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Tai

Mae'n hanfodol cael cartref o ansawdd da sy'n diwallu ein hanghenion. Mae'n dylanwadu ar

ein llesiant corfforol a meddyliol, ein cymunedau a'r amgylchedd o'n cwmpas. Mae cysylltiad

cryf rhwng tai o ansawdd da ag anghydraddoldeb, tlodi a chyfleoedd bywyd cyfyngedig.Mae'r

adeiladau rydyn ni'n byw ynddynt fel arfer yn bodoli am ganrif neu fwy, ac felly bydd y

penderfyniadau rydyn ni'n eu gwneud heddiw yn cael effaith ddwys ar les cenedlaethau'r

dyfodol - yn uniongyrchol ar eu hamodau byw ac yn ehangach allyriadau carbon Cymru, ein

tirwedd, economi a chymunedau.

Mae'r ffocws o'r newydd ar dai ar draws y Deyrnas Unedig, ac mae'n cael ei yrru gan y

cyhoedd yn ogystal ag arweinyddiaeth wleidyddol. Mae hyn oherwydd yr angen, yn amlwg, i

ddatgarboneiddio ein cartrefi i gyrraedd targedau allyriadau. Ond hefyd oherwydd bod prinder

tai yn effeithio ar lawer mwy o bobl nag o'r blaen - mae anfforddiadwyedd, diffyg tai

cymdeithasol, y sector rhentu preifat ansicr a digartrefedd yn faterion sydd wedi dod yn fwy

gweladwy a gellir dadlau eu bod wedi codi oherwydd bod cynllunio a meddwl hirdymor a

ffocws ar atal problemau rhag digwydd wedi bod yn absennol neu heb ei wneud yn effeithiol.

Argymhellion Polisi

Ar gyfer fy argymhellion proses ar gyfer Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus, gwelwch fy

adroddiad llawn neu ei benodau unigol.

Dylai Llywodraeth Cymru ddod o hyd i ffordd o ymgorffori'n llawn egwyddorion hawl y

Cenhedloedd Unedig i gael tai digonol mewn polisi tai yng Nghymru.

Gweithio gyda sefydliadau a

chymunedau i osod

gweledigaeth a strategaeth

hirdymor ar gyfer dyfodol tai

yng Nghymru.

Fel rhan o'r weledigaeth a'r

strategaeth hon, gweithredu

argymhellion yr Adolygiad

Tai Fforddiadwy, yr

Adolygiad Annibynnol ar

Ddigarboneiddio Cartrefi

Cymreig a'r adroddiad gan y

Grŵp Gweithredu ar

Ddigartrefedd.

Yn ystod y flwyddyn nesaf,

nodwch sut y bydd cynllun

hirdymor ar sut y byddant yn

ariannu datgarboneiddio

cartrefi yn unol â thargedau

allyriadau carbon.

Archwilio'r defnydd o

ysgogiadau ariannol trwy'r

grant Tai Cymdeithasol a'r

rhaglen Arloesi Tai i annog

arloesedd wrth ddatblygu tai

rhwng cenedlaethau, a

chymunedau a defnyddio

ysgogiadau trethiant i gymell

rhannu tai rhwng

cenedlaethau.

Sicrhau bod gofynion

Ansawdd Dylunio yn

adlewyrchu'r dyfodol o ran

cartrefi craff a thechnoleg

byw â chymorth.

Gwneud yn ofynnol i bob

datblygiad tai a ariennir yn

gyhoeddus fod yn niwtral o

ran carbon a dangos sut y

maent yn cwrdd â gofynion

ehangach Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol.

Cefnogi a graddio

datblygiad mentrau

cymdeithasol i ddarparu

swyddi a sgiliau mewn

dulliau adeiladu newydd yn

seiliedig ar fodelau a

sefydlwyd gan Down to

Earth a Chartrefi Conwy.

Dylai Llywodraeth Cymru...

