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Cyflwyniad 

Dyma’r bwletin diweddaraf mewn cyfres a fydd yn cael ei gyhoeddi bob blwyddyn 
gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol. 

Mae’r bwletin yn ceisio edrych ar prif gwybodaeth ystadegol am dai ar gyfer 
Bwrdeistref Sirol Conwy, gan gyflwyno’r data diweddaraf, y cyd-destun hanesyddol a 
chynnig sylwadau ar yr hyn mae’r data yn ei ddangos. Mae'n defnyddio data a 
gynhyrchir yn swyddogol am dai a phynciau cysylltiedig ac amrywiaeth o setiau data 
gweinyddol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac asiantaethau eraill. Mae’n 
diweddaru’r ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddiwyd ym monitor Mehefin 2014. Bydd 
rhagor o ddata yn cael ei ychwanegu at y bwletin fel y bydd ar gael. Bydd rhagor o 
ddata yn cael ei ychwanegu at y bwletin fel y bydd ar gael. Yn y bwletin hwn rydym 
wedi ychwanegu gwybodaeth am anheddau gwag yn cael eu hailfeddiannu a rhentu 
eiddo preifat, ac wedi ehangu'r wybodaeth am digartrefedd a chymhorthdal ystafell 
sbâr / treth ystafell wely. 

Mae atodiadau’n dangos crynodeb o ddata ar gyfer ardaloedd marchnad tai lleol, fel 
y nodwyd gan Asesiad Marchnad Tai Gogledd Orllewin Cymru ar gael ar ddiwedd y 
monitor. 
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Penawdau 
 

• Mae yna 56,650 annedd ym Mwrdeistref Sirol Conwy. 

• Mae dros draean o gyfanswm y stoc tai yn eiddo ar wahan ym Mwrdeistref 
Sirol Conwy ac mae hyn yn uchel iawn o'i gymharu â ffigurau cenedlaethol. 

• Ym Mawrth 2014 roedd 6,553 o anheddau yn y sector tai cymdeithasol. 
Roedd hyn yn 127 am bob 1,000 o aelwydydd, a oedd yn sylweddol is na lefel 
Cymru-gyfan o 175 ar gyfer pob 1,000 o aelwydydd. Mae gan Fwrdeistref 
Sirol Conwy gyfran lawer uwch o dai gwarchod a thai gofal ychwanegol yn ei 
stoc tai cymdeithasol na chyfartaledd Cymru. Roedd ennill net o 47 annedd 
tai cymdeithasol rhwng Mawrth 2013 a Mawrth 2014. 

• Mae llai na 15% o’r stoc tai cymdeithasol yn llety un-ystafell wely, sy'n 
cyfyngu ar y cyfleoedd i denantiaid symud i eiddo llai os ydynt yn cael eu 
heffeithio gan y cap ar fudd-daliadau tai oherwydd tanfeddiannu eu llety 
presennol (sef y ‘dreth ystafell wely’). 

• Yn ystod y 10 mlynedd diwethaf mae’r gyfradd gwblhau cyfartalog ar gyfer 
anheddau newydd ac addasiadau wedi bod tua 285 uned y flwyddyn. Efallai 
nad yw cyfraddau adeiladu newydd wedi cadw i fyny â'r galw. 

• Mae lefelau rhentu cymdeithasol cymharol isel o fewn y farchnad dai ym 
Mwrdeistref Sirol Conwy a lefelau uwch na'r cyfartaledd o rentu preifat a 
pherchnogaeth eiddo (yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n berchen ar eu cartrefi’n 
gyfan gwbl).  

• Cyfanswm nifer yr anheddau rhentu cymdeithasol yr un fath ag ym mis 
Mawrth 2004. 

• Mae gan BS Conwy gyfran uwch o dai amlfeddiannaeth (TA) yn ei stoc dai 
na'r cyfartaledd cenedlaethol, ond cyfradd is o TA trwyddedig. Dim ond 15.2% 
o’i 1,300 o dai amlfeddiannaeth y mae'r Fwrdeistref Sirol wedi’i drwyddedu 
erbyn Mawrth 2014, ond ar draws Cymru mae 39.4% o Dai Amlfeddiannaeth 
wedi eu trwyddedu. 

• Yn 2013 roedd 51,650 aelwyd ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Mae disgwyl i 
niferoedd aelwydydd godi o 2,400 (4.6%) rhwng canol 2013 a chanol 2023. 
Disgwylir i faint cyfartalog aelwydydd ostwng o 2.19 i 2.15.Y ffactor mwyaf yn 
y newid yw’r twf disgwyliedig yn nifer yr aelwydydd ag un o bobl. 

• Mae'r rhan fwyaf o aelwydydd ag un o bobl yn bensiynwyr sy'n byw ar ben eu 
hunain. Yn 2013 oedd 9,050 o aelwydydd pensiynwyr unigol  ym Mwrdeistref 
Sirol Conwy – roedd hyn yn 17.5% o'r holl aelwydydd, a 51% o'r holl 
aelwydydd ag un o bobl.. Fel mae disgwyliadau hyd oes yn cynyddu a'r 
genhedlaeth lle cafodd llwyth o fabanod eu geni ar ôl yr Ail Ryfel Byd yn 
cyrraedd oed pensiwn gallwn ddisgwyl gweld y nifer o aelwydydd pensiynwyr 
unigol yn cynyddu. 

• Ar gyfer pob blwyddyn ers Ebrill 2007 (y dyddiad dechrau ar gyfer y cynllun 
datblygu lleol presennol) mae’r ddarpariaeth o anheddau newydd wedi 
gostwng yn is na'r ffigwr blynyddol sydd ei angen i gyrraedd y gofyniad a 
nodwyd o 6,800 o anheddau ychwanegol erbyn 2022. Yn yr 8 mlynedd i Ebrill 
2015 dim ond 2,136 o anheddau ychwanegol sydd wedi’u darparu – os 
byddai’r gofyniad hwn yn cael ei rannu'n gyfartal ar draws y cyfnod hwnnw, 



 
Bwletin ymchwil 

Monitor tai 
 

 
Cynhyrchwyd gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth Gorfforaethol Mehefin 2015
http://www.conwy.gov.uk/ymchwil Tudalen 4 o 41

 

dylai’r ffigwr hynny fod yn nes at 3,600. Mae hynny'n ddiffyg o tua -1,500 neu 
-41% dan targed. 

• Mae nifer yr ymgeiswyr ar y rhestr aros ar y cyd CBSC Conwy / Cartrefi 
Conwy wedi tueddu i gynyddu dros y pum mlynedd ddiwethaf hyd yn oed ar 
ôl gostyngiadau amlwg mewn niferoedd o ganlyniad i ôl-adolygiadau o’r 
gofrestr ar ddiwedd bob blwyddyn. 

• Yn Ebrill 2015 roedd 85 o aelwydydd ar y gofrestr Camau Cyntaf.  Mae'r 
mwyafrif o aelwydydd sydd wedi gwneud cais Camau Cyntaf yn cynnwys 
plant (60%) – llawer uwch na chyfartaledd Conwy ar gyfer bob aelwyd, lle 
mae dim ond 24.1% o aelwydydd yn cynnwys plant. Nid oes gan dros draean 
o’r aelwydydd a ymgeisiodd eu haelwydydd eu hunain ar hyn o bryd ac maent 
yn byw gyda ffrindiau neu deulu. 

• Syrthiodd nifer yr achosion digartrefedd o'u brig yn 2004-05 hyd at ddechrau 
2010. Dechreuodd niferoedd godi eto drwy 2010-12, ond started to fall eto yn 
2012, ond ers hynny mae wedi bod yn cynyddu, sy'n dilyn y duedd ledled 
Cymru. 

• Ar y cyfan, mae Bwrdeistref Sirol Conwy yn tueddu i fod â chyfradd is o 
ddigartrefedd na chyfartaledd Cymru. 

• Fodd bynnag, mae cyfradd uwch o lawer na chyfartaledd Cymru o aelwydydd 
digartref sy’n byw mewn llety dros dro er bod y bwlch wedi dechrau cau yn y 
pedair blynedd ddiwethaf. Mae'r data diweddaraf ar gael (Rhagfyr 2014) yn 
dangos bod y gyfradd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy yn is na'r lefel yng 
Nghymru am y tro cyntaf mewn 10 mlynedd, ond nid yw’n hysbys eto os fydd 
hyn yn cael ei gynnal dros gyfnod hirach. 

• Mae 50% yr holl aelwydydd mewn llety dros dro â phlant dibynnol. Mae’r 
gyfradd ar gyfer teuluoedd digartref gyda phlant sy’n byw mewn llety dros dro 
wedi bod yn sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru ar gyfer y mwyafrif o'r 
deng mlynedd diwethaf, er ei fod wedi dangos tuedd sylweddol ar i lawr yn 
ystod y ddwy neu dair blynedd diwethaf. 

• Gellid categoreiddio tua 2,200 aelwyd yn y Fwrdeistref Sirol fel bod wedi’u 
gorboblogi o dan y diffiniad pob-ystafell, a thua 1,400 o dan y diffiniad 
ystafelloedd gwely. Mae cyfraddau gorboblogi ychydig yn is nag ar draws 
Cymru gyfan ac yn sylweddol is na lefelau Cymru a Lloegr. 

• Mae’r prisiau tai ar gyfartaledd ym MS Conwy wedi syrthu o -2.6% yn y 
flwyddyn ddiwethaf – caiff y cynnydd cenedlaethol diweddar mewn prisiau tai 
a adroddwyd yn y cyfryngau ei gymell i raddau helaeth gan y cynnydd prisiau 
yn Llundain a de-ddwyrain Lloegr.  

• Ar lefel canolrifol, y gymhareb ar gyfer incwm a chostau tai ym Mwrdeistref 
Sirol Conwy yw 1:6:25. Hyd yn oed gyda blaendal o 20% – sy’n dod â’r 
gymhareb i lawr i 1:5.0 – mae tai am bris canolrif allan o gyrraedd pobl gyda’r 
incwm aelwyd cyfartalog. 

• Yn 2014/15 roedd lefelau rhent wythnosol cyfartalog tai cymdeithasol ym 
Mwrdeistref Sirol Conwy tua £1.64 yn uwch nag ar draws Cymru gyfan. Ers y 
flwyddyn flaenorol, cododd rhenti ar oddeutu yr un raddfa a’r cyfartaledd 
cenedlaethol. 

• Nifer y rhai sy'n hawlio budd-dal tai wedi tueddu i fod ar i lawr yn gyffredinol, 
ac ym mis Chwefror 2015 roedd cyfanswm y nifer sy’n derbyn budd-dal yn 
1.5% yn is na’r flwyddyn flaenorol. 
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 Mae cyfran y rhai sy'n derbyn budd-daliadau tai sy'n byw o fewn y sector 
rhentu preifat yn llawer uwch ym Mwrdeistref Sirol Conwy nag ydyw ar draws 
y wlad yn ei chyfanrwydd, ac mae’r gyfran hon wedi bod yn codi’n raddol dros 
y chwe blynedd diwethaf. 

 Ym mis Chwefror 2015, lleihawyd taliadau budd-dal tai ar gyfer 547 o 
unigolion o ganlyniad i’r cymhorthdal ystafell sbâr / treth ystafell wely. Roedd 
hyn yn cynnwys 12.0% o'r holl dderbynwyr budd-dal tai o fewn y sector rhentu 
cymdeithasol – nid yw'r gostyngiad yn berthnasol i denantiaid yn y sector 
rhentu preifat. 

 Mae'r ffigurau cyntaf ar gyfer y cynllun newydd i leihau treth y cyngor yn 
dangos gostyngiad yn y nifer o hawlwyr rhwng diwedd yr hen drefn a 
chyflwyno’r drefn newydd, ac mae’r duedd yn ymddangos i fod y parhau i fynd 
ar i lawr. 

 Er bod nifer y camau meddiant morgais yn dangos tuedd tuag i lawr am bum 
blwyddyn, nid yw camau meddiant landlord (yn erbyn tenantiaid o eiddo 
wedi’u rhentu) wedi gweld yr un gostyngiad parhaus – efallai o ganlyniad i 
newidiadau mewn hawl budd-daliadau tai a phrosesau talu. 

 Mae gan Fwrdeistref Sirol Conwy gyfran is o eiddo ym mandiau treth cyngor 
A a B na’r cyfartaledd cenedlaethol. Mae hyn yn awgrymu bod cyfran lai o 
eiddo gwerth isaf o fewn y stoc anheddau nag a geir ar draws Cymru gyfan. 
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Rhan 1: Cyflenwad tai 

 

Mae data am gyflenwad tai yn cael ei dorri lawr yn ôl stoc ar hyn o bryd ac yn y 
dyfodol, lefelau preswyliaeth a deiliadaeth. 

 

Stoc anheddau 
 

Mae yna 56,650 o anheddau ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Mae'r amcangyfrif o 
gyfanswm y stoc anheddau yn dod o gofrestr Treth y Cyngor mis Mehefin 2015 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. 

Gall annedd fod yn un aelwyd hunan-gynhaliol neu ddau neu ragor o aelwydydd heb 
fod yn hunan-gynhaliol yn yr un cyfeiriad 1. Felly, o ystyried anheddau a rennir mae 
cyfanswm nifer y llefydd mewn anheddau/ llety sydd ar gael mewn annedd yn y 
Fwrdeistref Sirol yn uwch na chyfanswm yr anheddau. 

 

 

Llefydd ar aelwydydd fesul y math o lety 
 

Mae gofod aelwyd yn y llety a breswylir gan aelwyd unigol neu, os yn wag, ar gael ar 
gyfer cartref unigol. Mae’r math o lety yn disgrifio'r math o lety a breswylir gan 
annedd unigol, neu os nad oes neb yn preswylio ynddo, sydd ar gael ar gyfer aelwyd 
unigol, er enghraifft tŷ teras cyfan neu fflat mewn bloc o fflatiau wedi ei adeiladu’n 

bwrpasol1. 
 
Tabl 1.1: llefydd ar aelwydydd fesul y math o lety 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl KS401 
 

  Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 
Cymru a 
Lloegr 

  Nifer % % % 

Cyfanswm llefydd ar aelwydydd 56,200   1,385,500 24,429,600 

Tŷ neu fyngalo: ar wahân 19,850 35.3% 27.7% 22.6% 

Tŷ neu fyngalo: tŷ pâr 17,200 30.6% 31.0% 30.7% 

Tŷ neu fyngalo: tŷ teras 8,150 14.5% 27.8% 24.7% 

Fflat a adeiladwyd yn bwrpasol 6,400 11.4% 9.6% 16.3% 

Yn rhan o dŷ wedi addasu neu dŷ gaiff ei  
rannu (gan gynnwys fflatiau un ystafell) 3,250 5.8% 2.4% 4.2% 

Mewn adeilad masnachol 950 1.7% 1.0% 1.1% 

Carafán, adeilad symudol neu adeilad  
dros dro 400 0.7% 0.4% 0.4% 

                                                 
1 Diffiniad Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol 

http://www.conwy.gov.uk/ymchwil
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Mae’r wybodaeth ddiweddaraf sydd gennym am y math o lefydd ar aelwydydd yn dod 
o Gyfrifiad 2001. 

Gyda mwy na thraean o gyfanswm y stoc tai, mae’r gyfran o eiddo ar wahân ym 
Mwrdeistref Sirol Conwy yn uchel iawn o'i gymharu â ffigurau cenedlaethol.  

Cynyddodd cyfanswm y nifer o aelwydydd a gafodd eu cyfrif gan tua 4,700 rhwng 
2001 a 2011. Roedd tua 1,700 o'r cynnydd hwn yn y nifer o eiddo ar wahân yn y 
Fwrdeistref Sirol, a 1,500 o fflatiau wedi’u hadeiladu’n bwrpasol. 

 

 

Stoc tai cymdeithasol 
 

Mae'r tablau isod yn dangos y stoc llety tai cymdeithasol o fewn y Fwrdeistref Sirol. 
Dyma lety sydd ym meddiant neu’n cael ei weinyddu gan landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig (RSL), ac mae'n cynnwys pob eiddo mae gan Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig gyfran ecwiti ynddynt, ac felly bydd yn cynnwys rhai eiddo sy'n cael eu 
categoreiddio fel rhai perchen ddeiliaid o dan ddosbarthiadau deiliadaeth. Mae'r data 
yn cynnwys stoc parhaol a dros dro. 

Ar 31 Mawrth 2014, roedd gan Fwrdeistref Sirol Conwy 6,553 o anheddau yn y 
sector tai cymdeithasol. Roedd hyn yn 127 am bob 1,000 o aelwydydd, a oedd yn 
sylweddol is na lefel Cymru-gyfan o 175 ar gyfer pob 1,000 o aelwydydd. 

 

Tabl 1.2: stoc tai cymdeithasol fesul y math o lety, Mawrth 2014 
Ffynhonnell: social landlord stock and rents data collection, Welsh Government 
 

  Bwrdeistref 
Sirol Conwy 

Cymru 
Newidiad ers 

llynedd 

  Nifer % % Nifer % 

Cyfanswm stoc 6,553     47 0.7% 

Popeth hunangynhwysol1 5,973 91.1% 96.5% 82 1.4% 

Anghenion cyffredinol2 4,179 63.8% 82.3% 44 1.1% 

Gwarchod 1,605 24.5% 11.8% -14 -0.9% 

Arall â chefnogaeth 57 0.9% 1.6% 6 11.8% 

Gofal ychwanegol3 132 2.0% 0.8% 46 53.5% 

Popeth heb fod yn hunangynhwysol4 209 3.2% 1.7% -32 -13.3% 
Fflatiau un ystafell heb fod yn  
hunangynhwysol 38 0.6% 0.2% -34 -47.2% 

Hosteli a thai a rennir 171 2.6% 1.6% 2 1.2% 

Dros dro ac arall5 371 5.7% 1.8% -3 -0.8% 
 
1 Mae anheddau hunangynhwysol anheddau yn cynnwys tai anghenion cyffredinol, tai gwarchod a thai 
gofal ychwanegol. 
2 Unedau hunangynhwysol nad ydynt yn cael eu cadw ar gyfer grwpiau cleientiaid penodol. Caiff eiddo 
sy'n cael ei addasu i'w defnyddio ar gyfer pobl ag anableddau eu cynnwys lle na ddarperir unrhyw 
wasanaethau neu gymorth ychwanegol fel rhan o delerau deiliadaeth. 
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3 Mae ‘tai gwarchod gofal ychwanegol' neu 'dai byw â chefnogaeth' yn cynnig lefel uwch o ofal na ‘tai 
gwarchod’. Gall y gwasanaethau a gynigir amrywio rhwng cynlluniau, ond yn aml darperir prydau bwyd, 
cymorth gyda thasgau domestig a rhywfaint o ofal personol. Fel arfer caiff ‘tai gofal agos’ eu lleoli ar dir 
cartref gofal, gyda staff o'r cartref yn darparu gofal a chymorth ychwanegol. 
4 Mae annedd heb fod yn hunangynhwysol yn llety sy’n cael ei breswylio gan aelwyd sydd heb 
fath/cawod neu doiled neu rhai cyfleusterau coginio yn arbennig ar eu cyfer hwy. Fel arfer, mae’r rhain 
ar ffurf fflatiau un ystafell, tai a rennir, hostel neu lety math hostel y mae pob gofod gwely fel arfer yn 
cael ei ystyried yn annedd hunangynhwysol. Dangosir fflatiau un ystafell mewn unedau a hosteli/ tai a 
rennir yn ôl gofod gwelyau. 
5 Mae hyn yn cynnwys eiddo a ddatblygwyd i’w gwerthu (gan gynnwys rhannu perchnogaeth a 
deiliadaeth hyblyg) lle mae perchnogaeth y rhydd-ddaliad (neu’r brif brydles) yn parhau gyda'r landlord; 
a llety’r wardeiniaid a’r gofalwyr a'r holl anheddau sy'n eiddo i'r landlord. 

 

Mae gan Fwrdeistref Sirol Conwy gyfran lawer uwch o dai gwarchod a gofal 
ychwanegol yn ei stoc tai cymdeithasol na chyfartaledd Cymru. Mae hyn yn 
adlewyrchu'r ffaith fod gan y Fwrdeistref Sirol un o'r cyfrannau uchaf o boblogaeth 
dros 65 oed yn y DU. 

Roedd ennill net o 47 annedd tai cymdeithasol rhwng Mawrth 2013 a Mawrth 2014. 
Yn yr un cyfnod gwelwyd cynnydd o 88 yn nifer y llety hunangynhwysol (hanner o'r 
rhain yn unedau tai Gofal Ychwanegol) a gostyngiad o 32 yn llety heb fod yn 
hunangynhwysol (yn bennaf oherwydd uwchraddio’r llety presennol). 

 

Tabl 1.3: darparwyr stoc tai cymdeithasol, Mawrth 2014 
Ffynhonnell: social landlord stock and rents data collection, Welsh Government 
 

  Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

  Nifer % 

Cyfanswm stoc 6,553   

Cartrefi Conwy 3,751 57.2% 

Cymdeithas Tai Gogledd Cymru 1,481 22.6% 

Cymdeithas Tai Clwyd Alyn 679 10.4% 

Grŵp Cynefin 321 4.9% 

Cymdeithas Tai Wales and West 240 3.7% 

Abbeyfield 64 1.0% 

Hafan Cymru 8 0.1% 

Cymdeithas Dewis Cyntaf 7 0.1% 

Cymdeithas Tai Esgobaeth Bangor 2 0.0% 
 

Caiff bron i 60% o dai cymdeithasol yn y Fwrdeistref Sirol ei ddarparu gan Gartrefi 
Conwy. Trosglwyddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol ei holl stoc tai i Cartrefi Conwy yn 
2008. 

