
Sut mae cynllunio ac adeiladu’r cartrefi iawn 
yn y lle iawn yn cysylltu pobl â chyfleoedd ac 

yn creu cymunedau cryf ledled Cymru.

Cysylltu cartref a chyfle

Datgloi her tai  
cymdeithasol Cymru



Mae’r ateb yn ein henw.

Rydym ni’n credu bod Pawb yn Haeddu To 
Uwch ei Ben ac y dylai pawb gael rhywle maen 
nhw’n falch i’w alw’n gartref. Rhywle sy’n saff, 
yn ddiogel ac yn wirioneddol fforddiadwy.

Mae EDAROTH yn cynnig ffordd newydd 
o fynd i’r afael â’r her tai cymdeithasol a 
fforddiadwy. 

A ninnau’n is-gwmni Atkins, y cwmni 
ymgynghorol dylunio, peirianneg a rheoli 
prosiectau byd-eang, rydym yn gallu cyfuno 
rhagoriaeth dylunio ac arbenigedd datblygu 
o’r dechrau i’r diwedd â thechnegau 
gweithgynhyrchu oddi ar y safle. 

Ein nod yw darparu cartrefi cynaliadwy sy’n 
gwella cymunedau a bywydau.

Pwy yw 
EDAROTH?
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Rhagair

Mark Powell 
RHEOLWR GYFARWYDDWR  

EDAROTH

Mae fforddiadwyedd yn ffactor allweddol o hyd i 
aelwydydd incwm isel i ganolig, ac mae perchen ar 
gartref yn mynd allan o gyrraedd o ganlyniad i brisiau 
tai chwyddedig a diffyg cartrefi sydd ar gael ar 
ddeiliadaeth rhent cymdeithasol.

Wrth i mi ysgrifennu’r rhagair hwn, rydym yn 
parhau i fod yng nghanol yr argyfwng Covid-19, nad 
ydym eto yn llwyr ddeall ei effeithiau cymdeithasol 
ac economaidd. Gallai hyn gynyddu’r angen am dai 
cymdeithasol ymhellach, wrth i niferoedd cynyddol o 
aelwydydd ei chael hi’n anodd ymdopi â chanlyniadau 
ariannol y feirws. 

Er y bydd hyn yn parhau i fod yn fater sy’n esblygu 
ledled Cymru, mae’r galw cynyddol am dai 
gwirioneddol fforddiadwy a chymdeithasol yn golygu 
bod angen i’r Llywodraeth ac awdurdodau lleol 
weithredu’n gyflymach i ddarparu cartrefi newydd, 

gan ddychwelyd i’w rôl draddodiadol fel adeiladwyr 
a darparwyr tai, i fynd i’r afael â’r heriau sy’n dod i’r 
amlwg yn sgil yr argyfwng hwn.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno strategaeth a 
gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer tai cymdeithasol. 
Mae’r ‘Fframwaith Datblygu Cenedlaethol’ newydd, 
sydd â’i wreiddiau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015, yn addo ymrwymiad tymor hir i 
ddatblygu tai yn gynaliadwy ac yn gyfrifol. Croesawaf 
hefyd gefnogaeth glir Llywodraeth Cymru i ddulliau 
adeiladu modern, gan gydnabod eu potensial i helpu i 
fynd i’r afael â’r prinder tai cymdeithasol ledled Cymru.

Fodd bynnag, er bod strategaeth dai glir, yn y trydydd 
papur gwyn hwn, byddwn yn tynnu eich sylw at yr  
angen cynyddol i gyflymu’r broses o ddarparu tai 
gwirioneddol fforddiadwy ledled Cymru. Mae hyn yn 
cynnwys dwy astudiaeth achos, sy’n canolbwyntio 
ar dystiolaeth leol a’r potensial i ddatgloi tir llwyd i 
ddarparu cartrefi y mae seilwaith caled a meddal ar 

gael iddynt, sy’n gwella mynediad at wasanaethau 
a chyfleoedd. 

Mae ein cartrefi’n cael effaith fawr ar ansawdd ein 
bywydau. Maen nhw’n fwy na strwythurau ffisegol 
yn unig; maen nhw’n fannau lle mae angen i ni 
deimlo’n ddiogel, magu teuluoedd, diogelu ein heiddo, 
cymdeithasu â ffrindiau a chilio o’r byd y tu allan. 
Felly, mae’n rhaid i ni sicrhau nad blychau unffurf yw 
unrhyw gartrefi newydd a adeiladwn; ond yn hytrach 
eu bod yn darparu ymdeimlad o le. Mae’n rhaid 
iddynt ystyried eu cymunedau a’u hamgylchedd, gan 
ddarparu’r mannau saff a diogel y mae pobl eisiau byw 
a ffynnu ynddynt.
 
Yn EDAROTH, rydym yn credu mewn ‘tai yn yr ystyr 
lletya’ a ddyfynnwyd gyntaf gan John F.C. Turner, a 
rhywbeth rydym yn ei wneud i helpu i greu cymunedau 
cryf a chael effaith gadarnhaol ar iechyd a lles 
teuluoedd a phreswylwyr.

Ledled Cymru ac, yn wir, y Deyrnas Unedig, rydym yn wynebu 
her gynyddol i ddarparu’r tai y mae eu hangen ar bobl wrth i’r 
galw barhau i fod yn uwch na’r cyflenwad.
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Mae sawl ffactor yn cyfrannu at hyn, fel poblogaeth 
sy’n cynyddu ac yn heneiddio, terfynau ar fenthyca 
gan awdurdodau lleol a cholli tai cymdeithasol yn 
gyffredinol trwy gynlluniau ‘Hawl i Brynu’ llywodraethau’r 
Deyrnas Unedig.

Ledled Cymru gwelir yr angen am dai cymdeithasol a 
fforddiadwy yn y rhestrau aros hir am dai sy’n cynnwys 
mwy na 64,000 o aelwydydd. Ychwanegwch at hyn 
heriau yn ymwneud â digartrefedd, gorlenwi, aelwydydd 
cudd a chartrefi lle nad yw oedolion ifanc yn gallu 
fforddio gadael cartref y teulu, ac mae maint yr her 
yn amlwg.

Ers blynyddoedd lawer, mae’r 
galw am dai cymdeithasol a 
fforddiadwy wedi bod yn fwy 
na’r cyflenwad ledled Cymru 
a’r Deyrnas Unedig. 

