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Papur Pwnc Tai (Detholiad):
6.1

Materion a fydd yn cael sylw drwy’r CDLl (gan gynnwys
awgrym o’r cyfleoedd a’r cyfyngiadau)

6.1.1

Ymddengys mai’r prif faterion sy’n ymwneud â thai yng Ngheredigion
yw fforddadwyedd, cynaliadwyedd a chyflwr y tai a’r tai sydd ar gael i
gyflawni amrywiol anghenion tai.

6.1.2

Ar sail maint y boblogaeth ym mlwyddyn sylfaen 2001 pan gynhaliwyd
y Cyfrifiad a maint cyfartalog aelwydydd, disgwylir twf mewn
aelwydydd yng Ngheredigion o 2007 hyd 2022 rhwng 4,400 a 7,600 a
phrif senario ymfudo cyfartalog canolig o 5,900 o aelwydydd:

6.1.3

A ddylai’r Cyngor Sir geisio darparu ar gyfer y niferoedd disgwyliedig
neu ddarparu ar gyfer mwy/llai na’r disgwyl a chyfiawnhau hynny?

6.1.4

Sut y dylid dosbarthu’r angen am dai ar draws y sir er mwyn sicrhau
datblygu cynaliadwy o ran cymuned, economi ac amgylchedd
Ceredigion?

6.1.5

A yw’n debygol y bydd angen addasu’r ddarpariaeth er mwyn rhoi
cyfrif am yr anghenion tai a’r cyflenwad ar draws ffiniau a rennir gydag
ardaloedd awdurdodau unedol cyfagos?

6.1.6

Ym mha ffordd y mae’r Asesiad o’r Effeithiau ar Iechyd yn debygol o
ddylanwadu ar y strategaeth a ffefrir o ran dosbarthiad y tai?

6.1.7

Beth fyddai effaith datblygu ysgolion ardal i ddarparu addysg gynradd
ar ddosbarthiad y tai?

6.1.8

Sut y gellid sicrhau ansawdd a dyluniad tai fel y byddant yn gydnaws
ag amgylchedd naturiol Ceredigion a helpu i warchod neu wella
bioamrywiaeth?

6.1.9

Beth fyddai’n darged realistig ar gyfer Cartrefi Fforddiadwy mewn
datblygiadau newydd?

6.1.10 Pa fathau o dai y mae eu hangen yn y sir?
6.1.11 Tai ar y farchnad agored:
a. Yn ôl yr Asesiad Anghenion Tai Lleol 2004 (ORS)
ymhlith tai’r farchnad agored mae diffyg blynyddol o ryw
328 o gartrefi perchnogion preswyl a diffyg o ryw 62 o
unedau rhent ar y farchnad agored. Y prif ddiffyg o ran
tai’r farchnad agored yw tai gyda thair neu bedair ystafell
wely.
..
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b. A oes tystiolaeth ar gael gan ddatblygwyr/asiantiaid o
wahanol anghenion penodol mewn lleoliadau neilltuol?
c. Yn gyffredinol mae prinder cartrefi sydd wedi eu dylunio
fel ‘cartrefi am oes’ i gyflawni anghenion y preswylwyr
unigol wrth i’r anghenion hynny newid neu i sicrhau
hyblygrwydd o ran apêl - e.e. ni fyddai fflatiau heb
lifftiau’n addas i’r henoed nac i bobl eiddil.
ch. A yw anghenion Sipsiwn a Thrafaelwyr yn ddealledig
yng Ngheredigion ac a ddarperir ar eu cyfer yn
ddigonol?
d. A allwn ni gyfiawnhau datblygu mwy o dai
amlfeddiannaeth?
dd. Sut mae cyflawni anghenion myfyrwyr? A ddylem
ddyrannu safleoedd neilltuol? Faint o angen sydd?
e. Ym Mholisi Cynllunio Cymru awgrymir y gellid diwallu
rhai o’r anghenion preswyl parhaol drwy gartrefi parciau
ar feysydd carafannau. Beth yw’r effeithiau cadarnhaol
a negyddol a allai godi yn sgil darpariaeth o’r fath ac
ymhle y byddai’n briodol lleoli’r fath ddarpariaeth?
6.1.12 Tai fforddiadwy:
a. Dan gynllun presennol y CDU: Tai canolradd i’w prynu,
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig - dim
deiliadaeth neilltuol.
b. Mae’r Asesiad Anghenion Tai Lleol yn awgrymu bod
prinder yn y sector rhentu fforddiadwy nad yw’r sector
preifat yn ei ddiwallu.
c. Yn ôl yr Asesiad Anghenion Tai Lleol 2004 (ORS) mae’r
angen am dai fforddiadwy yn cynnwys tai disgownt ar y
farchnad/cynllun cymorth prynu (tybir bod diffyg
blynyddol o 42 o unedau); tai ar rent am lai na rhent y
farchnad (diffyg blynyddol o 17 o unedau) a thai rhent
cymdeithasol (diffyg blynyddol o 53 o unedau): ac mae’r
prif ddiffyg o ran tai sy’n cael cymhorthdal ymhlith tai
sydd ag un neu ddwy ystafell wely – sut y mae’r rhai
sy’n gweithio yn y farchnad yn ei gweld hi? A oes gan
ddatblygwyr/asiantiaid/staff proffesiynol ym maes tai
dystiolaeth o wahanol anghenion penodol mewn
lleoliadau neilltuol?
6.1.13 A oes lle i ddylunio ‘cartrefi cost isel’ at anghenion fforddadwyedd?
6.1.14 A all cartrefi carbon sero fod yn fforddiadwy?
6.1.15 A ddylid pennu lleoliadau lle caniateir Cartrefi Fforddiadwy’n unig?
6.1.16 Beth fydd effaith newid hinsawdd ar dai?
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Gallai mesurau polisi newydd i geisio ymateb i newid hinsawdd beri
effeithiau rhagweladwy ac anrhagweladwy mawr ar y ddarpariaeth dai,
o ran:
a.
b.
c.

lleoli datblygiadau preswyl (Ystyried goblygiadau
gwaharddiad Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15 ar
ddatblygu preswyl ar orlifdiroedd).
safonau a chostau adeiladu
a yw’n dderbyniol treialu neu beilotio datblygiadau tai
isel eu heffaith ai peidio.

6.1.17 A oes cyfyngiadau mawr ar ddatblygu yn codi oherwydd diffyg
seilwaith (cynhwysedd carthffosiaeth, dŵr?) yn y Sir o gwbl?
6.1.18 Beth fydd swyddogaethau’r polisïau tai fel rhan o ddull polisi
integredig i hybu a sicrhau gostyngiadau yn y gollyngiadau CO2?
6.1.19 Sut y gellir sicrhau ansawdd bywyd a diogelwch a diogeled
cymunedol mewn datblygiadau tai at y dyfodol? I ba raddau ac ym
mha ardaloedd y mae hwn yn fater allweddol?
6.1.20 A yw’n debygol y bydd polisïau rheoli tai’n esgor ar ganlyniadau
anfwriadol a fydd yn effeithio ar ddatblygu tai?
6.1.21 A yw’r polisi anheddau gadawedig yn cael ei weithredu’n iawn?
6.1.22 A yw’r polisi anheddau gweithwyr amaethyddol yn cael ei weithredu’n
iawn? Yn y polisi a fydd angen ystyried yr adolygiad ar anheddau
gweithwyr amaethyddol a addawyd gan Lywodraeth y Cynulliad yng
nghyd-destun tai fforddiadwy?
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