir yng nghymal 3 o’r Ymgymeriad hwn yn rhai y gellir eu gorfodi gan yr 

Awdurdod yn unol ag Adran 106 o Ddeddf 1990. 

Cydnabyddir bod y rhwymedigaethau sydd wedi eu cynnwys yn yr Ymgymeriad hwn: 

yn angenrheidiol i wneud y Datblygiad yn dderbyniol o safbwynt cynllunio; 

yn uniongyrchol gysylltiedig â’r Datblygiad; ac  

yn perthyn yn deg ac yn rhesymol o ran graddfa a math i’r Datblygiad. 

RHWYMEDIGAETHAU 

Mae’r Perchennog yn ymrwymo i’r Awdurdod: 

i gyflwyno i’r Awdurdod y Rhybudd Gweithredu heb fod yn hwyrach na [phum] Diwrnod Gwaith cyn 

Dechrau Datblygu; 

rhoi hysbysiad ysgrifenedig i’r Awdurdod o’r dyddiad y mae’r annedd gyntaf i gael ei Meddiannu heb 

fod yn hwyrach na [deng] Niwrnod Gwaith cyn y cyfryw ddyddiad; 

talu’r Cyfraniad Tai Fforddiadwy i’r Awdurdod [cyn Meddiannu’r Annedd gyntaf].  

CANIATÂD Y BENTHYCIWR 

Mae’r Benthyciwr yn cydnabod ac yn datgan bod yr Ymgymeriad hwn wedi ei wneud gan y 

Perchennog gyda’i ganiatâd ac y bydd y Gwarant yn dod i rym yn ddarostyngedig i’r Ymgymeriad 

hwn AR YR AMOD na fydd y Benthyciwr yn atebol fel arall o dan yr Ymgymeriad hwn oni bai ei fod yn 

cymryd meddiant o’r Safle ac os felly bydd yr Ymgymeriad hwn yn ei rwymo yntau fel pe bai’n 

berson sy’n cael y teitl gan y Perchennog. 

GRADDAU’R ATEBOLRWYDD 

Ni chaiff neb fod yn atebol am dorri rhwymedigaeth neu gyfyngiad a gynhwysir yn yr Ymgymeriad 

hwn ar ôl ildio ei holl fuddiant yn y Safle, ac eithrio mewn perthynas ag unrhyw dor-rheol oedd yn 

bod cyn iddo ildio’r cyfryw fuddiant. 

PENDERFYNIAD 

Penderfynir ar yr Ymgymeriad hwn ac ni fydd yn cael unrhyw effaith bellach os bydd y Caniatâd 

Cynllunio: 

yn dod i ben cyn Dechrau Datblygu; 

yn cael ei amrywio neu ei ddirymu ac eithrio ar gais y Perchennog; neu 

yn cael ei ddiddymu yn dilyn her gyfreithiol lwyddiannus  
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PRIDIANT TIR LLEOL 

Bwriedir i’r Ymgymeriad hwn fod yn bridiant tir lleol ac wedi’i gofrestru felly gan yr Awdurdod. 

LLOG AR DALIAD HWYR 

Os na fydd y Cyfraniad Tai Fforddiadwy wedi’i dalu i’r Awdurdod cyn Meddiannu’r Annedd gyntaf yn 

unol â chymal 3.3, yna mae’r Perchennog yn ymrwymo i dalu llog ar y Cyfraniad Tai Fforddiadwy am 

y cyfnod o’r dyddiad dyledus hyd at ac yn cynnwys y dyddiad talu ar y Gyfradd Llog. 

MYNEGEIO 

Bydd y Cyfraniad Tai Fforddiadwy yn cael ei gynyddu o swm sy’n cyfateb i’r cynnydd yn y Mynegai o 

ddyddiad yr Ymgymeriad hwn tan y dyddiad y mae’r swm hwnnw’n daladwy. 

PERCHNOGAETH 

Mae’r Perchennog yn gwarantu nad oes gan unrhyw berson ar wahân i’r Perchennog [a’r 

Benthyciwr] unrhyw fuddiant cyfreithiol neu ecwitïol yn y Safle ac os gofynnir iddo bydd yn darparu 

manylion llawn y teitl cyfreithiol i’r Awdurdod. 

