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Crynodeb 

gan ennyn dadl am yr effaith ar dai lleol. Mae Sefydliad Bevan eisoes wedi tynnu sylw ar 

gagendor rhwng 

farchnad. Mewn rhai o gymunedau Cymru, mae 

ar y tai sydd ar gael.  

unigryw o lety gwyliau ar rent sydd wedi eu 

cwmnïau mwyaf amlwg sy gweithredu yn y sector, Airbnb . 

Airbnb  sydd ar gael ac yn edrych ar y berthynas rhwng yr eiddo 

Airbnb a restrir ac ystod tai lleol a lefelau Lwfans Tai Lleol. 

strwythur cyfredol gwesteiwyr Airbnb.  

Canfyddiadau allweddol 

• Ym Mai 2022 rhestrwyd 21,718 Airbnb , cynnydd o 13,800 yn 

2018. 

• Yr awdurdodau lleol gyda'r nifer uchaf o eiddo a restrir ar Airbnb  Gwynedd 

(3,817), Sir Benfro (3,172) a Phowys (1,978). Mewn cyferbyniad, mae llai na 100 

Airbnb  Gwent (40) a Thorfaen (52). 

• O 21,718 irbnb , mae 14,343 yn ymddangos eu bod yn addas i fyw 

ynddyn n hirdymor. Mae hyn yn cyfrif am un y cant o stoc tai Cymru. 

(4.6 y cant), Sir Benfro (3.7 y cant) a 

Cheredigion (3.1 y cant).  

• Airbnb   hirdymor yn ganran hyd yn 

rhentu preifat Gwynedd, 20 y cant o stoc ynys Môn ac 19 y cant o stoc 

Ceredigion.  

• Ym Mai 2022 Airbnb  

£710.14 a £2,175.71 am eiddo pedair llofft.  

• Yng Nghymru, yng Nghaerdydd y telir y pris wythnosol uchaf ar gyfartaledd am 

. 

• Ar gyfartaledd, 

derbyn yr un incwm rhent â landlord 

heiddo ar gyfraddau LTLl/LHA ymhob awdurdod ar wahân i Dorfaen.  

• llofft. Ar 

i gynhyrchu incwm rhent 

blwyddyn ar gyfraddau LTLl/LHA ym mhob awdurdod lleol ar wahân i 

Gasnewydd a Thorfaen. 

• Rheolir 56 ymddangos yn addas ar gyfer byw ynddyn nhw  

hirdymor gan westeiwyr n meddu ar ddau neu fwy o eiddo a restrir. 

Mae hyn yn cynnwys asiantaethau rheoli ac unigolion preifat.  

• Mae rhai asiantaethau yn rheoli nifer fawr o eiddo asiantaeth 

o  restrir. 

• Cofrestrir 17 Airbnb ymru westeiwyr 

wedi eu lleoli tu allan i Gymru.  
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Nodyn ar fethodoleg  

Does dim data swyddogol ar lety gwyliau ar rent ar gael yng Nghymru. 

wedi eu defnyddio ar gyfer yr adroddiad hwn cynnig ciplun o'r sector llety gwyliau ar rent, 

yn seiliedig ar busnesau mwyaf adnabyddus o fewn y 

sector, Airbnb . 

gwyliau ar rent felly mae maint y sector yn debygol o fod 

adroddiad.  

Rydyn  pryderu am effaith llety gwyliau ar rent ar bobl 

ŷ cyfan yn cael 

ei hysbysebu ar gael i fyw ynddo hirdymor. Dydy eiddo megis iwrtiau, cabanau bugeiliaid a 

chychod ddim yn cael eu cynnwys yn ein dadansoddiad, na chwaith ystafelloedd sbâr 

mewn eiddo a feddiannir. Felly nid trosolwg mo r adroddiad hwn Nghymru 

gyfan.  