Mae'r rhan fwyaf o stoc tai cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy o leiaf dair 
ystafell wely (56%). Mae’r ffigwr yn uwch na’r ffigwr ar gyfer Cymru gyfan (48%). Mae 
llai na 15% o’r stoc tai cymdeithasol yn llety un-ystafell wely, sy'n cyfyngu ar y 
cyfleoedd i denantiaid symud i eiddo llai os ydynt yn cael eu heffeithio gan y cap ar 
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fudd-daliadau tai oherwydd tanfeddiannu eu llety presennol (sef y ‘dreth ystafell 
wely’). 

 
Tabl 1.4: stoc tai cymdeithasol yn ôl nifer yr ystafelloedd gwely, Mawrth 
2014 
Ffynhonnell: social landlord stock and rents data collection, Welsh Government 
 

  Bwrdeistref 
Sirol Conwy 

Cymru 

  Nifer % % 

Pob annedd anghenion cyffredinol 4,179     

Un ystafell gwely 612 14.6% 17.0% 

Dwy ystafell gwely 1,226 29.3% 35.0% 

Tair ystafell gwely 2,193 52.5% 45.5% 

Pedair ystafell gwely 132 3.2% 2.3% 

Pum ystafell gwely neu fwy 16 0.4% 0.2% 
 
 
Gweithgarwch adeiladu tai 
 
Tabl 1.5: gweithgarwch adeiladu tai – datblygiadau unedau gyda 
chaniatâd cynllunio neu ddyraniad cynllun lleol 
Ffynhonnell: Astudiaeth argaeledd tir preswyl blynyddol, Tîm Polisi Cynllunio, CBSC & Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri 
 

Blwyddyn Cwblhau 
Yn cael eu 
hadeiladu 

Heb 
ddechrau eto 

2014/15* 188 283 482 

2013/14 303 353 906 

2012/13 191 435 1,164 

2011/12 226 194 1,730 

2010/11 235 193 2,300 

2009/10 222 249 2,531 

2008/09 344 319 2,667 

2007/08 427 331 2,671 

2006/07 326 362 2,140 

2005/06 392 305 1,909 

2004/05 424 339 1,887 

2003/04 503 342 1,930 

2002/03 349 343 2,149 

2001/02 356 308 2,171 
 
* Y ffigyrau ar gyfer ardal yr Awdurdod Cynllunio Lleol, nad yw’n cynnwys ardal Parc Cenedlaethol Eryri 
sydd ym Mwrdeistref Sirol Conwy. 
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Mae'r stoc tai yn cynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn fel mae tai a fflatiau newydd yn 
cael eu hadeiladu. Mae'r tablau isod yn dangos gweithgaredd adeilad tai diweddar yn 
y Fwrdeistref Sirol.  

Rhwng Ebrill 2005 a Mawrth 2015 y gyfradd cwblhau aneddiadau newydd ac 
addasiadau ar gyfartaledd oedd tua 285 uned y flwyddyn. 

Ers y dirywiad economaidd yn 2007/08 mae gostyngiad cyffredinol yn y nifer yr 
aneddiadau newydd a adeiladwyd bob blwyddyn yn ardal y Bwrdeistref Sirol. Yn 
2013/14 roedd cynnydd sylweddol yn y nifer o dai yn cael eu hadeiladu, yn rhannol o 
ganlyniad i’r nifer fawr o ddatblygiadau mawr a oedd yn cael eu cwblhau gan 
landlordiaid tai cymdeithasol cofrestredig. Ond roedd ffigyrau ar gyfer blynyddoedd 
eraill ers 2008/09 yn hynod o isel, ac efallai nad yw wedi acw fyny gyda’r galw 
(gweler adain 2 isod). 

 

 

Lefelau preswyliaeth ac eiddo gwag 
 

Mae angen rhyw lefel o lety gwag yn y stoc tai, i ganiatáu ar gyfer trosiant yn y 
farchnad dai. Does dim lefel gorau posibl o eiddo gwag, gan fod y farchnad dai ym 
mhob ardal yn wahanol ac yn newid dros amser. 

 

Tabl 1.6: llefydd ar aelwydydd yn ôl math preswyliaeth 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl KS401 
 

  Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 
Cymru a 
Lloegr 

  Nifer % % % 

Cyfanswm llefydd ar aelwydydd 56,200   1,385,500 24,429,600 

Â phreswylwyr 51,200 91.1% 94.0% 95.6% 

Gwag 5,000 8.9% 6.0% 4.4% 
 

Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd gan Bwrdeistref Sirol Conwy lefel uwch o eiddo gwag yn 
ei stoc nag ar draws y wlad yn ei chyfanrwydd. Bydd yr eiddo gwag yma yn 
gymysgedd o eiddo gwag dros y tymor byr a thros yr hirdymor a'r rhai a oedd heb 
breswylwyr ar ddiwrnod y Cyfrifiad oherwydd eu bod yn ail gartrefi neu’n anheddau 
sy'n cael eu defnyddio fel llety gwyliau ar rent. Nid yw'n bosibl ar hyn o bryd i 
wahaniaethu rhwng y mathau hyn o aelwydydd ‘gwag’, gan mai dim ond data 
crynodeb yn unig sydd wedi ei ryddhau o Gyfrifiad 2011. Bydd mwy o ddadansoddi 
yn cael ei wneud pan fydd mwy o ddata’n cael ei ryddhau. 

Fodd bynnag, roedd ychydig dros 2% o'r stoc tai yn 2001 yn llety gwyliau neu’n ail 
gartrefi. Mae cyflenwad parhaus o'r math hwn o lety yn gwneud cyfraniad pwysig i'r 
economi leol, sy'n dibynnu'n drwm ar y diwydiant twristiaeth. 

Mae'n anodd monitro newid yn y nifer neu gyfran o ail gartrefi a chartrefi gwyliau yn y 
stoc tai gan nad oes dim data dibynadwy yn cael ei gasglu am hyn rhwng cyfrifiadau. 
Mae rhai cynghorau’n rhoi Gostyngiad ar Dreth y Cyngor ar gyfer ail gartrefi, a allai 
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roi rhywfaint o syniad o'r niferoedd yn yr ardal, ond nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy yn rhoi’r gostyngiad hwn. 

Fodd bynnag, mae’r gofrestr Treth y Cyngor yn rhoi rhywfaint o’r ffigyrau diweddaraf 
ar gyfer anheddau gwag. 

 

Tabl 1.7: anheddau gwag – eithriadau dosbarth C Treth y Cyngor 
Ffynhonnell: cofrestr Treth y Cyngor, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
 

  
Cyfanswm 
anheddau 

Gwag am: 

  6 mis 
neu fwy 

Blwyddyn 
neu fwy 

5 
mlynedd 
neu fwy 

10 
mlynedd 
neu fwy 

Ar 1 Ebrill 2015 56,612 1,201 903 274 99 

Ar 1 Ebrill 2014 56,272 1,138 871 245 89 

Ar 1 Ebrill 2013 55,984 1,090 852 230 76 

Ar 1 Ebrill 2012 55,800 1,074 805 207 59 

Ar 1 Ebrill 2011 55,521 972 734 181 53 

Ar 1 Ebrill 2010 55,215 967 721 182 49 

Ar 1 Ebrill 2009 55,031 964 743 159 44 

Fel % cyfanswm anheddau         

Ar 1 Ebrill 2015   2.1% 1.6% 0.5% 0.2% 

Ar 1 Ebrill 2014 - 2.0% 1.5% 0.4% 0.2% 

Ar 1 Ebrill 2013 - 1.9% 1.5% 0.4% 0.1% 

Ar 1 Ebrill 2012 - 1.9% 1.4% 0.4% 0.1% 

Ar 1 Ebrill 2011 - 1.8% 1.3% 0.3% 0.1% 

Ar 1 Ebrill 2010 - 1.8% 1.3% 0.3% 0.1% 

Ar 1 Ebrill 2009 - 1.8% 1.4% 0.3% 0.1% 
 
Nodyn:  
O fis Ebrill 2014 nid yw'r diffiniad o anheddau gwag a ddefnyddir yn y tabl hwn yn cyfateb i’r hyn a 
ddefnyddir yn nhabl 1.8 

 

Mae'r tabl uchod yn dangos anheddau sydd wedi bod yn wag am chwe mis neu fwy 
ac wedi cael eithriad Treth y Cyngor dosbarth C (gwag a heb eu dodrefnu) yn y 
gorffennol ac yn parhau i fod yn wag ar ôl y cyfnod eithrio. 

Nid yw'r data hwn yn cynnwys eiddo sydd wedi bod yn wag am lai na chwe mis neu 
ddosbarthiadau eraill o anheddau gwag (gan gynnwys eiddo sy'n wag ond sy'n cael 
eu hailwampio, yn wag tra penderfynir ar brofiant, yn wag o ganlyniad i orchymyn y 
llys, yn wag oherwydd bod y perchennog mewn gofal preswyl). 

. Ym mis Ebrill 2015 roedd 63 eiddo gwag hir-dymor ychwanegol na'r flwyddyn 
flaenorol, a 10 o eiddo ychwanegol a oedd wedi bod yn wag ers deng mlynedd neu 
fwy. 
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Ym mis Mawrth 2014 (y dyddiad diweddaraf i’r data fod ar gael) roedd 25 eiddo tai 
cymdeithasol a oedd wedi bod yn wag am 43 mis neu fwy – gostyngiad o 43 yn y 
flwyddyn flaenorol. 

 

Tabl 1.8: anheddau gwag wedi cael eu hail-feddiannu drwy gamau 
uniongyrchol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (y sector preifat) 
Ffynhonnell: Uned Strategaeth Tai, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
 

  Cyfanswm yr 
anheddau 

gwag* 

Dychwelwyd i 
feddiannaeth 

  Nifer % 

2014/15 1,569 42 2.68% 

2013/14 1,557 41 2.63% 

2012/13 1,090 39 3.58% 

2011/12 1,010 50 4.95% 

2010/11 Heb data Heb data Heb data  

2009/10 1,028 8 0.78% 

2008/09 1,070 29 2.71% 
 
*Nifer yr anheddau sector preifat a fu’n wag am fwy na 6 mis ar 1 Ebrill 
 
Nodyn:  
Mae'r diffiniad o anheddau gwag wedi newid yn 2013/14 i alinio â dangosyddion perfformiad 
Llywodraeth Cymru, a dyna’r rheswm dros y naid yng nghyfanswm nifer yr anheddau gwag a'r 
gostyngiad yng nghyfran yr eiddo â ddaethpwyd yn ôl i feddiannaeth.  
O 2013/14 tydi’r diffiniad o annedd gwag ddim yn cyfateb i'r hyn a ddefnyddiwyd yn nhabl 1.7. 
 

Ym Mwrdeistref Sirol Conwy, fel llawer o rannau eraill o’r DU, mae anheddau gwag 
yn stoc tai’r sector preifat yn fater o bwys mawr. Er gwaethaf newidiadau er gwell ac 
er gwaeth yn y farchnad dai, erys yr anheddau gwag hirdymor yn weddol gyson o ran 
nifer. Mae peth o’r eiddo hwn mewn cyflwr da, tra bod cyfran arall yn annrhigiadwy ac 
yn dirywio ymhellach. 

Gall eiddo sy’n wag yn hir fod yn fagned i droseddu, fandaliaeth ac ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, a’r rhain i gyd â’u goblygiadau i’r Heddlu, yr awdurdod tân a’r 
Cyngor ei hun. Gall hefyd effeithio ar eiddo cyfagos o ran tamprwydd a heigiadau, a 
chael effaith sylweddol hefyd ar werth eiddo. 

Drwy’r Strategaeth Cartrefi Gwag , nod y Cyngor yw targedu eiddo gwag problemus 
sydd yn anweithredol yn y farchnad dai, annhebygol o gael ei ddefnyddio eto heb 
ymyrraeth, ac achosi, o bosibl, gwynion dilys gan y cyhoedd yn gyffredinol neu gyrff 
eraill a dod â nhw yn ôl i feddiannaeth. Mae'r tabl uchod yn rhoi syniad o'r niferoedd 
cysylltiedig. 
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Deiliadaeth 
 

Mae’r wybodaeth mwyaf cadarn am y ddeiliadaeth tai yn dod o Gyfrifiad 2011, a 
chyflwynir yr wybodaeth yma isod. 

 

Tabl 1.9: deiliadaeth aelwydydd 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl KS402 
 

  Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 
Cymru a 
Lloegr 

  Nifer % % % 

Cyfanswm llefydd ar aelwydydd â 
phreswylwyr 51,200   1,302,700 23,366,05

0 

Perchennog ddeiliad        

Yn berchen arno'n gyfan gwbl 20,400 39.9% 35.4% 30.8% 

Yn berchen arno gyda morgais neu  
fenthyciad 15,100 29.5% 32.0% 32.7% 

Perchenogaeth ar cyd1 400 0.7% 0.3% 0.8% 

Ar rent        

Awdurdod lleol2 - - 9.8% 9.4% 

Cymdeithas tai / landlord  
cymdeithasol cofrestredig (RSL)3 5,950 11.6% 6.6% 8.2% 

Landlord preifat neu asiantaeth  
gosod tai 7,750 15.1% 12.7% 15.3% 

Arall4 1,700 3.3% 3.2% 3.0% 

Cyfanswm perchennog ddeiliad 35,900 70.1% 67.8% 64.3% 

Cyfanswm wedi’i rentu’n gymdeithasol5 5,950 11.6% 16.5% 17.6% 

Cyfanswm rhentu yn preifat 9,400 18.4% 15.9% 18.3% 
 
Nodiadau: 
Nid yw’n cynnwys eiddo gwag neu gartrefi gwyliau/ ail gartrefi. 
1 Yn talu peth rent a pheth morgais. 
2 Trosglwyddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy berchnogaeth o’i stoc tai cyngor i Cartrefi Conwy 
(landlord cymdeithasol cofrestredig) ym mis Mai 2008. 
3 Mae Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn sefydliadau nid er elw sy'n darparu tai fforddiadwy ac 
sy’n cael eu  hariannu gan y llywodraeth. Maent yn cynnwys cymdeithasau tai, ymddiriedolaethau a 
mentrau cydweithredol. Maent yn gweithio gydag awdurdodau lleol i ddarparu cartrefi ar gyfer pobl sy'n 
bodloni'r meini prawf o dai fforddiadwy. Yn ogystal â datblygu tir ac adeiladu cartrefi, mae’r RSL yn 
ymgymryd â swyddogaeth landlord drwy gynnal a chadw eiddo a chasglu rhent. 
4 Yn cynnwys cyflogwr aelod o'r aelwyd a pherthynas neu ffrind aelod o'r aelwyd yn byw yno heb dalu 
rhent. 
5 Mae tai rhent cymdeithasol yn dai sy'n cael eu gosod ar renti isel ac ar sail ddiogel i bobl sydd angen 
tai. Yn gyffredinol caiff ei ddarparu gan gynghorau a sefydliadau nid er elw fel cymdeithasau tai 
 

Mae'r tabl yn dangos lefelau cymharol isel o rentu cymdeithasol o fewn y farchnad 
dai ym Mwrdeistref Sirol Conwy a lefelau uwch na'r cyfartaledd o rentu preifat a 
pherchnogaeth tai (yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n berchen ar eu cartrefi yn llwyr). 
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Rhwng 2001 a 2011 gwelodd y ddaliadaeth rhentu breifat ei gyfran yn tyfu cyflymaf, 
gan godi o 11.4% i 15.1% o'r holl aelwydydd. Cynyddodd perchnogaeth deiliaid 
hefyd, er y gostyngodd y gyfran o aelwydydd o fewn y sector rhentu cymdeithasol. 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynhyrchu amcangyfrifon daliadaeth tai bob 
blwyddyn. Nid yw'r ffigurau manwl wedi’u cynnwys yma, gan fod rhai pryderon 
ynghylch cywirdeb y data. 

Fodd bynnag, mae amcangyfrifon Llywodraeth Cymru yn rhoi arwydd o'r rhaniad 
rhwng y sector rhentu cymdeithasol (tai a ddarperir gan yr awdurdod lleol a 
landlordiaid cymdeithasol cofrestredig) a'r sector tai preifat (tai perchen-ddeiliaid a 
thai a rentir yn breifat) a sut mae hyn wedi newid dros amser.  

 

Tabl 1.10: amcangyfrifon stoc anheddau yn ôl deiliadaeth, Mawrth 2014 
Ffynhonnell: amcangyfrifon stoc anheddau yn ôl deiliadaeth, Llywodraeth Cymru 
 

  BS Conwy Cymru 

Cyfanswm sector preifat 89.3% 84.0% 
Cyfanswm wedi’i rentu’n 
gymdeithasol 10.7% 16.0% 

 

Ym mis Mawrth 2014 roedd amcangyfrif o tua 10.7% o'r stoc anheddau yn cael ei 
rentu oddi wrth landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. Amcangyfrifir i gyfanswm y 
stoc tai ar rent cymdeithasol i fod oddeutu yr un fath â Mawrth 2004. 

 

 

Tai amlfeddiannaeth 
 

Gelwir eiddo sy'n cynnwys mwy nag un cartref yn dai amlfeddiannaeth (TA), ac 
maent yn cynnwys ystod eang o dai gwahanol, yn bennaf yn y sector rhentu preifat, 
ac yn cynnwys fflatiau un ystafell a mathau eraill o lety gyda chyfleusterau a rennir. 
Yn aml iawn pobl sengl ifanc ar incwm isel sy’n byw yn yr eiddo uchod a gall 
gynnwys rhai grwpiau diamddiffyn a difreintiedig. Yn aml iawn mae safonau ffisegol a 
rheoli mewn tai amlfeddiannaeth yn wael a chyflwynwyd y broses o drwyddedu TA er 
mwyn sicrhau fod TA yn cael eu rheoli'n dda. Nod y broses o drwyddedu tai 
amlfeddiannaeth yw gwella cyflwr ffisegol a’r ffordd y caiff gwahanol fathau o eiddo 
eu rheoli yn y sector rhentu preifat. 

Tydi pob TA heb gael eu trwyddedu ac mae’r awdurdodau lleol hefyd yn darparu data 
i Lywodraeth Cymru ar y nifer o TA y gwyddir amdanynt yn eu hardal yn ogystal ag 
amcangyfrif cyffredinol o gyfanswm y TA sy’n bresennol, o’u gwybodaeth hwy, yn yr 
awdurdod lleol. Mae'r tabl isod yn nodi’r holl ffigurau hyn, ac yn eu dangos fel cyfran 
yn erbyn amcangyfrif Llywodraeth Cymru o gyfanswm y stoc anheddau yn yr ardal. 
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Tabl 1.11: Tai amlfeddiannaeth, Mawrth 2014 
Ffynhonnell: casglu data peryglon a thrwyddedau, Llywodraeth Cymru 
 

  Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 

  Nifer 
Fel % holl 
anheddau  

Fel % holl 
anheddau  

TA trwyddedig 197 0.3% 0.5% 

TA hysbys 1,165 2.1% 1.0% 

Amcangyfrif o gyfanswm TA 1,300 2.3% 1.3% 
 

Mae nifer cyffredinol o TA trwyddedig ym Mwrdeistref Sirol Conwy wedi bod yn 
cynyddu'n gyson ers 2007/08, fel system orfodol newydd mae TA wedi’u nodi ac 
mae’r defnydd o bwerau trwyddedu ychwanegol wedi cynyddu. Fodd bynnag, 
amcangyfrifir bod cyfanswm y nifer o TA wedi wedi gostwng ychydig yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf. 

Mae gan BS Conwy gyfran uwch o dai amlfeddiannaeth (TA) yn ei stoc dai na'r 
cyfartaledd cenedlaethol, ond cyfradd is o TA trwyddedig. Dim ond 15.2% o’i 1,300 o 

dai amlfeddiannaeth y mae'r Fwrdeistref Sirol wedi’i drwyddedu, ond ar draws Cymru 
mae 39.4% o Dai Amlfeddiannaeth wedi eu trwyddedu. 
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Rhan 2: Galw am dai 

 

Nifer yr aelwydydd o fewn y boblogaeth – yn awr ac yn y dyfodol – yw’r sail ar gyfer 
cyfrifo’r galw cyffredinol am dai. Mae cofrestri tai a setiau data gweinyddol eraill sy'n 
cael eu cadw gan y Cyngor, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a darparwyr tai 
eraill hefyd yn cynnwys gwybodaeth am anghenion tai a digartrefedd. 

 

Nifer aelwydydd a thwf aelwydydd 
 

Aelwyd ydi un unigolyn yn byw ar ei ben ei hun, neu grŵp o bobl sy'n byw yn yr un 
cyfeiriad gyda’r un trefniadau cadw tŷ - hynny yw, naill ai yn rhannu ystafell fyw neu o 
leiaf un pryd y dydd 2. 

Mae niferoedd aelwyd a'r gwahanol fathau o aelwydydd o fewn y cyfanswm hwnnw’n 
rhoi rhyw fath o syniad o'r math o dai a allai fod eu hangen. Mae ffigurau amcanol 
aelwyd yn helpu i gynllunio ar gyfer anghenion y dyfodol. 

 

Tabl 2.1: amcangyfrifon aelwydydd canol-blwyddyn, 2013 
Ffynhonnell: amcangyfrifon aelwydydd ar gyfer Cymru fesul awrdudod lleol, Llywodraeth Cymru 
 

 BS Conwy 
Cymru 

  Nifer % 

Cyfanswm aelwydydd 51,650  1,318,600 

Poblogaeth mewn aelwydydd 
preifat 

113,100  3,029,600 

Maint aelwydydd cyfartalog 2.19   2.30 

Aelwydydd 1 preswylydd 17,600 34.0% 31.2% 

Aelwydydd 2 breswylydd  18,850 36.5% 35.0% 

Aelwydydd 3 phreswylydd 6,900 13.3% 15.4% 

Aelwydydd 4 preswylydd 5,550 10.7% 12.4% 

Aelwydydd 5+ preswylydd  2,800 5.4% 6.1% 

Yr aelwydydd â phlant 12,450 24.1% 27.6% 

Yr aelwydydd â rhiant sengl 2,850 5.5% 6.7% 

Aelwydydd pensiynwr unigol* 9,050 17.5% - 
 
* Pobl 65+ oed yn byw ar ben eu hunain 
 

Yn 2013 roedd 51,650 o aelwydydd ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Mae’r 
amcangyfrifon o nifer a’r mathau o aelwydydd yn dangos, oherwydd y gyfran 
gymharol uchel o aelwydydd un unigolyn yn y Fwrdeistref Sirol, bod gan Gonwy faint 
aelwydydd is ar gyfartaledd na Chymru gyfan. 

