Adroddiad Effaith Leol
Wylfa Newydd
Pennod 8: Tai
Rhagfyr 2018
Cyf. PINS: EN010007

Mae’r dudalen hon wedi’i gadael yn wag o fwriad

1.0

Tai

1.1.

Trosolwg ar Effeithiau

1.1.1 Mae’r bennod hon o’r Adroddiad Effaith Leol yn asesu’r effaith a gaiff 3,000 o
weithwyr adeiladu Wylfa Newydd mewn llety newydd/presennol ar draws
cymunedau Ynys Môn. Nid yw’r bennod hon yn cynnwys y campws ar y safle.
Mae’r campws ar y safle yn cael ei drafod mewn pennod ar wahân.
1.1.2 Tai a llety gweithwyr adeiladu yw un o’r pynciau pwysicaf yn Archwiliad y GCD,
y tu allan i’r prif safle. Y mannau lle bydd gweithwyr yn byw fydd yn pennu ble
y profir yr effeithiau ym mhob un o’r pynciau eraill (h.y. y Gymraeg, twristiaeth,
traffig, effeithiau cronnol, etc.). Oherwydd pwysigrwydd y pwnc hwn (a’i natur
drawsbynciol), mae adnabod, asesu a lliniaru’r effeithiau hyn yn hanfodol
bwysig i CSYM. Nod CSYM yw ceisio sicrhau ateb dichonadwy i’r angen i
letya’r gweithwyr adeiladu a ddaw i mewn a fydd yn galluogi’r farchnad
dai leol, a’r economi dwristiaeth leol, i barhau i weithredu fel arfer drwy
gydol y cyfnod adeiladu, â chyn lleied o ymyrraeth ag sy’n bosibl. Bydd
hyn yn her sylweddol oherwydd y niferoedd sy’n gysylltiedig, yn enwedig i’r
cymunedau cyfagos ac i Ogledd Ynys Môn.
Mae trosolwg byr iawn isod o’r effeithiau (nid yw’n rhestr gyflawn).
1.1.3 Galw am Lety gan Horizon – byddai’n rhoi straen annerbyniol ar y farchnad
dai a’r economi dwristiaeth. Oherwydd y diffyg manylder ac eglurder ynghylch
y Gronfa Dai (o ran ei chwmpas, ei gwerth a’i darparu), mae CSYM yn
gwrthwynebu Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu ar hyn o bryd.
1.1.4 Cyflenwi Tai – Mae gwahaniaethau clir rhwng safbwyntiau Horizon a CSYM
yng nghyd-destun y cyflenwad o dai sydd ar gael i gwrdd â’r cynnydd sylweddol
hwn yn y galw. Mae’r dystiolaeth sydd gan CSYM yn dangos bod angen 520 o
unedau wedi’u hadeiladu o’r newydd i greu cyflenwad digonol yn ystod y
cyfnod pan fydd cynnydd yn niferoedd y gweithwyr ar gyfer Wylfa Newydd sy’n
dod i mewn.
1.1.5 Amser Darparu – Mae’r dadansoddiad o amseriad y galw am lety marchnad
breifat yn awgrymu mai’r unig fodd i ateb hyn, heb amharu ar weithrediad arferol
y marchnadoedd tai a thwristiaeth, yw drwy gynllunio cynnydd yn y cyflenwad
(h.y. 520 o unedau) rhwng chwarter cyntaf Blwyddyn 3 a phedwerydd
chwarter Blwyddyn 4, ac yn enwedig yn y chwe mis yn nhrydydd a
phedwerydd chwarter Blwyddyn 4.
1.1.6 Galw gan Staff Proffesiynol, Rheoli a Goruchwylio – bydd nifer y staff
proffesiynol, rheoli a goruchwylio yn dod i 2,000 o’r cyfanswm o 9,000, neu
22%. Rhagwelir mai dim ond 12% (237 o weithwyr) o’r 2,000 o weithwyr a fydd
yn teithio o’u cartrefi fydd yn staff proffesiynol, rheoli a goruchwylio. Mae CSYM
yn rhagdybio ei bod yn debygol y bydd yn well gan y 1,750 o staff proffesiynol,
rheoli a goruchwylio nad ydynt yn teithio o’u cartrefi gael eu llety annibynnol eu
hunain yn hytrach na byw ar gampws y Llety Gweithwyr Dros Dro (LlGDD) ar y
safle, a chredir ei bod yn debygol y bydd yn well ganddynt gael llety parhaol yn

hytrach na charafannau. Bydd hyn yn rhoi straen ychwanegol ar y
marchnadoedd perchen-feddiannaeth, sector rhentu preifat, hunanddarpar a
thwristiaeth.
1.1.7 Fforddiadwyedd – Ar sail eu lwfans dyddiol (£39.37 y noson), bydd gweithwyr
Wylfa Newydd yn gallu fforddio prynu neu rentu unrhyw eiddo bron yn Ynys
Môn a gallent fforddio llawer o’r llety twristiaeth. Bydd hyn yn arwain at renti a
phrisiau tai uwch a dadleoli os na cheir cynnydd cymesur yn y cyflenwad o dai
i ateb y galw.
1.1.8 Cyfnodau Adeiladu a Chwblhau Campws y Safle – Bydd cyfnodau adeiladu
a chwblhau campws y safle yn cael effaith arwyddocaol ar y farchnad dai leol
ac argaeledd llety twristiaeth. Mae cynigion Horizon ar gyfer cyfnodau adeiladu
a chwblhau campws y safle yn annerbyniol gan y bydd hyn yn rhoi straen
arwyddocaol ar y farchnad dai leol, yn enwedig yn ystod blynyddoedd cynnar a
chanol y prosiect (blynyddoedd 4, 5 a 6). Rhaid i gampws y safle fod yn
weithredol yn gynharach na hyn.
1.1.9 Llety Twristiaeth – Mae Horizon wedi cynnig amcangyfrif rhy uchel o lawer o’r
‘capasiti sbâr’ yn y sector drwy ddefnyddio data ar gyfer meddiannaeth i Gymru
gyfan, sy’n is na’r rheini ar gyfer Ynys Môn. Yn ogystal â hyn, methwyd â
chymhwyso cymedrolydd mynediad at y sector hunanddarpar, lle ceir y
cyfraddau meddiannu uchaf yn y cyfnod prysuraf (88%). Hefyd, nid yw’n sicr y
bydd gweithwyr adeiladu am aros lle mae ‘capasiti sbâr’. Mae tystiolaeth yn
awgrymu ei bod yn well gan weithwyr gael llety ger y prif safle adeiladu neu’r
safle Parcio a Theithio yn y Dalar Hir.
1.1.10 Llety Carafán – Mae cynnig Horizon i letya 650 o weithwyr mewn carafannau
yn annerbyniol ac nid yw’n gyson â Pholisi TAI14 yn y CDLlC. Er mwyn peri i
hyn fod yn dderbyniol, bydd angen i Horizon nodi safleoedd addas (newydd
neu bresennol) y gall CSYM eu hasesu a’u cymeradwyo drwy ofyniad yn y
GCD.
1.1.11 Perygl o Ddigartrefedd – Ar sail y dystiolaeth sydd gan CSYM a thystiolaeth
a gafwyd o Wlad yr Haf, mae risg sylweddol o gynnydd mewn digartrefedd o
ganlyniad i gynnydd mewn rhenti a throi tenantiaid allan (tenantiaid a all fod yn
agored i niwed) gan landlordiaid er mwyn gallu codi rhenti uwch y byddai
gweithwyr Wylfa Newydd yn gallu eu talu. Byddai’r dadleoli hwn yn gallu
effeithio ar Dir Mawr Menai gan y byddai’r rheini a gafodd eu dadleoli o Ynys
Môn yn gallu preswylio yng Ngwynedd.
2.0

Paratoi’r Bennod hon

2.1

Mae’r adran agoriadol hon yn ymdrin â’r anawsterau y mae CSYM wedi’u
hwynebu wrth baratoi tystiolaeth a dogfennau i’w cyflwyno am un o’r pynciau
pwysicaf yn yr archwiliad. Yn syml, mae cynigion Horizon wedi newid a
datblygu’n barhaus a hyd yn oed tua diwedd y broses roeddent wedi cael eu
newid yn sylweddol. Er gwaethaf yr heriau hyn, mae CSYM wedi datblygu
sylfaen dystiolaeth gadarn o ffynonellau dibynadwy i ategu ei safbwynt.

2.2

Ym Mawrth 2011, mabwysiadodd CSYM Datganiad Safbwynt ar Lety i
Weithwyr Adeiladu1. Yn fyr, roedd y Datganiad Safbwynt hwn wedi dod i’r
casgliad y dylai un rhan o dair (1/3) o’r gweithwyr adeiladu nad ydynt yn teithio
o’u cartrefi gael eu cartrefu mewn llety dros dro pwrpasol i weithwyr, 1/3 mewn
llety rhent preifat a/neu berchen-feddiannaeth ac 1/3 mewn llety twristiaeth.
Fodd bynnag, roedd y Datganiad Safbwynt hwn wedi’i seilio ar dechnoleg
adweithyddion wahanol, proffil adeiladu gwahanol a nifer llai o weithwyr
adeiladu yn y cyfnod prysuraf (6,000).

2.3

Oherwydd y newidiadau ym mhrosiect Horizon (a’r cynnydd yn nifer y
gweithwyr adeiladu yn y cyfnod prysuraf o 6,000 i 10,500 bryd hynny), roedd
angen i CSYM ddiweddaru’r Datganiad Safbwynt hwn. Yn 2016, rhoddodd
CSYM gomisiwn i Amec Foster Wheeler (Wood bellach) i adolygu a diweddaru’r
Datganiad Safbwynt hwn. Byddai’r Datganiad Safbwynt diwygiedig hwn yn sail
i ymateb CSYM i ymgynghoriad cyn ymgeisio Horizon a byddai’n sylfaen
dystiolaeth gadarn a dibynadwy i Adroddiad Effaith Leol CSYM.

2.4

Er mwyn sicrhau bod yr adolygiad mor drylwyr â phosibl, aeth Amec Foster
Wheeler ati’n gyntaf i ddiweddaru’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol (AFDL), a
gyhoeddwyd yn wreiddiol gan CSYM yn Ebrill 2013. Lluniwyd yr adroddiad ar
ddiweddaru’r AFDL am ddau reswm: yn gyntaf am mai un o ofynion
Llywodraeth Cymru yw bod allbynnau’r AFDL yn cael eu diweddaru ac, yn ail, i
ddarparu tystiolaeth ar gyfer Strategaeth Dai CSYM. Yn syml, mae’r astudiaeth
yn disgrifio’r senario llinell sylfaen ‘heb Wylfa Newydd’ er mwyn gallu asesu’r
senarios ‘gyda Wylfa Newydd’. Mabwysiadwyd yr AFDL diwygiedig gan CSYM
ar 18 Gorffennaf 20162.

2.5

Yn ogystal â’r AFDL, ac ar gyfer y Datganiad Safbwynt diwygiedig, lluniodd
Amec Foster Wheeler Adroddiad Sylfaen Dystiolaeth3, Adroddiad Asesu
Modelu a Senarios4 a Datganiad Safbwynt Diwygiedig5. Yn fyr, roedd y
Datganiad Safbwynt Diwygiedig (a oedd yn ffafrio Senario 3) wedi dod i’r
casgliad, wrth gyfeirio at y cyfnod prysuraf, y dylai 4,000 - 4,500 o weithwyr gael
eu cartrefu mewn llety dros dro pwrpasol i weithwyr, y dylai 500 - 550 o weithwyr
gael eu cartrefu mewn llety twristiaeth, 550 – 600 mewn llety cudd, 500 - 550
mewn llety perchen-feddiannaeth a 800 – 900 yn y Sector Rhent Preifat.

2.6

Fodd bynnag, mae’r Datganiad Safbwynt Diwygiedig hwn wedi’i seilio ar
‘senario wedi’i liniaru’ lle mae’n rhaid cymryd nifer o fesurau i’w wneud yn
dderbyniol. Mae hyn yn cynnwys darparu’r Llety Gweithwyr Dros Dro yn
gynharach (ac am gyfnod hirach), cynyddu’r cyflenwad o dai (yn enwedig tai
rhent cymdeithasol ag 1 ystafell wely a thai canolradd i gwrdd â’r galw lleol),
dechrau ailddefnyddio eiddo gwag a hybu/cymell defnyddio llety cudd. O dan y
senario wedi’i liniaru, mae’n ofynnol bod Horizon yn gweithredu’n rhagweithiol
ac nid yn adweithiol. Bydd dull adweithiol yn gwneud niwed mawr i economi a
llesiant Ynys Môn.

1

CSYM, Datganiad Safbwynt ar Lety i Weithwyr Adeiladu (Mawrth 2011) (Link)
CSYM, Adroddiad i’r Pwyllgor Gweithredol, 18 Gorffennaf 2018 (Link)
3
CSYM, Adroddiad ar y Sylfaen Dystiolaeth ar gyfer Llety Gweithwyr Adeiladu (Mai 2016) (Atodiad 8A)
4
CSYM, Adroddiad ar y Modelu a’r Senarios ar gyfer Llety Gweithwyr Adeiladu (Mai 2016) (Atodiad 8B)
5
CSYM, Datganiad Safbwynt ar Lety i Weithwyr Adeiladu (Mehefin 2016) (Atodiad 8C)
2

2.7

Er bod Horizon wedi ymrwymo i ddarparu Cronfa Dai6 y gellid ei defnyddio i
gynyddu’r cyflenwad o dai, dechrau ailddefnyddio cartrefi gwag, creu
cymhellion i osod llety cudd etc., mae’r dystiolaeth sydd gan CSYM yn dangos
bod maint/gwerth y Gronfa Dai yn annhebygol o fod yn ddigon i liniaru’r effaith
niweidiol o brosiect Wylfa Newydd ar y marchnadoedd tai a thwristiaeth lleol.
Bydd yn rhy ychydig ac yn rhy hwyr. Oherwydd y diffyg manylion a gwybodaeth
yn y Cod Ymarfer Adeiladu ynghyd â’r diffyg ymrwymiad ar y mesurau lliniaru
(a sut bydd y rhain yn cael eu sicrhau, eu cyflawni a’u monitro), nid oes gan
CSYM unrhyw le i gredu y bydd yr effeithiau ar dai yn cael eu lliniaru’n briodol.
Yn syml, nid yw mecanwaith yn cael ei sefydlu a fydd yn sicrhau na fydd niwed
yn digwydd neu, os bydd, y caiff ei liniaru’n llwyr ac yn effeithiol.

2.8

Seiliodd CSYM ei ymateb i ymgynghoriad PAC2 Horizon (Awst – Hydref 2016)
ar y Datganiad Safbwynt diwygiedig. Fodd bynnag, oherwydd newidiadau
pellach yng nghynigion prosiect Horizon ar ôl PAC2, nid oedd CSYM erioed
wedi mabwysiadu’r safbwynt diwygiedig yn ffurfiol. Er hynny, roedd y Datganiad
Safbwynt, a’r sylfaen dystiolaeth ar ei gyfer, wedi’u defnyddio wrth lunio’r
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, Canllawiau Cynllunio Atodol CSYM ar Wylfa
Newydd (2018) ac felly’r Adroddiad Effaith Leol hwn.

2.9

Mae Horizon wedi cyfeirio at amcangyfrif capasiti/safbwynt CSYM yn ei
Strategaeth ar Lety’r Gweithlu Adeiladu7 (APP-412). Fel y nododd Horizon8,
roedd angen i CSYM ddiweddaru’r asesiad llinell sylfaen hwn yn dilyn
newidiadau yn y prosiect (h.y. ers Adroddiad Amec Foster Wheeler yn 2016),
newidiadau mewn polisi cynllunio ac i adlewyrchu’r wybodaeth llinell sylfaen
ddiweddaraf (e.e. Arolwg o’r Stoc Llety Twristiaeth 20189). Byddai’r rhain yn
cael eu trafod a’u cofnodi wedyn yn y Datganiad o Dir Cyffredin.

2.10

Er mwyn darparu’r sylfaen dystiolaeth a dadansoddiad ychwanegol hwn,
comisiynodd CSYM Ganolfan Ymchwil Tai a Chynllunio Caergrawnt (‘Prifysgol
Caergrawnt’) i wneud asesiad a dilysiad annibynnol o Ddatganiad Safbwynt
CSYM (a’r dogfennau ategol) ynghyd â Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu.
Mae canlyniad yr asesiad hwn, ynghyd â’r adroddiadau llinell sylfaen a
baratowyd gan Amec Foster Wheeler, wedi’u hystyried wrth lunio’r bennod hon
o’r Adroddiad Effaith Leol.

2.11

Mae CSYM wedi cydweithio’n agos hefyd ag Awdurdodau Gwlad yr Haf gan
ddysgu o’u profiadau wrth ddelio â phrosiect Hinkley Point C a Phrosiect
Cysylltiad Hinkley Point. Mae Mr Andrew Goodchild10 wedi cydweithio â CSYM
er Ionawr 2017 ar brosiect Wylfa Newydd, gan ganolbwyntio’n benodol ar dai a
llety gweithwyr. Mr Goodchild oedd y Rheolwr Cynllunio Arweiniol ar gyfer

6

Cyfeirnod Llyfrgell yr Archwiliad (APP – 406) (para 6.2.38 a 7.4.60)
Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu (Tabl E-1 tudalen 3) Cyfeirnod Llyfrgell yr Archwiliad (APP – 412)
8
Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu (adran 6.6.3) Cyfeirnod Llyfrgell yr Archwiliad (APP – 412)
9
Cynhaliodd CSYM Arolwg o’r Stoc Llety Twristiaeth (a gyhoeddwyd ym Mehefin 2018) a oedd yn cynnwys
cwestiynau penodol am Wylfa Newydd (gweler Rhan B o Atodiad 8D).
10
Cyfarwyddwr Cynorthwyol Lle a Seilwaith Ynni, Cyngor Gorllewin Gwlad yr Haf a Chyngor Bwrdeistref
Taunton Deane hyd Fehefin 2018. Mae wedi symud ers hynny i weithio i EDF fel Rheolwr Cynllunio.
7

Gorsaf Bŵer Niwclear Hinkley Point C a Phrosiect Cysylltiad Hinkley, felly mae
ei wybodaeth, ei brofiad a’i fewnbwn i’r Adroddiad Effaith Leol hwn wedi bod yn
werthfawr iawn.
3.0

Cyd-destun

3.1

Mae’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol (2016) a’r Adroddiad Llinell Sylfaen a
baratowyd gan Amec Foster Wheeler (Mai 2016) yn darparu dadansoddiad
manwl o’r farchnad dai leol yn Ynys Môn. Fodd bynnag, er mwyn cynorthwyo’r
Awdurdod Archwilio, mae crynodeb isod o’r materion allweddol mewn
perthynas â’r farchnad dai leol:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
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Poblogaeth breswyl Ynys Môn yn 2011 oedd 69,751, ac roedd wedi cynyddu
4.4% er 2001.
Mae nifer yr aelwydydd wedi cynyddu’n gyflymach na’r boblogaeth, sef cynnydd
o 7.7% yn yr un cyfnod.
Mae poblogaeth Ynys Môn yn preswylio mewn 34,183 o anheddau ac mae’r stoc
dai wedi cynyddu 10.1% er 2001 (mwy na 3,100 o unedau eiddo).
Y math mwyaf cyffredin o eiddo yn Ynys Môn yw annedd sengl (49%), wedyn tai
rhes (24%) a thai pâr (20%). Fflatiau/ Rhandai yw 6.7% o’r stoc dai.
Yn 2011, dangoswyd bod 68.8% o’r aelwydydd yn Ynys Môn yn preswylio mewn
eiddo perchen-feddiannaeth, bod 14.6% yn byw mewn llety rhent cymdeithasol
a 14.1% yn y sector rhent preifat. Mae’r sector rhent preifat wedi tyfu mwy na
60% rhwng 2001 a 2011.
Yn ôl data a gafwyd gan y Gofrestrfa Tir, y pris tŷ cymedrig yn Ynys Môn yn
chwarter cyntaf 2015 oedd £186,229 (o’i gymharu â £162,904 yng Nghymru
gyfan) ac roedd wedi codi i £188,737 erbyn Awst 2017 (o’i gymharu â £176,632
yng Nghymru gyfan).
Mae’r prisiau am eiddo lefel mynediad yn Ynys Môn yn amrywio o £80,000 am
gartref â dwy ystafell wely ym marchnad brisiau Caergybi, hyd at £312,500 am
eiddo â phedair ystafell wely ym marchnad brisiau Afon Menai. Mae rhenti lefel
mynediad yn amrywio o £350 y mis am gartref ag un ystafell wely ym marchnad
brisiau Caergybi hyd at £675 y mis am eiddo â phedair ystafell wely ym marchnad
brisiau Afon Menai (2015).
Mae’r amcanestyniadau demograffig ar gyfer Ynys Môn yn dangos y bydd
cynnydd sylweddol mewn rhai cohortau oedran, yn cynnwys y rheini sy’n 90 oed
ac yn hŷn. Yn gyffredinol, mae’r senario hwn yn awgrymu y bydd cynnydd o 2,420
yn nifer yr aelwydydd erbyn 2026 a chynnydd o 3,960 erbyn 2033, sy’n cyfateb i
220 o aelwydydd y flwyddyn.
Mae’r amcanestyniadau poblogaeth yn dangos y bydd y boblogaeth sy’n 65 oed
neu’n hŷn yn Ynys Môn yn cynyddu’n sylweddol o 17,512 yn 2015 i 20,947 yn
2026, cynnydd o 19.6%.
Cafwyd cynnydd o 60% yn y sector rhent preifat yn Ynys Môn rhwng 2001 a
2011. Amcangyfrifwyd bod 16.8% o’r boblogaeth yn byw mewn eiddo yn y sector
rhent preifat ar hyn o bryd.
Ar hyn o bryd, mae 779 o unedau eiddo gwag yn Ynys Môn (Hydref 2018). Mae
CSYM yn llwyddo i beri ailddefnyddio tua 80 o unedau eiddo gwag bob
blwyddyn11.

Mae rhagor o fanylion am Gartrefi Gwag yn Strategaeth Cartrefi Gwag CSYM 2017 -2022 (Link)

l)

m)

n)
o)

p)

Mae’r CDLlC yn pennu gofyniad am 7,184 o unedau tai rhwng 2011 a 2026 (ar
gyfer Ardal Gynllunio Ynys Môn a Gwynedd). Mae hyn yn cyfateb i 479 o unedau
eiddo y flwyddyn (uef). Mae’r rhagolygon diweddaraf gan Lywodraeth Cymru12 o
gynnydd yn nifer yr aelwydydd yn dangos y bydd cynnydd o 514 (h.y. 51 uef) yn
nifer yr aelwydydd yn Ynys Môn rhwng 2014 a 2023. Fodd bynnag, mae hyn
wedi’i seilio ar y rhagdybiaeth na fydd mewnlifiad. Er hynny, gan gydnabod y
cyfleoedd economaidd yn Ynys Môn wedi 2018 (Wylfa Newydd a chynigion eraill
ar gyfer prosiectau seilwaith mawr) ac ystyried ffactorau eraill, pennwyd targed
o 7,18413 o anheddau yn y CDLlC ar gyfer cyfnod y Cynllun (3,472 yn Ynys Môn
a 3,712 yng Ngwynedd).
Y gyfradd bresennol am nifer y tai a gwblhawyd yn y cyfnod rhwng 2011 a 2018
yw 2,564 o unedau, sy’n cyfateb i 366 o unedau y flwyddyn (Ynys Môn a
Gwynedd).
Ar ddiwedd ail chwarter 2018/19, mae 2,627 o ail gartrefi yn Ynys Môn (gweler
Atodiad 8E am ddadansoddiad ar sail Wardiau)
Yn ôl cofnodion y Dreth Gyngor, mae 596 o unedau gwyliau hunanddarpar yn
Ynys Môn ar hyn o bryd. Er mwyn eu hystyried yn llety gwyliau, rhaid i’r trethdalwr
brofi i’r Swyddog Prisio fod yr annedd ar gael i’w gosod am 140 o ddiwrnodau a’i
bod wedi cael ei gosod am 70 o ddiwrnodau mewn cyfnod o 12 mis.
Mae tua 380 o bobl / teuluoedd ar restr aros am dai CSYM.

4.0

Safbwynt Polisi

4.1

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (CDLlC)

4.1.1 TAI14 – Defnydd Preswyl o Garafannau, Cartrefi Symudol a mathau eraill
o lety nad ydynt yn barhaol
4.1.1.1

Mae Polisi TAI14 yn y CDLlC yn ymdrin â’r defnydd preswyl o
garafannau, cartrefi symudol a mathau eraill o lety nad ydynt yn barhaol.
Mae’r polisi hwn yn delio â safleoedd newydd ar gyfer carafannau a
mathau eraill o lety nad ydynt yn barhaol at ddefnydd preswyl dros dro
a defnyddio carafannau gwyliau presennol a mathau eraill o lety gwyliau
presennol nad yw’n barhaol at yr un diben.

4.1.1.2

Ar gyfer carafannau newydd, mae’r polisi yn datgan y “caniateir cynigion
am safle newydd sy’n ymwneud â lleoli carafanau neu fathau eraill o lety
nad ydynt yn barhaol er mwyn eu defnyddio i ddibenion preswyl dros
dro, os gellir cydymffurfio gyda’r holl feini prawf canlynol:

a)

b)
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Mae’n cael ei leoli am gyfnod cyfyngedig o amser, ac mae ei angen i roi llety i
weithwyr dros dro yn ystod adeiladu prosiect adeiladu penodol sydd wedi’i
gymeradwyo; neu
Profwyd bod angen am garafán sengl neu ffurf arall o lety sydd ddim yn barhaol
yn gysylltiedig gyda sefydlu mentr gwledig newydd, yn unol â pholisi a chanllaw
cynllunio cenedlaethol”.

Amcanestyniadau Poblogaeth Llywodraeth Cymru (https://gov.wales/statistics-and-research/local-authoritypopulation-projections/?skip=1&lang=cy)
13
Papur Pwnc 4B y CDLlC: Disgrifio’r Twf Tai (Chwefror 2016) (Link)

4.1.1.3
a.
b.

c.

bydd lleoli carafanau preswyl dros dro neu fathau eraill o lety nad ydynt yn rhai
parhaol yn destun yr un ystyriaethau lleoliadol fel a welir ym Mholisi TWR 3; a
caiff y safle ei leoli er mwyn lleihau’r angen i deithio i’r isafswm a hybu’r defnydd
o ddulliau cludiant cynaliadwy i’r safle prosiect adeiladu sydd wedi’i gymeradwyo
neu i’r cyfleuster parcio a theithio gaiff ei ddarparu gan hyrwyddwr y prosiect
adeiladu; a
gellir dangos bod y llety yn hwyluso cyflawni strategaeth llety gweithwyr adeiladu
y prosiect adeiladu.

4.1.1.4

a)
b)

c)
d)
e)

Yn achos senario 1 uchod, mae’r polisi yn datgan:

Mewn perthynas â defnyddio carafannau gwyliau neu fathau eraill o lety
gwyliau nad ydynt yn barhaol sydd eisoes yn bod, mae’r polisi yn
datgan y “caniateir cynigion sy’n ymwneud â defnyddio carafanau
gwyliau presennol neu fathau eraill o lety nad ydynt yn barhaol tu allan
i’r cyfnod meddiannaeth arferol, neu ymestyn safleoedd presennol i’w
defnyddio er dibenion preswyl dros dro, os gellir cydymffurfio gyda’r
meini prawf canlynol i gyd:

Profwyd bod angen am lety preswyl dros dro mewn cysylltiad â phrosiect
adeiladu sydd wedi’i gymeradwyo; a
Caiff y safle ei leoli er mwyn lleihau’r angen i deithio i'r isafswm a hybu'r defnydd
o ddulliau cludiant cynaliadwy i’r safle prosiect adeiladu sydd wedi ei
gymeradwyo neu i’r cyfleuster parcio a theithio gaiff ei ddarparu gan hyrwyddwr
y prosiect adeiladu;
Gellir dangos bod llety’r gweithwyr adeiladu yn hwyluso gallu cyflawni
strategaeth llety gweithwyr adeiladu y prosiect adeiladu; a
Gellir dangos na fuasai’r bwriad yn cael effaith andwyol arwyddocaol ar y
diwydiant twristiaeth;
Mae cynnig yn briodol wrth ei ystyried yn erbyn Polisi TWR 3.