Wrth ystyried yr incwm o rentu, a dydyn ni ddim wedi ystyried y gwahaniaethau 

posibl rhwng costau llety gwyliau a llety preswyl.  
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1. Rhagarweiniad 

 (holiday lets) yn chwarae rôl bwysig yn 

economi Cymru Mae llety gwyliau ar rent yn hanfodol i ddenu twristiaid, rhoi hwb i 

economïau lleol a chreu swyddi. Gall y sector hefyd gael effaith andwyol ar gymunedau. 

Os bydd gormod o dai yn rhan o'r sector rhentu byrdymor, mae llai o stoc tai ar gael ar 

gan achosi i brisiau godi a 

gw  cydbwysedd yn iawn 

ar hyn o bryd.1  

 hyd yma ar y sector llety gwyliau byrdymor  

dymuno prynu cartrefi yn eu cymuned. Dros y misoedd diwethaf, mae Sefydliad Bevan 

hefyd, yn enwedig y rhai isel eu hincwm. 

Datgelodd gwaith diweddar Sefydliad Bevan ar Lwfans Tai Lleol (LTLl/LHA) sut mae 

 LTLl/LHA yn golygu bod y swm o arian y mae teuluoedd isel eu hincwm yn 

ei dderbyn drwy Fudd-dal Tai, neu drwy yr elfen dai Credyd Cymhwysol, yn aml yn llai 

.2 y LTLl/LHA a rhenti yn golygu mai dim 

ond 5.9% o eiddo yn ystod wythnos gyntaf Awst 2022 a hysbysebwyd 

gyfradd roedd y LTLl/LHA yn ddigonol i dalu eu rhent yn llawn. 

hwn yn achosi a gwaethygu digartrefedd.3  

cymhlethu pethau ymhellach o ran y 

. Clywon ni am nifer o 

adroddiadau am landlordiaid yn y sector preswyl ar rent yn chwilio am wneud mwy o elw 

a llai o reoleiddio yn y sector llety gwyliau ar rent  byrdymor. Os bydd landlordiaid yn 

newid ar raddfa fawr, bydd y gronfa dai ar gyfer llety preswyl ar rent yn crebachu 

.  

gwyliau ar rent byrdymor yng Nghymru gyda 

LTLl/LHA. y busnes 

Airbnb . 

bydd yn ddefnyddiol i bawb a 

. gobeithio y bydd yn 

cyfrannu at waith y Comisiwn Cymunedau Cymraeg. 

Yr hyn a wnaethon ni 

 rhentu yrdymor, 

yn seiliedig ar restr y b

bwysig nodi bod asiantaethau a llwyfannau eraill yn darparu llety gwyliau ar rent felly mae 

maint y sector yn debygol i fod hyd yn oed yn fwy nag a awgrymir yn yr adroddiad hwn.  

adroddiad eiddo ar gael a 

. Dydy 

eiddo megid iwrts, cabanau bugeiliaid a chychod ddim yn cael eu cynnwys yn ein 

dadansoddiad na chwaith ystafelloedd sbâr mewn eiddo a feddiennir.  
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deillio o Inside Airbnb . Inside Airbn 4 yn sefydliad 

ymgyrchu uchel ei barch y defnyddir ei ganfyddiadau yn gyson gan ystod o gyrff, yn 

cynnwys y Guardian.5  

Y Lwfans Tai Lleol (LTLl/LHA)  

Lleol yn rhan hanfodol o'r farchnad rent ar gyfer teuluoedd incwm isel 

.   

Y Lwfans Tai Lleol -dal Tai 

neu elfen dai y Credyd Cymhwysol y mae hawl gan rywun yn rhentu yn y sector rhentu 

preifat . Mae nifer o ffactorau yn penderfynu faint o LTLl/LHA a dderbynnir gan 

deulu:  

• Mae cyfradd y LTLl/LHA yn ddibynnol ar leoliad yr eiddo. Rhennir Cymru yn 23 

Ardal Marchnad Rhentu Eang (BRMA). Gosodir y LTLl/LHA gan gyfeirio at y rhenti 

eiddo ymhob BRMA. 