                                                 
2 Diffiniad Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol 
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Mae’r gyfran o aelwydydd â phlant dros 3% yn is na ffigwr Cymru gyfan. Mae 
aelwydydd sy'n cynnwys dim ond pobl 65 oed a hŷn yn ffurfio cyfran llawer uwch yn y 
Fwrdeistref Sirol nag y maent yn ei wneud yn genedlaethol. Nid yw ffigurau ar gyfer 
aelwydydd pensiynwyr sengl yn 2013 ar gael ar gyfer Cymru yn gyffredinol, ond yng 
Nghyfrifiad 2011 roedd aelwydydd sy'n cynnwys dim ond pobl 65+ oed (gan gynnwys 
pensiynwyr sengl) yn cynnwys 29% o aelwydydd ym Mwrdeistref Sirol Conwy, a dim 
ond 23% ledled Cymru. 

 

Siart 2.1: newid ym mathau aelwydydd 2003 i 2023 
Ffynonellau: amcangyfrifon aelwydydd canol-blwyddyn, Llywodraeth Cymru; amcanestyniadau 
aelwydydd sail-2011, Llywodraeth Cymru (amrywiad mudo 10 mlynedd) 
 
 

 
 

Yn yr adran hon o'r adroddiad, mae cyfansymiau cartrefi a strwythurau ar gyfer y 
dyfodol wedi eu cymryd o amcanestyniadau aelwydydd sy'n seiliedig ar ddata 2011 a 
gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ac a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2014. 
Maent yn defnyddio'r amcanestyniadau amrywiad mudo 10 mlynedd. 

Mae disgwyl i niferoedd aelwydydd godi o 2,400 (4.6%) rhwng canol 2013 a chanol 
2023. Disgwylir i faint cyfartalog aelwydydd ostwng o 2.19 i 2.15. 

Mae cyfraddau twf aelwydydd yn uwch na chyfraddau twf yn y boblogaeth. Mae hyn 
oherwydd, yn ogystal â chynyddu oherwydd twf yn y boblogaeth, effeithir ar y nifer o 
aelwydydd o fewn y boblogaeth hefyd gan y tuedd tymor hir tuag at faint aelwydydd 
llai. 

O bell ffordd y ffactor mwyaf sy'n effeithio ar nifer yr aelwydydd a maint cyfartalog 
aelwydydd yn 2023 yw’r twf disgwyliedig yn nifer yr aelwydydd ag un o bobl. Nid yw 
hyn yn duedd sy'n unigryw i Fwrdeistref Sirol Conwy, ond mae ei effaith yn fwy 
amlwg yma oherwydd y nifer cymharol uchel o bobl hŷn ym mhoblogaeth yr ardal. 
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Mae'r rhan fwyaf o aelwydydd ag un o bobl yn bensiynwyr sy'n byw ar ben eu hunain. 
Yn 2013 oedd 9,050 o aelwydydd pensiynwyr unigol3 ym Mwrdeistref Sirol Conwy – 
roedd hyn yn 17.5% o'r holl aelwydydd, a 51% o'r holl aelwydydd ag un o bobl. Fel 
mae disgwyliadau hyd oes yn cynyddu a'r genhedlaeth lle cafodd llwyth o fabanod eu 
geni ar ôl yr Ail Ryfel Byd yn cyrraedd oed pensiwn gallwn ddisgwyl gweld y nifer o 
aelwydydd pensiynwyr unigol yn cynyddu. 

Ffactorau eraill sydd wedi arwain at aelwydydd llai o faint ar gyfartaledd dros y 
degawdau diwethaf yw’r tueddiadau tuag at faint teuluoedd llai a’r cynnydd yn nifer y 
teulu sy’n chwalu. Disgwylir i’r tueddiadau hyn barhau. 

 

Tabl 2.2: newid a amcangyfrifir yn y nifer o aelwydydd ym Mwrdeistref 
Sirol Conwy, yn ôl math o aelwyd 
Ffynonellau: Amcangyfrifon aelwydydd canol-blwyddyn, Llywodraeth Cymru; amcanestyniadau 
aelwydydd sail-2011, Llywodraeth Cymru 
 

  
Nifer yr aelwydydd 

Fel % holl 
aelwydydd 

Newid  
2013-2023 

  2013 2023 2013 2023 Nifer % 

Cyfanswm yr aelwydydd 51,650 54,000 100.0% 100.0% 2,400 4.6% 

Aelwydydd 1 preswylydd 17,600 19,100 34.0% 35.4% 1,500 8.7% 

Aelwydydd 2 breswylydd  18,850 19,800 36.5% 36.7% 950 5.0% 

Aelwydydd 3 phreswylydd 6,900 6,800 13.3% 12.6% -100 -1.2% 

Aelwydydd 4 preswylydd 5,550 5,550 10.7% 10.3% 50 0.8% 

Aelwydydd 5+ preswylydd  2,800 2,750 5.4% 5.1% -50 -1.4% 

Yr aelwydydd â phlant 12,450 12,350 24.1% 22.9% -100 -0.7% 

Aelwydydd pensiynwyr unigol 9,050 9,950 17.5% 18.5% 950 10.4% 
 

Mae dadansoddi pellach yn dangos nid yn unig cynnydd yn nifer a chyfran yr 
aelwydydd llai ond gostyngiad bach yn y gyfran o aelwydydd mwy yn y gymysgedd 
tai – disgwylir i gyfanswm nifer yr aelwydydd o bedwar neu fwy o bobl ostwng o tua -
100 rhwng 2013 a 2023 a bydd ond yn cyfrif am 28% o'r holl aelwydydd ar ddiwedd y 
cyfnod. Disgwylir i’r nifer yr aelwydydd sy'n cynnwys plant ostwng o tua -100. 
Disgwylir i’r aelwydydd pensiynwyr sengl gynyddu gan 950. 

Mae'r ffigurau hyn yn awgrymu bod angen i ddatblygiadau tai newydd ganolbwyntio'n 
bennaf ar ddarparu anheddau 1, 2 a 3 ystafell wely i fodloni'r angen a ragwelir. Dylid 
hefyd ystyried darparu tai sy'n addas i gwrdd ag anghenion poblogaeth sy'n 
heneiddio, gyda phwyslais arbennig ar anghenion aelwydydd pensiynwyr sengl. 

 

 

Gofyniad anheddau 
 

Mae amcanestyniadau aelwydydd yn fan cychwyn er mwyn gweld sawl annedd 
newydd sydd ei angen yn y dyfodol. Maent yn defnyddio’r cynllun datblygu lleol fel 

                                                 
3 Pobl 65+ ac yn byw ar ben eu hunain 
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rhan o’r broses sy’n ddogfen statudol a gynhyrchwyd gan gynghorau lleol i helpu i 
gynllunio pob math o ddefnydd tir yn yr ardal am gyfnod o 15 mlynedd. Gan 
ddefnyddio'r amcanestyniadau aelwydydd newydd sy'n seiliedig ar ddata 2011 fel y 
prif adnodd i ragweld yr angen am dai yn y dyfodol ni fyddai digon o dai i  ddarparu 
tai fforddiadwy, cyfleoedd cyflogaeth a gofynion isadeiledd y Fwrdeistref Sirol a 
nodwyd yn y cynllun datblygu lleol. 

Ar hyn o bryd, mae Bwrdeistref Sirol Conwy  ofyniad anheddau a gytunwyd arno’n 
swyddogol a sancsiynu o 6,800 o anheddau i’w darparu yn ystod oes y cynllun 
datblygu lleol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (2007-2022).4 Mae hyn yn 
cynnwys eithriad ar gyfer y rhan o Barc Cenedlaethol Eryri sydd yn y Fwrdeistref 
Sirol Yn ystod y cyfnod o 9 mlynedd o 2013-2022 mae hyn yn cyfateb i 4,080 o 
anheddau newydd, neu gyfartaledd o tua 450 y flwyddyn. Mae'r ffigur hwn yn uwch 
na'r hyn a awgrymwyd yn yr amcanestyniadau newydd sy'n seiliedig ar ddata 2011, 
fel y gwelir yn y tabl isod. 

 

Tabl 2.3: effaith amcanestyniadau aelwydydd ar gyfer Bwrdeistref Sirol 
Conwy ar anheddau 
Ffynonellau: amcanestyniadau aelwydydd sail-2011, Llywodraeth Cymru; amcanestyniadau aelwydydd 
sail-2009, Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, CBS Conwy 
 

  
Newid 2013-2022 

Cyfartaledd 
blynyddol 

dros cyfnod 
9 mlynedd    Nifer % 

Amcanestyniadau sail-2008 (defnyddiwyd yn y CDLl) 4,080 7.2% 450 

Amcanestyniadau sail-2011 2,280 4.0% 250 

 

Fodd bynnag, mae Gweinidog Dai ac Adfywio Llywodraeth Cymru wedi dweud 5  

“it is not prudent for a Plan, looking 15-20 year ahead to replicate a period of 
exceptionally poor growth”. 

Ac mae cyngor swyddogol wedi dod o Lywodraeth Cymru yn honni y dylai'r gofyniad 
tai a nodir yn y cynllun datblygu lleol barhau i fod ar y lefel twf y mae Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy yn anelu tuag ato. 

Mae’r duedd 10 mlynedd a gafodd ei ragamcanu i ddarparu'r amcanestyniadau sy’n 
seiliedig ar ddata 2011 yn cynnwys cyfnod lle chafodd y broses o adeiladu tai 
newydd ei ddifetha oherwydd y dirywiad economaidd diweddar a’r ffyniant tai yn y 
tymor hwy. Ni all pobl ifanc a fyddai yn y gorffennol wedi ymgartrefu yn nghartref eu 
hunain erbyn canol eu 20au yn gallu fforddio gwneud hynny erbyn hyn. Yn hytrach, 
maent naill ai wedi aros/dychwelyd i fyw yng nghartref eu rhieni neu’n rhannu tai 
gydag oedolion eraill sydd ddim yn perthyn iddynt (fel arfer yn rhannu tai a rentir yn 
breifat). 

Mae cynllun datblygu lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn seiliedig ar ystod o 
dystiolaeth ar wahân i'r amcanestyniadau aelwydydd (tystiolaeth am dwf 

                                                 
4 Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y papurau cefndir a luniwyd i gefnogi Cynllun Datblygu Lleol Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy http://www.conwy.gov.uk/cdll 
5 Llythyr gan y Gweinidog Tai, Llywodraeth Cymru i holl aelodau Cabinet yr Awdurdodau Lleol gyda 
Chyfrifoldeb dros Dai, 10 Ebrill, 2014 - pwnc 'Defnyddio amcanestyniadau aelwydydd 2011' (Cyf: 
SF/CS/1070/14) 
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economaidd, isadeiledd a datblygiadau amgylcheddol, a darpariaeth tai fforddiadwy 
ac ati). Gwelwyd ei fod yn gadarn drwy broses o archwiliad cyhoeddus, a bod y lefel 
aelwyd ac annedd a nodir yn y cynllun yn cael ei hyrwyddo a'i gefnogi gan 
Lywodraeth Cymru a'r Arolygiaeth Gynllunio, hyd yn oed ar ôl rhyddhau 
amcanestyniadau yn seiliedig ar 2011 

Ar gyfer pob blwyddyn ers Ebrill 2007 (y dyddiad dechrau ar gyfer y cynllun datblygu 
lleol presennol) mae’r ddarpariaeth o anheddau newydd wedi gostwng yn is na'r 
ffigwr blynyddol sydd ei angen i gyrraedd y gofyniad a nodwyd o 6,800 o anheddau 
ychwanegol erbyn 2022. Yn yr 8 mlynedd i Ebrill 2015 dim ond 2,136 o anheddau 
ychwanegol sydd wedi’u darparu. Os bydd y gofyniad wedi'i rannu'n gyfartal ar draws 
y cyfnod hwnnw, dylai fod y ffigwr hwnnw’n nes at 3,600. Mae hynny'n ddiffyg o tua -
1,500 neu -41% dan targed.6 

 
Nodyn 
Wrth drosi’r amcanestyniadau tai yn ofyniadau am anheddau, rhoddir ystyriaeth o oddeutu 9% ar gyfer 
anheddau gwag ac ail-gartrefi/tai haf. Gwneir hyn gan fod angen darparu mwy o anheddau nag o 
aelwydydd er mwyn caniatáu mynd a dod o fewn y farchnad dai. Mae’r 9% yn unol â thueddiadau’r 

gorffennol7 ac fe’i cymhwysir o’r holl stoc o anheddau. Mae cyfran o’r 9% yma er ystyriaeth ar gyfer 

cartrefi gwyliau/ail-gartrefi o fewn y stoc o anheddau. Mae cyflenwad parhau o’r math hwn o lety’n 
gwneud cyfraniad pwysig i’r economi leol, sy’n ddibynnol iawn ar y diwydiant ymwelwyr. 

 

 

Angen tai – cofrestri tai 
 

Mae landlordiaid cymdeithasol cofrestredig yn cadw cofrestri tai neu restrau aros o 
bobl a fyddai'n hoffi byw mewn tai cymdeithasol. Ni fydd pawb sydd ag angen am dŷ 
wedi ymuno â'r gofrestr ac ni fydd rhai pobl sydd ar y gofrestr ag angen am dŷ. Fodd 
bynnag, mae'r cofrestri’n darparu gwybodaeth am y galw am dai cymdeithasol. 

Mae’r data tai cymdeithasol cyfredol sydd gennym ar gyfer yr holl ymgeiswyr sydd 
wedi cofrestru ar restr aros ar y cyd CBS Conwy / Cartrefi Conwy. Ym mis Ebrill 2015 
lansiwyd cofrestr mynediad unigol newydd ar y cyd â darparwyr tai cymdeithasol 
eraill yn yr ardal8, ac yn y dyfodol byddwn yn adrodd ar y gofrestr tai newydd hwn. 

Mae nifer yr ymgeiswyr ar y rhestr aros ar y cyd CBSC Conwy / Cartrefi Conwy wedi 
tueddu i gynyddu dros y pum mlynedd ddiwethaf – mae hyn er gwaethaf y 
gostyngiad sylweddol mewn niferoedd yn Rhagfyr 2011, Rhagfyr 2012 ac yn 
arbennig yn Chwefror 2014. Caiff y rhestr ei hadolygu ar ddiwedd bob blwyddyn a 
chaiff ceisiadau nad ydynt yn ddilys bellach eu tynnu oddi ar y gofrestr. Cyflwynwyd 
meini prawf mwy llym ar ddiwedd 2013 wrth baratoi ar gyfer symud i'r cofrestr 
mynediad sengl newydd, sy’n gyfrifol am y gostyngiad mawr mewn niferoedd. 

  

                                                 
6 Gweler uchod, tabl 1.5: gweithgarwch adeiladu tai – datblygiadau unedau gyda chaniatâd cynllunio 
neu ddyraniad cynllun lleol 
7 Cyfrifiad 2011 
8 Mae’r Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cartrefi Conwy, Grŵp Cynefin, Clwyd Alyn, Tai Gogledd Cymru 
a Tai Wales & West yn cyd-rhedeg ULlMaD (Un Llwybr Mynediad at Dai) 
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Siart 2.2: ymgeiswyr ar restr aros ar y cyd CBS Conwy / Cartrefi Conwy 
(misol ers Ion 2010) 
Ffynhonnell: rhestr aros ar y cyd CBSC / Cartrefi Conwy 
 

 

Mae'r tabl isod yn dangos data mis Ebrill bob blwyddyn (ar wahân i 2015 pan mai 
Mawrth yw'r dyddiad olaf y mae gwybodaeth ar gael). 

 

Tabl 2.4: ymgeiswyr ar restr aros ar y cyd CBS Conwy / Cartrefi Conwy 
Ffynhonnell: rhestr aros CBSC / Cartrefi Conwy 
 

  
Ymgeiswyr ar 

restr aros  
Cartrefi Conwy 

Ebrill 2010 1,351 

Ebrill 2011 1,817 

Ebrill 2012 2,089 

Ebrill 2013 2,253 

Ebrill 2014 1,931 

Mawrth 2015 2,205 
 

Mae’r Cyngor hefyd yn helpu pobl sydd wedi cofrestru am help i brynu eu cartref 
cyntaf.  Mae rhestr ‘Camau Cyntaf’ yn cael ei weinyddu ar ran y Cyngor gan 
Gymdeithas Tai Clwyd. Mae Camau Cyntaf yn gynllun perchentyaeth cost isel sy'n 
galluogi pobl sydd wedi'u prisio allan o'r farchnad ar hyn o bryd i fod yn berchen ar eu 
cartref eu hunain. Mae wedi'i seilio ar egwyddor rhannu ecwiti ac mae'n helpu 
prynwyr tro cyntaf i ddod yn berchen ar eu cartref. 
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Yn Ebrill 2015 roedd 85 o aelwydydd ar y gofrestr Camau Cyntaf. Mae hyn yn fwy na 
100 yn llai na'r flwyddyn flaenorol, er bod y gostyngiad yn bennaf oherwydd symud y 
ceisiadau hen ar ôl adolygu'r rhestr aros. 

Mae'r mwyafrif o aelwydydd sydd wedi gwneud cais Camau Cyntaf yn cynnwys plant 
(51 o aelwydydd neu 60.0%) – llawer uwch na chyfartaledd Conwy ar gyfer bob 
aelwyd, lle mae dim ond 24.1% o aelwydydd yn cynnwys plant.   

Nid oes gan draean o’r aelwydydd a ymgeisiodd eu haelwydydd eu hunain ar hyn o 
bryd ac maent yn byw gyda ffrindiau neu deulu. 

 

Tabl 2.5: ymgeiswyr ar restr Camau Cyntaf, Ebril 2015 
Ffynhonnell: rhestr Camau Cyntaf, Cymdeithas Tai Clwyd 
 

  Nifer % 

Holl geisiadau 85   

Math o aelwydydd     

Un person 17 20.0% 

Cwpl - heb plant 14 16.5% 

Cwpl â phlant 33 38.8% 

Rhiant unigol â phlant 18 21.2% 

Arall 3 3.5% 

Tenantiaeth cyfredol     

Perchennog ddeiliad* 13 15.3% 

Tai cymdeithasol 10 11.8% 

Rhentu yn preifat (cyn. gyda cyflogaeth) 31 36.5% 

Byw gyda theulu neu ffrindiau 28 32.9% 

Arall 3 3.5% 
 
*Mae perchennog ddeiliaid yn cynnwys teuluoedd sydd angen symud i lety mwy/ llai/ wedi'i addasu'n 
arbennig ond yn methu fforddio gwneud hynny 
 

 

Digartrefedd 
 

Mae’r wybodaeth yn yr adran yma yn seiliedig ar ystadegau chwarterol sy’n cael eu 
llunio gan awdurdodau lleol yng Nghymru a’u darparu gan Lywodraeth Cymru. 

Caiff aelwyd ddigartref ei diffinio fel aelwyd sy’n gymwys9 , yn ddigartref yn anfwriadol 
ac â blaenoriaeth o ran angen. 

 

  

                                                 
9 Yn seiliedig ar weithredoedd awdurdodau lleol Cymru o dan y darpariaethau digartrefedd Deddf Tai 
1996. Mae hyn yn cynnwys y penderfyniad o ran a oes rhwymedigaeth ai peidio o dan y Ddeddf i 
awdurdod lleol helpu’r aelwyd. Yn yr achos hwn caiff yr aelwyd ei derbyn fel un digartref statudol. 
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Tabl 2.6: cyfanswm achosion digartrefedd a dderbynnir bob blwyddyn 
Ffynonellau: StatsCymru tabl [HOUS0402] penderfyniadau wedi eu gwneud ar gymhwysedd, 
Llywodraeth Cymru, amcangyfrifon aelwydydd canol-blwyddyn, Llywodraeth Cymru 
 

  

Cyfanswm 
achosion a 
gyflwynwyd 

Achosion a dderbyniwyd 

  
Nifer 

fel % o’r 
holl 

geisiadau 

fel % o’r 
holl 

geisiadau  
(Cymru) 

Cyfradd y 10,000 
aelwydydd 

  BS 
Conwy 

Cymru 

2003/04 535 275 51.4% 43.7% 55.7 73.8 

2004/05 675 325 48.1% 43.6% 65.7 79.1 

2005/06 645 350 54.3% 42.0% 70.3 62.2 

2006/07 415 210 50.6% 45.7% 41.9 53.7 

2007/08 385 175 45.5% 49.2% 34.6 49.8 

2008/09 370 145 39.2% 45.7% 28.6 45.6 

2009/10 410 135 32.9% 43.1% 26.5 43.0 

2010/11 425 185 43.5% 43.7% 36.1 48.0 

2011/12 495 250 50.5% 43.5% 48.6 49.7 

2012/13 380 185 48.7% 37.7% 35.8 43.9 

2013/14 305 150 49.2% 32.3% 29.1 38.8 
 
Mae ffigyrau digartrefedd yn y tabl hwn yn ddata blynyddol fel a safodd ar 31 Mawrth y flwyddyn honno. 

Cyfrifir y gyfradd fesul 10,000 aelwyd gan ddefnyddio amcangyfrifon aelwydydd canol blwyddyn am bob 
blwyddyn. Defnyddiwyd amcangyfrifon aelwydydd 2013 i gyfrifo cyfradd 2013/14 gan nad yw 
amcangyfrifon aelwydydd 2014 ar gael. 