4.1.1.5

Gan nad yw Horizon yn cynnig carafannau newydd yn rhan o’i gais am
GCD, nid yw’r rhan hon o’r polisi yn gymwys. O ran defnyddio
carafannau gwyliau presennol, nid yw Horizon wedi nodi ym mhle y
mae’r safle hwn (h.y. er mwyn asesu’r effeithiau traffig a thrafnidiaeth yn
unol â maen prawf 4 uchod). Nid yw wedi nodi beth fydd y cyfleusterau
(er mwyn bodloni maen prawf 5 uchod) ac, o ganlyniad, ni all ddangos
na fyddai’r cynnig yn cael effaith niweidiol arwyddocaol ar y diwydiant
twristiaeth. Heb ddarparu manylion o’r fath, mae’r cynnig i letya 650
o weithwyr mewn carafannau presennol yn gysylltiedig â ‘prosiect
adeiladu sydd wedi ei gymeradwyo’ yn groes i bolisi TAI14 ac
felly’n annerbyniol i CSYM ar sail polisi.

4.1.1.6

Prif bwrpas y polisi hwn yw darparu ar gyfer lletya mewn carafán mewn
cysylltiad â phrosiect adeiladu a gymeradwywyd (e.e. am gyfnod
penodol dros dro wrth adeiladu tŷ newydd). Er hynny, mae’r polisi yn

datgan yng nghyswllt cynigion am brosiectau mawr y14 “gall fod yna
angen tymor byr i ddefnyddio meysydd carafanau gwyliau presennol neu
lety gwyliau nad ydynt yn barhaol. Mewn fath achosion mae’n rhaid cael
tystiolaeth dros yr angen am y defnydd preswyl dros dro a sut y byddai
hyn yn hwyluso darpariaeth o gludiant cynaliadwy i ac o’r lle gwaith”.
Unwaith eto, gan nad yw CSYM yn gwybod ym mhle y bydd y
carafannau hyn, ni ellir asesu’r effeithiau ar y rhwydwaith priffyrdd
lleol, cyfleusterau lleol, y Gymraeg, y sector twristiaeth, etc., ac
mae hyn yn annerbyniol. Rhaid i Horizon enwi safleoedd addas
(newydd neu bresennol) fel y gall CSYM asesu a monitro’r effeithiau a
chymryd camau gorfodi lle y bo angen (h.y. safleoedd sydd heb eu
cymeradwyo).
4.1.1.7

Mae Polisi TWR3 yn y CDLlC yn ymdrin â darparu safleoedd newydd ar
gyfer cabanau gwyliau a charafannau sefydlog a llety gwersylla parhaol.
Unwaith eto, gan nad yw Horizon yn cynnig unrhyw garafannau sefydlog
newydd yn rhan o’i gais, nid yw’r polisi hwn yn gymwys. Fodd bynnag, y
polisïau sy’n gymwys yn benodol (ac yn unig) i Horizon yw polisïau PS912 (yn cynnwys y testun ategol). Mae Polisi PS9 yn datgan yn benodol
y bydd CSYM, wrth ymateb i gynigion sy’n rhan o gais i’r Ysgrifennydd
Gwladol am Orchymyn Caniatâd Datblygu, yn rhoi sylw i’r un
ystyriaethau wrth baratoi Adroddiad Effaith Leol.

4.1.1.8

Mae paragraff 6.3.18 o’r CDLlC yn datgan y “dylai’r gweithlu adeiladu
gael llety drwy ddulliau amrywiol, gan gynnwys y stoc bresennol o dai
(i’w prynu neu rentu), llety gwyliau a llety parhaol pwrpasol newydd neu
fodiwlaidd a ddarperir gan Horizon neu drwy drydydd parti. Ni ddylai
defnydd o’r fath fodd bynnag arwain at ardrawiad annerbyniol ar
argaeledd tai (hunan berchnogaeth a rhentu’n breifat) neu ar argaeledd
llety ymwelwyr. Fe ddylai’r ardrawiadau fod yn dderbyniol. Mae
twristiaeth yn sector economaidd pwysig ac mae angen iddo gael
ystyriaeth ac asesiad penodol wrth gwblhau’r strategaeth llety
gweithwyr”.

4.1.1.9

Mae hyn wedi’i ategu ymhellach gan Bolisi PS9 (maen prawf 5) lle mae’r
polisi’n datgan y “dylai gofynion am lety gweithwyr adeiladu gael eu
hateb mewn ffordd sy’n lleihau gymaint ag y bo modd yr effaith ar y
farchnad dai lleol, yn cynnwys gallu rhai ar incwm isel i gael mynediad
i’r sector rhentu preifat, tai fforddiadwy neu wasanaethau tai eraill (gan
roddi ystyriaeth i’r wybodaeth a gyhoeddir yn yr Asesiad Marchnad Tai
Lleol), ac na fydd yn arwain at effeithiau economaidd [yn cynnwys y
sector twristiaeth], cymdeithasol, ieithyddol neu amgylcheddol
niweidiol”.

4.1.1.10

Ar sail y dystiolaeth am gapasiti presennol, anaddasrwydd llety carafán
ar gyfer meddiannu drwy’r flwyddyn, y diffyg manylion am y mannau lle
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Adran 6.4.92 o’r testun esboniadol yn y CDLlC. (tudalen 154)
(https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Dogfennau-Cyngor/Strategaethau-a-pholisiau/Cynllunio-acamgylchedd/Polisi-cynllunio/Cynllun-Datblygu-Lleol-ar-y-Cyd-Gwynedd-a-Môn-Datganiad-Ysgrifenedig.pdf)

bydd gweithwyr yn gosod eu carafannau (neu ar ba safleoedd i
garafannau sefydlog) ac anallu CSYM i asesu’r effaith hon oherwydd
diffyg manylion (am yr effeithiau ar draffig, cyfleusterau lleol, y Gymraeg,
etc.), bydd yr effaith o letya gweithwyr adeiladu Wylfa Newydd mewn
carafannau yn negyddol. Er mwyn lliniaru’r effaith hon, bydd angen i
Horizon bennu safleoedd addas (newydd neu bresennol) y gall CSYM
eu hasesu a’u cymeradwyo. Gallai hyn fod yn rhestr o 3 - 5 o safleoedd
presennol, er enghraifft, sef rhestr o ddarparwyr llety carafán a
gymeradwywyd, safle (neu safleoedd) newydd pwrpasol i weithwyr
adeiladu, neu’r ddau.
4.1.1.11

Pe byddai Horizon yn cynnig safle(oedd) penodol (newydd neu
bresennol) i letya’r gweithwyr (un ai fel ymgeisydd neu ar y cyd â
thrydydd parti), yna byddai CSYM yn gallu asesu effaith y cynnig hwn yn
unol â’r polisïau a nodwyd uchod ac yng nghyd-destun ehangach
Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu (APP – 412). Mae’r cynnig
presennol ar gyfer lletya 650 o weithwyr mewn carafannau presennol
ledled Ynys Môn sydd heb fanylion am y dull o reoli’r gweithwyr hyn, am
yr effeithiau a geir ar gyfleusterau a gwasanaethau presennol ac am y
dull o fonitro’r gweithwyr (yn cynnwys camau gorfodi lle y bo angen), yn
hollol annerbyniol.

4.1.1.12

Mae CSYM yn derbyn bod y defnydd o garafannau yn anochel oherwydd
natur dros dro prosiectau adeiladu mawr. Mae CSYM hefyd yn
gwerthfawrogi y bydd rhai darparwyr llety yn cael budd economaidd o
letya gweithwyr adeiladu (yn enwedig yn y misoedd cyn ac ar ôl y cyfnod
prysuraf). Fodd bynnag, oherwydd maint y prosiect a’r niferoedd sy’n
gysylltiedig, mae CSYM yn credu y dylai Horizon fod wedi gwneud
darpariaethau addas, sydd wedi’u disgrifio uchod, yn lle ei adael i’r
sector twristiaeth.

4.2

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) Wylfa Newydd (Mai 2018)

4.2.1

Mae adran 4.4 o CCA Wylfa Newydd15 ‘Llety ar gyfer Gweithwyr
Adeiladu’ yn disgrifio safbwynt polisi a disgwyliadau CSYM mewn
perthynas â chartrefu gweithwyr adeiladu Wylfa Newydd. Mae CSYM
hefyd wedi cynhyrchu Papur Pwnc Tai yn sylfaen dystiolaeth i’r CCA
hyn16. Mae hwn yn gwneud defnydd o’r dystiolaeth yn yr Asesiad o’r
Farchnad Dai Leol a’r Adroddiadau Sylfaen Dystiolaeth/Datganiad
Safbwynt a luniwyd gan Amec Foster Wheeler (Wood bellach) sydd
wedi’u disgrifio ar ddechrau’r bennod hon. Nid yw’r adran hon o’r CCA
yn cynnwys Campws y Safle. Mae Campws y Safle wedi’i gynnwys yn
y Bennod ar y ‘Prif Safle’ yn y CCA o dan Egwyddor Arweiniol EA28b17.
Yn yr un modd, mae Campws y Safle wedi’i drafod ar wahân yn yr
Adroddiad Effaith Leol hwn.

15

CCA Wylfa Newydd (Mai 2018) (Tudalen 69) (Link)
CCA Wylfa Newydd, Papur Pwnc 3: Tai (Link)
17
CCA Wylfa Newydd, EA28b (tudalen 140) (Link)
16

4.2.2

a)
b)
c)
d)
e)

Mae adran 4.4 o CCA Wylfa Newydd yn cynnwys yr Egwyddorion
Arweiniol a ganlyn:
EA 10a – Tai Parhaol;
EA 11 – Cyflenwad Cudd;
EA 12 – Llety i Ymwelwyr;
EA 13a – Safleoedd Carafannau neu Fathau Eraill o Lety Newydd nad ydynt yn
Barhaol ar gyfer Defnydd Preswyl Dros Dro;
EA 13b – Defnyddio Carafannau Gwyliau Presennol neu Fathau Eraill o Lety
Presennol nad ydynt yn Barhaol.
Mae adran 4.3 o CCA Wylfa Newydd ‘Y Boblogaeth a Chymunedau’
hefyd yn berthnasol i dai a’r effeithiau o lety i weithwyr adeiladu. Mae’n
cynnwys yr Egwyddorion Arweiniol a ganlyn:

4.2.3

a)
b)
c)
d)

EA 6 – Cynnal a Gwella Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymunedol;
EA 7 – Gwarchod Iechyd;
EA 8 – Cefnogi Ffyrdd Iach o Fyw;
EA 9a – Cynnal a Chreu Cymunedau Cydlynol.

4.2.4

Ceir canllawiau ar dai hefyd ym mhob un o’r penodau ‘Canllawiau ar
Leoli’ yn y CCA. Fodd bynnag, gan fod y canllawiau hyn yn ymwneud â
lleoliadau penodol (h.y. ar gyfer ceisiadau posibl yn y dyfodol), nid oes
trafodaeth arnynt yn y bennod hon. Felly, yn yr adolygiad polisi hwn,
canolbwyntir ar yr Egwyddorion Arweiniol yn adran 4.4 ‘Llety ar gyfer
Gweithwyr Adeiladu’ ac yn adran 4.3 ‘Y Boblogaeth a Chymunedau’ yn
CCA Wylfa Newydd sydd wedi’u rhestru uchod.

4.2.5

EA 10 – Tai Parhaol

4.2.5.1

Mae EA 10 yn bwysig iawn yng nghyd-destun y bennod hon o’r
Adroddiad Effaith Leol. Yn ogystal â disgrifio disgwyliadau CSYM yng
nghyswllt Strategaeth Rheoli Gweithlu Horizon, mae hefyd yn diffinio sut
y dylid rheoli’r dosbarthu ar y gweithlu (drwy’r Gwasanaeth Rheoli Llety
Gweithwyr) a’r mesurau y dylid eu darparu drwy’r Gronfa Dai i osgoi,
lliniaru a chydbwyso unrhyw effeithiau niweidiol.

4.2.5.2

Gyda golwg ar Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu (a’r goblygiadau
i’r farchnad dai leol yn benodol), mae EA 10 yn datgan y dylai’r
strategaeth sicrhau defnydd etifeddol drwy hyrwyddo llety newydd
parhaol sy’n cwrdd ag anghenion lleol, yn cynnwys y rheini am dai
cymdeithasol, fforddiadwy a thai ar gyfer yr henoed ac anghenion
arbennig ar ôl y cyfnod adeiladu. Dylai’r cynigion gyfrannu hefyd at greu
cymunedau bywiog, bod wedi’u dylunio’n dda a pheidio ag achosi
effeithiau annerbyniol eraill mewn perthynas â thrafnidiaeth, yr
amgylchedd a chymdeithas.

4.2.5.3

Mae EA 10 yn datgan y bydd yn rhaid i hyrwyddwr y prosiect sefydlu
Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr (GRhLlG) os bydd am geisio lletya
gweithwyr adeiladu mewn llety rhent preifat ac er mwyn delio â materion

a all godi o ganlyniad i ddadleoli, er mwyn hwyluso camau i ddatblygu
tai newydd i’w prynu a threfnu’r dulliau gorau o ddefnyddio llety’r sector
rhent preifat a mesurau i osgoi dadleoli.
4.2.5.4

Er bod CSYM yn croesawu’r egwyddor o sefydlu GRhLlG, mae’n pryderu
na fydd defnyddio’r GRhLlG yn orfodol ar gyfer gweithwyr adeiladu ac y
gallai pobl leol gael eu dadleoli o ganlyniad i hynny. Felly, drwy ofynion
a rhwymedigaethau’r GCD, bydd CSYM yn ceisio cysylltu’r
cynigion posibl ar gyfer lliniaru effeithiau â’r GRhLlG er mwyn
sicrhau bod yr effeithiau ar y sector tai yn cael eu rheoli’n briodol.
Er enghraifft, os bydd perchennog tŷ/datblygwr yn derbyn cyfraniad
ariannol am ddarparu llety cudd, cartref gwag neu ddefnyddio safle
segur, amod ar dderbyn y cyllid hwnnw yw y bydd yn ei osod i weithiwr
drwy’r GRhLlG. Bydd hyn yn sicrhau bod rheolaethau priodol ar waith y
gellir eu monitro’n fwy effeithiol.

4.2.5.5

Mae EA 10 hefyd yn nodi’r mesurau lliniaru y dylid eu cael drwy’r Gronfa
Dai. Mae’r rhain yn cynnwys mesurau fel cymhellion i ddarparu tai
newydd (yn cynnwys tai fforddiadwy a thai cymdeithasol), ailddefnyddio
cartrefi gwag a sbarduno’r galw am ddefnyddio’r cyflenwad cudd. Er bod
Horizon wedi ymrwymo i ddarparu Cronfa Dai, ni chafwyd ymrwymiad
cadarn ynghylch gwerth y Gronfa hon, sut y caiff ei darparu ac a fydd y
mecanweithiau cyflawni a gynigiwyd drwy’r Cod Ymarfer Adeiladu a’r
fframwaith monitro yn rhoi’r gallu i ddefnyddio’r gronfa hon. Mae dull
Horizon o ‘fonitro, rheoli a lliniaru’ yn annerbyniol, yn enwedig ar gyfer
effeithiau ar dai oherwydd y cyfnod hir a aiff heibio cyn rhoi’r cynigion
hyn ar waith i liniaru effeithiau.

4.2.6

EA 11 – Cyflenwad Cudd

4.2.6.1

Bydd y gweithlu sy’n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu Prosiect
Wylfa Newydd yn creu cyfleoedd economaidd i’r cymunedau presennol
drwy’r galw am lety. Mae’r cyflenwad yn cynnwys, er enghraifft,
ystafelloedd sbâr sydd ar gael i’w gosod ar rent ac y gellid trefnu iddynt
fod ar gael i weithwyr adeiladu, a fyddai’n ychwanegu at incwm deiliaid
tai. Er mwyn galluogi cymunedau i fanteisio ar y cyfleoedd hyn (a
lleihau’r effeithiau ar sectorau llety eraill – yn enwedig y sector rhent
preifat a thwristiaeth), dylai Horizon fynd ati’n rhagweithiol i hybu,
monitro ac adrodd ar y defnydd o’r cyflenwad cudd drwy’r GRhLlG. Mae
EA 11 yn hyrwyddo’r defnydd o lety cudd ac yn galw am ddarparu
cymorth i ddarpar landlordiaid drwy hyfforddiant a monitro.

4.2.6.2

Yn dilyn arolwg o lety cudd a gynhaliwyd gan Horizon yn 2015, roedd
Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu yn cynnig y dylid lletya 400 o
weithwyr mewn llety cudd. Er hynny, nid oes manylion yn y Strategaeth
ar Lety’r Gweithlu nac yn y wybodaeth am y Gronfa Dai ynghylch sut y
cyflawnir hyn. Mae’r dystiolaeth o ymchwil a gynhaliwyd gan CSYM wrth
baratoi’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol yn awgrymu ei bod yn bosibl bod
rhagor o gapasiti ar gael gan fod 743 o ymatebwyr wedi dweud eu bod
yn barod i gymryd lletywr.

4.2.6.3

Mae CSYM yn cydnabod nad oedd yr arolwg hwn yn gofyn yn benodol
a fyddai pobl yn barod i gartrefu ‘gweithwyr adeiladu Wylfa Newydd’ (e.e.
gallent fod yn barod i osod llety i fyfyriwr neu letywraig, er enghraifft).
Mae’n bosibl bod gwir nifer y bobl sy’n barod i letya un o weithwyr Wylfa
Newydd yn llai na 743 ond, yn yr un modd, gallai fod yn fwy na 400. Er
mwyn lleihau’r effeithiau ar y sectorau llety eraill, bydd CSYM, yn rhan
o’r Gronfa Dai, yn gofyn am gyfraniad ariannol i gymell
perchnogion tai i osod ‘ystafell sbâr’ i weithwyr Wylfa Newydd.
Fodd bynnag, gan gydnabod y gallai hyn fod yn fater sensitif (e.e.
effeithiau ar breswylwyr sy’n agored i niwed, yr henoed a phryderon
posibl o ran diogelu pobl) bydd angen ei reoli a’i fonitro’n ofalus iawn.
Bydd angen i CSYM gymeradwyo’r meini prawf i bennu pwy a fyddai’n
gymwys i gofrestru ei eiddo gyda’r GRhLlG.

4.2.7

EA12 – Llety Twristiaeth

4.2.7.1

Pan fydd Horizon yn lletya gweithwyr adeiladu nad ydynt yn teithio o’u
cartrefi yn y sector llety twristiaeth, bydd CSYM yn ei gwneud yn ofynnol
bod Horizon yn sicrhau na fydd effeithiau economaidd (yn cynnwys y
sector twristiaeth), cymdeithasol, ieithyddol neu amgylcheddol niweidiol
sy’n annerbyniol, yn unol â Pholisïau PS 9 a PS14 yn y CDLlC. Mae
EA 12 yn nodi nifer o fesurau y dylai Horizon eu gweithredu i atal
effeithiau niweidiol ar y sector twristiaeth. Fodd bynnag, mae Horizon
wedi ymdrin â llety twristiaeth drwy asesu’r capasiti presennol a nodi
nifer y gweithwyr y mae’n credu bod modd eu cynnwys yn y sector hwn
heb gael effaith niweidiol. Os nodir effaith annerbyniol drwy fonitro, yna
mae Horizon yn cynnig y bydd hon yn cael ei lliniaru. Mae’r dull
adweithiol hwn yn annerbyniol ac mae wedi’i drafod yn fanwl ym
mhennod ragarweiniol yr Adroddiad Effaith Leol.

4.2.8

EA13a ac EA13b – Defnyddio Carafannau Presennol a Newydd

4.2.8.1

Mae’r defnydd o garafannau presennol a newydd a mathau eraill o lety
nad ydynt yn barhaol wedi’i ddisgrifio’n fanwl uchod (Polisi TAI14 yn y
CDLlC). Mae’r Egwyddorion Arweiniol hyn yn gyson â’r polisi hwn felly
ni fyddant yn cael eu hailadrodd yma.

4.2.9

EA 6 – Cynnal a Gwella Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymunedol

4.2.9.1

Gan fod Horizon yn cynnig lletya 3,000 o weithwyr na fyddant yn teithio
o’u cartrefi mewn llety presennol, bydd yn hanfodol cynnal a gwella
cyfleusterau cymunedol. Mae EA 6 yn datgan bod rhaid i Horizon sicrhau
bod gwasanaethau a chyfleusterau cymunedol, yn cynnwys addysg,
gofal iechyd, TGCh/band eang, cyfleusterau hamdden a gwasanaethau
argyfwng wedi’u darparu ar gyfer cyfnodau adeiladu a gweithredu’r
prosiect.

4.2.9.2

Gan nad oes manylion am y camau arfaethedig i liniaru effeithiau ar
gyfleusterau a gwasanaethau cymunedol, nid yw Horizon wedi

cydymffurfio â’r Egwyddor Arweiniol hon. Mae angen manylion am yr
effeithiau ar wasanaethau a chyfleusterau presennol (yn enwedig
hamdden, gofal iechyd a TGCh/band eang) gan fod rhaid sicrhau na fydd
prosiect Wylfa Newydd yn cael effaith niweidiol ar y cyfleusterau a
gwasanaethau hyn. Yma eto, nid yw lliniaru effeithiau drwy fonitro yn
dderbyniol gan na fydd modd osgoi effeithiau ar y gwasanaethau hyn
oherwydd maint y prosiect.
4.2.10

EA 7 – Gwarchod Iechyd

4.2.10.1

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn cynnwys
saith nod llesiant. Y nod llesiant ‘Cymru iachach’ yw sicrhau “Cymdeithas
lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir
dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol”. Yn NPS
EN-1 (para. 4.13.3) nodir bod adeiladu a gweithredu seilwaith ynni yn
gallu arwain at wahanol fathau o effeithiau uniongyrchol ar iechyd, yn
cynnwys y rheini sy’n gysylltiedig â chynnydd mewn traffig, llygru aer neu
ddŵr, llwch, sylweddau peryglus a gwastraff a sŵn. Mae’n ei gwneud yn
ofynnol bod effeithiau o’r fath yn cael eu hasesu a bod mesurau lliniaru
yn cael eu rhoi ar waith i ddelio ag effeithiau niweidiol lle maent yn codi.

4.2.10.2

Mae iechyd a llesiant yn ystyriaeth bwysig hefyd yng nghyswllt y
gweithwyr a gyflogir i adeiladu a gweithredu Prosiect Wylfa Newydd, yn
enwedig os bydd problemau iechyd neu ddiffyg llesiant yn arwain at fwy
o alw am wasanaethau iechyd presennol Ynys Môn. Heb gael buddsoddi
digonol, bydd cynnydd yn y galw yn creu goblygiadau i gymunedau
presennol o ran argaeledd gwasanaethau. Nod yr Egwyddor Arweiniol
hon yw sicrhau na fydd effaith niweidiol ar eu cyfleusterau a
gwasanaethau a bod iechyd y gweithlu a phreswylwyr presennol yn cael
ei ddiogelu a’i wella.

4.2.10.3

Er bod CSYM yn cydnabod bod y mater hwn yn hollbwysig, yn hytrach
na chynnig ei sylwadau ei hun am faterion iechyd bydd yn gadael i Fwrdd
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Iechyd Cyhoeddus Cymru wneud
hynny ar sail eu harbenigedd. Mae CSYM yn cwrdd â’r sefydliadau hyn
yn fisol yn rhan o Dîm Cymru ac mae’n ymwybodol y byddant yn
cyflwyno sylwadau ysgrifenedig i broses Archwilio’r GCD.

4.2.11

EA 8 – Cefnogi Ffyrdd Iach o Fyw

4.2.11.1

Yn unol ag NPS EN-1, Polisi Cynllunio Cymru, TAN16: Chwaraeon,
Hamdden a Mannau Agored a Pholisi ISA 2: Cyfleusterau Cymunedol
yn y CDLlC, bydd y Cyngor Sir yn gwrthsefyll colli neu ddifrodi mannau
agored a chyfleusterau hamdden presennol, llwybrau cerdded a beicio
ac effeithiau ar gysylltedd seilwaith gwyrdd oni bai fod darpariaeth
briodol yn cael ei gwneud yn eu lle. Mae CSYM wedi cynnal Astudiaeth
Seilwaith Cymdeithasol18, Astudiaeth o Ogledd Ynys Môn19 ac

18
19

Astudiaeth Seilwaith Cymdeithasol CSYM (Atodiad 8F)
Astudiaeth Gogledd Ynys Môn gan Wood (Atodiad 8G)

Astudiaeth Hamdden ar gyfer Canolfannau Hamdden Amlwch a
Chaergybi20. Mae’r astudiaethau hyn wedi dod i’r casgliad bod
cyfleusterau a gwasanaethau presennol eisoes wedi’u gorymestyn ac y
bydd effeithiau’r galw gan Brosiect Wylfa Newydd yn annerbyniol os na
chânt eu lliniaru.
4.2.11.2

Mae hyn yn bwysig yng nghyd-destun tai oherwydd mannau preswyl y
gweithwyr fydd yn pennu lefel yr effaith a’i lleoliad. Mae Horizon yn
datgan y bydd y campws ar y safle ar gael i’w ddefnyddio ar gyfer yr holl
weithwyr na fyddant yn teithio o’u cartrefi, ond mae asesiad CSYM yn
dod i’r casgliad nad yw’n ddigon i 4,000 heb sôn am 7,000.

4.2.11.3

Mae angen cael rhagor o fanylion gan Horizon am y mesurau
arfaethedig i liniaru effeithiau ar gyfleusterau iechyd a hamdden gan nad
yw lefel bresennol y wybodaeth yn dderbyniol.

4.2.12

EA 9a – Cynnal a Chreu Cymunedau Cydlynol

4.2.12.1

Rhaid i Horizon roi pob ystyriaeth i’r posibilrwydd y bydd adeiladu a
gweithredu’r prosiect yn cael effaith ar gydlyniant cymunedol, diogelwch
ac anghydraddoldebau cymdeithasol. Bydd yn hanfodol hefyd iddo roi
pob ystyriaeth i amrywiaeth ddiwylliannol y gweithlu adeiladu er mwyn
sicrhau cydlyniant ac integreiddio effeithiol.

4.2.12.2

Ar sail asesiad o effeithiau cymdeithasol-ddiwylliannol ac ymgynghori â
chymunedau Ynys Môn, bydd CSYM yn disgwyl i Horizon osgoi lletya
niferoedd mawr o weithwyr adeiladu mewn un gymuned oni bai fod modd
sicrhau buddion economaidd-gymdeithasol sylweddol i’r gymuned
honno. Rhaid rheoli dosbarthiad gofodol y gweithwyr drwy’r Gwasanaeth
Rheoli Llety Gweithwyr (GRhLlG) a thrwy gytuno ar drothwyon derbyniol
â CSYM.

4.2.12.3

Nid yw CSYM wedi cael unrhyw fanylion am broffil y gweithlu adeiladu,
felly ni all asesu’r effeithiau a gaiff gweithwyr adeiladu a ddaw i mewn ar
gymunedau Ynys Môn mewn perthynas â chydlyniant cymunedol,
diogelwch ac anghydraddoldebau cymdeithasol. Rhaid cael manylion a
dealltwriaeth ar y lefel hon er mwyn atal effeithiau ar y Gymraeg a’i
diwylliant a dylid osgoi crynodiadau gormodol o weithwyr drwy eu
dosbarthu’n briodol drwy’r GRhLlG.

5.0

Effeithiau a’r Sylfaen Dystiolaeth

5.1

Y Galw am Lety gan Horizon

5.1.1

Man cychwyn y drafodaeth yn y bennod hon yw’r cynnig gan Horizon am
weithlu cyffredinol o 8,500, a nifer uchaf posibl o 9,000, wedi’u rhannu
rhwng:
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a)

b)

c)

2,000 o weithwyr sy’n teithio o’u cartrefi sydd o fewn pellter
teithio rhesymol i’r safle ac yn parhau i feddiannu eu llety
presennol.
3,000 o weithwyr nad ydynt yn teithio o’u cartrefi sy’n
meddiannu gwahanol fathau o lety marchnad breifat yn Ynys
Môn a Thir Mawr Menai, yn cwmpasu perchen-feddiannaeth,
rhentu yn y sector rhent preifat (mewn unedau eiddo cyfan neu
mewn ystafelloedd mewn cartrefi lleol), ac mewn gwahanol
fathau o lety twristiaeth.
4,000 o weithwyr nad ydynt yn teithio o’u cartrefi sydd wedi’u
lletya mewn llety dros dro a godir yn bwrpasol ar y safle neu’n
agos iddo.

