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Dadansoddiad annibynnol o lefelau’r angen am dai yng Nghymru
wledig, ei achosion, ac argymhellion ar gyfer newid cadarnhaol
mewn polisi ac arfer.
Penllanw gwaith Comisiwn annibynnol JRF ar Dai Gwledig yng Nghymru
yw’r adroddiad hwn. Y mae cwrdd ag angen am dai sydd heb ei ddiwallu
wedi bod yn duedd gynyddol ledled y DU ac nid yw Cymru wledig wedi
bod yn eithriad o gwbl; yn wir, mae materion sy’n ymwneud â
fforddiadwyedd, digartrefedd a’r angen am dai cymdeithasol yn aml wedi
bod yn fwy taer mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru. Y mae’r
adroddiad yn seiliedig ar dystiolaeth newydd a phresennol a gafwyd gan
y Llywodraeth, awdurdodau lleol, gweithwyr proffesiynol ym maes tai,
rhanddeiliaid eraill perthnasol ac aelodau o’r cyhoedd. Y mae:
•

yn archwilio anghenion tai yng Nghymru wledig ar hyn o bryd, o ran:
•

y dystiolaeth ystadegol o anghenion ar hyn o bryd;

•

dadansoddiad o’r dystiolaeth lafar ac ysgrifenedig a dderbyniwyd
gan y Comisiwn ar yr angen;

•

asesiad o’r rhwystrau ar hyn o bryd i gwrdd ag anghenion tai
lleol;

•

yn asesu ymatebion cyfredol o ran polisi ac arfer gan lywodraeth leol
a’r Llywodraeth genedlaethol a threfnyddiaethau ehangach ym maes
tai er mwyn diwallu’r angen a ganfuwyd;

•

yn amlinellu casgliadau ac argymhellion y Comisiwn ar gyfer newid
mewn polisi ac arfer.
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Rhagymadrodd

Y mae gan Sefydliad Joseph Rowntree ddiddordeb
ers tro byd yn natblygiad tai a chymunedau, a
gychwynnodd gyda gwaith ein sylfaenydd a
greodd y pentref model yng Nghaer Efrog ym
1904. Heddiw, yr ydym yn canlyn arni â’r
diddordeb hwn drwy un o’n themâu, sef lleoedd.
Ein bwriad yw cyfrannu at ddatblygiad cymunedau
cryf, cydlynol a chynaliadwy, gyda ffocws ar
anghenion y bobl fwyaf difreintiedig. Yr hyn sy’n
greiddiol i’n ffordd o fynd ati yw’r gydnabyddiaeth
bod cartref fforddiadwy, diogel mewn cymdogaeth
hyfyw, saff yn hollbwysig i les pobl, ac y dylai hyn
fod ar gael i bawb. Y mae’r Comisiwn ar Dai
Gwledig yng Nghymru wedi bod yn gyfle
gwirioneddol i fynd i’r afael â’r gofyn hwn yng
Nghymru wledig, drwy wrando ar safbwyntiau pobl
sy’n byw yn yr ardaloedd hyn am y problemau
difrifol y maent yn eu hwynebu ym maes tai, a
dwyn ynghyd rai argymhellion er mwyn dechrau
ymdrin â’r problemau hynny.
Y mae Sefydliad Joseph Rowntree yn
ymrwymedig i weithio ym mhob un o’r pedair
gwlad yn y Deyrnas Unedig. Y mae sefydlu’r
gweinyddiaethau datganoledig wedi arwain at
wahaniaethau rhwng polisïau, ac wedi ei gwneud
yn bosibl datblygu ymatebion gwahanol sy’n
seiliedig ar bolisi ac arfer i broblemau cyffredin.
Ond y mae gwahaniaethau hefyd yn bodoli ar lefel
cymunedau lleol ac yn ymarferol. Darfu i’r
Comisiwn gydnabod yn gywir bod pryderon

4

cymunedau yng Nghymru’n annhebyg i rai’r
gwledydd eraill, ond hefyd bod y mater yn cael ei
gymhlethu’n fwy gan brofiadau amrywiol y
cymunedau ledled Cymru.
Y mae’n amlwg bod yr economi wledig yng
Nghymru’n ddibynnol ar sicrhau hyfywedd a
chynaliadwyedd y cymunedau hyn yn y dyfodol, a
gobeithiwn y bydd argymhellion y Comisiwn yn
mynd gryn dipyn o’r ffordd tuag at helpu i gyflawni
hyn. Ond bydd iddynt berthnasedd ehangach
hefyd. Er gwaethaf y gwahaniaethau gwirioneddol
iawn rhwng y pedair gwlad, y mae problemau tai’n
plagio ardaloedd gwledig ledled y DU, a bydd
tystiolaeth ac argymhellion y Comisiwn yng
Nghymru’n sicr yn dwyn arwyddocâd ehangach.
Hoffwn ddiolch i Gadeirydd y Comisiwn, Derec
Llwyd Morgan, a’r pum aelod arall, ynghyd â’r
arweinydd academaidd, y bu i’w harbenigedd a’u
hymroddiad wneud yr adroddiad hwn yn bosibl, yn
ogystal ag i’r holl bobl hynny a roddodd o’u
hamser i gyfrannu’u safbwyntiau a’u profiadau i’r
ymchwiliad hwn.
JULIA UNWIN CBE
Cyfarwyddwr, Sefydliad Joseph Rowntree

Rhagymadrodd

Rhagair

Gwaith y Comisiwn ar Dai Gwledig yng Nghymru a
sefydlwyd gan Sefydliad Joseph Rowntree yn 2007
yw’r Adroddiad hwn. Y mae’n ddogfen bwysig am
ei bod yn trafod angen sylfaenol, sef angen pobl
am le i fyw. Y mae cwrdd ag angen sylfaenol fel
hwn, sydd, i gryn raddau, yn gyfrifoldeb y
dewisodd y llywodraeth ei ysgwyddo, yn beth
digon anodd am nifer o resymau. Ni ellir datrys
problemau tai heb yn gyntaf symud rhwystrau’n
ymwneud â sicrhau tir, hawliau cynllunio, ariannu,
ac, yn rhai o’n cymunedau, heb symud yr
anwybodaeth am y wir angen am dai. Yng nghefn
gwlad Cymru y mae ystyriaethau eraill hefyd,
ystyriaethau economaidd, diwylliannol a
demograffig. Y tu allan i’r dinasoedd a’r rhannau
mwyaf goludog o Dde-ddwyrain Cymru, y mae
cyflogau’n gymharol isel a phrisoedd tai yn
gymharol uchel. Y mae lefelau digartrefedd yno yn
uwch nag ydynt yn y trefi. At hynny, muda pobl
ifanc, yn enwedig pobl ifanc addysgedig, allan o’r
ardaloedd gwledig, gan fygwth hyfywedd rhai
cymunedau. Y mae hon yn hen ffenomen, wrth
gwrs, ond ni ellir peidio â meddwl y daw adeg pan
na all cefn gwlad, am resymau demograffig a
ieithyddol, ddim fforddio colli rhagor o’i hieuenctid
dawnus.
Unwaith neu ddwy yn ystod ein trafodaethau,
dywedodd fy nghydweithwyr a minnau y byddai’n
dda gennym gael ffon hud i greu economi wledig
fawr ffyniannus, yr ateb i bopeth; ond wrth gwrs
nid oes ffon hud. Gwyddom na ellir datrys yn syml
y problemau lawer, cymhleth sy’n wynebu cefn
gwlad Cymru, ond gellir gwneud llawer o bethau i
geisio’u datrys.
Y cyfarwyddyd a gafodd y Comisiwn oedd i
gasglu’r wybodaeth sydd eisoes ar gael am
faterion sy’n ymwneud â thai gwledig yng
Nghymru, i dderbyn tystiolaeth newydd amdanynt,
ac i gyhoeddi rhestr o argymhellion a fyddai o
gymorth i wleidyddion a gwneuthurwyr polisi wrth
iddynt geisio datrys y problemau a ddiffiniwyd.
Casglwyd y wybodaeth sydd eisoes ar gael gan ein
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harweinydd a’n cynghorydd academaidd rhagorol,
yr Athro Paul Milbourne o Brifysgol Caerdydd. Er
mwyn derbyn tystiolaeth newydd trefnasom raglen
o ymgynghoriadau. (i) Darfu i ni gynnal cyfarfodydd
yn Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Caerfyrddin a’r
Trallwng gydag unigolion a charfanau o bobl yn
cynrychioli lliaws o gymdeithasau, awdurdodau a
threfnyddiaethau a oedd wedi ymateb i’r papur
ymgynghorol a anfonasom atynt ynghynt. Ymhlith y
rhain yr oedd swyddogion cymdeithasau tai,
cymdeithas iaith, gwleidyddion, undebwyr
amaethyddol, cynghorwyr a swyddogion
awdurdodau lleol, arianwyr, cyfarwyddwyr
cwmnïau preifat, pobl yn ymwneud â’r henoed, ac
eraill. (ii) Yr oedd cyfle i aelodau o’r cyhoedd
fynychu pob un o’r cyfarfodydd hyn, eto fel
unigolion neu fel carfanau, i fynegi eu barn, ac y
mae’n dda gennyf ddweud i lawer o bobl
ymbresenoli yn y rhan fwyaf o lefydd a rhoi i ni
dystiolaeth brofiadol werthfawr. (iii) Gyda
chydweithrediad TPAS Cymru a Datblygu
Cymunedol Cymru trefnasom seminarau
llwyddiannus yn Aberystwyth a Llanrwst gyda
rhagor o w r a gwragedd a chanddynt brofiad
uniongyrchol, personol o faterion tai yng Nghymru
wledig, gw r a gwragedd yr oedd eu beirniadaeth
ddiflewyn-ar-dafod o’r sefyllfa bresennol yn frathog
a grymus. (iv) Er mwyn cael tystiolaeth gan
arbenigwyr na allent ymbresenoli yn y prif
gyfarfodydd, trefnwyd cynadleddau teleffon gyda
chynrychiolwyr cymdeithasau adeiladu, adeiladwyr
tai, ac academyddion.
Dechreuwyd ar y gwaith ym mis Hydref 2007.
Cyn diwedd y flwyddyn galendr, yr oedd eisoes yn
amlwg fod llawer yn gyffredin rhwng y tystiolaethau
a roddwyd i ni, yn enwedig rhwng yr atebion a
roddwyd i’r cwestiynau gosod am y prif rwystrau
rhag ymateb i anghenion tai ac am yr hyn oedd ei
eisiau i gwrdd â’r anghenion hynny. Yr oedd hyn,
i’m cydgomisiynwyr a mi, yn beth pur galonogol:
golygai fod pobl o rannau gwahanol o Gymru ac o
gefndiroedd gwahanol, o weld y broblem yn ei
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chyfanrwydd, yn deall ei chymhlethdodau a’i
chanlyniadau; a rhoddodd i ni, eu holwyr a’u
hadroddwyr, themâu parod y gallem seilio’n
hargymhellion arnynt. Credwn y dylid ac y gellir
mabwysiadu’r argymhellion hyn a’u gweithredu.
Er bod y Comisiwn hwn wedi’i sefydlu a’i
ariannu a’i weinyddu gan Sefydliad Joseph
Rowntree, corff annibynnol ydoedd o chwech o
bobl sy’n trigo ac yn gweithio yng Nghymru,
chwech a ddewiswyd yn fwriadol o wahanol
rannau o’r wlad a hynny yn rhinwedd eu medr, eu
profiad, a’u harbenigrwydd. Y mae gan rai ohonom
wybodaeth broffesiynol am gynllunio a thai na fedd
y lleill ohonom, ond yr ydym oll yn adnabod Cymru
a’i phobl ac yn ofalus o’u lles. Dymunaf gofnodi fy
edmygedd a’m gwerthfawrogiad dwfn o
gyfraniadau fy nghydweithwyr i waith y Comisiwn, a
diolch iddynt am wneud cadeirio pwyllgor ar bwnc
mor ddifrifol o anodd yn brofiad annisgwyl o
bleserus. Megis y bu Paul Milbourne yn batrwm o
gynghorydd academaidd, felly y bu Roger Harding,
Uwch-reolwr Polisi a Materion Cyhoeddus i’r
Sefydliad, yn batrwm o ysgrifennydd cabinet i ni,
ac ar ran fy nghydweithwyr a minnau diolchaf i’r
ddau ohonynt. Heb i ni ei gweld, fe drefnodd
Michelle Ong bob cyfarfod yn rhagorol, gan
ymgymryd yn ogystal â’r holl orchwylion sydd
yngl n â threfnu pwyllgorau: diolch iddi hi hefyd.
Wrth gyhoeddi’r Adroddiad hwn, yr ydym yn
trosglwyddo’n gwaith i’r rhai hynny y mae
ganddynt y grym a’r moddion i wneud rhywbeth
ynghylch y materion trafferthus a drafodir yn y
ddogfen, sef Llywodraeth Cynulliad Cymru a’r
awdurdodau lleol sy’n ddibynnol arni. Y mae’r hyn
a ddigwydd i’n hargymhellion yn dibynnu’n syml ar
ewyllys wleidyddol y rhai hynny sydd mewn grym.
Yn naturiol, gobaith ysol y Comisiwn yw y bydd
gweinidogion y Llywodraeth ac eraill yn
mabwysiadu’r argymhellion realistig ac ymarferol
hyn ac yn eu gweithredu, fel y gall Cymru yn ystod
yr ychydig flynyddoedd nesaf weld sut y bydd eu
gweithredoedd hwy yn lliniaru’r pryder anferth ym
maes tai y maent eisoes wedi’i gydnabod.
DEREC LLWYD MORGAN
Cadeirydd
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1. Y dystiolaeth ar anghenion
tai gwledig yng Nghymru

Y mae adran gyntaf yr adroddiad yn cynnig
trosolwg o dystiolaeth ddiweddar ar anghenion tai
yng Nghymru wledig. Y mae’n tynnu ar dri math o
dystiolaeth: yn gyntaf, canfyddiadau astudiaethau
cyhoeddedig diweddar o dai gwledig yng
Nghymru; yn ail, tystiolaeth ystadegol newydd a
gasglwyd gan y Comisiwn ar faint yr anghenion tai
mewn ardaloedd gwledig; ac yn drydydd,
gwybodaeth a ddarparwyd gan y trefnyddiaethau
a’r unigolion a ymatebodd i gais y Comisiwn am
dystiolaeth ar natur anghenion tai yng Nghymru
wledig.
Y mae’r adran yn dechrau â thrafodaeth am y
diffiniadau o Gymru wledig a ddefnyddir yn yr
adroddiad ynghyd â chyd-destunau ehangach
newid demograffig, diwylliannol-gymdeithasol ac
economaidd mewn ardaloedd gwledig. Yr ydym yn
troi ein golygon wedyn at faterion sy’n ymwneud â
thai gwledig yng Nghymru, gydag ystod eang o
dystiolaeth a ddarparwyd ar strwythur y system dai
wledig a natur a maint anghenion tai gwledig yng
Nghymru.

Diffinio Cymru wledig
Cyn cyflwyno tystiolaeth ar anghenion tai yng
Nghymru wledig, y mae’n angenrheidiol trafod yr
hyn a olygir gan ‘gwledig’ yng nghyd-destun
Cymru. Bydd dau ddosbarthiad ystadegol ar gyfer
ardaloedd gwledig yn cael eu defnyddio yn yr
adroddiad hwn. Y cyntaf fydd dosbarthiad
Llywodraeth Cynulliad Cymru o awdurdodau lleol,
sy’n rhannu ardaloedd awdurdod lleol gwledig yng
Nghymru’n bedwar categori: Gwledig; Lled-wledig;
Trefol a’r Cymoedd. Y mae’r categori Gwledig yn
cynnwys awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin,
Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Gwynedd, Ynys
Môn, Sir Fynwy, Sir Benfro a Phowys, gyda Sir y
Fflint, Bro Morgannwg a Wrecsam yn cael eu
diffinio fel ardaloedd Lled-wledig (Gweler Ffigur 1).
Yn ôl Cyfrifiad 2001, yr oedd y naw ardal Wledig
hon yn cynnwys 959,486 o bobl, neu 33 y cant
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o boblogaeth Cymru. Ar ben hynny, roedd 396,362
o bobl (14 y cant) yn byw mewn ardaloedd
Lled-wledig.
Caiff yr ail ddosbarthiad ei ddarparu gan y
Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) ac y mae’n
cyfuno gwahanol fathau o aneddiadau â mesur o
wasgaredd. Y mae’n nodi tri phrif math o
anheddiad – Trefol (lleoedd â mwy na 10,000 o
breswylwyr); tref fechan a chyrion; a phentref,
pentrefan ac anheddau ar eu pennau’u hunain, a
dau fath o wasgaredd – ardaloedd gwasgarog ac
ardaloedd llai gwasgarog. Y mae’r dosbarthiad
hwn yn disgrifio wardiau gwledig fel rhai sy’n
cynnwys pob math o anheddiad mewn ‘ardaloedd
gwasgarog’ a’r aneddiadau ‘pentref, pentrefan ac
anheddau ar eu pennau’u hunain’ yn yr ardaloedd
‘llai gwasgarog’ (gweler Ffigur 2). Wrth
ddefnyddio’r dosbarthiad hwn, yr oedd
aneddiadau gwledig yn cynnwys 645,351 o bobl
yn 2001, gan roi cyfrif am 22 y cant o boblogaeth
Cymru.

Cyd-destun ehangach newid
demograffig, diwylliannolgymdeithasol ac economaidd yng
Nghymru wledig
Yn dilyn sawl degawd o ddirywiad yn ei
phoblogaeth, y mae Cymru wledig wedi profi twf
net yn ei phoblogaeth yn y ddau gyfnod rhynggyfrifiadol diwethaf. Cafwyd cynnydd o ryw 43,000
o bobl (4.9 y cant) yn y boblogaeth wledig rhwng
1981 a 1991 ac o ryw 30,000 o bobl (3.8 y cant)
rhwng 1991 a 2001 (gweler Ffigur 3). Y mae twf y
boblogaeth mewn ardaloedd gwledig wedi bod yn
llawer cryfach nag mewn ardaloedd eraill yng
Nghymru yn ystod y ddau ddegawd diwethaf. Er
enghraifft, cafwyd cynnydd o 0.5 y cant yn unig ym
mhoblogaeth yr ardaloedd trefol ac yn y cymoedd
cafwyd gostyngiad yn y boblogaeth o 1.7 y cant
rhwng 1991 a 2001. Serch hynny, y mae’r prif
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Ffigur 1: Dosbarthiad Llywodraeth Cynulliad Cymru o awdurdodau lleol yng Nghymru
Allwedd
Sir Ddinbych

Trefol

Ynys Môn

Gwledig

Sir y Fflint

Lled-wledig

Conwy

Y Cymoedd
Wrecsam

Gwynedd

Powys

Ceredigion

Rhondda,
Cynon, Taf
Merthyr Tudful
Caerffili
Blaenau
Gwent
Sir Benfro
Sir Gaerfyrddin

Sir Fynwy

Abertawe

Castell
Nedd
a Phort
Talbot

Caerdydd

Pen-y-bont ar Ogwr

Bro Morgannwg

Casnewydd
Torfaen

ffigyrau hyn sy’n dangos twf yn celu cryn dipyn o
wahaniaeth gofodol yng Nghymru wledig. Y mae’r
twf yn y boblogaeth ar y cyfan wedi bod ar ei uchaf
yn yr ardaloedd dwyreiniol, gyda chyfraddau twf o
4 y cant neu fwy’n cael eu cofnodi yng
Ngheredigion, Powys, Sir Fynwy a Sir Ddinbych
rhwng 1991 a 2001. Mewn cyferbyniad,
cofnodwyd twf o lai na 2 y cant ym mhoblogaeth
Sir Gaerfyrddin, Conwy a Gwynedd, tra cofnodwyd
gostyngiad ym mhoblogaeth Ynys Môn rhwng
1991 a 2001.
Y mae’r twf diweddar yn y boblogaeth mewn
ardaloedd gwledig bron i gyd wedi deillio o fewnlifiad
net, gyda 50,300 yn fwy o bobl yn symud i Gymru
wledig nag a adawodd yn y cyfnod rhwng 1991 a
2001. Yn wir, heb y mewnlifiad net hwn byddai
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cyfanswm poblogaeth Cymru wledig wedi gostwng
19,400 rhwng 1991 a 2001. Fodd bynnag, y mae
nifer o rannau o Gymru wledig yn dal i brofi colled
net mewn perthynas â phobl ifanc. Yn 2000-01, er
enghraifft, cofnodwyd all-lifiad net o bobl 15-19,
20-24 a 25-29 mlwydd oed o ardaloedd gwledig,
gyda’r all-lifiad hwn i’w weld fel pe bai ar ei uchaf
yng ngogledd-orllewin Cymru wledig.
O ystyried yr all-lifiadau net hyn o ran pobl
ifanc, prin ei bod yn syndod darganfod bod Cymru
wledig yn cynnwys cyfran uwch o bobl h n na
rhannau eraill o’r wlad. Yn 2001, yr oedd 20 y cant
o’r boblogaeth wledig yn 65 mlwydd oed neu’n
h n o’i gymharu ag 16 y cant mewn ardaloedd
Trefol a 17 y cant o drigolion y Cymoedd. O’u
cyferbynnu, yr oedd pobl 16-24 mlwydd oed yn
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Ffigur 2: Dosbarthiad yr ONS o wardiau yng Nghymru
Allwedd
Tref a chyrion –
llai gwasgarog
Tref a chyrion – gwasgarog
Trefol > 10 mil –
llai gwasgarog
Trefol < 10 mil –
llai gwasgarog
Pentref, pentrefan ac
anheddau ar eu pennau’u
hunain – llai gwasgarog
Pentref, pentrefan ac
anheddau ar eu pennau’u
hunain – gwasgarog

Ffynhonnell: Y wefan Ystadegau Gwladol: www.statistics.gov.uk
Caiff deunydd hawlfraint y Goron ei atgynhyrchu gyda chaniatâd
Rheolwr Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus (OPSI).

rhoi cyfrif am 10 y cant o’r boblogaeth wledig ond
13 y cant o’r boblogaeth mewn ardaloedd trefol.
Y mae’n anorfod bod y prosesau hyn o
fewnlifiad ac all-lifiad wedi cynyddu heterogenedd
nifer o gymunedau ledled Cymru wledig. Y mae
Cyfrifiad 2001, er enghraifft, yn datgelu bod
ardaloedd gwledig yn cynnwys cyfran lawer uwch
o drigolion a aned y tu allan i Gymru (35 y cant) na
Chymru gyfan (25 y cant). Y mae hefyd yn wir bod
y newidiadau demograffig hyn wedi effeithio ar y
defnydd beunyddiol o’r Gymraeg mewn ardaloedd
gwledig gan fod all-lifiad wedi bod yn fwy amlwg yn
yr ardaloedd (gorllewinol) hynny yng Nghymru
wledig lle mae’r Gymraeg ar ei chryfaf.
Yn y degawdau diwethaf hefyd gwelwyd
newidiadau pwysig yn economi Cymru wledig. Y
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mae’r sector amaethyddol wedi dod i fod yn llawer
llai pwysig ac, yn 2001, yr oedd yn rhoi cyfrif am 6
y cant yn unig o’r holl gyflogaeth mewn ardaloedd
gwledig. Y mae strwythur galwedigaethol yr
economi wledig bellach yn hynod debyg i un
Cymru gyfan, gan mai’r sector gwasanaethau sydd
fwyaf blaenllaw yn y naill a’r llall (gan roi cyfrif am
69 y cant a 65 y cant yn y drefn honno o’r holl
gyflogaeth yn 2001). Yn ogystal, y mae lefelau
cyfartalog gweithgarwch economaidd a diweithdra
fwy neu lai’r un fath mewn ardaloedd Gwledig ac
yng Nghymru gyfan. Wedi dweud hynny, y mae
gwahaniaethau pwysig yn bodoli yng nghyflwr yr
economi yng Nghymru wledig. Y mae lefelau
diweithdra’n tueddu i fod ar eu huchaf a lefelau
gweithgarwch economaidd ar eu hisaf yn yr
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ardaloedd gwledig gorllewinol. Y mae hefyd yn wir
bod strwythur yr economi wledig yn amrywio ar
draws awdurdodau lleol. Er enghraifft, yr oedd
amaethyddiaeth yn rhoi cyfrif am 11 y cant o’r
gweithlu ym Mhowys yn 2001 ond yn rhoi cyfrif am
3 y cant yn unig yng Nghonwy, ac yr oedd y gyfran
o’r gweithlu a oedd yn gyflogedig yn y diwydiant
gweithgynhyrchu’n amrywio o 16 y cant yn Sir
Fynwy i 8 y cant yn unig o’r gweithlu yng
Ngheredigion.
Dros y blynyddoedd diwethaf, bu cryn
drafodaeth am y cyfraddau incwm isel sy’n
gysylltiedig â chyflogaeth yng Nghymru wledig.
Dengys ymchwil gan Arsyllfa Wledig Cymru fod
incwm gwaith aelwydydd ar gyfartaledd yng
Nghymru wledig, yn 2005, yn £26,803 y flwyddyn,
nad yw ond ychydig yn is na’r cyfartaledd ar gyfer
Cymru (£27,328) (AWC, 2005). Fodd bynnag, y
mae’r ffigwr hwn yn celu’r ffaith bod gan wyth o’r
naw awdurdod lleol gwledig lefelau incwm gwaith
sy’n is na’r cyfartaledd cenedlaethol. Y mae
dosbarthiad gofodol lefelau incwm cyfartalog yng
Nghymru wledig yn adlewyrchu’r dosbarthiad a
nodwyd mewn rhannau blaenorol o’r adran hon,
gyda’r lefelau incwm uchaf yn cael eu cofnodi
mewn ardaloedd dwyreiniol (Sir Fynwy, Sir
Ddinbych a Phowys) a’r lefelau incwm isaf yn
awdurdodau gorllewinol Gwynedd, Ynys Môn, Sir
Benfro a Cheredigion.

Y mae’n amlwg bod lefelau incwm cyfartalog yn
celu dosbarthiad y lefelau incwm yng Nghymru
wledig. Yn 2003, roedd gan 20 y cant o’r
aelwydydd sy’n gweithio mewn ardaloedd gwledig
lefelau incwm o lai na £10,000 y flwyddyn, lefel a
oedd yn union yr un fath â’r un a gofnodwyd ar
gyfer ardaloedd trefol (AWC, 2005). Eto, yn yr
awdurdodau lleol gorllewinol y cofnodwyd y lefelau
uchaf o incwm isel – Gwynedd (21.7 y cant), Sir
Gaerfyrddin (21 y cant), Ynys Môn (20.8 y cant) a
Sir Benfro (20.1 y cant). Yn ogystal, y mae arolwg o
4,000 o aelwydydd a gynhaliwyd yn 2004 gan
Arsyllfa Wledig Cymru wedi dangos bod chwarter
yr aelwydydd yng Nghymru wledig yn byw ar
incwm isel (llai na £10,000 y flwyddyn), gan fod un
rhan o bump o’r aelwydydd yn wyth o’r naw
awdurdod lleol gwledig ar incwm isel (AWC, 2005).