 

Mae’r nifer o achosion digartrefedd a gyflwynir yn tueddu i fod yn dymhorol, ac fe’u 
dangosir gan yr uchafbwyntiau ac isafbwyntiau yn y siart isod – fel arfer cyflwynir llai 
o achosion o gwmpas y Nadolig. 

Syrthiodd nifer yr achosion digartrefedd o'u brig yn 2004-05 hyd at ddechrau 2010. 
Dechreuodd niferoedd godi eto drwy 2010-12, ond started to fall eto yn 2012, ond ers 
hynny mae wedi bod yn cynyddu, sy'n dilyn y duedd ledled Cymru. Cyfnodau lle mae 
disgwyl i’r nifer o achosion godi o ganlyniad i gynnydd yn y nifer o geisiadau yn 
hytrach na chynnydd yn y gyfran o geisiadau sy'n cael eu derbyn fel rhai digartref. 

Ar y cyfan, mae Bwrdeistref Sirol Conwy yn tueddu i fod â chyfradd is o aelwydydd 
digartrefedd na chyfartaledd Cymru. 
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Siart 2.3: nifer o geisiadau a derbyniadau digartrefedd 
Ffynonellau: StatsCymru tabl [HOUS0402] penderfyniadau wedi eu gwneud ar gymhwysedd, 
Llywodraeth Cymru 
 

 

Siart 2.4: cyfanswm aelwydydd sy’n cael eu derbyn fel digartref bob 
chwarter – cyfradd y 10,000 aelwydydd 
Ffynonellau: StatsCymru tabl [HOUS0402] penderfyniadau wedi eu gwneud ar gymhwysedd, 
Llywodraeth Cymru, amcangyfrifon aelwydydd canol-blwyddyn, Llywodraeth Cymru 
 
 

 
 

http://www.conwy.gov.uk/ymchwil


 
Bwletin ymchwil 

Monitor tai 
 

 
Cynhyrchwyd gan yr Uned Ymchwil a Gwybodaeth Gorfforaethol Mehefin 2015 
http://www.conwy.gov.uk/ymchwil Tudalen 25 o 41 

 

Tabl 2.7: aelwydydd digartref yn byw mewn llety dros dro ar 31 Mawrth 
bob blwyddyn 
Ffynonellau: StatsCymru tabl [HOUS0411] aelwydydd sy’n cael eu cartrefu dros dro, Llywodraeth 
Cymru; amcangyfrifon aelwydydd canol-blwyddyn, Llywodraeth Cymru 
 

  
Cyfanswm 

Cyfradd y 10,000 
aelwydydd 

  BS Conwy Cymru 

2004 105 21.3 23.3 

2005 140 28.3 26.9 

2006 145 29.1 27.4 

2007 165 32.9 24.9 

2008 175 34.6 22.5 

2009 175 34.5 21.9 

2010 200 39.3 19.2 

2011 170 33.2 20.2 

2012 120 23.3 21.1 

2013 125 24.2 19.1 

2014 110 21.3 17.4 

Diweddaraf 
(Rhag-14) 80 15.5 16.3 

 
Siart 2.5: aelwydydd mewn llety dros dro ar ddiwedd y chwarter – 
cyfradd y 10,000 aelwydydd 
Ffynonellau: StatsCymru tabl [HOUS0411] aelwydydd sy’n cael eu cartrefu dros dro, Llywodraeth 
Cymru; amcangyfrifon aelwydydd canol-blwyddyn, Llywodraeth Cymru 
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Diffiniadau 

Mae 'llety dros dro' yn golygu nad yw aelwyd wedi gallu dod o hyd i lety addas mewn cartref sefydlog. 
Gall y llety hwn ddal i fod yn annedd hunangynhwysol (er enghraifft gyda landlord preifat, neu mewn 
eiddo sy’n perthyn i landlord cymdeithasol cofrestredig neu i'r awdurdod lleol) yn ogystal â llety heb fod 
yn un hunangynhwysol (er enghraifft hosteli, llochesau a gwely a brecwast) 

 

Fel arfer, ym Mwrdeistref Sirol Conwy ceir cyfradd uwch o lawer na chyfartaledd 
Cymru o aelwydydd digartref sy’n byw mewn llety dros dro er bod y bwlch wedi 
dechrau cau yn y pedair blynedd ddiwethaf. Mae'r data diweddaraf ar gael (Rhagfyr 
2014) yn dangos y gyfradd ar gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy yn is na'r lefel yng 
Nghymru am y tro cyntaf mewn 10 mlynedd, ond nid yw’n hysbys eto os fydd hyn yn 
cael ei gynnal dros gyfnod hirach. 

 

Tabl 2.8: aelwydydd digartref gyda phlant dibynnol yn byw mewn llety 
dros dro ar 31 Mawrth bob blwyddyn 
Ffynonellau: StatsCymru tabl [HOUS0411] aelwydydd sy’n cael eu cartrefu dros dro, Llywodraeth 
Cymru; amcangyfrifon aelwydydd canol-blwyddyn, Llywodraeth Cymru 
 

  
Cyfanswm 

Cyfradd y 10,000 
aelwydydd gyda 

phlant 

% aelwydydd gyda 
phlant dibynnol 

mewn llety dros dro  

  BS 
Conwy 

Cymru 
BS 

Conwy 
Cymru 

2004 65 51.3 35.8 61.9% 45.3% 

2005 60 47.5 46.2 42.9% 50.4% 

2006 80 63.2 48.5 55.2% 51.6% 

2007 85 67.0 44.9 51.5% 52.2% 

2008 105 82.9 43.1 60.0% 55.0% 

2009 95 75.3 38.7 54.3% 50.4% 

2010 80 63.9 30.7 40.0% 45.2% 

2011 95 76.0 34.0 55.9% 47.2% 

2012 65 52.1 34.2 54.2% 45.1% 

2013 50 40.2 27.7 40.0% 40.0% 

2014 40 32.1 23.5 36.4% 37.3% 

Diweddaraf 
(Rhag-14) 40 32.1 22.2 50.0% 37.7% 

 

Dangosodd y data diweddaraf fod 50% yr holl aelwydydd mewn llety dros dro â 
phlant dibynnol. Mae’r gyfradd ar gyfer teuluoedd digartref gyda phlant sy’n byw 
mewn llety dros dro wedi bod yn sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru ar gyfer y 
rhan fwyaf o'r deng mlynedd diwethaf, er ei fod wedi dangos tuedd sylweddol ar i 
lawr yn ystod y ddwy neu dair blynedd diwethaf. 
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Siart 2.6: aelwydydd digartref gyda phlant dibynnol yn byw mewn llety 
dros dro ar ddiwedd y chwarter – cyfradd y 10,000 aelwydydd gyda 
phlant 
Ffynonellau: StatsCymru tabl [HOUS0411] aelwydydd sy’n cael eu cartrefu dros dro, Llywodraeth 
Cymru; amcangyfrifon aelwydydd canol-blwyddyn, Llywodraeth Cymru 
 

 

 

Cesglir data ar ddigartrefedd ac adroddir yn ôl arno bob chwarter gan Lywodraeth 
Cymru, ac mae gwybodaeth fanylach ar gael ar eu gwefan 10. 

 

 

Gorboblogi 
 

Mae Cyfrifiad 2011 yn rhoi rhywfaint o wybodaeth i ni ynglŷn â gorboblogi. Efallai 
bydd aelwydydd sy'n byw mewn llety wedi’i orboblogi angen eu hailgartrefu neu help 
gydag addasiadau i'w cartrefi. 

Mae cyfradd ddeiliadaeth yn mesur p'un a yw llety aelwyd wedi'i orboblogi neu wedi'i 
danfeddiannu.  

Caiff y gyfradd ddeiliadaeth ei mesur mewn dwy ffordd - mae un yn seiliedig ar nifer 
yr ystafelloedd mewn llety aelwyd ac mae'r llall yn seiliedig ar nifer yr ystafelloedd 
gwely. Defnyddir oedrannau aelodau'r aelwyd a'u cydberthnasau i bennu nifer yr 
ystafelloedd/ystafelloedd gwely sydd eu hangen, ar sail fformiwla safonol. Caiff nifer 
yr ystafelloedd/ystafelloedd gwely sydd eu hangen ei thynnu oddi wrth nifer yr 
ystafelloedd/ystafelloedd gwely yn yr aelwyd er mwyn pennu'r gyfradd ddeiliadaeth.  

                                                 
10 http://wales.gov.uk/topics/statistics/theme/housing/homeless/  
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Mae cyfradd ddeiliadaeth o -1 yn awgrymu bod gan gartref un ystafell/ystafell wely yn 
llai na'r hyn sydd ei angen, tra bod +1 yn awgrymu bod ganddo un ystafell/ystafell 
wely yn fwy na'r gofyniad safonol.  

 

Tabl 2.9: gorboblogi a nifer cyfartalog o ystafelloedd, 2011 
Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl KS403 
 

  Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 
Cymru a 
Lloegr 

  Nifer % % % 

Cyfanswm aelwydydd 51,200   1,302,700 23,366,050 

Cyfradd deiliadaeth (ystafelloedd) o -1 
neu lai 2,200 4.3% 5.2% 8.5% 

Cyfradd deiliadaeth (ystafelloedd 
gwely) o -1 neu lai 1,400 2.7% 3.0% 4.7% 

Maint yr aelwyd gyfartaledd 2.20 - 2.31 2.36 

Nifer yr ystafelloedd i bob aelwyd ar 
gyfartaledd 5.6 - 5.7 5.4 

Nifer yr ystafelloedd gwely i bob aelwyd 
ar gyfartaledd 2.8 - 2.8 2.7 

 

Nid yw'r diffiniad o ystafell yn cynnwys ystafelloedd ymolchi, toiledau, cynteddau neu bennau grisiau, 
neu ystafelloedd sydd ond at ddiben storio. Caiff pob ystafell arall, er enghraifft, ceginau, ystafelloedd 
byw, ystafelloedd iwtiliti, stydis ac ystafelloedd gwydr eu cyfrif. Os oes dwy ystafell wedi'u trosi'n un fe'u 
cyfrifir yn un ystafell. Ni chaiff ystafelloedd a rennir rhwng nifer o aelwydydd, er enghraifft cegin a rennir, 
eu cyfrif.  

 

Gellid categoreiddio tua 2,200 aelwyd yn y Fwrdeistref Sirol fel bod wedi’u gorboblogi 
o dan y diffiniad pob-ystafell, a thua 1,400 o dan y diffiniad ystafelloedd gwely. Mae 
cyfraddau gorboblogi ychydig yn is nag ar draws Cymru gyfan ac yn sylweddol is na 
lefelau Cymru a Lloegr. 
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Rhan 3: Costau tai a fforddiadwyedd 

Prisiau tai a nifer y gwerthiannau 
 

Mae'r Gofrestrfa Tir yn cyhoeddi data prisiau tai cyfartalog yn fisol. Dyma'r ffigwr prisiau 
tai sydd fel arfer yn cael ei adrodd yn y cyfryngau, ac mae'r tabl a'r siart isod yn edrych 
ar beth mae hyn yn ei ddangos. 

 

Tabl 3.1: mynegai prisiau tai, Ebrill 2015 
Ffynhonnell: Land Registry house price index 
 

  
BS Conwy Cymru 

Cymru a 
Lloegr 

Cyfartaledd prisiau (£) 123,341 117,032 179,817 

Newid misol (%) -1.9 -1.1 0.9 

Newid blynyddol (%) -2.6 0.3 5.1 

Mynegai* (Ebr '00=100) 209.8 207.7 218.6 
 
* Mae mynegai yn ddull o fesur newid cymharol dros amser. Os cymerir bod cyfartaledd pris tŷ yn 100 ym 
mis Ebrill 2000, mae’r mynegai yn dangos sut mae’r prisiau wedi newid ers y dyddiad hwnnw. Er enghraifft, 
mae mynegai o 150 yn dangos bod y pris presennol un waith a hanner yn uwch na’r pris ar ddechrau 
cyfnod y mynegai. 
 

Siart 3.1: prisiau tai a nifer y gwerthiannau, Ebrill 2000-Ebrill 2015 
Ffynhonnell: Land Registry house price index 
 

 
 
Mae’r prisiau tai ar gyfartaledd ym MS Conwy wedi syrthu o -2.6% yn y flwyddyn 
ddiwethaf – caiff y cynnydd cenedlaethol diweddar mewn prisiau tai a adroddwyd yn y 
cyfryngau ei gymell i raddau helaeth gan y cynnydd prisiau yn Llundain a de-ddwyrain 
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Lloegr. Ar gyfer llawer o weddill y DU mae’r farchnad dai wedi bod mewn dirwasgiad ers 
dechrau 2008.  Er gwaetha hwn a’r gostyngiad sylweddol ym mhrisiau tai rhwng Ionawr 
a Hydref 2008, mae prisiau tai ar gyfartaledd ym Mwrdeistref Sirol Conwy ar hyn o bryd 
yn dal yn mwy na ddwywaith prisiau Ebrill 2000.  

Mae’r ffigyrau Conwy yn seiliedig ar werthiannau nifer bychan iawn o dai ac mae’n rhaid 
bod yn ofalus oherwydd byddai un gwerthiant pris uchel yn gallu gwyro’r data.  Mae 
nifer y trafodion dal yn isel i’w cymharu â lefelau 2006/07, ac yn pwyntio at ostyngiad 
sylweddol mewn gweithgarwch yn y farchnad dai. 

Mae'r mesur canolrif cyfartalog yn fwy cadarn na'r mesur cymedr ac os edrychwn ar 
hwn yn flynyddol yn hytrach na bob mis gallwn hefyd gael gwared ar yr amrywiadau a 
achosir gan y nifer isel o drafodion misol a natur dymhorol y farchnad dai. Gan ei fod yn 
ddadansoddiad mwy cadarn, gallwn hefyd edrych ar y data hwn yn fanylach. Mae'r 
wybodaeth hon ar gael o ddata trafodion lefel uned sydd ar gael gan y Gofrestrfa Tir. 

 

Tabl 3.2: newidiadau mewn prisiau tai fesul y math o lety 
Ffynhonnell: Land Registry price paid data 
 

  2014 

Newidiadau ers 
llynedd 

Newid ers 2006 

Nifer % Nifer % 

Prisiau tai canolrif          

Bob math £148,000 £3,500 2.4% £3,000 2.1% 

Tŷ ar wahân £189,950 £950 0.5% -£6,050 -3.1% 

Fflat £117,049 £12,049 11.5% -£1,951 -1.6% 

Tŷ pâr £133,000 £3,000 2.3% -£4,875 -3.5% 

Tŷ  teras £115,000 £5,000 4.5% -£3,000 -2.5% 

Adeilad 
newydd £189,950 £10,225 5.7% - - 

Ailwerthu £145,000 £5,000 3.6% - - 

Prisiau tai chwarter isaf         

Bob math £115,000 £5,000 4.5% £0 0.0% 

Tŷ ar wahân £154,988 £5,988 4.0% -£3,013 -1.9% 

Fflat £76,500 £250 0.3% -£8,500 -10.0% 

Tŷ pâr £115,000 £5,000 4.5% -£1,313 -1.1% 

Tŷ teras £93,750 £4,325 4.8% -£6,250 -6.3% 

Adeilad 
newydd £159,950 £18,088 12.8% - - 

Ailwerthu £112,875 £2,875 2.6% - - 
 
Mae gan hanner o holl werthiannau tai ar bwynt y canolrif (cyfartaledd) neu sy’n is nag o.  Mae gan 
chwarter (25%) o holl werthiannau tai sydd ar bwynt y chwarter isaf neu’n is nag o. Defnyddir prisiau tai 
chwartel isaf weithiau i fesur beth sy’n fforddiadwy o fewn y farchnad agored.  
 

Yn 2014 pris tai canolrif Bwrdeistref Sirol Conwy £148,000, cynnydd o 2.4% ers y 
flwyddyn flaenorol. Prisiau tai y chwartel isaf oedd £115,000, cynnydd o 4.5% ers y 
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flwyddyn flaenorol. Mae’r prisiau tai canolrif a chwartel isaf yn dangos mai tai ar wahân 
yw math eiddo drytaf.  Yr eiddo rhataf yw fflatiau (ar y lefel chwartel isaf) a thai teras (ar 
y lefel ganolrif). 

Pris y tŷ rhataf a werthwyd yn 2014 oedd fflat a werthodd am £13,000. Y drytaf oedd tŷ 
ar wahân a werthodd am bris dros 80 gwaith yn fwy na hynny, o £1,050,000. 

Mae prisiau tai wedi gostwng o fewn pob math eiddo ers 2006. Prisiau fflatiau sydd 
wedi gostwng fwyaf ar y lefel chwartel isaf, a phrisiau tai ar wahân sydd wedi gostwng 
fwyaf ar y lefel ganolrif. Mae’r newidiadau ers 2006 yn rhoi syniad o effaith y dirywiad 
economaidd ar y farchnad dai a ddechreuodd yn 2007. 

 

Tabl 3.3: nifer o werthiannau a gofrestrwyd fesul y math o lety 
Ffynhonnell: Land Registry price paid data 
 

  2014 
Newid ers llynedd Newid ers 2006 

Nifer % Nifer % 

Bob math 1,942 295 21.7% -362 -15.7% 

Tŷ ar wahân 764 79 14.4% -13 -1.7% 

Fflat 289 88 47.1% -51 -15.0% 

Tŷ pâr 597 98 23.3% -161 -21.2% 

Tŷ teras 292 30 14.7% -137 -31.9% 

Adeilad newydd 102 -22 -23.4% - - 

Ailwerthu 1,840 317 25.0% - - 
 
Dim ond yr adeiladau newydd hynny sydd wedi eu cofrestru fel newid perchnogaeth tir sydd wedi eu 
cynnwys, felly bydd rhai tai a adeiladodd pobl eu hunain wedi eu heithrio.  

Nid yw pob tŷ a werthwyd wedi eu cofnodi trwy'r Gofrestrfa Tir ac efallai y bydd rhai trafodion yn gweld oedi 
o ran cofrestru, ond hwn yw’r gofrestr fwyaf cyflawn o brisiau tai sydd ar gael yn y DU. 
 
Bu gostyngiad o 15.7% yn nifer y gwerthiannau tai ers 2006. Gwerthiannau tai ar wahân 
sydd wedi gweld y gostyngiad isaf. Tai teras - fel arfer ar ben isaf ystod prisiau’r 
farchnad tai – sydd wedi gweld y gostyngiad mwyaf yng nghyfran y gwerthiannau. 

 

 

Incwm aelwydydd 
 

Tabl 3.4: incwm aelwydydd blynyddol (2014) 
Ffynhonnell: CACI PayCheck data 
 

  
BS  

Conwy 
Cymru 

Prydain 
Fawr 

Incwm canolrif £23,650 £24,100 £27,850 

Incwm chwarter isel £13,350 £13,450 £15,100 

% o aelwydydd gydag 
incwm sy’n llai na 60% o 
ganolrif Prydain Fawr 

35.9% 33.6% 28.5% 
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Mae gan hanner o holl deuluoedd incwm sydd ar bwynt y canolrif (cyfartaledd) neu sy’n 
is nag o.  Mae gan chwarter (25%) o holl deuluoedd incwm blynyddol sydd ar bwynt y 
chwarter isaf neu’n is nag o.  Y trothwy mwyaf cyffredin a ddefnyddir ar gyfer incwm 
cymharol isel yw incwm teulu sy’n 60% neu’n llai na’r incwm teulu Prydeinig cyfartalog 
(canolrif) yn y flwyddyn honno. 

Ar gyfer yr holl fesuriadau hyn, mae lefelau incwm teulu ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn 
llawer is na’r rhai ar gyfer Prydain Fawr ar y cyfan. 

Syrthiodd incwm cyfartalog (canolrif) blynyddol aelwydydd o ryw £1,650 rhwng 2011 a 
2014 i £23,650. Mae hyn yn adlewyrchu'r darlun cenedlaethol. Yn yr un cyfnod aeth 
pethau’n waeth ar aelwydydd gyda’r incwm isaf yn y Bwrdeistref Sirol– syrthiodd 
aelwydydd chwartel isaf gan £1,200 i ddim ond £13,350 a chododd y gyfran o 
aelwydydd gydag incwm yn gostwng islaw 60% o'r canolrif ar gyfer Prydain Fawr. Yn 
genedlaethol, bu i incwm y cartrefi incwm isel yma ostwng, ond ar raddfa lai na’r ganran 
a welwyd yn BS Conwy. 

Mae mesuriadau incwm teuluol yn cynnwys cyflogau, cefnogaeth lles, buddsoddiadau, 
pensiynau ac incwm arall ar gyfer holl aelodau’r teulu. 

 

 

Fforddiadwyedd prynu cartref 
 

Mae'r adran hon yn edrych ar fforddiadwyedd eiddo am brisiau canolrif a chwartel is o'i 
gymharu ag incwm canolrif.  

 
Tabl 3.5: cymhareb prisiau tai i’r incwm aelwydydd canolrif (2013) 
Ffynonellau: CACI PayCheck data; Land Registry price paid data 
 

  Bwrdeistref 
Sirol Conwy 

Gogledd 
Orllewin 
Cymru 

Gogledd 
Cymru 

Pris llawn       

Pris tai canolrif 6.25 5.98 5.68 

Pris tai chwarter isel 4.86 4.53 4.41 

Gyda blaendal 10%       

Pris tai canolrif 5.63 5.38 5.11 

Cyfanswm y blaendal sydd ei angen £14,800 £14,000 £13,900 

Pris tai chwarter isel 4.37 4.08 3.97 

Cyfanswm y blaendal sydd ei angen £11,500 £10,600 £10,800 

Gyda blaendal 10%       

Pris tai canolrif 5.00 4.79 4.54 

Cyfanswm y blaendal sydd ei angen £29,600 £28,000 £27,800 

Pris tai chwarter isel 3.89 3.62 3.53 

Cyfanswm y blaendal sydd ei angen £23,000 £21,200 £21,600 
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Mae cymhareb (neu luosydd) prisiau tai i incwm aelwydydd yn rhoi rhyw syniad o ba 
mor fforddiadwy yw tai yn yr ardal ar gyfer prynwyr tro cyntaf.  