5.1.2

Derbynnir bod y tri dosbarth hyn yn fras iawn, ac yn fympwyol i ryw
raddau, mewn cyfnod pan nad yw prif gontractwyr eto wedi’u penodi, a
phan nad oes rhaglenni manwl ar gael o’r camau adeiladu.

5.1.3

Mae’r ffigurau a gafwyd o’r niferoedd bras hyn (er enghraifft,
amcangyfrifon o nifer tebygol y gweithwyr na fyddant yn teithio o’u
cartrefi a allai feddiannu llety cudd, neu leoliad daearyddol gweithwyr
sy’n teithio o’u cartrefi) yn fanwl iawn a gallai ymddangos eu bod yn fanwl
gywir, ond maent i gyd wedi’u cyfyngu gan yr angen i adio i roi’r ffigurau
crwn ym mhob dosbarth bras. Y peth doeth, felly, fydd trin yr
amcangyfrifon manwl fel rhai sy’n dangos trefn bosibl y niferoedd dan
sylw, yn hytrach nag amcangyfrifon manwl gywir.

5.1.4

Felly mae’r Adroddiad Effaith Leol hwn yn ymdrin yn bennaf â’r cynnig
gan Horizon y bydd 3,000 o weithwyr na fyddant yn teithio o’u cartrefi yn
cael eu lletya yn y marchnadoedd tai a thwristiaeth yn Ynys Môn, ac
mae’n dadansoddi’r effaith ddichonol o hynny ar y farchnad dai, yr
economi dwristiaeth, ac ar gymunedau Ynys Môn yn gyffredinol.

5.1.5

Mae Ynys Môn yn economi ymylol, gymharol anghysbell a chanddi
boblogaeth fach, ond un sydd â hunaniaeth ddiwylliannol gryf ac
unigryw. Bydd yr ymyrraeth ddichonol â’r farchnad dai leol gan y
mewnlifiad o weithwyr adeiladu, ac â’r economi hirdymor os troir llety
twristiaeth at gartrefu’r gweithlu adeiladu, yn achosi difrod anadferadwy
i’r gymuned yn Ynys Môn os na chymerir mesurau lliniaru priodol.

5.1.6

Y dystiolaeth o’r modelu disgyrchiant gan Horizon, ac o’r profiad ym
mhrosiect Hinkley Point C, yw y bydd y gweithwyr a ddaw i mewn yn ceisio
byw mor agos i’r safle ag y gellir21; y bydd rhenti’n codi yn yr ardaloedd yr
effeithir arnynt; ac y bydd perchnogion presennol yn gwerthu i elwa o’r
cynnydd mewn prisiau, yn aml i landlordiaid sy’n prynu tai i’w gosod.

5.1.7

Os bydd perchnogion a thenantiaid presennol yn symud o’r ardal, a’r
gweithlu sy’n dod i mewn yn cymryd eu lle mewn llety dros dro, yna bydd
perthnasoedd cymunedol hirsefydlog yn cael eu gwanhau, a’r

21

Cyflwyniad gan Andrew Goodchild i Bartneriaeth Dai Strategol Wylfa Newydd (Tachwedd 2017) (Atodiad 8I)

boblogaeth Gymraeg yn cael ei gwasgaru a’i chanran yn lleihau, ac mae
hyn yn annerbyniol.
5.1.8

Felly nod CSYM yw ceisio sicrhau ateb dichonadwy i gartrefu’r
gweithlu adeiladu a ddaw i mewn a fydd yn galluogi’r farchnad dai
leol, a’r economi dwristiaeth leol, i barhau i weithredu’n arferol
drwy gydol y cyfnod adeiladu, gyda chyn lleied o ymyrraeth â
phosibl. Byddai’r Strategaeth bresennol ar Lety’r Gweithlu
Adeiladu a gynigiwyd gan Horizon yn rhoi straen annerbyniol ar y
farchnad dai ac ar yr economi dwristiaeth.

5.1.9

Strategaeth Horizon yw:
a)

5.1.10

Byddai cynnig Horizon yn galw am ddarparu 3,000 o leoedd gwely yn y
sector preifat (yn y marchnadoedd tai a thwristiaeth):
a)
b)
c)
d)
e)

5.1.11

“The…3,000 non-home-based workers would be accommodated in a
combination of existing capacity sources, including the private rented
sector, tourist accommodation, the owner occupied sector and ‘latent
accommodation” and that this “can provide the opportunity for local
economic benefits from workers using existing accommodation where
there is spare capacity”.

450 o leoedd gwely yn y sector gwestai a gwely a brecwast
650 o leoedd gwely mewn carafannau
400 o leoedd gwely mewn llety cudd
900 o leoedd gwely yn y sector rhent preifat
600 o leoedd gwely yn y sector perchen-feddiannu
Mae Horizon wedi cyfrifo y gall tua 9,715 o leoedd gwely fod ar gael
ledled Ynys Môn a Thir Mawr Menai:

Ffynhonnell: 6.3.9 Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol C: Project-wide effects: Atodiad C1-2
Technical Appendix Socio economics, Tabl 3-12, t48

5.1.12

Mae model disgyrchiant Horizon yn awgrymu y byddai ychydig mwy nag
un rhan o dair o’r holl leoedd gwely y byddai eu hangen yn cael eu
sicrhau yng Ngogledd Ynys Môn, ac ychydig llai nag un rhan o dair yng
Ngorllewin Ynys Môn:

Ffynhonnell: 8.4 Strategaeth ar Lety’r Gweithlu, t42

5.1.13

Byddai cynigion Horizon yn arwain at letya gormod o’r gweithwyr nad
ydynt yn teithio o’u cartrefi yng Ngogledd Ynys Môn a Gorllewin Ynys
Môn:

Tabl 1: Y defnydd o’r stoc sydd ar gael

Ffynhonnell: drwy gyfrifo ar sail: 6.3.9 Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol C: Project-wide effects:
Atodiad C1-2 Technical Appendix Socio economics, Tabl 3-6 a 3-12

5.1.14

Mae’r tabl yn dangos mai yng Ngogledd Ynys Môn y byddai’r nifer mwyaf
o leoedd gwely yn cael ei gymryd ar gyfartaledd yn yr holl fathau o
ddeiliadaeth, ac y byddai’r galw’n fwy na’r cyflenwad sydd wedi’i
amcangyfrif yn y deiliadaethau perchen-feddiannaeth, sector rhent
preifat a llety cudd. Byddai hanner yr holl lety i ymwelwyr yng Ngogledd
Ynys Môn yn cael ei ddefnyddio drwy’r flwyddyn ar gyfer gweithwyr nad
ydynt yn teithio o’u cartrefi.

5.1.15

Os yw’r cyflenwad yng Ngogledd Ynys Môn i gynyddu i ateb y galw
disgwyliedig, byddai angen cynnydd digonol mewn prisiau lleol i ysgogi
cynnydd o fwy na dwywaith yn nifer yr unedau eiddo a werthir gan
berchen-feddianwyr, cynnydd o ddwy ran o dair yn y trosiant yn y sector
rhent preifat, a chynnydd o un rhan o bump yng nghyfran y perchnogion
cartrefi presennol sy’n barod i osod ystafelloedd ar rent (galw cudd) nag
mewn rhannau eraill o Ynys Môn.

5.1.16

I’r graddau nad oedd y cyflenwad yn cynyddu yng Ngogledd Ynys Môn,
byddai’r galw yn goferu i Orllewin a De Ynys Môn, gan gynyddu prisiau
yn yr ardaloedd hyn i raddau sy’n ddigonol i greu cydbwysedd rhwng y
cyflenwad a’r galw.

5.1.17

Mae’r Strategaeth ar Lety’r Gweithlu a gynigiwyd gan Horizon yn
dibynnu yn y bôn ar y gallu i gymryd yr holl gapasiti sydd ar gael
yn y farchnad breifat yn ystod pedair blynedd cyntaf y cyfnod
adeiladu, a dim ond erbyn pedwerydd chwarter Blwyddyn 4 y
byddai’r cyntaf o’r safleoedd Llety Gweithwyr Dros Dro (LlGDD) yn
weithredol. Mae hyn yn annerbyniol ac yn galw am fesurau lliniaru
drwy gyflenwi unedau newydd a darparu’r campws ar y safle yn
gynharach.

5.1.18

Wedyn mae’r LlGDD yn cael ei leihau ar ôl y cyfnod prysuraf ym
mhedwerydd chwarter Blwyddyn 8 yn gyflymach na’r gostyngiad yn nifer
y gweithlu, fel y bydd angen cynyddu’r cyflenwad yn y farchnad breifat
yn ystod tair blynedd olaf y cyfnod adeiladu (gweler Atodiad 8J).

5.1.19

Ar sail tystiolaeth a dadansoddiad CSYM, mae CSYM yn credu bod
Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu yn ddiffygiol gan ei bod:
a)
b)
c)

Yn galw am ddefnyddio cyfran rhy fawr o lety’r sector preifat, gan
amharu ar weithrediad arferol y marchnadoedd tai a thwristiaeth;
Yn canolbwyntio’n ormodol ar Ogledd a Gorllewin Ynys Môn, gan
ymyrryd a dadleoli pobl a chymunedau lleol yn yr ardaloedd hynny;
Yn dibynnu gormod ar ddarparwyr y sector preifat yn ystod y
cynnydd cynnar, cyflym yn nifer y gweithlu, gan gymryd 500 o
leoedd gwely mewn tri mis yn nhrydydd chwarter Blwyddyn 4 a 700
ychwanegol yn y tri mis nesaf ym mhedwerydd chwarter Blwyddyn
4 cyn i’r LlGDD ddod yn weithredol.

5.1.20

Yn y bennod hon, edrychir ar bob un o’r pwyntiau a amlinellwyd uchod
(ynghyd ag effeithiau eraill fel fforddiadwyedd) a darperir tystiolaeth i
ddangos pam y mae CSYM yn gwrthwynebu’r Strategaeth ar Lety’r
Gweithlu a gynigiwyd gan Horizon.

5.1.21

Mae’r amcangyfrif o gyfran y llety gwag yn Ynys Môn y bydd y gweithlu
ar gyfer Wylfa Newydd a ddaw i mewn i Ynys Môn yn gallu ei chymryd
heb amharu ar weithrediad arferol y marchnadoedd tai a thwristiaeth yn
fater o farn. Mae CSYM yn credu y byddai hyd at 10% o gyfanswm y

farchnad sydd ar gael yn gallu cael ei gymryd gan weithwyr Wylfa
Newydd heb amharu’n sylweddol ar eu gweithrediad arferol.
5.1.22

Mae’r cynnig gan Horizon yn dibynnu ar y gallu i gartrefu mwy na 2,400
o weithwyr Wylfa Newydd nad ydynt yn teithio o’u cartrefi dros gyfnod o
ddwy flynedd (chwarter cyntaf Blwyddyn 3 hyd bedwerydd chwarter
Blwyddyn 4) cyn i unrhyw ran o’r LlGDD ddod yn weithredol. Disgwylir i’r
marchnadoedd tai a thwristiaeth ddwyn y rhan fwyaf o’r pwysau hyn,
gyda’r nifer yn y sector preifat yn codi i 2,855 erbyn trydydd chwarter
Blwyddyn 5, ac wedyn yn amrywio nes cyrraedd y nifer uchaf o 3,000
ddwy flynedd yn ddiweddarach ym mhedwerydd chwarter Blwyddyn 7.

5.1.23

Mae Ffigur 1 isod yn dangos y cynnydd cyflym yn nifer y lleoedd gwag a
gymerir yn y sector preifat yn ôl cynnig Horizon hyd at drydydd chwarter
Blwyddyn 4 a fydd yn parhau tan drydydd chwarter Blwyddyn 5 gan
gyrraedd cyfanswm o 2,855.

Ffigur 1: Y gweithwyr nad ydynt yn teithio o’u cartrefi yn y sector preifat a LlGDD

5.1.24

Mae’r cynnig gan Horizon hefyd yn canolbwyntio’n llwyr ar ofyn a oes
stoc ddigonol i ateb y galw mwyaf ar gyfer 7,000 o weithwyr nad ydynt
yn teithio o’u cartrefi. Nid yw’n ystyried y pwysau ar y farchnad yn ystod
y cynnydd cyflym yn nifer y gweithlu (rhagwelir y bydd tua 1,175 o
weithwyr yn cyrraedd ac yn dod o hyd i lety yn y farchnad yn y chwe mis
rhwng dechrau trydydd chwarter Blwyddyn 4 a diwedd pedwerydd
chwarter Blwyddyn 4).

5.2

Amcangyfrif o’r Cyflenwad o Lety

5.2.1

Cynhyrchwyd cryn nifer o amcangyfrifon gwahanol o’r cyflenwad
dichonol, neu debygol, neu fforddiadwy o lety i gwrdd ag anghenion y
3,000 o weithwyr na fyddant yn teithio o’u cartrefi sy’n debygol o fyw yn
yr Ardal Economaidd-gymdeithasol Allweddol. Mae crynodeb o’r ffigurau
diweddaraf sydd ar gael yn Nhabl 2 isod:

Tabl 2: Cymharu Amcangyfrifon o’r Cyflenwad (lleoedd gwely)

Ffynonellau: Amcangyfrifon gan Horizon o: Wylfa Newydd Project 8.4 Workforce
Accommodation Strategy, Tabl 6.5, t37, Horizon, Mai 2018

5.2.2

Cafwyd amcangyfrifon CSYM/Wood o: Isle of Anglesey CC
Construction Workers Accommodation. Draft Position Statement. Mai
2017

5.2.3

Sylwer: Nid yw Horizon wedi gwneud amcangyfrif annibynnol o’r galw
am lety cudd ond yn hytrach wedi mabwysiadu amcangyfrif CSYM o’r
Asesiad o’r Farchnad Dai Leol (2015).

5.2.4

Mae’r amcangyfrifon hyn o leoedd gwely wedi’u trosi’n niferoedd eiddo
(llety y gall mwy nag un person ei feddiannu) ac ystafelloedd
(meddiannu gan un person yn unig) yn Nhabl 3 drosodd:

Tabl 3: Amcangyfrifon o’r cyflenwad sydd ar gael (unedau eiddo ac ystafelloedd)

Ffynhonnell: wedi’i gyfrifo ar sail y tabl uchod.

Nodiadau:
a) Cymerir mai dim ond un aelod o’r gweithlu fydd yn meddiannu unedau
eiddo perchen-feddiannaeth, pa un a fydd aelodau eraill o’r teulu yn
preswylio ynddynt neu beidio.
b) Yn achos cartrefi gwag, mae CSYM yn amcangyfrif y bydd y gyfran a
rennir yn llai, ac y bydd 320 o gartrefi gwag yn gallu cartrefu 520 o
weithwyr (1.6 person y cartref).
c)
Yn y sector rhent preifat, unedau hunanddarpar a charafannau, cymerir
y bydd dau weithiwr yn rhannu pob uned ar gyfartaledd.
5.2.5 Mae’n glir bod gwahaniaethau sylweddol iawn rhwng yr amcangyfrifon o’r llety
sydd ar gael a gynhyrchwyd gan Horizon a CSYM/Wood (Amec Foster Wheeler
cyn hynny) yn 2016. Un o’r rhesymau dros gomisiynu gwaith gan Brifysgol
Caergrawnt oedd dymuniad CSYM i gael asesiad a dilysiad annibynnol o’r
amcangyfrifon o’r galw a’r cyflenwad. Bydd hyn yn galluogi CSYM wedyn i gael
dealltwriaeth o’r mesurau sydd eu hangen i sicrhau bod Horizon yn lliniaru’r
effeithiau ar y sectorau tai a thwristiaeth yn ddigonol. Elfen allweddol yn hynny
yw’r cyflenwad o dai i gwrdd â’r galw sylweddol hwn yn y dyfodol.
5.2.6 Mae’r dystiolaeth sydd gan CSYM (gweler Atodiad 8K) yn dangos y bydd angen
520 o unedau ychwanegol yn y sector perchen-feddiannu a’r sector rhent preifat
er mwyn cyflawni Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu, a pheidio â chael
effaith sylweddol ar y sector tai. Nid yw hyn yn cynnwys y cyflenwad cudd.

5.2.7 Mae’r daenlen (gweler Atodiad 8L) yn dangos y byddai galw am gyfanswm o
tua 750 o gartrefi annibynnol yn y ddwy flynedd rhwng chwarter cyntaf
Blwyddyn 3 a phedwerydd chwarter Blwyddyn 4 yn y sector perchen-feddiannu
a’r sector rhent preifat.
5.2.8 Gwerthir tua 1,000 o gartrefi bob blwyddyn yn Ynys Môn, a phrynir tua 165 o’r
rhain gan landlordiaid preifat. Mae trosiant yn y stoc bresennol yn y sector rhent
preifat yn ychwanegu tua 235 o eiddo ychwanegol i’w gosod. Felly cyfanswm
yr unedau eiddo sy’n cael eu gwerthu a’u gosod yw tua 1,240 y flwyddyn.
5.2.9 Gall fod yn rhesymol cymryd y bydd y farchnad dai yn gallu dygymod â gwerthu
a gosod 10% o’r unedau eiddo i’r gweithlu sy’n dod i mewn, neu tua 124 y
flwyddyn neu 30 y chwarter, heb ymyrryd â’i gweithrediadau arferol.
5.2.10 Byddai hyn yn darparu tua 250 o unedau dros y cyfnod o ddwy flynedd, fel y
bydd angen cynnydd o 520 o unedau yn y stoc anheddau dros y ddwy
flynedd, a 310 o’r rheini yn y ddau chwarter olaf, sef trydydd a
phedwerydd chwarter Blwyddyn 4.
5.2.11 Er ei bod yn glir nad yw CSYM yn disgwyl i Horizon adeiladu 520 o unedau
newydd22, bydd angen cyflawni cyfuniad o fesurau drwy’r Gronfa Dai i
ddarparu’r unedau ychwanegol hyn er mwyn osgoi effeithiau niweidiol
arwyddocaol ar y sectorau tai a llety twristiaeth. Bydd y mesurau hyn yn
cynnwys ailddefnyddio cartrefi gwag, darparu cyfraniad ariannol er mwyn i
CSYM adeiladu tai parhaol newydd a darparu cyfraniad ariannol i weithredu
‘Cronfa Safleoedd Segur’ a fydd yn rhoi hwb i ddatblygu tai ar safleoedd y
cafwyd caniatâd cynllunio ar eu cyfer. Mae rhagor o fanylion am gynigion ar
gyfer lliniaru yn adran 7.0 o’r Bennod hon.
5.2.12 Polisi CSYM yw sicrhau na fydd darparu llety i weithwyr Wylfa Newydd sy’n
dod i mewn na fyddant yn teithio o’u cartrefi o adnoddau presennol yn y
marchnadoedd tai preifat a thwristiaeth yn amharu ar weithrediadau arferol y
marchnadoedd hyn. Dylai gweithrediadau’r preswylwyr presennol, a’r rheini
sy’n dymuno symud i Ynys Môn i fyw, yn ogystal â’r farchnad dwristiaeth sy’n
hanfodol i’r economi, gael parhau yn y ffordd arferol drwy gydol y cyfnod o 11
mlynedd o adeiladu Wylfa Newydd.
5.3

Perchen-feddiannu / Codi Tai o’r Newydd

5.3.1 Mae safbwynt CSYM a Strategaeth Horizon wedi’u seilio’n rhannol ar yr
effeithiau o ychwanegu at y stoc dai drwy gyrraedd y targedau ar gyfer darparu
tai newydd sydd yn y CDLlC. Fodd bynnag, mae’r gallu i gyflawni’r targedau hyn
yn dibynnu i raddau helaeth ar weithredoedd datblygwyr tai nad yw eu hasesiad
o broffidioldeb datblygu dros y blynyddoedd nesaf yn hysbys.
5.3.2 Mae Horizon yn cyfeirio at y posibilrwydd y bydd y Gronfa Dai:
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Nifer cyfan yr unedau (nid lleoedd gwely) sydd eu hangen erbyn pedwerydd chwarter Blwyddyn 4 yw 1,600,
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fod yn ychwanegiad net i’r 32 y chwarter y rhagdybir y byddant ar gael er mwyn atal effeithiau niweidiol.

a)

Yn cynnig cymhellion i ddarparu tai newydd, yn cynnwys tai fforddiadwy, i gwrdd
â’r galw cynyddol ac i ddarparu gwaddol23. Fodd bynnag, nid oes ymrwymiad
manwl o ran y ffordd y bydd y cymhellion hyn yn gweithio, na faint y bydd yn ei
gostio. Yn yr adran sy’n dilyn, dadansoddir y targedau ar gyfer tai yn y CDLlC
a’r ffordd y mae’r polisi wedi’i ddatblygu i gwrdd â’r cynnydd sylweddol hwn yn
y galw am dai (o ganlyniad i brosiect Wylfa Newydd a phrosiectau mawr eraill).

5.4

Targedau tai yn y CDLlC

5.4.1 Mae’r CDLlC yn pennu darpariaeth gyfan o dai newydd yn Ynys Môn dros
gyfnod y cynllun rhwng dechrau 2015/16 a 2026 o 3,186 o anheddau, sef allbwn
cyfartalog o tua 320 y flwyddyn. (Mae rhaglen cyfnod adeiladu Wylfa Newydd
yn para wyth mlynedd: gan gymryd y bydd gwaith yn dechrau ar y safle yn 2020,
ni fyddai’n cael ei gwblhau tan 2028, ddwy flynedd ar ôl cyfnod y CDLlC
presennol.)
5.4.2 Mae’r CDLlC yn nodi chwe safle sy’n dod i gyfanswm o 225 o anheddau o dan
bolisi Tai 5, a 105 o anheddau ychwanegol mewn clystyrau gwledig o dan bolisi
Tai 6, a’r cyfan ohonynt yn dai fforddiadwy. Bwriedir darparu 354 o anheddau
fforddiadwy ychwanegol ar safleoedd cymysg gan ddefnyddio cytundebau
A106, neu 11.6% o’r 3,029 o anheddau sy’n weddill.
5.4.3 Yn y canolfannau gwasanaeth trefol, yn y rhan fwyaf o’r canolfannau
gwasanaeth lleol (ac eithrio Biwmares a Rhosneigr), ac yn y pentrefi
gwasanaeth, ni fydd gofyniad am gysylltiad lleol mewn perthynas â thai
fforddiadwy, a bydd hyn yn darparu 345 o anheddau. Bydd gofyniad am
gysylltiad lleol mewn perthynas â’r 340 o anheddau fforddiadwy sy’n weddill.
5.4.4 Mae’r tueddiadau poblogaeth sylfaenol yn Ynys Môn yn golygu y bydd y
boblogaeth yn lleihau tan 2026, ac y bydd nifer yr anheddau sydd eu hangen
yn cynyddu tua 50 y flwyddyn gan fod nifer yr aelwydydd yn cynyddu ychydig
yn gynt na’r gostyngiad yn y boblogaeth.
5.4.5 Byddai’r senario ‘cynnydd ar sail swyddi’ yn y CDLlC yn galw am gynnydd
blynyddol yn nifer yr anheddau o tua 270 y flwyddyn ar ben y twf ‘naturiol’ yn
nifer yr aelwydydd. Fodd bynnag, effaith y senario ‘cynnydd ar sail swyddi’
fyddai cynyddu nifer y bobl sy’n cymudo o Ynys Môn i weithio yng Ngwynedd,
Conwy a mannau eraill: byddai nifer yr anheddau sydd eu hangen i gwrdd ag
unrhyw dwf yn y gweithlu yn Ynys Môn yn llai na 270 y flwyddyn.
5.4.6 Er y byddai cynnydd yn y stoc dai yn gallu darparu cydbwysedd damcaniaethol
rhwng y cyflenwad presennol a’r cynnydd yn y galw a grëir gan Wylfa Newydd,
nid oes sicrwydd na fyddai ffactorau eraill yn effeithio ar y marchnadoedd
perchen-feddiannu neu rent preifat. Er enghraifft, byddai newid mewn prisiau o
ganlyniad i’r galw cynyddol a’r pŵer gwario sydd gan weithwyr nad ydynt yn
teithio o’u cartrefi yn gallu cymell perchnogion presennol i werthu neu i
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landlordiaid presennol gael meddiant ac ailosod eiddo am renti uwch. Yn y ddau
achos, byddai hyn yn gallu arwain at werthu neu osod y cyflenwad i weithwyr
Wylfa Newydd, ond gallai arwain yn yr un modd at werthu neu osod eiddo i fwy
o fewnddyfodiaid, gan beri na fydd teuluoedd presennol yn gallu cystadlu yn y
farchnad. Mae hyn yn achosi pryder neilltuol wrth ystyried tenantiaid/
preswylwyr sy’n fwy agored i niwed a’r perygl o ddigartrefedd.
5.4.7 Mae’n glir bod hyn yn annerbyniol ac yn galw am gamau lliniaru rhagweithiol
i atal y risg o’r effaith hon. Fel y nodwyd uchod, nod CSYM yw gweithredu mewn
ffordd ddichonadwy sy’n osgoi, yn lliniaru ac yn cydbwyso effeithiau dichonol er
mwyn caniatáu i’r farchnad dai weithredu’n arferol. Er mwyn sicrhau hyn, mae
angen amrywiaeth o fesurau lliniaru.
5.4.8 Er mwyn osgoi effeithiau, er enghraifft, byddai CSYM yn cymell (drwy drafod â
Llywodraeth Cymru) atal adran 173 o Ddeddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 er
mwyn atal troi allan tenantiaid sector preifat, yn enwedig tenantiaid sy’n fwy
agored i niwed, heb achos priodol. Mesur posibl arall i osgoi effeithiau yw cadw
rhenti’n isel a chyfraddau meddiannu yn uchel yn y LlGDD er mwyn ei wneud
yn fwy deniadol na pherchen-feddiannu a’r sector rhent preifat. Er mwyn lliniaru
effeithiau, byddai CSYM yn galw am gynnydd yn y cyflenwad o gartrefi i gwrdd
â’r galw er mwyn atal cynnydd ym mhrisiau tai a sicrhau na fydd pobl leol yn
cael eu prisio allan o’r farchnad. Mae hyn yn neilltuol o bwysig yng nghyswllt y
Gymraeg a’i diwylliant. Mae rhagor o fanylion am y cynigion hyn ar gyfer camau
lliniaru yn adran 7.0 o’r bennod hon.
5.4.9 Ar hyn o bryd, mae’r targedau ar gyfer adeiladu tai newydd yn y CDLlC yn
dibynnu’n bennaf ar weithgarwch yn y sector preifat, gan ddatblygwyr tai neu
berchnogion tir. Darperir y cyflenwad o dai fforddiadwy fel cyfran ar safle
marchnad agored neu drwy gynlluniau sy’n cynnwys tai fforddiadwy yn unig gan
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae CSYM hefyd wedi cael caniatâd
i godi tai Cyngor a bydd hefyd yn darparu unedau fforddiadwy ychwanegol yn
y dyfodol. Er 2011, cwblhawyd 220 o unedau fforddiadwy yn Ynys Môn.
5.4.10 Mae adolygiad o’r Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai a gyhoeddwyd
ar gyfer Ynys Môn am y cyfnod rhwng 2011 a 2017 yn dangos bod 908 o
unedau wedi’u cwblhau ar gyfradd o 151 annedd y flwyddyn.
5.5

Y Galw gan Staff Proffesiynol, Rheoli a Goruchwylio

5.5.1 Rhagdybiaeth bresennol Horizon wrth gynllunio yw y bydd staff proffesiynol,
rheoli a goruchwylio yn 2,000 o’r cyfanswm o 9,000, neu 22%. Dim ond 12%
(237 o weithwyr) o’r 2,000 o weithwyr a fydd yn teithio o’u cartrefi y rhagwelir y
byddant yn staff proffesiynol, rheoli a goruchwylio. Mae’n ymddangos yn bosibl
iawn y bydd y 1,750 o staff proffesiynol, rheoli a goruchwylio na fyddant yn
teithio o’u cartrefi yn debygol o ffafrio cael eu llety annibynnol eu hunain yn
hytrach na byw ar y campws Llety Gweithwyr Dros Dro (LlGDD) ar y safle, a
chredir ei bod yn debygol y bydd yn well ganddynt lety parhaol na charafannau.
5.5.2 Os yw’r farn am ddewisiadau llety yn gywir (neu’n debygol o fod yn gywir), yna
mae’n debygol y bydd bron 60% o’r 3,000 o weithwyr na fyddant yn teithio o’u

cartrefi (1,800 o bobl) sy’n chwilio am lety yn y farchnad breifat yn ffafrio llety
unigol (yn hytrach na llety a rennir), mewn llety parhaol yn hytrach na
charafannau. Ni fydd pob un o’r rhain o reidrwydd yn chwilio am lety
annibynnol: mae’n debygol y bydd ystafelloedd sy’n cynnig llety tebyg i lety
gwely a brecwast (yn cynnwys llety cudd), neu ystafelloedd mewn gwestai a
thai llety yn ddeniadol i staff coler wen a fydd ar y safle am gyfnodau byr yn
unig. Gelwir llety o’r math hwn yn ‘llety â gwasanaeth’ yn Nhabl 4 isod, sy’n
cymharu amcangyfrif CSYM yn Ionawr 2017 o’r dosbarthiad posibl o wahanol
fathau o lety/deiliadaeth ymysg staff coler wen (a baratowyd gan Amec Foster
Wheeler yn 2016) ag amcangyfrif gwahanol o’r mathau o ddeiliadaeth a ffefrir
a baratowyd gan Brifysgol Caergrawnt.
5.5.3 Mae niferoedd y staff proffesiynol wedi’u haddasu yn ôl y gyfradd ar sail
rhagdybiaeth bresennol Horizon wrth gynllunio am gyfanswm staff proffesiynol
o 1,998, a 1,761 ohonynt yn rhai na fyddant yn teithio o’u cartrefi. Cadwyd y
cyfrannau am gyfnod yr arhosiad, a’r cyfrannau staff yn ôl y flwyddyn adeiladu,
fel yr oeddent yn yr amcangyfrifon ym mhapur CSYM yn 201724. Mae’r
amcangyfrifon o niferoedd staff ym mhob blwyddyn adeiladu yn arwain at
niferoedd mwy o lawer o staff proffesiynol ar y safle yn nwy flynedd olaf y
cyfnod adeiladu nag y darparwyd ar eu cyfer yn amcangyfrifon presennol
Horizon o nifer y gweithlu. Y rheswm dros hyn yw bod CSYM yn credu y bydd
nifer o’r rolau proffesiynol a rheoli hyn yn troi’n rolau gweithredu ar ôl dwy
flynedd olaf y cyfnod adeiladu, profi a chomisiynu.
Tabl 4: Staff proffesiynol, rheoli a goruchwylio: amcangyfrifon o ddeiliadaethau

Staff proffesiynol, rheoli a goruchwylio: amcangyfrifon o ddeiliadaethau (%)
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Sylwer: Gall ‘llety â gwasanaeth’ fod mewn gwestai, tai llety, llety gwely a brecwast neu lety cudd.