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru)    

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â thai, dylai'r holl gyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru): 

Sicrhewch eu bod yn adlewyrchu tueddiadau'r dyfodol yn enwedig newidiadau

demograffig a'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Dangos yn glir y cysylltiadau rhwng eu hamcanion llesiant a'u camau ar dai, a meysydd

eraill, megis mynd i'r afael ag anghydraddoldeb a thlodi, yr amgylchedd naturiol, gwaith teg,

sgiliau, iechyd a llesiant.  

Ystyriwch argymhellion yr Adolygiad Tai Fforddiadwy, yr Adolygiad Annibynnol ar

Ddatgarboneiddio Cartrefi Cymreig a'r adroddiad gan y Grŵp Gweithredu ar

Ddigartrefedd.    

Nodwch sut y gall eu camau i gyflawni eu hamcanion ar dai alinio â'u hamcanion ar sgiliau,

yn enwedig mewn perthynas â'r diwydiant adeiladu, a datblygu sgiliau mewn dulliau

adeiladu modern, gan gynnwys adeiladu carbon isel.

Wrth osod eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio yn y

meysydd a ganlyn a dylent:

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o dai yng Nghymru  

Oddi ar Twitter

"Weithiau pan rydyn ni'n siarad am dai, rydyn ni'n

cael ein dal yn y pethau technegol - y rheoliadau,

y cynllunio a'r manylion penodol, rydyn ni'n

anghofio mae'r hyn rydyn ni'n siarad amdano

mewn gwirionedd yw cartref" @sophiehowe

#annualconf17 #housinghorizons

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Mae gweithredu ar ddod ag eiddo gwag yn

ôl i ddefnydd wedi'i arafu ac mae angen

gwneud mwy i gynorthwyo awdurdodau

lleol i fynd i'r afael ag eiddo gwag fel ffordd

o gyflawni eu hamcanion llesiant a'r nodau

cenedlaethol.

Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio

ysgogiadau ariannol trwy'r grant tai

cymdeithasol a'r Rhaglen Tai Arloesol i

annog arloesedd wrth ddatblygu tai a

chymunedau rhwng cenedlaethau a

defnyddio ysgogiadau trethiant i gymell

rhannu tai rhwng cenedlaethau. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi

datblygu cyfres o ddeddfwriaeth flaengar,

ond erys heriau.

Mae polisi tai datganoledig, ynghyd â'r

gofynion a'r uchelgeisiau a nodir yn Neddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, yn rhoi cyfle i

Gymru fod yn arloesol ac yn feiddgar wrth

oresgyn yr argyfwng tai a dewis dull sy'n

addas ar gyfer y dyfodol. Fodd bynnag, mae

heriau'r argyfwng tai yn parhau i achosi

anawsterau - i'r rheini sydd angen cartref

addas, fforddiadwy a'r rheini sy'n adeiladu

cartrefi.

Adolygiadau polisi diweddar wedi nodi sut

y gall Llywodraeth Cymru wneud mwy o

gynnydd o ran cyflawni'r dyheadau yn

Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Maent yn darparu cyfres bwysig o gamau y

dylai'r Llywodraeth eu cymryd i gyflawni

ystod eang o amcanion a nodau llesiant.

Er enghraifft, yr Adolygiad Annibynnol o

Gyflenwad Tai Fforddiadwy, adroddiad

Datgarboneiddio Cartrefi Presennol yng

Nghymru a'r adroddiad diweddar gan y Grŵp

Gweithredu ar Ddigartrefedd,

Mae digartrefedd yn parhau i fod yn

broblem sylweddol ond mae gan gamau

sy'n cael eu cymryd o dan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol y potensial i'w

hatal.

Mae Strategaeth Digartrefedd Llywodraeth

Cymru ac adroddiad y Grŵp Gweithredu

Digartrefedd yn atgyfnerthu gofynion Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Ffordd

bwysig i'r llywodraeth a chyrff cyhoeddus

fynd i'r afael ag achosion sylfaenol

digartrefedd yw iddynt gymhwyso'r diffiniad o

wariant ataliol.
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Mae cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus yn cydnabod yn

gynyddol y cysylltiadau rhwng tai a llesiant

trwy eu hamcanion llesiant, ond gellid

gwneud mwy i gysylltu’n well. Yn benodol,

gellid gwneud mwy i wneud y cysylltiad

rhwng tai a sgiliau.

