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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Dai 

12/30-1.30pm, 4 Hydref 2016 
Ystafell D, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd 

        

 
Cofnodion 

 
 
 

1. Sefydlu'r Grŵp Trawsbleidiol ar Dai 
 
Croesawodd Mike Hedges AC gydweithwyr a chynrychiolwyr o sefydliadau i gyfarfod cyntaf 
y grŵp Trawsbleidiol ym mhumed tymor y Cynulliad. Gofynnodd MH i gynrychiolwyr 
gyflwyno eu henwau ar gyfer swydd Cadeirydd ac Ysgrifenyddiaeth y grŵp Trawsbleidiol. 
Enwebwyd MH gan John Puzey yn ddiwrthwynebiad a chafodd ei gadarnhau fel Cadeirydd 
y grŵp, gyda Sefydliad Tai Siartredig Cymru yn parhau fel ysgrifenyddiaeth gan na 
chyflwynodd unrhyw sefydliadau eraill eu henw ar gyfer y rôl hon.  
 

 
2. Croeso 

 
Croesawodd JP bawb i'r cyfarfod a rhoddodd rywfaint o wybodaeth gefndir am y gwaith a 
wnaed gan y grŵp yn flaenorol. Eglurodd hefyd sut y caiff yr agenda ei lunio drwy 
ymgysylltu’n barhaus â'r aelodau a thrwy gyfarfod y grŵp Cartrefi i Bawb Cymru. 
Pwysleisiodd eto bwysigrwydd ymgysylltu’n ehangach wrth symud ymlaen.  

 
 

3. Gwasanaethau ataliol 
 
Cyflwynodd JP y pynciau ar gyfer y cyfarfod cyntaf, gan amlinellu bod ychydig dros 
flwyddyn wedi mynd heibio ers gweithredu Rhan 2 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014. Ystyriodd 
JP yr effaith ar ôl blwyddyn o weithredu gan nodi bod ffigurau’n dangos cynnydd yn nifer y 
bobl sy'n cael eu hasesu, a gostyngiad o 60 y cant mewn angen blaenoriaethol 
(pwysleisiodd JP fod hyn oherwydd gwaith lliniaru ac atal effeithiol), ond roedd cynnydd 
cyffredinol mewn digartrefedd. Roedd y defnydd o wely a brecwast fel llety dros dro wedi 
gostwng 45 y cant ac roedd y defnydd o lety dros dro wedi gostwng 9 y cant. Tynnodd JP 
sylw at y camau cadarnhaol a gymerwyd tuag at fwy o gydweithio rhwng partneriaid, sy'n 
cael ei ategu gan greu a defnyddio cynlluniau tai personol.  
 
Aeth JP ymlaen i dynnu sylw at y ffaith bod amrywiad sylweddol yn ymddangos ar draws 
Awdurdodau Lleol lle mae rhai yn cyflawni oddeutu 80 y cant o ataliaeth tra bod eraill ar ben 
isaf y raddfa yn cyflawni tua 40 y cant. Pwysleisiodd JP hefyd fod y ddyletswydd i gymryd 
"camau rhesymol" yn galluogi Awdurdodau Lleol i fod yn arloesol o ran dod o hyd i atebion 
ond nododd fod rhai yn parhau i gadw at arferion traddodiadol.  
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Pwysleisiodd JP rôl yr arian pontio o £3.6m o ran cefnogi'r gwaith parhaus hwn a 
chroesawodd y newyddion y byddai cyllid Cefnogi Pobl yn cael ei ddiogelu am eleni. 
Pwysleisiodd JP hefyd rōl Cefnogi Pobl, yr arian pontio a’r gyllideb atal digartrefedd o ran 
cydweithio i ysgogi gwahanol fathau o wasanaethau digartrefedd.  
 
Eto, croesawodd Auriol Miller y newyddion am ddiogelu’r gyllideb Cefnogi Pobl. Tynnodd  
sylw at gyhoeddi’r adroddiad Cysylltu Data yn ddiweddar, a oedd yn adlewyrchu'r effaith y 
mae gwasanaethau Cefnogi Pobl yn ei chael o ran lleihau pwysau ac arbed adnoddau yn y 
sector iechyd.  
 