Gosod y cyd-destun

Yn 2016, ymrwymodd Llywodraeth Cymru £1.5 biliwn i 
ddarparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy newydd ledled 
Cymru. Yn rhan o’r ffigur hwnnw, roedd 65% (13,000) o’r 
cartrefi wedi’u targedu ar gyfer rhent cymdeithasol. 
Yn ôl ffigurau’r llywodraeth, roedd 13,143 o gartrefi 
fforddiadwy newydd wedi cael eu hadeiladu erbyn mis 
Mawrth 2019. 

Er bod hyn yn ganmoladwy, bydd angen i Lywodraeth 
Cymru gyflymu’r broses 38% i ddarparu’r 6,857 o 
gartrefi y mae eu hangen i gyrraedd y targed 
erbyn 2021.

20,000 13,143
o gartrefi newydd 
fforddiadwy

o gartrefi fforddiadwy 
wedi’u hadeiladu

34%
65%

ohonynt yn rhai 
rhent cymdeithasol

Mae angen cyflymu’r 
ddarpariaeth

i gyrraedd y targed 
erbyn 2021

Erbyn mis Mawrth 2019…Yn 2016…
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I sicrhau bod awdurdodau lleol yn gallu darparu’r tai 
y mae eu hangen, mae polisi cynllunio Llywodraeth 
Cymru yn mynnu bod awdurdodau cynllunio lleol yn 
amlygu tir penodol i’w ddatblygu ar gyfer cyfnod pum 
mlynedd dilynol. Gwneir hyn bob blwyddyn, a defnyddir 
y canfyddiadau i lywio Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir 
ar gyfer Tai (JHLAS) a ddefnyddir, yn ei thro, i lywio 
Cynlluniau Datblygu Lleol.

Dangosodd yr adroddiad ar y ffigurau diweddaraf a 
gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2019 nad oedd 19 o’r 25 o 
awdurdodau cynllunio lleol yn gallu dangos cyflenwad 
pum mlynedd o dai. Amlygodd yr adroddiad hefyd fod 
15 o’r awdurdodau cynllunio lleol wedi bod â chyflenwad 
tai o lai na phum mlynedd am dair blynedd neu fwy. 

Mae hyn yn broblem ac yn her o hyd i lawer o 
awdurdodau lleol, sy’n arwain at ddiffyg amlwg 
cyffredinol o dir y gellir ei ddarparu.

Ceir nifer fawr o eiddo gwag o hyd, er gwaethaf 
ymdrech Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â hyn. Yn ôl 
data a adroddwyd gan Shelter Cymru ym mis Medi 2019, 
roedd mwy na 27,000 o gartrefi gwag yn nwylo preifat 
ledled Cymru, sy’n gynnydd o fwy na 40% ers 2010. 

Yn aml, gall cartrefi sy’n wag am gyfnod hir fynd yn 
adfail neu ddenu ymddygiad gwrthgymdeithasol a 
fandaliaeth, gan ddifetha’r gymuned leol. 

Bydd dychwelyd y tai hyn i ddefnydd preswyl yn helpu 
i fynd i’r afael â rhywfaint o’r prinder tai, ar yr un 
pryd â darparu cyfleoedd a gwaith i adeiladwyr a 
chwmnïau adeiladu lleol.

19 o 25
awdurdod cynllunio 
lleol yn gallu dangos

Nid oedd 

cyflenwad pum 
mlynedd o dai
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Pam mae arnom angen mwy 
o dai cymdeithasol, nawr!

Yn ôl ystadegau Llywodraeth Cymru a ryddhawyd ym 
mis Gorffennaf 2019, cynyddodd nifer yr aelwydydd a 
oedd mewn perygl o fod yn ddigartref 19% yn 2018-19  
i 10,737. Roedd nifer yr aelwydydd yr aseswyd eu bod yn 
ddigartref mewn gwirionedd wedi cynyddu 4% i 11,715. 
Dangosodd yr adroddiad hefyd fod nifer yr aelwydydd 
sy’n byw mewn llety dros dro wedi cynyddu 8% i 2,226 
ar 31 Mawrth 2019. Mae pobl yn byw yn hirach ledled 
Cymru. Amcangyfrifodd adroddiad ‘Cyflwr y Genedl’ 
a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn 
2019, y bydd canran y boblogaeth chwe deg oed a hŷn 
yng Nghymru yn cynyddu o 830,000 (27%) yn 2017-18 i 
1,008.000 (33%) erbyn 2030.

Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at dueddiadau 
sy’n newid, gan amlygu er bod y rhan fwyaf o bobl 
hŷn yn byw mewn tai perchen-feddiannydd (83%), 
disgwylir i nifer y bobl hŷn sy’n byw mewn tai rhentu 
preifat gynyddu. Yn aml, gall y cartrefi hyn fod yn rhai 
aml-ystafell wely sy’n aneffeithlon o ran ynni sydd, 
mewn rhai achosion, yn gallu creu problemau iechyd 
diangen sy’n arwain at alw cynyddol ar wasanaethau 
iechyd a gofal cymdeithasol.

Ar y pegwn arall, nid yw llawer o bobl ifanc ledled 
Cymru yn gallu fforddio prynu cartref i’w hunain. 
O ganlyniad, llety rhentu preifat yw’r unig ddewis 
sydd ar gael i lawer ohonynt. Gall hyn effeithio ar eu 
sicrwydd ariannol yn y dyfodol, gan ei bod yn anochel 
y bydd rhai yn cael trafferth bodloni gofynion parhaus 
a allai gynyddu tlodi cymharol pobl ifanc a phobl 
hŷn fel ei gilydd. Mae hyn yn cyflwyno her sylweddol i 
Lywodraeth Cymru: nid yn unig sicrhau bod pobl yn gallu 
byw bywydau iachach a hirach, ond hefyd sicrhau bod 
ganddynt dai hygyrch y gellir eu haddasu.

Mae Covid-19 wedi cynyddu’r 
pwyslais ar weithredu’n 
gyflymach i atal a lleihau 
digartrefedd, wrth i ni geisio 
sicrhau bod gan bawb rywle 
i’w alw’n gartref lle y gallant 
deimlo’n saff ac yn ddiogel.

18% yn fwy
o aelwydydd mewn perygl o 
fod yn ddigartref yn 2018-19

8% yn fwy 
o aelwydydd yn byw mewn 
llety dros dro
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O ganlyniad i heriau cymdeithasol a 
demograffig, a thystiolaeth ddiweddar, 
rydym yn gwybod bellach bod 
niferoedd cynyddol o aelwydydd yn dod 
yn aelwydydd meddiannaeth unigol 
ac y disgwylir i hyn gynyddu 30% yn 
ystod yr 20 mlynedd nesaf. Mae hyn 
wedi cynyddu’r galw ar awdurdodau 
lleol ledled Cymru i ddarparu cartrefi 
un a dwy ystafell wely ychwanegol ar 
ddeiliadaeth rhent cymdeithasol, ar yr 
un pryd â pharhau i ddarparu digon o 
gartrefi i deuluoedd.