44% o adeiladwyr tai bach a chanolig eu

maint yn dweud bod prinder gweithwyr

medrus yn rhwystr mawr i'w gallu i adeiladu

mwy o dai newydd  ac eto ychydig amcanion

llesiant ar sgiliau yn cydnabod y cyfleoedd i

ddatblygu sgiliau i gwrdd galw, yn enwedig

mewn termau dulliau adeiladu modern a thai

carbon isel.

Mae'r sector tai yn croesawu arloesedd ac

yn gwneud cyfraniad ehangach at lesiant

trwy lens Deddf Llesiant Cenedlaethau'r

Dyfodol yn ei gwaith.

Mae enghreifftiau da yn cynnwys, y cynllun

adfywio yn ystâd Tre Cwm yn Llandudno, y

prosiect partneriaeth 'Croeso i'n Coedwig' yn

Rhondda a phartneriaeth 'The Old School

Masters House' yn Llanrwst. 

Mae Polisi Cynllunio Cymru 10 yn

darparu'r cyd-destun cywir i adeiladu

cymunedau nid tai yn unig.

Nid oes unrhyw gwestiwn, os ydym am newid

arferion teithio pobl a lleihau ein hallyriadau

carbon, mae arnom angen cartrefi mewn

cymunedau sy'n addas ar gyfer y dyfodol, felly

dylai amcanion llesiant 'tai' ymwneud ag

amgylcheddau â chysylltiad da, sy'n helpu

pobl i symud o amgylch eu cymunedau yn

gynaliadwy.

Mae'r Rhaglen Tai Arloesol yn darparu

fframwaith ar gyfer ffyrdd newydd o

adeiladu tai yn unol â Deddf Cenedlaethau’r

Dyfodol.

Fe wnes i gynghori Llywodraeth Cymru eu

bod yn colli cyfleoedd ar gyfer arloesi

ehangach i fynd i'r afael â nifer o faterion ar yr

un pryd, ac o ganlyniad fe wnaethant addasu'r 

meini prawf i geisio syniadau arloesol a

fyddai'n 'cynyddu eu cyfraniad i'r holl nodau

i'r eithaf.'

Mae rhannau o'r diwydiant adeiladu yn

croesawu gofynion y Ddeddf.

Er enghraifft, mae Adeiladu Arbenigrwydd

yng Nghymru wedi casglu'r sector at ei gilydd

i gytuno ar Ddatganiad a fyddai'n eu gweld yn

mabwysiadu'r egwyddor o ddod yn

45fed corff/sector i ystyried y Ddeddf o fewn

ei gweithrediadau.  

Mae angen i'r sector cyhoeddus ddangos

sut mae'n defnyddio'r holl ysgogiadau sydd

ar gael iddo i gefnogi ‘dim gwastraff’ gan

gynnwys adeiladwaith.

Mae'r sector cyhoeddus yn gyfrifol am rhwng

45-55% o'r gwariant adeiladu blynyddol, felly

mae rôl cyrff cyhoeddus wrth yrru arfer gorau

o ran gwastraff mewn adeiladu yn sylweddol.

Mae tystiolaeth o well cydweithio rhwng y

sector gyhoeddus a chwmnïau adeiladu

ond mae lle o hyd i well cydweithredu.

Enghraifft dda yw prosiect a gyflwynwyd gan

Gyngor Sir y Fflint, Wates Residential,

Gogledd Ddwyrain Cymru, Comisiwn Dylunio

Cymru a chynghorau tref a chymuned

lleol. Roedd y prosiect yn cynnwys disodli

maisonettes mynediad dec o'r 1950au gyda

92 o gartrefi fforddiadwy, effeithlon o ran

ynni, yng nghanol y Fflint.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Cydnabyddir bod tai yn faes allweddol lle

mae'n rhaid cymryd camau i atal addasu a

lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd.