Hyd yn oed gyda blaendal o 20% mae tai am bris canolrif allan o gyrraedd pobl gyda’r 
incwm aelwyd cyfartalog (canolrif) – yn 2014 y cymhareb oedd 5.0 ar gyfer BS Conwy. 
Fel arfer mae angen cymhareb o 3 i 4 gwaith incwm i allu fforddio morgais. 

Mewn perthynas ag incwm aelwydydd, mae Bwrdeistref Sirol Conwy yn lle ychydig 
drytach i brynu tŷ nag ar draws ardal marchnad tai lleol Gogledd-orllewin Cymru a 
Gogledd Cymru yn ei chyfanrwydd. (Gogledd Orllewin Cymru = BS Conwy, Gwynedd, 
Ynys Môn a Sir Ddinbych). 

Er ei bod yn fwy fforddiadwy, eiddo llai yn bennaf yw tai yn yr ystod chwartel isaf (er 
enghraifft, eiddo un ystafell wely a/ neu fflatiau wedi eu haddasu) neu'r rheiny sydd 
angen llawer o waith adnewyddu. Ni allwn gymryd yn ganiataol bod y tai rhatach hyn  
yn darparu llety addas ar gyfer pob prynwr tro cyntaf. 

Ers 2013, mae'r gymhareb incwm:prisiau tai ym Mwrdeistref Sirol Conwy, Gogledd 
Orllewin Cymru a Gogledd Cymru gyfan wedi cynyddu ar gyfer pob mesur. Mae hyn yn 
dangos bod y bwlch rhwng incwm a chostau tai yn ehangu. 

 

 

Costau rhentu – tai cymdeithasol 
 
Mae data ar y gost o rentu tai cymdeithasol ar gael o ddata a gasglwyd oddi wrth 
awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig gan Lywodraeth Cymru. 
Mae'r tablau isod yn cymharu lefelau rhent wythnosol ym Mwrdeistref Sirol Conwy â 
chyfartaledd Cymru. 

 
Tabl 3.6: lefelau rhent wythnosol ar gyfer tai cymdeithasol 
hunangynhwysol, 2014/15 
Ffynhonnell: social landlord stock and rents data collection, Welsh Government 
 

  BS Conwy Cymru 

  
2014/15 

Newid ers 
2013/14 2014/15 

Newid ers 
2013/14 

  £ % £ % 

Pob annedd hunangynhwysol1 £79.55 £3.00 3.9% £77.91 £3.07 4.1% 

Fesul y math o lety 

Anghenion cyffredinol2 £81.27 £3.55 4.6% £78.53 £3.16 4.2% 

Gwarchod £71.69 £2.44 3.5% £70.61 £2.32 3.4% 

Cymorth arall £76.71 £4.32 6.0% £79.37 £2.05 2.7% 

Gofal ychwanegol3 £121.88 -£38.57 -24.0% £119.05 £2.63 2.3% 

Fesul y math o anheddau 

Tai £83.97 £3.77 4.5% £80.97 £3.37 4.2% 

Fflatiau £73.87 £2.28 3.1% £72.43 £2.58 3.6% 
Fflatiau un ystafell  
unangynhwysol4 £62.60 -£4.93 -7.9% £64.32 £2.11 3.3% 
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1 Mae anheddau hunangynhwysol anheddau yn cynnwys tai anghenion cyffredinol, tai gwarchod a thai 
gofal ychwanegol. 
2 Unedau hunangynhwysol nad ydynt yn cael eu cadw ar gyfer grwpiau cleientiaid penodol. Caiff eiddo sy'n 
cael ei addasu i'w defnyddio ar gyfer pobl ag anableddau eu cynnwys lle na ddarperir unrhyw wasanaethau 
neu gymorth ychwanegol fel rhan o delerau deiliadaeth. 
3 Mae ‘tai gwarchod gofal ychwanegol' neu 'dai byw â chefnogaeth' yn cynnig lefel uwch o ofal na ‘tai 
gwarchod’. Gall y gwasanaethau a gynigir amrywio rhwng cynlluniau, ond yn aml darperir prydau bwyd, 
cymorth gyda thasgau domestig a rhywfaint o ofal personol. Fel arfer caiff ‘tai gofal agos’ eu lleoli ar dir 
cartref gofal, gyda staff o'r cartref yn darparu gofal a chymorth ychwanegol. 
4 Mae fflatiau un ystafell yn gyfuniad o ystafell wely ac ystafell fyw.  

 

Gan edrych ar yr holl anheddau hunangynhwysol, yn 2014/15 roedd lefelau rhent 
wythnosol cyfartalog tai cymdeithasol ym Mwrdeistref Sirol Conwy tua £1.64 yn uwch 
nag ar draws Cymru gyfan. Ers y flwyddyn flaenorol, cododd rhenti ar oddeutu yr un 
raddfa a'r cyfartaledd cenedlaethol. 

Mae gan y rhan mwyaf fathau llety a’r rhan fwyaf fathau o anheddau yn MS Conwy 
lefelau rhent wythnosol uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol (rhenti ar gyfer ‘gofal 
ychwanegol’ and fflatiau un ystafell yn is na lefel Cymru-gyfan). 

 

Tabl 3.7: lefelau rhent yn ôl nifer yr ystafelloedd gwely (anheddau 
anghenion cyffredinol), 2014/15 
Ffynhonnell: social landlord stock and rents data collection, Welsh Government 
 

  BS Conwy Cymru 

  
2014/15 

Newid ers 
2013/14 2014/15 

Newid ers 
2013/14 

  £ % £ % 

Pob annedd angen cyffredinol £81.27 £3.55 4.6% £78.53 £3.16 4.2% 

Un ystafell gwely £68.11 £2.92 4.5% £68.25 £2.46 3.7% 

Dwy ystafell gwely £76.91 £3.43 4.7% £76.17 £3.05 4.2% 

Tair ystafell gwely £86.40 £3.85 4.7% £83.10 £3.53 4.4% 

Pedair ystafell gwely neu fwy £95.80 £4.27 4.7% £98.39 £4.86 5.2% 
 

Wrth edrych ar lety ar gyfer anghenion cyffredinol yn unig mae rhent ar gyfer eiddo o 
bob maint ar y cyfan ychydig yn uwch na chyfartaleddau Cymru. Mae’r gwahaniaethau 
mwyaf ar gyfer eiddo â dau ystafell wely, sy'n gwneud i fyny 45.5% o’r stoc tai 
cymdeithasol yng Nghowny, lle rhent wythnosol yn £3.30 yn uwch na chyfartaledd 
Cymru. 

Rhwng 2013/14 a 2014/15 cododd rhenti wythnosol ar gyfartaledd ar gyfer anned 
angen cyffredionol o 4.6% yng Nghonwy, o'i gymharu â chynnydd blynyddol ar draws 
Cymru o 4.2%. 
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Costau rhentu – sector preifat 
 
Gwybodaeth am gostau rhentu preifat yn anodd iawn i’w cael ac mae cyfyngiadau 
sylweddol gyda'r data sydd ar gael. Swyddogion Rhenti Cymru (rhan o Adran Polisi Tai 
Llywodraeth Cymru) yn cynhyrchu ffigurau blynyddol ar lefel yr awdurdod unedol. Mae'r 
rhain yn cael eu cyflwyno isod am mai dyma’r unig ddata sydd ar gael am renti preifat 
ym Mwrdeistref Sirol Conwy, ond gyda nifer o gafeatau. 

Mae’r cyfyngiadau data yn cynnwys:– 

 maint y sampl - mae'n cwmpasu llai na 1/5 o'r nifer a nodwyd yng Nghyfrifiad 
2011 fel eiddo a rentir yn breifat gan landlord neu asiantaeth gosod tai. Mae'r 
sampl yn rhy fach i gynnwys data ar lefel AU am bobl sy'n rhentu fflatiau 
stiwdio/fflatiau un ystafell neu ystafelloedd mewn tŷ a rennir.  

 eithrio tenantiaid sy'n gymwys i gael budd-dal tai - nid yw'r data yn cynnwys 
y bobl hynny sy'n talu rhent sy'n cynnwys elfen o fudd-dal tai, ac felly mae'r 
canlyniadau’n gwyro i ffwrdd o ben isaf y farchnad rhentu. 

 tangynrychiolaeth o rai mathau o landlord - yn tueddu i gasglu data yn 
bennaf o landlordiaid mwy o faint ac asiantaethau gosod tai, ac oddi wrth y rhai 
sy’n cydymffurfio gyda monitro neu reoleiddio swyddogol. Roedd y sampl felly 
ddim yn cynnwys llawer o landlordiaid bach, a'r rhai sy'n osgoi cyswllt ag 
awdurdod.  

 gwall modelu – mae’r ffordd y mae'r data wedi'i fodelu o fewn y sampl yn cael 
ei ystyried yn ddiffygiol hefyd, gan ei fod yn dal gwerthoedd rhentu ar gyfer y 
rhai sydd heb ymateb ar lefel y llynedd ac felly’n tueddu i amcangyfrif lefelau 
rhent yn rhy isel yn enwedig  newid dros amser. 

 mesur mwy na dim ond rhent - nid yw'r data yn gwahaniaethu rhwng rhenti ar 
gyfer eiddo wedi'i ddodrefnu/heb ei ddodrefnu, nac ar gyfer cynnwys/peidio â 
chynnwys biliau cyfleustodau a threth y cyngor. Mae hyn yn gwneud 
cymariaethau dros amser neu rhwng ardaloedd yn broblemus. 

 
Tabl 3.8: lefelau rhent misol ar gyfer tai sector preifat, 2014 
Ffynhonnell: rhenti yn y sector preifat yn ôl awdurdod lleol, Rent Officers Wales 
 

  Bwrdeistref Sirol Conwy Cymru 

  Maint 
sampl 

Rhent 
cymedrig 

Rhent 
chwartel 

isaf 

Rhent 
chwartel 

uchaf 

Rhent 
canolrifol 

Rhent 
canolrifol 

Ystafell mewn tŷ a 
rennir - - - - - £303.34 

Stiwdios - - - - - £368.33 

Un ystafell gwely 288 £392.53 £346.67 £425.00 £395.00 £400.00 

Dwy ystafell gwely 645 £502.31 £450.00 £550.00 £500.00 £495.00 

Tair ystafell gwely 315 £606.34 £550.00 £675.00 £595.00 £550.00 
Pedair ystafell 
gwely neu fwy 104 £759.56 £650.00 £850.00 £750.00 £750.00 

 
Er y dylai data gael ei ddehongli yn ofalus oherwydd y cafeatau a restrir uchod, mae'n 
ymddangos bod rhentu eiddo tair ystafell wely ym Mwrdeistref Sirol Conwy yn llawer 
drytach na chyfartaledd Cymru. 
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Mae'r sector rhentu preifat wedi tyfu'n sylweddol dros y degawd ddiwethaf - o fewn 
daliadaeth y Fwrdeistref Sirol yn y sector fe gododd o 11.4% o'r holl aelwydydd yng 
Nghyfrifiad 2001 i 15.1% yn 2011- cynnydd cyffredinol o bron i 2,250 o gartrefi. Mae'n 
debygol bod y sector wedi ehangu ymhellach ers 2011. 

Mae nifer o resymau dros y twf cyflym o rentu preifat, ac mae nifer o resymau dros 
ddisgwyl iddo barhau: newid cymdeithasol wrth i bobl gyd-fyw yn nes ymlaen mewn 
bywyd a rhentu ystafell mewn tŷ a rennir yn dod yn fwyfwy derbyniol yn gymdeithasol; 
prisiau tai uchel a diffyg argaeledd credyd morgais; hyrwyddo a defnyddio'r sector gan 
awdurdodau lleol i gartrefu’r rhai sydd mewn angen am dai neu sy'n ddigartref; ac, 
mynediad cyfyngedig a rhestrau aros hir ar gyfer tai cymdeithasol. Mae'r pwysau ar y 
sector rhentu preifat yn sgîl y farchnad dai wedi arafu a chyfraddau adeiladu tai wedi 
gostwng wedi bod yn arbennig o amlwg. 

Ochr yn ochr â hyn, mae'r cyflenwad o gartrefi rhent preifat wedi cael ei hybu gan dwf y 
landlord prynu-i-osod ar raddfa fach, gyda llawer yn defnyddio eiddo ar rent fel dewis 
arall i gronfa bensiwn. 

Mae'r sector rhentu preifat yn gartref i ystod amrywiol o gartrefi, gydag ystod eang o 
anghenion o'u tai. Gall ddarparu hyblygrwydd ar gyfer pobl sydd ag anghenion llety 
newidiol neu sydd angen symud tŷ yn aml am resymau gwaith neu debyg. Fodd 
bynnag, gall hefyd arwain at ansicrwydd deiliadaeth ac mae ganddo gostau 
uniongyrchol ychwanegol yn ogystal â rhenti, a all fod yn broblem i denantiaid ar ben 
isaf y farchnad (er enghraifft, dod o hyd i arian ar gyfer adneuon/bond, darparu rhent ar 
gyfer sawl wythnos o flaen llaw i sicrhau tenantiaeth, neu dalu ffioedd asiantaeth sydd 
angen eu talu bob tro mae tenantiaeth yn cael ei adnewyddu). 

 

Budd-daliadau’n ymwneud â thai 
 

Siart 3.2: nifer o dderbynwyr budd-daliadau’n ymwneud â thai ym 
Mwrdeistref Sirol Conwy, Tach-2008 i Maw-2015 
Ffynhonnell: Housing benefit and council tax benefit statistics, Department of Works and Pensions 
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Mae nifer y rhai sy'n derbyn budd-dal tai a budd-dal treth y cyngor wedi codi’n raddol o 
2008 i ddechrau 2013, ac oedd cynnydd ym Mwrdeistref Sirol Conwy ar gyflymder 
sylweddol gyflymach na Cymru a Phrydain Fawr yn gyffredinol. 

Nifer y rhai sy'n hawlio budd-dal tai wedi tueddu i fod ar i lawr yn gyffredinol, ac ym mis 
Chwefror 2015 roedd cyfanswm y nifer sy’n derbyn budd-dal yn -1.5% yn is na’r 
flwyddyn flaenorol. 

 

Tabl 3.9: derbynwyr budd-dal tai 
Ffynhonnell: Housing benefit and council tax benefit statistics, Department of Works and Pensions 
 

  Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 
Prydain 

Fawr 

  Nifer % % % 

Holl dderbynwyr budd-dal tai  
(Chwe 2015) 8,921   247,922 4,884,965 

Yn y sector rhentu cymdeithasol 4,551 51.0% 65.8% 67.5% 

Yn y sector rhentu preifat 4,368 49.0% 34.2% 32.5% 

Newid ers y chwarter diwethaf  
(Tach 2014) 43 0.5% 0.4% 0.0% 

Newid y flwyddyn ddiwethaf 
(Chwe 2014) -132 -1.5% -1.4% -2.4% 

 

Mae’r gyfran o’r rhai sy'n derbyn budd-daliadau tai sy'n byw o fewn y sector rhentu 
preifat yn llawer uwch ym Mwrdeistref Sirol Conwy nag ar draws y wlad yn ei 
chyfanrwydd, ac mae’r gyfran hon wedi bod yn codi’n raddol dros y 6 blynedd diwethaf. 

Roedd 29.2% o hawlwyr budd-dal tai yn 65 oed neu'n hŷn (25.6% ledled Cymru, 26.1% 
am PF). Roedd 31.4% o geisiadau oddi wrth aelwydydd gyda phlant dibynnol (35.0% 
ledled Cymru, 36.4% am PF). 

 

Tabl 3.10: effaith ystafell sbâr / treth ystafell wely 
Ffynhonnell: Housing benefit and council tax benefit statistics, Department of Works and Pensions 
 

  
Bwrdeistref Sirol 

Conwy 
Cymru 

Prydain 
Fawr 

  Nifer £ £ £ 

Chwefror 2015 547 £14.45 £13.66 £14.93 

Newid y flwyddyn ddiwethaf 
(Chwe 2014) -26 £0.67 £0.73 £0.61 

 

Ym mis Chwefror 2015, lleihawyd taliadau budd-dal tai ar gyfer 547 o unigolion o 
ganlyniad i’r cymhorthdal ystafell sbâr / treth ystafell wely. Roedd hyn yn cynnwys 
12.0% o'r holl dderbynwyr budd-dal tai o fewn y sector rhentu cymdeithasol – nid yw'r 
gostyngiad yn berthnasol i denantiaid yn y sector rhentu preifat. 
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Tabl 3.11: derbynwyr budd-dal treth y Cyngor 
Ffynhonnell: Housing benefit and council tax benefit statistics, Department of Works and Pensions 
 

  Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

  Nifer % 

Holl dderbynwyr budd-dal gostyng-
iadau'r dreth gyngor (Maw 2015) 11,454   

Newid ers y chwarter diwethaf  
(Rhag 2014) 118 1.0% 

Newid y flwyddyn ddiwethaf 
(Maw 2015) -274 -2.3% 

 

Ym mis Ebrill 2013, roedd Cynlluniau Gostyngiadau'r Dreth Gyngor wedi disodli Budd-
dal y Dreth Gyngor yng Nghymru. Cafodd hawlwyr cymwys eu trosglwyddo'n awtomatig 
i'r cynllun newydd. Ar yr un pryd, cafodd y cyllid ar gyfer trefniadau i ddarparu cymorth 
yn y dyfodol ar gyfer y dreth gyngor ei leihau 10%. Bu’n rhaid i bob Awdurdod Lleol yng 
Nghymru fabwysiadu ei gynllun ei hunan. 

Fodd bynnag, mae'r ffigurau cyntaf a gyhoeddwyd ar ôl y newid yn dangos gostyngiad 
yn y nifer o hawlwyr rhwng diwedd yr hen drefn a chyflwyno’r drefn newydd, ac mae’r 
duedd yn ymddangos i fod y parhau i fynd ar i lawr. 

 

 

Camau adfeddiannu morgeisi  
 

Dim ond syniad o faint o dai sydd wedi cael eu hadfeddiannu ydi’r ffigyrau hyn. Mae’n 
bosibl adfeddiannu eiddo heb orchymyn llys, ac nid yw pob gorchymyn llys yn arwain at 
adfeddiannu.  Mae’r hawliadau’n dangos y camau a ddechreuwyd.  Cyflwynir 
gorchmynion ar ôl i’r llys farnu bod gan yr hawliwr achos. 
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Tabl 3.12: camau meddiannu morgeisi a landlordiaid ym Mwrdeistref Sirol 
Conwy 
Ffynhonnell: Ministry of Justice mortgage and landlord possession statistics (National Statistics) 
 

  Meddiannu morgais Meddiannu landlord 

  
Hawl-

iadau a 
wnaed 

Gorch-
mynion 

a 
wnaed 

Adfedd-
iadau 

Hawl-
iadau a 
wnaed 

Gorch-
mynion 

a 
wnaed 

Adfedd-
iadau 

Chwarterol: Hyd-Rhag 2014 (CH4)           

Cyfanswm 22 22 14 37 23 <10 

% newid ers yr un  
chwarter y llynedd -42% -15% 133% -40% -54% - 

Cyfradd fesul 1,000 aelwyd          

Bwrdeistref Sirol Conwy 0.4 0.4 0.3 0.7 0.4 <0.2 

Cymru 0.4 0.3 0.1 1.1 0.9 0.2 

Cymru a Lloegr 0.3 0.2 0.1 1.6 1.3 0.4 

Blwyddyn: Ion-Rhag 2014             

Cyfanswm 127 82 40 146 118 19 

% newid ers y cyfnod 12  
mis blaenorol -9% -23% 18% -35% -29% 6% 

Cyfradd fesul 1,000 aelwyd          

Bwrdeistref Sirol Conwy 2.5 1.6 0.8 2.8 2.3 0.4 

Cymru 2.2 1.6 0.7 4.7 4.0 1.0 

Cymru a Lloegr 1.7 1.2 0.5 6.9 5.3 1.8 
 

Gwelwyd cynnydd mawr yn y camau hawliadau ildio morgais ac adfeddiannu yn 2008 – 
dyma’r niferoedd uchaf ers casglu’r data hwn.  Ond mae ffigyrau ar gyfer 2009 a 2010 
yn dangos gostyngiad sylweddol yn yr hawliadau adfeddiannu ac mae’r tueddiad hwn 
fel petai’n parhau.  Cyflwynwyd Protocol Cyn Gweithredu ar Forgeisi yn niwedd 2008, a 
bydd hynny wedi dylanwadu ar y ffigyrau.  Mae benthycwyr morgeisi hefyd yn llai 
tebygol o geisio adfeddiannu pan fod gweithgarwch y farchnad dai yn araf, gan y 
byddant yn llai tebygol o fedru ailwerthu eiddo. 

Er bod nifer y camau meddiant morgais yn dangos tuedd tuag i lawr am bum blwyddyn, 
nid yw camau meddiant landlord (yn erbyn tenantiaid o eiddo wedi’u rhentu) wedi gweld 
yr un gostyngiad parhaus – efallai o ganlyniad i newidiadau mewn hawl budd-daliadau 
tai a phrosesau talu. Fodd bynnag, mae’r gyfradd a’r nifer o weithredoedd landlordiaid a 
weithredwyd gan y llys sy’n arwain at adfeddiannu yn arbennig o isel, yn enwedig o’u 
cymharu â ffigyrau cenedlaethol. 
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Siart 3.3: gweithgareddau meddiannu morgais a landlord ym Mwrdeistref 
Sirol Conwy (2004 Ch1-2014 Ch4) 
Ffynhonnell: Ministry of Justice mortgage and landlord possession statistics (National Statistics) 
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Bandiau Treth y Cyngor 
 

Tabl 3.13: nifer o anheddau yn ôl band treth y cyngor, 2015/16 
Ffynhonnell: StatsCymru tabl [000330] anheddau treth y cyngor, yn ôl awdurdod lleol, Llywodraeth Cymru 
 

  Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

Cymru 

  Nifer % % 

Band A 5,338 9.4% 14.8% 

Band B 8,110 14.3% 21.1% 

Band C 15,176 26.8% 21.7% 

Band D 11,738 20.7% 16.1% 

Band E 8,875 15.7% 13.3% 

Band F 4,895 8.6% 8.0% 

Band G 1,894 3.3% 3.7% 

Band H 422 0.7% 0.9% 

Band I 164 0.3% 0.4% 

Cyfanswm 56,612   1,406,522 
 
Nid yw hwn y nifer o anheddau ym mhob band a ddangosir ar y rhestr brisiau, oherwydd mae hwnnw’n 
cynnwys anheddau sydd wedi eu heithrio rhag treth y cyngor. 