Strwythur tai yng Nghymru wledig
Deiliadaeth aelwydydd
Y sector preifat sydd fwyaf amlwg yn y farchnad
dai yng Nghymru wledig, gan ei fod yn rhoi cyfrif
am ddeiliadaeth 81 y cant o’r aelwydydd yn 2001.
Y categori perchentyaeth sydd fwyaf arwyddocaol
yn y sector preifat, gyda 71 y cant o’r aelwydydd
yng Nghymru wledig yn berchen ar eu tai (naill ai’n
gyfan gwbl neu gyda chymorth morgais). Yr oedd y

Ffigur 3: Y newid yn y boblogaeth yng Nghymru, 1981-2001, yn ôl categorïau’r awdurdodau lleol yng Nghymru
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Y dystiolaeth ar anghenion tai gwledig yng Nghymru

10 y cant sy’n weddill o’r aelwydydd yn y sector
preifat mewn tai rhent. Yr oedd y sector tai
cymdeithasol yn rhoi cyfrif am ddeiliadaeth 16 y
cant o’r aelwydydd yn 2001, gyda 12 y cant yn
rhentu gan yr awdurdod lleol a 4 y cant yn byw
mewn llety a oedd yn eiddo i gymdeithas dai.
Y mae’r patrymau deiliadaeth hyn yn debyg ar y
cyfan i’r sefyllfa genedlaethol, er bod gan Gymru
wledig ganran ychydig yn is o aelwydydd sy’n
rhentu gan awdurdodau lleol (14 y cant yng
Nghymru gyfan) a chyfran uwch mewn tai rhent
preifat (7 y cant yng Nghymru gyfan). Eto, y mae
angen i ni fod yn ofalus gyda’r ffigyrau cyfartalog
hyn gan fod gwahanol awdurdodau lleol yn
cynnwys cymysgeddau gwahanol o ddeiliadaeth
(gweler Tabl 1). Er enghraifft, yr oedd lefel
perchentyaeth yn Sir Fynwy (76 y cant) lawer yn
uwch nag yng Ngwynedd (67 y cant) ac Ynys Môn
(68 y cant), ac yr oedd y gyfran o’r aelwydydd
oedd yn perthyn i’r sector tai rhent cymdeithasol yn
amrywio o 12 y cant yng Ngheredigion a Chonwy i
19 y cant yng Ngwynedd.
Y mae dadansoddiad manylach o ddeiliadaeth
aelwydydd gan ddefnyddio dull yr ONS o
ddosbarthu wardiau yng Nghymru’n datgelu bod y
gyfran o’r aelwydydd sydd mewn tai rhent
cymdeithasol ar ei hisaf a’r lefel perchenogaeth
breifat ar ei huchaf yn yr aneddiadau gwledig llai
(Tabl 2).
Tai newydd yn cael eu cwblhau
Rhwng 1996-1997 a 2006-2007, cafodd 31,384 o
dai newydd eu cwblhau yn y naw awdurdod lleol
gwledig, sy’n gyfystyr â chyfartaledd o 2,853 o
dai’n cael eu cwblhau bob blwyddyn. Y mae’r
mwyafrif llethol o’r twf hwn mewn tai newydd wedi
bod yn gysylltiedig â’r sector preifat, a ddarparodd
91 y cant o’r tai newydd yng Nghymru wledig. 89 y
cant yw’r ffigwr cyfatebol ar gyfer Cymru gyfan.
Darfu i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
(LCC) ddarparu 2,865 o dai newydd a darfu i
awdurdodau lleol ddarparu 36 o dai newydd ledled
Cymru wledig yn ystod y cyfnod hwn o un mlynedd
ar ddeg.
Gwerthu drwy’r Hawl i Brynu
Gwerthwyd cyfanswm o 10,217 o dai drwy’r Hawl i
Brynu rhwng 1996-97 a 2006-07 yn y naw
awdurdod lleol gwledig. Y mae hyn yn gyfystyr â
thua 19 y cant o stoc dai’r awdurdodau lleol/y
Y dystiolaeth ar anghenion tai gwledig yng Nghymru

corfforaethau tref newydd. Y mae’r nifer hwn o
werthiannau hefyd yn fwy na theirgwaith cyfanswm
y tai newydd a ddarparwyd yn uniongyrchol gan
awdurdodau lleol a LCC mewn ardaloedd gwledig
yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, y mae nifer y
tai a werthir drwy’r Hawl i Brynu wedi gostwng
rywfaint dros y blynyddoedd diwethaf, gyda 439 yn
unig o werthiannau’n cael eu cofnodi ledled Cymru
wledig yn 2005-06 a 246 yn 2006-07.
Cyflwr tai ac amwynderau sy’n gysylltiedig â
thai
Y mae safon gymharol y stoc dai wledig yn uchel ar
y cyfan. Y mae ffigyrau o Gyfrifiad 2001, er
enghraifft, yn datgelu bod llai nag 1 y cant o’r
aelwydydd yng Nghymru wledig heb ddefnydd
llwyr o faddon neu gawod a th bach, mai 4 y cant
yn unig oedd yn byw mewn llety gorlawn (4 y cant
yng Nghymru gyfan), ac mai 8 y cant yn unig o’r
aelwydydd oedd heb wresogi canolog (8 y cant
yng Nghymru gyfan).
Y mae tystiolaeth o’r Arolwg o Gyflwr Tai ym
1998 yn awgrymu bod y gyfran o’r stoc dai sydd o
ansawdd gwael mewn rhai awdurdodau lleol yn
uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru. Yn wir, yn nhri
o’r awdurdodau lleol – Ceredigion (11.1 y cant), Sir
Benfro (10.6) a Gwynedd (10.5) – cofnodwyd
cyfraddau anffitrwydd a oedd gyda’r uchaf yng
Nghymru.
Ail gartrefi a thai haf
Yn groes i’r canfyddiad gwleidyddol a
phoblogaidd, y mae ail gartrefi a thai haf yn rhoi
cyfrif am gyfran gymharol fach o’r stoc dai yng
Nghymru ar y cyfan. Y mae ffigyrau o’r Cyfrifiad
diweddaraf yn dangos mai 3.1 y cant yn unig o’r
tai mewn ardaloedd gwledig, yn 2001, oedd yn ail
gartrefi neu’n dai haf. Yng Nghymru wledig, yr
oedd gan ddau awdurdod lleol lefelau
perchenogaeth tai haf uwch na 4 y cant –
Gwynedd (8 y cant) a Sir Benfro (6 y cant). Yn
amlwg, y mae lleoedd i’w cael lle mae tai o’r fath
yn rhoi cyfrif am gyfran uwch o lawer o’r stoc leol,
ond dylid cydnabod mai nifer eithriadol o fach o’r
lleoedd hyn sydd i’w cael. Er enghraifft, yn 2001,
dim ond mewn 13 ward yng Nghymru wledig (4 y
cant o’r holl wardiau gwledig) yr oedd mwy nag 20
y cant o’r stoc dai leol yn ail gartrefi neu’n dai haf,
ac mewn 27 o wardiau roedd rhwng 10 ac 20 y
cant o’r stoc yn ail gartrefi neu’n dai haf.
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Tabl 1: Canran yr aelwydydd ym mhob gr p deiliadaeth a meddiannaeth yn 2001 fesul awdurdod unedol
Awdurdod Unedol

Categori

Perchen

Awd.
Lleol

Cym.
Dai

Tai Rhent
Preifat

Arall

Ceredigion
Conwy
Gwynedd
Powys
Sir Benfro
Sir Ddinbych
Sir Gaerfyrddin
Sir Fynwy
Ynys Môn

Gwledig

70%
73%
67%
69%
69%
73%
72%
76%
68%

9%
8%
15%
11%
14%
9%
14%
11%
16%

3%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
4%
1%

13%
11%
10%
11%
9%
11%
7%
7%
10%

5%
3%
5%
5%
4%
4%
4%
2%
5%

Arall
Gwledig
Trefol
Y Cymoedd

73%
71%
70%
72%

15%
12%
13%
16%

3%
4%
6%
4%

6%
10%
8%
5%

2%
4%
3%
3%

Cymru

71%

14%

4%

7%

3%

Ffynhonnell: ONS (2001)

Tai gwag
Roedd tai gwag yn rhoi cyfrif am 4.3 y cant o
gyfanswm y stoc dai wledig yn 2001, ffigwr sydd
ychydig yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru
(4 y cant). Mewn pum awdurdod lleol – Gwynedd,
Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Ynys Môn a Chonwy –
cofnodwyd lefelau o dai gwag a oedd yn uwch na’r
cyfartaledd cenedlaethol. Er ei bod yn debygol bod
cyfran o’r anheddau hyn yn gartrefi hamdden neu’n
wag am reswm cyfiawn (e.e. wedi’u rhoi ar y
farchnad ond heb eu gwerthu eto), y mae’n amlwg,
o ran niferoedd, bod cartrefi gwag yn fwy
arwyddocaol nag ail gartrefi a thai haf yng
Nghymru wledig. Yn wir, yr oedd cyfran y tai gwag
yn uwch mewn saith o’r naw awdurdod lleol.
Prisiau tai
Y mae Cymru wledig wedi profi cynnydd sylweddol
ym mhrisiau cartrefi dros y blynyddoedd diwethaf.
Rhwng 1997 a 2005 darfu i bris cyfartalog tai yng
Nghymru wledig gynyddu 176 y cant, o’i gymharu
â chynnydd o 157 y cant yng Nghymru gyfan. Y
mae cryn dipyn o’r cynnydd hwn wedi digwydd yn
y blynyddoedd ers 2001, gyda phris t cyffredin
yng nghefn gwlad yn dyblu rhwng 2001 a 2005. Y
mae data mwy diweddar ar brisiau a gafwyd o’r
Gofrestrfa Tir gan Shelter Cymru’n amlygu’r ffaith
bod prisiau tai cyfartalog wedi cynyddu fwy na 200
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y cant yng Ngheredigion a Sir Benfro rhwng Ebrill
2000 ac Ebrill 2007, ac wedi cynyddu fwy na 150 y
cant yn yr awdurdodau lleol sy’n weddill.
Dengys ymchwil ddiweddar gan Arsyllfa Wledig
Cymru (WRO, 2006b) mai £155,000 oedd pris t
cyffredin yng Nghymru wledig, sydd 12 y cant yn
uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru. O’r holl
ardaloedd yng Nghymru wledig, Sir Fynwy oedd â’r
cyfartaledd prisiau tai uchaf o bell ffordd (£207,000,
a oedd ryw £40,000 yn uwch na’r awdurdod lleol ail
ddrutaf). Mewn pum awdurdod lleol gwledig arall –
Ceredigion, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Benfro a
Phowys – yr oedd prisiau cyfartalog hefyd yn uwch
na’r cyfartaledd cenedlaethol.
Teipoleg marchnadoedd tai lleol yng Nghymru
Arweiniodd astudiaeth yn 2005 o’r system dai
wledig yng Nghymru (LlCC, 2005a) at greu teipoleg
o farchnadoedd tai lleol yng Nghymru. A hithau’n
seiliedig ar ddadansoddiad clwstwr o ddata ar lefel
y ward a oedd yn ymwneud â’r boblogaeth, yr
economi, incwm a thai, y mae’r deipoleg yn nodi
marchnadoedd tai lleol â phriodweddau tebyg.
Datgelodd y dadansoddiad mai dosbarthiad
pumhlyg sydd orau er mwyn cyfleu strwythur a
daearyddiaeth marchnadoedd tai gwledig yng
Nghymru. Mewn perthynas â Chymru wledig, y
mae’r dadansoddiad yn amlygu cymysgedd o

Y dystiolaeth ar anghenion tai gwledig yng Nghymru

Tabl 2: Deiliadaeth aelwydydd yn ôl categori gofodol yr ONS, 2001

Categori Gofodol

Aelwydydd sy’n
berchenfeddianwyr (%)

Aelwydydd
Aelwydydd
mewn tai rhent
mewn tai rhent
cymdeithasol (%) preifat (%)

Eraill (%)

Trefol > 10k – Gwasgarog (1)

57.4

24.4

15.8

2.4

Tref a Chyrion – Gwasgarog (2)

64.6

19.0

13.4

3.0

Pentref, Pentrefan ac Anheddau ar eu
Pennau’u Hunain – Gwasgarog (3)

75.3

10.2

11.8

2.7

Trefol > 10k – Llai Gwasgarog (4)

70.4

19.5

8.0

2.0

Tref a Chyrion – Llai Gwasgarog (5)

72.9

17.7

7.3

2.2

Pentref, Pentrefan ac Anheddau ar eu
Pennau’u Hunain – Llai Gwasgarog (6)

78.4

11.3

8.0

2.3

Ffynhonnell: Cyfrifiad Poblogaeth 2001

farchnadoedd tai gwahanol, gyda’r marchnadoedd
‘breintiedig’ wedi’u lleoli mewn ardaloedd yn y deddwyrain a’r gogledd-ddwyrain, yn ogystal â
Phenrhyn G yr, tra bo’r marchnadoedd lleol
‘difreintiedig’ yn tueddu i fod mewn rhannau
gorllewinol, a gogledd-orllewinol yn enwedig, o
Gymru wledig. Ceir disgrifiadau cryno o’r pum
clwstwr yn Nhabl 3.

Maint yr anghenion tai yng Nghymru
wledig
A ninnau wedi darparu data cyd-destunol ar
dueddiadau economaidd-gymdeithasol a strwythur
tai yng Nghymru wledig, yr ydym yn awr am fynd
ati i drafod hyd a lled anghenion tai mewn
ardaloedd gwledig. Y mae’r data yr ydym ni wedi
gallu ei gasglu’n deillio o amrywiaeth o ffynonellau,
gan gynnwys ystadegau swyddogol, adroddiadau
cyhoeddedig a chyflwyniadau gan wahanol
drefnyddiaethau. Y mae’r data hwn wedi ein
galluogi i gyflwyno tystiolaeth o lefel newidiol
fforddiadwyedd tai, hyd a lled yr anghenion tai a
ddatgelir gan gofrestrau tai cymdeithasol ac
asesiadau o anghenion tai lleol, a lefelau
digartrefedd swyddogol yng Nghymru wledig.
Cymarebau rhwng prisiau tai ac incwm
Y mae gwybodaeth am fforddiadwyedd tai yng
Nghymru wledig ar gael o dair ffynhonnell:

Y dystiolaeth ar anghenion tai gwledig yng Nghymru

adroddiad ar anghenion tai gwledig a gyhoeddwyd
gan Arsyllfa Wledig Cymru (2006b); dadansoddiad
o fynegeion fforddiadwyedd ar gyfer pobl ifancach
yn y DU a luniwyd gan Wilcox (2006) i JRF; a
datganiad i’r wasg gan HBOS yn 2007 ar
fforddiadwyedd tai yng Nghymru wledig. Y mae
pob ffynhonnell yn defnyddio data gwahanol ar
brisiau tai ac incwm lleol, sy’n arwain at
adroddiadau ychydig yn wahanol ar
fforddiadwyedd yng Nghymru wledig.
Y mae dadansoddiad HBOS o fforddiadwyedd
yn cynnwys wyth o’r naw awdurdod lleol gwledig –
Conwy yw’r awdurdod sydd heb ei gynnwys – ac y
mae’n seiliedig ar ddata o’i weithrediadau
masnachol ei hun mewn perthynas â thai ac
amcangyfrif o enillion lleol ar gyfer cyflogeion
gwrywaidd llawn-amser. Y mae’r dadansoddiad
hwn yn datgelu bod y gymhareb rhwng prisiau tai
ac enillion blynyddol yn 2007 yn uwch na phump
ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru wledig.
Powys oedd â’r gymhareb uchaf (7.5), ac yr oedd
gan bum awdurdod arall gymhareb o 6
(Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Ynys Môn, Sir Fynwy a
Cheredigion). Yng Ngwynedd (5.4) a Sir Ddinbych
(5.6) y cofnodwyd y cymarebau isaf rhwng prisiau
ac enillion yn 2007.
Darfu i ymchwil gan Arsyllfa Wledig Cymru
(AWC, 2006a) ddefnyddio data lleol ar brisiau tai
gan y Gofrestrfa Tir a data ar incwm gwaith. Y mae
ei dadansoddiad yn dynodi bod y gymhareb
fforddiadwyedd (pris t ar gyfartaledd wedi’i rannu
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Tabl 3: Teipoleg o farchnadoedd tai lleol yng Nghymru
Disgrifiad o’r pum clwstwr
Rhif y Clwstwr

Disgrifiad
Daearyddol

Crynodeb o’r priodweddau

Nifer y
wardiau

Clwstwr 1
(mwyaf breintiedig)

Gwledig,
De Cymru

lncwm uchel iawn, prisiau tai uchel iawn, poblogaeth
yn cael ei cholli, awdurdod lleol isel, twf sy’n cyfateb i’r
cyfartaledd mewn gweithgarwch economaidd

14

Clwstwr 2

Gwledig, ar y ffin/
ymyl ddeheuol

Incwm uchel, prisiau tai uchel, twf uwch-na’r-cyfartaledd
yn y boblogaeth, awdurdod lleol isel, twf uwchna’r-cyfartaledd mewn gweithgarwch economaidd

58

Clwstwr 3

Gwledig

Incwm uwch na’r cyfartaledd, prisiau tai uchel, twf uchel
iawn yn y boblogaeth, awdurdod lleol isel, twf uwchna’r-cyfartaledd mewn gweithgarwch economaidd

198

Clwstwr 4

Gwledig

Incwm sy’n cyfateb i’r cyfartaledd, prisiau tai is-na’rcyfartaledd, twf yn y boblogaeth sy’n cyfateb i’r
cyfartaledd, awdurdod lleol sy’n cyfateb i’r cyfartaledd,
twf sy’n cyfateb i’r cyfartaledd mewn gweithgarwch
economaidd

272

Clwstwr 5
(mwyaf difreintiedig)

Y Cymoedd/
Gogledd-orllewin
Cymru, Arfordir y
Gogledd

lncwm isel, prisiau tai isel, poblogaeth yn cael ei cholli,
awdurdod lleol uchel, cynnydd is-na’r-cyfartaledd mewn
gweithgarwch economaidd

339

Ffynhonnell: LICC (2005)

â chyfartaledd incwm aelwydydd) ar gyfer Cymru
wledig yn 2005 yn 5.9, sy’n uwch na’r gymhareb ar
gyfer Cymru (5.3). Y mae gwaith AWC hefyd yn
dangos bod tai yng nghefn gwlad wedi dod i fod
yn llai fforddiadwy dros y blynyddoedd diwethaf,
gyda’r gymhareb fforddiadwyedd yng nghefn
gwlad yn codi o 4.2 yn 2003.
Y mae dadansoddiad pellach o ddata ar brisiau
ac incwm ar lefel y ward ar gyfer 2005 yn dynodi
bod cyfartaledd prisiau tai o leiaf bedair gwaith yn
uwch na chyfartaledd incwm blynyddol aelwydydd
yn 95 y cant o’r wardiau yng Nghymru wledig, o’i
gymharu â 76 y cant o’r holl wardiau yng Nghymru.
Yn ychydig mwy na hanner y wardiau gwledig (52 y
cant) cofnodwyd cymhareb rhwng prisiau ac
incwm o 6 o leiaf (27 y cant yng Nghymru) yn 2005
a chafwyd cymarebau o saith neu fwy yn 22 y cant
o’r wardiau mewn ardaloedd gwledig, o’i gymharu
â 10 y cant yn unig o’r holl wardiau yng Nghymru.
Yng Nghymru wledig, yr oedd y gymhareb
rhwng prisiau ac incwm yn 2005 ar ei huchaf yn Sir
Fynwy (6.9), Powys (6.6) a Cheredigion (6.4), a Sir
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Gaerfyrddin (5.1) oedd yr unig awdurdod lleol lle
cofnodwyd cymhareb a oedd yn is na’r cyfartaledd
yng Nghymru. Y mae Ffigur 4 yn cynnig darlun
manylach o ddaearyddiaeth fforddiadwyedd yng
Nghymru’n seiliedig ar ddata ar lefel y ward ar gyfer
2005. Yr hyn sy’n dod i’r amlwg o’r map hwn yw
bod cymarebau rhwng prisiau ac incwm ar eu
huchaf yn Sir Fynwy, de Powys, rhannau o’r
parciau cenedlaethol deheuol, ardaloedd ym Mro
Morgannwg, a Phenrhyn G yr. Y mae wardiau â
chymarebau is (is na 5) wedi’u lleoli’n bennaf mewn
ardaloedd gogledd-orllewinol ac ar hyd llain
arfordirol y gogledd.
Y mae Tabl 4 yn cyflwyno canfyddiadau
dadansoddiad newydd o fforddiadwyedd tai ar
gyfer 2005 sy’n seiliedig ar ddosbarthiad gofodol yr
ONS ar gyfer wardiau yng Nghymru. Y mae’n
amlwg o’r Tabl hwn bod problemau
fforddiadwyedd ar eu gwaethaf yn yr aneddiadau
llai yng Nghymru wledig. Cafwyd y cymarebau
uchaf rhwng prisiau ac incwm yn 2005 yn y ddau
gategori anheddiad sy’n seiliedig ar y disgrifiad
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‘pentref, pentrefan ac anheddau ar eu pennau’u
hunain’, tra’r oedd y cymarebau isaf i’w cael yn yr
aneddiadau ‘trefol’ a ‘thref a chyrion’ llai
gwasgarog.
Y mae ymchwil arall a ariannwyd gan JRF
(Wilcox, 2006) wedi darparu dadansoddiad mwy
canolbwyntiedig o gymarebau rhwng prisiau tai ac
incwm ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn
2005 yn seiliedig ar gyfartaledd incwm aelwydydd
sy’n gweithio rhwng 20 a 39 mlwydd oed a
phrisiau yn y bumed isaf ar gyfer tai lleol â dwy a
thair ystafell wely. Y mae dau ganfyddiad allweddol
yn dod i’r amlwg o’r gwaith hwn. Yn gyntaf, cafwyd
cymhareb o bedwar o leiaf rhwng prisiau tai ac
incwm ym mhob un o’r awdurdodau lleol gwledig.
Yn ail, yr oedd y cymarebau rhwng prisiau ac
incwm ar eu huchaf mewn ardaloedd gwledig. Er
enghraifft, yr oedd gan wyth o’r naw awdurdod
lleol gwledig gymarebau rhwng prisiau tai ac incwm

a oedd yn uwch na’r cyfartaledd yng Nghymru yn
2005, ac yr oedd saith o’r deg awdurdod lleol â’r
cymarebau uchaf yn rhai gwledig.
Asesiadau o anghenion tai lleol
Y mae’r naw awdurdod lleol mwyaf gwledig oll
wedi cynnal asesiadau o anghenion tai. Y mae
pump ohonynt (Ynys Môn, Ceredigion, Conwy, Sir
Ddinbych a Phowys) wedi defnyddio’r Model
Asesu Anghenion Sylfaenol, a argymhellwyd gan
ODPM / DETR (2000), tra bod yr awdurdodau sy’n
weddill wedi defnyddio dulliau eraill. Cynhaliwyd y
rownd gyntaf o asesiadau rhwng 2000 a 2004 a
darfu iddynt ddatgelu diffyg blynyddol net o 3,803
mewn tai fforddiadwy ledled Cymru wledig1. Caiff y
diffygion ar gyfer awdurdodau lleol gwledig unigol
eu darparu yn Nhabl 5. Yn Sir Fynwy, Sir Ddinbych
1

Y mae’r cyfanswm hwn yn cynnwys ôl-groniad o anghenion heb eu diwallu.

Ffigur 4: Y gymhareb rhwng cyfartaledd prisiau tai a chyfartaledd incwm aelwydydd fesul ward yng Nghymru, 2005
Allwedd
7 a mwy
5i7
3i5
Llai na 3

Ffynhonnell: AWC 2006a
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Tabl 4: Fforddiadwyedd tai yng Nghymru (2005) yn ôl categorïau gofodol yr ONS

Dosbarthiad yr ONS o Ardaloedd Trefol
a Gwledig

Prisiau Tai ar
Gyfartaledd

Incwm
Blynyddol
ar Gyfartaledd

Y Gymhareb
rhwng Prisiau
ac Incwm

Trefol > 10k – Gwasgarog (1)

£121,826

£24,199

5.0

Tref a Chyrion – Gwasgarog (2)

£130,897

£24,365

5.4

Pentref, Pentrefan ac Anheddau ar eu
Pennau’u Hunain – Gwasgarog (3)

£162,397

£26,420

6.2

Trefol > 10k – Llai Gwasgarog (4)

£121,213

£27,002

4.5

Tref a Chyrion – Llai Gwasgarog (5)

£121,698

£27,309

4.5

Pentref, Pentrefan ac Anheddau ar eu
Pennau’u Hunain – Llai Gwasgarog (6)

£181,680

£31,652

5.7

Gwledig (1 + 2 + 3 + 6)

£158,829

£27,490

5.8

SYLWER: Amcangyfrif yw’r gymhareb rhwng prisiau tai ac incwm yn y tabl hwn gan nad yw’r canolbwynt
gwirioneddol ar gael ar gyfer y bandiau prisiau tai ac incwm.

a Sir Gaerfyrddin y cofnodwyd y diffygion mwyaf,
gyda’r tair ardal hon yn rhoi cyfrif am tua dwy ran o
dair o gyfanswm y diffyg mewn tai fforddiadwy yng
Nghymru wledig.
O ystyried bod yr arolygon hyn wedi cael eu
cynnal ym mlynyddoedd cynnar y degawd hwn2
a’u bod yn defnyddio methodoleg wahanol, y mae
angen i ni fod yn ofalus sut yr ydym yn dehongli’r
data hwn mewn perthynas ag anghenion tai
cyfredol yng Nghymru wledig. Y mae hefyd yn wir
bod y diffyg crynswth o ran tai fforddiadwy a
adnabuwyd ar gyfer Cymru wledig yn uwch nag a
gyfrifwyd gan Holmans (2003), gan ddefnyddio
data eilaidd, sef 2,500 o dai cymdeithasol y
flwyddyn ar gyfer Cymru gyfan. Serch hynny, yn
niffyg data arall ar anghenion tai yng Nghymru
wledig, yr ydym yn casglu na fydd lefel y
ddarpariaeth gyfredol o ran tai fforddiadwy na’r
cynyddiadau a gynigir gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru yn Cymru’n Un (LlCC, 2007) yn ddigonol er
mwyn diwallu’r anghenion tai presennol a’r
anghenion tai a fydd yn dod i’r amlwg o’r newydd
yng Nghymru wledig yn ôl yr hyn a ganfuwyd gan
yr arolygon hyn.
2

Y mae rhai awdurdodau lleol gwledig wedi cynnal arolygon mwy diweddar ond
nid yw’n bosibl darparu mynegiant mwy diweddar o anghenion tai ar gyfer pob
un o’r naw awdurdod lleol.
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Cofrestrau tai awdurdodau lleol
Y mae hefyd yn bosibl cael gwybodaeth am lefel yr
anghenion tai yng Nghymru wledig o gofrestrau tai
awdurdodau lleol. Fodd bynnag, y mae
gostyngiadau yn y stoc tai cyngor dros y ddau
ddegawd diwethaf yn golygu bod y cofrestrau hyn
wedi dod i fod yn llai defnyddiol er mwyn mesur
gwir faint yr anghenion tai lleol. Er enghraifft, y mae
grwpiau penodol, megis pobl sengl a chyplau heb
blant, yn cydnabod bod y tebygolrwydd y byddant
hwy’n cael tai o’r fath yn eithriadol o fach ac felly nid
ydynt yn cofrestru’u hanghenion yn aml. Y mae
hefyd yn wir nad yw ymgeiswyr ond yn gallu
cofrestru ar gyfer tai cymdeithasol yn yr ardaloedd y
mae’r tai hynny i’w cael ynddynt. Serch hynny, y
mae cofrestrau tai’n rhoi syniad o isafswm yr angen
mewn ardaloedd gwledig. Y mae Arsyllfa Wledig
Cymru wedi cyhoeddi ystadegau ar gyfansymiau
cofrestrau tai yn 2005 ar gyfer y naw awdurdod lleol
gwledig (AWC, 2006a). Dengys y rhain fod tua
25,000 o aelwydydd ar gofrestrau tai awdurdodau
lleol yng Nghymru wledig yn y flwyddyn honno.
Y mae Shelter Cymru hefyd wedi cynnal
dadansoddiad o ddata mewn cofrestrau tai. Yn
seiliedig ar wybodaeth ar gyfer 2007 gan wyth
awdurdod lleol gwledig, adroddodd fod tua 23,000
o aelwydydd ar gofrestrau tai yng Nghymru wledig.
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Ystadegau ar ddigartrefedd swyddogol
Y mae digartrefedd wedi dod i fod yn broblem fwy
sylweddol yng Nghymru wledig dros y
blynyddoedd diwethaf. Y mae astudiaeth
ddiweddar o ddigartrefedd mewn ardaloedd
gwledig gan AWC (2006b) wedi cyfrifo bod nifer yr
aelwydydd a gaiff eu derbyn fel aelwydydd digartref
a chanddynt angen sy’n cael blaenoriaeth gan
awdurdodau lleol gwledig wedi cynyddu 309 y cant
rhwng 1978 a 2005 o’i gymharu â 129 y cant yn yr
awdurdodau trefol. Am ran helaeth o’r cyfnod hwn,
yr oedd y ffigwr digartrefedd ar gyfer ardaloedd
trefol yn uwch na’r un ar gyfer ardaloedd gwledig
(Ffigur 5). O ganol y 1990au ymlaen, serch hynny,
dechreuodd y bwlch gau ac erbyn 2000 yr oedd
cyfanswm y bobl ddigartref mewn ardaloedd
gwledig yn uwch na’r cyfanswm a oedd wedi’i
gofnodi ar gyfer ardaloedd trefol. Y mae hefyd yn
amlwg o’r Ffigur hwn bod patrwm cylchol o
ddigartrefedd yn bodoli yng Nghymru, gyda lefelau
cynyddol o ddigartrefedd mewn ardaloedd gwledig
a threfol yn cyfateb i ymchwyddiadau mewn prisiau
tai ar lefel genedlaethol.
Y mae dadansoddiad manylach o lefelau
digartrefedd newidiol yng Nghymru ers canol y
1990au hefyd yn cyfeirio at arwyddocâd cynyddol
digartrefedd mewn ardaloedd gwledig (Ffigur 5).
Darfu i nifer yr aelwydydd yng Nghymru wledig y
cydnabyddir yn swyddogol eu bod yn ddigartref
dreblu bron yn ystod y cyfnod o saith mlynedd
rhwng 1997-8 a 2004-5, gan godi o 1,226 i 3,595
o aelwydydd. Ers 2004-5, y mae cyfanswm yr
aelwydydd digartref mewn ardaloedd gwledig wedi
gostwng i 2,249 o aelwydydd (data 2006-7).
Golyga hyn fod nifer yr aelwydydd yng Nghymru
wledig y cydnabyddir yn swyddogol eu bod yn
ddigartref, rhwng 1997-8 a 2006-7, wedi cynyddu
83 y cant, ffigwr sydd lawer yn uwch na’r cynnydd
o 34 y cant a gofnodwyd mewn ardaloedd trefol.
Yn 2006-7, yr oedd y cyfansymiau digartrefedd
ar gyfer ardaloedd gwledig a threfol yn debyg iawn
(2,249 a 2,264 o aelwydydd yn y drefn honno). Y
mae’r gyfradd ddigartrefedd safonedig mewn
ardaloedd Gwledig hefyd yn debyg i’r un gyfradd
mewn ardaloedd trefol; y mae hefyd yn uwch na’r
gyfradd yn y Cymoedd. Y mae dadansoddiad o’r
data ar gyfer y cyfnod rhwng 2003-4 a 2006-7, er
enghraifft, yn datgelu cyfradd wledig o 7.1 aelwyd
ddigartref am bob 1,000 o aelwydydd o’i gymharu
â 7.7 mewn ardaloedd trefol a 6.6 am bob 1,000
Y dystiolaeth ar anghenion tai gwledig yng Nghymru

Tabl 5: Diffygion blynyddol net o ran tai fforddiadwy
fesul ardal awdurdod lleol yng Nghymru wledig
Blwyddyn yr
asesiad

Diffyg
blynyddol net

Sir Gaerfyrddin

2000

459

Ceredigion

2004

274

Conwy

2002

209

Sir Ddinbych

2003

645

Gwynedd

2002

314

Ynys Môn

2001

311

Sir Fynwy

2000

916

Sir Benfro

2000

358

Powys

2002

317

Cyfanswm

3,803

Ffynhonnell: addaswyd o wybodaeth gan AWC (2006a)

yn y cymoedd. Yng Nghymru wledig, roedd y
cyfraddau digartrefedd uchaf i’w cael yn Sir Benfro
(10.3 am bob mil), Sir Gaerfyrddin (7.6), Powys
(7.3) a Gwynedd (7) (gweler Tabl 6).
Y mae data arall a ddarparwyd gan Shelter
Cymru ar ddigartrefedd yn datgelu ei fod, yn y
cyfnod rhwng 1 Hydref 2006 a 30 Medi 2007, wedi
rhoi cymorth i 2,463 o aelwydydd â 7,448 o
broblemau a oedd yn gysylltiedig â thai neu
ddigartrefedd yn y naw awdurdod sy’n wledig yn
bennaf. O’r rhain, yr oedd 31 y cant yn byw yn y
sector tai rhent preifat, yr oedd 23 y cant yn
denantiaid naill ai i’r LCC neu awdurdodau lleol ac
roedd 6 y cant yn berchen-feddianwyr ar yr adeg
yr aethant at y mudiad.