Yng Nghymru, mae ein 1.4 miliwn o gartrefi yn

gyfrifol am 27% o'r holl ynni a ddefnyddir a

15% o'r holl nwyon tŷ gwydr ar ochr y

galw allyriadau. 

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi

ymrwymiadau polisi a deddfwriaethol ar

waith, sy'n gofyn am ddatgarboneiddio

cartrefi,

megis Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

a Deddf yr Amgylchedd, ynghyd â'r

blaenoriaethau a amlinellir yn 'Ffyniant i

Bawb'.

Mae'r adolygiad annibynnol o

Ddatgarboneiddio Cartrefi Presennol yng

Nghymru yn nodi cyfres o argymhellion y

dylid eu mabwysiadu,

megis Llywodraeth Cymru yn gosod targedau

tai uchelgeisiol i gyflawni ei huchelgais o

gyflawni sero carbon net erbyn 2050, a rhoi'r

system ansawdd gywir ar waith a

mecanweithiau cyflenwi ar draws pob

deiliadaeth i helpu i gyflawni'r targedau.

Mae oedran a chyflwr stoc dai Cymru yn

cyflwyno her benodol ar gyfer

datgarboneiddio.

Mae gan Gymru'r stoc dai hynaf a lleiaf

effeithlon yn thermol yn y DU, gyda dros

chwarter y cartrefi wedi'u hadeiladu cyn 1919.

Er gwaethaf gwelliannau mewn

effeithlonrwydd ynni ar gyfartaledd, dim ond

47% o gartrefi yng Nghymru yr ystyriwyd bod

ganddynt berfformiad ynni digonol. 

Yn 2020, mae Cymru yn dal i adeiladu

cartrefi, nad ydynt yn cefnogi ein targedau

allyriadau carbon.

Mae'r gost o gwrdd â datgarboneiddio tai yn

sylweddol ond bydd sicrhau manteision

sylweddol ar draws nifer o nodau llesiant.

Mae Sefydliad Materion Cymru yn amcangyfrif

bod angen £5 biliwn dros 15 mlynedd, ond y

byddai hyn yn cynhyrchu cynnydd o £2.2

biliwn yn y Gwerth Ychwanegol Gros i

economi Cymru, gan arbed oddeutu £67

miliwn mewn arbedion i'r gwasanaeth iechyd.

Mae enghreifftiau rhagorol ledled Cymru o'r

hyn y gellir ei gyflawni yn y sector tai

cymdeithasol,

megis cydweithrediad Cymdeithas Tai

Arfordirol â Chyngor Abertawe i ddarparu

datblygiad di-garbon o bron i 150 o gartrefi

newydd ar gyrion Abertawe. 

Cymdeithas Tai Arfordirol a ‘Pobl Living’,

Gwynfaen: Bydd y cynllun yn darparu

datblygiad deiliadaeth gymysg o 165 o

gartrefi carbon isel/sero sy'n edrych dros

Aber Lwchwr. Bydd y datblygiad yn gwella'r

cyfleoedd i'r gadwyn gyflenwi gyflawni

arbedion sylweddol ar gyfer y deunyddiau

a'r cydrannau sy'n angenrheidiol i gyflawni

cartrefi carbon sero. Bydd yn cynnwys

cymdogaeth newydd, wedi'i dylunio o

amgylch egwyddorion dylunio gwledig cryf

gan wneud y mwyaf o fuddion

amgylcheddol a iechyd wrth seilwaith a

thirwedd werdd. Bydd strydoedd a lleoedd

yn ymgorffori planhigion a thirlunio meddal

ac yn cynnig lleoliad i breswylwyr a fydd yn

annog cerdded, beicio a gweithgareddau

awyr agored. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Sefydliadau partner sy'n rhan o'r Cynllun hwn: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, ‘Purcell UK’ a

Cadw.