• Llunnir y LTLl/LHA i dalu rhenti yn y 30% rhataf o ardal y farchnad.   

• Mae  LTLl/LHA yn dibynnu ar nifer yr ystafelloedd gwely mae gan deulu hawl 

iddyn nhw. Hefyd, mae cyfradd ar wahân i lety a rennir ar gyfer pobl o dan 25 oed 

a heb ddibynyddion.   

• Mae cyfraddau LTLl/LHA 

.   
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2. Eiddo Airbnb  

 

math ac ar draws Cymru gyfan. adroddiad yn ystyried cyfanswm nifer 

Airbnb , y n  hirdymor ac fel 

cyfran  stoc tai lleol, a maint yr eiddo ar rent sydd Airbnb . 

.  

Fel ag yr oedd pethau yn ystod Mai 2022, roedd 21,718 

. Dy   wastad ar draws y wlad.  

Mae gan bob awdurdod lleol yng Nghymru . Roedd na llai 

awdurdod lleol (Blaenau Gwent a Thorfaen) yn ystod Mai 

2022, gyda llai na 250 rhestru mewn chwe awdurdod lleol pellach. Mewn 

gwrthgyferbyniad  (3,817) a Sir Benfro 

(3,172), ac ychydig o dan 2,000 ym Mhowys (1,978).   

Siart 1  N a restrir yng Nghymru fesul awdurdod lleol, Mai 2022  

 

Ffynhonnell: Data a gafwyd o Inside Airbnb  a ddadansoddi gan Sefydliad Bevan 

eiddo sydd ar gael at ddibenion byrdymor yn unig, er 

enghraifft, iwrts a chabanau bugeiliaid. O dderbyn mai 

sector llety gwyliau ar rent byrdymor yn ei gael ar rentwyr incwm isel

math hwn o lety o'r data ar gyfer gweddill y dadansoddiad.  

14,343.6 Mae hyn yn cynrychioli un y cant 

stoc tai preswyl o fewn Cymru. yn amrywio fesul 

awdurdod lleol. Gwynedd 

gellid eu defnyddio i ddibenion llety hirdymor. 
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holl stoc tai.7  Awdurdodau eraill sydd â chanran uchel o stoc tai a restrir ar Airbnb  ydy Sir 

Fôn, Sir Benfro a Cheredigion. 

Siart 2  Nifer o eiddo sy n addas i fyw ynddyn nhw hirdymor a ddefnyddir Airbnbs

gan y sector llety gwyliau ar rent 

 

Ffynhonnell: Data a gafwyd o Inside Airbnb  a

Bevan. 

tai, dim ond rhan o'r 

stori ydy hyn. Ar gyfer rhentwyr incwm isel, mae nifer yr eiddo a restrir ar Airbnb, fel canran 

o stoc tai preifat ar rent, yn debygol o gael mwy o effaith o lawer ar eu gallu i ddod o hyd i 

eiddo i w rentu.8  

gymhareb 

Ng Airbnb tai 

. Airbnb  yn Sir Benfro, Ceredigion, Sir Fôn, 

Conwy a Phowys yn c  

Siart 3   hirdymor a ddefnyddir fel stoc 

eiddo preifat ar rent, Mai 2022 (%)
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Ceir rhai amrywiaethau pwysig yn lleoliad y llety . Fel mae 

Map 1 yn dangos, mae  Airbnb  yn fwy niferus mewn ardaloedd mynyddig ac 

arfordirol. Mae effaith ddeuol i hyn. Ar un llaw, ceir cymunedau o fewn awdurdodau lleol 

gyda nifer fawr o lety ar 

cymunedau mewn awdurdodau lleol gyda nifer cymharol fechan o , megis 

Sir Gaerfyrddin, Abertawe, a Sir Fynwy,   

Map 1 Nifer o eiddo addas i fyw ynddyn nhw  hirdymor  2022 

 
 

Math o eiddo  

Eiddo dwy ystafell wely  eiddo mwyaf poblogaidd . 