Natur anghenion tai gwledig yng
Nghymru
Yn ogystal â chasglu tystiolaeth ar faint newidiol yr
anghenion tai gwledig yng Nghymru, y mae’r
Comisiwn hefyd wedi archwilio natur anghenion tai.
Y mae’r adran hon o’r adroddiad yn cynnig trosolwg
o’r wybodaeth a ddarparwyd gan y trefnyddiaethau
a’r unigolion a ymatebodd i’n cais am dystiolaeth.
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Ffigur 5: Lefelau newidiol digartrefedd swyddogol mewn ardaloedd gwledig a threfol yng Nghymru, 1978-2005
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Ffynhonnell: AWC (2006b)

Y mae’r adran yn mynd i’r afael â phum prif thema:
agweddau allweddol ar anghenion tai gwledig;
achosion anghenion tai gwledig; y grwpiau sy’n profi
anghenion tai mewn ardaloedd gwledig;
daearyddiaeth anghenion tai; a’r cysylltiadau rhwng
tai, diwylliant ac iaith yng Nghymru wledig.
Agweddau allweddol ar anghenion tai
Y mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Comisiwn yn
amlygu pum agwedd ar anghenion tai yng
Nghymru wledig.
Y mae a wnelo’r gyntaf o’r rhain ag anawsterau
sy’n gysylltiedig â cheisio mynediad at dai
fforddiadwy, gyda thystiolaeth yn cyfeirio at y
cyfleoedd cyfyngedig sydd ar gael i brynu a rhentu
tai fforddiadwy ar y farchnad agored mewn
rhannau helaeth o Gymru wledig:
Diffyg fforddiadwyedd tai yn y sector
perchentyaeth a’r sector tai rhent preifat.
[Awdurdod lleol]
Diffyg cartrefi fforddiadwy i’w prynu a’u rhentu i
aelwydydd sy’n ymffurfio o’r newydd.
[Awdurdod lleol]
Fforddiadwy i bwy? [Aelod o’r cyhoedd]
Tra bo problemau fforddiadwyedd, mewn
blynyddoedd blaenorol, yn cael eu profi’n bennaf
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gan grwpiau di-waith, grwpiau ar incwm isel neu
grwpiau agored i niwed, y mae’r dystiolaeth a
gyflwynwyd i ni’n dynodi bod y problemau hyn
bellach yn cael effaith ehangach ar draws
poblogaeth wledig Cymru:
Yn hanesyddol, y mae’r angen am dai wedi bod
yn gysylltiedig ag aelwydydd y mae’u
hamgylchiadau ariannol wedi golygu bod arnynt
angen tai cymdeithasol. Er bod angen am dai
rhent cymdeithasol o hyd mewn ardaloedd
gwledig, dros y blynyddoedd diwethaf cafwyd
cynnydd yn anghenion tai pobl y mae’u
hamgylchiadau economaidd yn fwy ffafriol.
[Parc Cenedlaethol]
…mewn sawl rhan o Gymru wledig, nid
aelwydydd ar incwm isel yn unig sy’n profi
angen am dai. Y mae tai i’w prynu’n aml y tu
hwnt i allu prynu’r enillwyr y mae eu hincwm yn
amrywio o fod yn ganolig i fod yn uchel.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Prynu ynteu rhentu? Popeth yn ddrud. Rhai
pobl yn methu fforddio…. [Aelod o’r cyhoedd]
Gan adlewyrchu’r data a gyflwynwyd yn yr adran
flaenorol, cyfeiriodd y rhan fwyaf o ymatebwyr at
godiadau dramatig ym mhrisiau tai yn eu
hardaloedd dros y blynyddoedd diwethaf, gyda
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Tabl 6: Cyfraddau safonedig digartrefedd swyddogol yng Nghymru wledig, 2003-04 – 2006-07

Nifer yr
aelwydydd digartref
(cyfartaledd y fl.)

Cyfanswm yr
aelwydydd mewn
miloedd (2003)

Digartrefedd am
bob mil o aelwydydd
(cyfartaledd y
flwyddyn)

Ceredigion

215

32

6.7

Conwy

291

48

6.1

Gwynedd

342

49

7.0

Powys

394

54

7.3

Sir Benfro

506

49

10.3

Sir Ddinbych

195

40

4.9

Sir Gaerfyrddin

546

72

7.6

Sir Fynwy

222

36

6.2

Ynys Môn

195

29

6.7

Gwledig

2,906

409

7.1

Trefol

2,169

361

7.7

931

280

5.7

2,398

163

6.6

Ardal

Y Cymoedd
Arall

bylchau sylweddol yn dod i’r amlwg rhwng prisiau
tai lleol a lefelau incwm lleol:
Yr ydym yn ymwybodol o’r cynnydd sylweddol
ym mhrisiau tai, yn enwedig ym mhen
‘isaf/mynediad’ y farchnad dros y 10 mlynedd
ddiwethaf. [Awdurdod lleol]
[Y mae] y broblem wedi dod i fod yn fwy difrifol –
y mae prisiau tai wedi cynyddu yn ôl cyfradd sy’n
sylweddol uwch nag incwm. [Awdurdod lleol]
Y twf yng ngwerth tai mewn perthynas ag
enillion. [Hwylusydd Tai Gwledig (HTG)]
Y mae fforddiadwyedd tai wedi gostwng wrth i’r
bwlch rhwng prisiau tai a’r swm y gall pobl ei
fforddio fynd yn fwy. [Awdurdod lleol]
Y mae fforddiadwy bron â bod yn derm segur
erbyn hyn – y ffaith syml amdani yw nad yw
tai’n fforddiadwy! [Aelod o’r cyhoedd]
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Cynnydd amlwg a chryn dystiolaeth iddo ym
mhrisiau tir a phrisiau tai, ynghyd â’r ffaith bod y
bwlch rhwng enillion cyfartalog a phris cartref
cyffredin yn mynd yn fwy. [Trefnyddiaeth
genedlaethol]
Cynnydd sylweddol ym mhrisiau tai mewn
perthynas â chyflogau. [Trefnyddiaeth
genedlaethol]
Yr ail agwedd ar anghenion tai a amlygwyd gan
ymatebwyr oedd y cyflenwad cyfyngedig o dai yng
Nghymru wledig. Pwysleisiwyd dwy elfen o’r
broblem hon gyda’r cyflenwad. Y mae a wnelo’r
gyntaf â’r ddarpariaeth tai’n gyffredinol mewn
ardaloedd gwledig, gydag ymatebwyr yn awgrymu
nad oedd twf y stoc dai wledig wedi bod gyfuwch
â’r twf yn y boblogaeth sydd wedi deillio o
fewnlifiad a nifer cynyddol yr aelwydydd yn y rhan
fwyaf o ardaloedd:
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Nifer annigonol o dai newydd yn cael eu
cwblhau i gyfateb i nifer yr aelwydydd newydd
sy’n cael eu creu. [Awdurdod lleol]
Er bod nifer o rannau o Gymru wledig, yn
hanesyddol, yn drwchus eu poblogaeth (serch
eu bod mewn stoc dai o ansawdd gwael),
heddiw nodweddir ardaloedd gwledig gan stoc
dai gyfyngedig, y mae rhan helaeth ohoni wedi’i
chydgrynhoi mewn aneddiadau bychain a threfi
gwledig â phatrwm mwy gwasgarog yng nghefn
gwlad agored. O ganlyniad, y mae’r stoc dai
mewn ardaloedd gwledig yn gyfyngedig mewn
termau absoliwt ac mae’r sefyllfa honno wedi
cael ei hatgyfnerthu gan bolisïau cynllunio dilynol
a oedd wedi’u bwriadu i gyfyngu a rheoli. Y mae
hyn wedi cyfyngu ar unrhyw ddatblygiad tai
sylweddol yng nghefn gwlad agored er budd
crynodiadau mewn aneddiadau hygyrch a threfi.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Y mae a wnelo’r ail broblem a godwyd â’r
cyflenwad o dai fforddiadwy a chymdeithasol
mewn ardaloedd gwledig. Awgrymwyd, er
gwaethaf cryn drafod ym maes polisïau ac ar y
llwyfan gwleidyddol am y broblem fforddiadwyedd
yng Nghymru wledig, mai nifer cymharol fach o
gynlluniau tai fforddiadwy sydd wedi cael eu
datblygu dros y blynyddoedd diwethaf. Mynegwyd
cryn bryder ynghylch colli stoc dai awdurdodau
lleol o ganlyniad i werthu drwy’r Hawl i Brynu ac
anallu awdurdodau lleol i ail-fuddsoddi refeniw o’r
gwerthiannau hyn mewn rhaglenni i adeiladu tai
cyngor newydd. Soniwyd hefyd am yr anawsterau
y mae Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
(LCC) yn eu hwynebu wrth adnewyddu’r stoc tai
cymdeithasol mewn ardaloedd gwledig, yn
enwedig gostyngiadau mewn termau real yn y
Grant Tai Cymdeithasol a chostau ychwanegol
darparu unedau newydd o dai cymdeithasol mewn
ardaloedd gwledig:
Diffyg tai cyngor oherwydd yr Hawl i Brynu [HTG]
Gwerthu’r rhan fwyaf o’r stoc tai cyngor –
collwyd 30 y cant neu 749 o unedau rhwng
1981 a 1991 ym Mharc Cenedlaethol Arfordir
Penfro. [Parc Cenedlaethol]
Y mae lefel y grant tai cymdeithasol a
dderbynnir wedi gostwng mewn termau real.
[Awdurdod lleol]
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Cafodd anghenion tai gwledig eu trafod hefyd
mewn perthynas â phrosesau economaidd a
demograffig ehangach. Yn amlwg, y mae
problemau o ran fforddiadwyedd yn ymwneud â
phrisiau tai a’r incwm sydd ar gael i aelwydydd
brynu neu rentu tai. Soniwyd am y cyfleoedd
cyfyngedig sydd ar gael ym maes cyflogaeth yn y
rhannau mwy pellennig o Gymru wledig a’r
cyflogau isel sy’n gysylltiedig â sectorau penodol
yn yr economi wledig. Cafodd mewnlifiad net ei
nodi hefyd fel ffactor sy’n rhoi pwysau ychwanegol
ar y system dai wledig. Gan fod gan nifer o
fewnfudwyr fwy o adnoddau ariannol, yr oedd y
gystadleuaeth gynyddol am dai’n cael ei hystyried
yn rhywbeth sy’n rhoi aelwydydd incwm-isel ac
incwm-canolig dan fwy o anfantais mewn
ardaloedd gwledig:
Yn hanesyddol, y mae incwm gweithwyr
gwledig yn is na rhai’u cymheiriaid trefol, ac y
mae’r duedd ddiweddar i fudo o ardaloedd
trefol wedi rhoi pwysau ar y farchnad dai wledig
sydd wedi achosi i brisiau tai gynyddu y tu hwnt
i foddion nifer o breswylwyr gwledig.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Cynnydd ym mhrisiau tai yn Ne-ddwyrain
Lloegr yn arwain at fewnlifiad cynyddol o
brynwyr i Gymru wledig a’r rheiny’n manteisio
ar gartrefi cost-isel – gan achosi i brisiau godi.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Cyfeiriwyd hefyd at y pwysau ar y sector tai rhent
preifat sy’n deillio o fewnlifiad gan weithwyr o
wladwriaethau dwyrain a chanolbarth Ewrop mewn
marchnadoedd tai lleol penodol.
Awgrymiadau y gallai mewnlifiad ar ffurf
gweithwyr o wledydd dwyrain Ewrop roi
pwysau pellach ar y sector tai rhent preifat ac y
byddant yn cystadlu â’r angen lleol am dai.
[Awdurdod lleol]
Cafodd problemau fforddiadwyedd eu crybwyll fel
ffactor sy’n cyfrannu at y ffaith bod pobl ifanc yn
mudo o ardaloedd gwledig, er y bu i nifer
bwysleisio bod y penderfyniad i symud o bentref i
dref yng Nghymru wledig, neu allan o Gymru
wledig yn gyfan gwbl yn un a oedd yn ymwneud â
thai ac amrywiaeth o ffactorau eraill, gan gynnwys
addysg uwch a chyfleoedd cyflogaeth, y
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gwasanaethau a ddarperir a dyheadau o ran
ffordd o fyw:
Os nad yw pobl, yn enwedig pobl ifanc, yn
gallu cael safon byw benodol yn yr ardal y’u
magwyd ynddi, byddant yn symud i ffwrdd. Nid
yw tai ond yn rhan o’r rheswm dros hyn – y
mae cyflogaeth yn bwysicach, ac y mae
materion eraill yn effeithio ar benderfyniad pobl,
e.e. dewisiadau o ran eu ffordd o fyw.
[Awdurdod lleol]
Nid yw’r amgylchedd economaidd yn ffafriol i
gadw pobl ifanc yn eu hardaloedd. [Aelod o’r
cyhoedd]
Mynediad at dai fforddiadwy o ansawdd da
yw’r elfen hanfodol sy’n cyfrannu at
gynaliadwyedd cymunedau. Os yw economïau
gwledig yn methu â chyflawni yna bydd
unigolion yn symud i ardaloedd lle mae eu
hincwm yn cynnig mynediad at y farchnad dai
leol. Y mae symudiadau o’r fath fel arfer yn
digwydd ymhlith pobl ifanc a theuluoedd ac
maent felly’n debygol o beryglu’r cydbwysedd
rhwng y cenedlaethau. [Awdurdod lleol]
Roedd cyflwr gwael y stoc dai wledig yn cael ei
ystyried yn agwedd arall ar broblemau tai mewn
ardaloedd gwledig. Cyfeiriwyd yn benodol at gyflwr
gwael tai rhent preifat, yn enwedig mewn trefi
gwledig a threfi glan-môr, ac at dai dan
berchenogaeth breifat y mae aelwydydd h n yn
byw ynddynt.
Amodau gwael yn y stoc tai rhent preifat ac
mewn rhannau o’r stoc perchentyaeth.
[Awdurdod lleol]
Dim digon o fuddsoddi mewn tai preifat i’w
huwchraddio. [HTG]
Y mae problem gyda chyflwr gwael y stoc dai
bresennol, h.y. tai sy’n ddiffygiol, yn amhriodol
neu’n annigonol. Gallai hyn godi oherwydd eu
bod wedi mynd â’u pen iddynt, oherwydd
maint neu ddyluniad gwael ac/neu am eu bod
yn anaddas i grwpiau penodol, yn anad dim, yr
henoed. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Rhoddwyd sylw hefyd i’r mathau o dai sydd ar gael
mewn ardaloedd gwledig. Dywedwyd mai tai
sengl, mwy yw’r rhan fwyaf yn y stoc bresennol ac
mai nifer cymharol fach o dai sydd ar gael i bobl
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sy’n prynu am y tro cyntaf ac aelwydydd wedi
ymddeol sydd am symud i d llai. O ganlyniad, yr
oedd y rheiny a oedd yn chwilio am dai llai’n cael
eu gorfodi i symud i’r aneddiadau mwy yng
Nghymru wledig:
Nid yw proffil y stoc mewn ardaloedd gwledig
yn diwallu anghenion aelwydydd lleol – y mae
cyfran uchel o gartrefi sengl, mawr nad ydynt
yn briodol i aelwydydd sy’n ymffurfio o’r
newydd na phobl wedi ymddeol sy’n byw ar eu
pennau’u hunain. [Awdurdod lleol]
Caiff yr angen am dai ei waethygu hefyd gan y
ffaith mai ‘cartrefi i deuluoedd’ sydd fwyaf
amlwg yn y farchnad dai a bod diffyg cyfatebol
o ran llety i aelwydydd sy’n cynnwys un
unigolyn. Y mae hyn yn creu problemau nid yn
unig i bobl ifanc ond hefyd i aelwydydd
oedrannus ac arnynt angen symud i dai llai ac
sydd am aros yn eu cymuned. [Trefnyddiaeth
genedlaethol]
Problem sy’n gysylltiedig â’r problemau uchod yw
tlodi tanwydd, gyda thai h n a thai sengl yn tueddu
i fod yn fwy costus i’w gwresogi. Un ffactor
ychwanegol yma yw’r ddarpariaeth gyfyngedig o
brif gyflenwadau nwy yn yr aneddiadau llai a mwy
pellennig yng Nghymru wledig a’r costau
ychwanegol sy’n gysylltiedig â nwy hylifedig.
Cost ynni a.y.b. yn codi. Angen datblygu polisi
ynni mwy cynaliadwy. [Aelod o’r cyhoedd]
Datganodd ymatebwyr fod argaeledd tai â
chymorth yn gyfyngedig mewn ardaloedd gwledig,
sy’n creu problemau i’r asiantaethau hynny sydd
â’r dasg o ymdrin ag anghenion tai pobl agored i
niwed, grwpiau h n a phobl ag anableddau. Y mae
datrysiadau tai i grwpiau o’r fath yn aml yn
cynnwys eu hadleoli, gyda rhai’n cael eu symud yn
bell iawn:
Y mae pobl h n yn aml yn dymuno aros yn y
gymuned y mae ganddynt rwydweithiau
cymdeithasol sefydledig ynddi. Fodd bynnag,
ymddengys fod diffyg argaeledd tai lleol sydd
wedi’u dylunio’n benodol ar gyfer pobl h n
mewn rhai cymunedau gwledig yn rhwystr i’r
rheiny sy’n dymuno symud, gan eu bod yn aml
wedi’u lleoli nifer o filltiroedd i ffwrdd o
rwydwaith cymdeithasol yr unigolyn.
[Ymchwilydd mewn prifysgol]
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Anhawster darparu tai â chymorth oherwydd
poblogaeth denau, gan gynnwys ystod
ddigonol o dai â chymorth i bobl h n.
[Awdurdod lleol]
Y mae digartrefedd mewn ardaloedd gwledig
wedi dod i fod yn fwy difrifol, gyda theuluoedd
yn gorfod cael eu hailgartrefu dros dro mewn
llety gwely a brecwast nifer o filltiroedd o’u
cymunedau’u hunain, gan gynnwys lleoliadau y
tu allan i’r sir mewn nifer o achosion. Y mae
teuluoedd a phobl sengl agored i niwed wedi
bod yn treulio misoedd mewn llety dros dro
heb fawr o obaith y cânt gynnig llety sefydlog
parhaol yn eu cymunedau’u hunain. [HTG]
Cafodd ail gartrefi a thai haf eu crybwyll fel agwedd
bellach ar anghenion tai mewn ardaloedd a
warchodir yn amgylcheddol, megis y Parciau
Cenedlaethol, ac ardaloedd hardd eraill, megis
Pen Ll n:
Mwy o bobl yn prynu t i’w osod mewn rhai
ardaloedd – yn benodol mewn ardaloedd sy’n
denu llawer o dwristiaid yn y tymhorau prysuraf.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Tai haf – yn codi prisiau tai ar gyfer pobl leol.
[Aelod o’r cyhoedd]
Lefelau uchel o ran perchenogaeth ar ail gartref
– yn enwedig mewn ardaloedd sy’n boblogaidd
ymhlith twristiaid megis y Parciau Cenedlaethol.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Prif achosion anghenion tai gwledig
Y mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Comisiwn yn
nodi’r canlynol fel prif achosion anghenion tai yng
Nghymru wledig.
Yn gyntaf, honnwyd fod anghenion tai gwledig
yn deillio o gasgliadau ehangach o brosesau tai,
economaidd a chymdeithasol cenedlaethol sy’n
effeithio ar rannau gwledig a threfol o Gymru, yn
ogystal ag o’r DU. Cafwyd cydnabyddiaeth
gyffredinol bod diffyg tai ledled y DU a bod hynny
wedi arwain at godiadau dramatig ym mhrisiau tai
a phroblem ddifrifol o ran fforddiadwyedd yn y rhan
fwyaf o ranbarthau ac ardaloedd. Cyfeiriodd
ymatebwyr hefyd at y buddsoddiadau cyfyngedig
gan y Llywodraeth mewn tai fforddiadwy yng
Nghymru yn ystod y ddau ddegawd diwethaf:
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Nid oes digon o dai cymdeithasol a thai
fforddiadwy – yn enwedig tai o’r maint cywir i
deuluoedd – wedi cael eu hadeiladu dan y
Llywodraeth Lafur dros y 10 mlynedd ddiwethaf,
ac y mae hynny wedi creu bwlch rhwng y
cyflenwad a’r galw. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Yn ogystal, cydnabuwyd fod rhai ffactorau achosol
mwy penodol yn achosi anghenion tai mewn
ardaloedd gwledig. Yr oedd mewnlifiad net a’r
gystadleuaeth gynyddol am dai o ganlyniad mewn
nifer o ardaloedd yng Nghymru wledig wedi rhoi
pwysau ychwanegol ar farchnadoedd tai lleol. Yr
oedd hyn yn arbennig o wir yn yr ardaloedd deddwyreiniol a gogledd-ddwyreiniol, lle mae nifer o
bentrefi wedi cael eu trawsnewid yn aneddiadau i
gymudwyr. Yn y rhannau mewndirol harddach ac
ar hyd lleiniau arfordirol Cymru wledig, y mae
pwysau newydd hefyd wedi cael eu creu gan
ymfudiad ar ôl ymddeol a pherchenogaeth ar ail
gartrefi a thai haf.
Cyfeiriwyd yn aml at y system gynllunio fel un o
achosion anghenion tai yng Nghymru wledig. Yr
oedd y system gynllunio gyfredol yn cael ei hystyried
yn rhy gaeth, gan roi mwy o bwyslais ar warchod
mannau naturiol nag ar ymdrin â lles cymunedau
gwledig. Y mae tystiolaeth a gyflwynwyd i’r
Comisiwn yn dynodi bod polisïau cynllunio’n cyfyngu
ar y cyflenwad o dai mewn ardaloedd gwledig trwy
gyfyngu ar nifer y safleoedd ar gyfer datblygiad
newydd mewn nifer o aneddiadau llai, ei gwneud yn
ofynnol cyflwyno swmp mawr o dystiolaeth o
anghenion tai lleol er mwyn cyfiawnhau datblygiadau
tai fforddiadwy a bod yn araf yn prosesu ceisiadau:
Y mae’r system gynllunio’n rhy araf yn adweithio
i broblem anghenion tai. [Awdurdod lleol]
Polisïau cynllunio sy’n cadw rheolaeth dynn ar
ddatblygiad amryw fathau o dai newydd ac ar
raglenni i baratoi tai a ddefnyddid yn flaenorol ar
gyfer eu defnyddio drachefn. [Awdurdod lleol]
Polisïau sydd i bob pwrpas yn ddiffyndollol yn
hytrach na datblygol o ran eu pwyslais o fewn
fframwaith agenda datblygu cynaliadwy sy’n
ceisio canoli datblygiadau’n fwyfwy mewn
aneddiadau sy’n hygyrch gyda chludiant
cyhoeddus. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Nid yw deddfau cynllunio’n ystyriol o ardaloedd
gwledig. [Aelod o’r cyhoedd]
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Cafodd y cyflenwad cyfyngedig o dai ei amlygu fel
un o achosion eraill anghenion tai yng Nghymru
wledig. Honnwyd fod diffyg tai ar y farchnad agored
a thai fforddiadwy i’w prynu mewn ardaloedd
gwledig. Yn ogystal, soniwyd am y dewis cyfyngedig
o fathau o dai sydd ar gael mewn nifer o ardaloedd,
gan fod datblygiadau llai’n tueddu i gynnwys tai
dethol a bod nifer cymharol fach o dai ag un neu
ddwy ystafell wely i’w cael yn y stoc bresennol:
Cymysgedd annigonol o fathau o anheddau a
deiliadaeth. [Awdurdod lleol]
Y mae adeiladwyr tai’n adeiladu tai sengl mawr
ar draul mathau eraill o anheddau – nid yw
datblygiadau o’r fath yn cyfrannu at ddiwallu
anghenion cymunedau penodol am dai
fforddiadwy. [Awdurdod lleol]
Diffyg llety lefel-mynediad. [Awdurdod lleol]
Diffyg cymysgedd a chyflenwad addas o fathau
o dai – y mae’n well gan ddatblygwyr dai dethol
mwy...mae’n well gan ddatblygwyr adeiladu tai
dethol sy’n hynod broffidiol. [Trefnyddiaeth
genedlaethol]
Nid yw’r cyflenwad yn cwrdd ag angen grwpiau
penodol sydd mewn angen, megis pobl h n,
pobl ifanc sengl a theuluoedd ifainc. Y mae hyn
yn arwain at lefelau digartrefedd uchel a phobl
yn mudo o’r wlad i’r dref. [Awdurdod lleol]
Cyfeiriwyd hefyd at y ffaith bod nifer o dai gwledig
yn h n ac at y problemau y mae’r tai hyn yn eu
creu o ran arbed ynni a’u haddasu:
Hen dai nad ydynt yn addas i’w haddasu’n
ffisegol. [LCC]
Y mae tai’n ddrud i’w cynnal a’u cadw – y mae
safonau gwael o ran arbed ynni’n effeithio ar
iechyd a lles y preswylwyr. [Awdurdod lleol]
Nid yw’r stoc ar y cyfan yn ateb gofynion
heddiw – y mae’n anodd i’w huwchraddio e.e.
canran uchel o dai teras. [Awdurdod lleol]
Mewn rhai ardaloedd penodol, cyfeiriwyd at
ansawdd gwael stoc dai bresennol y sector preifat
fel un ffactor penodol sy’n achosi anghenion tai
gwledig, gyda rhai tai’n mynd â’u pen iddynt ac
eraill yn cyrraedd y fath gyflwr fel bod angen
buddsoddi symiau mawr o arian i’w gwella fel eu
bod yn cyrraedd safon dderbyniol:
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Amodau tai gwael – stoc yn mynd â’i phen iddi
ac yn mynd yn adfail – annigonolrwydd yr
adnoddau ariannol o ran yr hyn sy’n
angenrheidiol i gynnal safonau ac ymestyn oes
y tai a gwrthodiad perchenogion tai unigol i
dderbyn cyfrifoldeb am gynnal a chadw’u
hanheddau’n gyson. [Awdurdod lleol]
Tueddiad pobl leol a mewnfudwyr diweddar i
ddewis tai newydd yn lle adnewyddu anheddau
presennol sydd felly’n sbarduno dirywiad tai
h n gan arwain at golli stoc o ganlyniad.
[Awdurdod lleol]
Y mae tai ar gael ond y mae angen
buddsoddiad sylweddol ynddynt er mwyn eu
gwella fel eu bod yn ateb gofynion pobl heddiw.
Gostwng y mae’r arian cyhoeddus sy’n gallu
bod o gymorth yn hyn o beth. [Awdurdod lleol]
Y mae ardaloedd â nifer uchel o dai a
adeiladwyd cyn 1919 yn galw am fuddsoddiad
strwythurol, amgylcheddol ac economaidd
sylweddol er mwyn creu cymunedau cynaliadwy
a chadw pobl ifanc yn yr ardal. [Awdurdod lleol]
Soniwyd hefyd am y cyflenwad cyfyngedig o dai
cymdeithasol mewn nifer o gymunedau yng
Nghymru wledig, sy’n gysylltiedig â gwerthiannau
drwy’r Hawl i Brynu, yn enwedig yn yr aneddiadau
mewn pentrefi a lefel isel y gweithgarwch gan LCC
mewn ardaloedd gwledig. Yr oedd y ddarpariaeth
gyfyngedig o ran tai fforddiadwy yng Nghymru
wledig yn cael ei hystyried yn rhywbeth sy’n creu
anawsterau i awdurdodau lleol a LCC mewn
perthynas ag ymateb i anghenion tai, gyda rhestrau
aros hir yn nodwedd ar y rhan fwyaf o awdurdodau
lleol gwledig:
Dim tai ar gael oherwydd bod tai cyngor yn cael
eu gwerthu. [Aelod o’r cyhoedd]
Y mae gwerthu tai cyngor wedi gostwng nifer y
tai sydd ar gael i’w gosod, gan arwain at
restrau aros hir ar gyfer cartrefi, a lefel isel o dai
sy’n eiddo i gymdeithasau tai mewn ardaloedd
gwledig i ddisodli tai cyngor sydd wedi cael eu
gwerthu. [Awdurdod lleol]
Dirywiad cyfatebol mewn tai cymdeithasol yn
dilyn gwerthu tai cyngor a’r ddarpariaeth
gymharol gyfyngedig o ran tai cymdeithasol gan
asiantaethau eraill. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
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I rai o’r rheiny a roddodd dystiolaeth inni, yr oedd
prif achosion anghenion tai gwledig yn rhai sydd y
tu hwnt i faes tai, ac yn cwmpasu ystod ehangach
o broblemau sy’n ymwneud â chynaliadwyedd
cymunedau gwledig yng Nghymru. Cyfeiriwyd at
natur fregus sectorau penodol yn yr economi
wledig: y cyfraddau cyflogau isel sy’n gysylltiedig â
chyflogaeth leol a dirywiad gwasanaethau a
chyfleusterau hanfodol megis cludiant cyhoeddus,
swyddfeydd post a chanolfannau adwerthu, mewn
aneddiadau llai:
Swyddi o ansawdd isel mewn ardaloedd
gwledig. Y mae trigolion lleol sy’n byw’n lleol yn
cystadlu mewn marchnad dai â phobl a allai fod
yn gweithio mewn ardaloedd eraill ac yn ennill
cyflogau uwch. [Awdurdod lleol]
Economi â chyflogau isel sy’n achosi i rannau
mawr o’r boblogaeth wledig fethu â chystadlu
yn y sector perchentyaeth na’r sector tai rhent
preifat. [NFU]
Diffyg amwynderau gwledig: ysgolion yn cau,
swyddfeydd post, siopau, tafarndai, cludiant
cyhoeddus. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Tafarndai, siopau, ysgolion yn cau yn ardaloedd
cefn gwlad. Cymunedau yn marw ar eu traed.
[Aelod o’r cyhoedd]
Y mae sefyllfa gyffredinol cymunedau gwledig
yn berthnasol o safbwynt cludiant, siopau a
gwasanaethau oherwydd datblygiad siopau
mawrion ar lefel isranbarthol megis ym
Mhorthmadog ac ym Mhwllheli. Y mae pobl
ifanc yn symud i mewn i’r dref oherwydd hyn.
[Awdurdod lleol]
Yn olaf, cyfeiriwyd at broblemau sy’n deillio o
wrthwynebiad lleol i ddatblygiadau tai newydd ac
yn arbennig i gynlluniau tai fforddiadwy mewn nifer
o bentrefi:
Syndrom NIMBY – y mae trigolion yn aml yn
gwrthwynebu datblygiadau tai e.e. tai
cymdeithasol mewn pentrefi bychain.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Gwrthwynebiad lleol i ddatblygiadau tai’n
gyffredinol ond yn enwedig i dai ‘fforddiadwy’
cymdeithasol. [Awdurdod lleol]