Pwrpas y prosiect hwn oedd gwarchod a datblygu Yr Ysgwrn, sef cartref Hedd Wyn - un o

safleoedd diwylliannol mwyaf sensitif ac arwyddocaol Cymru - yn gyrchfan gynaliadwy i

ymwelwyr. Lladdwyd Hedd Wyn, un o feirdd mwyaf adnabyddus Cymru mewn brwydr, a

dyfarnwyd y gadair farddol iddo ar ôl ei farwolaeth yn Eisteddfod Genedlaethol 1917.

Roedd Cadw a’r cynllunwyr yn cymryd rhan gref o'r dechrau i'r diwedd. Roedd y fewnbwn

cadwraeth yn amlwg yn allweddol i'r broses gyfan. Roedd ei leoliad yn y Parc Cenedlaethol yn

golygu bod y tim eisiau dangos ateb enghreifftiol i'r hyn sy'n bosibl mewn Parc Cenedlaethol trwy

gyfuno dulliau traddodiadol â modern. Roedd ymgorffori'r datblygiad yn y tirwedd yn allweddol

i'w lwyddiant. Roedd profiad pobl wrth wraidd dyluniad y prosiect, nid yn ychwanegiad. Roedd

ennill a chynnal ymddiriedaeth y teulu a'r gymuned leol yn allweddol i lwyddiant y prosiect hwn

ac mae'n parhau i fod felly. Mae'r gymuned yn parhau i gymryd rhan heddiw trwy wirfoddoli yn y

caffi, plant yn cael dosbarthiadau yn Yr Ysgwrn, diwrnodau agored blynyddol - mae yna wir

ymdeimlad o berchnogaeth gymunedol.

Yr Ysgwrn, cartref Hedd Wyn

Isod mae'r pum maes yr wyf yn argymell y dylai pob corff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, ganolbwyntio ar:

Cynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy, y math cywir o dai fforddiadwy

Yn ymateb i her yr argyfwng tai

Gweld tai fel gyrrwr llesiant

Gwella'r ffordd yr ydym yn cynllunio ac yn dylunio tai

Datgarboneiddio ein cartrefi 

 I gael fy nhystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor gweler yr adran ar Dai ym

Mhennod 5: Meysydd Ffocws o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Roedd y prosiect hwn yn cynnwys partneriaeth rhwng: Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar

Ogwr, 'ABA Holdings Ltd' (datblygwr), 'WYG', 'Austin Partnership', 'Ellis Williams Architects' a

Cadw. Sicrhaodd y cynllun hwn ddefnydd cynaliadwy ar gyfer adeilad rhestredig Gradd II

adnabyddus ond nad oedd yn cael ei ddefnyddio - y cyn wedi'u gadael 'Jennings Warehouse'.

Mae'r adeilad wedi'i ailddatblygu i ddarparu bwyty, caffi ac unedau gwaith byw i ffurfio

canolbwynt gweithredol ar lan y môr ym Mhorthcawl. Ethos y prosiect oedd dod â'r adeilad hwn

yn ôl i ddefnydd gweithredol i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd ac ers iddo agor ym mis Medi

2017. Mae bellach hefyd yn gatalydd ar gyfer adfywio'r ardal hon yn y dyfodol. Mae'r Jennings yn

enghraifft dda o gydweithio rhwng y datblygwr, tîm y prosiect, y Cyngor a rhanddeiliaid. Her

arbennig oedd statws rhestredig y Jennings ynghyd â natur weithredol gyfagos Canolfan Bad

Achub yr RNLI. Felly roedd perthynas waith dda yn hanfodol ac fe'i sefydlwyd yn gynnar rhwng y

datblygwr, yr Harbwr Feistr a'r RNLI. Cafwyd trafodaeth sylweddol cyn ymgeisio rhwng Cyngor

Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Cadw. Roedd yr Ymddiriedolaeth Ddinesig hefyd yn

chwarae rhan fawr. 

Adeilad Jennings, Porthcawl

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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