I unioni’r fantol, a bodloni’r galw cynyddol am dai 
cymdeithasol a gwirioneddol fforddiadwy, mae’n rhaid 
i awdurdodau lleol ledled Cymru ddychwelyd i’w rolau 
traddodiadol fel adeiladwyr a darparwyr tai.

Mae cost adeiladu’n parhau i fod yn rhwystr mawr 
i lawer o awdurdodau lleol ledled Cymru, ac, yn 
wir, mewn sawl rhan o’r Deyrnas Unedig. Mae hyn 
yn arbennig o wir am dai cymdeithasol, lle mae’r 
gost adeiladu yn aml yn fwy na gwerth marchnad 
cyffredinol yr eiddo. 

I unioni hyn, mae angen i ni ddeall y gwerth ehangach 
y mae tai cymdeithasol o ansawdd da yn ei ddarparu, 
gan ystyried yr effeithiau ar iechyd, lles a chyfleoedd, 
sy’n gallu lleihau’r effaith ar wasanaethau cyhoeddus, 
a hybu cynhyrchedd lleol.

Mae Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu wedi 
amcangyfrif y bydd angen i’r diwydiant tai ac 
adeiladu gael 44,690 o weithwyr newydd y flwyddyn 
ledled y Deyrnas Unedig i gynnal y sgiliau sector a 
thraddodiadol a ddefnyddir ar hyn o bryd. Yn 2015, dim 
ond 7,280 o brentisiaid a gwblhaodd eu hyfforddiant ar 
draws pob crefft. 

Ar ben hyn, gallai effaith Brexit waethygu’r prinder 
sgiliau ymhellach o ganlyniad i ddiffyg sgiliau a llafur 
a ddarperir gan wladolion yr Undeb Ewropeaidd.

Mae’r sector rhentu preifat 
wedi mwy na dyblu ers 2001, 
gan feddiannu canran fawr 
o’r farchnad tai rhent.

Felly, beth yw’r broblem?

7,280

Cyfanswm nifer 
y prentisiaid a 
gwblhaodd eu 
hyfforddiant 
ar draws pob 
crefft yn 2015

Mae angen

44,690
o weithwyr newydd y 
flwyddyn ar y diwydiant 
tai ac adeiladu ledled y 
Deyrnas Unedig i gynnal 
y sgiliau sector a 
thraddodiadol sy’n cael 
eu defnyddio ar hyn o bryd
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10,238 8,186 10,270 9,166 8,333

I wrthbwyso’r materion 
hyn, bydd angen i 
Gymru, a’r Deyrnas 
Unedig gyfan, 
ddefnyddio ystod o 
ddulliau - gan gynnwys 
dulliau adeiladu 
modern sy’n lleihau’r 
angen am grefftau 
adeiladu traddodiadol 
sy’n prysur ddiflannu.
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Rhesymau i fod yn obeithiol

Fel sawl rhan o’r Deyrnas Unedig, 
rydym wedi gweld gostyngiad 
yn nifer y cartrefi cymdeithasol 
a chartrefi a berchnogir gan 
awdurdodau lleol ledled Cymru. 
Ond ar ôl dadansoddi ymhellach, 
mae’n amlwg, er gwaethaf hyn, 
bod llawer o awdurdodau lleol 
ledled Cymru wedi parhau i 
gynnal canran iach o stoc 
tai cymdeithasol. 

I warchod y stoc tai cymdeithasol bresennol ymhellach, 
dileodd Llywodraeth Cymru y cynllun ‘Hawl i Brynu’ 
ym mis Ionawr 2019, gan ddangos ei hymrwymiad i 
ddarparu a chynnal tai gwirioneddol fforddiadwy. Yn 
yr adroddiad ar yr Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad 
Tai Fforddiadwy, a gyhoeddwyd ym mis Ebrill 2019, 
cynhyrchodd Llywodraeth Cymru amcangyfrif canolog 
yn awgrymu bod angen darparu 8,300 o gartrefi 
newydd o bob deiliadaeth bob blwyddyn dros y pum 
mlynedd nesaf. 

Mae hyn yn cynnwys 1,100 o gartrefi y flwyddyn i 
glirio’r ôl-groniad presennol o angen heb ei ddiwallu. 
Os caiff ei fabwysiadu, mae hyn yn cynrychioli cynnydd 
arwyddocaol o’r 5,777 a ddarparwyd yn 2018-19. Bydd y 
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol newydd, y disgwylir 
iddo gael ei gyhoeddi ym mis Medi 2020, yn disodli 
Cynllun Gofodol presennol Cymru. Bydd y fframwaith 
newydd yn amlinellu strategaethau gofodol 
cenedlaethol ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol 
yn ystod y cyfnod 2020 i 2040. 

8,300
o gartrefi newydd

1,100
o gartrefi newydd
y flwyddyn i glirio'r 
ôl-groniad presennol o angen heb ei fodloni

o bob deiliadaeth yn flynyddol dros

Angen darparu

5 
mlynedd

Mae hyn yn cynnwys 
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Canran y boblogaeth yn 2019 

Canolbarth
Cymru

6.5%
205,130

De Orllewin Cymru

22.4%
704,897

Gogledd Cymru

22.2%
699,559

De Ddwyrain Cymru

48.9%
1,543,293

Gallai cyfanswm yr angen sy’n dod i’r amlwg ar 
gyfer y pedwar rhanbarth fod yn wahanol i hwnnw 

ar gyfer Cymru o ganlyniad i wahaniaethau 
talgrynnu. Hefyd, ers rhai blynyddoedd o dan 

yr amrywiant is, mae’r angen sy’n dod i’r 
amlwg ar gyfer gogledd a chanolbarth 

Cymru yn negyddol.

Mae hyn wedi’i osod i sero yn y 
rhanbarth, ond mae wedi’i gynnwys o 

fewn yr angen sy’n dod i’r amlwg 
yng Nghymru, gan olygu bod ffigur 

Cymru yn is na chyfanswm yr 
angen sy’n dod i’r amlwg yn y 

pedwar rhanbarth.
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Datgloi her tai cymdeithasol Cymru 
Cysylltu cartref a chyfle

Mae’r fframwaith, sy’n gysylltiedig â 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 ac yn cael ei ddylanwadu 
ganddi, yn cyfleu ymrwymiad clir i dai, 
seilwaith, creu lleoedd a’r amgylchedd. 