Mae dros un o bob tri (36%)  a gellid byw 

flwyddyn yn eiddo dwy ystafell wely.  
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Siart 4 Eiddo addas ar gyfer byw ynddyn nhw hirdymor 

ystafelloedd gwely, Mai 2022 (%) 

 

. Yn Sir Gaerfyrddin 

a Sir y Fflint er enghraifft, un ystafell wely. 

Mewn gwrthgyferbyniad mae gan chwarter yr eiddo yng Nghasnewydd bedair ystafell 

wely neu fwy. 

 

Tabl 1 Nifer yr ystafelloedd gwely mewn o eiddo Airbnb i fyw ynddyn nhw hirdymor  

Awdurdod Lleol  Un ystafell 
wely 

Dwy ystafell 
wely 

Tair ystafell 
wely  

Pedair ystafell 
wely  

Blaenau Gwent 4 15 5 4 

Pen-y-bont ar Ogwr  31 68 40 29 
Caerffili 6 11 20 9 
Sir Gaerfyrddin 343 417 173 131 
Caerdydd 178 298 193 112 

Ceredigion 232 402 278 188 
Conwy 228 398 232 135 
Sir Ddinbych 110 136 93 49 

Sir y Fflint 47 51 23 27 
Gwynedd 431 969 918 534 
Merthyr Tudful 22 27 37 15 

Sir Fynwy 98 117 61 32 
Castell-nedd Port Talbot 22 51 57 29 
Casnewydd 42 34 41 38 
Sir Benfro  427 826 641 411 

Powys 279 414 235 220 
Rhondda Cynon Taf 30 35 35 22 
Abertawe 251 324 218 198 

Torfaen 1 14 8 6 
Bro Morgannwg 83 107 65 42 

Wrecsam 40 38 23 21 

Ynys Môn 116 291 238 160 
Cymru  3,021 5,043 3,634 2,404 

21

36

26

17

Un ystafell wely Dau ystafell wely Tri ystafell wely Pedwar neu mwy ystafell wely
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3. Airbnb vs y farchnad rhentu preifat  

Un o ganfyddiadau allweddol yn ngwaith Sefydliad Bevan ar LTLl/LHA a digartrefedd ydy 

bod gagendor rhwng LTLl/LHA a rhenti r farchnad. Mae rhentwyr incwm isel yn gynyddol 

cael eu gorfodi i gwrdd â diffygion  cyllid eu hun, tra bod landlordiaid yn aml yn 

gyndyn i aros mewn marchnad gyfyng ei henillion. LTLl/LHA 

rhent y farchnad hefyd yn cyfyngu ar y potensial i awdurdodau lleol a landlordiaid preifat i 

gydweithio i ddarparu cartrefi ar gyfer tenantiaid incwm isel.9 Hyd yn oed pan all 

awdurdodau lleol neu Lywodraeth Cymru gynnig cymhellion i landlordiaid, gall denu 

diddordeb landlordiaid fod yn anodd yn aml, o gofio y gall landlordiaid wneud llawer mwy 

o arian drwy osod eu heiddo ar brydles ar y farchnad agored.   

Mewn rhai ardaloedd mae'r farchnad rhentu gwyliau yn gymhelliant ychwanegol i 

landlordiaid symud i ffwrdd o'r farchnad incwm isel neu hyd yn oed adael y farchnad 

breswyl yn gyfan gwbl. Yn syml iawn, gall yr incwm y gellir ei gynhyrchu drwy osod eiddo 

fel llety gwyliau fod yn uwch na rhent y farchnad yn y sector rhentu preifat, heb sôn am y 

gyfradd LTLl/LHA.  I ddod i ddeall beth ydy maint y pwysau hyn, rydym wedi archwilio'r 

ymru. Mae'r data isod yn seiliedig ar brisiau 

cyfartalog a ofynnwyd yn ystod mis Mai 2022, er bod y prisiau a ofynnir gan westeiwyr 

Airbnb yn newid yn dibynnu ar y galw, a'r adeg o'r flwyddyn. 