 

Mae gan Fwrdeistref Sirol Conwy gyfran is o eiddo yn y bandiau treth cyngor A a B na’r 
cyfartaledd cenedlaethol. Mae hyn yn awgrymu bod cyfran lai o eiddo gwerth isaf o 
fewn y stoc anheddau nag a geir ar draws Cymru gyfan. 

Ar gyfer 2015/16 bil Treth y Cyngor ar gyfer eiddo cyfartalog band D yn y Fwrdeistref 
Sirol ydi £1,286.20 – cynnydd o 4.7% ers y llynedd. Mae hyn yn cynnwys y swm sy'n 
daladwy i Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru a'r 
cyfartaledd ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned. Dyma'r 6ed ffi band D isaf yng 
Nghymru. Mae'n fwy na £40 yn llai na'r tâl cyfartalog blynyddol ar gyfer band D yng 
Nghymru, a bron i £200 yn is na'r cyfartaledd yn Lloegr. 
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Atodiadau: 
Proffilau ardaloedd ar gyfer ardaloedd  

marchnad tai lleol 
  

 

Lluniwyd ardaloedd marchnad tai lleol (AMTLl) yn ystod y gwaith ar yr Asesiad 
Marchnad Tai Gogledd Orllewin Cymru 2010.  

Maent yn nodi sut mae ardaloedd lleol yn gweithredu fel marchnadoedd tai, yn benodol 
sut maent yn rhyngweithio o ran patrymau gwaith, cylchoedd dylanwad ar gyfer darparu 
gwasanaethau, hyfywedd rhwydweithiau ffyrdd/ cyfathrebu, a'r rhwystrau a gyflwynir 
gan nodweddion naturiol (mynyddoedd, afonydd). 

Mae'r tudalennau canlynol yn cynnwys proffiliau ystadegol ar gyfer y AMTLl yng 
Ngogledd Orllewin Cymru sy'n cynnwys rhan o Fwrdeistref Sirol Conwy. Mae'r map ar 
dudalen gyntaf yr atodiadau yn dangos pa wardiau (rhanbarthau etholiadol) sy’n dod o 
fewn pa AMTLl. 
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ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru  -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Menai - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 03
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Amddifadedd

Gwerthiannau tai Nifer % Nifer %
Cyfanswm o werthiannau 2014 864           Cyfanswm o aelwydydd (Cyfrifiad 2011) 26,601     100%
Cyfanswm o werthiannau 2013 742           Poblogaeth mewn aelwydydd preifat 62,053     94.9%
Newid 2013-2014 122 16.4% Maint cyfartalog aelwyd

Prisiau tai £ Cyfansoddiad aelwyd
Canolrif Holl aelwydydd un person 8,423       31.7%

Pob math o dŷ 2014 150,000     - un person; oedran 65+ 3,924       14.8% Mynegai amddifadedd lluosog 2014
Pob math o dŷ 2013 146,975    Holl aelwydydd â phlant dibynnol 6,761       25.4% Nifer %
Newid 2013-2014 3,025        2.1%  - rhiant unigol: plant dibynnol 1,537       5.8% Cyfanswm o ACEI yn yr ardal 38 100%

Chwartel isaf Holl aelwydydd pensiwnwyr yn unig 6,521       24.5% Yn mhob parthed amddifadedd
Pob math o dŷ 2014 119,988    Mynegai cyffredinol 3 7.9%
Pob math o dŷ 2013 115,000    Daliadaeth aelwyd Incwm 3 7.9%
Newid 2013-2014 4,988 4.3% A pherchennog preswyl 17,524     65.9% Cyflogaeth 2 5.3%

Wedi rentu gan landlord cymdeithasol 4,016       15.1% Iechyd 3 7.9%
Cymhareb fforddiadwyaeth* 2014 Rhentu arall 5,061       19.0% Addysg 2 5.3%
Incwm canolrifol i bris tŷ 6.2 Mynediad i wasanaethau 14 36.8%
Incwm chwartel isaf i bris tŷ 9.0 Heb gwres canolog 1,335       5.0% Awyrgylch ffisegol 4 10.5%
*Pris tŷ wedi rannu a incwm aelwyd Gorboblogi 1,339       5.0% Diogelwch cymunedol 0 0.0%

Ystafelloedd i bob aelwyd ar gyfartaledd Tai 15 39.5%
Gofodau tai  (Cyfrifiad 2011) Nifer % Heb gar 5,197       19.5%
Cyfanswm o ofodau tai 29,007      Map

Gyda preswylwyr 26,601      91.7% Stoc anheddau yn ôl band treth cyngor (2011)
Gwag 2,406        8.3% Cyfanswm stoc anheddau 28,890     100%

Band A 2,296       7.9%
Band B 5,871       20.3%

Ar-wahân 10,977      37.8% Band C 7,062       24.4%
Lled ar-wahân 7,553        26.0% Band D 6,286       21.8%
Tŷ teras 7,531        26.0% Band E 4,323       15.0%
Fflat a adeiladwyd i bwrpas 1,709        5.9% Band F 2,050       7.1%
Fflat wedi ei throsi (cyn.fflat un ystafell) 722           2.5% Band G 845          2.9%
Mewn adeilad masnachol 343           1.2% Band H 101          0.3%
Carafan neu dros amser arall 172           0.6% Band I 56            0.2%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

Tai

2.33

Mae data amddifadedd yn dangos yr nifer o ardaloedd 
cynnyrch ehangach haen is (ACEI) yn yr  ardal farchnad 

dai lleol sydd yn y 20% ACEI mwyaf amddifad yng 
Nghymru.  

Mae canrannau yn dangos y gyfran o ACEI yn y AMTLl 
oddi-fewn i pob parthed amddifad. 

5.9

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2012 Arolwg Ordnans 
100023380. Mae telerau ac amodau’n gysylltiedig â defnyddio’r data hwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Menai - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 03
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Demograffeg & dynameg poblogaeth Economi & cyflogaeth Incwm & budd-daliadau

Dwysedd poblogaeth 2013 (person/ha) 1.39 Nifer % £
Diweithdra (cyfrif hawlwyr) Incwm aelwyd 2014 2013

Nifer % Awst 2014 934          2.3% Incwm canolrifol 24,150     24,450
Poblogaeth canol-blwyddyn 2013 65,550      Tachwedd 2014 856          2.0% Incwm chwartel isaf 13,400     13,300
Poblogaeth canol-blwyddyn 2003 62,300      Chwefror 2015 931          2.2%
Newid poblogaeth 03-13 3,250        5.2% Mai 2015 872          2.1% Nifer %
Gwrywod 32,150      49.1% Budd-daliadau (Tachwedd 14)
Benywod 33,400      50.9% Gweithgarwch economaidd (Cyfrifiad 2011) Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 4,735       11.7%
0-15 10,450      16.0% Pawb o oedran 16-74 48,948     Job seekers'* 880          2.2%
16-29 15,500      23.6% Economaidd weithiol 30,767     62.9% Budd-dal analluogrwydd* 2,335       5.8%
30-44 10,550      16.1% - Di-waith 1,743       5.7% Rhaint sengl* 380          0.9%
45-64 15,900      24.3% Economaidd anweithredol 18,181     37.1% Arall yn berthnasol i incwm* 125          0.3%
65+ 13,150      20.1% - Salwch tymor hir /anabl 1,954       10.7% Holl budd-daliadau allan o waith 3,720       9.2%

Cynhalwyr* 500          1.2%
Ffrwythlondeb & marwoldeb (cyf. 2011-13) Diwydiant cyflogaeth (Cyfrifiad 2011) 28,292     Anabl* 410          1.0%
Genedigaethau 672           Amaethyddiaeth 559          2.0% Mewn profedigaeth* 105          0.3%
Marwolaethau 654           Ynni, cyflenwi dwr a chloddio 760          2.7%

Cynhyrchu 1,573       5.6% Credyd pensiwn** 2,645       19.2%
Nodweddion poblogaeth (Cyfrifiad 2011) Adeiladu 2,312       8.2%
Ganwyd yng Nghymru 41,417      63.4% Cyfanwerthu a manwerthu 4,393       15.5% Budd-daliadau (Tachwedd 13)
Ganwyd tu allan y DU 4,706        7.2% Cludiant & storio 883          3.1% Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 5,060       12.5%
Ethnigrwydd - gwyn Prydeinig/Gwyddelig 60,418      92.4% Llety & gwasanaethau bwyd 2,188       7.7% Job seekers'* 1,180       2.9%
Gwyn arall 1,230        1.9% Gwasanaethau 3,197       11.3% Budd-dal analluogrwydd* 2,340       5.8%
Grwp ethnig cymysg 679           1.0% Gwein. cyhoeddus , addysg, iechyd 11,132     39.3% Rhaint sengl* 425          1.0%
Grwpiau ethnig eraill 3,030        4.6% Eraill 1,295       4.6% Arall yn berthnasol i incwm* 160          0.4%
Crefydd - Cristnogaeth 38,871      59.5% Gweithio o adra 1,715       6.1% Holl budd-daliadau allan o waith 4,105       10.1%
Heb crefydd 19,042      29.1% Cynhalwyr* 455          1.1%
Pobl gyda salwch cyfynghir dymor 12,784      19.6% Dosbarth cymdeithasol (Cyfrifiad 2011) Anabl* 425          1.0%
Pobl sy'n darparu gofal di-dâl 6,475        9.9% Rheolaeth a phroffesiynol 13,802     28.2% Mewn profedigaeth* 75            0.2%
(personnau oedran 3+) Yn medru ar sgil 12,850     26.3%
Siaradwyr Cymraeg 35,472      56.0% Rhannol/heb sgil 10,954     22.4% Credyd pensiwn** 2,810       20.5%
Heb sgiliau iaith Gymraeg 20,863      33.0% Eraill 11,342     23.2%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

* % o holl oed gweithio  ** % o holl yn derbyn credyd 
pensiwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru  -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Bala - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 09
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Amddifadedd

Gwerthiannau tai Nifer % Nifer %
Cyfanswm o werthiannau 2014 108           Cyfanswm o aelwydydd (Cyfrifiad 2011) 4,446       100%
Cyfanswm o werthiannau 2013 94             Poblogaeth mewn aelwydydd preifat 9,722       98.3%
Newid 2013-2014 14 14.9% Maint cyfartalog aelwyd

Prisiau tai £ Cyfansoddiad aelwyd
Canolrif Holl aelwydydd un person 1,624       36.5%

Pob math o dŷ 2014 137,250     - un person; oedran 65+ 775          17.4% Mynegai amddifadedd lluosog 2014
Pob math o dŷ 2013 147,500    Holl aelwydydd â phlant dibynnol 1,011       22.7% Nifer %
Newid 2013-2014 10,250-      -6.9%  - rhiant unigol: plant dibynnol 195          4.4% Cyfanswm o ACEI yn yr ardal 7 100%

Chwartel isaf Holl aelwydydd pensiwnwyr yn unig 1,234       27.8% Yn mhob parthed amddifadedd
Pob math o dŷ 2014 95,000      Mynegai cyffredinol 0 0.0%
Pob math o dŷ 2013 105,000    Daliadaeth aelwyd Incwm 0 0.0%
Newid 2013-2014 -10,000 -9.5% A pherchennog preswyl 2,930       65.9% Cyflogaeth 0 0.0%

Wedi rentu gan landlord cymdeithasol 686          15.4% Iechyd 0 0.0%
Cymhareb fforddiadwyaeth* 2014 Rhentu arall 830          18.7% Addysg 0 0.0%
Incwm canolrifol i bris tŷ 5.9 Mynediad i wasanaethau 4 57.1%
Incwm chwartel isaf i bris tŷ 7.3 Heb gwres canolog 270          6.1% Awyrgylch ffisegol 0 0.0%
*Pris tŷ wedi rannu a incwm aelwyd Gorboblogi 153          3.4% Diogelwch cymunedol 1 14.3%

Ystafelloedd i bob aelwyd ar gyfartaledd Tai 1 14.3%
Gofodau tai  (Cyfrifiad 2011) Nifer % Heb gar 765          17.2%
Cyfanswm o ofodau tai 5,120        Map

Gyda preswylwyr 4,446        86.8% Stoc anheddau yn ôl band treth cyngor (2011)
Gwag 674           13.2% Cyfanswm stoc anheddau 5,060       100%

Band A 549          10.8%
Band B 1,319       26.1%

Ar-wahân 2,383        46.5% Band C 785          15.5%
Lled ar-wahân 1,053        20.6% Band D 917          18.1%
Tŷ teras 1,207        23.6% Band E 920          18.2%
Fflat a adeiladwyd i bwrpas 263           5.1% Band F 403          8.0%
Fflat wedi ei throsi (cyn.fflat un ystafell) 107           2.1% Band G 132          2.6%
Mewn adeilad masnachol 81             1.6% Band H 27            0.5%
Carafan neu dros amser arall 26             0.5% Band I 8              0.2%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

Tai

2.19

Mae data amddifadedd yn dangos yr nifer o ardaloedd 
cynnyrch ehangach haen is (ACEI) yn yr  ardal farchnad 

dai lleol sydd yn y 20% ACEI mwyaf amddifad yng 
Nghymru.  

Mae canrannau yn dangos y gyfran o ACEI yn y AMTLl 
oddi-fewn i pob parthed amddifad. 

6.0

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2012 Arolwg Ordnans 
100023380. Mae telerau ac amodau’n gysylltiedig â defnyddio’r data hwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Bala - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 09
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Demograffeg & dynameg poblogaeth Economi & cyflogaeth Incwm & budd-daliadau

Dwysedd poblogaeth 2013 (person/ha) 0.13 Nifer % £
Diweithdra (cyfrif hawlwyr) Incwm aelwyd 2014 2013

Nifer % Awst 2014 103          1.7% Incwm canolrifol 23,150     22,600
Poblogaeth canol-blwyddyn 2013 9,850        Tachwedd 2014 94            1.6% Incwm chwartel isaf 13,000     12,500
Poblogaeth canol-blwyddyn 2003 9,650        Chwefror 2015 103          1.8%
Newid poblogaeth 03-13 150           1.8% Mai 2015 92            1.6% Nifer %
Gwrywod 4,850        49.6% Budd-daliadau (Tachwedd 14)
Benywod 4,950        50.4% Gweithgarwch economaidd (Cyfrifiad 2011) Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 610          10.0%
0-15 1,600        16.2% Pawb o oedran 16-74 7,131       Job seekers'* 85            1.4%
16-29 1,400        14.2% Economaidd weithiol 5,044       70.7% Budd-dal analluogrwydd* 305          5.0%
30-44 1,600        16.3% - Di-waith 213          4.2% Rhaint sengl* 30            0.5%
45-64 2,850        28.9% Economaidd anweithredol 2,087       29.3% Arall yn berthnasol i incwm* 25            0.4%
65+ 2,400        24.4% - Salwch tymor hir /anabl 255          12.2% Holl budd-daliadau allan o waith 445          7.3%

Cynhalwyr* 95            1.6%
Ffrwythlondeb & marwoldeb (cyf. 2011-13) Diwydiant cyflogaeth (Cyfrifiad 2011) 4,812       Anabl* 60            1.0%
Genedigaethau 108           Amaethyddiaeth 449          9.3% Mewn profedigaeth* 10            0.2%
Marwolaethau 102           Ynni, cyflenwi dwr a chloddio 85            1.8%

Cynhyrchu 353          7.3% Credyd pensiwn** 425          17.3%
Nodweddion poblogaeth (Cyfrifiad 2011) Adeiladu 533          11.1%
Ganwyd yng Nghymru 6,901        69.8% Cyfanwerthu a manwerthu 569          11.8% Budd-daliadau (Tachwedd 13)
Ganwyd tu allan y DU 247           2.5% Cludiant & storio 170          3.5% Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 650          10.7%
Ethnigrwydd - gwyn Prydeinig/Gwyddelig 9,692        98.0% Llety & gwasanaethau bwyd 424          8.8% Job seekers'* 130          2.1%
Gwyn arall 89             0.9% Gwasanaethau 491          10.2% Budd-dal analluogrwydd* 320          5.3%
Grwp ethnig cymysg 51             0.5% Gwein. cyhoeddus , addysg, iechyd 1,466       30.5% Rhaint sengl* 35            0.6%
Grwpiau ethnig eraill 61             0.6% Eraill 272          5.7% Arall yn berthnasol i incwm* 15            0.2%
Crefydd - Cristnogaeth 6,707        67.8% Gweithio o adra 636          13.2% Holl budd-daliadau allan o waith 500          8.2%
Heb crefydd 2,299        23.2% Cynhalwyr* 80            1.3%
Pobl gyda salwch cyfynghir dymor 2,045        20.7% Dosbarth cymdeithasol (Cyfrifiad 2011) Anabl* 60            1.0%
Pobl sy'n darparu gofal di-dâl 1,048        10.6% Rheolaeth a phroffesiynol 1,973       27.7% Mewn profedigaeth* 10            0.2%
(personnau oedran 3+) Yn medru ar sgil 2,608       36.6%
Siaradwyr Cymraeg 6,726        70.2% Rhannol/heb sgil 1,919       26.9% Credyd pensiwn** 450          18.3%
Heb sgiliau iaith Gymraeg 2,121        22.1% Eraill 631          8.8%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

* % o holl oed gweithio  ** % o holl yn derbyn credyd 
pensiwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru  -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Dyffryn Conwy - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 10 
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Amddifadedd

Gwerthiannau tai Nifer % Nifer %
Cyfanswm o werthiannau 2014 157           Cyfanswm o aelwydydd (Cyfrifiad 2011) 5,308       100%
Cyfanswm o werthiannau 2013 140           Poblogaeth mewn aelwydydd preifat 12,082     98.7%
Newid 2013-2014 17 12.1% Maint cyfartalog aelwyd

Prisiau tai £ Cyfansoddiad aelwyd
Canolrif Holl aelwydydd un person 1,655       31.2%

Pob math o dŷ 2014 149,000     - un person; oedran 65+ 785          14.8% Mynegai amddifadedd lluosog 2014
Pob math o dŷ 2013 154,750    Holl aelwydydd â phlant dibynnol 1,317       24.8% Nifer %
Newid 2013-2014 5,750-        -3.7%  - rhiant unigol: plant dibynnol 277          5.2% Cyfanswm o ACEI yn yr ardal 8 100%

Chwartel isaf Holl aelwydydd pensiwnwyr yn unig 1,378       26.0% Yn mhob parthed amddifadedd
Pob math o dŷ 2014 110,000    Mynegai cyffredinol 0 0.0%
Pob math o dŷ 2013 114,625    Daliadaeth aelwyd Incwm 0 0.0%
Newid 2013-2014 -4,625 -4.0% A pherchennog preswyl 3,788       71.4% Cyflogaeth 0 0.0%

Wedi rentu gan landlord cymdeithasol 647          12.2% Iechyd 0 0.0%
Cymhareb fforddiadwyaeth* 2014 Rhentu arall 873          16.4% Addysg 0 0.0%
Incwm canolrifol i bris tŷ 6.0 Mynediad i wasanaethau 6 75.0%
Incwm chwartel isaf i bris tŷ 8.0 Heb gwres canolog 312          5.9% Awyrgylch ffisegol 0 0.0%
*Pris tŷ wedi rannu a incwm aelwyd Gorboblogi 186          3.5% Diogelwch cymunedol 0 0.0%

Ystafelloedd i bob aelwyd ar gyfartaledd Tai 4 50.0%
Gofodau tai  (Cyfrifiad 2011) Nifer % Heb gar 818          15.4%
Cyfanswm o ofodau tai 6,235        Map

Gyda preswylwyr 5,308        85.1% Stoc anheddau yn ôl band treth cyngor (2011)
Gwag 927           14.9% Cyfanswm stoc anheddau 6,036       100%

Band A 424          7.0%
Band B 949          15.7%

Ar-wahân 2,892        46.4% Band C 1,655       27.4%
Lled ar-wahân 1,664        26.7% Band D 991          16.4%
Tŷ teras 1,151        18.5% Band E 1,097       18.2%
Fflat a adeiladwyd i bwrpas 257           4.1% Band F 634          10.5%
Fflat wedi ei throsi (cyn.fflat un ystafell) 123           2.0% Band G 229          3.8%
Mewn adeilad masnachol 108           1.7% Band H 42            0.7%
Carafan neu dros amser arall 40             0.6% Band I 15            0.2%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

Tai

2.28

Mae data amddifadedd yn dangos yr nifer o ardaloedd 
cynnyrch ehangach haen is (ACEI) yn yr  ardal farchnad 

dai lleol sydd yn y 20% ACEI mwyaf amddifad yng 
Nghymru.  

Mae canrannau yn dangos y gyfran o ACEI yn y AMTLl 
oddi-fewn i pob parthed amddifad. 