Er bod hyn yn amlwg yn gam mawr i’r 
cyfeiriad iawn gan Lywodraeth Cymru, 
bydd yn bwysig nad yw hyn yn atal 
gwaith adeiladu wrth i awdurdodau
lleol geisio mabwysiadu systemau a 
dulliau newydd.



Datgloi gwerth dulliau 
adeiladu modern

I oresgyn y prinder tai 
cymdeithasol a sgiliau adeiladu, 
mae angen i’r diwydiant ac 
awdurdodau lleol edrych y tu hwnt 
i ddulliau adeiladu traddodiadol os 
ydynt am ddarparu’r cartrefi saff, 
diogel o ansawdd uchel y mae eu 
hangen ar bobl.
 
Yn yr adroddiad Ail-ddychmygu adeiladu tai cymdeithasol 
yng Nghymru, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2020, 
mynegodd Llywodraeth Cymru ymrwymiad clir i ddulliau 
adeiladu modern yn rhan o’i strategaeth tai cymdeithasol,  
ar yr un pryd â rhoi cymorth ychwanegol i fusnesau 
bach a chanolig.

Mae dulliau adeiladu modern a gweithgynhyrchu oddi 
ar y safle yn cynnig buddion clir o ystyried cost, 
dibynadwyedd a chyflymder darparu. Yn ogystal, 

mae gweithgynhyrchu cartrefi oddi ar y safle mewn 
lleoliadau ffatri rheoledig yn golygu llai o effaith ar yr 
amgylchedd a llai o amharu ar safleoedd, ac mae’n 
darparu gwelliannau o ran iechyd a diogelwch. O’u 
defnyddio ar y raddfa briodol, mae dulliau adeiladu 
modern yn cynnig y cyfle i ddarparu tai y mae mawr 
angen amdanynt yn gyflymach ledled Cymru.

Yn yr Adolygiad Annibynnol o’r Cyflenwad Tai 
Fforddiadwy, argymhellodd y panel ddefnyddio dulliau 
adeiladu modern a gweithgynhyrchu oddi ar y safle i 
ddarparu cartrefi sydd bron yn gyfan gwbl ddi-garbon. 
Mae hyn yn cynnig cyfle go iawn, trwy ddefnyddio 
technegau a deunyddiau newydd, i gyflawni uchelgais 
Llywodraeth Cymru o ddatgarboneiddio’r broses 
adeiladu, ar yr un pryd â darparu cartrefi o ansawdd 
da wrth raddfa.

Mae dulliau adeiladu modern yn fwy na phroses 
adeiladu. Maen nhw’n rhoi cyfle i ddatgloi gwerth a 
photensial safleoedd cymhleth sydd fel arfer yn cael 
eu hanwybyddu gan ddatblygwyr traddodiadol. Wrth i’r 
sector ehangu, bydd dulliau adeiladu newydd yn galw 
am, ac yn defnyddio, sgiliau a chyfleoedd newydd i bobl 
a busnesau cadwyn gyflenwi ledled Cymru.
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Astudiaeth achos 
Rhondda Cynon Taf
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Astudiaeth achos: Rhondda Cynon Taf

Mae bwrdeistref sirol Rhondda 
Cynon Taf, sydd wedi’i lleoli yn 
ne Cymru ger Caerdydd, yn 
cynnwys pum cwm a nifer o 
drefi a phentrefi. Bydd Aberdâr, 
sef y dref fwyaf yn y sir o ran 
poblogaeth, yn ôl yr amcangyfrif, 
yn ymddangos yn yr astudiaeth 
achos hon hefyd i helpu i dynnu 
sylw at werth posibl datgloi tir 
llwyd yn yr ardal.

Fel sir, mae Rhondda Cynon Taf wedi cadw llawer 
o’i stoc tai cymdeithasol yn yr ardal. Fodd bynnag, 
rhwng 2002 a 2019, gwelodd gyfanswm y stoc tai 
cymdeithasol yn gostwng 7.1%. Mae hyn yn uwch na 
chyfartaledd cenedlaethol Cymru, sef gostyngiad 1.5% 
yn ystod yr un cyfnod. Erbyn 2018-19, roedd 100% o’r 
15,651 o gartrefi cymdeithasol yn Rhondda Cynon Taf 
yn nwylo landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Yn y cynllun cyflenwad pum mlynedd o dai a gyflwynwyd 
gan Rondda Cynon Taf gwnaethant amcangyfrif bod 
modd darparu 2,208 o gartrefi. O’r rheiny, bydd 77% 
yn cael eu darparu gan y sector preifat tra bydd y 23% 
sy’n weddill yn cael eu darparu gan gymdeithasau tai. 
Ym mis Hydref 2018, amcangyfrifodd Shelter Cymru fod 
3,706 ar y rhestr aros am dai, sy’n dangos bod angen 
cyflymu cynlluniau datblygu.

76.86%

Dadansoddiad o’r cyflenwad tir 2019-2024 (Cat 1 a 2*) Rhondda Cynon Taf

Preifat: 1,697 Cyhoeddus (awdurdod lleol): 0

Cyfanswm: 2,208

Cymdeithasau tai: 511

23.14%

*Mae’r cynllun cyflenwad pum mlynedd o dai yn berthnasol i safleoedd mawr Cat 1 
  a 2 yn unig h.y. safleoedd sydd wrthi’n cael eu hadeiladu neu y gellir eu datblygu ar  
  unwaith fel bod amser rhesymol i anheddau gael eu cwblhau o fewn pum mlynedd
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Stoc tai cymdeithasol

Er bod y stoc tai 
cymdeithasol wedi 
gostwng 5.6% yn unig 
yn Rhondda Cynon Taf, 
mae 100% o’r stoc honno 
wedi cael ei throsglwyddo 
i berchenogaeth 
landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig.