Ledled Cymru, roedd y pris cyfartalog yr wythnos ar gyfer eiddo Airbnb ym mis Mai 2022 

yn amrywio o £710.14 am eiddo un ystafell wely hyd at £2,175 yr wythnos ar gyfer eiddo â 

phedair ystafell wely neu fwy. 

Siart 5  

u fesul nifer yr ystafelloedd gwely (£), Mai 2022 
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marchnad leol yn un 

gymhleth iawn. Mae cyfartaledd cost aerdydd a Bro Morgannwg 

dros £1,000. 

Mlaenau Gwent, Torfaen, Castell-nedd Port Talbot a Chasnewydd yn llai £500 yr wythnos. 

Er bod mewn rhai mannau poblogaidd megis Sir Fôn mae ar 

eu hisaf mewn mannau poblogaidd eraill megis Ceredigion.   

Siart 6  

yng Nghymru fesul awdurdod lleol (£), Mai 2022 

 

-destun y farchnad rhentu preswyl lleol. 

Ar gyfartaledd, mae rhenti preswyl yn uwch yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg nag mewn 
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sawl w i 
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flwyddyn. Mewn awdurdodau lleol lle mae cyfraddau lluosog LTLl/LHA yn berthnasol rydyn 

ni wedi eu cyfartaleddu er mwyn eu s.10  

landlord gall llety gwyliau ar rent fod. 

Ymhob awdurdod lleol, ar wahân i Dorfaen, gallai landlord gynhyrchu mwy o incwm o fewn 

LTLl/LHA am flwyddyn gyfan. 

tai mwy olygu hyd yn oed fwy o enillion. Ymhob awdurdod lleol, ar wahân i Gasnewydd a 

berchennog eiddo na rhentu eiddo ar gyfradd LTLl/LHA am flwyddyn gyfan. r 

amcangyfrif hwn yn ystyried unrhyw wahaniaethau yn y costau y mae landlordiaid yn eu 
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hwynebu ar gyfer gwahanol fathau o eiddo a osodir ar rent, 

llety gwyliau ar rent yn cynhyrchu sylweddol fwy o refeniw na phen isaf y farchnad breswyl.  

Siart 7  Nifer o wythnosau y byddai angen i rentu eiddo addas i fyw ynddo hirdymor ar 

 LTLl/LHA blynyddol. 

 

 

Airbnb  yn sylweddol mwy proffidiol i nifer o 

berchnogion eiddo na gosod eiddo ar rent ar gyfradd LTLl/LHA. 

gagendor sydd wedi datblygu rhwng LTLl/ od 

bod cyn lleied o eiddo ar gael ar y farchnad ar gyfraddau LTLl/LHA.  
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4. Airbnb   

Mae angen i unrhyw ymyriad polisi cyhoeddus yn y farchnad rhentu llety gwyliau ddeall 

perchnogaeth a rheolaeth y sector nodweddion 

gwesteiwyr Airbnb. 

Gall gwesteiwr fod yn berchennog eiddo unigol yn gosod un neu fwy o eiddo ar rent, neu 

asiantaeth sy n rheoli eiddo ar ran perchnogion. Yn nodweddiadol, dydy asiantaethau 

: yn hytrach, 

gwasanaethau megis marchnata eiddo, rheoli archebion a glanhau a thrwsio ar ran 

perchnogion eiddo.  

Mae cyfanswm o 6,641 o westeiwyr yn gweithredu yn y sector yng Nghymru, yn amrywio 

o unigolion gydag un eiddo i fusnesau gyda thros 1,800 o eiddo. Rydyn ni wedi rhannu 

yn y grwpiau canlynol:  

• Gwesteiwyr mawr   Mae gwesteiwyr mawr yn rheoli dros 100 o eiddo yng 

n aml yn rheoli eiddo ychwanegol mewn rhannau 

mawr . 