6.0

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2012 Arolwg Ordnans 
100023380. Mae telerau ac amodau’n gysylltiedig â defnyddio’r data hwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Dyffryn Conwy - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 10 
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Demograffeg & dynameg poblogaeth Economi & cyflogaeth Incwm & budd-daliadau

Dwysedd poblogaeth 2013 (person/ha) 0.19 Nifer % £
Diweithdra (cyfrif hawlwyr) Incwm aelwyd 2014 2013

Nifer % Awst 2014 91            1.3% Incwm canolrifol 24,700     24,400
Poblogaeth canol-blwyddyn 2013 12,250      Tachwedd 2014 86            1.2% Incwm chwartel isaf 13,700     13,250
Poblogaeth canol-blwyddyn 2003 11,900      Chwefror 2015 91            1.2%
Newid poblogaeth 03-13 350           3.1% Mai 2015 67            0.9% Nifer %
Gwrywod 6,100        49.7% Budd-daliadau (Tachwedd 14)
Benywod 6,150        50.3% Gweithgarwch economaidd (Cyfrifiad 2011) Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 760          10.6%
0-15 1,950        15.9% Pawb o oedran 16-74 8,926       Job seekers'* 90            1.3%
16-29 1,700        14.0% Economaidd weithiol 6,316       70.8% Budd-dal analluogrwydd* 395          5.5%
30-44 1,850        15.2% - Di-waith 248          3.9% Rhaint sengl* 60            0.8%
45-64 3,800        31.2% Economaidd anweithredol 2,610       29.2% Arall yn berthnasol i incwm* 15            0.2%
65+ 2,900        23.7% - Salwch tymor hir /anabl 324          12.4% Holl budd-daliadau allan o waith 560          7.8%

Cynhalwyr* 105          1.5%
Ffrwythlondeb & marwoldeb (cyf. 2011-13) Diwydiant cyflogaeth (Cyfrifiad 2011) 6,042       Anabl* 75            1.0%
Genedigaethau 118           Amaethyddiaeth 452          7.5% Mewn profedigaeth* 20            0.3%
Marwolaethau 125           Ynni, cyflenwi dwr a chloddio 92            1.5%

Cynhyrchu 322          5.3% Credyd pensiwn** 555          18.1%
Nodweddion poblogaeth (Cyfrifiad 2011) Adeiladu 592          9.8%
Ganwyd yng Nghymru 8,054        65.8% Cyfanwerthu a manwerthu 809          13.4% Budd-daliadau (Tachwedd 13)
Ganwyd tu allan y DU 346           2.8% Cludiant & storio 183          3.0% Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 830          11.6%
Ethnigrwydd - gwyn Prydeinig/Gwyddelig 11,959      97.7% Llety & gwasanaethau bwyd 636          10.5% Job seekers'* 135          1.9%
Gwyn arall 155           1.3% Gwasanaethau 765          12.7% Budd-dal analluogrwydd* 405          5.6%
Grwp ethnig cymysg 75             0.6% Gwein. cyhoeddus , addysg, iechyd 1,882       31.1% Rhaint sengl* 65            0.9%
Grwpiau ethnig eraill 51             0.4% Eraill 309          5.1% Arall yn berthnasol i incwm* 20            0.3%
Crefydd - Cristnogaeth 7,965        65.1% Gweithio o adra 825          13.7% Holl budd-daliadau allan o waith 625          8.7%
Heb crefydd 3,065        25.0% Cynhalwyr* 95            1.3%
Pobl gyda salwch cyfynghir dymor 2,536        20.7% Dosbarth cymdeithasol (Cyfrifiad 2011) Anabl* 90            1.3%
Pobl sy'n darparu gofal di-dâl 1,341        11.0% Rheolaeth a phroffesiynol 2,654       29.7% Mewn profedigaeth* 20            0.3%
(personnau oedran 3+) Yn medru ar sgil 3,247       36.4%
Siaradwyr Cymraeg 6,507        54.9% Rhannol/heb sgil 2,227       24.9% Credyd pensiwn** 590          19.4%
Heb sgiliau iaith Gymraeg 3,929        33.1% Eraill 798          8.9%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

* % o holl oed gweithio  ** % o holl yn derbyn credyd 
pensiwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru  -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Llandudno - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 11 
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Amddifadedd

Gwerthiannau tai Nifer % Nifer %
Cyfanswm o werthiannau 2014 869           Cyfanswm o aelwydydd (Cyfrifiad 2011) 19,057     100%
Cyfanswm o werthiannau 2013 713           Poblogaeth mewn aelwydydd preifat 40,854     97.3%
Newid 2013-2014 156 21.9% Maint cyfartalog aelwyd

Prisiau tai £ Cyfansoddiad aelwyd
Canolrif Holl aelwydydd un person 6,793       35.6%

Pob math o dŷ 2014 163,000     - un person; oedran 65+ 3,437       18.0% Mynegai amddifadedd lluosog 2014
Pob math o dŷ 2013 155,000    Holl aelwydydd â phlant dibynnol 4,457       23.4% Nifer %
Newid 2013-2014 8,000        5.2%  - rhiant unigol: plant dibynnol 1,219       6.4% Cyfanswm o ACEI yn yr ardal 25 100%

Chwartel isaf Holl aelwydydd pensiwnwyr yn unig 5,763       30.2% Yn mhob parthed amddifadedd
Pob math o dŷ 2014 125,000    Mynegai cyffredinol 2 8.0%
Pob math o dŷ 2013 120,000    Daliadaeth aelwyd Incwm 2 8.0%
Newid 2013-2014 5,000 4.2% A pherchennog preswyl 13,255     69.6% Cyflogaeth 2 8.0%

Wedi rentu gan landlord cymdeithasol 2,248       11.8% Iechyd 2 8.0%
Cymhareb fforddiadwyaeth* 2014 Rhentu arall 3,554       18.6% Addysg 1 4.0%
Incwm canolrifol i bris tŷ 6.8 Mynediad i wasanaethau 1 4.0%
Incwm chwartel isaf i bris tŷ 9.4 Heb gwres canolog 682          3.6% Awyrgylch ffisegol 7 28.0%
*Pris tŷ wedi rannu a incwm aelwyd Gorboblogi 946          5.0% Diogelwch cymunedol 0 0.0%

Ystafelloedd i bob aelwyd ar gyfartaledd Tai 7 28.0%
Gofodau tai  (Cyfrifiad 2011) Nifer % Heb gar 4,627       24.3%
Cyfanswm o ofodau tai 21,187      Map

Gyda preswylwyr 19,057      89.9% Stoc anheddau yn ôl band treth cyngor (2011)
Gwag 2,130        10.1% Cyfanswm stoc anheddau 20,791     100%

Band A 1,934       9.3%
Band B 2,472       11.9%

Ar-wahân 5,897        27.8% Band C 5,168       24.9%
Lled ar-wahân 6,642        31.3% Band D 4,694       22.6%
Tŷ teras 3,494        16.5% Band E 3,360       16.2%
Fflat a adeiladwyd i bwrpas 3,028        14.3% Band F 2,112       10.2%
Fflat wedi ei throsi (cyn.fflat un ystafell) 1,491        7.0% Band G 790          3.8%
Mewn adeilad masnachol 420           2.0% Band H 178          0.9%
Carafan neu dros amser arall 215           1.0% Band I 83            0.4%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

Tai

2.14

Mae data amddifadedd yn dangos yr nifer o ardaloedd 
cynnyrch ehangach haen is (ACEI) yn yr  ardal farchnad 

dai lleol sydd yn y 20% ACEI mwyaf amddifad yng 
Nghymru.  

Mae canrannau yn dangos y gyfran o ACEI yn y AMTLl 
oddi-fewn i pob parthed amddifad. 

5.5

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2012 Arolwg Ordnans 
100023380. Mae telerau ac amodau’n gysylltiedig â defnyddio’r data hwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Llandudno - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 11 
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Demograffeg & dynameg poblogaeth Economi & cyflogaeth Incwm & budd-daliadau

Dwysedd poblogaeth 2013 (person/ha) 6.37 Nifer % £
Diweithdra (cyfrif hawlwyr) Incwm aelwyd 2014 2013

Nifer % Awst 2014 639          2.7% Incwm canolrifol 23,850     23,950
Poblogaeth canol-blwyddyn 2013 42,100      Tachwedd 2014 642          2.6% Incwm chwartel isaf 13,350     13,150
Poblogaeth canol-blwyddyn 2003 40,700      Chwefror 2015 669          2.7%
Newid poblogaeth 03-13 1,400        3.5% Mai 2015 534          2.2% Nifer %
Gwrywod 20,200      48.0% Budd-daliadau (Tachwedd 14)
Benywod 21,900      52.0% Gweithgarwch economaidd (Cyfrifiad 2011) Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 3,690       15.7%
0-15 6,600        15.6% Pawb o oedran 16-74 29,886     Job seekers'* 635          2.7%
16-29 6,250        14.8% Economaidd weithiol 19,946     66.7% Budd-dal analluogrwydd* 1,875       8.0%
30-44 6,700        15.9% - Di-waith 1,267       6.4% Rhaint sengl* 275          1.2%
45-64 11,550      27.4% Economaidd anweithredol 9,940       33.3% Arall yn berthnasol i incwm* 80            0.3%
65+ 11,100      26.3% - Salwch tymor hir /anabl 1,419       14.3% Holl budd-daliadau allan o waith 2,865       12.2%

Cynhalwyr* 440          1.9%
Ffrwythlondeb & marwoldeb (cyf. 2011-13) Diwydiant cyflogaeth (Cyfrifiad 2011) 18,533     Anabl* 330          1.4%
Genedigaethau 407           Amaethyddiaeth 100          0.5% Mewn profedigaeth* 55            0.2%
Marwolaethau 563           Ynni, cyflenwi dwr a chloddio 287          1.5%

Cynhyrchu 775          4.2% Credyd pensiwn** 2,065       17.7%
Nodweddion poblogaeth (Cyfrifiad 2011) Adeiladu 1,457       7.9%
Ganwyd yng Nghymru 22,881      54.5% Cyfanwerthu a manwerthu 3,304       17.8% Budd-daliadau (Tachwedd 13)
Ganwyd tu allan y DU 2,150        5.1% Cludiant & storio 709          3.8% Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 3,865       16.5%
Ethnigrwydd - gwyn Prydeinig/Gwyddelig 40,032      95.4% Llety & gwasanaethau bwyd 2,392       12.9% Job seekers'* 815          3.5%
Gwyn arall 883           2.1% Gwasanaethau 2,627       14.2% Budd-dal analluogrwydd* 1,825       7.8%
Grwp ethnig cymysg 379           0.9% Gwein. cyhoeddus , addysg, iechyd 5,937       32.0% Rhaint sengl* 315          1.3%
Grwpiau ethnig eraill 679           1.6% Eraill 945          5.1% Arall yn berthnasol i incwm* 105          0.4%
Crefydd - Cristnogaeth 27,249      64.9% Gweithio o adra 1,255       6.8% Holl budd-daliadau allan o waith 3,060       13.0%
Heb crefydd 10,945      26.1% Cynhalwyr* 370          1.6%
Pobl gyda salwch cyfynghir dymor 9,671        23.0% Dosbarth cymdeithasol (Cyfrifiad 2011) Anabl* 385          1.6%
Pobl sy'n darparu gofal di-dâl 4,768        11.4% Rheolaeth a phroffesiynol 8,819       29.5% Mewn profedigaeth* 50            0.2%
(personnau oedran 3+) Yn medru ar sgil 9,282       31.1%
Siaradwyr Cymraeg 10,170      25.0% Rhannol/heb sgil 8,455       28.3% Credyd pensiwn** 2,170       18.8%
Heb sgiliau iaith Gymraeg 24,854      61.0% Eraill 3,330       11.1%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

* % o holl oed gweithio  ** % o holl yn derbyn credyd 
pensiwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru  -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Ardal Bae Colwyn- ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 12 
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Amddifadedd

Gwerthiannau tai Nifer % Nifer %
Cyfanswm o werthiannau 2014 687           Cyfanswm o aelwydydd (Cyfrifiad 2011) 19,436     100%
Cyfanswm o werthiannau 2013 579           Poblogaeth mewn aelwydydd preifat 42,338     97.4%
Newid 2013-2014 108 18.7% Maint cyfartalog aelwyd

Prisiau tai £ Cyfansoddiad aelwyd
Canolrif Holl aelwydydd un person 6,750       34.7%

Pob math o dŷ 2014 135,000     - un person; oedran 65+ 3,463       17.8% Mynegai amddifadedd lluosog 2014
Pob math o dŷ 2013 130,000    Holl aelwydydd â phlant dibynnol 4,785       24.6% Nifer %
Newid 2013-2014 5,000        3.8%  - rhiant unigol: plant dibynnol 1,307       6.7% Cyfanswm o ACEI yn yr ardal 28 100%

Chwartel isaf Holl aelwydydd pensiwnwyr yn unig 5,883       30.3% Yn mhob parthed amddifadedd
Pob math o dŷ 2014 105,000    Mynegai cyffredinol 5 17.9%
Pob math o dŷ 2013 100,000    Daliadaeth aelwyd Incwm 6 21.4%
Newid 2013-2014 5,000 5.0% A pherchennog preswyl 13,335     68.6% Cyflogaeth 6 21.4%

Wedi rentu gan landlord cymdeithasol 2,447       12.6% Iechyd 2 7.1%
Cymhareb fforddiadwyaeth* 2014 Rhentu arall 3,654       18.8% Addysg 2 7.1%
Incwm canolrifol i bris tŷ 5.7 Mynediad i wasanaethau 2 7.1%
Incwm chwartel isaf i bris tŷ 8.0 Heb gwres canolog 646          3.3% Awyrgylch ffisegol 7 25.0%
*Pris tŷ wedi rannu a incwm aelwyd Gorboblogi 829          4.3% Diogelwch cymunedol 1 3.6%

Ystafelloedd i bob aelwyd ar gyfartaledd Tai 9 32.1%
Gofodau tai  (Cyfrifiad 2011) Nifer % Heb gar 4,560       23.5%
Cyfanswm o ofodau tai 20,875      Map

Gyda preswylwyr 19,436      93.1% Stoc anheddau yn ôl band treth cyngor (2011)
Gwag 1,439        6.9% Cyfanswm stoc anheddau 20,756     100%

Band A 2,405       11.6%
Band B 3,213       15.5%

Ar-wahân 6,664        31.9% Band C 5,442       26.2%
Lled ar-wahân 6,608        31.7% Band D 4,104       19.8%
Tŷ teras 2,767        13.3% Band E 3,168       15.3%
Fflat a adeiladwyd i bwrpas 2,914        14.0% Band F 1,527       7.4%
Fflat wedi ei throsi (cyn.fflat un ystafell) 1,511        7.2% Band G 671          3.2%
Mewn adeilad masnachol 317           1.5% Band H 176          0.8%
Carafan neu dros amser arall 94             0.5% Band I 50            0.2%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

Tai

2.18

Mae data amddifadedd yn dangos yr nifer o ardaloedd 
cynnyrch ehangach haen is (ACEI) yn yr  ardal farchnad 

dai lleol sydd yn y 20% ACEI mwyaf amddifad yng 
Nghymru.  

Mae canrannau yn dangos y gyfran o ACEI yn y AMTLl 
oddi-fewn i pob parthed amddifad. 

5.6

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2012 Arolwg Ordnans 
100023380. Mae telerau ac amodau’n gysylltiedig â defnyddio’r data hwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Ardal Bae Colwyn- ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 12 
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Demograffeg & dynameg poblogaeth Economi & cyflogaeth Incwm & budd-daliadau

Dwysedd poblogaeth 2013 (person/ha) 9.70 Nifer % £
Diweithdra (cyfrif hawlwyr) Incwm aelwyd 2014 2013

Nifer % Awst 2014 783          3.3% Incwm canolrifol 23,500     23,350
Poblogaeth canol-blwyddyn 2013 43,800      Tachwedd 2014 688          2.8% Incwm chwartel isaf 13,150     12,750
Poblogaeth canol-blwyddyn 2003 41,550      Chwefror 2015 751          3.0%
Newid poblogaeth 03-13 2,200        5.3% Mai 2015 623          2.5% Nifer %
Gwrywod 21,150      48.3% Budd-daliadau (Tachwedd 14)
Benywod 22,650      51.7% Gweithgarwch economaidd (Cyfrifiad 2011) Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 4,490       19.0%
0-15 7,450        17.0% Pawb o oedran 16-74 30,339     Job seekers'* 700          3.0%
16-29 6,300        14.4% Economaidd weithiol 19,222     63.4% Budd-dal analluogrwydd* 2,350       10.0%
30-44 6,750        15.5% - Di-waith 1,345       7.0% Rhaint sengl* 370          1.6%
45-64 11,700      26.7% Economaidd anweithredol 11,117     36.6% Arall yn berthnasol i incwm* 115          0.5%
65+ 11,600      26.5% - Salwch tymor hir /anabl 1,838       16.5% Holl budd-daliadau allan o waith 3,535       15.0%

Cynhalwyr* 520          2.2%
Ffrwythlondeb & marwoldeb (cyf. 2011-13) Diwydiant cyflogaeth (Cyfrifiad 2011) 17,758     Anabl* 380          1.6%
Genedigaethau 450           Amaethyddiaeth 80            0.5% Mewn profedigaeth* 55            0.2%
Marwolaethau 623           Ynni, cyflenwi dwr a chloddio 298          1.7%

Cynhyrchu 864          4.9% Credyd pensiwn** 2,480       21.0%
Nodweddion poblogaeth (Cyfrifiad 2011) Adeiladu 1,405       7.9%
Ganwyd yng Nghymru 22,429      51.6% Cyfanwerthu a manwerthu 3,120       17.6% Budd-daliadau (Tachwedd 13)
Ganwyd tu allan y DU 1,983        4.6% Cludiant & storio 644          3.6% Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 4,675       19.8%
Ethnigrwydd - gwyn Prydeinig/Gwyddelig 41,650      95.8% Llety & gwasanaethau bwyd 1,361       7.7% Job seekers'* 995          4.2%
Gwyn arall 604           1.4% Gwasanaethau 2,500       14.1% Budd-dal analluogrwydd* 2,210       9.4%
Grwp ethnig cymysg 352           0.8% Gwein. cyhoeddus , addysg, iechyd 6,571       37.0% Rhaint sengl* 380          1.6%
Grwpiau ethnig eraill 866           2.0% Eraill 915          5.2% Arall yn berthnasol i incwm* 145          0.6%
Crefydd - Cristnogaeth 27,851      64.1% Gweithio o adra 876          4.9% Holl budd-daliadau allan o waith 3,730       15.8%
Heb crefydd 11,495      26.4% Cynhalwyr* 450          1.9%
Pobl gyda salwch cyfynghir dymor 11,178      25.7% Dosbarth cymdeithasol (Cyfrifiad 2011) Anabl* 435          1.8%
Pobl sy'n darparu gofal di-dâl 5,247        12.1% Rheolaeth a phroffesiynol 8,954       29.5% Mewn profedigaeth* 60            0.3%
(personnau oedran 3+) Yn medru ar sgil 9,190       30.3%
Siaradwyr Cymraeg 8,272        19.6% Rhannol/heb sgil 8,493       28.0% Credyd pensiwn** 2,635       22.3%
Heb sgiliau iaith Gymraeg 29,088      69.1% Eraill 3,702       12.2%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

* % o holl oed gweithio  ** % o holl yn derbyn credyd 
pensiwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru  -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Rhyl - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 13 
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Amddifadedd

Gwerthiannau tai Nifer % Nifer %
Cyfanswm o werthiannau 2014 550           Cyfanswm o aelwydydd (Cyfrifiad 2011) 16,309     100%
Cyfanswm o werthiannau 2013 485           Poblogaeth mewn aelwydydd preifat 37,123     99.5%
Newid 2013-2014 65 13.4% Maint cyfartalog aelwyd

Prisiau tai £ Cyfansoddiad aelwyd
Canolrif Holl aelwydydd un person 5,311       32.6%

Pob math o dŷ 2014 112,750     - un person; oedran 65+ 2,497       15.3% Mynegai amddifadedd lluosog 2014
Pob math o dŷ 2013 112,500    Holl aelwydydd â phlant dibynnol 4,490       27.5% Nifer %
Newid 2013-2014 250           0.2%  - rhiant unigol: plant dibynnol 1,343       8.2% Cyfanswm o ACEI yn yr ardal 24 100%

Chwartel isaf Holl aelwydydd pensiwnwyr yn unig 4,190       25.7% Yn mhob parthed amddifadedd
Pob math o dŷ 2014 89,000      Mynegai cyffredinol 10 41.7%
Pob math o dŷ 2013 90,000      Daliadaeth aelwyd Incwm 10 41.7%
Newid 2013-2014 -1,000 -1.1% A pherchennog preswyl 10,774     66.1% Cyflogaeth 11 45.8%

Wedi rentu gan landlord cymdeithasol 2,234       13.7% Iechyd 8 33.3%
Cymhareb fforddiadwyaeth* 2014 Rhentu arall 3,301       20.2% Addysg 8 33.3%
Incwm canolrifol i bris tŷ 5.4 Mynediad i wasanaethau 2 8.3%
Incwm chwartel isaf i bris tŷ 7.4 Heb gwres canolog 547          3.4% Awyrgylch ffisegol 8 33.3%
*Pris tŷ wedi rannu a incwm aelwyd Gorboblogi 926          5.7% Diogelwch cymunedol 6 25.0%

Ystafelloedd i bob aelwyd ar gyfartaledd Tai 7 29.2%
Gofodau tai  (Cyfrifiad 2011) Nifer % Heb gar 4,585       28.1%
Cyfanswm o ofodau tai 17,101      Map

Gyda preswylwyr 16,309      95.4% Stoc anheddau yn ôl band treth cyngor (2011)
Gwag 792           4.6% Cyfanswm stoc anheddau 17,900     100%

Band A 2,265       12.7%
Band B 3,684       20.6%

Ar-wahân 6,925        40.5% Band C 7,222       40.3%
Lled ar-wahân 5,617        32.8% Band D 3,135       17.5%
Tŷ teras 1,727        10.1% Band E 1,154       6.4%
Fflat a adeiladwyd i bwrpas 1,803        10.5% Band F 307          1.7%
Fflat wedi ei throsi (cyn.fflat un ystafell) 719           4.2% Band G 103          0.6%
Mewn adeilad masnachol 270           1.6% Band H 12            0.1%
Carafan neu dros amser arall 40             0.2% Band I 18            0.1%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

Tai

2.28

Mae data amddifadedd yn dangos yr nifer o ardaloedd 
cynnyrch ehangach haen is (ACEI) yn yr  ardal farchnad 

dai lleol sydd yn y 20% ACEI mwyaf amddifad yng 
Nghymru.  