2002 - 2003

2018-2019

-3,657 -1,199

-1.55% -5.6%

Tai cymdeithasol a 
berchenogir gan yr 
awdurdod lleol

Tai cymdeithasol a berchenogir
gan landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig 

74.81%
25.19%

71.25%
28.75%

235,070 16,850

231,413 15,651

Rhondda Cynon TafCyfanswm Cymru Rhondda Cynon TafCyfanswm Cymru

Rhondda Cynon TafCyfanswm CymruRhondda Cynon TafCyfanswm Cymru

37.76%
62.24%

0%
100%

Cyfanswm tai 
cymdeithasol 
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Yr angen am dai

Amcangyfrifodd cyngor 
bwrdeistref Rhondda 
Cynon Taf fod angen 
cyfanswm o 14,385 o dai 
rhwng 2006 a 2021 yn ei 
gynllun datblygu lleol.

Cyfanswm y gofyniad am dai
2006 - 2021 o'r CDLl mabwysiedig

Cwblhawyd 2006 - 2019

6,299
14,385 43%

2015

2016

Cartrefi a gwblhawyd

Dadansoddiad
yn ôl blwyddyn

2017

2018

2019

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850

553 cyfanswm blynyddol

570 cyfanswm blynyddol

716 cyfanswm
blynyddol

552 cyfanswm blynyddol

386 cyfanswm blynyddol

Safleoedd 
mawr

Safleoedd 
mawr

Safleoedd 
mawr

Safleoedd 
mawr

Safleoedd 
mawr

Safleoedd 
bach

Safleoedd 
bach

Safleoedd 
bach

Safleoedd 
bach

Safleoedd 
bach

Safleoedd mawr
a gwblhawyd yn
ystod y 5 mlynedd
diwethaf

2,165
Safleoedd bach
a gwblhawyd
yn ystod y 5
mlynedd diwethaf

612
Cyfanswm a
gwblhawyd yn
ystod y 5 mlynedd
diwethaf

2,777 nifer y cartrefi y
mae angen eu

cwblhau y flwyddyn
i gyrraedd
y targed

4,043

Gan ei fod wedi cwblhau 43.8% o’r cyfanswm hwnnw erbyn 2019, bydd angen iddo gynyddu i gyfartaledd 
o 4,043 y flwyddyn yn ystod y ddwy flynedd sy’n weddill hyd at 2021 i gyflawni ei darged.
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Stock Social Rent 2
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Cymru & 
Rhondda Cynon Taf

CYFANSWM
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136,292

9,188

Fflatiau un ystafell 
hunangynhwysol

621,140

CYFANSWM
FFLATIAU

58,123

4,497

4+
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)
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Anghenion Blynyddol (Rhondda Cynon Taf) - Ystafelloedd Gwely

1 2 3 4+

333

270

136

18

Cyfanswm: 757

Cyfanswm y stoc 
rhentu cymdeithasol
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Mae cyfanswm y stoc dai i’w rhentu 
yn Rhondda Cynon Taf yn debyg i 
gyfartaledd cenedlaethol Cymru, 
gyda phwyslais ar dai dwy a thair 
ystafell wely ar gyfer amlfeddiannaeth, 
a chartrefi un a dwy ystafell wely 
mewn modelau dwysedd uwch. 
Yn ôl ei amcangyfrif o’r angen am dai 
fforddiadwy, mae gan 80% o gartrefi 
un a dwy ystafell wely, sy’n cyd-
fynd â chynnydd mewn aelwydydd 
meddiannaeth unigol. I fodloni’r
angen, bydd angen i Rondda Cynon 
Taf ystyried modelau dwysedd uchel 
sy’n ystyriol o’r ardal amgylchynol 
a’r gymuned.



Caerdydd

Caerffili

Y Coed-duon

Pontypridd

Pen-y-bont ar Ogwr

Merthyr Tudful

Glynebwy

Maesteg

Casnewydd

Aberdâr yw’r dref fwyaf yn 
sir Rhondda Cynon Taf. Mae 
wedi’i lleoli pedair milltir yn unig 
o Ferthyr Tudful, ac 20 milltir o 
Gaerdydd, gydag amser teithio 
o 50 munud ar y trên.
Mae ganddi boblogaeth o 31,505, ac o’r 10,168 
o bobl sy’n cymudo i’r gwaith, mae 6,481 o’r rheiny’n 
cymudo i leoliadau y tu allan i’r dref. Mae mwy na 
43% o’r rheiny wedi’u crynhoi yng Nghaerdydd, 
Merthyr Tudful a Phontypridd, tra bod bron 8% 
yn teithio i leoliadau gwledig.

Mynediad at gyflogaeth 
a chyfleoedd

Nifer y cymudwyr

103 739111

19 34

Datgloi her tai cymdeithasol Cymru 
Cysylltu cartref a chyfle



Mae data cyfrifiad hefyd yn datgelu nad oes gan

Yn seiliedig ar y data ffyrlo diweddaraf a phroffiliau 
cyflogeion lleol, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 
wedi amcangyfrif bod mwy na 25% o’r cyflogeion 
sy’n byw yn Aberdâr mewn perygl o golli eu swyddi 
o ganlyniad i Covid-19. Felly, bydd yn hanfodol sicrhau 
bod cartrefi newydd a gwirioneddol fforddiadwy yn 
cael eu hadeiladu’n agos i gysylltiadau trafnidiaeth 
sy’n allweddol i’r economi leol a bywoliaeth preswylwyr.

28.81%
o’r aelwydydd yn Aberdâr 
gar neu fan, ac felly maen 
nhw’n dibynnu fwyfwy ar 
drafnidiaeth gyhoeddus
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Astudiaeth achos: Sir Ddinbych

Mae Sir Ddinbych wedi’i lleoli yng 
ngogledd-ddwyrain Cymru, 
yn agos i’r ffin â Lloegr, ac mae 
wedi’i hamgylchynu gan arfordir 
i’r gogledd a bryniau i’r dwyrain, 
y de a’r gorllewin. Mae tref a 
chyrchfan glan môr y Rhyl yn rhan 
o’r astudiaeth achos hon hefyd, 
gan dynnu sylw at werth posibl 
datgloi tir llwyd yn yr ardal.

Fel Rhondda Cynon Taf, mae Sir Ddinbych wedi 
cadw llawer o’i stoc tai cymdeithasol, gan gynyddu 
cyfanswm y stoc dai ychydig (gan 0.5%) yn ystod yr un 
cyfnod. Er bod cartrefi a berchenogir gan yr awdurdod 
lleol wedi gostwng ychydig (gan 14%), mae landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig wedi cynyddu bron 32%. 
O gyfanswm y stoc dai yn Sir Ddinbych yn ystod 2018-19, 
mae 58% yn parhau i fod yn nwylo’r awdurdod lleol, sy’n 
well na’r cyfartaledd cenedlaethol. Ym mis Hydref 2018, 
amcangyfrifodd Shelter Cymru fod 1,223 ar y rhestr 
aros am dai cymdeithasol yn yr ardal hon.