5.5.4 Mae’r amcangyfrif arall a gyflwynwyd gan Brifysgol Caergrawnt (ar ochr dde Tabl
4 uchod) yn cymryd y bydd yn well gan staff proffesiynol sydd ar y safle am fwy na
24

Datganiad Safbwynt CSYM ar Lety Gweithwyr Adeiladu (Atodiad 8C)

saith mis ar y tro beidio â defnyddio’r Llety Gweithwyr Dros Dro. Cymerir y bydd
cyfran fwy o staff sydd ar y safle am gyfnodau hirach yn ffafrio prynu llety yn hytrach
na’i rentu (mae hyn yn debygol yn enwedig yn achos y staff hynny sy’n debygol o
barhau i weithio yn Wylfa Newydd mewn rolau gweithredu wedyn).
5.5.5 Nid yw’n debygol y bydd y rolau hyn yn para llai na 6 mis. Fodd bynnag, cymerir
y bydd 75% o’r staff sydd ar y safle am lai na 6 mis yn aros yn y LlGDD neu
(25%) mewn llety â gwasanaeth. Ni fyddant yn prynu neu’n rhentu eiddo am
gyfnod mor fyr. Mae’r amcangyfrifon o niferoedd y staff proffesiynol, yn ôl y math
o lety a deiliadaeth, sy’n codi o’r ddau ddull amcangyfrif wedi’u dangos yn Nhabl
5 isod. Mae CSYM yn derbyn y gall rhai staff proffesiynol, rheoli a goruchwylio
feddiannu’r LlGDD am gyfnodau hirach na 6 mis (e.e. 8 – 12 mis), ond mae
CSYM yn credu ei bod yn annhebygol iawn y bydd staff rheoli a gyflogir am
gyfnodau hirach yn aros yn y LlGDD a hwythau’n gallu fforddio mathau eraill o
lety unigol yn rhwydd (gweler yr adran ar fforddiadwyedd isod).
Tabl 5: Staff Proffesiynol – cymharu’r amcangyfrifon am ddaliadaethau

5.5.6 Mae Tabl 5 yn dangos y byddai newid yn y rhagdybiaethau am fathau o lety a
deiliadaeth yn arwain at newid rhwng deiliadaethau. Byddai’r rhagdybiaethau
gwahanol yn yr amcangyfrif ‘amgen’ yn arwain at lai o ddefnydd o’r LlGDD gan
staff proffesiynol, defnydd a fyddai bron yr un fath o’r sector rhent preifat a llety
twristiaeth cudd, ond cynnydd sylweddol mewn perchen-feddiannaeth. Byddai
newid tuag at berchen-feddiannaeth yn arwain at feddiannu mwy o unedau eiddo,
os cymerir ei bod yn well gan staff proffesiynol beidio â rhannu llety. Credir bod hyn
yn fwy tebygol gan na fydd staff proffesiynol (h.y. rheolwyr a goruchwylwyr) am
rannu llety â gweithwyr y gallent fod yn eu rheoli a byddant yn gallu fforddio unrhyw
eiddo bron yn Ynys Môn (gweler eto yr adran ar Fforddiadwyedd isod). Mae
Horizon wedi amcangyfrif y bydd 25% o staff proffesiynol yn dod â phartneriaid a
dibynyddion, ac mae’n annhebygol iawn y bydd y grŵp hwn am rannu llety25.
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5.5.7 Nid yw’r canlyniadau hyn yn golygu y byddai unrhyw ostyngiad yn nifer y lleoedd
gwely sydd eu hangen yn y LlGDD: byddai’r 400 o leoedd gwely yn y LlGDD
sydd heb eu meddiannu gan staff proffesiynol yn rhai a fydd ar gael i weithwyr
eraill. Cymharir y dosbarthiad posibl rhwng deiliadaethau yn Nhabl 6 isod, sy’n
cynnwys y dosbarthiad y mae Horizon yn ei gynnig rhwng deiliadaethau ar gyfer
y 3,000 o weithwyr na fyddant yn teithio o’u cartrefi.
Tabl 6: Crynodeb o’r amcangyfrifon ar gyfer gwahanol ddeiliadaethau

5.5.8 Mae’r rhagdybiaeth hon y bydd yn well gan staff proffesiynol, rheoli a
goruchwylio gael llety unigol na llety a rennir yn hanfodol bwysig gan y bydd
yn rhoi mwy o straen ar y farchnad dai leol. Mae hyn yn cynnwys unedau eiddo
llai o 1 a 2 ystafell wely ar gyfer meddiannaeth sengl yn ogystal ag unedau
eiddo mwy o 3 a 4 ystafell wely ar gyfer gweithwyr a fydd yn dod â’u teuluoedd.
5.5.9 O ran effaith, ar sail y dystiolaeth a’r rhagdybiaethau uchod, mae CSYM yn
credu y bydd effaith negyddol ar y farchnad dai leol a llety twristiaeth (llety â
gwasanaeth) os na fydd cynnydd cymesur yn y cyflenwad o dai sydd ar gael.
Nid yw maint a chwmpas y Gronfa Dai arfaethedig yn rhoi hyder i CSYM y
bydd yr effeithiau hyn yn cael eu rheoli a’u lliniaru’n briodol.
5.5.10 Mae CSYM yn mynnu y ceir Cronfa Dai hyblyg i liniaru’r effeithiau ar y
sector tai yn Ynys Môn. Er bod angen rhywfaint o hyblygrwydd (h.y. i
ddarparu ar gyfer prisiau tir, safleoedd segur nad ydynt ar gael neu’n dod
ymlaen etc.), byddai’r Gronfa Dai hon yn rhoi’r gallu i ddarparu’r unedau
ychwanegol sydd eu hangen i liniaru’r effeithiau ar y sectorau tai a thwristiaeth.

5.6

Effaith y gostyngiad mewn gweithgarwch adeiladu

5.6.1 Bydd y cynnydd yn y gweithlu adeiladu yn creu cynnydd yn y galw am dai, ond
bydd lleihau’r gweithlu wrth i’r gwaith adeiladu ddod i ben yn debygol o gael
effaith sylweddol iawn ar y farchnad dai yn Ynys Môn.
5.6.2 Rhwng y flwyddyn adeiladu brysuraf ym mhedwerydd chwarter Blwyddyn 7 a
thrydydd chwarter Blwyddyn 9, 18 mis yn ddiweddarach, bydd tua 900 o
gartrefi’n cael eu gadael yn wag gan y gweithwyr sy’n ymadael. Byddai hyn yn
cyfateb bron i gyflenwad dros naw mis, neu gynnydd o 50% dros y 18 mis. Bydd
hyn yn creu gorgyflenwad ac yn gostwng prisiau nes bydd y gorgyflenwad wedi’i
leddfu gan y farchnad. Os gall y farchnad dai dderbyn cynnydd o 10% yn y
cyflenwad mewn chwarter blwyddyn (gwerthu a gosod tua 30 o unedau eiddo),
byddai’n cymryd 30 chwarter, neu fwy na saith mlynedd, i’r gorgyflenwad hwn
beidio ag effeithio ar brisiau.
5.6.3 Er bod CSYM yn cydnabod y bydd angen 520 o unedau ychwanegol i ateb y
galw yn y cyfnod prysuraf, mae’r risg i’r sector tai ar ôl y cyfnod prysuraf hefyd
yn peri pryder mawr. Bydd CSYM yn ei gwneud yn ofynnol i fesurau gael
eu cymryd i sicrhau gostyngiad graddol yn y defnydd o lety preifat gan
weithwyr adeiladu a bod yr unedau hyn yn cael eu gwerthu ar y farchnad
agored a/neu eu trosglwyddo i CSYM/Landlord Cymdeithasol
Cofrestredig yn raddol er mwyn rheoli’r effeithiau ar y sector tai.
5.6.4 Mae Ffigur 2 isod yn dangos, yn achos unedau eiddo annibynnol yn y sectorau
perchen-feddiannu a rhent preifat, y bydd y cynnydd rhwng un chwarter a’r
nesaf yn fwy na 10% o’r unedau eiddo gwag a fydd ar gael ar y farchnad mewn
14 chwarter rhwng chwarter cyntaf Blwyddyn 3 a phedwerydd chwarter
Blwyddyn 7.

Ffigur 2: Cynnig Horizon: cynnydd/gostyngiad chwarterol yn y defnydd o unedau
eiddo perchen-feddiannu a rhent preifat

5.6.5 Mae Ffigur 2 uchod hefyd yn dangos y broblem groes: wrth i’r gweithlu leihau
o’i nifer mwyaf ym mhedwerydd chwarter Blwyddyn 7, rhagwelir y bydd 650 o
unedau eiddo yn dod yn ôl ar y farchnad yn y tri chwarter rhwng chwarter
cyntaf Blwyddyn 8 a thrydydd chwarter Blwyddyn 8, neu’r cyflenwad arferol
mewn hanner blwyddyn o unedau eiddo gwag i’w gwerthu neu eu gosod ar
ben y trosiant arferol yn y farchnad dai o fewn cyfnod o naw mis.
5.6.6 Mae hyn yn debygol o ostwng prisiau yn y farchnad am gyfnod hir, am
flynyddoedd o bosibl, nes bydd y gorgyflenwad hwn wedi’i glirio.
5.6.7 Mae’r adrannau canlynol o’r Ateb hwn yn rhoi amcangyfrifon manwl o’r
cyflenwad yn y meysydd allweddol yn y sectorau rhent preifat a thwristiaeth.

5.7

Cyfansoddiad Aelwydydd y Gweithwyr nad ydynt yn Teithio o’u Cartrefi
(Nifer y Partneriaid a Dibynyddion)

5.7.1 Darperir amcangyfrifon o gyfansoddiad tebygol aelwydydd y gweithwyr nad
ydynt yn teithio o’u cartrefi yn yr asesiad o’r effaith ar wasanaethau cyhoeddus
yn y Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol C, Pennod 1. Yn adran 1.5.48 nodir:
a)

“The assessment presented below is informed by the non-homebased population and the additional population which could
reasonably be expected to arrive with workers. The breakdown of
the additional population during main construction is shown in
table C1-14. This is calculated based on benchmarking

information that 25% of non-home-based professional workers,
4% of operatives (for example civils; and mechanical and electrical
workers) and 60% of operational workers (arriving during
construction) would bring families into the area. The average
family composition data of these types of workers were used to
determine the average number (based on English and Welsh data)
of partners and dependants. A more detailed description of these
assumptions and the approach is provided in chapter B2
(Application Reference Number: 6.2.2). These figures represent
the worst case and are used throughout the public services
assessment.”
Mae Tabl C1-14 yn cynnig dadansoddiad o weithwyr na fyddant yn teithio o’u
cartrefi a’u dibynyddion yn ystod y cyfnod adeiladu prysuraf. Mae’n dangos:
Poblogaeth ychwanegol
Gweithwyr nad ydynt yn teithio o’u cartrefi
Amcangyfrif o nifer y partneriaid
Amcangyfrif o nifer y dibynyddion
Cyfanswm

Nifer y bobl
7,000
285
220
7,505

5.7.2 Fodd bynnag, os cymhwysir y canrannau a amcangyfrifwyd gan Horizon (yn
1.5.48 uchod) at niferoedd y gweithlu, yna ceir nifer mwy o lawer o deuluoedd
a dibynyddion ymysg y gweithwyr nad ydynt yn teithio o’u cartrefi, fel y mae
Tabl 7 drosodd yn dangos:
Tabl 7: Cyfansoddiad aelwydydd y gweithlu: % â theuluoedd

Nodyn: Codwyd niferoedd y staff proffesiynol nad ydynt yn teithio o’u cartrefi o ddogfen Horizon, Tabl
3-3, Atodiad C1.2, t C1-37; codwyd niferoedd y staff gweithredol nad ydynt yn teithio o’u cartrefi o
ddogfen Horizon, Tabl 2-8, Atodiad C1.2, t C1-23

5.7.3 Mae’r anghysonderau ymddangosiadol hyn yn cael effaith sylweddol iawn, nid
yn unig ar niferoedd y cartrefi teuluol sydd eu hangen, ond hefyd ar
wasanaethau addysg ac iechyd a gwasanaethau eraill. Ysgrifennodd CSYM

at Horizon ar 24 Awst 201826 gan ofyn am eglurhad o’r mater hwn ar fyrder.
Atebodd Horizon drwy’r e-bost ar 5 Hydref 201827 ond nid yw CSYM wedi’i
fodloni eto fod yr asesiad i bennu nifer y plant dibynnol yn gywir.
5.7.4 Roedd ymateb Horizon wedi’i rannu’n dair adran fel a ganlyn (teip italaidd):
a)

Inclusion of Site Campus workers in estimating numbers of dependants
- The 4,000 site campus workers should not be included in the calculation of
dependents as they are assumed not to bring family with them and therefore
will not burden public services e.g. schools. The figure used in the calculation
should be 3,000 non-home-based workers as seen in Table 3-16 from Section
3.5 of C1-2 Technical appendix.
i.

b)

Inclusion of Operations Period workers in estimating numbers of
dependants - The 850 workers that are classed as “Operational staff” in the
calculation are not operations workers that will be present during the
construction period of the power station; they are the 850 workers present
during the Operation period of the power station. This is reflected in the
separation of the analysis in C1 between the two different periods given they
represent different magnitudes of workers (refer to paragraph 1.4.3 from C1
showing 9,000 as the peak during Construction period and refer to paragraph
1.4.33 from C1 showing 850 during Operation period) and different time
periods (refer to Figure C1-4 from C1 showing around 10 years for
Construction period and refer to 1.4.41 showing 60 years for Operation period).
i.

26

Er bod CSYM yn derbyn yn llwyr y rhagdybiaeth gan Horizon na fydd y
gweithwyr yng nghampws y safle yn dod â’u teuluoedd, nid yw hyn yn gyson
â Thabl C1-14 a’r ffigurau yn 6.3.9 y Datganiad Amgylcheddol, Cyfrol C,
Pennod 1, para 1.5.48, sy’n cymhwyso 4% yn glir (ac yn anghywir) at y
cyfan o’r gweithwyr nad ydynt yn teithio o’u cartrefi, sef 7,000. Mae tabl
CSYM (Tabl 7) uchod yn cymhwyso’r canrannau a roddwyd ym mharagraff
1.5.48 at y gweithwyr nad ydynt yn teithio o’u cartrefi. Rhagdybir na fydd
aelod o’r gweithlu llafuriol sy’n dod â phartner a/neu ddibynyddion yn byw
yn y LlGDD ond y bydd yn un o’r 3,000 o weithwyr nad ydynt yn teithio o’u
cartrefi a fydd yn preswylio mewn llety yn y sector preifat.

Mae CSYM yn cymryd y bydd y staff gweithredol yn cyrraedd yn raddol yn
ystod Blynyddoedd 10 ac 11, ac felly y byddant yn bresennol yr un pryd â’r
nifer gostyngol o’r gweithlu adeiladu. Mae’n rhesymol cymryd y bydd
aelodau o’r gweithlu adeiladu sy’n dod â phartneriaid, ac yn enwedig rhai
sydd â phlant, yn debygol o fod yn rhai a fydd yn disgwyl bod ar y safle am
nifer o flynyddoedd, yn hytrach na misoedd, ac felly y bydd rhai ohonynt yn
bresennol yr un pryd â’r gweithlu gweithredol sy’n cyrraedd. Mae CSYM yn
parhau i ofyn am eglurhad ynghylch a fydd staff adeiladu a staff gweithredol
yn bresennol yr un pryd ar ddiwedd y prosiect oherwydd gallai hyn effeithio
ar dai, addysg, gofal iechyd etc.

Llythyr i Horizon am gyfansoddiad aelwydydd gweithwyr na fyddant yn teithio o’u cartrefi (Awst 2018)
(Atodiad 8M)
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Ateb Horizon i lythyr CSYM am gyfansoddiad aelwydydd gweithwyr na fyddant yn teithio o’u cartrefi.
(Atodiad 8N)

c)

Methodology of calculating the number of families and dependents Taking the above points into account, using a figure 7,850 non-home-based
workers as the basis for calculating numbers of dependants (as suggested in
your letter) would be incorrect. In addition there is an additional step in the
estimation process whereby different probabilities are estimated of different
types of “family” households occurring based on household and occupational
data and then applied to the number of non-home-based workers assumed to
bring family (i.e. 3000 as noted in point 1 above).
i.

Mae’r amcangyfrifon cywir o gyfrannau’r gweithwyr a fydd yn dod â’u
partneriaid a/neu ddibynyddion a roddwyd ym mharagraff 1.5.48, wedi’u
cymhwyso at y gwahanol grwpiau galwedigaethol (proffesiynol, llafuriol a
gweithredol). Felly mae CSYM yn parhau i ofyn am eglurhad ar y mater
hwn.

5.7.5 Mae nifer y plant dibynnol sy’n debygol o ddod gyda gweithwyr adeiladu na
fyddant yn teithio o’u cartrefi yn destun pryder sylweddol i CSYM. Mae CSYM
yn cynnal adolygiad o ysgolion yn ardal Amlwch ar hyn o bryd28 (daw’r broses
ymgysylltu cyhoeddus i ben ar 14 Rhagfyr 2018) felly mae’n hollbwysig sicrhau
y bydd capasiti digonol ar gael yng Ngogledd Ynys Môn ar gyfer y plant
ychwanegol. Rhaid i benderfyniad CSYM ar ddyfodol yr ysgolion gael ei seilio
ar dystiolaeth a gwybodaeth gywir a dibynadwy, felly mae’n bwysig cael
eglurhad o’r sefyllfa hon cyn gynted â phosibl.
5.7.6 Mae’n glir y bydd nifer y teuluoedd/plant dibynnol yn effeithio ar nifer y cartrefi
teuluol y bydd eu hangen. Felly mae’n bwysig bod CSYM yn deall y galw hwn
er mwyn sicrhau bod y cyflenwad yn y dyfodol yn cwrdd â’r angen hwn.
5.8

Fforddiadwyedd

5.8.1 Bydd y rhan fwyaf o weithwyr Wylfa Newydd nad ydynt yn teithio o’u cartrefi
yn gymwys i gael y lwfansau llety safonol a gytunwyd gan Gyd-gyngor
Cenedlaethol y Diwydiant Peirianneg ac Adeiladu. Y lwfansau ar gyfer 2018
yw £39.37 y noson, neu £275.59 yr wythnos.
5.8.2 Mae Tabl 8 isod yn dangos bod y lwfansau llety yn rhoi pŵer gwario sylweddol
iawn i weithwyr Wylfa Newydd yn y farchnad dai. Ar hyn o bryd, mae rhenti
‘fforddiadwy’ yn cael eu hystyried yn ddim mwy na 30% o incwm net (ar ôl talu
treth ac Yswiriant Gwladol), ac mae lwfansau’r Cyd-gyngor Cenedlaethol yn
rhoi tua £86629 y mis i weithwyr i’w wario ar lety (gan gymryd eu bod yn
gweithio 22 sifft y mis – h.y. dau gylch o 11 sifft yn gweithio/3 diwrnod yn
gorffwys bob 14 diwrnod). Byddai hyn yn cyfateb i 30% o incwm misol net o
£2,886, sy’n incwm blynyddol gros o £34,632 (mae hyn yn seiliedig ar ei lwfans
treuliau yn unig ac nid yw’n cynnwys y cyflog ei hun). Mewn cyferbyniad â
28

Ymgysylltu Cyhoeddus – Adolygiad o Ysgolion yn Ardal Amlwch (Link)
£39.37 x 22 sifft = £866.14. Mae’n debygol y bydd gweithwyr adeiladu yn gweithio mwy na 22 sifft y mis
(h.y. 24-25 sifft mewn rhai misoedd ar sail y cylch hwn). Fodd bynnag, mae CSYM yn credu bod y rhagdybiaeth
hon yn synhwyrol. Byddai 25 sifft yn rhoi lwfans o £984.25 y mis i un o weithwyr adeiladu Wylfa Newydd, yn
cyfateb i rywun ag enillion blynyddol gros o £39,370.
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hynny, yr incwm cyfartalog ar sail preswylio yn Ynys Môn yw £498.30 yr
wythnos neu £25,912 y flwyddyn.
5.8.3 Hyd yn oed os cymerir y bydd gweithwyr yn ceisio peidio â gwario mwy na £25
y noson o’u lwfans ar lety, byddant yn gallu gwario £550 y mis: y pŵer gwario
sydd gan rywun ag incwm blynyddol o £22,000.
Tabl 8: Lwfansau Llety’r Cyd-gyngor Cenedlaethol a Phŵer Gwario

Lwfansau Llety’r Cyd-gyngor Cenedlaethol a Phŵer Gwario
Lwfans Llety
Dyddiol

Wythnosol
(7 diwrnod)
Cyfatebol

Misol
Cyfatebol
(22 sifft)

Cyfwerth â
30% o incwm
misol net

£39.37
£25
£20
£15

£275.59
£175
£140
£105

£866.14
£550
£440
£330

£2,886
£1,833.33
£1,466
£1,100

Enillion
Blynyddol
Gros
Goblygedig
£34,632
£22,000
£17,600
£13,200

5.8.4 Os bydd dau weithiwr yn rhannu llety fel tŷ â 2 ystafell wely, yna byddant yn
gallu fforddio talu rhwng £1,732 y mis (£39.37 y noson am 22 noson) a £1,100
y mis (£25 y noson am 22 noson), fel y mae Tabl 9 drosodd yn dangos.
Tabl 9: Rhenti Fforddiadwy i 2 sy’n Rhannu
Rhenti Fforddiadwy i 2 sy’n Rhannu
Lwfans Llety Dyddiol
£39.37
£25

Pŵer Gwario Wythnosol 2
sy’n Rhannu
£551
£350

Pŵer Gwario Misol 2 sy’n
Rhannu (22 sifft)
£1,732.28
£1,100

5.8.5 Mae’n glir y byddai pŵer gwario ar y lefelau hyn yn galluogi gweithwyr Wylfa
Newydd i fforddio rhentu unrhyw eiddo bron sydd yn Ynys Môn: ar 29 Hydref
2018, dim ond 30 uned eiddo sydd wedi’u hysbysebu i’w gosod ar rent yn Ynys
Môn ar wefan Rightmove.com. Dim ond dwy o’r rhain sydd i’w gosod am rent
o fwy na £1,100 y mis (un ohonynt yn dŷ moethus â 7 ystafell wely am rent o
£2,950 y mis calendr, a’r llall yn eiddo sengl â 4 ystafell wely mewn rhan
ddethol iawn o Fiwmares, am £1,300 y mis calendr).
5.8.6 Gan mai nifer cyfyngedig o unedau eiddo fydd ar gael ar adeg benodol, mae
hyn yn golygu ei bod yn debygol iawn y bydd prisiau rhenti’n cynyddu’n
sylweddol ym mhob rhan o’r sector rhent preifat o ganlyniad i’r galw cynyddol
a phŵer gwario mwy y gweithwyr a ddaw i mewn o’i gymharu ag incwm
cyfartalog y preswylwyr. Mae tystiolaeth am brosiect Hinkley yn dangos bod
rhenti yn rhai o’r ardaloedd mwyaf poblogaidd ar gyfer gweithio yn Hinkley
wedi cynyddu £200 y mis am lety ag 1 ystafell wely (mae rhagor o fanylion yn
adran 5.9.3 isod). Bydd hyn yn cael effaith negyddol annerbyniol ar allu pobl

leol i fforddio cartrefi yn eu cymunedau ac yn enwedig ar denantiaid sy’n
agored i niwed sy’n wynebu risg digartrefedd.
Tabl 10: Sector rhent preifat: rhenti cyfartalog yn ôl nifer yr ystafelloedd gwely

Ffynhonnell: Review of the Private Rented Sector in North West Wales, Arc4, 2017

5.8.7 Yn y sector twristiaeth, byddai unrhyw un o weithwyr Wylfa Newydd yn gallu
rhentu unrhyw garafán (y pris cyfartalog uchaf y noson yw £39.28), a byddai
unrhyw ddau o weithwyr Wylfa Newydd yn gallu rhannu mewn rhan helaeth o’r
farchnad hunanddarpar (y pris cyfartalog isaf y noson yw £76.07), fel y mae
Tabl 11 drosodd yn dangos.
5.8.8 Oherwydd y lefelau meddiannu cyfartalog yn y farchnad hunanddarpar (yn
enwedig y tu allan i’r cyfnod prysuraf (Tachwedd – Mawrth) gyda lefel
meddiannu gyfartalog o tua 46%), mae’n bosibl y bydd nifer mawr o
berchnogion yn gweld bod gosod eiddo drwy’r flwyddyn i weithwyr Wylfa
Newydd yn ddewis deniadol. Byddai dau o weithwyr Wylfa Newydd, gan
ddefnyddio pwynt canol eu pŵer gwario (e.e. £25 y person y noson), yn gallu
fforddio rhent blynyddol o £13,200 am eiddo â 2 ystafell wely).