• Gwesteiwyr canolig  Mae  gwesteiwyr canolig yn berchen neu'n rheoli rhwng 10 a 

. Mae mwyafrif (69%) y gwesteiwyr hyn yn 

asiantaethau, ond mae rhai yn unigolion sydd yn berchen ar ac yn rheoli nifer o 

eiddo.  yn berchen neu n rheoli eiddo eraill ar draws y 

DU. 

• Gwesteiwyr bach  Mae gwesteiwyr bach yn berchen a deg 

. D r data sydd ar gael i ni ddim yn ein 

fel gwesteiwyr bach.    

• Gwesteiwyr unigol  mae gwesteiwyr unigol yn berchen ar ac yn rheoli un eiddo 

 

Airbnb  yn gymysg. Mae 

mwyafrif o restriadau (56%) gan westeiwyr yn meddu ar ddau neu fwy eiddo Airbnb, gyda 

gwesteiwyr mawr (gyda mwy na 100 o eiddo) yn gyfrifol am chwar eiddo. Fodd 

bynnag, mae nifer o westeiwyr sydd ag . 

Siart 8  Cyfansoddiad maint gwesteiwyr  
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Airbnb  yng Nghymru. Mae 

cyfanswm o saith o westeiwyr mawr yn rheoli 

nhw hirdymor . Y ddau fwyaf ydy Cottages.com a Wales 

Holiday Cottages,  1,819 a 999 .  

Mae gwesteiwyr mawr yn arbennig o bwysig ym mannau amlwg 

Sir Fôn a Cheredigion. Yn yr ardaloedd hyn, mae dros hanner y rh

westeiwyr mawr. Ond, hyd yn oed tua allan i r ardaloedd hyn, mae mwy na thri rhestriad o 

bob deg gan westeiwyr mawr ymhob ardal ar wahân i Gasnewydd a Chaerffili.  

Siart 9  Canran o Airbnb

rhan o bortffolio mwy (%). 

 

 

Mae cyfanswm o 35 o westeiwyr canolig yn gweithredu yng Nghymru. 

restrir gan y gwesteiwyr hyn yn 

phortffolios mawr ar 

cael eu cynnwys yn y grŵp hwn. Er enghraifft, fe wnaethon ni ganfod un unigolyn a 

restrodd 78 eiddo i'w gosod ar Airbnb yng Nghymru.  

Mae tua 1,600 o westeiwyr bach yn gweithredu yng Nghymru. Mae cyfanswm y 

gwesteiwyr hyn yn gyfrifol am 23.5% o  holl hirdymor 

Nghymru. 

westeiwyr unigol.  

rheoli gan westeiwyr gyda chyfeiriad yng Nghymru. Mae cyfanswm o 17% o eiddo y gellid 

 flwyddyn 

yn cael eu rheoli gan rywun tu allan i Gymru. 

Deyrnas Unedig. 

Sir y Fflint 

i Gymru, sef 26%. Mae  ffigwr dros 20% mewn chwe awdurdod lleol arall. 
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Rhaid cymryd gofal a phwyll wrth ddadansoddi r data ar leoliad daearyddol gwesteiwyr 

, o dderbyn y gall rôl asiantaethau  data. Gallai eiddo a restrir ar 

Nghymru yn ei berchen gael ei reoli gan asiantaeth a 

. 

strwythur rheolaeth yn y sector llety gwyliau ar rent byrdymor yng Nghymru.  

Siart 10  

westeiwr/asiantaeth a leolir tu allan i Gymru (%) 
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5. Wyneb cyfnewidiol  

eiddo ar brydles fel llety ar rent 

berchennog eiddo. Mae gwir bryderon 

bod hyn yn arwain landlordiaid  sector rhentu preifat a symud at y sector 

rhentu llety gwyliau, a thrwy hynny yn gostwng nifer y cyflenwad o gartrefi ar gyfer 

preswylwyr hirdymor.  

deinameg rhwng y ddau sector, ac yn wir 

ychydig iawn o ddata geir ar y sector gwyliau ei hun.11  Inside 

Airbnb ar ein rhan yn nodi cynnydd sylweddol yn nifer yr eiddo .  