Yn y cynllun cyflenwad pum mlynedd o dai diwethaf a 
gyflwynwyd gan Gyngor Sir Ddinbych, amcangyfrifodd 
y byddai’n gallu darparu cyfanswm o 1,630 o gartrefi. 
O’r nifer honno, bydd 255 yn dod o’r awdurdod lleol a 
chymdeithasau tai.

84.36%

Dadansoddiad o’r cyflenwad tir 2019-2024 (Cat 1 a 2*) Sir Ddinbych

Preifat: 1,375 Cyhoeddus (awdurdod lleol): 15

Total: 1,630

Cymdeithasau tai: 240

14.72%0.92%

*Mae’r cynllun cyflenwad pum mlynedd o dai yn berthnasol i safleoedd mawr Cat 1 
  a 2 yn unig h.y. safleoedd sydd wrthi’n cael eu hadeiladu neu y gellir eu datblygu ar 
 unwaith fel bod amser rhesymol i anheddau gael eu cwblhau o fewn pum mlynedd

22 34

Datgloi her tai cymdeithasol Cymru 
Cysylltu cartref a chyfle

22



Stoc tai cymdeithasol

Mae Sir Ddinbych wedi 
gweld cynnydd bach yn 
y stoc tai cymdeithasol, 
wrth i’r rhan fwyaf 
o gartrefi aros ym 
mherchenogaeth yr 
awdurdod lleol.

2002 - 2003

2018-2019

-3,657 +31

-1.55% +0.53%

74.81%
25.19%

68%
32%

235,070 5,778

231,413 5,809

Sir Ddinbych Sir Ddinbych

Sir DdinbychSir Ddinbych

37.76%
62.24%

58.1%
41.9%

Tai cymdeithasol a 
berchenogir gan yr 
awdurdod lleol

Tai cymdeithasol a berchenogir
gan landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig 

Cyfanswm tai 
cymdeithasol 

Cyfanswm Cymru Cyfanswm Cymru

Cyfanswm CymruCyfanswm Cymru
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2015

2016

Cartrefi a gwblhawyd

Dadansoddiad
yn ôl blwyddyn

2017

2018

2019

176 cyfanswm blynyddol

127 cyfanswm blynyddol

181 cyfanswm blynyddol

196 cyfanswm blynyddol

124 cyfanswm blynyddol

Safleoedd 
mawr

Safleoedd 
mawr

Safleoedd 
mawr

Safleoedd 
mawr

Safleoedd 
mawr

Safleoedd 
bach

Safleoedd 
bach

Safleoedd 
bach

Safleoedd 
bach

Safleoedd 
bach

Safleoedd mawr a
gwblhawyd yn ystod
y 5 mlynedd diwethaf

486
Safleoedd bach a
gwblhawyd yn ystod 
y 5 mlynedd diwethaf

318
Cyfanswm a
gwblhawyd yn ystod
y 5 mlynedd diwethaf

804 nifer y cartrefi y mae 
angen eu cwblhau y

flwyddyn i
gyrraedd y

targed

2,385

0 50 100 150 200 250 300 350 400
Yr angen am dai

Amcangyfrifodd Cyngor Sir 
Ddinbych fod angen cyfanswm 
o 7,500 o dai rhwng 2006 a 2021 
yn ei gynllun datblygu lleol.

7,500
2,730

36.4%

Cyfanswm y gofyniad am dai
2006 - 2021 o'r CDLl mabwysiedig

Cwblhawyd 2006 - 2019

Gan ei fod wedi cwblhau 36.4% o’r cyfanswm hwnnw erbyn 2019, bydd
angen iddo gynyddu i gyfartaledd o 2,385 y flwyddyn yn ystod y ddwy flynedd 
sy’n weddill hyd at 2021 i gyflawni ei darged. 
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Sir Ddinbych
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Anghenion Blynyddol (Sir Ddinbych) - Ystafelloedd Gwely

1 2 3 4+

401

34

10 10

Cyfanswm: 455

136,292

3,027

58,123

835

Cyfanswm y stoc 
rhentu cymdeithasol
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CYFANSWM
TAI

CYFANSWM
FFLATIAU

Fflatiau un ystafell 
hunangynhwysol

25 34

Datgloi her tai cymdeithasol Cymru 
Cysylltu cartref a chyfle

Unwaith eto, mae cyfanswm y stoc tai 
cymdeithasol i’w rhentu yn Sir Ddinbych, 
fel Rhondda Cynon Taf, yn debyg i 
gyfartaledd cenedlaethol Cymru, gyda 
phwyslais ar dai dwy a thair ystafell 
wely, a chartrefi un a dwy ystafell wely 
mewn modelau dwysedd uwch. Yn ôl 
amcangyfrif Sir Ddinbych o’r angen am 
dai fforddiadwy, mae mwy o bwyslais 
ar ddarparu aelwydydd meddiannaeth 
unigol un ystafell wely. Mewn modd 
tebyg i Rondda Cynon Taf bydd angen i 
Sir Ddinbych ystyried modelau dwysedd 
uchel sy’n ystyriol o’r ardal amgylchynol 
a’r gymuned.



Y Rhyl
Prestatyn

Abergele

Rhuthun

Dinbych

Treffynnon

Bae Colwyn

Mynediad at gyflogaeth 
a chyfleoedd

Mae gan y Rhyl boblogaeth o 
25,640, ac o’r 7,560 o bobl sy’n byw 
yn y Rhyl ac yn cymudo i’r gwaith 
oddi yno, mae 58% yn cymudo i 
leoliadau y tu allan i’r dref.
O’r nifer honno, mae mwy na 31% yn cymudo i leoliadau 
gwledig a 6% i leoliadau yn Lloegr. I’r gwrthwyneb, mae 
4,620 o bobl yn cymudo i’r Rhyl, y mae 19% ohonynt yn 
dod o leoliadau gwledig tra bod 39% yn dod o Brestatyn, 
Bae Colwyn a Bae Cinmel. 

Nifer y cymudwyr

103 1,061103
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Mae data cyfrifiad hefyd yn datgelu nad oes gan

 

Yn seiliedig ar y data ffyrlo diweddaraf a phroffiliau 
cyflogeion lleol, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 
wedi amcangyfrif bod bron 28% o’r cyflogeion 
sy’n byw yn y Rhyl mewn perygl o golli eu swyddi 
o ganlyniad i Covid-19. A hithau’n ardal sydd wedi gweld 
mwy o amddifadedd o ganlyniad i ostyngiad mewn 
refeniw twristiaeth, bydd felly’n hollbwysig darparu 
cartrefi sy’n cynnig gwell cysylltedd â chyfleoedd 
cyflogaeth i breswylwyr.