Hyd nes y cydymffurfir â’r rhwymedigaethau yng nghymal 3 yr Ymgymeriad hwn, bydd y Perchennog 

yn rhoi i’r Awdurdod o fewn 20 Diwrnod Gwaith, fanylion canlynol unrhyw drawsgludiad, 

trosglwyddiad, prydles, aseiniad, morgais neu unrhyw gymyniad arall yr ymrwymwyd iddo mewn 

perthynas â’r cyfan neu unrhyw ran o’r Safle: 

enw a chyfeiriad y person y gwnaed y cymyniad iddo: a 

natur a maint y buddiant a gymynwyd. 

HYSBYSIADAU 

Rhaid i unrhyw hysbysiad neu gyfathrebiad arall y mae’n ofynnol ei roi dan yr Ymgymeriad hwn fod 

yn ysgrifenedig a rhaid ei ddanfon yn bersonol neu ei anfon drwy’r post gyda’r dosbarth cyntaf wedi 

ei dalu neu ddanfoniad cofnodedig neu drwy negesydd masnachol i unrhyw berson y mae’n ofynnol 

iddo dderbyn yr hysbysiad neu’r cyfathrebiad yn ei gyfeiriad fel y’i rhoddir isod:  

Awdurdod: Cyfarwyddwr Cynllunio, Plas y Ffynnon, Cambrian Way, Aberhonddu, Powys LD3 7HP; 

Perchennog: [                              ];  

Benthyciwr: [                         ] 

Neu fel y pennwyd fel arall gan y person perthnasol drwy hysbysiad yn ysgrifenedig i berson arall. 

Ystyrir bod unrhyw hysbysiad neu gyfathrebiad arall wedi cael ei dderbyn yn unol â hynny:  

Os danfonwyd ef yn bersonol, pan adawyd ef yn y cyfeiriad ac ar gyfer y cyswllt y cyfeiriwyd ato yn y 

cymal hwn;  
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os anfonwyd ef drwy’r post gyda’r dosbarth cyntaf wedi ei dalu neu gan ddefnyddio danfoniad 

cofnodedig, am 9.00 a.m. ar yr ail Ddiwrnod Gwaith ar ôl ei bostio; neu  

os danfonwyd gan negesydd masnachol, ar y dyddiad ac ar yr amser y llofnodwyd derbynneb y 

negesydd. 

HAWLIAU TRYDYDD PARTI 

Ni fydd gan unrhyw berson heblaw’r Awdurdod ac olynwyr ei swyddogaethau statudol unrhyw 

hawliau i orfodi unrhyw un o delerau’r Ymgymeriad hwn o dan Ddeddf Contractau (Hawliau Trydydd 

Partïon) 1999. 

TORIAD 

Os bydd unrhyw lys neu awdurdod cymwys yn darganfod bod unrhyw ddarpariaeth yn yr 

Ymgymeriad hwn (neu ran o unrhyw ddarpariaeth) yn annilys, yn anghyfreithlon neu’n amhosibl ei 

gorfodi, rhaid ystyried bod y ddarpariaeth neu’r rhan-ddarpariaeth honno, i’r graddau y bo’n 

ofynnol, wedi’i dileu, ac ni fydd effaith ar ddilysrwydd na’r gallu i orfodi y darpariaethau eraill yn yr 

Ymgymeriad hwn. 

Pe bai unrhyw ddarpariaeth annilys, amhosibl ei gorfodi neu anghyfreithlon yn yr Ymgymeriad hwn 

yn ddilys, yn bosibl ei gorfodi ac yn gyfreithlon pe bai rhyw ran ohoni yn cael ei dileu, rhaid i’r partïon 

ddiwygio darpariaeth o’r fath fel ei bod, fel y’i diwygiwyd, yn gyfreithlon, yn ddilys ac yn bosibl ei 

gorfodi, ac, i’r graddau mwyaf posibl, yn cyflawni bwriad masnachol gwreiddiol y partïon. 

CYFRAITH LYWODRAETHOL 

Rhaid i’r Ymgymeriad hwn ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy’n deillio ohono neu mewn cysylltiad 

ag ef neu ei destun neu ei ffurf (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau nad ydynt yn gytundebol) 

gael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr sy’n gymwys i Gymru. 

