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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Dai 

12.30-1.30pm, 31 Ionawr 2018 
Ystafell Bwyllgora 4, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd 

        

 
Yn bresennol 
 
Mike Hedges AC (Cadeirydd) 
David Melding AC 
Jenny Rathbone AC 
Ryland Doyle (Swyddfa Mike Hedges AC) 
Jack Sellers (Swyddfa David Melding AC) 
Eleri Cubbage (Swyddfa Lynne Neagle AC) 
Chad Richard (Swyddfa Bethan)  
Matthew Kennedy (CIH Cymru) 
Matthew Dicks (CIH Cymru) 
Aaron Hill (Cartrefi Cymunedol Cymru) 
Sarah Scotcher (Cartrefi Cymunedol Cymru) 
David Morgan – Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig 
Mark Bodger – (CITB) 
Nick Morris (Crisis) 
Daniel Bellis (RLA Cymru) 
Callum Higgins (Cyngor ar Bopeth) 
David Palmer, (Canolfan Gydweithredol Cymru) 
Casey Edwards (Canolfan Gydweithredol Cymru) 
Katie Dalton (Cymorth Cymru) 
David Lloyd (TPAS Cymru) 
Juliet Morris (Gofal a Thrwsio Cymru) 
Yr Athro Charles Mynors (Comisiwn y Gyfraith) 
Ffion Bevan (Comisiwn y Gyfraith) 
Ceri Cryer, (Age Cymru) 
 
 

 
Cofnodion 

 
1. Busnes y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol: 
 

Cytunodd y grŵp ar yr Adroddiad Blynyddol a chafodd Mike Hedges AC a Matt 
Kennedy (CIH Cymru) eu cadarnhau fel y Cadeirydd a’r Ysgrifenyddiaeth yn y drefn 
honno. 
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2.   Canfyddiadau’r adroddiad ar gynllunio ar gyfer 20,000 o gartrefi fforddiadwy 
(Aaron Hill, Cartrefi Cymunedol Cymru) 

 
Tynnodd AH sylw at Gytundeb Tai Cartrefi Cymunedol Cymru-CLlLC-LlC sy'n 
canolbwyntio ar ddarparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy. O fewn y cytundeb, roedd tir 
a chynllunio ill dau yn cael eu nodi fel meysydd allweddol i'w hystyried. Dywedodd 
AH fod y cytundeb wedi creu amgylchedd cadarnhaol yn sail i’r ffordd y mae'r sector 
yn gweithio. 
 
Dywedodd AH fod yr adroddiad yn canolbwyntio ar brofiadau pobl o'r system 
gynllunio ac ar gaffael tir – fe’i cynhyrchwyd mewn partneriaeth â'r HBF a'r FMB. 
Mae'r adroddiad yn canolbwyntio ar 6 thema allweddol: 

 Edrych eto ar warediadau tir cyhoeddus a’u hadolygu, ac unioni pethau i 
sicrhau bod y broses yn fwy ffafriol i ddatblygu tai fforddiadwy.  

 Adolygu arferion adran 106 sy'n gwella'r broses, gan gynyddu cysondeb ac 
ymgysylltu â chymdeithasau tai yn gynharach.  

 Cynyddu adnoddau cynllunio Awdurdodau Lleol sydd wedi gweld gostyngiad o 
53% ers 2009/10, y mwyaf o unrhyw faes gwasanaeth mewn llywodraeth leol.  

 Dibynadwyedd y system gynllunio - mae rhai cymdeithasau tai yn gwneud yn 
dda ar apêl, ond mae'r stigma o gwmpas tai cymdeithasol yn dal i fodoli mewn 
llawer o ardaloedd ac mae hynny’n gallu llesteirio datblygu.  

 Cynyddu cyflymder ar y safle gyda ffocws penodol ar rôl y cyfleustodau a'r 
angen i Lywodraeth Cymru chwarae mwy o rôl arwain er mwyn lleihau oedi yn 
y system.  

 System sy'n cael ei harwain gan gynllunio - Llywodraeth Cymru i weithio 
gydag awdurdodau sydd â Chynlluniau Datblygu Lleol lle nad oes tir penodol 
wedi’i nodi i ddiwallu cylch 5 mlynedd. 

 
 
Dywedodd Mark Harris fod Lesley Griffiths wedi cyhoeddi datganiad yn annog 
awdurdodau lleol i fwrw ymlaen ar fyrder â'u CDLlau. 
 
Ychwanegodd AH fod yr adroddiad yn tynnu sylw at yr angen am gydweithio a’i fod 
wedi nodi Prosiect Tai Gorwelion Cartrefi Cymunedol Cymru a’r Adroddiadau Effaith 
ar yr Economi fel dangosyddion allweddol o’r awydd yn y sector i wneud mwy.  
 