Tabl 11: Pris Cyfartalog y Noson yn ôl y Math o Lety

Llety â
gwasanaeth,
ystafelloedd
a hostel

Carafán a
Gwersylla

Hunanddarpar a
llety amgen

Pris cyfartalog
isaf y noson

£60.80

Pris cyfartalog
uchaf y noson

£102.40

£39.28

£145.91

Amrediad y
prisiau isaf y
noson

£12 - £110

£8 - £80

£7 - £948

£20 - £350

£10 - £172

£10.50 -£993

Amrediad y
prisiau uchaf y
noson
Sylfaen /
Cyfartaledd (£)

80

£23.48

73

£76.07

113

Ffynhonnell: Accommodation Bedstock Survey, t14, Strategic Research and Insight, 2018

5.8.9 Mae hyn yn dangos bod gweithwyr Wylfa Newydd yn gallu fforddio prynu
neu rentu unrhyw eiddo bron yn Ynys Môn ac y gallent fforddio rhan helaeth
o’r llety twristiaeth. Bydd yr effaith niweidiol o wario mwy gan weithwyr Wylfa
Newydd na phobl leol yn arwain at renti a phrisiau tai uwch ac at ddadleoli os
na cheir cynnydd cymesur yn y cyflenwad o dai i ateb y galw. Mae hyn yn
annerbyniol ac yn galw am lefelau priodol o liniaru nad ydynt yn cael eu
darparu ar hyn o bryd yn y Gronfa Dai.
5.8.10 Er ei bod yn annhebygol y bydd gweithwyr adeiladu Wylfa Newydd yn gwario
mwy na’u lwfans dyddiol ar lety, gall staff proffesiynol, rheoli a goruchwylio
ddewis gwario mwy ar lety i sicrhau llety unigol (yn hytrach na llety a rennir).
Mae tŷ ag 1 neu 2 ystafell wely yn y sector rhent preifat am £450-£500 y mis
calendr yn hawdd ei fforddio i weithwyr sy’n derbyn lwfans llety a chynhaliaeth
o £866 y mis.
5.8.11 Bydd pŵer gwario gweithwyr adeiladu Wylfa Newydd yn cael effaith negyddol
ar y farchnad dai leol os na roddir mesurau ar waith i gynyddu’r cyflenwad o
dai. Bydd prisiau tai/rhenti uwch yn cael effaith negyddol arwyddocaol ar allu
pobl leol i fforddio tai a byddai hyn yn ei dro yn gallu cael effaith negyddol ar y
Gymraeg a’i diwylliant (h.y. gan na fydd pobl leol yn gallu fforddio aros yn eu
cymunedau eu hunain). Byddai’r posibilrwydd y bydd landlordiaid yn troi allan
tenantiaid presennol (a all fod yn agored i niwed) er mwyn cael incwm mwy
drwy renti gan weithwyr adeiladu Wylfa Newydd hefyd yn gallu cynyddu risg
digartrefedd. Byddai hyn yn cael effaith sylweddol ar gapasiti ac adnoddau
CSYM ar gyfer delio â’r effaith hon, sydd eisoes o dan bwysau, gan fod oddeutu
380 o bobl/teuluoedd ar restr aros am dai CSYM yn barod.

5.9

Risg Digartrefedd

5.9.1 Gan ddefnyddio data o’r Asesiad o’r Farchnad Dai Leol (2015), aeth Amec
Foster Wheeler ati (gyda chymorth gan yr arbenigwyr tai HDH Planning) i
asesu risg digartrefedd ar ôl cynnydd o 10%, 20% a 30% ym mhrisiau rhenti.
Mae canlyniadau’r asesiad yn Nhabl 12 isod.
Tabl 12: Risg Digartrefedd

Yn wynebu risg o
gynnydd mewn prisiau
Math o aelwyd
Aelwyd sydd newydd ffurfio
Aelwydydd presennol yn
symud o fewn Ynys Môn
Aelwydydd mewnfudol
Cyfanswm

10% 20%
15.2% 28.9%

30%
37.8%

2.3% 8.7%
9.7% 12.5%
8.9% 16.1%

18.5%
24.4%
26.5%

Yn wynebu risg o
Proffil y sector rhent preifat gynnydd mewn rhenti (yn
– yr holl aelwydydd preswyl cynnwys y rheini sy’n
presennol
derbyn lwfans tai lleol)
Math o aelwyd
Pensiynwyr sengl
2 neu ragor o bensiynwyr
Rhai sengl nad ydynt yn
bensiynwyr
2 neu ragor o oedolion, dim
plant
Unig rieni
2+ oedolyn, 1+ plentyn
Arall
Cyfanswm
Person cyflogedig ar yr
aelwyd
Preswylydd cyflogedig
Neb yn gyflogedig
Cyfanswm

10% 20%
73.5% 81.1%
52.8% 58.7%

30%
93.6%
65.5%

34.8% 39.6%

47.5%

15.9% 22.7%
75.9% 80.4%
25.1% 31.3%
37.1% 41.6%
38.9% 44.5%

33.9%
85.6%
40.2%
46.1%
52.7%

23.6% 28.5%
84.1% 88.6%
38.9% 44.5%

36.9%
93.1%
52.7%

5.9.2 Mae hyn yn dangos mai’r rheini sy’n fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas
sy’n wynebu’r risg fwyaf o gynnydd ym mhrisiau rhenti (h.y. pensiynwyr sengl,
unig rieni, rhai nad ydynt mewn cyflogaeth). Mae hyn yn peri pryder mawr i
CSYM gan ei bod yn bosibl iawn y bydd prisiau rhenti’n codi oherwydd y
cynnydd yn y galw a ragwelir yn y sector rhent preifat o ganlyniad i brosiect
Wylfa Newydd. Mae Horizon yn dadlau bod data’r Swyddfa Ystadegau

Gwladol am Wlad yr Haf yn dangos na fu cynnydd ym mhrisiau rhenti dros y
pedair blynedd diwethaf. Fodd bynnag, mae ffigurau a gafodd CSYM (gweler
adran 5.10 isod) yn dangos bod cynnydd sylweddol mewn digartrefedd.
5.9.3 Mae tystiolaeth a gafwyd gan Swyddogion Gwlad yr Haf sy’n delio â phrosiect
Hinkley Point C hefyd yn awgrymu bod rhenti wedi codi tua £200 y mis am lety
ag 1 ystafell wely yn yr hyn a elwir yn ‘Hinkley Hotspots’ (h.y. £460 y mis
calendr ym misoedd Tachwedd/Rhagfyr 2016 ar gyfartaledd o’i gymharu â
£647 y mis calendr yn Hydref 2017)30. Mae hyn yn gynnydd o 40% yn rhai o’r
‘Hinkley Hotspots’ yng Ngwlad yr Haf. Mae’n ymddangos bod gweithwyr yn
barod i dalu prisiau uwch i fod yn agosach i’r safle ac mae hyn hefyd yn achosi
pryderon am Ogledd Ynys Môn, yn enwedig o ystyried y pŵer gwario a fydd
gan weithwyr adeiladu Wylfa Newydd o’u cymharu â phreswylwyr lleol.
5.10

Tystiolaeth o brosiect Hinkley Point C (am ddigartrefedd)

5.10.1 Mae’r dystiolaeth hon yn ymwneud â gwybodaeth sydd ar gael i’r cyhoedd a
gafwyd ar gyfer Cyngor Dosbarth Sedgemoor, lle mae prosiect Hinkley yn cael
ei ddatblygu. Cafwyd y data am ddigartrefedd a llety dros dro gan y
Weinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol (MHCLG).
5.11

Yn ddigartref, ac ‘ag angen blaenoriaethol’

5.11.1 Mae Ffigur 3 isod yn dangos, er bod Gwlad yr Haf a Sedgemoor wedi gweld
cynnydd mewn digartrefedd rhwng 2008/09 a 2011/12, a gostyngiad wedyn nes
cyrraedd isafbwynt yn 2013/14, fod digartrefedd ag angen blaenoriaethol yng
Ngwlad yr Haf wedi parhau i ostwng yn araf rhwng 2013/14 a 2017/18, mewn
cyferbyniad â Sedgemoor lle’r oedd digartrefedd ag angen blaenoriaethol wedi
cynyddu’n sylweddol o 32 achos yn 2013/14 i uchafbwynt newydd o 73 yn
2016/17, sef cynnydd o 128%.
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(Sleid 24 o Atodiad 8I).

Ffigur 3: Nifer y rhai digartref ag angen blaenoriaethol yn Sedgemoor

5.11.2

O ganlyniad i’r cynnydd sylweddol mewn digartrefedd ag angen blaenoriaethol, mae
Sedgemoor hefyd wedi gweld cynnydd tebyg yn nifer y teuluoedd mewn llety dros dro,
fel y mae Ffigur 4 isod yn dangos.

Ffigur 4: Nifer yr Achosion o Ddigartrefedd yn Sedgemoor

5.11.3 Mae Ffigur 4 yn dangos bod Gwlad yr Haf a Sedgemoor wedi gweld gostyngiad
yn y defnydd o lety dros dro rhwng 2008/09 a 2013/14 ond, er bod y defnydd
ohono wedi parhau i ostwng yng Ngwlad yr Haf gyfan, fod y defnydd ohono yn
Sedgemoor wedi cynyddu tair gwaith a mwy (o 9 achos i 32) rhwng 2013/14 a
2017/18.
5.11.4 Mae’r ystadegau am ddigartrefedd yn cofnodi’r ‘rheswm dros golli’r cartref
sefydlog diwethaf’, er bod bylchau yn y ffigurau am Sedgemoor am fod rhifau o
lai na 5 yn cael eu hepgor ar sail preifatrwydd. Er hynny, mae’r data ar gyfer y
blynyddoedd diwethaf yn dangos bod cyfran y rheini sy’n datgan mai ‘terfynu
tenantiaeth fyrddaliadol sicr’ oedd y rheswm dros golli’r cartref wedi cynyddu o
tua chwarter i fwy nag un rhan o dair yn 2016/17 a 2017/18, o’i gymharu â ‘nid
yw’r rhieni bellach yn barod i letya neu’n gallu gwneud hynny’ sydd wedi aros
yn sefydlog yn un rhan o bump o’r holl achosion yn fras.
5.12

Yn ddigartref, ond nid ‘ag angen blaenoriaethol’

5.12.1 Cafwyd cynnydd sylweddol hefyd mewn digartrefedd ymysg aelwydydd nad
ydynt ‘ag angen blaenoriaethol’, ac nad yw’r awdurdod lleol dan ddyletswydd
statudol i’w cartrefu (pobl sengl a chyplau heb blant yn bennaf).
5.12.2 Cofnodwyd 59 achos o bobl a oedd yn gymwys, yn ddigartref ond nid ag angen
blaenoriaethol yn y tair blynedd rhwng 2015/16 a 2017/18 (19.7 achos y

flwyddyn ar gyfartaledd), o’i gymharu â 50 yn y saith mlynedd blaenorol rhwng
2008/09 a 2014/15 (7.1 achos y flwyddyn ar gyfartaledd), sef cynnydd o 175%.
Roedd y ffigur cyfartalog am ddigartrefedd heb angen blaenoriaethol yn
Sedgemoor yn 6.75% o’r holl achosion o ddigartrefedd heb angen
blaenoriaethol yng Ngwlad yr Haf dros y saith mlynedd rhwng 2008/09 a
2014/15, ond yn 28.5% dros y tair blynedd rhwng 2015/16 a 2017/18.31
5.13

Cartrefi Gwag

5.13.1 Ar hyn o bryd, mae tua 779 o unedau eiddo gwag yn Ynys Môn (ar 1 Hydref
2018). Llwyddodd y Swyddog Cartrefi Gwag i sicrhau ailfeddiannu tua 80 uned
eiddo y flwyddyn, yn bennaf drwy weithredu cynllun grant ar gyfer prynwyr tro
cyntaf a chynllun benthyciadau Troi Tai’n Gartrefi Llywodraeth Cymru. Mae
cartrefi gwag yn wastraff ar adnoddau tai, pan fo nifer mawr o bobl a
theuluoedd ag angen tai o ansawdd da. Mae dosbarthiad daearyddol yr eiddo
gwag fel a ganlyn:
a)
b)
c)

Gogledd Ynys Môn 188
Caergybi 104
Gweddill Ynys Môn 471

5.13.2 Mae’r data yn dangos bod nifer sylweddol o unedau eiddo gwag yng
Nghaergybi, a bod gweddill yr unedau eiddo gwag ar wasgar gan mwyaf rhwng
y trefi a phentrefi a lleiniau unigol ledled Ynys Môn. Mae rhagor o fanylion yn
Atodiad 8O.
5.13.3 Mae Horizon, yn rhan o’i Gronfa Dai, wedi ymrwymo i ariannu gwaith i sicrhau
ailfeddiannu cartrefi gwag er mwyn cwrdd â’r galw cynyddol am dai. Er na
chytunwyd eto ar nifer yr unedau eiddo, gwerth y grant (a’r cyfnod o
flynyddoedd), mae CSYM yn croesawu hyn mewn egwyddor.
5.13.4 Er ei bod yn glir bod ailddefnyddio cartrefi gwag yn amcan polisi dymunol32,
mae nifer y cartrefi sy’n dod yn wag o’r newydd bob blwyddyn, ar ôl y cyfnod
cydnabyddedig o chwe mis ar gyfer trafodiadau gweithredol, yn aros ar lefel o
tua 80 uned eiddo y flwyddyn. Mae problem yn codi am fod yr adenillion yn
lleihau: er mwyn codi nifer yr unedau eiddo a ailddefnyddir o 80 y flwyddyn (y
gyfradd bresennol), mae’n debygol y bydd angen cynnydd mwy o lawer yn
amser gweithio’r swyddogion, yn yr achosion cyfreithiol ac yn y cymorth grant
sydd ar gael nag yr oedd ar gyfer yr 80 cyntaf.
5.13.5 Mae problemau mawr yn codi yn achos nifer o unedau eiddo gwag (e.e.
materion profiant, dadfeiliad tymor hir, yr angen am gyfalaf ac adnoddau
sylweddol er mwyn eu hailddefnyddio etc.). Er bod nifer sylweddol o unedau
eiddo gwag yn Ynys Môn, mae’r cynnydd sylweddol yn y galw am dai o
ganlyniad i brosiect Wylfa Newydd a’r cyfnod byr ar gyfer cyflawni hyn, yn
golygu nad yw ailddefnyddio ‘rhagor’ o unedau eiddo gwag yn ateb a fydd yn
lliniaru’r effeithiau niweidiol ar y farchnad dai leol.
31
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Mae rhagor o fanylion yn Strategaeth Cartrefi Gwag CSYM 2017-2022 (Link)

5.13.6 Oherwydd y galw gan brosiect Wylfa Newydd (ar ben y galw presennol), mae
CSYM yn credu mai dull rhagweithiol, ymyraethol yw’r unig ateb dichonadwy i
liniaru effaith Wylfa Newydd. Fel a ddisgrifiwyd eisoes, mae hyn yn cynnwys
nifer o fesurau rhagweithiol/rhagataliol i gynyddu’r cyflenwad o dai (e.e. codi
tai newydd, cynnig cymhellion i ddefnyddio llety cudd, ailddefnyddio eiddo
gwag a chynnig cymhellion i ddefnyddio safleoedd segur) gan nad oes un ateb
penodol a wnaiff liniaru’r effaith. Felly mae CSYM yn galw am Gronfa Dai
hyblyg, a fydd yn ddigonol o ran gwerth a chwmpas, i sicrhau’r ateb hwn. Mae
rhagor o fanylion am y mesurau lliniaru sydd ei hangen yn adran 7.0.
5.13.7 Felly, o ran effaith, er bod CSYM yn croesawu’r egwyddor o ailddefnyddio
eiddo gwag, bydd hyn ar ei ben ei hun yn cael effaith niwtral o ran lliniaru
effaith Wylfa Newydd ar dai (h.y. wrth i fwy o unedau eiddo ddod yn wag, nid
yw’n creu enillion net o ran nifer yr unedau sydd ar gael). Fodd bynnag, ar y
cyd â mesurau eraill i gynyddu’r cyflenwad o dai a lliniaru effeithiau, fe fyddai’n
cael effaith gadarnhaol.
5.14

Trosiant yn y Sector Rhent Preifat

5.14.1 Wrth amcangyfrif y potensial yn y sector rhent preifat i letya gweithwyr nad
ydynt yn teithio o’u cartrefi, mae gwahaniaeth sylfaenol rhwng Horizon a
CSYM o ran y dull o asesu capasiti dichonol yn y sector. Mae’r gwahaniaeth
yn yr amcangyfrifon yn codi o ddehongliadau gwahanol o’r ychydig o ddata
sydd ar gael am drosiant yn y sector rhent preifat.
5.14.2 Yn ôl dehongliad Horizon, mae’r data sydd ar gael yn dangos cyfradd trosiant
o tua 35% y flwyddyn, ynghyd â chyfradd gwacter ar adegau penodol o fwy na
10%, sy’n golygu bod rhywfaint o le sbâr yn y sector. Mae CSYM wedi asesu’r
data sydd ar gael am gyfnodau gwag a chyfraddau trosiant yn y sector rhent
preifat, a’r tebygolrwydd o gael capasiti sbâr yn y sector, gan ddod i’r casgliad
nad oes capasiti gormodol yn y sector i ddarparu ar gyfer y cynnydd yn y galw.
5.14.3 Roedd arolwg a gynhaliwyd yn 2010 gan ARLA33 (a elwid gynt yn Gymdeithas
Asiantaethau Gosod Preswyl) yn awgrymu mai’r cyfnod gwag cyfartalog ar
gyfer landlordiaid yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yw 3.7 wythnos,
a bod 23% o landlordiaid y tu allan i Lundain a De-ddwyrain Lloegr yn gweld
cyfnodau gwag o 5-6 wythnos neu fwy.
5.14.4 Mewn arolwg a gynhaliwyd yn 201534 gan y cwmni yswiriant Direct Line,
cafwyd mai 20 diwrnod oedd y cyfnod gwag cyfartalog yn Llundain, ond mai’r
cyfartaledd ar gyfer dinasoedd yng ngogledd Lloegr fel Lerpwl neu Sheffield
oedd 31-33 diwrnod gwaith. Ni roddwyd ffigurau am ardaloedd mwy gwledig
neu ymylol fel Ynys Môn a Gwynedd, ond nid afresymol yw cymryd y bydd y
cyfnodau gwag ar gyfer eiddo yn y sector rhent preifat yn hirach, y tu allan i’r
farchnad myfyrwyr ym Mangor.
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5.14.5 Mae Horizon yn dyfynnu’r canfyddiad yng Nghyfrifiad 2011 fod y tenantiaid yn
35% o’r eiddo yn y sector rhent preifat yn Ynys Môn, a 42% yng Ngwynedd,
yn wahanol i’r hyn oeddent un flwyddyn ynghynt. Mae hyn yn awgrymu mai
cyfnod cyfartalog y tenantiaethau yn y sector rhent preifat yn Ynys Môn yw
ychydig llai na thair blynedd (1/0.35 = 2.86 blwyddyn).
5.14.6 Mewn gwirionedd, mae’n annhebygol bod yr un gyfradd trosiant gyfartalog yn
gymwys i’r holl eiddo yn y sector rhent preifat: mae er budd i’r landlordiaid
leihau’r cyfnodau gwag, oherwydd y gost o golli rhent, glanhau ac atgyweirio
rhwng tenantiaethau, ac mae er budd i’r tenant aros yn yr un eiddo. Felly mae’r
dehongliad cywir o’r data wedi’i seilio ar y rhagdybiaeth bod canran lai o’r stoc
yn y sector rhent preifat lle mae’r gyfradd trosiant yn uwch na’r cyfartaledd .
5.14.7 Os yw’r newid mewn tenantiaeth yn y 35% o’r stoc yn y sector rhent preifat lle
mae tenant gwahanol i’r un a oedd yn yr eiddo 12 mis ynghynt yn digwydd
mwy na dwywaith y flwyddyn, yn hytrach nag unwaith y flwyddyn, gan fanteisio
ar y cyfnod lleiaf o chwe mis ar gyfer gosod ar Denantiaeth Fyrddaliadol Sicr
(yng Nghymru, gelwir y rhain yn Gontractau Cyfnodol Safonol er 1 Ebrill 2017),
yna y cyfnod gwag cyfartalog fydd 7.4 wythnos, a bydd 10% o’r stoc yn wag
ar adeg benodol.
5.14.8 Er enghraifft, os oes 20 eiddo gan landlord penodol, a bod 7 ohonynt (35%)
yn cael eu hailosod ddwywaith y flwyddyn, yna byddai angen i’r cyfnod gwag
cyfartalog fod yn 7.5 wythnos os oedd 10% o’r 20 eiddo i fod yn wag ar adeg
benodol. Nid yw cyfnod gwag cyfartalog o 7.5 wythnos yn ymddangos yn
afresymol mewn ardal wledig, denau ei phoblogaeth fel Ynys Môn. (Mae’r
adroddiad gan Arc435 yn awgrymu mai’r cyfnod cyfartalog cyn ailosod eiddo
yn yr Ardal Economaidd-gymdeithasol Allweddol oedd tua 7 wythnos yn ystod
y tair blynedd rhwng 2014 a 2017.) Mewn gwirionedd, mae marchnad y sector
rhent preifat yn debygol o weithredu ar lefel sydd rhwng y ddau eithaf hyn.
5.14.9 Felly mae gweithrediad arferol y farchnad yn golygu bod cyfradd trosiant o
35% y flwyddyn, lle mae 10% o stoc y sector rhent preifat yn wag ar unrhyw
adeg benodol, yn gyson â’r broses arferol o adael eiddo a’i ailosod. Felly, am
bob eiddo yn y sector rhent preifat a osodir ar rent i weithwyr sy’n dod i mewn
i weithio ar brosiect Wylfa Newydd, bydd un uned eiddo’n llai ar gael yn y
farchnad leol.
5.14.10 Mae Prifysgol Caergrawnt wedi dod i’r casgliad nad oes unrhyw gapasiti
sbâr yn y sector rhent preifat: bydd pob uned eiddo sy’n dod yn wag yn cael
ei hailosod yn y ffordd arferol. Bydd eiddo a osodir i weithwyr nad ydynt yn
teithio o’u cartrefi yn ymyrryd â gweithrediadau arferol y sector rhent preifat
drwy gydol y cyfnod adeiladu, a hynny ledled Ynys Môn. Mae’r safbwynt
hwn yn wahanol iawn i safbwynt Horizon, sef bod digon o gapasiti dros ben
yn y sector rhent preifat i dderbyn gweithwyr i’r sector hwn heb gael effaith
niweidiol ar denantiaid presennol neu ar bobl sy’n dymuno dod i mewn i’r
sector rhent preifat. Yn yr adran isod, mae rhagor o wybodaeth ac eglurhad
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am y trosiant a’r eiddo sy’n cael ei osod yn y sector rhent preifat.
5.15

Trosiant a’r eiddo sy’n cael ei osod yn y sector rhent preifat

5.15.1 Gellir amcangyfrif y trosiant yn stoc y sector rhent preifat, ac argaeledd eiddo
i’w osod i denantiaid newydd, ar sail nifer yr aelwydydd a oedd yn byw yn y
sector rhent preifat ar adeg Cyfrifiad 2011 ond a oedd yn byw mewn cyfeiriad
gwahanol 12 mis ynghynt.
Mae’r data ar gyfer Ynys Môn wedi’u dangos yn Nhabl 13 isod:
Tabl 13: Y sector rhent preifat: aelwydydd a oedd yn byw mewn cyfeiriad gwahanol 12
mis ynghynt

Ffynhonnell: Tabl UKMIG011, Ymfudiad aelwydydd yn ôl deiliadaeth, Cyfrifiad 2011

5.15.2 Mae Tabl 13 yn dangos aelwydydd a oedd yn preswylio yn y sector rhent
preifat ar ddiwrnod y Cyfrifiad. Mae’n dangos cyfanswm yr aelwydydd a oedd
yn preswylio yn y sector rhent preifat yn Ynys Môn, wedi’i rannu rhwng y rheini
a oedd yn rhentu’r eiddo gan landlord preifat neu asiantaeth gosod a’r rheini a
oedd yn ei rentu gan landlord o fath arall (fel tenantiaid mewn llety clwm) neu
a oedd yn byw mewn eiddo heb dalu rhent.
5.15.3 Roedd aelwydydd a fudodd o fewn Ynys Môn yn fwy tebygol o fod wedi mudo
o fewn y sector rhent preifat, ond bydd cyfran ohonynt wedi mudo o eiddo
wedi’i berchen-feddiannu neu dai rhent cymdeithasol, neu’n aelwydydd sydd
newydd ffurfio. Yn Arolwg Tai Lloegr 2016/17, amcangyfrifwyd bod 18.3% o’r
eiddo a oedd wedi’i osod yn y sector rhent preifat y flwyddyn honno wedi’i osod
i denantiaid a oedd eisoes yn y sector rhent preifat ac yn mudo o fewn y sector,
a bod 7% wedi mudo o fathau eraill o ddeiliadaeth.
5.15.4 Mae’r tabl yn dangos bod 18.8% o denantiaid y sector rhent preifat wedi byw
mewn cyfeiriad gwahanol yn Ynys Môn 12 mis ynghynt, er ei bod yn bosibl eu
bod yn byw mewn math arall o ddeiliadaeth, a bod 11.1% o denantiaid y sector
rhent preifat wedi mudo i Ynys Môn o fannau eraill.
5.15.5 Roedd 354 o aelwydydd wedi mudo o Ynys Môn o leiaf 12 mis ynghynt, ac yn

byw yn y sector rhent preifat mewn man arall yn y DU ar ddiwrnod y Cyfrifiad,
er ei bod yn bosibl bod rhai ohonynt wedi byw mewn mathau eraill o
ddeiliadaeth pan oeddent yn byw yn Ynys Môn. Byddai nifer anhysbys ond
bach o gyn-denantiaid wedi mudo i wledydd tramor yn ystod y 12 mis cyn y
Cyfrifiad, ond ni ellir cyfrif y rhain.
5.15.6 Mae’r tabl yn dangos cyfanswm yr aelwydydd a oedd wedi byw mewn cyfeiriad
blaenorol 12 mis yn gynharach, ac a oedd yn byw yn Ynys Môn, yn y sector
rhent preifat, ar ddiwrnod y Cyfrifiad.
5.15.7 Mae’r tabl yn dangos bod tenantiaid sydd wedi gwneud trefniadau
‘anfasnachol’ yn llawer llai tebygol o fod wedi byw mewn man arall 12 mis
ynghynt, o’u cymharu â thenantiaid sy’n rhentu gan landlordiaid preifat neu
asiantaethau gosod.
5.15.8 Ni fydd pob un o’r 561 o denantiaid i landlordiaid preifat neu asiantaethau
gosod a fudodd o fewn Ynys Môn wedi bod yn denantiaid yn y sector rhent
preifat 12 mis neu ragor cyn hynny, ond mae nifer y tenantiaid sy’n mudo o
fathau eraill o ddeiliadaeth i mewn i’r sector rhent preifat yn Ynys Môn yn
debygol o fod yn fach. Hefyd bydd rhai o’r 561 yn aelwydydd newydd nad
oeddent yn bodoli 12 mis ynghynt.
5.15.9 Gall fod yn rhesymol cymryd y bydd tua 500 o denantiaid y sector rhent preifat
yn y farchnad agored wedi mudo o fewn y sector rhent preifat o gyfeiriad arall
yn y 12 mis blaenorol. Mae mudo o fewn y sector rhent preifat yn ei unioni ei
hun: ni chrëir unedau eiddo gwag net.
5.15.10 Nifer yr unedau eiddo gwag yn y sector rhent preifat yw cyfanswm yr unedau
eiddo gwag a grëir gan denantiaid sy’n gadael y sector rhent preifat yn Ynys
Môn, ynghyd ag unedau eiddo gwag a grëir gan farwolaeth unig denant,
ynghyd â’r cyflenwad newydd a gaiff landlordiaid, llai’r unedau eiddo a
werthir gan landlordiaid wedi iddynt ddod yn wag ar ôl i denantiaeth ddod i
ben.
5.15.11 Mae’r tabl uchod yn awgrymu mai unedau eiddo gwag ‘masnachol’ oedd y
325 o unedau eiddo gwag a feddiannwyd gan denantiaid a oedd wedi mudo
i Ynys Môn, ynghyd â nifer o unedau eiddo gwag (60 o bosibl) a
feddiannwyd gan aelwydydd a oedd eisoes yn byw yn Ynys Môn ond mewn
mathau eraill o ddeiliadaeth, neu a oedd newydd ffurfio.
5.15.12 Nid yw’n glir a fyddai unrhyw unedau eiddo sy’n dod yn wag yn y sector
‘anfasnachol’ yn rhai a fyddai ar gael i denantiaid dichonol a oedd yn mudo
i Ynys Môn ac yn ceisio rhentu eiddo ar y farchnad agored.
5.15.13 Mae’r amcangyfrif bod tua 400 eiddo gwag net y flwyddyn a bod y rhain ar
gael ar y farchnad agored yn y sector rhent preifat, neu 11.3% o stoc gyfan
y sector rhent preifat, yn ymddangos yn rhesymol.
5.15.14 Mae Horizon yn cynnig (Tabl 2-3 Worker accommodation by construction
year) y bydd yn cymryd 330 eiddo ar osod yn y sector rhent preifat ym

Mlwyddyn 4 a 297 ym Mlwyddyn 5, neu fwy na thri chwarter (78.4%) yr
unedau eiddo gwag net yn y sector rhent preifat yn y blynyddoedd hynny.
Mae Horizon hefyd yn cynnig y bydd yn rhyddhau 375 uned eiddo yn y
sector rhent preifat yn ôl i’r farchnad ym Mlwyddyn 8 a 369 ym Mlwyddyn 9,
gan bron dyblu’r cyflenwad o unedau ar osod yn y sector rhent preifat yn y
ddwy flynedd hynny.
5.15.15 Yn y ddau achos, mae cymryd a rhyddhau cyfran mor fawr o’r eiddo gwag
yn y sector rhent preifat yn debygol o amharu ar weithrediad arferol y
farchnad dai i raddau annerbyniol.
5.16

Datblygu’r Campws ar y Safle Fesul Cam a’i Ddarparu

5.16.1 Bydd y gwaith o ddatblygu’r campws ar y safle fesul cam a’i ddarparu yn cael
effaith arwyddocaol ar y farchnad dai leol ac argaeledd llety twristiaeth. Mae
cynigion Horizon ar gyfer datblygu’r campws ar y safle fesul cam a’i ddarparu
yn annerbyniol gan y bydd yn rhoi’r farchnad dai leol o dan straen mawr, yn
enwedig yn ystod blynyddoedd cyntaf y prosiect. Er mwyn lleihau’r pwysau ar
y farchnad breifat, mae CSYM yn ei gwneud yn ofynnol i’r LlGDD gael ei
ddarparu’n gynharach (e.e. lletya mwy o weithwyr erbyn pedwerydd chwarter
Blwyddyn 4) ac i’r camau nesaf gael eu darparu’n gynharach hefyd, gan
gyrraedd y nifer uchaf arfaethedig o 4,000 erbyn pedwerydd chwarter Blwyddyn
5.
5.16.2 Mae cynnig presennol Horizon i beri bod 1,000 o leoedd gwely ar gael erbyn
pedwerydd chwarter Blwyddyn 4 gan gynyddu’r nifer yn raddol nes cyrraedd
4,000 erbyn ail chwarter Blwyddyn 7 yn annerbyniol. Mae hyn yn rhoi straen
sylweddol na ellir ei gyfiawnhau ar y farchnad dai leol a’r sector twristiaeth, yn
enwedig yng nghyfnodau cynnar a chanol y prosiect (Blynyddoedd 4, 5 a 6).
Rhaid i Horizon liniaru effeithiau ei brosiect drwy sicrhau y bydd mwy o’r
campws ar y safle yn barod ac ar gael erbyn pedwerydd chwarter Blwyddyn 4
ac y bydd campws y safle wedi’i gwblhau ac yn llawn weithredol erbyn
pedwerydd chwarter Blwyddyn 5 er mwyn ateb y galw mawr am lety.
5.16.3 Mae CSYM yn ei gwneud yn ofynnol hefyd y bydd y campws ar y safle ar gael
am gyfnod hirach, gan leihau’n fwy graddol rhwng pedwerydd chwarter
Blwyddyn 8 a chwarter cyntaf Blwyddyn 10. Bydd hyn yn lleihau’r pwysau ar y
farchnad dai breifat yn ystod Blwyddyn 9 ac yn nau chwarter cyntaf Blwyddyn
10 oherwydd fel arall byddai’n rhaid lletya gweithwyr nad ydynt yn teithio o’u
cartrefi yn y sector rhent preifat neu mewn llety twristiaeth, gan ddadleoli
preswylwyr lleol a thwristiaid. Bydd cynigion presennol Horizon (gweler Atodiad
8J36) i ddileu’r cyfan o’r LlGDD erbyn pedwerydd chwarter Blwyddyn 9 yn
arwain at gynnydd sylweddol yn y defnydd o’r sector rhent preifat a sectorau
llety eraill yn chwarter cyntaf Blwyddyn 10, ac mae hyn yn annerbyniol. Bydd
angen cael cydberthyniad rhwng dileu’r LlGDD a’r gostyngiad yn nifer y
gweithwyr adeiladu ac mae angen llyfnhau’r gostyngiad hwn er mwyn atal
effeithiau niweidiol ar y sectorau tai a thwristiaeth tua diwedd y prosiect.
36

Dadansoddiad gan CSYM o Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu Adeiladu yn ôl nifer y gweithwyr ym mhob
math o lety ym mhob chwarter o’r cyfnod adeiladu.