Cyflawnwyd yr Ymgymeriad hwn fel gweithred ac fe’i cyflwynir ac mae’n dod i rym ar y dyddiad a 

nodir ar ei ddechrau. 
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ATODIAD 1 

RHYBUDD GWEITHREDU 

 

I: Cyfarwyddwr Cynllunio, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ym Mhlas y        

Ffynnon, Cambrian Way, Aberhonddu, Powys, LD3 7HP  

 

ODDI WRTH: 

 

 

 

DATBLYGIAD: 

 

 

CANIATÂD CYNLLUNIO PERTHNASOL: [cyf ACLl] 

 

CYTUNDEB ADRAN 106 PERTHNASOL/YMGYMERIAD UNOCHROG: [dyddiad] rhwng [partïon] 

(“Gweithred Adran 106”) 

 

Rydym ni [               ] drwy hyn yn hysbysu’r Awdurdod ein bod yn bwriadu dechrau datblygu ar [  ] 

20[    ].  Yr hysbysiad hwn yw’r Rhybudd Gweithredu a gyflwynir yn unol â chymal [   ] o Atodlen          

[ ] y Weithred Adran 106. 

 

DYDDIEDIG y   diwrnod hwn o    20[    ] 

 

............................................................................ 

Llofnodwyd gan yr Ymgeisydd 

neu lofnodwr awdurdodedig yr Ymgeisydd  

 



Cynllun Datblygu Lleol  
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Canllawiau Cynllunio Atodol 
Polisi 28: Cyfraniadau Tai Fforddiadwy 

 
 

 

 

Tudalen 25 o 27 

 

LLOFNODWYD fel GWEITHRED gan 

 

[PERCHENNOG UNIGOL] 

 

 
…………………………………………… 
Llofnod 

     

 

Ym mhresenoldeb:                                       
    

Enw: 

 

Galwedigaeth: 

 

Cyfeiriad:  

 

 

 

LLOFNODWYD fel GWEITHRED gan 

[MANYLION PERCHENNOG Y CWMNI]  

Yn gweithredu drwy: 

 

 
…………………………………………… 

 

Cyfarwyddwr  

 

 

…………………………………………... 

Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd 
 



Cynllun Datblygu Lleol  
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Canllawiau Cynllunio Atodol 
Polisi 28: Cyfraniadau Tai Fforddiadwy 

 
 

 

 

Tudalen 26 o 27 

 

 

LLOFNODWYD fel GWEITHRED gan 

[MANYLION Y BENTHYCIWR]  

 

……………………………………………  

Cyfarwyddwr  

 

…………………………………………... 

Cyfarwyddwr/Ysgrifennydd 
 

  



Cynllun Datblygu Lleol  
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Canllawiau Cynllunio Atodol 
Polisi 28: Cyfraniadau Tai Fforddiadwy 

 
 

 

 

Tudalen 27 o 27 

 

Atodiad 9 Rhaeadr ar gyfer defnyddio Symiau Cymudedig Tai 

Fforddiadwy  

 

Rhaid defnyddio Symiau Cymudedig i ateb anghenion y gymuned leol am dai fforddiadwy. Eglurir y 

rhaeadr ar gyfer gwario arian o’r fath isod.  

a) Anheddiad; os nad oes cynlluniau addas ar gael, yna 

b) Ardal Cyngor Tref/Cymuned; os nad oes cynlluniau addas ar gael, yna 

c) Ardaloedd Cyngor Tref/Cymuned cyfagos o fewn ardal y Parc Cenedlaethol; os nad 

oes cynlluniau addas ar gael, yna 

d) Ardal weinyddol y Cyngor o fewn y Parc Cenedlaethol; os nad oes cynlluniau addas 

ar gael, yna 

e) Ardal is-farchnad fforddiadwy; os nad oes cynlluniau addas ar gael, yna 

f) Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; os nad oes cynlluniau addas ar gael, yna 

g) Ardaloedd Cyngor Tref/Cymuned cyfagos y tu allan i ardal y Parc Cenedlaethol; os 

nad oes cynlluniau addas ar gael, yna 

h) Ardal weinyddol y Cyngor y tu allan i ardal y Parc Cenedlaethol.  

 

 