Tynnodd MH sylw at y ffaith fod y targed o 20 mil yn cynnwys 6 mil o unedau 
cymorth i brynu a bod y sector preifat yn cyfrannu tua 20% o'r cyflenwad tai 
cymdeithasol blynyddol ar hyn o bryd.  
 
Mae’r adroddiad ar gael yma.  
 
 

 
3.  Cod cynllunio newydd i Gymru (Dr. Charles Mynors, Comisiwn y Gyfraith)  
 

Cyflwynodd CM y pwnc, gan dynnu sylw at y ffaith fod Comisiwn y Gyfraith wedi cael 
gwahoddiad i ddatblygu cod cynllunio newydd i Gymru. Bydd hyn yn golygu adolygu'r 
gyfraith sy'n ymwneud â chynllunio gwlad a thref i symleiddio a moderneiddio'r 
system. 
 

https://chcymru.org.uk/uploads/general/Briefing__20000-Homes__ENG__Final-2.pdf
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Cyflwynodd CM yr elfennau allweddol sy’n cael eu hystyried yn yr ymgynghoriad 
cyfredol. Mae'r ddogfen ymgynghori ar gael yma.  
 
O ran cyrraedd y targed, tynnodd David Wilton sylw at y ffaith fod tenantiaid yn 
gynyddol yn cwestiynu’r cynnydd mewn rhenti gan ddweud y dylai hynny fel arfer 
arwain at welliant yn ansawdd y gwasanaeth. Croesawodd AH hyn a nododd yr 
angen i adolygu polisi tai yng Nghymru yn enwedig gan mai hon yw blwyddyn olaf y 
polisi rhent presennol - mae'n bwysig sicrhau cydbwysedd rhwng refeniw a chyllid.  
 
Tynnodd David Morgan sylw at rôl bosibl llety myfyrwyr sy'n dod yn wag pe bai’n cael 
ei addasu i bwrpas newydd fel tai cymdeithasol / fforddiadwy - ond nododd yr her o 
ran rheoliadau / safonau adeiladu.  
 
Tynnodd Jenny Rathbone AC sylw at faterion yn ymwneud â llety myfyrwyr nad oes 
ei angen mwyach ac awgrymodd y gallai'r arolygiaeth gynllunio wneud mwy i 
gyfyngu ar faint o HMOs sydd yng Nghaerdydd.  
 
Cytunai CM nad yw’r arolygiaeth bob amser yn ffafriol i’r canllawiau, a bod hynny 
wedi arwain at herio barnwrol - er bod rhwystrau ymarferol clir ar y llwybr hwnnw.  
 
Tynnodd MH sylw at brofiadau gwahanol y rhai a all fforddio herio a'r anghysondeb 
i’r rhai nad ydynt yn gallu fforddio gwneud hynny - awgrymodd nad rhagor o 
ddeddfwriaeth yw’r ateb o reidrwydd.  
 
Awgrymodd CM nad y gyfraith sy’n achosi'r materion hyn - yn aml mae problemau 
gwaelodol yn y cefndir.  
 
Tynnodd AH sylw at yr ymchwiliad i dai carbon isel, lle nodwyd mai cynllunio yw un 
o'r rhwystrau mwyaf. Nododd CM na fydd y gyfraith yn newid rhai o'r materion hyn 
ond bydd yn helpu i symleiddio'r polisi sy'n sail i'r fframwaith.  
 
Dywedodd Daniel Bellis fod yr RLA yn gweithio ar hyn o bryd i ddarparu hyfforddiant 
pellach i landlordiaid HMOs.  
 
O ystyried y diffyg adnoddau sydd gan Awdurdodau Lleol, dywedodd Juliet Morris y 
gallai fod yn fwy anodd ymdopi â chyfnod o newid. Ymatebodd CM y dylai'r 
symleiddio liniaru’r pwysau yn y tymor hir.  
 
Tynnodd Mark Harris sylw at y ffaith y dylai'r drafodaeth ganolbwyntio ar fwy na rôl 
Swyddogion Cynllunio a nododd fod ar y broses angen ystod eang o arbenigwyr 
medrus, ond bod llawer o’r arbenigedd yn gwanhau.  
 
Gofynnodd JR beth fyddai cylch gwaith yr ymgynghoriad o ran rheoleiddio adeiladu. 
Ymatebodd CM, oherwydd yr angen i gyfyngu ar gwmpas y gwaith, y byddai ffocws 
clir ar gynllunio sy’n sefyll fel mater ar wahân i’r rheoliadau adeiladu.  
 
Nododd CM fod cryn graffu ar y rheoliadau adeiladu ar hyn o bryd. Ychwanegodd 
DW fod gobaith gweld cynnydd yn y maes hwn drwy adolygiad Hackett.  

 
 
4.  Unrhyw fater arall 

 

https://www.lawcom.gov.uk/project/cyfraith-cynllunio-yng-nghymru/
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Nid oedd unrhyw fater arall.   
 
 