24

Grwpiau penodol sy’n profi anghenion tai
mewn ardaloedd gwledig
Yr oedd yr ymatebwyr yn ystyried bod anghenion
tai’n effeithio ar ystod eang o grwpiau yn y
boblogaeth wledig. Fodd bynnag, cafodd rhai
grwpiau penodol eu hamlygu fel rhai sy’n profi
anghenion tai mwy sylweddol. Y gr p a gafodd ei
grybwyll amlaf o bell ffordd oedd y bobl ifanc,
gydag ymatebwyr yn cyfeirio at yr anawsterau y
maent yn eu hwynebu wrth brynu’u t cyntaf a’r
diffyg dewisiadau tai a ddarperir ar gyfer pobl sengl
ifancach a chyplau heb blant gan awdurdodau lleol
a LCC. A symud at ben arall y sbectrwm oedran,
cyfeiriwyd hefyd at broblemau a wynebir gan bobl
h n ac arnynt angen llety â chymorth neu sydd am
symud i dai llai o fewn eu cymunedau lleol. Y
grwpiau eraill a amlygwyd fel rhai sy’n arbennig o
dueddol o brofi anghenion tai oedd aelwydydd ar
incwm isel a phobl ddi-waith a phobl ifanc a oedd
wedi symud i ardaloedd eraill (â phrisiau is) ac a
oedd yn methu â dychwelyd i gymunedau eu
cynefin.
Cymariaethau rhwng ardaloedd gwledig a
threfol
Y mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Comisiwn yn
dynodi bod achosion anghenion tai yng Nghymru
wledig yn debyg i’r rheiny a brofir mewn rhannau
eraill o’r wlad. Yr oedd y nodweddion cyffredin a
nodwyd gan ymatebwyr yn cynnwys prisiau tai
cynyddol, cyflenwad cyfyngedig o dai ar y farchnad
agored ac o dai fforddiadwy, a natur gaeth y
system gynllunio genedlaethol. Yr oedd yn amlwg
o’r ymatebion a ddarparwyd, serch hynny, bod
elfennau unigryw i anghenion tai mewn ardaloedd
gwledig. Caiff y prif elfennau y bu i’r ymatebwyr
gyfeirio atynt eu nodi isod:
•

Y mae effeithiau anghenion tai ar wead
diwylliannol cymunedau Cymraeg yn fwy amlwg
yng Nghymru wledig.

•

Y mae prisiau tai cyfartalog yn uwch mewn
ardaloedd gwledig.

•

Y mae marchnadoedd tai gwledig yn cynnig
ystod fwy cyfyngedig o ddewisiadau tai o ran y
mathau o dai a deiliadaeth.

•

Y mae cyflenwad mwy cyfyngedig o dai mewn
ardaloedd gwledig.
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•

Y mae’r system gynllunio’n tueddu i fod yn fwy
caeth mewn ardaloedd gwledig.

•

Y mae costau uwch yn gysylltiedig â byw yng
nghefn gwlad.

•

Y mae anghenion tai gwledig yn aml yn aros yn
fwy cudd.

•

Y mae anghenion tai yn tueddu i fod yn fwy
mynych mewn ardaloedd gwledig.

•

Y mae cyflenwad mwy cyfyngedig o dai
cymdeithasol yng Nghymru wledig.

•

Y mae mwy o wrthwynebiad lleol i ddatblygu tai
(fforddiadwy) newydd mewn aneddiadau llai.

•

Y mae lefelau incwm yn is mewn nifer o
ardaloedd gwledig.

•

Y mae problemau ychwanegol yn deillio o
isadeileddau economaidd a chymdeithasol
ardaloedd gwledig.

Daearyddiaeth anghenion tai yng Nghymru
wledig
Yr oedd ymatebwyr yn ystyried bod anghenion
tai’n arbennig o ddybryd yn y mathau canlynol o
ardaloedd:
Ardaloedd y Parciau Cenedlaethol, lle mae
cyfuniad o lefelau mewnlifiad uchel, niferoedd
cynyddol o ail gartrefi a thai haf, a system gynllunio
gaeth yn achosi prisiau tai uchel a chyfleoedd
cyfyngedig ar gyfer datblygu tai.
Ardaloedd hamdden eraill, megis y lleiniau
arfordirol, lle mae’r galw uchel am dai ar gyfer
ymddeol ac ail gartrefi a thai haf yn rhoi pwysau ar
farchnadoedd tai lleol.
Ardaloedd gwledig sy’n hygyrch i
gymudwyr, wedi’u lleoli o fewn pellter cymudo i
drefi mawrion a dinasoedd, megis Abertawe,
Caerdydd, Casnewydd, Bryste, Lerpwl, Caer a
Wrecsam, a’r prif drefi yng Nghymru wledig, lle
mae prisiau tai gyda’r uchaf yng Nghymru.
Aneddiadau llai, sydd â’r prisiau tai cyfartalog
uchaf a’r stoc tai cymdeithasol isaf yng Nghymru.
Y cysylltiadau rhwng tai, diwylliant ac iaith
yng Nghymru wledig
Yr oedd y rhan fwyaf o’r ymatebwyr o’r farn bod
anghenion tai yng Nghymru wledig yn cael effaith
niweidiol ar y Gymraeg. Ym mhob achos bron,
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fodd bynnag, yr oedd yr ystyriaeth hon yn seiliedig
ar dystiolaeth anecdotaidd a gafwyd drwy fyw a
gweithio yng Nghymru wledig yn hytrach nag ar
dystiolaeth gadarn o waith ymchwil. Yn wir, yr
oedd yr ymatebwyr yn pwysleisio ei bod yn
eithriadol o anodd datblygu unrhyw gysylltiadau
achosol rhwng tai a newid ieithyddol a diwylliannol.
Y mae’r detholiadau canlynol o dystiolaeth a
gyflwynwyd i’r Comisiwn yn enghreifftio rhai o’r
anawsterau a wynebwyd gan ymatebwyr wrth
drafod y cysylltiadau rhwng anghenion tai a’r
Gymraeg yng Nghymru wledig:
Gallai fod yn anodd profi bod problemau tai h.y.
prinder wedi ACHOSI dirywiad yn y Gymraeg a
diwylliant Cymraeg gan ei bod yn debygol y
bydd nifer o ffactorau’n rhan o’r achosion...Y
mae amcan synhwyrol, yn dilyn arsylwi am
amser hir ac ar sail profiad, yn awgrymu bod
prinder tai, cystadleuaeth ddirfawr a mewnlifiad
yn effeithio’n niweidiol ar iaith a diwylliant ….
[Awdurdod lleol]
Nid oes tystiolaeth ystadegol uniongyrchol
gennym bod hyn yn wir, ond yn anuniongyrchol
gellid dadlau bod teuluoedd hanesyddol (y mae
llawer ohonynt yn Gymry Cymraeg) yn cael eu
prisio allan o’r farchnad yn eu cymunedau ac
yn cael eu gorfodi i ddod o hyd i lety yn rhywle
arall. Gallai hyn gael effaith niweidiol ar y
gymuned Gymraeg. Fodd bynnag, byddwn i’n
dadlau bod yr effaith hon weithiau’n cael ei
lliniaru i raddau gan deuluoedd (ar incwm
canolig yn bennaf) sydd wedyn yn dewis rhoi
addysg Gymraeg i’w plant. Ond fel y
dywedwyd, nid oes data ystadegol gennym i
ategu hyn. [Awdurdod lleol]
Y mae’r Gymraeg yn dioddef oherwydd diffyg
tai fforddiadwy. Nid oes unrhyw ymchwil wedi’i
chwblhau er mwyn gwerthuso hyn yn
ystadegol. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Y mae’r Gr p yn ystyried nad yw mewn sefyllfa
i roi tystiolaeth bod problemau tai yng Nghymru
wledig yn effeithio ar y Gymraeg a diwylliant
Cymraeg, er ei fod yn derbyn yr ymddengys, yn
anecdotaidd, fod pwysau tai, yn enwedig
mewn ardaloedd Cymraeg traddodiadol ar yr
arfordir lle mae ail gartrefi wedi cael yr effaith
fwyaf, wedi effeithio’n negyddol ar y Gymraeg a
diwylliant traddodiadol. [Awdurdod lleol]
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Cydnabuwyd fod mewnlifiad pobl ddi-Gymraeg i
mewn i, ac all-lifiad siaradwyr Cymraeg ifanc o,
gymunedau gwledig yn lleihau’r defnydd
beunyddiol o’r Gymraeg. Fodd bynnag, yr oedd yr
ymatebwyr yn awyddus i dynnu sylw at y ffaith, er
bod all-lifiad yn fater sydd ynghlwm wrth anghenion
tai, fod a wnelo’n fwy â materion economaidd,
gydag ystyriaethau o ran ffordd o fyw hefyd yn
chwarae rhan.
Cyfeiriwyd hefyd at y ffaith bod nifer o’r
ardaloedd lle mae’r Gymraeg yn gryf hefyd yn cael
eu nodweddu gan lefelau uchel o berchenogaeth
ar ail gartrefi a thai haf.
Polisïau adeiladu’n effeithio’n fawr ar yr iaith.
[Aelod o’r cyhoedd]
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2. Ymateb i anghenion tai
gwledig

Yr oedd gweithgarwch casglu tystiolaeth y
Comisiwn hefyd yn canolbwyntio ar fynd i’r afael ag
anghenion tai yng Nghymru wledig. Darfu i ni nodi
nifer o themâu yr oedd gennym ddiddordeb mewn
derbyn tystiolaeth arnynt, gan gynnwys adnabod
anghenion tai gwledig, y prif rwystrau i fynd i’r afael
ag anghenion tai mewn ardaloedd gwledig, camau
gweithredu a gymerwyd er mwyn ymateb i
anghenion tai gwledig, meysydd lle ceir arfer da, a
chamau gweithredu a ddylai gael blaenoriaeth wrth
fynd i’r afael ag anghenion tai mewn ardaloedd
gwledig. Y mae’r adran hon o’r adroddiad yn
cynnig trosolwg o’r dystiolaeth ar y themâu hyn.
Cyn gwneud hyn, serch hynny, y mae’n
angenrheidiol cynnig trosolwg o’r cyd-destun polisi
cenedlaethol o ran tai a chynllunio yng Nghymru.

Y fframwaith polisi tai a chynllunio
cenedlaethol
Cymru’n Un a thai
Caiff y ffordd y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n
bwriadu mynd ati mewn perthynas â thai ei nodi yn
y ddogfen a gyhoeddwyd ganddi’n ddiweddar,
Cymru’n Un: agenda flaengar ar gyfer llywodraethu
Cymru (LlCC, 2007). Y mae’n datgan bod ‘gan
bawb yr hawl i gartref fforddiadwy fel perchennog,
fel rhan-berchennog neu fel tenant’ a bod ‘stoc o
gartrefi fforddiadwy o ansawdd da yn sail i
gymunedau lleol sy’n ffynnu ym mhob cornel o
Gymru’ (t.16). Y mae Llywodraeth y Cynulliad yn
cydnabod dwyster yr anghenion tai mewn sawl
rhan o Gymru, yn enwedig y prinder tai fforddiadwy
i’w prynu a’u rhentu, ac effeithiau ehangach yr
anghenion hyn ar gymunedau lleol. Y mae Cymru’n
Un yn nodi rhaglen o gamau gweithredu ym maes
polisïau er mwyn diwallu anghenion tai; gwella
mynediad at dai; cynyddu’r ddarpariaeth tai
fforddiadwy; a sicrhau ‘darpariaeth tai
cymdeithasol ar gyfer yr 21ain ganrif’.
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O ran cwrdd ag anghenion tai, y mae
Llywodraeth y Cynulliad yn datgan y bydd yn
sicrhau grym deddfwriaethol i atal achosion o
werthu tai cymdeithasol, yn caniatáu i awdurdodau
cynllunio lleol ddefnyddio asesiadau o’r effaith ar yr
iaith at ddibenion cynllunio, yn caniatáu i
awdurdodau cynllunio lleol sicrhau safleoedd y mae
100% o’r tai arnynt yn dai fforddiadwy er mwyn
diwallu anghenion tai lleol, ac yn rheoli’r arfer o droi
tai’n ail gartrefi mewn ardaloedd lle ceir pwysau tai.
Y mae’i chynigion ar gyfer gwella mynediad at
dai’n cynnwys darparu grantiau ar gyfer pobl sy’n
prynu am y tro cyntaf i’w helpu i gael eu troed ar yr
ysgol dai, ac ymestyn y diffiniad o gategori’r
anheddau hanfodol mewn ardaloedd gwledig fel ei
fod yn cynnwys gweithwyr sy’n gysylltiedig â
‘menter wledig’.
Y mae Llywodraeth y Cynulliad yn bwriadu
cynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy drwy
fuddsoddi mewn tai cymdeithasol a ‘hybu’r
cyflenwad o gartrefi fforddiadwy yn y sector
preifat’. Y mae’n cynnig nifer o fesurau penodol i
gynyddu’r cyflenwad o dai fforddiadwy yng
Nghymru, gan gynnwys:
•

Mwy o arian ar gyfer tai cymdeithasol;

•

Ei gwneud yn ofynnol i’r holl ddatblygiadau tai
mwy gynnwys cyfran o dai cymdeithasol er
mwyn cwrdd ag anghenion lleol;

•

Caniatáu i awdurdodau cynllunio lleol fod yn
fwy hyblyg wrth ddynodi safleoedd yn gyfan
gwbl at ddibenion tai fforddiadwy;

•

Adolygu’r canllawiau ar y meini prawf sy’n
ymwneud â ‘fforddiadwyedd’ a ‘lleol’ mewn
cytundebau Adran 106;

•

Cynyddu’r cyflenwad o dir dan berchenogaeth
gyhoeddus sydd ar gael ar gyfer datblygu tai
fforddiadwy;
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•

Datblygu Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol 3;

•

Lobïo Llywodraeth San Steffan i roi mwy o
ryddid i gyrff elusennol ddewis gwerthu tir am
bris is na’r farchnad at ddibenion tai fforddiadwy;

•

Cyflwyno dyletswydd statudol i awdurdodau
lleol lunio cynlluniau ar gyfer darparu tai
fforddiadwy yn eu hardaloedd.

O ran sicrhau tai cymdeithasol ar gyfer yr 21ain
ganrif, y mae Llywodraeth y Cynulliad yn datgan y
bydd yn mynd ati’n gyson i adolygu Safon
Ansawdd Tai Cymru, yn cyfyngu ar nifer y
pleidleisiau ynghylch trosglwyddo stoc a gynhelir
ym mhob awdurdod lleol, yn cynnig cyngor
diduedd i denantiaid ynghylch trosglwyddo stoc ac
yn darparu nawdd ariannol ychwanegol ar gyfer y
rhaglen Cefnogi Pobl.
Yn ogystal â’r camau gweithredu hyn, y mae
Llywodraeth y Cynulliad yn cynnig llunio
strategaeth newydd ar gyfer mynd i’r afael â
digartrefedd dros y deng mlynedd nesaf, gan
geisio pwerau newydd dan Ddeddf Llywodraeth
Cymru (2006) pan fo hynny’n angenrheidiol.
Y mae Cymru’n Un yn adeiladu ar gyfres
bresennol o bolisïau a ddatblygwyd gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru er mwyn ymdrin ag
anghenion tai yng Nghymru dros y blynyddoedd
diwethaf.
Strategaeth dai genedlaethol
Y mae strategaeth dai genedlaethol Llywodraeth y
Cynulliad, Cartrefi Gwell i Bobl Cymru, a
gyflwynwyd yn 2001, yn datgan y dylai pawb yng
Nghymru ‘gael y cyfle i fyw mewn tai fforddiadwy
sydd o ansawdd da; a gallu dewis lle maent am
fyw a phenderfynu ai prynu ynteu rhentu ydy’r
opsiwn gorau iddynt hwy a’u teuluoedd’ (t.8). Er
mwyn gwireddu’r weledigaeth hon ar gyfer tai yng
Nghymru, fe luniodd Llywodraeth y Cynulliad raglen
bolisi’n seiliedig ar y themâu canlynol:
Ansawdd – mae’n ei hymrwymo’i hun i gael
gwared ar dai o ansawdd gwael ym mhob categori
deiliadaeth, gan gynnwys gwella tai cymdeithasol
fel eu bod yn cyrraedd y safon ansawdd newydd o
fewn deng mlynedd.
Fforddiadwyedd a dewis – y mae
Llywodraeth y Cynulliad yn datgan ei bod am
gynyddu’r amrywiaeth yn y dewis o dai ‘drwy roi
mynediad gwell a mwy o ddewis i bobl at ddewis
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gwell o dai fforddiadwy sy’n bodloni eu
hanghenion’ (t.13). Y mae’n cynnig gwneud hyn
drwy sefydlu system o renti cymdeithasol tecach,
datblygu cynlluniau perchentyaeth cost-isel, a
gwella polisïau dyrannu ar gyfer tai cymdeithasol.
Digartrefedd – Y mae Cartrefi Gwell yn
ymrwymo Llywodraeth y Cynulliad i gael gwared ar
yr angen i gysgu ar y stryd yng Nghymru a darparu
mynediad gwell at gyngor ynghylch tai.
Pobl ddifreintiedig – y mae Llywodraeth y
Cynulliad yn datgan y bydd yn targedu mentrau i
ddiwallu anghenion grwpiau difreintiedig penodol,
gan gynnwys pobl sy’n profi trais yn y cartref,
aelwydydd pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, a
grwpiau ar incwm isel sy’n byw mewn tlodi
tanwydd.
Yn fwy diweddar, y mae Llywodraeth y
Cynulliad wedi cyhoeddi’r Pecyn Cymorth Tai
Fforddiadwy (LlCC, 2006), sydd wedi’i fwriadu i
‘godi ymwybyddiaeth am y rhyngberthynas rhwng
gwahanol bolisïau, offer a swyddogaethau’ mewn
perthynas â darparu tai fforddiadwy. Y mae’r
ddogfen yn cynnig trosolwg o’r ystod eang o offer
polisi sydd ar gael er mwyn ymateb i anghenion tai
yng Nghymru:
•

Arweiniad i asesu’r farchnad dai leol (er mwyn
rhoi cymorth i awdurdodau lleol ddeall y galw
am dai ac anghenion tai yn eu hardaloedd).

•

Arweiniad i baratoi strategaethau tai lleol, gan
ofyn i bob awdurdod unedol ddatblygu’r rhain.

•

Cynnydd yn y Grant Tai Cymdeithasol a
diwygiadau o ran y modd y caiff ei ddyrannu i
awdurdodau lleol.

•

Mentrau i hybu perchentyaeth cost-isel, gan
gynnwys Cymorth Prynu, Homefinder,
cynlluniau Disgownt Trosglwyddo a Rhyddhau
Cartrefi a Rhan-berchenogaeth.

•

Cyfyngiadau wedi’u gosod ar gynlluniau Hawl i
Brynu a Hawl i Gaffael er mwyn cynnal y stoc
tai cymdeithasol.

Y mae Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol yn ‘fecanwaith ar gyfer perchenogaeth
ddemocrataidd ar dir gan y gymuned leol. Caiff tir ei dynnu o’r farchnad a’i
wahanu oddi wrth y defnydd cynhyrchiol ohono fel bod effaith y cynnydd ym
mhris y tir yn cael ei gwaredu, gan felly alluogi datblygiad lleol fforddiadwy a
chynaliadwy. Caiff gwerth buddsoddiad cyhoeddus, rhoddion dyngarol,
gwaddolion elusennol, cymynroddion neu enillion datblygu ei ddal felly am byth,
gan danategu datblygiad cynaliadwy ardal neu gymuned ddiffiniedig. Trwy YTC,
y mae preswylwyr a busnesau lleol yn cyfranogi yn, ac yn cymryd cyfrifoldeb am,
y gwaith o gynllunio a chyflawni cynlluniau ailddatblygu.’
(www.communitylandtrust.org.uk)
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•

Canllawiau ynghylch gwerthu tir ac eiddo gan
Lywodraeth y Cynulliad, Cyrff Cyhoeddus a
Noddir gan y Cynulliad ac awdurdodau lleol am
bris is na’r gwerth gorau ar gyfer tai
fforddiadwy.

•

Arian ar gyfer ymchwil beilot i botensial
Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol i ddarparu tai
cost-isel yng Nghymru.

•

Cytundeb i ‘ddarparu nawdd ariannol ar gyfer
prosiect a fydd yn datblygu rhwydwaith
cenedlaethol o Hwyluswyr Tai Gwledig…’
(t.29).

•

Hybu’r defnydd o bwerau statudol mewn
perthynas â chydosod tir, gan gynnwys pwerau
Prynu Gorfodol gan awdurdodau lleol.