Tynnodd Alicja Zalesinska sylw at yr angen am ragor o ddata i feithrin dealltwriaeth o broffil 
pobl sy'n cael cymorth drwy'r dull newydd. Nododd AZ y dylid ehangu data’n ymwneud ag 
oedran, rhyw ac ethnigrwydd.  
 
Ystyriodd Claire Budden yr heriau sydd i ddod drwy'r cap ar y Lwfans Tai Lleol, diwedd ar yr 
arian blwyddyn bontio a'r pwysau parhaus ar y cyflenwad tai a’r math o dai. Nododd Mark 
Isherwood AC bwysigrwydd dangos yr effaith yn awr yn ogystal â'r arbedion hirdymor.  
 
Ychwanegodd Clarissa Corbisiero-Peters at hyn gan ddweud bod heriau’r Lwfans Tai Lleol 
yn gysylltiedig â thai â chymorth a'r angen am sicrwydd tymor hwy yn ymwneud â’r gyllideb 
Cefnogi Pobl. Nodi pwysigrwydd defnyddio unrhyw gronfa ychwanegol yn ofalus. 
Ychwanegodd AM fod llawer o'r trafodaethau hyn yn digwydd ar hyn o bryd gyda 
Llywodraeth Cymru.  
 
Nododd AM fod y data blwyddyn hefyd yn dangos yr hyn a oedd ar goll o'r data. 
Ychwanegodd JP fod angen rhagor o wybodaeth am ganlyniadau a phrofiadau pobl.  
 

 Cododd y drafodaeth a ddilynodd y prif bwnc ffocws y pwyntiau allweddol canlynol: 
 

 Awgrymodd David Melding AC y gallai cynllun gwaith ar gyfer y Grŵp Trawsbleidiol 
edrych ar feysydd niwtral i'w hystyried. Awgrymodd Lee Waters AC y gellid sefydlu 
gweithgor bach i ddatblygu hyn   

 Tynnodd Bethan Jenkins AC sylw at ffoaduriaid tai, gan awgrymu hyn fel pwnc ar 
gyfer cyfarfod o’r Grŵp Trawsbleidiol yn y dyfodol. Gan ychwanegu at hyn, 
awgrymodd AZ fod rhywfaint o dystiolaeth i ddangos nad oedd ffoaduriaid yn 
manteisio ar wybodaeth a chyngor am dai  

 Tynnodd Mark Isherwood AC sylw at y ffaith y cafwyd amrywiaeth o ymatebion i'r 
agwedd tuag at ffoaduriaid tai yng Ngogledd Cymru. Cytunodd Jim McKirdle i 
ddarparu ymateb gan Awdurdodau Lleol yn yr ardal  

 Holodd MH a fyddai ailddosbarthu Cymdeithasau Tai yn cael effaith negyddol ar y 
sector. Tynnodd CCP sylw at allu Cymdeithasau Tai i fenthyca ar gyfraddau ffafriol a 
bod ail-ddosbarthu yn peryglu cynyddu’r rheoleiddio. Rhannodd Bethan Jenkins AC y 
wybodaeth bod y Prif Weinidog wedi awgrymu y byddai datganiad yn cael ei wneud  

 Dywedodd Douglas Haig y byddai'r Gymdeithas Landlordiaid Preswyl yn ymateb i'r 
ymgynghoriad ar y newidiadau arfaethedig yn y Dreth Trafodiadau Tir a 
chroesawodd unrhyw fewnbwn gan aelodau 

 
 

 
4. Dyddiad y cyfarfod nesaf 

 Cynhelir y cyfarfod nesaf ddiwedd mis Ionawr / dechrau mis Chwefror.   
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5. Unrhyw fater arall 

 Cyflwynodd Auriol Miller Katie Dalton fel Cyfarwyddwr Dros Dro Cymorth Cymru.  

 Cytunodd Mike Hedges AC i gyfleu’r pwyntiau allweddol o'r drafodaeth i'r 
Ysgrifennydd Cabinet / Gweinidogion perthnasol i'w hystyried ymhellach 

 Matthew Kennedy i weithio ar flaenraglen waith ddrafft i'w chytuno gan aelodau'r 
Grŵp Trawsbleidiol 
 

 
 
 

 

 