5.16.4 Mae strategaeth llety Horizon yn cynnig mai dim ond am ychydig mwy na 18
mis (7 chwarter) y bydd y LlGDD wedi’i feddiannu’n llawn (h.y. 4,000 o
weithwyr) rhwng ail chwarter Blwyddyn 7 a phedwerydd chwarter Blwyddyn 8.
Bydd yn lleihau’n eithaf cyflym y flwyddyn ddilynol i 1,250 erbyn pedwerydd
chwarter Blwyddyn 9 ac i ‘0’ (dim) erbyn y chwarter dilynol.
5.16.5 Mae CSYM a Horizon wedi trafod y posibilrwydd o ddarparu campws y safle yn
gynharach. Fodd bynnag, mae Horizon wedi nodi na fyddai’n bosibl darparu’r
1,000 gyntaf o leoedd gwely yn gynharach (h.y. cyn pedwerydd chwarter
Blwyddyn 4), am resymau masnachol a rhai sy’n ymwneud â chaffael, ac
oherwydd yr amser a gymerai i baratoi’r safle. Er hynny, mae Horizon wedi nodi
y gallai fod yn bosibl cyflawni’r camau dilynol yn gynharach a’i fod yn gweithio
ar Strategaeth ddiwygiedig ar gyfer datblygu’r safle fesul cam. (Nid yw CSYM
wedi gweld y strategaeth ddiwygiedig hon cyn paratoi’r Adroddiad Effaith Leol
hwn.)
5.16.6 O ran effaith, mae CSYM yn credu y bydd peidio â darparu’r campws ar y safle
yn gynharach a’r cynnydd mewn niferoedd yn cael effaith negyddol
arwyddocaol ar y marchnadoedd tai a thwristiaeth lleol. Os na fydd y LlGDD
wedi’i sefydlu’n gynharach, bydd 1,200 o unedau eiddo (yn cynnwys
carafannau) yn cael eu gosod i weithwyr adeiladu sy’n dod i mewn cyn pen dwy
flynedd ar ôl dechrau’r prosiect (gweler Atodiad 8J). Mae’n glir bod hyn yn
annerbyniol. Er bod CSYM yn derbyn na fydd Horizon mewn sefyllfa i ymrwymo
i gaffael y campws ar y safle nes bydd y GCD wedi’i roi, mae mesurau
rhagataliol y gellir eu cymryd i liniaru’r effaith hon a fydd i bob pwrpas yn ‘boddi’
y marchnadoedd tai a thwristiaeth yn y blynyddoedd cynnar. Mae hyn yn
cynnwys paratoi i ddarparu unedau tai newydd.
5.16.7 Erbyn trydydd chwarter Blwyddyn 4 (h.y. 1 chwarter cyn y bydd y LlGDD ar
gael) bydd oddeutu 1,700 o weithwyr adeiladu nad ydynt yn teithio o’u cartrefi
yn chwilio am lety mewn llety (neu garafannau) presennol. Os ceir oedi cyn
darparu’r LlGDD (fel a ddigwyddodd yn achos Hinkley Point C), gallai’r effaith
hon fod yn arwyddocaol. Byddai hyd yn oed oedi o 1 chwarter yn peri bod 500
o weithwyr ychwanegol yn chwilio am lety yn y farchnad breifat, ac mae’n glir
bod hyn hefyd yn annerbyniol. Felly bydd CSYM yn ceisio gofyniad yn y
GCD a fydd yn gosod terfyn ar nifer y gweithwyr adeiladu a gaiff fod ar y
safle nes bydd pob cam o’r LlGDD wedi’i gwblhau (y trothwyon i’w
cytuno). Bydd hyn yn sicrhau bod y cynnydd yn nifer y gweithwyr ar y
safle yn cyfateb i nifer y lleoedd gwely a fydd ar gael yn y LlGDD er mwyn
atal ‘goferu’ i sectorau llety eraill.
5.17

Llety Twristiaeth

5.17.1 Er bod y CDLlC yn cydnabod y dylai rhai o’r 9,000 o weithwyr adeiladu
ddefnyddio llety yn Ynys Môn (yn cynnwys llety gwyliau), mae’n nodi’n glir na
ddylai hyn arwain at effaith annerbyniol ar argaeledd llety twristiaeth. Mae’n
nodi bod twristiaeth yn sector economaidd allweddol a bod angen ei hystyried

a’i hasesu’n benodol wrth gwblhau’r strategaeth ar lety’r gweithlu adeiladu.37
Mae’n nodi ei bod yn bwysig bod y cynigion hyn ar gyfer llety yn lleihau’r effaith
ar y sector twristiaeth.38
5.17.2 Mae tystiolaeth sy’n codi o ddatblygu Hinkley Point C yn dangos y bydd nifer y
lleoedd gwely sydd ar gael i ymwelwyr â’r ardal yn lleihau, er ei bod yn bosibl y
bydd rhai darparwyr llety yn cael budd economaidd o hyn yn y tymor byr. Bydd
hyn yn arwain at fwy o anawsterau o ran dod o hyd i’r llety sydd ar gael a
gwneud defnydd ohono ac at anghydweddu rhwng ymddygiadau, anghenion a
disgwyliadau’r gweithwyr a’r ymwelwyr.
5.17.3 Mae’r profiad a gafwyd yng nghyswllt prosiectau seilwaith eraill o arwyddocâd
cenedlaethol yn dangos y ffordd y mae hyn yn gallu dwysáu gwendidau yn
economi dwristiaeth y cyrchfan a’i dadsefydlogi drwy ddadleoli ymwelwyr ac
ymddygiad gwrthgymdeithasol. 39 Yn ogystal â hynny, mae’r amcangyfrif o nifer
y gweithwyr sydd eu hangen ar gyfer y prosiectau hyn (e.e. Twnnel y Sianel,
Heathrow Terminal 5 a Sizewell B) wedi bod yn rhy fach ym mhob achos ac
mae goblygiadau difrifol yn hynny i’r cyfrifiadau o lety ar gyfer prosiect Wylfa
Newydd.40
5.17.4 Ceir y rhan fwyaf o’r llety yn Ynys Môn ar hyd yr arfordir. Mae’r llety â
gwasanaeth yn gyfyngedig o ran maint, amrywiaeth ac ansawdd, a heb
‘attractive, boutique hotels found in other coastal/rural destinations.’ 41 Mae’r
stoc hunanddarpar o ansawdd da at ei gilydd ac yn perfformio’n dda, ac mae’r
sector carafannau yn tra-arglwyddiaethu ac yn fywiog gan mwyaf. Mae’r gyfran
o’r carafannau sefydlog a fydd ar gael i’w gosod yn codi cwestiynau anodd gan
fod gweithwyr yn ffafrio llety o’r math hwn a bod lefel y diddordeb sydd gan y
sector hwn yn isel. 42
5.17.5 Mae cynrychiolwyr y diwydiant twristiaeth wedi mynegi pryderon mawr y bydd
gweithwyr yn llenwi’r stoc llety gwyliau drwy gydol cyfnod 10 mlynedd y rhaglen
adeiladu. Ar sail yr amcangyfrifon presennol, rhagwelir y bydd 4,000 o weithwyr
yn cael eu lletya mewn campws pwrpasol ar y safle ger Wylfa Newydd ac y
bydd 3,000 o weithwyr yn cael eu cartrefu mewn llety presennol, yn cynnwys
llety twristiaeth a llety ar rent. Bydd unrhyw fethiant i ryddhau llety ‘cudd’ yn rhoi
mwy o bwysau ar lety twristiaeth ac ar y sector rhent preifat. Mae tystiolaeth o
brosiectau seilwaith eraill o arwyddocâd cenedlaethol yn awgrymu y gall y galw
am lety twristiaeth gynyddu cymaint â 15% mewn ymateb i hyn.43

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026, Datganiad Ysgrifenedig 31 Gorffennaf
2017 (Link)
38 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn 2011-2026, Datganiad Ysgrifenedig 31 Gorffennaf
2017 (Link)
39 Cyngor Gwlad yr Haf, 2012. Local Impact Report, t.237; Cyngor Gwlad yr Haf, 2012. Local Impact
Report, paragraff 6.3.17 a 6.3.18. (Link)
40 Hay, A., Meredith, K. a Vickerman, R. 2004. The Impact of the Channel Tunnel on Kent and
Relationships with Nord-Pas de Calais. Final Report by Centre for European, Regional and Transport
Economics, University of Kent, [Ar-lein]. Ar-lein yn: (Link)
41 Cynllun Rheoli Cyrchfan Ynys Môn 2012-2016. (Link)
42 Cynllun Rheoli Cyrchfan Ynys Môn 2012-2016. (Link)
43
EDF 2016. Consultation Document Sizewell C. (Link)
37

5.17.6 Mae prinder eisoes yn Ynys Môn o ran nifer y tai fforddiadwy i breswylwyr ac
mae’n debygol y bydd hyn yn arwain at fwy o bwysau ar y stoc llety gwyliau
ymysg pryderon am gynnydd mewn digartrefedd yn Ynys Môn. Disgwylir y bydd
rhenti’n cynyddu oherwydd y galw gan weithwyr adeiladu Wylfa Newydd ac
mae gwasanaethau tai CSYM wedi nodi nad oes digon o unedau eiddo yn Ynys
Môn i ymdopi â’r mewnlifiad disgwyliedig.
5.17.7 Mae profiad mewn mannau eraill yn dangos bod gweithwyr adeiladu, er mwyn
cael cymaint â phosibl o’u lwfansau ‘[as] part of the compensation for working
away from home’, yn dymuno cael y tai rhataf sydd ar gael, gan lenwi llety isel
ei rent a llety mewn carafannau.44 Mae’r diddordeb mewn cartrefu gweithwyr
yn gyfyngedig, ac ychydig dros hanner (56%) y darparwyr sydd wedi mynegi
diddordeb. Mae’r diddordeb yn amrywio yn ôl y math o lety, a’r sector llety bach
â gwasanaeth (yn enwedig llety gwely a brecwast) sydd wedi mynegi’r
diddordeb mwyaf (82%) o’i gymharu â 55% yn y sector hunanddarpar a dim
ond 35% yn y sector carafannau a gwersylla.45 Felly mae’n ddigon posibl na
fydd nifer o’r safleoedd a enwyd olaf ar gael i weithwyr o ganlyniad i
ddewisiadau, argaeledd neu gyfyngiadau trwyddedu.
5.17.8 Mae Arolwg Stoc Llety 2018 yn awgrymu y bydd llety yn cael ei drosglwyddo
o’r sector twristiaeth. Bydd hyn yn achosi canlyniadau negyddol yn yr economi
ymwelwyr gyffredinol, gan arwain at golli swyddi. Mae mwy na thri chwarter y
rheini sydd â diddordeb yn ymddiddori mewn darparu llety drwy’r flwyddyn.
Disgwylir y bydd y stoc twristiaeth yn cael ei throsglwyddo o sectorau twristiaeth
eraill yn ogystal â’r sector llety â gwasanaeth. Mae Horizon yn datgan bod y
sector hunanddarpar yn debygol o fod yn bwysig iawn gan y byddai rhai unedau
eiddo yn gallu bod yn debycach i ‘…private rented service stock,46 offering longterm lets to workers’. Byddai goblygiadau yn y newid defnydd hwn i
ddosbarthiad y stoc hon fel llety gwyliau â dodrefn a’r manteision busnes sydd
ynglŷn â hynny ar hyn o bryd. Mae Horizon hefyd yn nodi’r defnydd o ail gartrefi
ond mae hefyd yn wir bod nifer o’r rhain yn rhan o stoc hunanddarpar Ynys
Môn.

Mathieson, K. 2003, Work, Health and Living Conditions for Construction Workers on Large-Scale
Construction Projects: A Danish Study, t. 9, ar-lein yn https://arbejdstilsynet.dk/~/media/AT/at/05Information/04-Andre-informationsmaterialer/Bygge-anlaeg/Camps-uk.pdf.
45 Arolwg Stoc Llety CSYM 2018 (Atodiad 8P).
46 Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu, E1-32 para 6.3.12. (APP – 412)
44

Ffigur 5: Dosbarthiad Unedau Eiddo lle mae/nad oes Diddordeb mewn Lletya’r Gweithlu

Ffynhonnell: Dadansoddiad o’r Arolwg Stoc Llety, atodiad i’r Adroddiad Pwnc ar Dwristiaeth;
Nodyn: n=267; mae seren werdd yn dynodi eiddo lle mae diddordeb, mae seren goch yn dynodi’r rheini
lle nad oes diddordeb.

5.17.9 Mae Ffigur 5 yn dangos patrwm y diddordeb mewn lletya gweithlu Wylfa
Newydd ac yn dangos yn rhannol y posibilrwydd o golli llety gan y sector, a allai
fod yn gymaint â 78% o’r rheini sydd â diddordeb. Mae dadleoli/trosglwyddo
llety i’r sector rhent preifat yn fater i weithredwyr unigol. Fodd bynnag, bydd hyn
yn digwydd o ganlyniad uniongyrchol i brosiect Wylfa Newydd a bydd yn arwain
at ganlyniadau arwyddocaol i’r economi ymwelwyr – felly ni ellir ei ddiystyru
drwy ei weld fel ymateb i rymoedd y farchnad.
5.17.10 Mae’r sector llety â gwasanaeth yn Ynys Môn yn fach eisoes o’i gymharu â
chyrchfannau sy’n cystadlu. Bydd rhagor o golledion yn gwanhau’r sector yn
sylweddol yn ogystal â thanseilio’r sector hunanddarpar sydd o ansawdd da
ac yn uchel ei berfformiad. Bydd yr effaith o feddiannu’r sector hwn gan staff
proffesiynol, rheoli a goruchwylio yn sylweddol, er nad yw Horizon yn cynnig
nemor ddim dadansoddiad manwl o’u lwfansau llety/dyddiol neu eu
dewisiadau. Bydd gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr a’u gwariant yn cael
effaith niweidiol ar hyfywedd y sector twristiaeth ehangach (atyniadau, caffis,
bwytai etc.). Nid oes ystyriaeth fanwl i’r economi dwristiaeth ehangach hon.
Bydd dileu llety hefyd yn tanseilio strategaethau CSYM a Croeso Cymru, sy’n
canolbwyntio ar dyfu twristiaeth yn ddiwydiant drwy’r flwyddyn.47 Bydd y gallu
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Arolwg Stoc Llety CSYM 2018 (Atodiad 8P).

i gyrraedd targedau o 10% ar gyfer twf yn cael ei beryglu os defnyddir llety
twristiaeth ar gyfer y sector rhent preifat.
5.17.11 Amcan y Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr yw rheoli’r galw a sicrhau na
fydd unrhyw sector neu leoliad yn cael ei orddefnyddio. Fodd bynnag, mae’r
Arolwg Llety yn dangos ei bod yn bosibl na fydd yn gweithredu’n effeithiol ar
gyfer y sector twristiaeth am mai llai nag un rhan o dair o’r gweithredwyr sydd
â diddordeb yn ei ddefnyddio. Mae’n anodd gweld sut y bydd y GRhLlG yn
gallu gweithredu yn y sefyllfa hon, yn enwedig o gofio na fydd yn orfodol i’r
gweithwyr ei ddefnyddio. Yn ogystal â hynny, hyd yn oed pe byddai’n gallu
gweithredu, byddai dewisiadau’r gweithwyr eu hunain yn gallu ymyrryd i
bennu patrymau’r galw, yn enwedig o gofio’r disgwyliad y bydd nifer mawr o
is-gontractwyr.48 Bydd goblygiadau pendant yn hyn i allu CSYM i orfodi
rheoliadau trwyddedu.
5.17.12 Mae Horizon wedi gwneud amcangyfrif rhy uchel o’r ‘capasiti sbâr’ sydd yn
y sector drwy ddefnyddio data meddiannu ar gyfer Cymru gyfan, sy’n is na’r
rheini ar gyfer Ynys Môn. Gwaethygwyd hyn gan y methiant i gymhwyso
cymedrolydd mynediad at y sector hunanddarpar, lle ceir y cyfraddau
meddiannu uchaf yn y cyfnod prysuraf (88%). Yn ogystal â hyn, ni fydd
gweithwyr adeiladu o reidrwydd am aros lle mae ‘capasiti sbâr’ gan y bydd
yn well ganddynt lety sy’n agos i’r prif safle adeiladu neu’r safle Parcio a
Theithio cysylltiedig yn y Dalar Hir. 49
5.17.13 Mae prosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol yn cydnabod y byddant
yn effeithio ar fusnesau lleol cysylltiedig â thwristiaeth gan y byddant yn colli
refeniw traddodiadol sy’n gysylltiedig â thwristiaeth, ond maent yn dadlau y
bydd yr effaith hon yn cael ei gwrthbwyso drwy’r hwb y bydd gweithwyr
adeiladu yn ei roi i’r economi dwristiaeth y tu allan i’r cyfnod prysuraf.50 Nid
yw’n debygol y bydd unrhyw hwb tymor byr y tu allan i’r cyfnod prysuraf yn
gwneud iawn am y refeniw a gollir o dwristiaeth drwy’r flwyddyn – boed hynny
o lety y mae’r sector yn ei golli, ymwelwyr sy’n cadw draw oherwydd y
datblygu neu ymwelwyr sy’n methu â dod o hyd i lety o ganlyniad i’w
feddiannu gan weithwyr Wylfa Newydd.51
5.17.14 Mae’n debygol y bydd dirywiad sylweddol mewn safonau llety a fydd yn galw
am fesurau lliniaru – er bod y mesurau lliniaru a gynigiwyd gan Horizon yn
ymwneud â’r posibilrwydd o ddarparu gwasanaethau hamdden yn hytrach
na chynnal neu wella safonau’r sector twristiaeth.52 Bydd hyn yn amharu ar
yr enw da sydd gan y sector am ansawdd ac yn gostwng safonau ansawdd
ac, fel a ddigwyddodd mewn mannau eraill, bydd yn dadsefydlogi’r diwydiant,

Cyfeirnod Llyfrgell yr Archwiliad (APP – [412] t.5.
Cyflwyniad gan Andrew Goodchild i Bartneriaeth Dai Strategol Wylfa Newydd (Atodiad 8I)
50 Cyfeirnod Llyfrgell yr Archwiliad (APP-088) para 1.4.18, t.C1-16.
48
49

Bloxham, T. 2005. Morecambe Doesn’t Need Any More Attractions. It’s got a fantastic attraction and it’s
called Morecambe Bay, The Architects’ Journal; ar-lein yn (Link) Cyngor Sir Gwlad yr Haf, Cyngor
Gorllewin Gwlad yr Haf a Chyngor Dosbarth Sedgemoor, Adroddiad Effaith Leol Hinkley Point C, Mai
2012; GCD Gorsaf Bŵer Wylfa Newydd, Pennod 1, Socio-Economics, t.C1-39; the Fourth Statistical
Account of East Lothian, ar-lein yn (Link).
52 Ymateb CSYM 9.3 B1.214.
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yn ei gwanhau ac yn lleihau ei allu i gyfrannu i economi Ynys Môn.53 Dylid
canolbwyntio ar hyn yn y mesurau lliniaru ac ar ehangu arlwy Ynys Môn i
ymwelwyr drwy sefydlu cyfleusterau fel parciau gwledig, amgueddfeydd,
canolfannau treftadaeth, etc., a fydd yn apelio i’r un graddau i ymwelwyr a
chymunedau Ynys Môn.
5.17.14 Mae prosiectau seilwaith eraill o arwyddocâd cenedlaethol yn dangos bod
llety twristiaeth yn fwyfwy anaddas fel dewis llety i weithwyr a hynny am nifer
o wahanol resymau, y cyfan ohonynt yn gymwys i Ynys Môn.54 Mae’r
newidiadau hyn wedi arwain at leihau’r defnydd o lety yn y sector hwn yn eu
cynlluniau modelu; felly, mae’r amcangyfrifon ar gyfer prosiect Sizewell C yn
is na’r rheini ar gyfer prosiect Sizewell B.55 Mae Horizon wedi amcangyfrif y
bydd 37% o’r llety (heb gynnwys y campws) yn y sector twristiaeth.
5.17.15 Mae nifer o agweddau allweddol ar y modelu gan Horizon yn ddiffygiol ac
mae wedi gwneud amcangyfrif rhy uchel o’r llety â gwasanaeth a’r llety
hunanddarpar sydd ar gael. Er ei fod yn cymhwyso cymedrolyddion
mynediad at y sector llety â gwasanaeth a’r sector carafannau, mae’n cymryd
y bydd 100% o’r stoc hunanddarpar ar gael. Gan fod y sector hwn yn un
uchel iawn ei werth sy’n perfformio’n dda (â chyfradd meddiannu o 88% yn
y cyfnod prysuraf),56 mae’r ffaith nad yw’n cymhwyso cymedrolydd mynediad
yn golygu bod ei amcangyfrif o’r cyflenwad yn rhy uchel a’i amcangyfrif o
effaith y galw gan weithwyr yn rhy isel.
5.17.16 Hefyd mae cyfrifiadau Horizon wedi’u seilio ar yr Ardal Economaiddgymdeithasol Allweddol gyfan ac yn defnyddio data am y stoc llety ar gyfer
Ynys Môn a Thir Mawr Menai. Mae hyn yn chwyddo’r amcangyfrif o nifer y
lleoedd gwely a maint y stoc sydd ar gael yn y ddau sector o 25,636 (44%).
Er hynny, ar sail ei gyfrifon, mae Horizon yn asesu mai rhan fach iawn y bydd
hyn yn ei chwarae yn y dewis o lety gan weithwyr (e.e. 8% o’r sector
carafannau).57 Gallai hyn hefyd fod yn amcangyfrif rhy uchel o’r rhan y bydd
Tir Mawr Menai yn ei chwarae o ystyried y dystiolaeth, sy’n cadarnhau bod
agosrwydd yn sbarduno’r dewis a’r galw am lety gan weithwyr.58 Nid oes ond
angen edrych ar y rhan o’r cyfrifiad hwn sy’n cynnwys Ynys Môn i weld bod
yr amcangyfrif yn rhy fawr o lawer. Os dadansoddir y data yn Arolwg Stoc
Llety 2018 yn yr un ffordd, gwelir mai dim ond 99 o leoedd gwely â
gwasanaeth sydd ar gael yn Ynys Môn yn ystod y cyfnod prysuraf, sy’n
cyfateb i 50 o ystafelloedd. Mae hyn yn dangos yn glir y bydd y galw am lety
yn fwy o lawer na’r cyflenwad ac mae hyn yn wir am yr holl sectorau.