Mae canrannau yn dangos y gyfran o ACEI yn y AMTLl 
oddi-fewn i pob parthed amddifad. 

5.3

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2012 Arolwg Ordnans 
100023380. Mae telerau ac amodau’n gysylltiedig â defnyddio’r data hwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Rhyl - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 13 
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Demograffeg & dynameg poblogaeth Economi & cyflogaeth Incwm & budd-daliadau

Dwysedd poblogaeth 2013 (person/ha) 12.01 Nifer % £
Diweithdra (cyfrif hawlwyr) Incwm aelwyd 2014 2013

Nifer % Awst 2014 894          4.0% Incwm canolrifol 20,900     21,250
Poblogaeth canol-blwyddyn 2013 37,700      Tachwedd 2014 887          4.0% Incwm chwartel isaf 12,000     11,900
Poblogaeth canol-blwyddyn 2003 37,250      Chwefror 2015 987          4.4%
Newid poblogaeth 03-13 450           1.1% Mai 2015 827          3.7% Nifer %
Gwrywod 18,450      49.0% Budd-daliadau (Tachwedd 14)
Benywod 19,250      51.0% Gweithgarwch economaidd (Cyfrifiad 2011) Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 5,800       25.6%
0-15 7,200        19.1% Pawb o oedran 16-74 26,788     Job seekers'* 900          4.0%
16-29 6,250        16.6% Economaidd weithiol 16,470     61.5% Budd-dal analluogrwydd* 2,960       13.1%
30-44 6,200        16.4% - Di-waith 1,551       9.4% Rhaint sengl* 495          2.2%
45-64 9,800        26.0% Economaidd anweithredol 10,318     38.5% Arall yn berthnasol i incwm* 140          0.6%
65+ 8,200        21.8% - Salwch tymor hir /anabl 2,246       21.8% Holl budd-daliadau allan o waith 4,495       19.9%

Cynhalwyr* 805          3.6%
Ffrwythlondeb & marwoldeb (cyf. 2011-13) Diwydiant cyflogaeth (Cyfrifiad 2011) 14,736     Anabl* 450          2.0%
Genedigaethau 502           Amaethyddiaeth 52            0.4% Mewn profedigaeth* 50            0.2%
Marwolaethau 505           Ynni, cyflenwi dwr a chloddio 265          1.8%

Cynhyrchu 1,242       8.4% Credyd pensiwn** 2,725       29.4%
Nodweddion poblogaeth (Cyfrifiad 2011) Adeiladu 1,222       8.3%
Ganwyd yng Nghymru 19,468      52.2% Cyfanwerthu a manwerthu 2,715       18.4% Budd-daliadau (Tachwedd 13)
Ganwyd tu allan y DU 1,644        4.4% Cludiant & storio 711          4.8% Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 5,985       26.5%
Ethnigrwydd - gwyn Prydeinig/Gwyddelig 35,705      95.7% Llety & gwasanaethau bwyd 1,158       7.9% Job seekers'* 1,270       5.6%
Gwyn arall 443           1.2% Gwasanaethau 1,699       11.5% Budd-dal analluogrwydd* 2,825       12.5%
Grwp ethnig cymysg 312           0.8% Gwein. cyhoeddus , addysg, iechyd 4,866       33.0% Rhaint sengl* 460          2.0%
Grwpiau ethnig eraill 858           2.3% Eraill 806          5.5% Arall yn berthnasol i incwm* 170          0.8%
Crefydd - Cristnogaeth 23,381      62.7% Gweithio o adra 545          3.7% Holl budd-daliadau allan o waith 4,725       20.9%
Heb crefydd 10,571      28.3% Cynhalwyr* 710          3.1%
Pobl gyda salwch cyfynghir dymor 10,279      27.5% Dosbarth cymdeithasol (Cyfrifiad 2011) Anabl* 490          2.2%
Pobl sy'n darparu gofal di-dâl 4,864        13.0% Rheolaeth a phroffesiynol 5,579       20.8% Mewn profedigaeth* 60            0.3%
(personnau oedran 3+) Yn medru ar sgil 8,100       30.2%
Siaradwyr Cymraeg 5,074        14.1% Rhannol/heb sgil 9,303       34.7% Credyd pensiwn** 2,895       31.1%
Heb sgiliau iaith Gymraeg 27,983      77.9% Eraill 3,806       14.2%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

* % o holl oed gweithio  ** % o holl yn derbyn credyd 
pensiwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru  -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Llanelwy - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 15 
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Amddifadedd

Gwerthiannau tai Nifer % Nifer %
Cyfanswm o werthiannau 2014 153           Cyfanswm o aelwydydd (Cyfrifiad 2011) 5,451       100%
Cyfanswm o werthiannau 2013 130           Poblogaeth mewn aelwydydd preifat 12,880     97.8%
Newid 2013-2014 23 17.7% Maint cyfartalog aelwyd

Prisiau tai £ Cyfansoddiad aelwyd
Canolrif Holl aelwydydd un person 1,501       27.5%

Pob math o dŷ 2014 162,950     - un person; oedran 65+ 696          12.8% Mynegai amddifadedd lluosog 2014
Pob math o dŷ 2013 155,000    Holl aelwydydd â phlant dibynnol 1,491       27.4% Nifer %
Newid 2013-2014 7,950        5.1%  - rhiant unigol: plant dibynnol 262          4.8% Cyfanswm o ACEI yn yr ardal 7 100%

Chwartel isaf Holl aelwydydd pensiwnwyr yn unig 1,311       24.1% Yn mhob parthed amddifadedd
Pob math o dŷ 2014 122,000    Mynegai cyffredinol 0 0.0%
Pob math o dŷ 2013 122,500    Daliadaeth aelwyd Incwm 0 0.0%
Newid 2013-2014 -500 -0.4% A pherchennog preswyl 3,877       71.1% Cyflogaeth 0 0.0%

Wedi rentu gan landlord cymdeithasol 649          11.9% Iechyd 0 0.0%
Cymhareb fforddiadwyaeth* 2014 Rhentu arall 925          17.0% Addysg 0 0.0%
Incwm canolrifol i bris tŷ 5.6 Mynediad i wasanaethau 4 57.1%
Incwm chwartel isaf i bris tŷ 7.8 Heb gwres canolog 168          3.1% Awyrgylch ffisegol 1 14.3%
*Pris tŷ wedi rannu a incwm aelwyd Gorboblogi 194          3.6% Diogelwch cymunedol 1 14.3%

Ystafelloedd i bob aelwyd ar gyfartaledd Tai 1 14.3%
Gofodau tai  (Cyfrifiad 2011) Nifer % Heb gar 621          11.4%
Cyfanswm o ofodau tai 5,704        Map

Gyda preswylwyr 5,451        95.6% Stoc anheddau yn ôl band treth cyngor (2011)
Gwag 253           4.4% Cyfanswm stoc anheddau 5,633       100%

Band A 287          5.1%
Band B 664          11.8%

Ar-wahân 3,291        57.7% Band C 1,265       22.5%
Lled ar-wahân 1,473        25.8% Band D 1,020       18.1%
Tŷ teras 611           10.7% Band E 1,096       19.5%
Fflat a adeiladwyd i bwrpas 185           3.2% Band F 756          13.4%
Fflat wedi ei throsi (cyn.fflat un ystafell) 74             1.3% Band G 420          7.5%
Mewn adeilad masnachol 48             0.8% Band H 87            1.5%
Carafan neu dros amser arall 22             0.4% Band I 38            0.7%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

Tai

2.36

Mae data amddifadedd yn dangos yr nifer o ardaloedd 
cynnyrch ehangach haen is (ACEI) yn yr  ardal farchnad 

dai lleol sydd yn y 20% ACEI mwyaf amddifad yng 
Nghymru.  

Mae canrannau yn dangos y gyfran o ACEI yn y AMTLl 
oddi-fewn i pob parthed amddifad. 

6.1

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2012 Arolwg Ordnans 
100023380. Mae telerau ac amodau’n gysylltiedig â defnyddio’r data hwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Llanelwy - ardal marchnad tai lleol (AMTLl) 15 
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Demograffeg & dynameg poblogaeth Economi & cyflogaeth Incwm & budd-daliadau

Dwysedd poblogaeth 2013 (person/ha) 0.43 Nifer % £
Diweithdra (cyfrif hawlwyr) Incwm aelwyd 2014 2013

Nifer % Awst 2014 97            1.2% Incwm canolrifol 28,900     28,250
Poblogaeth canol-blwyddyn 2013 13,250      Tachwedd 2014 86            1.1% Incwm chwartel isaf 15,650     15,100
Poblogaeth canol-blwyddyn 2003 12,950      Chwefror 2015 98            1.2%
Newid poblogaeth 03-13 300           2.4% Mai 2015 71            0.9% Nifer %
Gwrywod 6,550        49.7% Budd-daliadau (Tachwedd 14)
Benywod 6,650        50.3% Gweithgarwch economaidd (Cyfrifiad 2011) Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 920          11.0%
0-15 2,250        17.0% Pawb o oedran 16-74 9,683       Job seekers'* 85            1.0%
16-29 1,900        14.5% Economaidd weithiol 6,709       69.3% Budd-dal analluogrwydd* 510          6.1%
30-44 2,200        16.5% - Di-waith 265          3.9% Rhaint sengl* 50            0.6%
45-64 3,950        29.9% Economaidd anweithredol 2,974       30.7% Arall yn berthnasol i incwm* 20            0.2%
65+ 2,950        22.1% - Salwch tymor hir /anabl 443          14.9% Holl budd-daliadau allan o waith 665          8.0%

Cynhalwyr* 125          1.5%
Ffrwythlondeb & marwoldeb (cyf. 2011-13) Diwydiant cyflogaeth (Cyfrifiad 2011) 6,411       Anabl* 105          1.3%
Genedigaethau 119           Amaethyddiaeth 381          5.9% Mewn profedigaeth* 25            0.3%
Marwolaethau 134           Ynni, cyflenwi dwr a chloddio 86            1.3%

Cynhyrchu 488          7.6% Credyd pensiwn** 520          16.4%
Nodweddion poblogaeth (Cyfrifiad 2011) Adeiladu 544          8.5%
Ganwyd yng Nghymru 8,285        62.9% Cyfanwerthu a manwerthu 783          12.2% Budd-daliadau (Tachwedd 13)
Ganwyd tu allan y DU 481           3.7% Cludiant & storio 158          2.5% Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 970          11.6%
Ethnigrwydd - gwyn Prydeinig/Gwyddelig 12,754      96.9% Llety & gwasanaethau bwyd 392          6.1% Job seekers'* 125          1.5%
Gwyn arall 96             0.7% Gwasanaethau 860          13.4% Budd-dal analluogrwydd* 500          6.0%
Grwp ethnig cymysg 65             0.5% Gwein. cyhoeddus , addysg, iechyd 2,439       38.0% Rhaint sengl* 65            0.8%
Grwpiau ethnig eraill 253           1.9% Eraill 280          4.4% Arall yn berthnasol i incwm* 30            0.4%
Crefydd - Cristnogaeth 8,902        67.6% Gweithio o adra 649          10.1% Holl budd-daliadau allan o waith 720          8.6%
Heb crefydd 3,045        23.1% Cynhalwyr* 130          1.6%
Pobl gyda salwch cyfynghir dymor 2,819        21.4% Dosbarth cymdeithasol (Cyfrifiad 2011) Anabl* 110          1.3%
Pobl sy'n darparu gofal di-dâl 1,676        12.7% Rheolaeth a phroffesiynol 3,203       33.1% Mewn profedigaeth* 10            0.1%
(personnau oedran 3+) Yn medru ar sgil 3,279       33.9%
Siaradwyr Cymraeg 4,221        33.1% Rhannol/heb sgil 2,182       22.5% Credyd pensiwn** 570          18.0%
Heb sgiliau iaith Gymraeg 7,152        56.0% Eraill 1,019       10.5%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

* % o holl oed gweithio  ** % o holl yn derbyn credyd 
pensiwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru  -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Bwrdeistref Sirol Conwy
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Amddifadedd

Gwerthiannau tai Nifer % Nifer %
Cyfanswm o werthiannau 2014 1,942        Cyfanswm o aelwydydd (Cyfrifiad 2011) 51,177     100%
Cyfanswm o werthiannau 2013 1,647        Poblogaeth mewn aelwydydd preifat 112,531   97.7%
Newid 2013-2014 295 17.9% Maint cyfartalog aelwyd

Prisiau tai £ Cyfansoddiad aelwyd
Canolrif Holl aelwydydd un person 17,297     33.8%

Pob math o dŷ 2014 148,000     - un person; oedran 65+ 8,748       17.1% Mynegai amddifadedd lluosog 2014
Pob math o dŷ 2013 144,500    Holl aelwydydd â phlant dibynnol 12,513     24.5% Nifer %
Newid 2013-2014 3,500        2.4%  - rhiant unigol: plant dibynnol 3,194       6.2% Cyfanswm o ACEI yn yr ardal 71 100%

Chwartel isaf Holl aelwydydd pensiwnwyr yn unig 14,953     29.2% Yn mhob parthed amddifadedd
Pob math o dŷ 2014 115,000    Mynegai cyffredinol 9 12.7%
Pob math o dŷ 2013 110,000    Daliadaeth aelwyd Incwm 10 14.1%
Newid 2013-2014 5,000 4.5% A pherchennog preswyl 35,879     70.1% Cyflogaeth 10 14.1%

Wedi rentu gan landlord cymdeithasol 5,946       11.6% Iechyd 5 7.0%
Cymhareb fforddiadwyaeth* 2014 Rhentu arall 9,352       18.3% Addysg 6 8.5%
Incwm canolrifol i bris tŷ 6.3 Mynediad i wasanaethau 13 18.3%
Incwm chwartel isaf i bris tŷ 8.6 Heb gwres canolog 1,858       3.6% Awyrgylch ffisegol 16 22.5%
*Pris tŷ wedi rannu a incwm aelwyd Gorboblogi 2,204       4.3% Diogelwch cymunedol 4 5.6%

Ystafelloedd i bob aelwyd ar gyfartaledd Tai 20 28.2%
Gofodau tai  (Cyfrifiad 2011) Nifer % Heb gar 11,128     21.7%
Cyfanswm o ofodau tai 56,199      Map

Gyda preswylwyr 51,177      91.1% Stoc anheddau yn ôl band treth cyngor (2011)
Gwag 5,022        8.9% Cyfanswm stoc anheddau 55,495     100%

Band A 5,158       9.3%
Band B 7,929       14.3%

Ar-wahân 19,849      35.3% Band C 14,909     26.9%
Lled ar-wahân 17,191      30.6% Band D 11,558     20.8%
Tŷ teras 8,157        14.5% Band E 8,685       15.7%
Fflat a adeiladwyd i bwrpas 6,420        11.4% Band F 4,822       8.7%
Fflat wedi ei throsi (cyn.fflat un ystafell) 3,261        5.8% Band G 1,858       3.3%
Mewn adeilad masnachol 931           1.7% Band H 415          0.7%
Carafan neu dros amser arall 390           0.7% Band I 161          0.3%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

Tai

2.20

Mae data amddifadedd yn dangos yr nifer o ardaloedd 
cynnyrch ehangach haen is (ACEI) yn yr  ardal farchnad 

dai lleol sydd yn y 20% ACEI mwyaf amddifad yng 
Nghymru.  

Mae canrannau yn dangos y gyfran o ACEI yn y AMTLl 
oddi-fewn i pob parthed amddifad. 

5.6

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2012 Arolwg Ordnans 
100023380. Mae telerau ac amodau’n gysylltiedig â defnyddio’r data hwn



ad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd O

Bwrdeistref Sirol Conwy
esiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lleol Gogledd Orllewin Cymru -- Asesiad Marchnad Tai Lle

Demograffeg & dynameg poblogaeth Economi & cyflogaeth Incwm & budd-daliadau

Dwysedd poblogaeth 2013 (person/ha) 1.03 Nifer % £
Diweithdra (cyfrif hawlwyr) Incwm aelwyd 2014 2013

Nifer % Awst 2014 1,715       2.6% Incwm canolrifol 23,650     23,850
Poblogaeth canol-blwyddyn 2013 115,850    Tachwedd 2014 1,621       2.4% Incwm chwartel isaf 13,350     13,050
Poblogaeth canol-blwyddyn 2003 111,250    Chwefror 2015 1,732       2.6%
Newid poblogaeth 03-13 4,600        4.1% Mai 2015 1,403       2.1% Nifer %
Gwrywod 56,200      48.5% Budd-daliadau (Tachwedd 14)
Benywod 59,650      51.5% Gweithgarwch economaidd (Cyfrifiad 2011) Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 10,610     15.8%
0-15 18,950      16.4% Pawb o oedran 16-74 81,906     Job seekers'* 1,610       2.4%
16-29 16,800      14.5% Economaidd weithiol 53,792     65.7% Budd-dal analluogrwydd* 5,490       8.2%
30-44 18,150      15.7% - Di-waith 3,362       6.3% Rhaint sengl* 800          1.2%
45-64 32,150      27.8% Economaidd anweithredol 28,114     34.3% Arall yn berthnasol i incwm* 250          0.4%
65+ 29,750      25.7% - Salwch tymor hir /anabl 4,363       15.5% Holl budd-daliadau allan o waith 8,160       12.2%

Cynhalwyr* 1,320       2.0%
Ffrwythlondeb & marwoldeb (cyf. 2011-13) Diwydiant cyflogaeth (Cyfrifiad 2011) 50,093     Anabl* 970          1.4%
Genedigaethau 1,145        Amaethyddiaeth 1,041       2.1% Mewn profedigaeth* 170          0.2%
Marwolaethau 1,504        Ynni, cyflenwi dwr a chloddio 809          1.6%

Cynhyrchu 2,453       4.9% Credyd pensiwn** 6,040       19.5%
Nodweddion poblogaeth (Cyfrifiad 2011) Adeiladu 4,105       8.2%
Ganwyd yng Nghymru 62,720      54.4% Cyfanwerthu a manwerthu 8,505       17.0% Budd-daliadau (Tachwedd 13)
Ganwyd tu allan y DU 4,955        4.3% Cludiant & storio 1,849       3.7% Holl gleientiaid grŵp oed gweithio 11,180     16.6%
Ethnigrwydd - gwyn Prydeinig/Gwyddelig 110,751    96.1% Llety & gwasanaethau bwyd 4,945       9.9% Job seekers'* 2,300       3.4%
Gwyn arall 1,798        1.6% Gwasanaethau 6,787       13.5% Budd-dal analluogrwydd* 5,280       7.8%
Grwp ethnig cymysg 894           0.8% Gwein. cyhoeddus , addysg, iechyd 17,060     34.1% Rhaint sengl* 850          1.3%
Grwpiau ethnig eraill 1,785        1.5% Eraill 2,539       5.1% Arall yn berthnasol i incwm* 320          0.5%
Crefydd - Cristnogaeth 74,506      64.7% Gweithio o adra 3,631       7.2% Holl budd-daliadau allan o waith 8,750       13.0%
Heb crefydd 30,017      26.1% Cynhalwyr* 1,160       1.7%
Pobl gyda salwch cyfynghir dymor 27,915      24.2% Dosbarth cymdeithasol (Cyfrifiad 2011) Anabl* 1,100       1.6%
Pobl sy'n darparu gofal di-dâl 13,605      11.8% Rheolaeth a phroffesiynol 23,729     29.0% Mewn profedigaeth* 170          0.2%
(personnau oedran 3+) Yn medru ar sgil 26,071     31.8%
Siaradwyr Cymraeg 30,600      27.4% Rhannol/heb sgil 22,836     27.9% Credyd pensiwn** 6,430       20.9%
Heb sgiliau iaith Gymraeg 67,716      60.6% Eraill 9,270       11.3%

Cynhyrchwyd gan Uned Ymchwil a Gwybodaeth Corfforaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - Mehefin 2015
Gellir defnyddio’r ystadegau hyn o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored

* % o holl oed gweithio  ** % o holl yn derbyn credyd 
pensiwn


	Cynnwys
	Cyflwyniad
	Penawdau
	Rhan 1: Cyflenwad tai
	Stoc anheddau
	Llefydd ar aelwydydd fesul y math o lety
	Stoc tai cymdeithasol
	Gweithgarwch adeiladu tai
	Lefelau preswyliaeth ac eiddo gwag
	Deiliadaeth
	Tai amlfeddiannaeth

	Rhan 2: Galw am dai
	Nifer aelwydydd a thwf aelwydydd
	Gofyniad anheddau
	Angen tai – cofrestri tai
	Digartrefedd
	Gorboblogi

	Rhan 3: Costau tai a fforddiadwyedd
	Prisiau tai a nifer y gwerthiannau
	Incwm aelwydydd
	Fforddiadwyedd prynu cartref
	Costau rhentu – tai cymdeithasol
	Costau rhentu – sector preifat
	Budd-daliadau’n ymwneud â thai
	Camau adfeddiannu morgeisi
	Bandiau Treth y Cyngor

	Atodiadau:Proffilau ardaloedd ar gyfer ardaloeddmarchnad tai lleol
	Map
	AMTLl 03 Menai
	AMTLl 09 Bala
	AMTLl 10 Dyffryn Conwy
	AMTLl 11 Llandudno
	AMTLl 12 Ardal Bae Colwyn
	AMTLl 13 Rhyl
	AMTLl 15 Llanelwy
	Bwrdeistref Sirol Conwy

	Cysylltwch â ni