Y fframwaith polisi cynllunio
Y mae Cynllun Gofodol Cymru, a gyflwynwyd yn
2004, yn darparu’r ‘dehongliad gofodol’ o bolisïau
strategol Llywodraeth y Cynulliad:
“Y mae’n darparu fframwaith ar gyfer
gweithredu ar y cyd rhwng yr holl bartneriaid er
mwyn ymateb i flaenoriaethau cenedlaethol a
rhanbarthol, gan gydnabod na fydd datrysiadau
‘unffurf’ yn addas i bob rhan o’r wlad.” (LlCC,
2006, 5)
Y mae’r Cynllun yn cynnwys chwe ardal ofodol ac
y mae’r gwaith o’i weithredu’n cael ei wneud gan
chwe gr p rhanbarthol, sy’n cynnwys
partneriaethau rhwng Llywodraeth y Cynulliad a’r
cyrff cyhoeddus a noddir ganddi, awdurdodau
lleol, busnesau a threfnyddiaethau eraill. Y mae rhai
o’r partneriaethau hyn wedi sefydlu is-grwpiau i
archwilio materion sy’n ymwneud â thai
fforddiadwy. Y mae Llywodraeth y Cynulliad yn
ystyried bod gan ddull y Cynllun Gofodol y
potensial:
“i ymateb yn fwy effeithiol i farchnadoedd tai
gan ei fod yn edrych ar draws ffiniau
awdurdodau lleol ac yn ystyried yr holl ystod o
ffactorau economaidd-gymdeithasol ac
amgylcheddol sy’n effeithio ar y cyflenwad o dai
a’r galw am dai” (LlCC, 2005b, t.5).
Yn ddiweddar hefyd (2006), y mae Llywodraeth y
Cynulliad wedi diweddaru’r bennod ar dai ym
Mholisi Cynllunio Cymru. Y mae’n cydnabod bod
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gan y system gynllunio ‘rôl fwyfwy pwysig i’w
chwarae yn y gwaith o ddarparu tai fforddiadwy
mewn sefyllfaoedd lle mae cymhorthdal cyhoeddus
ar gael a phan fo’r ymgeisydd am ganiatâd
cynllunio’n darparu’r cymhorthdal trwy gytundeb
Adran 106 neu fecanwaith arall’ (LlCC, 2006, t.6).
Y mae Polisi Cynllunio Cymru (a ddiweddarwyd
gan Ddatganiad Polisi Cynllunio Interim y
Gweinidog 01/2006) yn nodi bod polisi cynllunio yn
ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol fynd ati
gan sicrhau cydweithio rhwng y swyddogaethau tai
a chynllunio wrth baratoi strategaethau tai a
chynlluniau datblygu lleol’ (LlCC, 2006, t.6) a bod
angen i awdurdodau lleol ddeall natur eu
marchnadoedd tai lleol.
Y mae Llywodraeth y Cynulliad yn pwysleisio
mai’r cynllun datblygu yw’r prif fecanwaith ar gyfer
nodi lefel y tai ar y farchnad agored a thai
fforddiadwy, gan ystyried rhagamcaniadau’r
Cynulliad ar gyfer aelwydydd ar lefel genedlaethol a
rhanbarthol. Y mae’n rhaid i’r cynllun datblygu fod
yn seiliedig ar dystiolaeth o anghenion tai a gafwyd
drwy’r asesiad o’r farchnad dai leol a ‘gosod
targed ar gyfer tai fforddiadwy sy’n cwmpasu’r
awdurdod cyfan a nodi’r dulliau ym maes polisïau a
fydd yn cael eu mabwysiadu i gyrraedd y targed
hwn’ (LlCC, 2006, t.7).
Y mae Llywodraeth y Cynulliad wedi diwygio
Nodiadau Cyngor Technegol 1 (Cyd-astudiaethau
Argaeledd Tir ar gyfer Tai) a 2 (Cynllunio a Thai
Fforddiadwy) er mwyn gwella’r cyflenwad o dir ar
gyfer tai a chynyddu’r ddarpariaeth tai fforddiadwy
drwy’r system gynllunio. Mae’r diwygiadau i’r ail
ddogfen yn cynnwys:
•

darparu arweiniad ‘cam wrth gam’ i ddarparu
tai drwy’r system gynllunio;

•

diffinio fforddiadwyedd tai a rhoi cyngor i
awdurdodau lleol ynghylch penderfynu hyn;

•

pwysleisio gwaith ar y cyd rhwng adrannau
cynllunio a thai awdurdodau lleol, a
rhanddeiliaid eraill ym maes tai;

•

ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau tai a
chynllunio lleol gynnal asesiadau o
farchnadoedd tai lleol, cynnwys targed ar gyfer
tai fforddiadwy a monitro’r cyflenwad o dai
fforddiadwy drwy ei gymharu â’r targed hwn yn
eu cynlluniau datblygu.
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Y mae Llywodraeth y Cynulliad yn datgan y dylai
awdurdodau cynllunio lleol asesu a yw’n
angenrheidiol ategu polisïau tai fforddiadwy â
chanllawiau cynllunio atodol, a allai gynnwys
darparu gwybodaeth bellach am dystiolaeth o’r
angen, diffiniadau o fforddiadwyedd, y broses
Adran 106 ac egwyddorion dylunio.
Yn olaf, y mae polisi cynllunio cenedlaethol yn
cynnwys ‘darpariaeth arbennig ar ffurf safleoedd
eithriedig gwledig ar gyfer tai fforddiadwy i
ddiwallu’r angen lleol’ (LlCC, 2006, t.11). Gellir
lleoli’r safleoedd hyn ar safleoedd o fewn neu ar
ymylon aneddiadau gwledig presennol na fyddent
fel arfer yn cael eu rhyddhau ar gyfer datblygiad ar
y farchnad agored. Y mae Llywodraeth y Cynulliad
yn pwysleisio ei bod yn awyddus i hybu defnydd
mwy effeithiol o’r polisi hwn gan awdurdodau lleol.

Adnabod anghenion tai gwledig
Cyn y gellir mynd i’r afael ag anghenion tai, yn
gyntaf y mae’n rhaid casglu tystiolaeth ar natur a
maint yr anghenion hyn ac, fel y crybwyllwyd yn
flaenorol, nid yw hon wastad yn broses syml. Yn
wir, darfu i’r ymatebwyr nodi nifer o broblemau a
wynebir gan asiantaethau wrth fynd ati i adnabod
anghenion tai yng Nghymru wledig. Yr elfen gyntaf
a grybwyllwyd fel problem wrth adnabod
anghenion tai oedd ansawdd gwael y sylfaen
dystiolaeth gyfredol. Cafodd yr arolygon o
anghenion tai a gwblheir gan yr holl awdurdodau
lleol gwledig eu croesawu fel dull o gofnodi’r ystod
amrywiol o anghenion tai a brofir gan wahanol
grwpiau o fewn y boblogaeth leol ond beirniadwyd
anfynychder yr arolygon hyn. Datganwyd hefyd
nad oedd tystiolaeth o arolygon diweddar o
anghenion tai wedi cael ei chydosod a’i chyhoeddi
gan Lywodraeth y Cynulliad, sydd wedi golygu ei
bod yn anodd asesu maint cyffredinol yr anghenion
tai yng Nghymru wledig. Yn ogystal, ymddengys y
gall gwahanol awdurdodau lleol fod wedi bod yn
defnyddio gwahanol ddiffiniadau o anghenion tai,
sy’n creu problemau ychwanegol ar gyfer mynd ati
mewn ffordd gyson i fesur yr anghenion tai gwledig
yng Nghymru.
Nid yw arolygon diweddar o anghenion tai gan
awdurdodau lleol yn gallu amlygu anghenion ar y
lefel (gymunedol) leol. Y mae’r Hwyluswyr Tai
Gwledig wedi chwarae rhan bwysig o safbwynt
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cynnal yr arolygon mwy lleol hyn er bod angen
cydnabod bod y ffaith mai nifer bach o Hwyluswyr
sydd, ynghyd â’r ffaith bod angen llawer o
adnoddau i gwblhau’r arolygon hyn, wedi golygu
mai nifer gweddol isel sydd wedi cael eu cynnal
yng Nghymru wledig.
Y mae’n anorfod bod arolygon yn casglu
mathau penodol o wybodaeth am anghenion tai.
Yn arbennig, y maent yn tueddu i ddarparu
gwybodaeth ystadegol am anghenion; data ar
gyfer yr aelwydydd sy’n ymateb i’r arolygon; a
gwybodaeth am aelwydydd sy’n aros yn yr ardal
leol. Ymddengys hefyd fod fformat yr arolygon o
anghenion tai lleol yn amrywio’n eithriadol.
Gwybodaeth o ansawdd gwael/arolygon
gwyrdueddol/dibyniaeth ar dystiolaeth
anecdotaidd/nifer fach o aelwydydd yn gwneud
y dadansoddiad ystadegol yn annilys.
[Awdurdod lleol]
Diffyg unrhyw arolwg a dadansoddiad digon
manwl a dibynadwy o broblemau a materion
sy’n ymwneud â thai gwledig. [Trefnyddiaeth
genedlaethol]
Yn ddieithriad y mae arolygon yn tueddu i
ganolbwyntio ar deuluoedd/aelwydydd
presennol a’u holi ynghylch eu hanghenion tai.
[Awdurdod lleol]
Diffyg sylfaen dystiolaeth, diffyg cysondeb yn y
wybodaeth a chymysgedd o ddiffiniadau’n cael
eu defnyddio e.e. anghenion lleol /
fforddiadwyedd. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Diffyg gwybodaeth ar lefel y gymuned – angen
cynnal asesiad o anghenion tai lleol ar gyfer
ardal pob cymuned. [Parc Cenedlaethol]
Y mae pobl yn nodi eu bod hwy eu hunain
mewn angen. Y mae’r arolygon yn ddibynnol ar
bobl yn dychwelyd holiaduron. Yn aml nid y
bobl mewn angen sy’n llenwi’r holiaduron – y
mae potensial i hyn gamystumio’r canlyniadau.
Ceir hunangynhaliaeth o ran canfod datrysiadau
i broblemau tai, felly nid yw angen pobl yn cael
ei gofnodi. [Awdurdod lleol]
Y mae pobl yn llai parod i gymryd rhan mewn
arolygon o’r fath. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Pobl yn teimlo nad yw’n werth ymateb i
arolygon, nid yw pobl ifanc yn llenwi ffurflenni
Ymateb i anghenion tai gwledig

arolwg sydd wedi’u cyfeirio at y penteulu.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Y mae newidiadau sylweddol dros gyfnod byr o
amser yn golygu bod unrhyw arolygon o
anghenion tai’n dyddio ac mai ychydig o werth
sydd iddynt ar ôl dwy flynedd. [Awdurdod lleol]
Y mae rhai pobl sydd mewn angen yn symud i
ffwrdd ac felly heb eu cyfrif. [Awdurdod lleol]
Yn draddodiadol y mae rhestrau aros awdurdodau
lleol ar gyfer tai cymdeithasol wedi bod yn cael eu
defnyddio fel mesur o anghenion tai. Fel y
trafodwyd yn Adran Un, y mae’r nifer sylweddol o
dai sydd wedi cael eu colli o’r stoc tai cyngor dros
y degawdau diwethaf wedi golygu bod y
ffynhonnell hon ar gyfer cael gwybodaeth am
anghenion tai wedi dod i fod yn llai dibynadwy. Fe
dynnodd ymatebwyr sylw’r Comisiwn at hyn hefyd.
Dywedwyd fod data o’r rhestrau aros yn cynnig, ar
y gorau, ddarlun rhannol o anghenion tai mewn
ardaloedd gwledig gan fod niferoedd uchel o
aelwydydd yn methu â chofrestru’u hanghenion
gyda’r awdurdod lleol:
Bydd ffigyrau sydd ar gael mewn perthynas â
rhestrau aros ar gyfer tai’n rhoi rhyw syniad o’r
angen am dai, ond nid ydynt yn adlewyrchu’r
rheiny sy’n byw gyda pherthnasau, y rheiny
sydd eisoes wedi symud i ffwrdd o ardal
benodol, neu sy’n cymudo’n bell iawn.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Yr oedd ymatebwyr hefyd yn honni nad oedd
aelwydydd ond yn gallu cofrestru ar gyfer tai
fforddiadwy mewn lleoliadau y mae tai o’r fath i’w
cael ynddynt ar hyn o bryd. Gan hynny, mae’r
rhestr aros yn rhoi darlun sydd wedi’i
gamystumio’n ddaearyddol o anghenion tai mewn
awdurdod lleol, gyda’r galw am dai cymdeithasol
yn tueddu i fod ar ei uchaf mewn ardaloedd â’r
mwyaf o dai:
Mewn ardaloedd gwledig sydd heb stoc tai
cymdeithasol o gwbl, nid oes ffigyrau o restrau
aros ar gael. [HTG]
Os nad yw tai cymdeithasol yn bodoli’n lleol
yna’n aml nid yw pobl mewn ardaloedd gwledig
yn rhoi eu henwau ar unrhyw restr. [Aelod o’r
cyhoedd]
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Nid yw angen cudd wastad yn cael ei ganfod –
Ni fydd pobl yn cofrestru ar restr aros os nad
oes cartrefi Cyngor / LCC yn yr ardal.
[Awdurdod lleol]
Y posibilrwydd nad yw pobl yn barod i gofrestru
am Dai Cymdeithasol oherwydd systemau ar
gyfer blaenoriaethu neu am nad oes stoc dai
addas (e.e. i hen bobl) ar gael yn lleol. Y mae
hyn yn golygu na ellir mesur lefel yr angen
mewn ffordd ddibynadwy. [Awdurdod lleol]
Diffyg gwybodaeth o restrau aros - angen
cofrestr ar y cyd (data gan awdurdodau lleol a
chymdeithasau tai). [Parc Cenedlaethol]
Y mae hefyd yn wir, oherwydd gweithgarwch
cynyddol gan LCC dros y blynyddoedd diwethaf,
bod cofrestr tai awdurdod lleol yn rhoi mynegiant
mwy cyfyngedig o faint yr anghenion cofrestredig
mewn ardal benodol. O ganlyniad, pan nad yw
awdurdodau lleol a LCC yn gweithredu cofrestr ar
y cyd gall fod yn anodd canfod lefel yr angen
cofrestredig am dai:
Diffyg gwybodaeth o restrau aros – angen
cofrestr ar y cyd (data gan awdurdodau lleol a
chymdeithasau tai). [Parc Cenedlaethol]
Cafodd natur gudd anghenion tai gwledig ei
phwysleisio hefyd gan ymatebwyr. Y mae
anghenion yn tueddu i fod yn llai gweladwy mewn
ardaloedd gwledig oherwydd natur wasgaredig y
strwythur aneddiadau, y cyflenwad mwy cyfyngedig
o dai cymdeithasol a bod llai o wasanaethau
cynghori a chymorth yn cael eu darparu ar gyfer y
rheiny sydd mewn angen. Honnwyd na fydd
mynegiant mwy realistig o anghenion gwledig ond
yn dod i’r amlwg unwaith y bydd tai cymdeithasol
ychwanegol a mwy o gyngor a chymorth yn cael eu
darparu ar gyfer aelwydydd ac arnynt angen tai. Yn
amlwg, y mae asiantaethau lles sy’n gweithio mewn
ardaloedd gwledig yn wynebu problem anodd: heb
y dystiolaeth o’r angen nid yw’n hawdd sicrhau
nawdd ariannol ar gyfer gwasanaethau lles ond heb
bresenoldeb gwasanaethau o’r fath y mae’n anodd
dangos faint o angen sydd:
O ran mynd i’r afael â phroblemau digartrefedd
mewn ardaloedd gwledig, oni bai ein bod mewn
cysylltiad â phobl sy’n ymwybodol o unigolion
penodol, ni fydd anghenion yr unigolion hyn yn
cael eu cofnodi o gwbl. [Awdurdod lleol]
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Y mae’n aml yn anodd gweld yr agwedd wledig
ar y broblem e.e. y mae rhai agweddau ar y
broblem nad ydynt ond yn eu hamlygu’u hunain
yn yr ardaloedd trefol lle mae’r gwasanaethau
wedi’u lleoli ond problem wledig sydd wrth
wraidd y cwbl – y mae pobl â phroblemau tai
neu sy’n profi digartrefedd yn aml yn mynd at
wasanaethau mewn ardaloedd trefol.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Y mae bod yn glir beth yw’r gwir angen am dai
yn anodd. [Aelod o’r cyhoedd]
Anhawster adnabod aelwydydd cudd sy’n byw
gydag aelwydydd eraill neu’n ddigartref ac yn
rhannu gydag eraill. [Awdurdod lleol]
Tueddiad i angen am dai mewn ardal wledig
fod yn llai gweladwy nag angen mewn ardal
drefol. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Y mae tueddiad hefyd i bobl ag anghenion tai sy’n
byw mewn ardaloedd heb dai cymdeithasol a
chymorth lles fabwysiadu dulliau ymdopi sy’n
cynnwys dibynnu ar rwydweithiau cyfeillion a
pherthnasau:
Tueddiad i aelwydydd gwledig fabwysiadu
‘strategaethau ymdopi’ er mwyn ymdrin ag
anghenion tai megis pobl ifanc yn dal i fyw
gartref a chyplau ifanc yn dewis byw gyda’u
rhieni-yng-nghyfraith neu berthnasau eraill.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Y mae hyn yn golygu bod yr anghenion tai mewn
nifer o ardaloedd gwledig wedi’u tangofnodi mewn
ystadegau swyddogol:
Tangofnodi unigolion ag anghenion tai, am fod
pobl mewn ardaloedd gwledig yn llai tebygol o
fynd at y cyngor neu’r cymdeithasau tai am
gymorth. Yn anffodus, nid yw’r traddodiad
hunangymorth yn gallu goresgyn y bwlch o ran
fforddiadwyedd, sydd bellach yn anferth, yn ein
hardaloedd gwledig, na’r tangyflenwad anferth
o gartrefi addas. Caiff y tangofnodi hwn ei
achosi hefyd gan y caethgyfle, sef bod dim
darpariaeth yn golygu nad yw pobl yn ymgeisio.
Y mae diffyg ceisiadau’n golygu nad oes
tystiolaeth o’r angen ac felly nid oes unrhyw
beth yn cael ei wneud. Y mae arnom angen
Hwylusydd Tai Gwledig hefyd, i ddygnu arni
gyda chymunedau lleol, a gwneud y gwaith
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gyda’r arolwg lleol. Y ffaith syml amdani yw nad
yw’r adnoddau gennym ni i wneud yr arolygon
ar raddfa fechan sy’n angenrheidiol er mwyn
canfod yr angen mewn ardaloedd gwledig
‘dwfn’ â phoblogaethau gwasgaredig.
[Awdurdodau lleol]
Dywedwyd fod angen llawer mwy o waith ymchwil a
dadansoddi ar anghenion tai gwledig i danategu
polisi. Ystyrid mai un rhwystr allweddol i wneud y
gwaith hwn oedd y costau uchel cysylltiedig a gallu
cyfyngedig nifer o’r awdurdodau lleol gwledig
bychain i wneud gwaith ymchwil. Yr oedd nifer o
ymatebwyr yn ystyried bod yr HTG yn dechrau
darparu tystiolaeth o anghenion (cudd) ar y lefel leol
ac y gelid darparu tystiolaeth ehangach o anghenion
tai pe rhoddid nawdd ariannol ychwanegol er mwyn
ehangu’r cynllun HTG i Gymru gyfan:
Y ffaith syml amdani yw nad yw’r adnoddau
gennym ni i wneud yr arolygon ar raddfa fechan
sy’n angenrheidiol er mwyn canfod yr angen
mewn ardaloedd gwledig ‘dwfn’ â
phoblogaethau gwasgaredig. [Awdurdod lleol]
Diffyg adnoddau i ariannu ymchwil i anghenion
tai gwledig, er enghraifft gallai Llywodraeth
Cynulliad Cymru ariannu Hwylusydd Tai
Gwledig ym mhob sir yng Nghymru.
Y mae’r broses o gynnal arolygon cywir o
Anghenion Tai’n ddrud. [Awdurdod lleol]
Y mae angen ymchwil fanylach yn enwedig ar
lefel leol a diffiniadau priodol sy’n cael eu deall.
Mae llawer iawn o wybodaeth gyffredinol ond y
mae angen arolygon o’r anghenion tai lleol
ynghyd ag adolygiad o’r tir sydd ar gael.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Nid yw’n rhwydd cael gwybodaeth am
anghenion ar y lefel leol – y mae arolygon o
anghenion tai lleol yn mynd â llawer o
adnoddau/yn ddrud. [Awdurdod lleol]
Cafodd chwe cham gweithredu arall eu cynnig gan
ymatebwyr er mwyn cael gwell asesiad o’r
anghenion tai yng Nghymru wledig:
Gwell asesiadau o anghenion tai lleol
Y mae angen i asesiadau o anghenion tai gan
awdurdodau lleol gael eu cynnal yn fwy rheolaidd ac
y mae angen darparu gwybodaeth fanylach am
anghenion tai ar y lefel leol (lefel y gymuned). Bydd
Ymateb i anghenion tai gwledig

yn rhaid wrth nawdd ariannol ychwanegol gan
Lywodraeth y Cynulliad er mwyn cynnal yr
asesiadau lleol hyn, ynghyd â chydlynu’r cwbl yn
well ar lefel genedlaethol o ran amseru, yr ardaloedd
gofodol y rhoddir sylw iddynt a’r fethodoleg.
Ymchwil bellach
Yn ogystal â gwella asesiadau o anghenion tai lleol,
y mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Comisiwn yn
dynodi bod angen gwneud llawer mwy o ymchwil i
natur a maint problemau tai yng Nghymru wledig.
Dylai’r ymchwil hon gynnwys rhaglen fwy helaeth o
arolygon o anghenion yn ogystal ag astudiaethau
ansoddol o anghenion tai mewn lleoedd penodol
ac ymhlith grwpiau penodol.
Y mae hefyd yn amlwg o’r dystiolaeth (y diffyg
tystiolaeth) a gyflwynwyd i ni bod taer angen
ymchwil i’r pynciau canlynol:
•

y cysylltiadau rhwng y newid o ran tai a
demograffeg ac ailstrwythuro economaidd
mewn gwahanol leoedd;

•

y cysylltiadau rhwng tai a’r Gymraeg;

•

effeithiau ail gartrefi a thai haf ar gymunedau
mewn lleoedd penodol;

•

adnabod tai gwag;

•

y strategaethau ymdopi a ddefnyddir gan
wahanol grwpiau ag anghenion tai.

Gwell defnydd o’r dystiolaeth bresennol
Nid yw’r dystiolaeth gyfyngedig o anghenion tai sy’n
bodoli’n cael ei defnyddio mor effeithiol ag y gellid
neu y dylid. Er enghraifft, nid yw Llywodraeth
Cynulliad Cymru eto wedi cydosod a chyhoeddi’r
data ar anghenion tai o’r arolygon o anghenion tai
lleol a gwblhawyd gan yr awdurdodau lleol. Cawsom
hefyd ein taro â syndod o weld mor anodd fu i ni
gael data sylfaenol ar gyfansymiau’r cofrestrau tai a
chytundebau Adran 106 ar lefel awdurdodau lleol. Yr
ydym o’r farn bod angen i Lywodraeth y Cynulliad
a’r awdurdodau lleol gwledig gydweithio i sicrhau y
gellir trefnu bod y dystiolaeth bresennol o anghenion
tai yng Nghymru wledig ar gael yn ehangach.
Mwy o ymwneud gan gymunedau lleol wrth
fesur anghenion tai
Yr oedd rhai a ddarparodd dystiolaeth yn ystyried
bod cynnwys cymunedau lleol yn y gwaith o
adnabod anghenion tai’n eithriadol o bwysig er
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mwyn sicrhau y gellir mynd ati’n effeithiol i
ddefnyddio gwybodaeth leol am anghenion tai. Fel
y nodwyd mewn un ymateb gan awdurdod lleol:
Ond hefyd yr wyf yn credu bod yn rhaid i
gynghorau cymuned fod yn rhan annatod o
unrhyw asesiad o anghenion tai gan fod y bobl
hyn yn byw ac yn gweithio yn y Gymuned dan
sylw a chan eu bod yn fwy cyfarwydd â’r ardal
ac yn gwybod mwy amdani. Yr wyf yn credu
hefyd bod angen mwy o bwyslais a hwb i
‘hwyluswyr gwledig’ gynorthwyo’r holl grwpiau
ac iddynt fudd o’r broses, sef y sector statudol,
y sector gwirfoddol a’r gymuned, er mwyn
sicrhau annibyniaeth mewn perthynas ag
ymchwil a datrys problemau ac er mwyn
sicrhau nad yw datrysiadau’n cael eu gorfodi ar
y gymuned ond eu bod yn cael eu perchenogi
ganddynt. [Awdurdod lleol]
Y mae’r Comisiwn wedi’i argyhoeddi am y rhan
bwysig a chwaraeir gan HTG o safbwynt cynnwys
cymunedau lleol wrth adnabod anghenion tai lleol.
Cynllun Hwylusydd Tai Gwledig – parhau –
angen cefnogaeth ariannol. [Aelod o’r cyhoedd]
Cofrestrau tai gwell
Ar hyn o bryd, y mae cofrestrau tai lleol yn darparu
darlun rhannol yn unig o faint, natur a
daearyddiaeth anghenion tai mewn awdurdod lleol.
Cafodd tair ffordd o wella’r cofrestrau hyn eu
hawgrymu wrthym. Y gwelliant cyntaf yw datblygu
cofrestrau tai ar y cyd rhwng awdurdod lleol a’r
LCC sy’n weithredol yn ei ardal. Yn ail, dylai
aelwydydd allu cofrestru angen am dai
cymdeithasol mewn lleoliadau lle nad oes tai o’r
fath yn bodoli ar hyn o bryd. Yn drydydd, cynigiwyd
y dylid ehangu’r gofrestr tai’n gofrestr tai
fforddiadwy y gallai pobl ei defnyddio i gofrestru’u
hanghenion am wahanol fathau o lety fforddiadwy.
Cynnydd yn y tai fforddiadwy a’r cymorth lles
a ddarperir yn lleol
Un o’r rhesymau allweddol y mae anghenion tai
cudd yn bodoli mewn nifer o gymunedau lleol yw’r
ddarpariaeth gyfyngedig o ran tai fforddiadwy a
gwasanaethau lles a chymorth tai cysylltiedig.
Gyda chynnydd yn y ddarpariaeth o ran tai
fforddiadwy i’w rhentu a’u prynu mewn gwahanol
fathau o aneddiadau a chyda datblygiad gwell
systemau lleol i roi cyngor a chymorth, awgrymwyd
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ei bod yn debygol iawn y bydd anghenion a oedd
yn gudd yn flaenorol yn dod i fod yn fwy amlwg i
asiantaethau tai a lles lleol.