Bloxham, T. 2005. Morecambe Doesn’t Need Any More Attractions. It’s got a fantastic attraction and it’s
called Morecambe Bay, The Architects’ Journal; ar-lein yn (Link).
54 EDF Consultation Document Sizewell C 2016. (Link)
55
Glasson, J. 2005. Better Monitoring for Better Impact Management: The local socio-economic impact of
constructing Sizewell B, NP. (Link)
56 CSYM 2018 Arolwg Stoc Llety. (Atodiad 8P)
57 Cyfeirnod Llyfrgell yr Archwiliad APP-[088] para 1.5.23-1.5.25.
58 Cyngor Sir Gwlad yr Haf, Adroddiad Effaith Leol, t.137; Glasson, J. 2005. Better Monitoring for Better
Impact Management: The local socio-economic impacts of constructing Sizewell’s Nuclear Power Station.
(Link)
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5.17.17 Bydd hyn yn rhoi pwysau mwy byth ar lety ger y safle ac yng Ngogledd Ynys
Môn. Ceir y galw mwyaf mewn dwy ward allweddol yn Ynys Môn (Gogledd Ynys
Môn a Gorllewin Ynys Môn). Yn y rhain y ceir 62% o’r galw ar y sector
carafannau a gwersylla a 66% o’r galw am lety twristiaeth â gwasanaeth (ond
dim ond 29% a 36% o’r cyflenwad, yn y drefn honno, yn ôl dadansoddiad
Horizon), sy’n adlewyrchu’r awydd gan weithwyr adeiladu i fyw mor agos â
phosibl i’r safle. Mae tystiolaeth o brosiect Hinkley Point C yn dangos bod mwy
nag 80% o’r gweithwyr nad ydynt yn teithio o’u cartrefi yn byw o fewn 15km i’r
safle.59 Er gwaethaf hyn, asesiad Horizon o’r effaith ar Ogledd Ynys Môn a
Gorllewin Ynys Môn yw y bydd yn fach ac na fydd yn arwyddocaol.60 Er hynny,
yn y sector carafannau a gwersylla y ceir y lefelau isaf o ddiddordeb mewn
cartrefu gweithwyr.
5.17.18 Mae’r dystiolaeth sydd gan CSYM yn dangos y bydd effaith negyddol
arwyddocaol ar y sector llety twristiaeth. Mae Horizon wedi gwneud
amcangyfrif rhy uchel o’r cyflenwad ac amcangyfrif rhy isel o’r effeithiau a
gaiff Wylfa Newydd ar y sector hwn sy’n hanfodol i economi Ynys Môn. Hefyd
mae tystiolaeth anecdotaidd o’r fasnach dwristiaeth (Partneriaeth Cyrchfan
Ynys Môn) yn awgrymu nad oes dim neu nemor ddim capasiti yn Ynys Môn
yn ystod misoedd yr haf. Mae’r dystiolaeth anecdotaidd hon yn bwysig gan
ei bod yn uniongyrchol gysylltiedig â’r canfyddiad bod Ynys Môn ‘yn llawn’,
a gaiff ei ddwysáu gan y mewnlifiad o weithwyr adeiladu Wylfa Newydd.
Tabl 14: Amcangyfrif Horizon o’r Capasiti Sbâr yn y cyfnod prysuraf ym mis Awst ledled
yr Ardal Economaidd-gymdeithasol Allweddol

Math

Gwestai,
Tai Llety,
Gwely a
Brecwast
Hunanddarpar
Carafannau
Eraill
Cyfanswm

A
B
Amcangyfrif Cymedrolydd
o’r lleoedd
mynediad
gwely

C
Addasiad
o’r
Amcangyfrif
o’r lleoedd
gwely
(AxB)

D
Y
defnydd
o
gapasiti
yn y
cyfnod
prysuraf

F
Amcangyfrif
o’r capasiti
sbâr (C-E)

83%

E
Y
lleoedd
gwely
sydd eu
hangen
yng
nghyfnod
prysuraf
mis Awst
(DxC)
2,306

6,947

40%

2,779

6,411

100%

6411

59%

3,783

2,629

45,428
2,650
61,436

25%
0%
amh.

11,357
0
20,547

71%*
amh.

8,084
0
14,173

3,273
0
6,374

472

Ffynhonnell: (Link)
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Cyflwyniad gan Andrew Goodchild i Bartneriaeth Dai Strategol Wylfa Newydd. (Atodiad 8I)
Cyfeirnod Llyfrgell yr Archwiliad APP-[088] para 1.5.26-27, t.C1-28.

*Cymerir y bydd 42% o’r stoc yn wag yn y cyfnod prysuraf

5.18

Llety Carafannau

5.18.1 Mae Strategaeth Horizon ar Lety’r Gweithlu yn cynnig lletya 650 o weithwyr
adeiladu (yn y cyfnod prysuraf) mewn llety carafannau. Mae Horizon yn
datgan bod 45,430 o leoedd gwely mewn carafannau yn yr Ardal Economaiddgymdeithasol Allweddol. Gan addasu’r ffigur hwn ar sail cyfraddau
meddiannu, fforddiadwyedd a chyfyngiadau trwyddedu, mae Horizon yn
amcangyfrif bod 3,275 o leoedd gwely ar gael mewn carafannau yn yr Ardal
Economaidd-gymdeithasol Allweddol.
5.18.2 Yn Ionawr 2018, comisiynodd CSYM Arolwg o’r Stoc Llety Twristiaeth61 i
asesu lefel y lleoedd gwely twristiaeth sydd ar gael yn Ynys Môn. Yn ogystal
â bod yn arolwg stoc llety ‘safonol’ sy’n dilyn methodoleg Croeso Cymru,
roedd yr holiadur hefyd yn cynnwys adran ar Wylfa Newydd er mwyn galluogi
CSYM i fesur awydd/parodrwydd darparwyr twristiaeth i gartrefu gweithwyr
adeiladu Wylfa Newydd62. Mae hwn yn ffactor sy’n arwain at wahaniaethau
sylweddol rhwng yr asesiadau o gapasiti gan Horizon a’r asesiad gan CSYM
oherwydd hyd yn oed os yw’r capasiti angenrheidiol ar gael, mae’n bosibl na
fydd darparwyr am ei osod i weithwyr adeiladu Wylfa Newydd.
5.18.3 Roedd cyfanswm o 267 o ddarparwyr wedi cymryd rhan yn yr arolwg. Yn
gyffredinol, dim ond 56% o’r darparwyr llety a oedd â diddordeb mewn lletya
gweithwyr adeiladu. Mae gwahaniaethau ar sail y math o lety yn dangos mai
darparwyr llety â gwasanaeth sydd â’r diddordeb mwyaf mewn lletya
gweithwyr (82%). 55% o’r darparwyr llety hunanddarpar sydd â diddordeb a
dim ond 35% o ddarparwyr safleoedd carafannau/gwersylla sydd â
diddordeb.
5.18.4 Ar sail canfyddiadau arolygon ac ymchwil ddesg atodol, amcangyfrifwyd bod
35,800 o leoedd gwely yn Ynys Môn. Mae 5% ohonynt mewn llety â
gwasanaeth, 73% mewn llety carafannau a gwersylla a 22% mewn llety
hunanddarpar. Nid yw hyn yn cynnwys mannau codi pebyll gan na fyddai’r
amcangyfrif ohonynt yn ddibynadwy. Yn ôl y disgwyl, mewn safleoedd
carafannau a gwersylla y mae’r pris lleiaf cyfartalog a’r pris mwyaf cyfartalog
isaf y noson (£23.48 a £39.28 yn y drefn honno).
5.18.5 Mae’n glir bod y pris y noson yn atyniad i weithwyr Wylfa Newydd, ond ym
marn CSYM (ar sail asesiad o gapasiti, parodrwydd darparwyr llety
carafannau i osod i weithwyr Wylfa Newydd a barn broffesiynol tîm Iechyd
Amgylcheddol CSYM) nid yw carafannau’n llety sy’n addas i’r nifer hwn o
weithwyr adeiladu, yn enwedig drwy gydol y flwyddyn. Ategwyd y farn hon gan
ymatebion i’r Arolwg Stoc Llety lle’r oedd y rhesymau a roddwyd gan
ddarparwyr carafannau dros beidio â dymuno cartrefu gweithwyr Wylfa
Newydd fel a ganlyn: nad oeddent yn addas i’w gosod am gyfnod hir; eu bod
ar gael i aelodau’r Caravan Club yn unig; eu bod yn rhy oer yn y gaeaf; bod y
61
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Arolwg o’r Stoc Llety Twristiaeth (Mehefin 2018) (Atodiad 8P)
CSYM, Holiadur yr Arolwg o’r Stoc Llety Twristiaeth (2018) (Atodiad 8D)

rhan fwyaf o’r carafannau’n eiddo i unigolion preifat etc. (Nid yw’r sylwadau
hyn yn cynnwys yr effeithiau ar y sector twristiaeth sy’n cael eu trafod yn y
bennod ar Dwristiaeth yn yr Adroddiad Effaith Leol hwn).
5.18.6 Ar sail y data a ddarparwyd gan y 97 o weithredwyr carafannau a gwersylla a
gymerodd ran yn yr arolwg, mae mwy na 6,200 o leiniau gan y darparwyr hyn
yn unig:
Tabl 15: Dadansoddiad o Leiniau Carafannau a Gwersylla

5.18.7 Mae dau ym mhob pump o’r gweithredwyr (42%) yn darparu lleiniau ar gyfer
carafannau sefydlog sy’n eiddo i unigolion preifat, sef 45% o’r holl leiniau sydd
ar gael. Cynigir lleiniau i osod carafannau teithiol gan bron hanner (47%) y
darparwyr carafannau a gwersylla ac mae’r rhain yn 14% o’r holl leiniau.
Lleiniau ar gyfer gosod carafannau sefydlog yw ychydig llai na 3% o’r holl
leiniau.
5.18.8 Gofynnwyd i’r rheini a gymerodd ran yn yr arolwg amcangyfrif nifer y lleoedd
gwely a oedd ar gael ar y safle ar gyfer carafannau sefydlog a glampio. Lle na
ddarparwyd niferoedd, rydym wedi gwneud amcangyfrif ceidwadol o 4 lle
gwely yr uned. Nid yw nifer y lleiniau pebyll wedi’i amcangyfrif gan fod y
rhain yn gallu amrywio’n fawr yn ôl nifer y parti.

Tabl 16: Amcangyfrif o’r Lleoedd Gwely mewn Llety Carafannau

5.18.9 Mae bron chwech ym mhob deg (57%) o’r lleoedd gwely ar safleoedd
gwersylla a charafannau ar gyfer llety perchnogion preifat. Mae 3% mewn
carafannau sefydlog i’w gosod a 12% ar leiniau tymhorol. Cymerir 27% o’r
lleoedd gwely gan garafannau teithiol. Ar ôl tynnu’r capasiti mewn
perchnogaeth breifat o dabl 16 uchod, tynnu’r lleiniau tymhorol (llai nag 1 mis)
a chymhwyso rhagdybiaeth Horizon y bydd 2 weithiwr ar bob llain (yn lle 4 fel
y cymerir yn yr Arolwg Stoc Llety – h.y. teulu), y capasiti sydd ar gael mewn
carafannau yw tua 2,114 o leoedd gwely63. Mae’n debygol nad yw’r ffigur hwn
yn rhy bell o amcangyfrif Horizon o 3,275 o leoedd gwely yn yr Ardal
Economaidd-gymdeithasol Allweddol gan fod yr amcangyfrif o 2,114 yn
gymwys i Ynys Môn yn unig.
5.18.10 Fodd bynnag, wrth gymhwyso’r 35% a ddywedodd y byddai ganddynt
ddiddordeb mewn lletya gweithwyr Wylfa Newydd (h.y. darparwyr carafannau)
at y capasiti sydd ar gael, mae’r capasiti yn llai o lawer, sef 740 o leoedd gwely
sydd ar gael64. Os yw Horizon yn rhag-weld cymryd 650 o’r lleoedd gwely hyn
(yn y cyfnod prysuraf) (fel y cynigiwyd yn y Strategaeth ar Lety’r Gweithlu –
APP-412) ac os na fydd yn darparu capasiti ychwanegol i ateb y galw hwn,
bydd hyn yn cael effaith arwyddocaol a niweidiol ar y sector twristiaeth,
sydd yn gwbl annerbyniol.
5.18.11 Rhaid i Horizon un ai gweithio gyda darparwyr llety carafannau presennol i
bennu safleoedd addas a allai fod ar gael i weithwyr adeiladu (gyda’r
63

Carafannau sefydlog i’w gosod (164 x 2) + Lleiniau carafannau teithiol i’w gosod (893 x 2) = 2,114 o leoedd
gwely.
64
35% o 2,114 = 739.9 (740).

cyfleusterau a gwasanaethau angenrheidiol fel a amlinellwyd ym Mholisi TAI
14). NEU, rhaid i Horizon nodi safle(oedd) newydd y gellir peri iddynt fod ar
gael i weithwyr adeiladu. Dyma’r unig ffordd i alluogi CSYM i asesu’r effeithiau
ar y sector twristiaeth, ar briffyrdd, ar y Gymraeg, ar yr amgylchedd, ar
wasanaethau a chyfleusterau presennol etc. yn unol â Pholisi TAI14 (gweler
adran 4.1.1 ar bolisi cynllunio).
5.18.12 Yn Ionawr 2017, comisiynwyd Amec Foster Wheeler gan CSYM i gynnal
adolygiad o’r capasiti carafannau yn Ynys Môn. Ceir yr Adroddiad Sylfaen
Dystiolaeth yn Atodiad 8Q, ynghyd â phedwar map sy’n dangos y lleoliadau
hyn (a’r capasiti ym mhob ardal) (Atodiad 8R – 8U). Mae’r wybodaeth hon
wedi’i rhannu eisoes â Horizon ar 18 Ebrill 2017.
5.18.13 Daeth yr adroddiad sylfaen dystiolaeth i’r casgliad bod 1,314 o leiniau ar gael
i’w meddiannu am 12 mis (1,168 o garafannau sefydlog a 164 o garafannau
teithiol). Ar sail data o arolwg Llywodraeth Cymru ar gyfer Gogledd Cymru (h.y.
cyfradd gwacter o 12% ar gyfer carafannau sefydlog a 41% ar gyfer carafannau
teithiol), daeth CSYM i’r casgliad bod 128 o leiniau ar gael ar gyfer carafannau
sefydlog a 67 ar gyfer carafannau teithiol. Roedd hyn yn rhoi cyfanswm o 195
(wedi’i dalgrynnu i 200). Gan gymryd y bydd 2 weithiwr ar bob llain, byddai hyn
yn rhoi capasiti o 400 (er bod Amec Foster Wheeler wedi cymryd y byddai 1
gweithiwr ar bob llain yn ei asesiad cychwynnol – h.y. 200 fel y gwelir yn Nhabl
2 yn y bennod hon).
5.18.14 Fodd bynnag, drwy ddefnyddio’r holl gapasiti mewn carafannau (h.y. peidio â’i
gyfyngu i feddiannu am 12 mis), y capasiti sydd ar gael yw 4,842 (3,078 o
garafannau sefydlog a 1,764 o garafannau teithiol). Fodd bynnag, nid yw’r
data hyn yn hepgor y lleiniau hynny nad ydynt ar gael (h.y. wedi’u meddiannu
gan berchnogion). Drwy gymhwyso’r un cyfraddau gwacter â’r uchod at y
capasiti cyfan, ceir ffigur o 1,092 o leiniau (2,185 o leoedd gwely). Mae’n
amlwg bod hyn yn anghywir gan nad yw’n hepgor y lleiniau wedi’u meddiannu
gan berchnogion na ellir eu his-osod.
5.18.15 Gan fod yr Arolwg o’r Stoc Llety Twristiaeth (Mehefin 2018) yn gwahaniaethu
rhwng llety wedi’i berchen-feddiannu a llety sydd ar gael i’w osod, mae CSYM
wedi defnyddio’r ffigurau hyn i bennu’r capasiti sydd ar gael. Drwy gymhwyso’r
un cyfraddau gwacter at yr Arolwg o’r Stoc Llety Twristiaeth (Tabl 16 uchod)
ag a ddefnyddiwyd yn yr Asesiad o Garafannau a gynhaliwyd gan Amec
Foster Wheeler yn 2017 (h.y. 12% ar gyfer carafannau sefydlog a 41% ar gyfer
carafannau teithiol), ceir y ffigur o 770 o leoedd gwely65. Fodd bynnag, drwy
gymhwyso 35% (h.y. canran y perchnogion safleoedd carafannau a
ddywedodd y byddent yn barod i letya gweithwyr Wylfa Newydd) at y lleoedd
gwely sydd ar gael, roedd hyn yn rhoi canlyniad am y capasiti sydd ar gael ar
gyfer gweithwyr Wylfa Newydd o 270 o leoedd gwely.
5.18.16 I gloi, mae CSYM yn amcangyfrif bod 770 o leoedd gwely ar gael i’w
defnyddio gan weithwyr adeiladu Wylfa Newydd. Fodd bynnag, os mai
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(893 o leiniau i garafannau teithiol x 2 = 1,786 o leoedd gwely (x 0.41) = 732.26) + (164 o leiniau i garafannau
sefydlog x 2 = 328 o leoedd gwely (x 0.12)) = 771.62 (770 i’r 10 agosaf).

dim ond safleoedd sy’n cynnig meddiannaeth am 12 mis sydd wedi’u
cynnwys, mae’r ffigur hwn yn gostwng i 400 o leoedd gwely. Oherwydd
y diffyg awydd yn y sector i letya gweithwyr Wylfa Newydd (35% o’r
rheini a holwyd66) gallai’r nifer hwn fod yn llai o lawer. Mae angen i
Horizon weithio gyda pherchnogion safleoedd carafannau sy’n barod i
letya gweithwyr (neu gynnig safleoedd newydd) y gellir eu hasesu i weld
a ydynt yn addas i letya gweithwyr Wylfa Newydd (ar gyfer eu meddiannu
am 12 mis o’r flwyddyn) yn unol â Pholisi TAI 14 yn y CDLlC.
5.18.17 Gellir defnyddio’r wybodaeth a ddarparwyd i Horizon am leoliad y safleoedd i
gynnal y broses hon. Dylid nodi nad oes safleoedd yng Ngogledd Ynys Môn
sydd wedi’u trwyddedu i’w meddiannu am 12 mis. Mae 286 o leiniau ar gyfer
carafannau teithiol yng Ngogledd Ynys Môn (20 yn y ddwy ward sydd agosaf
i’r Wylfa a 266 yn Llanfaethlu) a dim ond 88 o’r rhain sydd wedi’u trwyddedu
ar gyfer meddiannu am 10 mis neu ragor. Mae’r dystiolaeth hon yn dangos
nad yw’r capasiti sydd ei angen ar gael, yn groes i’r hyn y mae Horizon yn ei
awgrymu.
5.19

Ail Gartrefi / Llety Gwyliau Hunanddarpar

5.19.1 Ar ddiwedd ail chwarter 2018/19, mae 2,627 o ail gartrefi yn Ynys Môn (gweler
Atodiad 8E am ragor o fanylion). Ar 10 Mawrth 2016, cytunodd CSYM i
ddatgymhwyso unrhyw ddisgowntiau a roddwyd ar gyfer anheddau a fu’n wag
am gyfnod hir ac ar gyfer anheddau sy’n cael eu meddiannu’n gyfnodol (a elwir
yn ail gartrefi fel arfer) ac i gymhwyso swm mwy o’r Dreth Gyngor (a elwir yn
Bremiwm y Dreth Gyngor) i fod yn effeithiol o 1 Ebrill 2017. Gosododd CSYM
Bremiwm Treth Gyngor o 25% o gyfradd safonol y Dreth Gyngor ar gyfer
anheddau a fu’n wag am gyfnod hir ac ar gyfer anheddau sy’n cael eu
meddiannu’n gyfnodol (a elwir yn ail gartrefi fel arfer).
5.19.2 Er mwyn osgoi’r Premiwm Treth Gyngor hwn, gall rhai perchnogion
drosglwyddo ail gartref i fod yn llety gwyliau hunanddarpar a thalu ardrethi
annomestig (ac felly hawlio’r rhyddhad trethi i fusnesau bach). Mae
dadansoddiad o Ddisgrifiad Categori Arbennig y Swyddfa Brisio – Llety Gwyliau
(hunanddarpar) yn dangos bod 141 eiddo wedi’u trosglwyddo i’r Rhestr Ardrethi
Annomestig o’r Dreth Gyngor yn y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 ac 1 Ebrill 2018
h.y. unedau eiddo yr oedd Premiwm y Dreth Gyngor yn gymwys iddynt. (Gyda
golwg ar y sylfaen dreth, mae hyn yn cyfateb i ostyngiad o 151 o unedau eiddo
band D.) O safbwynt ariannol, mae hyn wedi golygu colli incwm o’r premiwm o
£50,329 ar gyfer 2017/18 a £54,412 ar gyfer 2018/19. Dylid nodi hefyd mai’r
golled ychwanegol o incwm o’r Dreth Gyngor ar y gyfradd safonol oedd
£198,611 yn 2017/18 a £217,649 yn 2018/19. Bydd y rheini sy’n trosglwyddo
fel hyn yn gorfod talu ffioedd am gasglu gwastraff masnachol o’r annedd gan
nad yw bellach yn cael ei chyfrif yn eiddo domestig.
5.19.3 Gyda’r mewnlifiad o weithwyr adeiladu Wylfa Newydd yn chwilio am lety, mae’n
bosibl y bydd mwy o berchnogion ail gartrefi yn dymuno gosod eu heiddo fel
llety gwyliau hunanddarpar i osgoi talu Premiwm y Dreth Gyngor ac i ennill arian
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o incwm rhent. Er mwyn i’r annedd fod yn gymwys i’w hystyried yn llety gwyliau,
rhaid i’r trethdalwr brofi i’r Swyddog Prisio fod yr annedd ar gael i’w gosod am
140 o ddiwrnodau a’i bod wedi cael ei gosod am 70 o ddiwrnodau mewn cyfnod
o 12 mis. Gallai hyn arwain at golled sylweddol o incwm y Dreth Gyngor i Ynys
Môn, y bydd angen ei monitro, ei rheoli a’i gorfodi’n ofalus.
5.19.4 Mae’r ffaith mai dim ond 141 o berchnogion ail gartrefi, neu 5% o’r cyfanswm,
a ddewisodd i’w hannedd gael ei hasesu fel llety gwyliau yn dilyn cyflwyno’r
premiwm o 25% yn awgrymu bod y rhan fwyaf o berchnogion ail gartrefi yn
defnyddio’r eiddo at ddibenion personol yn bennaf yn hytrach na’i osod.
5.19.5 Ni ellir gosod llety hunanddarpar am fwy na 60 o ddiwrnodau ar y tro67, felly
mae hyn yn cyfyngu ar y defnydd ohono ar gyfer gweithwyr adeiladu, heblaw’r
rheini sy’n gweithio ar gontract byr iawn.
5.19.6 Ar 12 Tachwedd 2018, cyflwynwyd adroddiad i Bwyllgor Gweithredol CSYM a
oedd yn rhoi diweddariad ar ôl un flwyddyn o weithredu Premiwm y Dreth
Gyngor.68
5.20

Tystiolaeth o brosiect Hinkley Point C

5.20.1 Y data cyflawn diweddaraf sydd ar gael yw’r rheini am y sefyllfa yn Rhagfyr
2017, 18 mis ar ôl dechrau’r rhaglen adeiladu a 30 mis ar ôl dechrau gwaith
cloddio. Yn Rhagfyr 2017, roedd 51% o’r gweithlu disgwyliedig mwyaf ar y safle
(2,870 o 5,600 o weithwyr), pwynt y rhagwelir ei gyrraedd yn Wylfa Newydd ym
mhedwerydd chwarter Blwyddyn 4.
5.20.2 Mae’r tabl isod yn dangos y rhagfynegiad gwreiddiol gan EDF o’r rhaniad rhwng
deiliadaethau ymysg gweithwyr nad ydynt yn teithio o’u cartrefi yn y cyfnod
prysuraf, a’r rhaniad gwirioneddol pan oedd hanner y gweithlu ar y safle.
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Canllaw i Drethdalwyr: Ardrethi Annomestig ar gyfer Eiddo Hunanddarpar yng Nghymru, Llywodraeth
Cymru, 2018 ( https://businesswales.gov.wales/sites/businesswales/files/Business%20rates%20relief%20for%20self%20catering%20properties%20-%20CYM.pdf)
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Adroddiad i Bwyllgor Gweithredol CSYM am Bremiwm y Dreth Gyngor, Ail Gartrefi ac Eiddo sy’n Wag ers
Cyfnod Hir (Link)

Tabl 17: Data monitro o brosiect Hinkley (Rhagfyr 2017)

Home Based Workers
Non-Home Based Workers
Total Workforce
Type of Accommodation Taken Up
by non-home based Workers
House / Flat Let
House / Flat Let with HPC Workers
House / Flat Share
Caravan / Campsite
Hotel
Bed & Breakfast
Holiday Let
Owner Occupied
Campus Accommodation
Totals

EDF DCO Application
34%
1900
66%
3700
5600

20%

750

11%

400

16%

600

14%
39%

500
1450
3700

EDF 18 Months - Dec 2017
45%
55%

31%
20%

51%

489
316

20%
13%
6%
6%
2%

27%

1291
1579
2870

805
316

205
95
95
32

2%
100%

Current Percentage
of Peak total

100%

107%
79%

427
32
0
1580

72%
8%
0%

Ffynhonnell: Cyngor Dosbarth Gorllewin Gwlad yr Haf (Andrew Goodchild)

5.20.3 Mae’r tabl yn dangos bod nifer yr unedau eiddo a gymerwyd yn y sector rhent
preifat pan oedd hanner y gweithlu ar y safle eisoes yn fwy na’r ffigur uchaf a
ragwelwyd (107%) a bod nifer yr unedau llety cudd a llety twristiaeth a
gymerwyd eisoes yn dri chwarter o’r ffigur uchaf a ragwelwyd (79% a 72% yn y
drefn honno) pan nad oedd ond 51% o’r gweithlu disgwyliedig mwyaf ar y safle.
Fodd bynnag, roedd y nifer mewn unedau eiddo wedi’u perchen-feddiannu yn
llai o lawer na’r ffigur uchaf a ragwelwyd gan mai dim ond 8% o’r gweithlu a
oedd wedi prynu eiddo.
5.20.4 Mae CSYM wedi diweddaru’r tabl hwn gan ddefnyddio data monitro a gafwyd
gan Grŵp Cynghorol Economaidd-gymdeithasol Hinkley Point C (SEAG)69 a
gafodd eu dadansoddi a’u gwirio gan Mr Andrew Goodchild. Gwaetha’r modd,
roedd bylchau yn y data monitro ar gyfer Gorffennaf 2018, felly nid oedd CSYM
yn gallu cymharu ffigurau â’r rheini ar gyfer Rhagfyr 2017. Er hynny, roedd
gwybodaeth ar gael am dai/fflatiau a rennir (h.y. llety cudd), ac mae’n dangos
bod 534 o weithwyr Hinkley yn preswylio mewn llety cudd. Mae’r ffigur hwn yn
uwch o lawer na’r ffigur o 400 a ragwelwyd gan EDF.
5.20.5 Mae CSYM yn nodi bod y campws llety gweithwyr dros dro ar y safle (510 o
leoedd gwely) wedi agor ym Mehefin 2018 ac nad yw hyn wedi’i adlewyrchu yn
y data isod. Bydd CSYM yn aros i weld yr adroddiad monitro nesaf cyn gwneud
sylwadau am y ffordd y bydd hyn yn effeithio neu beidio ar lety yn y sectorau
eraill. Mae’r data yn dangos, er enghraifft, mai dim ond chwe archeb a gafwyd
am lety ar gampws y safle yn yr wythnos gyntaf ar ôl ei agor.
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Gweler Atodiad 8V - Accommodation Reports from Hinkley Point C Socio-Economic Advisory Group.

Tabl 18: Data monitro o brosiect Hinkley, Gorffennaf 2018

Y ganran
bresennol o
gyfanswm y
gweithlu
EDF 24 Mis Gwirioneddol - disgwyliedig
Gorffennaf 2018
mwyaf
49%
1583

Gweithwyr sy’n teithio o’u cartrefi
Gweithwyr nad ydynt yn teithio o’u
cartrefi
51%
Cyfanswm y Gweithlu
Math o Lety a gymerwyd gan
Weithwyr nad ydynt yn teithio
o’u cartrefi
39%
Tŷ / Fflat ar osod

1647
3230

645
??

Tŷ / Fflat ar osod gydag un arall
Rhannu Tŷ/Fflat (Rhentu Ystafell)
Carafán / Safle Gwersylla
Gwesty
Llety Gwyliau
Llety a Brynwyd
Llety ar Gampws
Arall (h.y. nid yw’r data uchod yn
dod i’r cyfanswm)
Cyfansymiau

32%
13%
8%
2%
2%

534
216
132
47
34

??

Nid yw’r manylion
ar gael yn yr
Adroddiad
Monitro
(Atodiad 8V)
134%

395

0

66%
7%
0%

1647

5.20.6 Roedd dadansoddiad o leoliad llety preswyl y 783 o weithwyr adeiladu nad
ydynt yn teithio o’u cartrefi a oedd ar y safle ym Mehefin 2017 yn dangos bod
90% ohonynt yn preswylio o fewn 15 kilometr i’r safle.