Amlygodd adroddiad 2018 13,800 o 

restriadau yng Nghymru.12  

21,178 erbyn Mai 2022. hwn yn 

, glampi . Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 53% dros 

bedair blynedd. Yr hyn na all y data ddweud wrthon ni ydy a oedd yr eiddo hyn yn cael eu 

gosod ar rent drwy r sector rhentu preifat -

en.  

arwydd. Cyn 2019, cafwyd 

nifer y gwesteiwyr unigol. Ond ers 2019, mae nifer y 

rhestriadau a reolir gan westeiwyr yn meddu ar eiddo lluosog wedi parhau  eitha 

gwastad. Mewn gwrthgyferbyniad, mae nifer y gwesteiwyr yn meddu ar un eiddo a restrir 

.   

Siart 11  N  
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6. Casgliad  

 ymddangos bod y sector rhentu llety gwyliau byrdymor yn sector proffidiol ac yn 

tyfu yng Nghymru. Er mai dim ond ciplun gan un darparwr o fewn y farchnad y  data a 

ddadansoddwyd yn yr adroddiad hwn, os ail-adroddir y twf o 53% yn nifer yr eiddo a 

restrir 

sector .  

áu i ni ddod i gasgliadau pendant ai landlordiaid preifat 

 

ydy bod y rhentu llety gwyliau byrdymor yn cynnig enillion sylweddol fwy na phrydlesu ar 

gyfran LTLl/LHA. Mewn mannau amlwg ar gyfer bod y sector 

yn cael effaith uniongyrchol ar argaeledd eiddo  rhentu ar gyfer tenantiaid isel eu 

hincwm.  

Ym mis Awst, lansiodd Llywodraeth Cymru y Comisiwn ar gyfer Cymunedau Cymraeg eu 

Hiaith er mwyn ystyried datrysiadau i rai o'r sialensiau y mae ail gartrefi a llety gwyliau ar 

rent byrdymor yn eu hachosi

incwm isel yn eu hwynebu, yn 

 yn eu cymuned yn eu 

hwynebu. Gallai methu â gwneud hyn olygu bod pobl isel eu hincwm yn cael eu gwthio 

mae cyfradd LTLl/LHA yn agosach at rentu a'r prisiau a gynigir gan y sector rhentu 

byrdymor.  

Mae hefyd yn bwysig nodi bod cymunedau ar draws Cymru, nid yn unig mewn 

cymunedau Cymraeg eu hiaith yn bennaf, yn wynebu sialensiau oherwydd gostyngiad yn 

tenantiaid incwm isel. Mae cymunedau yng Nghonwy a 

Phowys hefyd yn debygol o gael eu heffeithio, 

cymunedau megis Bro Gŵyr. Ni ddylid cyfyngu ar weithredu unrhyw ddatrysiad a gynigir 

Gymraeg eu hiaith. 

ystyried y sector rhentu 

llety gwyliau byrdymor wrth edrych ar y polisi tai ehangach. Gallai 

LTLl/LHA a rhenti r farchnad, er enghraifft, fod yn adnodd effeithiol ar gyfer cynyddu 

argaeledd eiddo i bobl incwm isel mewn nifer o gymunedau ar draws Cymru, ond 

lle mae fwyaf poblogaidd 

bapur gwyn Llywodraeth Cymru ar reoli rhenti. Gallai rheoli rhenti yn y sector rhentu 

preifat, heb gymryd camau i weithredu yn y farchnad rhentu llety gwyliau, weld newid yn 

y modd y mae eiddo yn cael eu rhentu yng nghymunedau Cymru.  

fanteision i gymunedau ar 

draws Cymru. manteision hyn, 

eu gweithredu i sicrhau bod cydbwysedd rhwng cael cyflenwad digonol o lety ar gyfer 
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