Y prif rwystrau i ymateb i anghenion
tai lleol
Y mae tystiolaeth a gyflwynwyd i’r Comisiwn yn
cyfeirio at naw anhawster allweddol a wynebir gan
asiantaethau sy’n ymdrin ag anghenion tai yng
Nghymru wledig.
Yr oedd nifer o ymatebwyr yn ystyried bod
y system gynllunio bresennol yn gweithio’n
groes i ddatblygiad tai fforddiadwy yng Nghymru
wledig. Yr oedd y system bresennol yn cael ei
hystyried yn rhy gaeth, rheoleiddiol ac adweithiol i
ddiwallu anghenion tai gwledig, gan roi gormod o
bwyslais ar warchod mannau gwledig a rhy
ychydig ar les cymunedau gwledig. Cyfeiriwyd
hefyd at anghyfartalrwydd polisi cynllunio o fewn
awdurdodau lleol, gyda beirniadaeth yn cael ei
mynegi am y ffaith bod datblygiadau’n cael eu
canoli yn yr aneddiadau mwy ac am y cyfyngiad
llym ar dai newydd mewn pentrefi llai.
Mecanweithiau cynllunio anhyblyg yn atal tai
rhag cael eu hadeiladu lle mae’u hangen.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Rhaid i wleidyddion wrando ar lais cefn gwlad –
llacio rheolau cynllunio. [Aelod o’r cyhoedd]
Y mae polisi cynllunio’n gaeth. [HTG]
Polisïau cynllunio caeth sy’n atal datblygiad
safleoedd bychain mewn ardaloedd gwledig
ac/neu’n cyfyngu’r ddarpariaeth tai i ddetholiad
o aneddiadau hygyrch. [Mudiad cenedlaethol]
Nid yw deddfau cynllunio’n ystyriol o ardaloedd
gwledig. [Aelod o’r cyhoedd]
Yn ogystal, roedd cwmnïau datblygu tai’n cwyno
am yr oedi wrth brosesu ceisiadau am
ddatblygiadau tai trawsgymorthdaledig.
Yr oedd y cyflenwad cyfyngedig o dai
cymdeithasol yn cael ei ystyried yn rhywbeth sy’n
achosi problemau difrifol i awdurdodau lleol o ran
ymdrin ag anghenion tai yng Nghymru wledig.
Soniwyd am y ffaith bod ardaloedd gwledig yn
hanesyddol wedi bod â lefelau isel o dai fforddiadwy,
am effeithiau niweidiol gwerthu tai cymdeithasol i
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denantiaid sydd eisoes yn byw ynddynt, am y
cyfyngiadau sy’n atal awdurdodau lleol rhag darparu
unedau newydd o lety cymdeithasol, a
gweithgarwch cyfyngedig sector y LCC mewn
ardaloedd gwledig. Tynnwyd sylw’r Comisiwn hefyd
at y ffaith nad yw gwerth y Grant Tai Cymdeithasol
dros y blynyddoedd diwethaf wedi galluogi digon o
fuddsoddiad yn y sector tai cymdeithasol (nid mewn
perthynas â chostau tir ac adeiladu o leiaf).
Diffyg buddsoddiad mewn tai cymdeithasol.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Gallu ac adnoddau cyfyngedig LCC i adeiladu
neu reoli datblygiadau. [Awdurdod lleol]
Yn fwy penodol, honnwyd fod cymorth tai i
grwpiau agored i niwed, megis pobl h n a phobl
ag anableddau, a chymorth mewn argyfwng i
aelwydydd digartref yn aml yn gyfyngedig mewn
ardaloedd gwledig, a’r cymorth sy’n cael ei
ddarparu’n aml wedi’i ganoli yn y prif drefi.
Cafodd gwrthwynebiad lleol i
ddatblygiadau tai fforddiadwy ei nodi fel trydydd
rhwystr i gwrdd ag anghenion tai mewn ardaloedd
gwledig. Honnwyd fod cymunedau lleol yn aml yn
gyndyn o dderbyn tai newydd yn eu cymunedau,
gyda’r gwrthwynebiad ar ei fwyaf pan oedd tai
fforddiadwy’n cael eu cynnig. Yr oedd ymatebwyr
yn ystyried bod y broblem gyda gwrthwynebiad
lleol yn deillio o dri ffactor: yr ofn ymhlith
perchenogion tai y byddai tai fforddiadwy’n cael
effaith niweidiol ar werth eu tai; y diffyg cefnogaeth
i rai datblygiadau tai fforddiadwy gan gynghorwyr
lleol; a’r diffyg ymgynghori â chymunedau lleol
ynghylch materion sy’n ymwneud â
fforddiadwyedd tai yn eu hardal.
Canfyddiad cyffredinol y bydd datblygiad tai
rhent cymdeithasol newydd yn denu
cymeriadau annymunol heb unrhyw
gysylltiadau â, nac ymdeimlad o berthyn i’r
gymuned leol. [Parc Cenedlaethol]
Y system gynllunio, cynghorwyr a chanddynt
gartrefi’n barod yn ymateb i’w pleidleiswyr
NIMBY. [Unigolyn]
Gwrthwynebiad lleol i ddatblygu tai’n gyffredinol
ac yn enwedig i ddatblygu tai cymdeithasol.
[Awdurdod lleol]
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Gwrthwynebiad lleol i ddarparu tai cost-isel yn
ôl pob golwg am resymau sy’n ymwneud â’r
effaith amgylcheddol ond hefyd oherwydd
pryder sy’n ymwneud â gwarchod gwerthoedd
tai. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Yr oedd ymatebwyr yn honni bod diffyg dulliau
cydgysylltiedig o fynd i’r afael ag anghenion tai
yng Nghymru wledig. Trafodwyd y pwynt yma
mewn perthynas â’r cysylltiadau fertigol rhwng
Llywodraeth y Cynulliad ac awdurdodau lleol, yn
ogystal â’r cysylltiadau rhwng gwahanol adrannau
– yn enwedig cynllunio a thai – mewn awdurdodau
lleol. Un mater a oedd yn gysylltiedig â’r pwynt yma
oedd arweiniad, gyda rhai ymatebwyr yn awgrymu
bod diffyg arweiniad gan Lywodraeth y Cynulliad
ac awdurdodau lleol wrth ymdrin ag anghenion tai
gwledig. Fel y dywedodd un cynrychiolydd o
awdurdod lleol ac aelod o’r cyhoedd:
Nid yw ymrwymiad gwleidyddol wastad yn cydfynd â rhethreg wleidyddol. [Awdurdod lleol]
Diffyg arian ac ewyllys gan y Cynulliad. [Aelod
o’r cyhoedd]
Dros y blynyddoedd diwethaf, rhoddwyd pwyslais
ar drawsgymorthdalu datblygiadau tai ar y
farchnad agored fel mecanwaith allweddol ar
gyfer darparu tai fforddiadwy yng Nghymru.
Dywedodd ymatebwyr mai galw cyfyngedig oedd o
fewn y farchnad yn yr aneddiadau mwy pellennig
a’r aneddiadau llai am ddatblygiadau ar safleoedd
mwy ac y byddai angen darparu tai fforddiadwy
drwy’r polisi eithriadau gwledig ar safleoedd llai.
Cyfeiriwyd hefyd at y ffaith mai gweithgarwch ar
raddfa fechan sy’n gysylltiedig â’r sector datblygu
tai yn yr ardaloedd hyn ac mai cystadleuaeth
gyfyngedig sydd ymhlith datblygwyr, nodweddion
yr ystyrid eu bod yn arwain at gostau datblygu
uwch (er na dderbyniwyd data a fyddai’n ei
gwneud yn bosibl gwirio’r honiad hwn).
Mynegodd y benthycwyr morgeisi
anesmwythdod ynghylch yr amrywiaeth o
Gytundebau Adran 106 sy’n cael eu defnyddio ar
hyn o bryd gan Awdurdodau Cynllunio Lleol a’r
cyfamodau cyfyngu sy’n gysylltiedig â rhai o’r rhain.
Cyfeiriwyd at y diffyg setiau data cadarn ar
dai fel rhwystr arall i ymateb i anghenion tai gwledig.
Heb ddarparu sylfaen dystiolaeth well mewn
perthynas â natur a hyd a lled yr anghenion tai, sy’n
gallu amlygu anghenion ar lefel yr awdurdod lleol a
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lefel y gymuned, dywedwyd y byddai’n anodd
datblygu polisïau i fynd i’r afael ag anghenion tai lleol.
Diffyg cronfa ddata ystadegol o wybodaeth am
union nifer a natur y problemau tai/y cartrefi y
mae eu hangen mewn ardaloedd gwledig.
Rydym wedi canfod bod cydweithwyr ym maes
cynllunio’n gyfrifol am warchod y dirwedd, ac
iawn yw hynny, ond rydym yn cydnabod eu
bod yn bragmatig yn hyn o beth ac, os yw’r
sylfaen dystiolaeth yno i ganiatáu datblygiad
cyfyngedig ar sail anghenion na fydd yn ‘agor y
llifddorau’, eu bod yn barod i’w ystyried. Y
sylfaen dystiolaeth hon yr ydym ni’n ei hystyried
yn hanfodol. [Awdurdod lleol]
Meddu ar dystiolaeth dda o anghenion tai –
rydym ni i gyd yn gwybod eu bod yn bodoli ond
y mae angen tystiolaeth bendant ar gyfer pob
cynllun eithriad. [Awdurdod lleol]
Cafodd problemau o ran y cyflenwad o dir eu
trafod hefyd gan ymatebwyr. I rai, yr oedd a
wnelo’r broblem â phris tir tra’r oedd eraill yn
cyfeirio at argaeledd cyfyngedig tir sy’n addas ar
gyfer datblygu tai fforddiadwy.
Y mae tystiolaeth a gyflwynwyd i’r Comisiwn yn
dynodi bod llawer o anghenion tai cudd yn bodoli
mewn ardaloedd gwledig, gyda thrigolion sy’n profi
problemau tai’n methu â chofrestru’u problemau
gyda’r awdurdod lleol neu LCC, ac ychydig o
ymdrech yn cael ei wneud gan asiantaethau lles
lleol i hysbysebu’u gwasanaethau i’r boblogaeth
ehangach.
Adnabod y gwir angen. [Awdurdod lleol]
Diffyg pobl sydd mewn angen yn cofrestru. [HTG]
Nid yw cyfathrebu ac ymgynghori gwael mewn
cymunedau gwledig yn gwella’r ddealltwriaeth
am faterion. Y mae pobl yn bennaf heb fod yn
ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael iddynt
drwy’r gymdeithas dai. [Awdurdod lleol]
Tynnwyd sylw’r Comisiwn at y ffaith nad yw rhai o’r
pwerau presennol sydd ar gael i awdurdodau
lleol ymyrryd yn y farchnad dai agored a hwyluso’r
broses o ddarparu tai fforddiadwy yn cael eu
defnyddio’n effeithiol. Y prif fater a godwyd gan
ymatebwyr oedd y defnydd o gytundebau Adran
106, gydag adroddiad ymchwil diweddar a
thystiolaeth a gyflwynwyd i’r Comisiwn yn awgrymu
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nad yw’r offeryn cynllunio hwn wedi cael ei
ddefnyddio’n effeithlon iawn gan awdurdodau lleol
yng Nghymru. Y mae hefyd ymhell o fod yn eglur
sut y mae’r refeniw o’r Dreth Gyngor ar ail gartrefi’n
cael ei ddefnyddio gan awdurdodau lleol i ddiwallu
anghenion tai gwledig.

Camau gweithredu a gymerwyd i
fynd i’r afael ag anghenion tai
gwledig
Er gwaethaf y rhwystrau a grybwyllwyd yn yr adran
flaenorol, y mae’n amlwg bod ystod eang o waith
wedi cael ei wneud gan amryw drefnyddiaethau i
ymdrin ag anghenion tai yng Nghymru wledig. Yn y
rhan hon o’r adroddiad, yr ydym yn trafod y prif
gamau gweithredu y cyfeiriwyd atynt gan yr
ymatebwyr.
Gwaith ymchwil a dadansoddi
Y mae rhai awdurdodau lleol penodol wedi mynd y
tu hwnt i arolygon o anghenion tai ac asesiadau o
farchnadoedd tai lleol i ymgymryd â gwaith
ymchwil a dadansoddi mewn perthynas ag ystod
eang o themâu sy’n berthnasol i anghenion tai
gwledig, gan gynnwys prisiau tai, cofrestrau tai,
digartrefedd, amodau tai, tai gwag, ac arolygon o
anghenion mewn cymunedau.
Hwyluswyr Tai Gwledig
Y mae pedwar Hwylusydd Tai Gwledig wedi cael
eu hariannu yng Nghymru fel rhan o raglen beilot
gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, awdurdodau
lleol a LCC, ac fe sefydlwyd y cyntaf o’r rhain yn
2003. Daeth gwerthusiad diweddar o’r fenter HTG
i’r casgliad y ‘cydnabyddir ei bod yn gwneud
cynnydd rhesymol, er nad oes llawer o unedau i’w
gweld “ar lawr gwlad” eto, yn rhannol oherwydd
bod y gwasanaeth HTG yng Nghymru’n dal yn
newydd, a bod yr holl HTG yn ei chanol hi gyda
chamau cynnar y broses sy’n ymwneud ag
arolygiadau a chanfod safleoedd’ (Hughes –
Isherwood Regeneration Consultants, 2006, t.8).
Yr oedd nifer fawr o gyflwyniadau a dderbyniwyd
gan y Comisiwn yn cynnwys sylwadau eithriadol o
gadarnhaol am yr effeithiau yr oedd cynllun peilot yr
HTG wedi’u cael o ran canfod anghenion a oedd
yn gudd yn flaenorol a datblygu cynlluniau tai
fforddiadwy ar raddfa fechan mewn pentrefi.
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Ymddengys mai cryfder allweddol yr HTG yw eu
gallu i weithio’n annibynnol gydag ystod o
randdeiliaid lleol i hwyluso’r gwaith o ddarparu tai
fforddiadwy.
Gweithio mewn partneriaeth
Y mae tystiolaeth a gyflwynwyd i’r Comisiwn yn
dynodi bod dulliau newydd o weithio mewn
partneriaeth wedi cael eu datblygu gan
asiantaethau tai strategol dros y blynyddoedd
diwethaf. Y mae swyddogion cynllunio a
swyddogion tai mewn awdurdodau lleol bellach yn
cydweithio’n agosach nag o’r blaen; y mae’r
awdurdodau lleol gwledig a’r cymdeithasau tai
gwledig yn cydweithio er mwyn canfod, cyhoeddi a
mynd i’r afael ag anghenion tai gwledig; ac y mae
awdurdodau lleol gwledig unigol yn gweithio mewn
partneriaeth gyda rhanddeiliaid eraill lleol ym maes
tai i ddatblygu mentrau tai newydd yn eu
hardaloedd. Y mae rhai awdurdodau lleol hefyd
wedi bod yn cydweithio ar lefel ranbarthol o fewn
fframwaith Cynllun Gofodol Cymru.
Cynllunio ar gyfer tai fforddiadwy
Yn ddiweddar, y mae’r holl awdurdodau lleol
gwledig wedi datblygu trothwyon fforddiadwyedd
ar gyfer datblygiadau tai ar y farchnad agored, er
bod yr union drothwy’n amrywio o un awdurdod i’r
llall a rhwng gwahanol fathau o anheddiad yn yr un
awdurdod. Yr oedd y rhan fwyaf o awdurdodau
gwledig hefyd wedi darparu tai fforddiadwy drwy’r
polisi eithriadau gwledig. Y mae tystiolaeth a
gasglwyd gan y Comisiwn yn dynodi bod nifer yr
unedau a ddarparwyd drwy’r mecanwaith hwn yn
amrywio’n arw ymhlith awdurdodau cynllunio lleol.
Fodd bynnag, y mae diffyg data a gydosodwyd ar
lefel genedlaethol yn ei gwneud yn anodd asesu
perfformiad a gellir cynnwys hyn yn y rhestr o
fylchau allweddol yn y dystiolaeth.
Camau gweithredu eraill
Y mae awdurdodau lleol unigol wedi datblygu
mentrau eraill i ymdrin ag anghenion tai yn eu
hardaloedd. Y mae’r rhain yn cynnwys sefydlu
cofrestr tai fforddiadwy gan un awdurdod ‘i
ddarparu cyfle i bobl [enw’r awdurdod] gofrestru’u
diddordeb mewn prynu t fforddiadwy yn y Sir’. Y
mae’r awdurdod hwn ac un arall hefyd wedi
sefydlu gr p gorchwyl ar dai fforddiadwy. Y mae
awdurdodau eraill wedi archwilio potensial
Ymateb i anghenion tai gwledig

ymddiriedolaethau tir cymunedol i ddiwallu
anghenion tai, wedi cymryd camau gweithredu yn
erbyn tlodi tanwydd, wedi ychwanegu cyfamodau
at werthiannau drwy’r Hawl i Brynu a’r Hawl i
Gaffael er mwyn cyfyngu ar werthu’r tai hyn yn y
dyfodol, wedi datblygu menter tai gwag ac wedi
sefydlu cynllun gweithredu tai fforddiadwy.

Elfennau hanfodol o arfer da ar
gyfer ymateb i anghenion tai
Y mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Comisiwn yn
amlygu nifer o feysydd lle ceir arfer da wrth fynd i’r
afael ag anghenion tai yng Nghymru wledig.
Datblygu sylfaen dystiolaeth briodol
Dylai polisïau cenedlaethol a lleol i ymateb i
anghenion tai fod yn seiliedig ar sylfaen dystiolaeth
briodol. Y mae hyn yn cynnwys Llywodraeth y
Cynulliad yn gwneud gwell defnydd o ystadegau
presennol ar lefelau anghenion tai yn yr
awdurdodau lleol gwledig, yn ogystal â’r
awdurdodau lleol, y LCC a’r HTG yn mynd ati’n
rheolaidd i ddadansoddi ystod eang o ddata lleol
sydd ar gael ar anghenion. Y mae’n bwysig mynd y
tu hwnt i ddangosyddion ystadegol swyddogol o
anghenion mewn ardaloedd gwledig i gynnal
ymchwil i dai cudd. Y mae’n rhaid wrth waith
ymchwil a dadansoddi hefyd er mwyn gwerthuso
effeithiolrwydd polisïau presennol, eto ar lefel
genedlaethol ac ar lefel leol.
Ymchwil gyson ar y lefel leol a mynd ati’n
effeithiol i asesu’r angen yn lleol – bwydo hyn i
mewn i strategaeth gynllunio’r awdurdod.
[Awdurdod lleol]
Sicrhau bod gwybodaeth am anghenion yn
gadarn. [Awdurdod lleol]
Adnabod anghenion tai gwledig lleol, canfod
aelwydydd cudd, a.y.b. [Awdurdod lleol]
Sylfaen dystiolaeth gref i ategu polisïau tai
fforddiadwy. [Awdurdod lleol]
Defnydd effeithiol o’r stoc dai
O gofio rhai o’r anawsterau gyda darparu tai
newydd mewn ardaloedd gwledig, y mae o
gymorth gwneud defnydd effeithiol o’r stoc dai
bresennol, yn enwedig yn yr aneddiadau llai. Gyda
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Chyfrifiad 2001 yn nodi bod tua 18,000 o dai gwag
yng Nghymru wledig, y mae’n amlwg bod cyfle i
fynd i’r afael ag anghenion tai drwy ailgyflwyno’r
rhain i’r farchnad. Yn ogystal, fe awgrymodd yr
undebau ffermio y gallai troi adeiladau amaethyddol
segur yn anheddau fforddiadwy chwarae rhan o
safbwynt cwrdd ag anghenion tai mewn ardaloedd
gwledig penodol.
Efallai datblygu system o edrych ar dai gwag a
ffeindio allan pam eu bod yn wag ac a fedrant
gael eu defnyddio. [Aelod o’r cyhoedd]
Manteisio i’r eithaf ar y stoc bresennol, gan
gynnwys camau rhagweithiol mewn perthynas
â chartrefi gwag. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Fe ddylai tai gwag gael eu prynu gan y cyngor.
[Aelod o’r cyhoedd]
Defnyddio adeiladau segur presennol i greu
anheddau sy’n gydnaws â’r dirwedd leol ac a
allai fod yn fforddiadwy, e.e. adeiladau fferm
nas defnyddir. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Defnyddio’r stoc dai bresennol i’r eithaf mewn
ymateb i anghenion tai gwledig. [Awdurdod
lleol]
Codi ymwybyddiaeth yn lleol
Dylid trefnu bod y dystiolaeth ar anghenion tai ar
gael i randdeiliaid lleol er mwyn eu gwneud yn
ymwybodol o natur a maint anghenion lleol, a’r
ystod o wasanaethau cymorth sydd ar gael i helpu
pobl leol gyda’r anghenion hyn. Yn arbennig, y
mae’n bwysig codi ymwybyddiaeth ymhlith
cynghorwyr, tirfeddianwyr a chymunedau lleol.
Datrysiadau cyfannol i anghenion tai
Y mae angen gosod materion sy’n ymwneud â thai
yng nghyd-destun ehangach ailstrwythuro mewn
ardaloedd gwledig, gan greu cysylltiadau â
demograffeg ac economïau newidiol a strwythurau
newidiol sy’n gysylltiedig â darparu gwasanaethau.
Y mae’r cysylltiadau rhwng y newid mewn tai, newid
economaidd a newid cymdeithasol yn gymhleth a
byddant yn amrywio o le i le, ond y mae’n bwysig
nad eir i’r afael ag anghenion tai ar wahân.
Mabwysiadu dull ymroddedig, cyfannol gan fod
problemau tai gwledig yn symptomau sy’n
gysylltiedig â phroblemau eraill sy’n galw am
ddatrysiadau ehangach. [Awdurdod lleol]
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O ganlyniad, y mae datrysiadau i anghenion tai’n
galw am ddulliau cydgysylltiedig, sy’n cynnwys
trefniadau partneriaeth rhwng gwahanol
asiantaethau ym maes polisïau.
Arloesi ac arweiniad
Y mae natur gymhleth anghenion tai hefyd yn
golygu bod angen datblygu dulliau beiddgar ac
arloesol er mwyn ymdrin â’r anghenion hyn. Bydd
dulliau o’r fath yn gysylltiedig ag arbrofi a’i mentro
hi â pholisïau ac felly bydd angen arweiniad
gwleidyddol cryf i fwrw’r maen i’r wal.
Dychymyg, beiddgarwch, dull seiliedig-arweithredu a chred yn yr angen i fod yn arloesol.
[Awdurdod lleol]
Datblygu modelau arloesol i helpu trigolion lleol i
aros yn eu cymunedau. [Awdurdod lleol]
Cynnwys cymunedau lleol
Y mae cynnwys cymunedau lleol yn allweddol i
weithredu polisi llwyddiannus ar gyfer ymdrin ag
anghenion tai gwledig. Y mae angen cynnwys
cymunedau wrth adnabod a chyhoeddi anghenion
lleol, ac wrth ddatblygu cynlluniau lleol i ymateb i
anghenion tai yn eu hardaloedd. Elfen bwysig o’r
broses hon fydd gwaith yr HTG sy’n gallu gweithio
gyda rhanddeiliaid a chynrychiolwyr cymunedau i
gydlynu cynlluniau tai fforddiadwy lleol:

Sicrhau bod polisïau’r cynllun datblygu’n cael
eu paratoi drwy gynnwys y gymuned leol, ac
ystyried eu hanghenion. [Awdurdod lleol]
Gwneud defnydd effeithiol o bwerau
presennol
Y mae gan awdurdodau lleol ystod o bwerau y
gellir eu defnyddio i ymateb i anghenion tai lleol.
Y maent yn gallu defnyddio pwerau cynllunio i
ddatblygu tai fforddiadwy drwy’r polisi eithriadau
gwledig a thrawsgymorthdalu datblygiadau tai ar y
farchnad agored. Ymddengys o dystiolaeth a
gasglwyd gan y Comisiwn o waith ymchwil a data
blaenorol y gallai awdurdodau ddefnyddio’r pwerau
hyn yn fwy effeithiol.
Gallai’r refeniw ychwanegol o’r Dreth Gyngor
ar ail gartrefi hefyd chwarae rhan arwyddocaol o
safbwynt cwrdd ag anghenion tai mewn
ardaloedd gwledig. Gyda rhyw 13,000 o ail
gartrefi a thai haf yng Nghymru wledig yn 2001,
amcangyfrifa’r Comisiwn fod y dreth hon yn codi
hyd at £10 miliwn y flwyddyn i awdurdodau lleol
gwledig yng Nghymru. Y mae lle hefyd i
awdurdodau lleol wneud gwell defnydd o bwerau
prynu gorfodol er mwyn datblygu unedau newydd
o dai fforddiadwy.

Datblygu ymatebion mwy effeithiol i
anghenion tai gwledig

Cynnwys cymunedau lleol. [Awdurdod lleol]
Cydweithio’n agos gyda chymunedau lleol i
asesu’u hanghenion ac ymateb iddynt.
[Awdurdod lleol]
Yr elfen hanfodol yw’r ewyllys i wrando ar
gymunedau a gweithredu’n unol â’u
hanghenion. [Awdurdod lleol]
Ymgynghori effeithiol â’r holl bartïon cysylltiedig
mewn cymunedau gwledig. [LCC]
Cyfathrebu – diffyg cyfathrebu – angen i’r
cyngor/awdurdodau gydweithio gyda’r
gymuned. [Aelod o’r cyhoedd]
Cydweithio’n agos gyda chymunedau lleol e.e.
drwy’r Hwylusydd Tai Gwledig. [Awdurdod lleol]
Ewyllys da yn y gymuned, nid yn unig wrth helpu
i ganfod yr angen ond parodrwydd i gefnogi
safleoedd a gynigir hefyd. [Parc Cenedlaethol]
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Cynigiodd yr ymatebwyr nifer o ffyrdd o ymateb yn
fwy effeithiol i anghenion tai yng Nghymru wledig.
Dulliau cyfannol o fynd i’r afael ag anghenion tai
Gan gydnabod bod anghenion tai yng Nghymru
wledig yn gysylltiedig â phrosesau economaidd,
demograffig a diwylliannol-gymdeithasol ehangach,
awgrymwyd fod angen datblygu polisi aml-sector er
mwyn mynd i’r afael â chynaliadwyedd cymunedau
gwledig. Yn arbennig, y mae angen rhoi mwy o sylw
mewn polisïau i lefelau incwm isel sy’n gysylltiedig â
sectorau penodol yn yr economi, dirywiad yn
lefelau’r gwasanaethau a ddarperir mewn
aneddiadau llai ac ansawdd gwael rhwydweithiau
cludiant cyhoeddus yng Nghymru wledig:
Y ffaith syml amdani yw bod nifer o gymunedau
gwledig yn dod yn lleoedd marwaidd trigfannol
yng nghysgod y dref fawr neu’r ddinas agosaf.
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Y mae’n rhaid iddynt ddod i fod yn gymunedau
bywiog, dynamig a chynaliadwy yn eu rhinwedd
eu hunain. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Nid i bobl ifanc yn unig y mae angen tai. [Aelod
o’r cyhoedd]
Cryfhau’r economi – gwell cyflogaeth er mwyn
galluogi teuluoedd lleol i gystadlu’n deg yn y
farchnad dai yn erbyn pobl â mwy o adnoddau.
[Awdurdod lleol]
Buddsoddi yn y rhwydwaith cludiant i gynyddu
cynaliadwyedd cymunedau gwledig,
hygyrchedd gwaith a gwasanaethau allweddol.
[Awdurdod lleol]
Diwygio’r system gynllunio
Yr oedd rhai trefnyddiaethau o’r farn bod angen
gwneud newidiadau sylweddol i’r system gynllunio
genedlaethol bresennol yng Nghymru er mwyn
darparu cyflenwad digonol o dai fforddiadwy i
gwrdd ag anghenion cyfredol yng Nghymru wledig.
Honnwyd fod angen fframwaith cynllunio mwy
hyblyg a rhagweithiol sydd nid yn unig yn galluogi
ond yn annog awdurdodau lleol, asiantaethau eraill
yn y sector tai a mudiadau cymunedol lleol i
ddatblygu ymatebion arloesol i anghenion tai yn eu
hardaloedd lleol:
Dylid mynd ati’n fwy effeithiol i annog
awdurdodau cynllunio i hybu fforddiadwyedd
trwy ddatblygiad cymunedau cymysg.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Ailedrych ar y system gynllunio i sicrhau ei bod
yn ddigon hyblyg i ymateb i anghenion tai heb
beryglu harddwch ac amgylchedd cefn gwlad.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Polisïau cynllunio cadarnhaol a hyblyg sy’n
ystyriol o, ac yn cydnabod maint a natur
benodol yr angen yn lleol. [Trefnyddiaeth
genedlaethol]
Gwneud gwell defnydd o bwerau presennol
awdurdodau lleol
Tra bod rhai ymatebwyr yn galw am ddiwygio’r
system gynllunio’n sylweddol, yr oedd eraill yn
honni y gellid gwneud mwy drwy weithio’n fwy
effeithiol o fewn y system gyfredol. Y mae gan
awdurdodau ystod o bwerau y gellir eu defnyddio
i fynd i’r afael ag anghenion tai ac i hwyluso
Ymateb i anghenion tai gwledig

datblygiad tai fforddiadwy o fewn eu hardaloedd.
Y mae gwerthusiad diweddar o rwymedigaethau
cynllunio yng Nghymru a’r dystiolaeth a gasglwyd
gan y Comisiwn mewn perthynas â datblygiadau
tai dan Adran 106 a chynlluniau eithriadau
gwledig yn awgrymu y gallai ac y dylai
awdurdodau lleol gwledig wneud mwy i
ddatblygu tai fforddiadwy drwy’r system
gynllunio. Awgrymwyd wrthym ni y dylai
awdurdodau cynllunio lleol rannu arfer da mewn
perthynas â chytundebau Adran 106 a
chynlluniau eithriadau gwledig. Yn ogystal, yr
oedd rhai trefnyddiaethau yn ystyried bod angen i
awdurdodau lleol gwledig ystyried hyfforddi
swyddogion presennol i drafod telerau’n fwy
effeithiol â’r sector datblygu tai:
Gwell defnydd o gytundebau Adran 106.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Rhannu arfer gorau mewn perthynas â
defnyddio cytundebau Adran 106. [Awdurdod
lleol]
Ymddengys fod lle i leihau rhywfaint ar yr
ansicrwydd sy’n gysylltiedig â’r polisi eithriadau
gwledig drwy ddefnyddio system y Cynllun
Datblygu Lleol i adnabod safleoedd o’r fath
mewn ardaloedd gwledig ar gyfer tai y mae
100% ohonynt yn fforddiadwy. [Trefnyddiaeth
genedlaethol]
Yr oedd awgrymiadau eraill ar gyfer gwneud
defnydd gwell o bwerau presennol awdurdodau
lleol yn cynnwys neilltuo cyfran o’r refeniw o’r Dreth
Gyngor ar ail gartrefi ar gyfer tai cost-isel, a gwell
defnydd o bwerau prynu gorfodol. Cynigiwyd y
dylai Llywodraeth y Cynulliad adolygu trefniadau
cyfredol ar gyfer cydosod a chaffael tir er mwyn
canfod a oes angen i’r sector cyhoeddus fod yn
fwy rhagweithiol wrth gyflwyno mwy o dir ar gyfer
cartrefi newydd.
Mwy o fuddsoddi mewn tai fforddiadwy
Cynigiodd bron pob un o’r trefnyddiaethau a
gyflwynodd dystiolaeth i’r Comisiwn y dylid
buddsoddi mwy yn y sector tai cymdeithasol yng
Nghymru wledig. Awgrymwyd y dylid cynyddu lefel
y Grant Tai Cymdeithasol ar gyfer awdurdodau lleol
gwledig a bod angen newid y gyfradd yn y
Canllawiau ar Gostau Derbyniol er mwyn ystyried
unrhyw gostau adeiladu ychwanegol sy’n
39

gysylltiedig â datblygiadau llai yng Nghymru wledig.
Honnwyd hefyd fod angen i LCC fod yn fwy prysur
yn yr aneddiadau gwledig llai:
Cynyddu lefel y Grant Tai Cymdeithasol sydd ar
gael i helpu i ddiwallu anghenion canfyddedig.
[Landlord Cymdeithasol Cofrestredig]
Mwy o arian drwy’r Grant Tai Cymdeithasol i
ardaloedd gwledig a chyfraddau mwy realistig
yn y Canllawiau ar Gostau Derbyniol.
[Awdurdod lleol]
Annog Cymdeithasau Tai i fuddsoddi mwy yn y
stoc dai wledig...ac annog y Llywodraeth i
gynyddu’r Grant Tai Cymdeithasol.
[Trefnyddiaeth genedlaethol]
Cafwyd cefnogaeth gref hefyd i barhau i ariannu
cynlluniau ecwiti-a-rennir:
…parhau â’r cynllun Cymorth Prynu, ond
gydag amddiffyniadau o ran helpu pobl a
chanddynt anghenion tai gwirioneddol.
[Awdurdod lleol]
Cynyddu/ailgyflwyno Cymorth Prynu mewn
ardaloedd lle mae’r cyfleoedd i adeiladu’n
gyfyngedig. [Parc Cenedlaethol]
Nodwyd hefyd y dylai Llywodraeth y Cynulliad ac
awdurdodau lleol sicrhau bod cartrefi fforddiadwy
yn gynaliadwy o safbwynt amgylcheddol, yn
ogystal ag o safbwynt cymdeithasol ac
economaidd. Y mae hyn yr un mor berthnasol i’r
stoc bresennol er mwyn sicrhau bod y tai’n
fforddiadwy i fyw ynddynt yn ogystal ag i’w
rhentu/prynu.
Trefniadau gwell ar gyfer gweithio mewn
partneriaeth
Ystyrid fod gweithio mewn partneriaeth yn elfen
hanfodol o ymatebion polisi llwyddiannus i
anghenion tai mewn ardaloedd gwledig. Fodd
bynnag, yr oedd yr ymatebwyr yn ystyried bod
angen gwneud gwelliannau i ddulliau gweithio
presennol rhwng Llywodraeth y Cynulliad ac
awdurdodau lleol, adrannau cynllunio ac adrannau
tai mewn awdurdodau lleol, a’r sector cyhoeddus
a’r sector preifat (ar lefel genedlaethol ac ar lefel
leol). Dywedwyd hefyd fod angen rhoi sylw i fwy o
integreiddio rhwng yr agendâu tai rhanbarthol a
lleol yng Nghymru. Y mae angen gwneud
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ymdrechion arbennig i wella’r deialog rhwng
Llywodraeth y Cynulliad ac awdurdodau cynllunio
lleol a datblygwyr tai a’r sector ariannol mewn
perthynas â datblygu tai fforddiadwy. Er enghraifft,
yr oedd datblygwyr yn ystyried bod y system
gynllunio gyfredol yn gweithio’n groes i fentrau tai
fforddiadwy arloesol yn y sector preifat, tra bo’r
sefydliadau ariannol yn awyddus i gytuno ar ddull
rhaeadru gyda chynllunwyr i ymdrin â’r defnydd o
dai Adran 106 yn y dyfodol.
Dylai gwaith adrannau tai ac adrannau cynllunio
fod wedi’i integreiddio’n fwy er mwyn i
strategaethau cynllunio ymateb i anghenion tai
lleol. [Awdurdod lleol]
Y mae angen i adrannau tai a chynllunio
gydweithio’n agosach fel bod strategaethau
lleol yn llywio’i gilydd. (Trefnyddiaeth
genedlaethol]
Asesiadau trawsffiniol o’r farchnad dai, fel y
cynigir yng nghanllawiau newydd LlCC. [Parc
Cenedlaethol]
Gweithio mewn partneriaeth gyda landlordiaid
yn y sector preifat. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Ehangu cynllun peilot yr Hwyluswyr Tai
Gwledig
Cafwyd cryn dipyn o gefnogaeth i ehangu menter
yr Hwyluswyr Tai Gwledig ledled Cymru wledig i
gyd. Yr oedd yr HTG yn cael eu hystyried yn bobl
sy’n cyflawni rôl werthfawr o safbwynt cwrdd ag
anghenion tai lleol drwy ganfod anghenion tai cudd
a hwyluso datblygiad cynlluniau tai fforddiadwy ar
raddfa fechan:
Gallai Llywodraeth Cynulliad Cymru ariannu
Hwylusydd Tai Gwledig ym mhob sir yng
Nghymru, fel cyfryngwr gonest sy’n ceisio dwyn
cynllunwyr, tirfeddianwyr a chymunedau
ynghyd i adnabod safleoedd addas ar gyfer
datblygiadau (gan gynnwys safleoedd
eithriedig). [LCC]
Gwell defnydd o’r tai presennol
Yr oedd rhai o’r awdurdodau lleol gwledig yn
ystyried y dylid gwneud mwy o ymdrech i ganfod
tai gwag a’u hailgyflwyno i’r farchnad dai. Yr oedd
rhai ymatebwyr yn ystyried bod canolbwyntio ar dai
gwag yn ddull mwy cynaliadwy o gwrdd ag