Ffigur 6: Dosbarthiad Gweithwyr Nad ydynt yn Teithio o’u Cartrefi yng Ngwlad yr Haf

90 %

All within
15km of
HPC Site

HPC

5.20.7 Mae’r data monitro diweddaraf70 yn dangos am y 1,529 o weithwyr nad ydynt
yn teithio o’u cartrefi sy’n byw yn yr ardal ar hyn o bryd fod 1,247 yn cymudo o
Sedgemoor, 145 o Taunton Dean a 137 o Orllewin Gwlad yr Haf. Mae hyn yn
dangos bod 82% o’r gweithwyr nad ydynt yn teithio o’u cartrefi sy’n byw yn yr
ardal (h.y. o fewn taith 60 munud) yn byw o fewn tua 15km i’r safle71.
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Dangosfwrdd y Grŵp Cynghorol Economaidd-gymdeithasol, Gorffennaf 2018 (rhes 4.1 i 4.3) (Link)
Sylwer bod y 118 o weithwyr sy’n weddill (h.y. yn gwneud y cyfanswm o 1,647 o weithwyr adeiladu nad
ydynt yn teithio o’u cartrefi neu 51% o’r 3,230 o weithwyr ar y safle) yn byw y tu allan i’r ardal ac yn cymudo i’r
safle.
71

Ffigur 7: Map Gwres o Ddosbarthiad Gweithwyr Nad ydynt yn Teithio o’u Cartrefi
(Mehefin 2017)

5.20.8 Mae Ffigur 8 isod yn dangos cylch sy’n ymestyn 15 kilometr o’i ganol yn safle
Wylfa Newydd. Mae’r cwmpas 15km hwn yn cyfateb yn fras i ddiffiniad CSYM
o ‘Ogledd Ynys Môn’ ac yn ategu pryderon CSYM mai ar Ogledd Ynys Môn y
bydd yr effaith fwyaf sylweddol. Er bod CSYM yn cydnabod bod proffil
demograffig Gwlad yr Haf yn wahanol i un Ynys Môn (yn enwedig y trefi mawr
fel Bridgewater a Taunton yn agos i Hinkley), yr un yw’r egwyddor y bydd
gweithwyr am fyw mor agos â phosibl i’r safle neu i’r safle parcio a theithio yn
y Dalar Hir. Mae tystiolaeth yn dangos hefyd y bydd ganddynt y pŵer gwario
sydd ei angen yn y farchnad dai i sicrhau bod hyn yn digwydd.
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Ffigur 8 – Cwmpas 15 kilometr am yr Wylfa

5.21

Yr Effaith ar Dai yn Sedgemoor

5.21.1 Mae’r adran hon wedi’i seilio ar ddata sydd ar gael i’r cyhoedd am yr effaith o
adeiladu prosiect Hinkley Point ar y farchnad dai yn Sedgemoor, o’i chymharu
â’r farchnad dai ehangach o’i chwmpas yng Ngwlad yr Haf.
5.21.2 Cafwyd data o’r ffynonellau canlynol:
a)
b)
c)

Data am brisiau tai gan y Gofrestrfa Tir
Data am restrau aros am dai gan MHCLG
Data am renti’r sector preifat gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio.

5.21.3 Mae data am renti’r sector preifat a gafwyd gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn
awgrymu bod rhent wedi cynyddu tua 6% ym mhob dosbarth yng Ngwlad yr
Haf dros y pum mlynedd diwethaf (ond mae canllawiau ar ddefnyddio data am
renti ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio yn rhybuddio rhag defnyddio’r data
ar gyfer dadansoddiadau cyfres amser).
5.22

Yr effaith ar brisiau tai

5.22.1 Mae Ffigur 9 isod yn dangos bod prisiau tai yn Sedgemoor wedi dilyn y
cyfartaledd ar gyfer Gwlad yr Haf gyfan o isafbwynt y farchnad ym Mehefin
2006 hyd fis Mawrth 2015, pan oedd prisiau yn Sedgemoor wedi dechrau codi’n
gyflymach na’r cyfartaledd ar gyfer Gwlad yr Haf.

2

Ffigur 9: Mynegai Prisiau Tai (Cymharu Sedgemoor a Gwlad yr Haf)

5.22.2 Ers hynny, mae prisiau yn Sedgemoor wedi cynyddu 31% o’i gymharu â’r
cyfartaledd o 21% ar gyfer Gwlad yr Haf gyfan.
6.0

Crynodeb o Safbwynt CSYM

6.1

Byddai CSYM yn barod i dderbyn dadansoddiad Horizon o lety ar sail sectorau
ar yr amod bod pecyn addas o fesurau lliniaru yn cael ei ddarparu i liniaru’r
effeithiau niweidiol. Fodd bynnag, oherwydd y diffyg manylion am y mesurau
lliniaru (a’r ffordd i sicrhau/darparu’r mesurau hyn drwy’r Gronfa Dai) a’r diffyg
eglurhad ynghylch pa bryd y bydd y llety gweithwyr dros dro ar gael (ar ffurf
Cynllun Darparu Fesul Cam), mae CSYM yn gwrthwynebu Strategaeth
Horizon ar Lety’r Gweithlu.

6.2

Mae Ffigur 10 isod yn dangos yr amcangyfrif o nifer yr unedau y bydd eu
hangen (2,1341) i gartrefu’r 3,000 o weithwyr na fyddant yn teithio o’u cartrefi a
fydd yn lletya yn y marchnadoedd tai a thwristiaeth.

1

Gweler Atodiad 8K (Use of Private Sector Accommodation)

3

Ffigur 10: Dadansoddiad o Weithlu Horizon Na fyddant yn Teithio o’u Cartrefi yn ôl
Deiliadaeth (heb gynnwys y LlGDD)

6.3

Er mwyn lleihau’r pwysau ar y farchnad dwristiaeth, mae cyfrannau’r
deiliadaethau sydd wedi’u dangos uchod yn lleihau’r niferoedd mewn llety
gwely a brecwast a gwestai, o’u cymharu â chynnig Horizon, drwy gynyddu
nifer yr unedau annibynnol yn y sector perchen-feddiannu a’r sector rhent
preifat. Mae graddau’r rhannu yn y sectorau hyn wedi’i addasu hefyd i ddarparu
ar gyfer cyfran y gweithwyr sydd â phartneriaid a dibynyddion yn ôl rhagamcan
Horizon. Mae’r niferoedd a’r cyfrannau wedi’u dangos yn Nhabl 19 drosodd.
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Tabl 19: Cymharu Deiliadaethau’r Lleoedd Gwely (CSYM a Horizon)

6.4

Mae’n debygol y bydd nifer bach o leoedd gwely ar gael mewn llety cudd ac
eiddo gwag o chwarter i chwarter, ac mae’n debygol y byddant ar gael drwy
gydol y cyfnod o saith mlynedd hyd at y cyfnod adeiladu prysuraf. Ni ellir
gwarantu y bydd niferoedd sylweddol o’r naill neu’r llall ar gael yn y cyfnod
allweddol pan gymerir llety o’r farchnad breifat (2,420 o leoedd gwely rhwng
chwarter cyntaf Blwyddyn 3 a phedwerydd chwarter Blwyddyn 4, pan fydd y
1,000 gyntaf o leoedd gwely ar gael yn y LlGDD).

6.5

Mae’r dadansoddiad o amseriad y galw am lety yn y farchnad breifat yn
awgrymu mai’r unig ffordd i ateb hyn, heb amharu ar weithrediad arferol y
marchnadoedd tai a thwristiaeth, fydd drwy gynllunio cynnydd yn y cyflenwad
rhwng chwarter cyntaf Blwyddyn 3 a phedwerydd chwarter Blwyddyn 4,
ac yn enwedig yn y chwe mis yn nhrydydd a phedwerydd chwarter
Blwyddyn 4.

6.6

Codi Tai o’r Newydd

6.6.1 Mae’r dystiolaeth sydd gan CSYM yn dangos bod angen codi 520 o unedau
newydd i greu cyflenwad digonol yn ystod y cyfnod pan fydd nifer y gweithlu
sy’n dod i mewn i weithio ar brosiect Wylfa Newydd yn cynyddu. Fodd bynnag,
mae angen trafodaeth helaeth bellach ar y dull o gyflawni hyn.
6.6.2 Bydd yn hanfodol cynyddu’r cyflenwad o lety ym Mlwyddyn 3 a Blwyddyn 4 er
mwyn cadw unrhyw obaith o beidio â dadleoli pobl leol. Os na fydd y cyflenwad
yn cynyddu i fodloni’r angen am 2,400 o leoedd gwely dros ddwy flynedd (a
1,000 o fewn chwe mis olaf y cyfnod hwnnw), yna bydd dadleoli sylweddol yn
digwydd, sydd yn gwbl annerbyniol.
6.6.3 Bydd angen i CSYM drafod y modd i ddarparu’r 520 uned ychwanegol hyn â
Horizon a chytuno (yn rhan o’r Datganiad o Dir Cyffredin a Chytundeb adran
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106) ar werth y gronfa hon ac ar y dull o ddarparu’r unedau ychwanegol hyn.
Mae rhagor o fanylion isod yn yr adran ar fesurau lliniaru.
6.6.4 Mae Ffigur 11 isod yn dangos y cynnydd chwarterol cyffredinol sydd ei angen
yn y stoc dai.
Ffigur 11: Y Cynnydd Chwarterol sydd ei angen yn y Cyflenwad o Lety Preifat (Perchenfeddiannu a’r Sector Rhent Preifat) rhwng Chwarter Cyntaf Blwyddyn 3 a Phedwerydd
Chwarter Blwyddyn 4

6.7

Perchen-feddiannu a’r Sector Rhent Preifat

6.7.1 Ar yr amod bod y 520 uned ychwanegol hyn yn cael eu darparu, byddai CSYM
mewn lle i allu cytuno i 600 o weithwyr gael preswylio mewn llety wedi’i berchenfeddiannu ac i 900 gael preswylio yn y sector rhent preifat. Fodd bynnag, mae
CSYM wedi dadansoddi hyn ymhellach i ddarparu ar gyfer gweithwyr unigol â
phartner/dibynyddion (590) a dau weithiwr yn rhannu (904) fel y dangoswyd yn
Nhabl 19 uchod.
6.7.2 Os na cheir cynnydd yn y cyflenwad o dai i ateb y galw, yna byddai hyn yn cael
effaith negyddol arwyddocaol ar y farchnad dai leol (e.e. cynnydd ym mhrisiau
tai/rhenti, mwy o berygl o ddigartrefedd, effeithiau niweidiol ar y Gymraeg a’i
diwylliant gan na fyddai pobl leol yn gallu fforddio tai yn eu cymuned leol etc.).
Byddai hyn yn gwbl annerbyniol i CSYM.
6.8

Llety Cudd

6.8.1 Er bod y dystiolaeth sydd gan CSYM yn dangos y gellid lletya cyfran fwy o’r
gweithlu adeiladu mewn llety cudd (mwy na’r 400 a gynigiwyd gan Horizon),
mae CSYM yn derbyn bod y nifer hwn yn rhesymol a derbyniol. Gan ei bod yn
6

bosibl bod y bobl sydd ag eisiau (neu angen) rhentu ystafell yn denantiaid sy’n
fwy agored i niwed (e.e. yr henoed, pobl ar incwm isel etc.), mae CSYM yn
credu bod lletya tua 400 o weithwyr mewn llety cudd yn dderbyniol fel cyfran.
Mae pryderon hefyd ynghylch diogelu pobl sy’n golygu y bydd angen meini
prawf/asesu llym er mwyn galluogi pobl i gofrestru ystafell i’w gosod gyda’r
Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr.
6.8.2 Ar hyn o bryd, mae 534 o weithwyr adeiladu yn Hinkley yn byw mewn llety cudd2
pan nad yw ond 58% o’r gweithlu disgwyliedig mwyaf ar y safle (3,230 o 5,600).
Mae’r dystiolaeth hon yn dangos bod galw mawr am lety cudd. Gellir priodoli
hyn i nifer o resymau, er enghraifft, nad yw’r LlGDD ar gael. Bydd angen i
Horizon a CSYM fonitro hyn yn ofalus i sicrhau na fydd nifer y gweithwyr mewn
llety cudd yn codi i lefel annerbyniol.
6.8.3 Drwy gyfraniadau gan y Gronfa Dai o dan adran 106, bydd CSYM yn galw am
gynllun grant i gymell perchnogion eiddo i ddarparu llety ystafell wely
annibynnol, ychwanegol i weithwyr adeiladu a ddaw i mewn i weithio ar brosiect
Wylfa Newydd. Rhaid gosod yr ystafelloedd gwely a geir drwy hyn drwy’r
Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr am gyfnod o 10 mlynedd ar y mwyaf a
rhaid iddynt fod ar gael 52 wythnos y flwyddyn. Os bydd y GRhLlG yn
hysbysebu’r eiddo am chwe mis heb ei osod, gellir gosod yr ystafell ar y
farchnad agored. Cytunir â Horizon ar y rhent a godir am lety cudd (h.y. rhenti
isaf ac uchaf) i atal effeithiau ar sectorau llety eraill.
6.9

Llety mewn Carafannau

6.9.1 Fel yr eglurwyd yn adran 5.18 o’r bennod hon, mae cynnig presennol Horizon i
letya 650 o weithwyr mewn carafannau yn annerbyniol. Er mwyn iddo fod yn
dderbyniol, bydd angen i Horizon bennu safleoedd addas (newydd neu
bresennol) y gall CSYM eu hasesu a’u cymeradwyo drwy Ofyniad yn y GCD.
Gallai hyn fod yn rhestr o 3 - 5 safle presennol, er enghraifft, a allai fod yn ‘rhestr
a gymeradwywyd o ddarparwyr llety carafán’, yn safle (safleoedd) newydd
pwrpasol ar gyfer gweithwyr adeiladu, neu’r ddau. Byddai angen i’r safleoedd
hyn fodloni’r meini prawf ym Mholisi TAI14 o’r CDLlC.
6.10

Llety Twristiaeth

6.10.1 Ar yr amod y cytunir ar ofynion i liniaru’r effeithiau ar dwristiaeth, gallai CSYM
gytuno i 450 gael eu lletya mewn llety twristiaeth. Fodd bynnag, byddai CSYM
yn ei gwneud yn ofynnol bod 180 yn cael eu lletya mewn llety hunanddarpar a
270 mewn llety â gwasanaeth (llety gwely a brecwast, gwestai etc.). Bydd hyn
yn lleihau’r effeithiau ar dwristiaeth gan fod cyflenwad mwy o lety hunanddarpar
ar gael.

2

Data monitro gan Grŵp Cynghorol Economaidd-gymdeithasol Hinkley, Gorffennaf 2018. (Link)
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7.0

Rhwymedigaethau a Gofynion y GCD

7.1

Gofynion y GCD

7.1.1 Strategaeth Datblygu Fesul Cam – Bydd CSYM yn ceisio gofyniad i sicrhau
bod y strategaeth ar gyfer datblygu Campws y Safle fesul cam yn cael ei
chyflwyno i CSYM a’i chymeradwyo ganddo. Bydd hyn yn cynnwys cytuno ar
drothwyon sy’n cyfyngu nifer y gweithwyr adeiladu a ganiateir ar y safle nes
bydd y gwahanol gamau yn y gwaith o ddatblygu campws y safle wedi cael eu
cwblhau (h.y. dim ond y nifer o ‘XX’ a gaiff fod ar y safle nes bydd Cam 1 wedi’i
gwblhau, dim ond y nifer o ‘XX’ a gaiff fod ar y safle nes bydd Cam 2 wedi’i
gwblhau etc.). Cytunir ar y trothwyon â Horizon ar ôl cyflwyno’r Strategaeth
Datblygu Fesul Cam.
7.1.2 Ategir y safbwynt hwn gan Ganllawiau Cynllunio Atodol Wylfa Newydd EA28b(i)
sy’n datgan y dylai cynigion ar gyfer llety dros dro i weithwyr adeiladu ar ffurf
campws roi sylw penodol i “ddarparu llety i weithwyr adeiladu yn unol â'r Cynllun
Cam wrth Gam sydd wedi’i gyflwyno ar gyfer Llety i weithwyr er mwyn osgoi
effeithiau niweidiol yn hytrach nag ymateb iddynt”. Mae’r testun ategol yn
EA28b hefyd yn datgan “dylid cyflwyno llety dros dro arddull campws i weithwyr
adeiladu sy’n cael ei gynnig ym mhrif safle Wylfa Newydd gam wrth gam er
mwyn sicrhau ei fod yn atal yn hytrach nag ymateb i’r effeithiau ar y farchnad
dai leol”3.
7.1.3 Cynyddu’r defnydd o Gampws y Safle – er mwyn diogelu’r sectorau llety
eraill, bydd CSYM yn ceisio sicrhau gofyniad yn y GCD sy’n rhwymo Horizon i
gynyddu’r defnydd o Gampws y Safle i letya 4,000 o weithwyr, beth bynnag
fydd maint y gweithlu yn y cyfnod prysuraf.
7.1.4 Ategir y safbwynt hwn gan Ganllawiau Cynllunio Atodol Wylfa Newydd EA28b(i)
sy’n datgan “Lle caiff llety dros dro arddull campws i weithwyr adeiladu ei
gymeradwyo, dylid ei ystyried yn ddewis sy’n cael ei ffafrio i ddarparu llety i’r
gweithwyr adeiladu, pa nifer bynnag ohonynt gaiff ei gymeradwyo. Bydd rhaid
cael cyfiawnhad cadarn ar sail resymegol dros beidio â gwneud y defnydd
gorau o'r Campws hwn o blaid mathau eraill o lety. Dylid darparu llety dros dro
arddull campws i weithwyr yn llawn yn gynnar yn ystod y prif gam adeiladu i
rwystro unrhyw effaith negyddol ar y farchnad dai leol, yn hytrach nag ymateb
i unrhyw effaith”.
7.1.5 Pennu Safleoedd Carafannau Addas – Fel a nodwyd yn adran XX uchod, ni
fydd CSYM yn gallu asesu’r effaith o letya 650 o weithwyr mewn carafannau os
nad ydym yn gwybod ym mhle y bydd y gweithwyr/carafannau hyn. Mae
gweithwyr adeiladu mewn carafannau yn gwbl wahanol i ymwelwyr o ran eu
hymddygiad a’u symudiadau gan y bydd gweithwyr yn teithio i’r un safle bob
dydd ar yr un pryd. Bydd hyn yn arwain at effeithiau ar draffig ac effeithiau eraill
na all CSYM eu hasesu ar hyn o bryd. Bydd effeithiau hefyd ar dwristiaeth,
cyfleusterau a gwasanaethau lleol, y Gymraeg etc. y bydd angen eu monitro
a’u rheoli’n ofalus.
3

Canllawiau Cynllunio Atodol Wylfa Newydd, Mai 2018, tudalen 146 a 147. (Link)
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7.1.6 Yr opsiwn y mae CSYM yn ei ffafrio yw cael safle carafannau ‘wedi’i reoli gan
Horizon’ (o ran rheoli’r gweithlu, ei ymddygiadau, gorfodi a sicrhau bod
cyfleusterau a gwasanaethau addas ar ei gyfer). Nid yw CSYM am weld
safleoedd Horizon ‘answyddogol’ yn agor fel bod gormod o weithwyr mewn
lleoliadau neu safleoedd penodol (fel a welwyd yng Ngwlad yr Haf). Byddai hyn
yn niweidiol iawn i dwristiaeth ac i’r canfyddiad o Ynys Môn. Felly mae angen
gofyniad yn y GCD i sicrhau bod Horizon yn cyflwyno i’r Awdurdod Cynllunio
Lleol i’w chymeradwyo, restr o safleoedd carafannau a aseswyd (newydd neu
bresennol) (e.e. 3-5 safle) y gellir cytuno eu bod yn safleoedd addas i weithwyr
adeiladu Wylfa Newydd. Nid yw CSYM yn credu y dylai gweithwyr ac ymwelwyr
gymysgu yn yr un safleoedd, er y byddai darpariaethau ar wahân yn yr un
safleoedd yn gallu bod yn dderbyniol.
7.2

Rhwymedigaethau yn y GCD

7.2.1 Ar sail y dystiolaeth sydd yn y bennod hon, amlinellir yn yr adran hon y mesurau
lliniaru sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod y cynigion gan Horizon ar gyfer y
prosiect yn dderbyniol o ran yr effeithiau ar dai. Gan y bydd angen cynnal
trafodaethau manwl â Horizon i benderfynu’r ffordd orau i sicrhau’r unedau
ychwanegol hyn, nid oes unrhyw werthoedd ariannol yn yr adran hon.
Darparwyd gwerthoedd dangosol ar lety cudd a chartrefi gwag (ar sail y
wybodaeth bresennol a chyfraddau ymyrryd).
7.2.2 Codi Tai o’r Newydd
7.2.2.1 Mae’r amcangyfrif o nifer yr unedau y bydd eu hangen yn y sector preifat, fesul
chwarter, i gartrefu gweithwyr Wylfa Newydd na fyddant yn teithio o’u cartrefi,
wedi’i ddangos yn Nhabl 20 drosodd.
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Tabl 20: Nifer yr Unedau sydd eu Hangen i Gartrefu’r Gweithwyr Na Fyddant yn Teithio
o’u Cartrefi

7.2.2.2 Mae’r rhifau hyn yn artiffisial o union, a mwy buddiol fydd eu talgrynnu i’r 10 agosaf
(gweler Tabl 21 isod).
Tabl 21: Unedau Newydd sydd eu Hangen cyn Pedwerydd Chwarter Blwyddyn 4

a)

Er bod nifer yr unedau sydd i’w cwblhau yn y chwe chwarter cyntaf yn weddol
sefydlog, byddai’r rhaglen a awgrymir yn galw am gynllunio gofalus er mwyn
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)

cwblhau 300 o unedau yn y chwe mis cyn y bydd y 1,000 gyntaf o leoedd gwely
ar gael yn y LlGDD.
Gellir comisiynu’r rhaglen drwy amrywiaeth o ffyrdd, er enghraifft: eu hadeiladu’n
uniongyrchol gan CSYM, eu comisiynu gan Landlordiaid Cymdeithasol
Cofrestredig, drwy drefniadau mentro ar y cyd â pherchnogion tir a datblygwyr,
neu eu contractio’n uniongyrchol gan gwmnïau neu ddatblygwyr codi tai.
Dylai’r rhaglen gael ei hariannu gan ba gorff bynnag sydd â’r costau benthyca
isaf: CSYM yn ôl pob tebyg.
Dylai Horizon gyfrannu o dan adran 106 at gost yr adeiladu, erbyn pedwerydd
chwarter Blwyddyn 4.
Dylai’r rhan fwyaf o’r unedau newydd gael eu lleoli yng ngogledd Ynys Môn
er mwyn cwrdd â’r galw am amseroedd teithio byr gan weithwyr Wylfa Newydd.
Dylid gosod yr eiddo ar y rhent cyfartalog yn y sector preifat yng Ngogledd Ynys
Môn, er mwyn gostwng rhenti’n gyffredinol ar adeg pan fydd y galw mwyaf.
Dylai Horizon gwrdd ag unrhyw ddiffyg sydd wedi’i gyllidebu (a’i gytuno) rhwng
incwm o renti (net o gostau rheoli a chynnal) a chostau ariannu.
Dylai’r eiddo gael ei osod i weithlu Wylfa Newydd drwy’r Gwasanaeth Rheoli Llety
Gweithwyr fel ei flaenoriaeth gyntaf, cyn cynnig unrhyw eiddo arall yn y sector
preifat.
Er mwyn lleihau costau casglu rhent, dylai Horizon dalu swm sy’n gyfwerth â’r
rhent a gytunwyd yn uniongyrchol bob mis, a dylai Horizon adennill y rhent ei hun
o lwfansau llety y gweithwyr unigol.
Pan ryddheir eiddo wrth i weithlu Wylfa Newydd leihau, bydd angen i CSYM
bennu’r cyfrannau o’r stoc gwaddol sydd i’w gwerthu neu eu gosod ar rent ar y
farchnad agored, eu gwerthu ar gyfer Perchentyaeth Cost Isel, neu eu gosod ar
rent un ai ar renti ‘fforddiadwy’ neu renti cymdeithasol (h.y. i adlewyrchu’r angen
ar y pryd).

7.2.3 Llety Cudd
7.2.3.1 Mae CSYM yn derbyn bod 400 o unedau cudd yn ffigur derbyniol ar gyfer llety
cudd ar yr amod bod darparwyr y llety yn bodloni’r meini prawf ar gyfer cartrefu
gweithwyr yn unol â gofynion y Gwasanaeth Rheoli Llety Gweithwyr.
a)

b)

c)
d)

e)
f)

Er mwyn cyflawni hyn, bydd angen i Horizon roi cymhellion i ddarparwyr llety er
mwyn ei gwneud yn dderbyniol i bobl osod ystafell. Felly bydd angen cael
cyfraniad ariannol gan Horizon i sefydlu ‘Cronfa Llety Cudd’ a fyddai’n rhan o’r
‘Gronfa Dai’ gyffredinol.
Byddai’r Gronfa Llety Cudd hon ar gael i breswylwyr lleol sydd am letya
gweithwyr adeiladu Wylfa Newydd i wneud mân welliannau a newidiadau i’w
heiddo er mwyn cynnig llety.
Byddai’r gronfa hon ar gael i breswylwyr ar ffurf grant untro o hyd at £2,000, er
enghraifft, ar gyfer pob eiddo.
Gellid defnyddio’r grant hwn i wneud newidiadau neu welliannau mewn
ystafelloedd ymolchi neu osod cyfleusterau en suite, gosod synwyryddion mwg
a gwres, gwneud mân welliannau, gosod drysau newydd â chlo etc.
Rhaid gosod yr ystafell wely a geir o ganlyniad drwy’r GRhLlG, am gyfnod o 10
mlynedd ar y mwyaf, a rhaid iddi fod ar gael 52 wythnos y flwyddyn.
Os hysbysebir yr eiddo gan y GRhLlG am chwe mis heb ei osod, gellir gosod yr
ystafell ar y farchnad agored. Er mwyn cydbwyso’r posibilrwydd o ‘golli’ llety fel
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g)
h)
i)

j)

hyn gan y GRhLlG (e.e. 10% - 20%), byddai CSYM yn disgwyl i’r Gronfa Llety
Cudd gael ei defnyddio i sicrhau 450 - 500 o leoedd gwely / unedau eiddo yn
gynharach.
Rhaid i’r rhan fwyaf o’r grantiau gael eu dosbarthu yng Ngogledd Ynys Môn a
Gorllewin Ynys Môn.
Mae’r rhent a godir am lety cudd i’w gytuno â Horizon (h.y. y rhent isaf ac uchaf)
i atal effeithiau ar sectorau llety eraill.
Rhaid cytuno â CSYM ar y meini prawf ar gyfer cofrestru eiddo gyda’r GRhLlG
(Gofyniad yn y GCD). Bydd hyn yn atal eiddo/ystafelloedd anaddas rhag cael eu
gosod (e.e. tenantiaid sy’n fwy agored i niwed, yr henoed etc.).
Bydd angen cyllid i gyflogi Swyddog i weinyddu’r Gronfa Llety Cudd (gellid
gwneud hyn ar y cyd â mentrau eraill yn y Gronfa Dai). Bydd angen cyllid hefyd
ar gyfer gorfodi er mwyn sicrhau na fydd eiddo anaddas yn cael ei osod i
weithwyr adeiladu Wylfa Newydd.

7.2.4 Cartrefi Gwag
7.2.4.1 Mae Horizon, drwy ei Gronfa Dai, wedi ymrwymo i ariannu gwaith i
ailddefnyddio cartrefi gwag er mwyn cwrdd â’r galw cynyddol am dai. Er na
chytunwyd eto ar nifer yr unedau eiddo, gwerth y grant a nifer y blynyddoedd,
mae CSYM yn croesawu hyn mewn egwyddor. Er mwyn bod yn glir, mae hyn
yn ychwanegol i’r 520 o unedau newydd sydd eu hangen. Wrth i unedau
eiddo gael eu hailddefnyddio, bydd unedau eiddo eraill yn dod yn wag, felly er
mwyn cwrdd â’r galw cynyddol (h.y. o ganlyniad i brosiect Wylfa Newydd) mae
angen o hyd am 520 o unedau ychwanegol.
a)

b)
c)
d)

Ni chytunwyd eto â Horizon ar gwmpas y gronfa. Gellid gosod eiddo gwag
i weithwyr Wylfa Newydd (e.e. am bum mlynedd yn ystod y cyfnod
adeiladu), neu gallai’r grant fod ar gael i bobl leol sydd wedi’u dadleoli neu
sydd heb y gallu i fforddio i rentu neu brynu eiddo oherwydd y cynnydd
mewn prisiau (neu gyfuniad o’r ddau).
Mae angen grant o hyd at £25,000 ar gyfer pob uned eiddo wag.
Mae CSYM yn credu y gellid ailddefnyddio 20 eiddo y flwyddyn yn Ynys
Môn yn ystod y pum mlynedd cyn y cyfnod prysuraf (100 eiddo i gyd).
Rhaid hysbysebu eiddo gwag a osodir i weithwyr Wylfa Newydd drwy’r
GRhLlG. Os na chaiff yr eiddo ei osod drwy’r GRhLlG o fewn chwe mis,
gellir ei osod ar y farchnad agored ond byddai angen ad-dalu’r grant (y
swm a’r cyfnod ad-dalu i’w cytuno).
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