33.06%
o’r aelwydydd yn y Rhyl 
gar neu fan, ac felly maen 
nhw’n dibynnu fwyfwy ar 
drafnidiaeth gyhoeddus
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Datgloi tir llwyd
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Datgloi potensial 
tir llwyd

Yn aml, mae tir llwyd wedi’i leoli 
o fewn cymunedau sydd eisoes 
yn bodoli lle mae seilwaith a 
chyfleustodau cysylltiedig eisoes 
wedi’u sefydlu, gyda mynediad at 
addysg, gofal iechyd, trafnidiaeth 
leol a chanolfannau economaidd.

Mae cymunedau lleol yn aml yn credu bod tir llwyd yn 
difetha ardal, ond credwn fod sicrhau bod tir llwyd 
ar gael ar gyfer tai cymdeithasol o fewn cymunedau 
sydd eisoes yn bodoli yn hyrwyddo cynwysoldeb, 
amrywiaeth a symudedd cymdeithasol. Mae hyn yn 
darparu buddion iechyd a lles cadarnhaol i breswylwyr 
a chymunedau amgylchynol.

Gan nad yw Llywodraeth Cymru yn gofyn i awdurdodau 
lleol ddarparu data am dir llwyd, rydym wedi defnyddio 
delweddau lloeren i asesu’r lleiniau a restrir yn yr 
astudiaethau argaeledd tir i ganfod y lle a allai fod 
ar gael ar safleoedd tir llwyd.

29 34

Datgloi her tai cymdeithasol Cymru 
Cysylltu cartref a chyfle



Fa
n 

G
w

yr
dd

 

Ly
fr

ge
ll

Sio
p Fw

yd

Safle Bws 

Ysgol Orsaf Drenau
Ganolfan Fanwerthu 

Feddygfa

Fferyllfa

Sw
ydd

fa Bost 

Sw
yd

d
fa

 B
o

st
 

Ff
er

yl
lf

a

Fe
ddyg

fa

Ganolfan Fanwerth
u 

Orsaf DrenauYsgol

Safle Bws 

Siop Fwyd

Lyfrgell

Fa
n G

w
yrd

d
 

Pellter tir llwyd i leoliad (m)

Pellter maes glas i leoliad (m)

2,227

342

604

170

545

1,149
1,116

514
1,021

1,020

707
834

842172

769

1066 1094

104

3701843

05001,0001,5002,0002,500 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Yn Aberdâr, o’r deg dangosydd a ddefnyddiwyd 
gennym i gyfrifo cysylltedd â gwasanaethau, 
addysg a thrafnidiaeth gyhoeddus, mae wyth 
dangosydd yn cyflawni’n well na safleoedd maes glas, 
ar gyfartaledd. 
 
Yn ystod 2018-19, fe wnaethant gwblhau 109 o unedau 
tai ar dir llwyd, sydd bron ddwywaith cymaint â’r 
nifer a gwblhawyd ar safleoedd maes glas yn ystod 
yr un cyfnod, sef 57 o unedau. Mae graddau’r cyfle i 
ddarparu unedau tai ar dir llwyd 729% yn well na 
maes glas.
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Yn y Rhyl, o’r deg dangosydd a ddefnyddiwyd gennym 
i gyfrifo cysylltedd â gwasanaethau, addysg a 
thrafnidiaeth gyhoeddus, mae pob dangosydd 
yn cyflawni’n well na safleoedd maes glas, ar 
gyfartaledd. Wrth ddadansoddi’n fanylach, mae’r 
ffaith y gellir darparu 206 o unedau tai ar dir llwyd yn 
arbennig o arwyddocaol pan ystyriwn fynediad at 
drafnidiaeth gyhoeddus a’r ganolfan fanwerthu.
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Casgliad ac argymhellion

Wrth i Lywodraeth Cymru 
lansio strategaeth newydd i 
fynd i’r afael â phrinder tai, 
mae ganddi hefyd gyfle 
unigryw i newid bywydau 
miloedd o’i dinasyddion.

Wrth wraidd hyn yw’r angen i fodloni galw cynyddol 
i ddarparu tai cymdeithasol yn gyflymach, lleihau 
rhestrau aros am dai, a helpu i ddileu digartrefedd 
a chysgu allan trwy gyflenwi cartrefi saff, diogel a 
gwirioneddol fforddiadwy.

I fodloni’r angen cynyddol am gartrefi meddiannaeth 
unigol, bydd angen i awdurdodau lleol ystyried 
modelau dwysedd uchel, nad ydynt yn aml-lawr, sy’n 
ystyriol o’u hardaloedd amgylchynol. Bydd angen i’r 
datblygiadau hyn hefyd ddilyn egwyddorion Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 – a’r 
Fframwaith Datblygu Cenedlaethol, gan ymsefydlu 
egwyddorion y Ddeddf, gan gynnwys y pum ffordd 
o weithio: meddwl yn hirdymor, atal, cydweithio, 
integreiddio a chynnwys.

Mae’n hollbwysig mynd i’r afael â’r her dai mewn 
ffordd gyfannol. I wneud hyn, bydd angen i Lywodraeth 
Cymru ac awdurdodau lleol ddefnyddio amrywiaeth 
o ddulliau, gan gynnwys adeiladu traddodiadol, 
a dulliau adeiladu modern a gweithgynhyrchu oddi ar 
y safle, yn ogystal ag ailddefnyddio cartrefi gwag ac 
adfeiliedig fel stoc tai modern.

I wireddu potensial llawn dulliau adeiladu modern, 
mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, 
cymdeithasau tai a’r diwydiant gydweithio i gyflymu 
datblygiad sgiliau a galluoedd cadwyn gyflenwi os ydym 
am fynd i’r afael â’r heriau tai ar raddfa briodol.

Er y dylai tir maes glas gael ei ystyried o hyd lle bynnag 
y mae wedi’i gysylltu’n well â chymunedau, mae tir llwyd 
yn cynnig potensial enfawr i warchod yr amgylchedd 
a darparu’r cartrefi iawn yn y lleoedd iawn. Yn aml, 
mae’r tir hwn wedi’i leoli o fewn cymunedau sydd eisoes 
yn bodoli, lle y ceir mynediad gwell na’r cyffredin at 
ysgolion, gofal iechyd a chanolfannau economaidd, 
gan ddarparu a sicrhau canlyniadau mwy cadarnhaol 
i breswylwyr a landlordiaid awdurdod lleol. Trwy 
ddarparu cofrestr tir llwyd, gallai Llywodraeth Cymru ac 
awdurdodau lleol gefnogi dealltwriaeth well ac amlygu 
graddfa lawn y cyfle hwn.