Ymateb i anghenion tai gwledig

anghenion tai, yn enwedig mewn ardaloedd megis
y Parciau Cenedlaethol ac aneddiadau llai.
Awgrymwyd hefyd y dylid defnyddio cymhellion er
mwyn annog LCC i ddatblygu tai fforddiadwy gan
ddefnyddio’r stoc dai bresennol:
Y mae hefyd yn bwysig gwneud gwell defnydd
o dai presennol megis tai gwag – y mae data’n
dangos bod oddeutu 51,000 o dai gwag yng
Nghymru, gan gynnwys ardaloedd gwledig
megis Sir Gaerfyrddin (3,500). [Trefnyddiaeth
genedlaethol]
Mwy o arloesi a llacio rheolau sydd ar hyn o
bryd yn rhwystro LCC rhag adnewyddu
anheddau adfeiliedig neu wag ac ailddechrau
eu defnyddio. [Awdurdod lleol]
Buddsoddi mewn gwella cartrefi gwag er mwyn
ailddechrau eu defnyddio, gyda chymhorthdal o
symiau Adran 106 gohiriedig / cyfalaf o
gronfeydd wrth-gefn cymdeithasau tai.
[Awdurdod lleol]
Yn ogystal, galwodd yr undebau ffermio am wneud
newidiadau i ddosbarthiad presennol tir llwyd er
mwyn caniatáu defnyddio adeiladau amaethyddol
segur at ddibenion tai fforddiadwy, er y gallai hyn
olygu bod angen cynnwys cymalau i sicrhau nad
yw adeiladau amaethyddol yn cael eu hadeiladu at
y diben hwn neu’n cael eu newid maes o law yn
dai haf.
Cynyddu’r ystod o ddewisiadau tai mewn
ardaloedd gwledig
Cydnabuwyd fod angen ehangu’r dewisiadau tai
sydd ar gael i grwpiau penodol ac mewn ardaloedd
penodol. Cyfeiriodd ymatebwyr at y ddarpariaeth
gyfyngedig o ran tai sy’n addas ar gyfer pobl sy’n
prynu am y tro cyntaf a phobl h n sy’n dymuno
symud i dai llai, yn ogystal â llety â chymorth ar
gyfer grwpiau agored i niwed mewn nifer o
aneddiadau llai yng Nghymru wledig. Dywedwyd
hefyd fod angen ystod ehangach o gynhyrchion tai
– tai rhent cymdeithasol, tai rhent preifat, tai
canolradd a thai ar y farchnad agored – er mwyn
cwrdd â’r amryw anghenion yn awr ac yn y dyfodol
mewn ardaloedd gwledig.
Gwell defnydd o dir y sector cyhoeddus
Awgrymwyd y gellid defnyddio tir y sector
cyhoeddus yn fwy effeithlon at ddibenion tai
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fforddiadwy. Gofynnwyd am ddiwygio’r rheoliadau
presennol sy’n ei gwneud yn ofynnol gwerthu tir o’r
fath am y gwerth ariannol gorau er mwyn caniatáu i
gyrff yn y sector cyhoeddus ystyried gwerth gorau’r
tir o safbwynt cymdeithasol neu gymunedol ar
gyfer tai fforddiadwy:
Rhyddhau tir cyhoeddus / tir yr awdurdod lleol
am y ‘pris gorau’ ar gyfer tai fforddiadwy.
Trefnyddiaethau cyhoeddus gan ein cynnwys ni
ein hunain i roi mwy o flaenoriaeth i gartrefi
fforddiadwy wrth werthu ein tir ein hunain.
[Awdurdod lleol]
Trosglwyddo asedau ar ffurf tir nas defnyddir
sy’n eiddo i awdurdodau lleol, cwangos a chyrff
cyhoeddus eraill. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Gwerthu drwy’r Hawl i Brynu a’r Hawl i
Gaffael
Gwnaed nifer o awgrymiadau ynghylch gwerthu tai
cymdeithasol i denantiaid sydd eisoes yn byw
ynddynt. Roedd nifer o ymatebwyr yn gwrthwynebu
egwyddor y gwerthiannau hyn o ystyried bod y stoc
tai cymdeithasol yn gyfyngedig mewn nifer o
ardaloedd gwledig. Ymhlith y gr p hwn, yr oedd
galwadau am atal yr holl werthiannau, gwahardd
gwerthiannau mewn marchnadoedd tai lleol sydd
dan bwysau a chael gwared ar y disgownt a gynigir
i denantiaid. Dywedodd ymatebwyr eraill fod y
gostyngiad yn nifer y tai cymdeithasol a werthwyd
dros y blynyddoedd diwethaf yn golygu nad ydynt
bellach yn broblem sylweddol, tra bo grwpiau eraill
yn gefnogol i werthu ar yr amod bod awdurdodau
lleol yn cael yr hawl i ychwanegu t at y stoc yn lle’r
t cymdeithasol a werthwyd neu’n cael y cynnig
cyntaf pan fo’r t ’n cael ei ailwerthu.
Sylfaen dystiolaeth well
Fe amlygodd ymatebwyr angen dirfawr am
ymchwil bellach i, a dadansoddiad pellach o,
broblemau tai er mwyn sicrhau y datblygir polisïau
seiliedig-ar-dystiolaeth i ddiwallu anghenion tai yng
Nghymru wledig. Awgrymwyd y dylai Llywodraeth y
Cynulliad chwarae rhan fwy gweithredol o ran
cydosod ffynonellau data presennol a chomisiynu
ymchwil i lenwi bylchau sy’n bodoli ar hyn o bryd o
ran data, ac ariannu asesiadau o anghenion tai gan
awdurdodau lleol ar raddfa ofodol fwy manwl ac yn
fwy rheolaidd. Galwodd rhai trefnyddiaethau hefyd
am drefniadau mwy trwyadl i werthuso mentrau
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cynllunio a thai presennol ar gyfer darparu tai
fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig.
Dylid rhoi nawdd ariannol ar gyfer ymchwil i
anghenion gwledig – o bosibl i gynghorau ond
byddwn i’n ffafrio ymchwil ar y cyd â Hwyluswyr
Tai Gwledig annibynnol. [Awdurdod lleol]
Mwy o ymwneud gan gymunedau lleol yn y
broses bolisi
Cafwyd cytundeb bod angen i gymunedau lleol
chwarae mwy o ran yn y broses bolisi i sicrhau bod
mwy o dai fforddiadwy’n cael eu darparu ledled
Cymru wledig. Yr oedd cyfranogiad lleol yn cael ei
ystyried yn bwysig er mwyn canfod natur a maint
anghenion tai mewn cymunedau ac er mwyn
datblygu cynlluniau tai a gefnogir gan wahanol
rannau o’r gymuned ac sy’n gweddu i’w
hanghenion. Cynigiodd rhai ymatebwyr hefyd y
dylid rhoi cymorth ariannol i gymunedau
ddatblygu’u datrysiadau’u hunain i broblemau tai
lleol, ac fe wnaed sawl cyfeiriad at werth
ymddiriedolaethau tir cymunedol:
Y cymunedau’n chwarae mwy o ran mewn
perthynas â thai fforddiadwy (gan gael gwared
ar y syniad mai cartrefu pobl o’r tu allan i’r ardal
yw’r nod). [Awdurdod lleol]

Rheoleiddio Sector y LCC
Cynigiodd LCC unigol a Cartrefi Cymunedol Cymru
ddiwygiadau i’r rheoliadau ar fenthyca gan LCC yn
erbyn asedau a fyddai, pe baent yn cael eu
gweithredu, yn eu galluogi i wneud buddsoddiadau
uwch yn y ddarpariaeth tai cymdeithasol yng
Nghymru wledig. Cafwyd galwadau hefyd am
ganiatáu i LCC brynu ac adnewyddu cartrefi gwag
nad ydynt yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.
Y mae’r cynigion hyn yn cael eu harchwilio gan
Gr p Tasg a Gorffen Llywodraeth Cynulliad Cymru
ar Dai Fforddiadwy.
Cytundebau Adran 106 a benthycwyr morgeisi
Galwodd y benthycwyr morgeisi am fwy o drafod
rhwng Llywodraeth Cynulliad Cymru, awdurdodau
lleol a hwythau er mwyn cael cytundeb ar yr
amodau ailwerthu sydd ynghlwm wrth dai
Cytundeb Adran 106. Fe gynigion nhw ddull
rhaeadru ar gyfer ailwerthu’r tai hyn, lle caiff tai eu
cynnig i bobl mewn angen yn yr ardal yn gyntaf,
wedyn i’r rheiny sydd mewn angen yn yr ardal
ehangach ac yn olaf i bobl sydd am brynu ar y
farchnad agored.

Cymorth ariannol i ymddiriedolaethau tir
cymunedol, sefydlu comisiwn YTC sy’n debyg i
Uned Tir Cymunedol yr Alban er mwyn cynnig
cyngor, nawdd ariannol, cymorth ac ôl-ofal i
grwpiau cymunedol. [Trefnyddiaeth
genedlaethol]
Cynnwys cymunedau lleol mewn trafodaethau
a gweithdai i ganfod anghenion y gymuned
benodol. [Trefnyddiaeth genedlaethol]
Cydweithio’n agosach gyda chymunedau o’r
cychwyn a bod yn agored wrth gyflwyno
syniadau iddynt er mwyn gwrthweithio unrhyw
wrthwynebiadau posibl. [Awdurdod lleol]
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3. Casgliadau ac
argymhellion

Y mae’n amlwg o’r dystiolaeth a gyflwynwyd yn yr
adrannau blaenorol o’r adroddiad hwn bod
anghenion tai yng Nghymru wledig yn arwyddocaol
o ran maint ac yn gyffredinol o ran natur. Y mae’r
dadansoddiadau a ddarparwyd o ystod eang o
ddata ystadegol wedi datgelu nid yn unig bod
anghenion tai wedi dod i fod yn fwy taer yn ystod y
degawd diwethaf ond bod yr anghenion hyn yn fwy
difrifol nag mewn rhannau eraill o Gymru. Y mae
hefyd yn wir bod ymatebwyr wedi nodi cyfres o
rwystrau sy’n atal datblygiad ymatebion polisi
effeithiol i anghenion tai gwledig yng Nghymru.
Yn yr adran olaf hon o’r adroddiad, yr ydym yn
nodi’r casgliadau o’n gwaith casglu tystiolaeth ac
yn darparu argymhellion polisi a fydd, os cânt eu
gweithredu, yn mynd gryn dipyn o’r ffordd tuag at
gwrdd ag anghenion tai presennol yng Nghymru
wledig. Dylem bwysleisio yn y fan hon y dylid
ystyried yr argymhellion yr ydym yn eu cynnig nid
yn gymaint fel rhestr o ddewisiadau ond yn fwy fel
cyfres o gamau gweithredu y mae angen mynd ati
ar y cyd i’w rhoi ar waith.

1. Tai a chynaliadwyedd cymunedau
gwledig
Y mae’r Comisiwn o’r farn bod cynaliadwyedd
Cymru wledig yn dibynnu’n gymaint ar les
cymdeithasol ac economaidd ei chymunedau ag y
mae ar warchod a gwella’r amgylchedd. Yn ein
barn ni, y mae’r ddarpariaeth gyfyngedig o ran tai
fforddiadwy a mynediad cyfyngedig at dai
fforddiadwy yng Nghymru wledig yn bygwth
cynaliadwyedd cymdeithasol a diwylliannol nifer o’i
chymunedau. Y mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd i
ni’n dynodi bod problemau tai gwledig yn effeithio
ar ystod eang o grwpiau mewn ardaloedd gwledig
– pobl ifanc a phobl h n, y rheiny sy’n gweithio yn
ogystal â’r di-waith, aelwydydd ag incwm
cyfartalog yn ogystal â’r rheiny sy’n byw islaw’r ffin
dlodi. Yn ogystal, y mae anghenion tai’n amlwg yn

Casgliadau ac argymhellion

y sector perchentyaeth, y sector tai rhent a’r sector
rhan-berchenogaeth yn y farchnad dai leol.
Y mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi
datgan yn ddiweddar bod ‘gan bawb yr hawl i
gartref fforddiadwy fel perchennog, fel rhanberchennog neu fel tenant’ a bod ‘stoc o gartrefi
fforddiadwy o ansawdd da yn sail i gymunedau
lleol sy’n ffynnu ym mhob cornel o Gymru’ (LlCC,
2007, t.16). Yr ydym yn cefnogi’r datganiad hwn yn
gryf ond yn ystyried, ar hyn o bryd, bod niferoedd
uchel o’r boblogaeth wledig yn cael eu hatal rhag
cael mynediad at dai gweddus a fforddiadwy yn eu
cymunedau lleol neu’n agos atynt. Heb newidiadau
sylweddol i’r systemau tai a chynllunio presennol, y
mae perygl gwirioneddol y byddwn yn colli’r
genhedlaeth nesaf o bobl cefn gwlad, a fydd yn
arwain at gyfresi ehangach o broblemau
cymdeithasol, diwylliannol a phroblemau o ran lles i
gymunedau gwledig. Y mae’n anochel y bydd
mynd i’r afael â maint a natur y problemau tai yng
Nghymru wledig yn golygu bod angen mwy o
nawdd ariannol gan Lywodraeth y Cynulliad. Y
mae’r Comisiwn o’r farn, serch hynny, bod y
costau economaidd, cymdeithasol a diwylliannol
hirdymor a fyddai’n deillio o beidio ag ymyrryd yn
llawer uwch na’r costau ariannol byrdymor a
fyddai’n deillio o weithredu ein hargymhellion.
•

Byddai nawdd ariannol ar gyfer, a chamau
gweithredu ychwanegol ar dai gwledig yn
awr yn atal costau cymdeithasol ac
economaidd uwch o lawer yn y dyfodol.

2. Cymru’n Un a thai gwledig
Yr ydym yn croesawu nifer o’r cynigion mewn
perthynas â thai a wnaed gan Lywodraeth
Cynulliad Cymru yn ei dogfen bolisi yn 2007,
Cymru’n Un. Y mae’r uchelgais ‘i sicrhau y gall pob
aelwyd, ym mhob cymuned, ni waeth beth fo’i
hincwm, fforddio cartref gweddus’ (t.16) yn un i’w
ganmol, ac felly hefyd y nodau polisi sy’n ymwneud
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â darparu 6,500 o dai fforddiadwy ychwanegol yng
Nghymru rhwng 2007 a 2011, a rhoi cymorth
ariannol i bobl ifanc brynu’u cartref cyntaf. Yr ydym
yn disgwyl am fanylion pellach o ran sut y bydd
Llywodraeth y Cynulliad yn cyrraedd y nodau polisi
hyn, ond yr ydym yn disgwyl y bydd unrhyw gamau
gweithredu newydd yn cael eu prawf-fesur o
safbwynt cefn gwlad er mwyn sicrhau bod polisi
cenedlaethol yn mynd i’r afael ag anghenion tai
mewn ardaloedd gwledig.
•

Dylai polisïau cenedlaethol newydd gael eu
‘prawf-fesur o safbwynt cefn gwlad’ er
mwyn sicrhau eu bod yn gweddu i amodau
ac anghenion gwledig.

3. Diffinio a mesur anghenion tai
Y mae’r Comisiwn wedi cael siom o ganfod nad yw
ystadegau allweddol ar faint newidiol anghenion tai
yng Nghymru wledig yn cael eu cydosod a’u
dadansoddi gan Lywodraeth y Cynulliad a
llywodraeth leol. Y mae hyn wedi gwneud ein tasg
o gasglu tystiolaeth gyfoes mewn perthynas â thai
gwledig ar gyfer yr adroddiad hwn yn eithriadol o
anodd.
Yr hyn sydd wedi dod i’r amlwg o’r dystiolaeth
yr ydym wedi gallu’i chasglu yw bod gwahanol
drefnyddiaethau wedi mabwysiadu gwahanol
ddiffiniadau o’r angen am dai a fforddiadwyedd tai,
nad yw rhai ohonynt yn adlewyrchu canfyddiadau
cymunedau lleol am angen na’r hyn sy’n
fforddiadwy. Y mae’r Comisiwn o’r farn y dylai
Llywodraeth y Cynulliad ymgynghori ag
asiantaethau perthnasol eraill yn y sector
cyhoeddus, y sector preifat a’r sector dielw er
mwyn datblygu un diffiniad o anghenion tai a
fforddiadwyedd tai, a methodoleg gytunedig ar
gyfer eu cyfrifo, diffiniad a methodoleg y gall
gwahanol drefnyddiaethau eu defnyddio ar lefel
leol, ar lefel ranbarthol ac ar lefel genedlaethol.
•

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru
ddatblygu un diffiniad o anghenion tai a
fforddiadwyedd tai, ac un fethodoleg ar
gyfer eu cyfrifo

Y mae hefyd yn amlwg bod bylchau pwysig yn
bodoli yn y sylfaen dystiolaeth mewn perthynas ag
anghenion tai. Yr ydym yn argymell bod
Llywodraeth y Cynulliad yn chwarae rhan fwy
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blaenllaw o ran cydosod a dadansoddi data lleol
presennol ar y system dai. Yn arbennig, y mae’n
bwysig gwneud gwell defnydd o’r dystiolaeth ar
anghenion tai a ddarparwyd gan yr asesiadau
mwyaf diweddar o anghenion tai gwledig a
gynhaliwyd gan awdurdodau lleol. Lle nad yw hyn
yn bosibl dylai weithio gydag awdurdodau lleol i
gomisiynu asesiadau dibynadwy newydd. Byddai
hefyd yn ddefnyddiol darparu dadansoddiadau
mwy soffistigedig o lefelau newidiol anghenion tai
yn seiliedig ar y mesuriadau mewn cofrestrau tai
lleol. Y tu hwnt i’r mynegiannau ystadegol hyn o
anghenion tai, yr ydym yn awgrymu y dylai
Llywodraeth y Cynulliad gomisiynu ymchwil
benodol i natur gudd anghenion tai mewn
gwahanol rannau o Gymru wledig.
•

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru
gydlynu proses fwy manwl a soffistigedig
ar gyfer cydosod tystiolaeth o anghenion
tai gwledig er mwyn llenwi bylchau
allweddol yn y data cyfredol.

4. Cynyddu’r ddarpariaeth tai
fforddiadwy
Y mae’r Comisiwn o’r farn bod angen i’r cyflenwad
o dai fforddiadwy mewn nifer o ardaloedd yng
Nghymru wledig gael ei gynyddu’n sylweddol er
mwyn mynd i’r afael â dwyster yr anghenion tai. Y
mae’r dystiolaeth a ddarparwyd ar gyfer y
Comisiwn yn dynodi bod nifer y tai fforddiadwy
newydd y mae eu hangen yng Nghymru wledig yn
uwch na lefel gyfredol y cyflenwad a hefyd lefel y
ddarpariaeth gynyddol a gynigir gan Lywodraeth y
Cynulliad. Yr ydym yn awgrymu bod Llywodraeth y
Cynulliad yn darparu asesiad cenedlaethol o
anghenion tai yng Nghymru, gan gynnwys
dadansoddiad manwl o’r asesiadau diweddaraf o
farchnadoedd tai lleol a’r arolygon diweddaraf o
anghenion tai, er mwyn pennu targedau seiliedigar-dystiolaeth ar gyfer darparu tai fforddiadwy
newydd ym mhob un o’r awdurdodau cynllunio
lleol.
Y mae’n amlwg i ni bod angen darparu tai
fforddiadwy yn y sector tai rhent, y sector tai
canolradd a’r sector perchentyaeth er mwyn
galluogi aelwydydd i ddewis y math o ddeiliadaeth
sy’n gweddu orau i’w hanghenion tai penodol hwy
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ac sy’n ei gwneud yn bosibl iddynt symud rhwng
categorïau deiliadaeth. Y mae hefyd yn bwysig bod
tai fforddiadwy’n cael eu darparu gan ymorol am
ystod o fathau a meintiau er mwyn diwallu
anghenion gwahanol grwpiau o’r boblogaeth
wledig.
•

Y mae angen cael cynnydd seismig yn y
ddarpariaeth tai fforddiadwy. Y mae angen
i Lywodraeth Cynulliad Cymru gydlynu hyn
yn seiliedig ar dystiolaeth genedlaethol ar
yr angen am dai a thargedau lleol ar gyfer
darparu tai fforddiadwy.

Y mae’n bwysig bod y sefydliadau ariannol yn
barod i roi benthyg arian ar gyfer tai Cytundeb
Adran 106. Y mae angen i drafodaethau gael eu
cynnal rhwng Llywodraeth y Cynulliad,
awdurdodau cynllunio lleol a’r benthycwyr morgeisi
er mwyn cael cytundeb ar yr amodau ailwerthu
sydd ynghlwm wrth dai Cytundeb Adran 106. Yr
ydym yn gefnogol i’r dull rhaeadru ar gyfer
ailwerthu’r tai hyn, lle caiff tai eu cynnig yn gyntaf i’r
bobl sydd mewn angen yn yr ardal, yna i’r rheiny
sydd mewn angen yn yr ardal ehangach ac yn olaf i
brynwyr ar y farchnad agored.
•

5. Cynllunio ar gyfer tai fforddiadwy
Dadleua’r Comisiwn fod ystod o offer cynllunio y
gallai awdurdodau cynllunio lleol eu defnyddio’n
fwy effeithiol i ddatblygu safleoedd newydd ar
gyfer tai fforddiadwy ac i sicrhau trawsgymorthdaliadau o ddatblygiadau arfaethedig sy’n
cynnwys tai’r farchnad agored. Yr ydym wedi ein
taro gan y defnydd gwahanol a wneir o
Gytundebau Adran 106 gan awdurdodau cynllunio
lleol yng Nghymru a’r anawsterau a brofir gan
amryw drefnyddiaethau wrth weithio o fewn y
system gynllunio leol. Yr ydym yn argymell bod yr
awdurdodau cynllunio lleol yn cydweithio er mwyn
creu dull mwy cyson o gynllunio ar gyfer tai
fforddiadwy o safbwynt datblygu terminoleg
gyffredin, rhannu arfer gorau a gwella galluoedd
swyddogion i drafod telerau â’r sector datblygu
preifat. Un dewis yw bod awdurdodau cynllunio
lleol yn cydariannu swyddogion arbenigol i drafod
telerau â datblygwyr ar eu rhan. Yr ydym hefyd o’r
farn y gallai gweithio ar y cyd alluogi awdurdodau
lleol i ddod yn rhan o gytundebau swmp-brynu â’r
prif adeiladwyr tai er mwyn darparu nifer uwch o
dai fforddiadwy newydd ar fwy nag un safle ledled
eu hardaloedd.
•

Y mae angen i awdurdodau tai a chynllunio
lleol ddefnyddio’u pwerau presennol yn
fwy effeithiol i ddarparu mwy o dai
fforddiadwy.

•

Er mwyn hybu hyn, dylent ystyried
cydariannu staff arbenigol a dod yn rhan o
gytundebau swmp-brynu gyda datblygwyr.
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Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru arwain
trafodaethau i sefydlu amodau ailwerthu
cyffredin ar gyfer tai fforddiadwy.

Yr ydym yn cydnabod bod darparu tai fforddiadwy
drwy les cynllunio’n gweithio’n well yn yr
aneddiadau mwy a’r rhai mwy hygyrch, lle mae
datblygwyr tai dwysedd-uwch yn tueddu i fod yn
fwy prysur a lle mae safleoedd mwy ar gyfer
datblygu tai ar gael. Y mae felly’n bwysig bod
awdurdodau cynllunio lleol yn cael ystyried amodau
lleol wrth bennu’u trothwyon fforddiadwyedd eu
hunain ar gyfer datblygiadau tai trawsgymorthdaledig. Dylai awdurdodau cynllunio lleol
hefyd fonitro trothwyon fforddiadwyedd yn
rheolaidd i sicrhau eu bod wedi’u pennu ar lefel
sy’n sicrhau bod tai fforddiadwy’n cael eu darparu
yn y ffordd fwyaf effeithiol yn eu hardaloedd.
•

Dylai awdurdodau lleol bennu trothwyon
fforddiadwyedd yn ôl amodau lleol a
monitro’r rhain yn gyson.

