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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Cyfarfod y Grŵp Tai Trawsbleidiol 

12.30-1.30pm, 10 Ionawr 2017 
Ystafelloedd Seminar 1 a 2, y Pierhead, Bae Caerdydd 

 

 
Cofnodion 

 
1. Heriau i Gymdeithasau Tai o ran cyrraedd y targed o 20 mil o dai fforddiadwy  
 
Rhoddodd Aaron Hill (Cartrefi Cymunedol Cymru) drosolwg i'r grŵp o ymgyrch Cartrefi i 
Gymru. Eglurodd nod yn ymgyrch yn y cyfnod yn arwain at etholiadau’r Cynulliad yn tynnu 
sylw at y galw am dai fforddiadwy ac yn galw am y targed newydd o ran cartrefi fforddiadwy.  
 
Ychwanegodd AH fod Cymdeithasau Tai hefyd yn wynebu heriau oherwydd y diwygiadau 
lles (yn enwedig y cap ar fudd-dal tai, effaith Brexit a sgiliau adeiladu). 
 
ONS wedi newid dosbarthiad Cymdeithasau Tai 
 
Eglurodd AH fod yr holl gymdeithasau tai yng Nghymru wedi cael eu hailddosbarthu fel cyrff 
cyhoeddus gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) at ddibenion y cyfrifon cenedlaethol. 
Eglurodd AH effaith bosibl cap ar fenthyciadau cymdeithasau tai os na chaiff y penderfyniad 
ei newid yn ddiymdroi. Ychwanegodd AH y gallai hyn effeithio ar gyflawni'r targed cartrefi 
fforddiadwy.  
 
Dywedodd AH nad oedd oddeutu £20 biliwn o fuddsoddiad tai wedi'i wireddu yn Lloegr o 
ganlyniad i'r cap benthyca a roddwyd ar Awdurdodau Lleol o ganlyniad i ail-ddosbarthu. 
Mae'r Alban wedi ymrwymo i newid y penderfyniad tra bod Gogledd Iwerddon yn 
ymgynghori ar hyn o bryd.  
 
Ychwanegodd AH fod benthycwyr yn teimlo y dylai'r penderfyniad gael ei wrthdroi - mae 
cysylltiadau cryf wedi cael eu meithrin gyda'r rhanddeiliaid hyn a'r sector cymdeithasau tai. 
 
Pwysleisiodd Katie Dalton (KD) rôl cymdeithasau tai yn darparu gwasanaethau cymorth i 
bobl agored i niwed drwy gyllid Cefnogi Pobl.  
 
Tynnodd Lee Waters AC (LW) sylw at rôl y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn yr ymchwiliad 
sydd ar gwaith ganddo i oruchwyliaeth reoleiddiol dros gymdeithasau tai yng Nghymru  
 
Trafododd y grŵp yr effaith ar y sector sgiliau gan y gallai prosiectau seilwaith mawr dynnu 
ffocws gweithwyr oddi ar dai.  
 
Cadarnhaodd MH y byddai'r sgiliau sy’n ofynnol i gyrraedd y targed tai fforddiadwy yn 
destun cyfarfod o’r Grŵp Trawsbleidiol yn y dyfodol.  
 
 



2 
 

2. Diweddariad digartrefedd  
 
Tynnodd JP sylw at y newid diwylliant sydd wedi’i yrru gan y ddeddfwriaeth yn ôl pob golwg, 
a bod staff yn teimlo'n fwy galluog i helpu a chefnogi pobl sy'n ddigartref. Tynnodd JP sylw 
at y drefn newydd wedi’i seilio ar "gamau rhesymol" lle mae'n ofynnol i'r Awdurdod Lleol 
gymryd camau i fynd i'r afael â digartrefedd a lliniaru hynny.  
 
Tynnodd JP sylw at y ffaith fod Shelter Cymru wedi gwneud ymchwil i ddeall profiadau pobl 
o ryngweithio â'r ffordd newydd o weithio. Dangosodd hyn fod y gwasanaethau mewn 
cyfnod o bontio gyda rhywfaint o ymarfer arloesol ond fod rhai yn parhau i weithio yn yr un 
ffordd. Ychwanegodd JP fod y defnydd o Gynllun Tai Personol yn galonogol ac yn cael ei 
ddefnyddio i gyd-greu ffyrdd o helpu pobl i gyrraedd eu nod. Fodd bynnag, roedd rhai 
pryderon y gallai fod angen mwy o gefnogaeth ar rai aelodau staff i roi’r drefn newydd ar 
waith.  
 
Mynegodd Mia Rees (MR) bryderon am y rhagolygon tymor hir o ran hyfforddi staff unwaith 
y daw'r cyllid pontio i ben. Eglurodd MR hefyd yr heriau a wynebir yn lleol gan nad yw 
rhestrau’r sector rhentu preifat yn gyfredol. 
 
Holodd LW pam fod y nifer sy'n manteisio yn araf i gynyddu. Esboniodd MR fod proses 
weinyddol gymhleth yn aml ac ychwanegodd JP y gall swyddogion golli cysylltiad â phobl yn 
aml - efallai fod hyn yn dangos bod angen rheoli achosion yn well.  
 
Tynnodd KD sylw at yr angen i sicrhau bod y lefelau cydymffurfio ac ansawdd cynlluniau tai 
personol yn cael eu monitro.  
 
Tynnodd Bethan Jenkins AC (BJ) sylw at yr amrywiadau o ran Awdurdodau Lleol sydd â 
Chynlluniau Tywydd Oer a’r rhai sydd heb gynllun. Nododd MR fod nifer o gyfleusterau 
drws agored ar agor gydol y flwyddyn, ond roedd lledaenu gwybodaeth am y rhain yn 
parhau i fod yn her. Ychwanegodd KD y bydd yn bwysig ystyried y strategaethau 
digartrefedd y bydd angen i ALlau eu cyhoeddi.  
 
Gofynnodd Huw Irranca-Davies AC am greu rhestr wirio i’w defnyddio gan Aelodau 
Cynulliad wrth graffu ar yr hyn ddylai fod yn digwydd ar hyn o bryd. Roedd MR hefyd o blaid 
creu hyn. 
 
CAM GWEITHREDU: JP a MR i lunio rhestr wirio fer ar gyfer ACau  
 
CAM GWEITHREDU: MR i ymchwilio i’r cynnydd a wnaed gan ALlau o ran llunio Cynlluniau 
Tywydd Oer  

 
CAM GWEITHREDU: Matt Kennedy (MK) i anfon adroddiad Shelter at y grŵp gyda'r 
cofnodion.  
 
 
3. Unrhyw fater arall 
 
Tynnodd DH sylw at hynt y Dreth Trafodiadau Tir newydd sy'n disodli treth stamp yng 
Nghymru. Tynnodd DH sylw at y gordal o 3% ar berchenogaeth ail gartrefi a thynnodd sylw 
at y ffaith y byddai 60% -65% o landlordiaid preifat yn rhoi'r gorau i gynyddu eu portffolios 
tai o ganlyniad. 
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Cytunodd y grŵp y dylai trafodaeth bellach yn ymwneud â'r sector rhentu preifat fod yn 
destun cyfarfod o’r Grŵp Trawsbleidiol yn y dyfodol.   

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 