Mae’n rhaid i’r llywodraeth, awdurdodau lleol 
a’r diwydiant gydweithio i ddeall gwir werth tai 
cymdeithasol y tu hwnt i’r strwythur ffisegol. Byddant 
yn cyflawni hyn trwy gydnabod yr effaith gadarnhaol 
ehangach y mae tai cymdeithasol newydd yn ei chael 
ar gymunedau, ac ar iechyd, lles a chynhyrchedd y 
bobl sy’n byw yn y cymunedau hynny - a sut mae hyn 
yn lleihau’r baich ar wasanaethau cyhoeddus, ar yr un 
pryd â gwella canlyniadau economaidd.
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Atodiad

 Ymchwil a Ffynonellau Data Llywodraeth Cymru 
Digartrefedd yng Nghymru, 2018-19  
Cyrchwyd y data Awst 2020 
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-
and-research/2019-07/homelessness-april-2018-
march-2019-993.pdf

 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020  
Cyrchwyd y data Awst 2020 
https://www.futuregenerations.wales/wp-
content/uploads/2020/05/FGC-Report-English.pdf

 Llywodraeth Cymru 
Ail-ddychmygu adeiladu tai cymdeithasol  
yng Nghymru  
Cyrchwyd y data Awst 2020  
https://gov.wales/sites/default/files/publications/ 
2020-02/social-house-building-strategy_0.pdf

 Llywodraeth Cymru 
Argaeledd tir ar gyfer tai yng Nghymru  
Cyrchwyd y data Awst 2020  
https://gov.wales/sites/default/files/ 
publications/2019-05/housing-land-availability 
-in-wales-2018.pdf

 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 
Cyflwr y Genedl 
Cyrchwyd y data Awst 2020 
http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/
Uploads/State_of_the_Nation_e_-_online.sflb.ashx

Ymchwil a ffynonellau data
Mae’r papur gwyn hwn yn gwbl annibynnol ac nid yw’n adlewyrchu barn Llywodraeth Cymru na’r awdurdodau lleol yng Nghymru a amlygwyd yn yr astudiaethau achos a gynhwysir ynddo mewn unrhyw ffordd.

 Newyddion BBC 
Nifer y tai gwag yng Nghymru wedi cynyddu 40%  
i 27,000 er 2009 
Cyrchwyd y data Awst 2020 
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-49638043

 Shelter Cymru 
Rhestrau Aros am Dai Cymdeithasol yn  
Rhondda Cynon Taf 
Cyrchwyd y data Awst 2020   
https://sheltercymru.org.uk/social-housing-
waiting-lists-rhondda-cynon-taf/

 Shelter Cymru 
Rhestrau Aros am Dai Cymdeithasol yn  
Sir Ddinbych  
Cyrchwyd y data Awst 2020  
https://sheltercymru.org.uk/social-housing-
waiting-lists-denbighshire/

 StatsWales 
Cyrchwyd y data Awst 2020 
https://statswales.gov.wales/Catalogue

 Swyddfa Ystadegau Gwladol 
Fforddiadwyedd Tai yng Nghymru a Lloegr: 2019 
Cyrchwyd y data Awst 2020  
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationand 
community/housing/bulletins/housingaffordability 
inenglandandwales/2019

 Cyngor Sir Ddinbych 
Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS) 
ar gyfer 2019 
Cyrchwyd y data Awst 2020  
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/
planning-and-building-regulations/local-
development-plan/ldp-evidence-monitoring-
information/joint-housing-land-availability- 
study-2019.pdf

 Cyngor Sir Ddinbych 
Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (JHLAS) 
ar gyfer 2019 
Cyrchwyd y data Awst 2020  
https://www.denbighshire.gov.uk/en/search/
search.aspx?q=joint-housing-land-availability-
study-2019#gsc.tab=0&gsc.q=joint-housing-land-
availability-study-2019&gsc.page=1

 Cyngor Sir Ddinbych 
Asesiad o Farchnad Dai Leol Sir Ddinbych Cynllunio 
Strategol a Thai Gorffennaf 2019 
Cyrchwyd y data Awst 2020  
https://www.denbighshire.gov.uk/en/documents/
planning-and-building-regulations/ldp/evidence-
monitoring-and-information/local-housing-
market-assessment-need-demand-and-
affordability-in-denbighshire.pdf

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon  
Taf Asesiad o’r Farchnad Dai Leol 2017/18 - 2022/23 
Cyrchwyd y data Awst 2020  
https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Resident/Housing/ 
RelatedDocuments/LocalHousingMarket 
AssessmentSummaryReport.pdf

 Geofabrik 
Data Map Stryd Agored 
Cyrchwyd y data Awst 2020 
https://www.geofabrik.de/data/download.html

 Yr Arolwg Ordnans 
Data Agored 
Cyrchwyd y data Awst 2020 
https://osdatahub.os.uk/downloads/open

 Swyddfa Ystadegau Gwladol 
Data Cyfrifiad y DU 2011 
Cyrchwyd y data Awst 2020 
https://www.nomisweb.co.uk/census/2011

 Oxford Consultants for Social Inclusion (OCSI)/ 
Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS)/Cyfrifiad 2011  
Swyddi sydd mewn perygl (o ganlyniad i COVID-19) 
yn ôl lleoliad y swydd (gan ddefnyddio methodoleg 
a ddatblygwyd gan RSA)  
Cyrchwyd y data Awst 2020

Darllenwch y ddau bapur gwyn cyntaf 
o’r gyfres hon isod:

 Unlocking brownfield land 
https://edaroth.co.uk/wp-content/
uploads/2020/01/EDAROTH-Whitepaper-
January-2020.pdf

 Unlocking the Greater Manchester 
housing challenge 
https://edaroth.co.uk/wp-content/
uploads/2020/06/EDAROTH-Whitepaper-
2-June2020.pdf
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@edarothUK

Mae rhagor o wybodaeth 
a myfyrdodau ar gael yn: 
edaroth.co.uk

hello@edaroth.co.uk

https://twitter.com/edarothuk?lang=en
https://edaroth.co.uk
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