Y mae tystiolaeth a gyflwynwyd i’r Comisiwn yn
dynodi bod y system gynllunio gyfredol yn rhy
rheoleiddiol, adweithiol ac anhyblyg, ac yn aml yn
atal datblygiad datrysiadau arloesol i anghenion tai
gwledig. Argymhella’r Comisiwn fod Llywodraeth y
Cynulliad yn adolygu ac yn diwygio polisi a
gweithdrefnau cynllunio cenedlaethol er mwyn
galluogi awdurdodau cynllunio lleol i ddatblygu
polisïau cynllunio arloesol a all ymdrin yn fwy
effeithiol ac effeithlon ag anghenion tai lleol.
•

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru
adolygu polisi cynllunio i sicrhau ei fod yn
hybu arloesi a hyblygrwydd lleol.
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6. Gwerthu tir sy’n eiddo i’r sector
cyhoeddus
Y mae’r Comisiwn o’r farn y gallai gwerthu tir sy’n
eiddo i’r sector cyhoeddus at ddibenion tai
fforddiadwy ddarparu offeryn defnyddiol er mwyn
ymateb i anghenion tai mewn ardaloedd gwledig.
Er ein bod wedi methu â chanfod faint yn union o
dir y mae Llywodraeth y Cynulliad, awdurdodau
lleol a chyrff eraill yn y sector cyhoeddus yng
Nghymru wledig yn berchen arno, y mae’n debygol
ei fod yn adnodd a allai fod yn sylweddol. Yr ydym
yn argymell bod Llywodraeth y Cynulliad yn sefydlu
cronfa ddata o dir sy’n eiddo i’r sector cyhoeddus
yng Nghymru ac yn datblygu mecanweithiau
newydd i roi cymorth i werthu’r tir hwn mewn
modd effeithlon, am lai na phris y farchnad, at
ddibenion tai fforddiadwy. Bydd hyn hefyd yn
golygu bod Llywodraeth y Cynulliad yn trafod
gydag asiantaethau llywodraethol eraill yn y DU
sy’n rheoli tir yng Nghymru. Yn ogystal, rydym yn
argymell bod defnydd gwell yn cael ei wneud o’r
pwerau presennol sydd ar gael i Lywodraeth y
Cynulliad ac awdurdodau lleol ryddhau tir sy’n
eiddo i’r sector cyhoeddus ar gyfer tai fforddiadwy
lleol am lai na phris y farchnad.
•

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru sefydlu
cronfa ddata o dir cyhoeddus â photensial
ar gyfer datblygu a honno’n sail i
benderfyniadau strategol ynghylch
gwerthu ar gyfer tai fforddiadwy.

Yn ogystal â gwneud defnydd gwell o dir y sector
cyhoeddus, yr ydym o’r farn bod angen rhoi mwy o
sylw i’r cyfraniad y gall tir sy’n eiddo i gyrff
elusennol ei wneud tuag at ddarparu tai
fforddiadwy yng Nghymru wledig. Yr ydym yn
croesawu’r datganiad gan Lywodraeth y Cynulliad
y bydd yn cynnal trafodaethau gyda Llywodraeth y
DU am y cyfleoedd sy’n bodoli i roi mwy o ryddid i
elusennau wneud penderfyniadau ynghylch
gwerthu tir am lai na phris y farchnad ar gyfer tai
fforddiadwy.
•
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Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru barhau
i archwilio dewisiadau i elusennau o ran
gwerthu eu tir ar gyfer tai fforddiadwy.

7. Ymdrin â’r stoc dai bresennol
Y mae’r Comisiwn o’r farn y gellid gwneud defnydd
gwell o’r stoc dai bresennol mewn ardaloedd
gwledig. Gyda hyd at 18,000 o dai gwag yng
Nghymru wledig, y mae’n debygol y byddai camau
gweithredu mewn perthynas â chartrefi gweigion
yn gallu gwneud cyfraniad pwysig tuag at gwrdd
ag anghenion tai gwledig, yn enwedig mewn
ardaloedd lle mae sensitifrwydd yngl n â’r
amgylchedd a’r dirwedd. Crëwyd argraff arnom
gan waith a wnaed gan rai awdurdodau lleol o ran
ailgyflwyno cartrefi gweigion i’r farchnad dai. Yn ein
barn ni dylai canllaw arfer da gael ei baratoi gan
Lywodraeth y Cynulliad er mwyn rhoi cymorth i
awdurdodau lleol ganfod tai gwag a’u paratoi ar
gyfer defnydd mwy cynhyrchiol.
•

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru gasglu
a hyrwyddo arfer da y dylai Awdurdodau
Lleol weithredu arno mewn perthynas ag
ailddechrau defnyddio tai gweigion.

Mewn egwyddor nid ydym yn erbyn gwerthu tai
cymdeithasol i denantiaid sydd eisoes yn byw
ynddynt cyn belled â bod dau amod yn gysylltiedig
â’r gweithrediadau masnachol hyn. Yn gyntaf, dylid
ail-fuddsoddi refeniw o’r gwerthiannau hyn er
mwyn darparu t cymdeithasol yn lle’r uned a
werthwyd. Yn ail, y mae angen cyflwyno
cyfamodau mewn perthynas ag ailwerthu’r tai hyn
er mwyn sicrhau bod y disgownt cyfrannol a gynigir
i denantiaid yn cael ei drosglwyddo i brynwyr yn y
dyfodol a bod unrhyw weithrediad yn y dyfodol i
werthu’r tai hyn yn gyfyngedig i aelwydydd lleol ag
anghenion tai.
Cynigia’r Comisiwn hefyd y dylai Llywodraeth
Cynulliad Cymru roi ystyriaeth ddwys i ddiwygio
Polisi Cynllunio Cymru mewn perthynas ag addasu
adeiladau er mwyn caniatáu ailddefnyddio ac
addasu adeiladau gwledig presennol at ddibenion
tai fforddiadwy. Ar ben hynny, cynigiwn y dylid
caniatáu i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig
brynu ac adnewyddu cartrefi gwag nad ydynt yn
cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru.
•

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru
ganiatáu i LCC brynu cartrefi gwag os
gellir eu gwella fel eu bod yn cyrraedd y
safon sy’n ofynnol er mwyn eu defnyddio.
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8. Hwyluswyr Tai Gwledig
Yr ydym ni o’r farn bod Hwyluswyr Tai Gwledig yn
cyflawni rôl werthfawr o ran ymateb i anghenion
tai yng Nghymru wledig. Y maent yn gweithio
gyda gwahanol randdeiliaid lleol ac y mae
ganddynt hanes o lwyddo i ganfod anghenion tai
a oedd yn gudd a hwyluso’r broses o ddarparu tir
ar gyfer datblygiadau tai fforddiadwy ar raddfa
fechan mewn aneddiadau pentrefol. Argymhella’r
Comisiwn fod rhwydwaith cenedlaethol a
hwnnw’n cynnwys o leiaf 12 o Hwyluswyr Tai
Gwledig yn cael ei sefydlu yng Nghymru, gyda
nawdd ariannol yn cael ei ddarparu gan
awdurdodau cynllunio lleol a Llywodraeth y
Cynulliad.
•

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru ac
Awdurdodau Cynllunio Lleol greu
rhwydwaith cenedlaethol a hwnnw’n
cynnwys o leiaf 12 Hwylusydd Tai Gwledig.

9. Adnoddau
Er y bydd cyfran o dai fforddiadwy newydd yn
cael ei darparu drwy drawsgymorthdalu
datblygiadau ar y farchnad agored, y mae gofyn
dybryd yn dal i fod am fwy o nawdd ariannol gan
Lywodraeth y Cynulliad ar gyfer y grant tai
cymdeithasol a chynlluniau ecwiti-a-rennir er
mwyn ymateb yn effeithiol i’r lefelau anghenion tai
a nodir yn yr adroddiad hwn. Dylai Llywodraeth y
Cynulliad hefyd gydnabod o fewn y Grant Tai
Cymdeithasol y costau adeiladu ychwanegol sy’n
aml yn gysylltiedig â darparu cynlluniau tai
fforddiadwy ar raddfa fechan mewn ardaloedd
gwledig.
Yn ogystal â chynyddu lefel y Grant Tai
Cymdeithasol, yr ydym yn argymell bod
Llywodraeth y Cynulliad yn rhoi sylw ar frys i
ddosbarthiad gofodol yr arian hwn yng Nghymru.
Yr ydym o’r farn y dylai’r fformwla dyrannu sy’n
gysylltiedig â’r Grant Tai Cymdeithasol fod yn fwy
ystyriol o’r dystiolaeth ar anghenion tai mewn
gwahanol rannau o Gymru, ac y dylai’r grant gael ei
ailddosbarthu’n ofodol i ardaloedd lle mae’n anos
gweithredu’r drefn o drawsgymorthdalu
datblygiadau ar y farchnad agored.
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•

Dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru
ddosbarthu’r Grant Tai Cymdeithasol yn
unol â’r dystiolaeth ar anghenion tai a
chynllunio lleol.

Dylid gwneud defnydd mwy effeithiol o’r pwerau
sydd gan awdurdodau unedol i ymyrryd mewn
marchnadoedd tai lleol. Y mae gan awdurdodau
hawl i godi Treth Gyngor yn ôl cyfradd o hyd at
100% ar ail gartrefi. Gan fod tua 13,000 o ail
gartrefi a thai haf yng Nghymru wledig yn 2001, yr
ydym yn amcangyfrif bod y dreth hon yn creu hyd
at £10 miliwn y flwyddyn mewn incwm i
awdurdodau lleol yng Nghymru wledig. Cynigia’r
Comisiwn y dylai cyfran o’r refeniw treth sy’n deillio
o ail gartrefi gael ei defnyddio gan awdurdodau lleol
at ddibenion tai fforddiadwy. Yn fwy arbennig,
byddai’r refeniw hwn, pe bai Llywodraeth y
Cynulliad yn darparu cyllid cyfatebol, yn rhwydd yn
gallu ariannu rhwydwaith cenedlaethol o
Hwyluswyr Tai Gwledig yng Nghymru, gyda’r
nawdd ariannol deublyg yn cynnal eu
hannibyniaeth.
•

Dylai awdurdodau lleol gwledig ddefnyddio
cyfran sylweddol o’u derbyniadau o’r dreth
gyngor ar ail gartrefi er mwyn ymateb i
anghenion tai yn eu hardaloedd.

•

Yn benodol, dylai cyfran o’r derbyniadau
hyn, yr ychwanegir atynt drwy gyllid
cyfatebol gan y Llywodraeth genedlaethol,
gael ei gwario ar rwydwaith cenedlaethol o
Hwyluswyr Tai Gwledig.

Yn olaf, y mae’n bwysig sicrhau bod gan
Lywodraeth y Cynulliad adnoddau mewnol i’w
galluogi i gyflawni rôl strategol fwy gweithredol o
ran casglu tystiolaeth ar, ac ymateb i, anghenion tai
ym mhob rhan o Gymru.
•

Dylai Llywodraeth y Cynulliad sicrhau bod
ganddi adnoddau mewnol digonol i ymateb
yn strategol i anghenion tai gwledig.

10. Cysylltiadau rhwng awdurdodau
cynllunio lleol a datblygwyr preifat
Dadleua’r Comisiwn fod taer angen cynyddu a
gwella’r cysylltiadau rhwng awdurdodau cynllunio
lleol a datblygwyr tai mewn ardaloedd gwledig. Y
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mae’n amlwg o’r dystiolaeth a gyflwynwyd gan y
cwmnïau mwy ym maes datblygu tai eu bod yn
awyddus i weithio mewn ffyrdd mwy adeiladol ac
arloesol gydag awdurdodau cynllunio lleol i
ddatblygu cynlluniau tai trawsgymorthdaledig yng
Nghymru wledig. Yr ydym yn annog awdurdodau
cynllunio lleol i gydweithio’n agosach gyda
datblygwyr tai i ddisgrifio polisïau cynllunio cyfredol
yn fwy eglur, i gael dealltwriaeth well am anghenion
y sector adeiladu tai, ac i ddatblygu mentrau tai ar
y cyd er mwyn diwallu anghenion lleol. Ar y lefel
genedlaethol, dylai Llywodraeth y Cynulliad
archwilio ystod o fecanweithiau ar gyfer datblygu
deialog adeiladol rhwng y sector cyhoeddus a
chwmnïau datblygu tai.
•

Dylai awdurdodau cynllunio lleol sefydlu
deialog mwy rhagweithiol ac adeiladol
gyda datblygwyr preifat er mwyn hwyluso
trefn well ar gyfer gweithio mewn
partneriaeth ac arloesi.

11. Rheoleiddio sector y
Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig
Y mae’r Comisiwn wedi’i argyhoeddi gan y
dadleuon a gyflwynwyd gan Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) unigol a Cartrefi
Cymunedol Cymru y byddai diwygio’r rheoliadau ar
fenthyca yn erbyn asedau’n ei gwneud yn bosibl
buddsoddi mwy yn y ddarpariaeth tai cymdeithasol
yng Nghymru wledig. Er mwyn cyflwyno
diwygiadau o’r fath bydd yn rhaid wrth newidiadau
i’r drefn ar gyfer macro-reoleiddio a microreoleiddio sector y LCC, yn ogystal â mathau
newydd o arbenigedd ac adnoddau yn
Llywodraeth y Cynulliad er mwyn sicrhau hyfywedd
ariannol hirdymor cymdeithasau tai yng Nghymru.
Y mae’r materion hyn wrthi’n cael eu hystyried gan
Gr p Tasg a Gorffen Llywodraeth Cynulliad Cymru
ar Dai Fforddiadwy ac y mae’r Comisiwn yn
disgwyl yn eiddgar am ei argymhellion.
•
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Dylid newid y drefn ar gyfer rheoleiddio
sector y LCC er mwyn caniatáu mwy o
fenthyca preifat ar gyfer darparu mwy o
gartrefi fforddiadwy newydd.

12. Cydgysylltu ymatebion i
anghenion tai
Y mae’r dystiolaeth a gyflwynwyd i’r Comisiwn yn
awgrymu bod datblygu datrysiadau effeithiol i
anghenion tai gwledig yn ddibynnol ar wneud
newidiadau sylweddol i’r fframwaith cyflenwi
presennol. Yn arbennig, y mae angen trefniadau
gwell ar gyfer gweithio mewn partneriaeth rhwng y
gwahanol gyfranogwyr sy’n gysylltiedig â chyflenwi
â thai. Cynigia’r Comisiwn dri diwygiad allweddol i’r
fframwaith cyflenwi presennol. Yn gyntaf, dylai
Llywodraeth y Cynulliad gydweithio’n agosach â’r
awdurdodau unedol gwledig a’r timau cynllunio
gofodol rhanbarthol i fonitro effeithiau polisi tai
ehangach mewn ardaloedd gwledig a sicrhau bod
polisi tai cenedlaethol/rhanbarthol newydd yn rhoi
ystyriaeth briodol i faterion gwledig. Yn ail, yr ydym
yn cydnabod bod problemau tai (ac felly
datrysiadau tai) yn ymestyn y tu hwnt i faes tai ac
yn cwmpasu ystod ehangach o feysydd polisi, gan
gynnwys datblygu economaidd, darparu
gwasanaethau, newid yn y boblogaeth, iaith a
diwylliant. Gan hynny, y mae angen i wahanol
adrannau yn Llywodraeth y Cynulliad ac mewn
awdurdodau lleol fod wedi’u hintegreiddio’n well er
mwyn datblygu dulliau ehangach a mwy
soffistigedig mewn perthynas â materion tai. Yn
drydydd, ar y lefel leol, dylai Llywodraeth y
Cynulliad sefydlu partneriaethau tai i gydlynu’r
broses o fesur anghenion tai lleol, i hyrwyddo
materion tai ymhlith y boblogaeth leol, a datblygu
mentrau tai i ymateb i anghenion lleol, a
gwerthuso’r mentrau hyn. Y mae’n bwysig bod y
partneriaethau tai hyn yn cynnwys yr holl brif
gyfranogwyr yn y system dai leol, gan gynnwys yr
awdurdodau unedol, y parciau cenedlaethol, LCC,
datblygwyr tai, sefydliadau ariannol, asiantaethau
gwerthu tai, tirfeddianwyr, trefnyddiaethau dielw
perthnasol, Hwyluswyr Tai Gwledig a chynghorau
tref a chymuned.
•

Y mae angen mwy o weithio
cydgysylltiedig rhwng, ac yn Llywodraeth y
Cynulliad a’r Awdurdodau Lleol er mwyn
sicrhau bod polisi’n addas ar gyfer
ardaloedd gwledig a bod amcanion sy’n
ymwneud â thai’n cael eu cynnwys mewn
meysydd polisi eraill.
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•

Dylai awdurdodau lleol sefydlu
Partneriaethau Tai Lleol er mwyn cydlynu
asesiadau o anghenion a datrysiadau lleol.

13. Datblygu dulliau o’r-brig-i-lawr
ac o’r-gwaelod-i-fyny
Y mae angen i Lywodraeth y Cynulliad ddatblygu
polisi cenedlaethol newydd i wireddu’i
gweledigaeth ar gyfer ‘cartrefi fforddiadwy i bawb’
a sicrhau dosbarthiad teg o dai fforddiadwy ledled
Cymru, gan gynnwys ei threfi bychain a’i phentrefi.
Heb weithredu o’r fath ar lefel genedlaethol, bydd
yn eithriadol o anodd ymdrin â maint ac ystod yr
anghenion tai yng Nghymru wledig. Y mae’n
hanfodol, fodd bynnag, bod polisi cenedlaethol yn
parhau i fod yn ystyriol o hynodion marchnadoedd
tai lleol. Y mae’r dystiolaeth a gasglwyd gan y
Comisiwn yn dynodi bod cryn dipyn o
heterogenedd yng Nghymru wledig o ran
marchnadoedd tai lleol, systemau economaidd,
newid demograffig, materion diwylliannol ac
ieithyddol, a nodweddion ar y dirwedd. Gan hynny,
dylai Llywodraeth y Cynulliad sicrhau bod ei
fframwaith tai cenedlaethol newydd yn caniatáu
mynediad cyfartal at dai ledled Cymru, gan
gynnwys ei hardaloedd gwledig, ac yn cynnig
digon o hyblygrwydd i ymdrin ag amodau lleol. Y
mae hefyd yn bwysig bod y fframwaith polisi
cenedlaethol yn annog awdurdodau unedol i
ddatblygu strategaethau tai lleol sy’n cwrdd â
gofynion ac anghenion penodol eu hardaloedd.
•

Cynulliad yn cynnig strategaeth uchelgeisiol i fynd
i’r afael ag anghenion tai yng Nghymru. Cefnoga’r
Comisiwn y strategaeth hon ar y cyfan ond y mae
o’r farn bod angen i Lywodraeth y Cynulliad, er
mwyn i’r strategaeth hon fod yn effeithiol, fod yn
fwy rhagweithiol, arloesol ac arbrofol yn ei dull
mewn perthynas â darparu tai fforddiadwy. Ar y
lefel leol, yr ydym hefyd yn erfyn ar awdurdodau
cynllunio lleol i roi arweiniad cryfach er mwyn codi
ymwybyddiaeth o anghenion tai lleol, gwneud gwell
defnydd o dai a phwerau cynllunio presennol, a
hyrwyddo datrysiadau arloesol i anghenion tai lleol.
•

Ar lefel genedlaethol ac ar lefel leol, y mae
nifer o’r pwerau i wella’r sefyllfa o ran tai
gwledig eisoes yn bodoli. Er mwyn
defnyddio’r pwerau hyn yn fwy effeithiol
bydd yn rhaid wrth gydweithrediad, arloesi
ac, yn anad dim, arweiniad cryf ac ewyllys
wleidyddol gref.

Er mwyn ymdrin â’r heriau sylweddol hyn
mewn perthynas â thai gwledig bydd yn
rhaid wrth gymorth a chanllawiau ar lefel
genedlaethol ynghyd ag addasu ac arloesi
ar lefel leol.

14. Arweiniad
Yn olaf, er ein bod wedi ein hargyhoeddi bod
angen gwneud newidiadau allweddol i systemau tai
a chynllunio presennol, yr ydym o’r farn bod angen
i Lywodraeth y Cynulliad a’r awdurdodau lleol
wneud gwell defnydd o’u pwerau presennol drwy
gynnig arweiniad cryfach o safbwynt polisi ac o
safbwynt gwleidyddol ar faterion sy’n ymwneud â
thai. Yn Cymru’n Un, y mae Llywodraeth y
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Atodiad 1
Yngl n â’r Comisiwn

Y mae’r Comisiwn ar Dai Gwledig yng Nghymru’n
gorff annibynnol a sefydlwyd gan Sefydliad Joseph
Rowntree (JRF) fel rhan o’i waith mewn ymchwil a
datblygu cymdeithasol yn y DU.
Gofynnwyd i’r Comisiwn dderbyn tystiolaeth
sydd eisoes ar gael a thystiolaeth newydd er mwyn
llunio cyfres o sylwadau ac argymhellion a fydd yn
galluogi gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr i ddwyn
cynnydd i’r maes sy’n ymwneud ag anghenion tai
yng Nghymru wledig ac a fydd o gymorth gyda’r
gwaith pwysig o ffurfio cytundeb ar sut orau i
ddatrys y problemau a ganfyddir.
Yr oedd amcanion craidd y Comisiwn fel a ganlyn:
1. Fel corff annibynnol, archwilio pwnc anghenion
tai mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru;
2. hybu achos Sefydliad Joseph Rowntree drwy
ganfod achosion sylfaenol anfantais
gymdeithasol yn y maes hwn;
3. helpu i gasglu’r wybodaeth sydd eisoes ar gael
a derbyn tystiolaeth newydd ar faterion a
phroblemau sy’n ymwneud â thai gwledig;

Y Comisiynwyr yw:
•

Derec Llwyd Morgan (Cadeirydd)

•

Tim Bennett

•

Owain Llywelyn

•

Iwan Parry

•

Aneurin Phillips

•

Vivienne Sugar

Arweinydd Academaidd: Yr Athro Paul Milbourne,
Prifysgol Caerdydd; Clerc y Comisiwn: Roger
Harding, JRF
Gofynnwyd i’r Comisiynwyr weithredu ar y
Comisiwn yn eu person a chan hynny nid oedd
disgwyl iddynt gynrychioli safbwyntiau unrhyw
gymuned, proffesiwn, sefydliad na phlaid
wleidyddol.
Mae’r holl wybodaeth am y Comisiwn ar gael
yn www.jrf.org.uk/ruralhousingwales neu drwy
anfon e-bost i ruralhousingwales@jrf.org.uk

4. ceisio moddion seiliedig-ar-dystiolaeth i
oresgyn y problemau a ganfyddir, yn unol â
phwynt 2;
5. canfod, fel rhan o’r uchod, nodweddion sy’n
debyg neu’n wahanol i’r profiad mewn
gwledydd eraill yn y DU, a allai awgrymu bod
angen datrysiadau tebyg neu wahanol;
6. llunio adroddiad terfynol a chrynodeb o
ystyriaethau a chasgliadau terfynol y Comisiwn
a chyflwyno argymhellion eglur ar gyfer newid
mewn polisi ac arfer; a chynnig cynllun i
ledaenu’r wybodaeth hon;
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Atodiad 2
Sylfaen dystiolaeth
y Comisiwn
Wrth baratoi’r adroddiad hwn, fe gasglodd y
Comisiwn ystod eang o wahanol fathau o
dystiolaeth. Y mae’r adran hon yn nodi’r prif fathau
a’u ffynonellau.
Wrth baratoi ar gyfer gwaith y Comisiwn ac yn
gyson drwy gydol y broses hon fe sicrhaodd yr
arweinydd academaidd, ble’r oedd hynny’n bosibl,
fod y Comisiwn yn defnyddio’r wybodaeth
ansoddol a meintiol ddiweddaraf o amryw
astudiaethau ymchwil gan y llywodraeth,
sefydliadau academaidd a threfnyddiaethau eraill.

Tystiolaeth lafar

•

Aberystwyth

Tystiolaeth ysgrifenedig

•

Bangor

•

Caerdydd

•

Caerfyrddin

•

Y Trallwng

Cyn ei lansiad ym mis Hydref 2007, fe anfonodd y
Comisiwn bapur ymgynghori at randdeiliaid
allweddol ac fe drefnodd ei fod ar gael ar wefan y
Comisiwn. Derbyniodd y Comisiwn ymhell dros 40
o ymatebion ysgrifenedig drwy gydol y broses hon.

Cynhaliodd y Comisiwn nifer o sesiynau derbyn
tystiolaeth ledled Cymru wledig, ochr yn ochr â
chyfres o gynadleddau dros y ffôn, cyfarfodydd ad
hoc ac ymweliadau â safleoedd, rhwng Hydref
2007 ac Ebrill 2008. Cynhaliwyd 6 sesiwn derbyn
tystiolaeth ar gyfer rhanddeiliaid gwahoddedig a
chyda rhannau o’r diwrnod yn agored i’r cyhoedd
yn:

Cynhaliwyd dwy sesiwn ymgynghori â’r cyhoedd
yn:
•

Aberystwyth

•

Llanrwst

Bu Datblygu Cymunedol Cymru a TPAS Cymru
mor garedig â threfnu a hwyluso’r rhain, gan helpu
hefyd i ddenu ystod eang o gyfranogwyr.
Ar y cyfan, fe alluogodd y sesiynau hyn y
Comisiwn i gwrdd a thrafod gyda thros 60 o
drefnyddiaethau, nifer o wneuthurwyr polisïau neu
ymarferwyr unigol ym maes tai a thros 60 aelod o’r
cyhoedd.
Hoffai’r Comisiwn ddiolch i’r holl
drefnyddiaethau, gweithwyr proffesiynol ac aelodau
o’r cyhoedd a fu mor garedig â chyfrannu at ei
waith drwy ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig
ac/neu lafar na fyddai’r adroddiad hwn wedi bod
yn bosibl hebddynt.

Sylfaen dystiolaeth y Comisiwn
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Trefnyddiaethau a gweithwyr proffesiynol a
gyfrannodd at waith y Comisiwn:
Alun Ffred Jones AC
Arsyllfa Wledig Cymru
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Barrett South Wales
Bellway Homes
Bwrdd yr Iaith Gymraeg
Cartrefi Cymunedol Cymru
Clwb Ffermwyr Ifainc Cymru
Cyngor ar Bopeth (Caerfyrddin)
Cyngor ar Bopeth (Gwynedd a De Ynys Môn)
Cyngor ar Bopeth Cymru
Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Cyngor Sir Caerfyrddin
Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Sir Conwy
Cyngor Sir Dinbych
Cyngor Sir Gwynedd
Cyngor Sir Mynwy
Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Powys
Cyngor Sir Ynys Môn
Cymdeithas Adeiladu’r Principality
Cymdeithas Awdurdodau Parciau Cenedlaethol
Cymru
Cymdeithas Genedlaethol y Landlordiaid
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
Cymdeithas Swyddogion Cynllunio Cymru
Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru
Cymdeithas Tai Eryri
Cymdeithas Tai Pennaf
Cymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg
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Cymuned
Cytûn (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru)
Datblygu Cymunedol Cymru
Dr. Robert Smith (Prifysgol Caerdydd)
Eira Hughes a’r Dr. Baron Isherwood
Ffederasiwn y Prif Adeiladwyr
Gofal a Thrwsio Cymru
Gr p y Cymdeithasau Tai Gwledig
Housing Ladders
Hwyluswyr Tai Gwledig Cymru
Hysbysu i Ymrwymo
Land for People
Llywodraeth Cynulliad Cymru
Mark Isherwood AC (Llefarydd Plaid Geidwadol
Cymru)
Mark Williams AS
Matthew Taylor AS
Nationwide
Peter Black AC (Llefarydd Democratiaid
Rhyddfrydol Cymru)
Peter Williams
Redrow Homes
RICS Cymru
RTPI Cymru
Sefydliad y Tywysog dros yr Amgylchedd Adeiledig
Shelter Cymru
Sue Essex
TPAS Cymru
Undeb Amaethwyr Cymru
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr yng Nghymru
Y Comisiwn dros Gymunedau Gwledig
Y Comisiynydd Datblygu Cynaliadwy
Y Sefydliad Tai Siartredig yng Nghymru
Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig
Yr Athro Mark Shucksmith (Prifysgol Newcastle)
Yr Athro Vanessa Burholt (Prifysgol Abertawe)

Sylfaen dystiolaeth y Comisiwn
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Y mae Sefydliad Joseph
Rowntree wedi ariannu’r prosiect
hwn fel rhan o’i raglen o
brosiectau ymchwil a datblygu
arloesol, y mae’n gobeithio y
byddant o werth i wneuthurwyr
polisi, ymarferwyr a defnyddwyr
gwasanaethau. Eiddo’r
awdur[on] fodd bynnag yw’r
ffeithiau a gyflwynir a’r
safbwyntiau a fynegir yn yr
adroddiad hwn, ac nid rhai’r
Sefydliad ydynt o anghenraid.
Sefydliad Joseph Rowntree/
Joseph Rowntree Foundation
The Homestead
40 Water End
York YO30 6WP
Gwefan: www.jrf.org.uk
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