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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol ar Dai  

12.30-1.30yp, 8 Mai 2018 
Ystafell Bwyllgora A, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd 

        

 
Yn bresennol 
 
Mike Hedges AC (Cadeirydd) 
David Melding AC 
Ryland Doyle (Swyddfa Mike Hedges AC) 
Jack Sellers (Swyddfa David Melding AC) 
Chad Richard (Swyddfa Bethan Sayed AC) 
Catriona Reckless (Swyddfa Mark Reckless AC) 
Martin Eaglestone (Swyddfa Dawn Bowden AC) 
Harriet Protheroe Davies (Swyddfa Joyce Watson AC) 
Matthew Kennedy (CIH Cymru) 
Matthew Dicks (CIH Cymru) 
Catherine May (Tyfu Tai Cymru) 
John Puzey (Shelter Cymru) 
Michelle Wales (Shelter Cymru) 
Martin Asquith (Housemark) 
Aaron Hill (Cartrefi Cymunedol Cymru) 
Ceri Meloy (Tai Pawb) 
Laura Lewis (CITB) 
David Morgan (Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig) 
Huw Edgar (Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig) 
Nick Morris (Crisis) 
Tina Reece (Cymorth i Ferched Cymru) 
Matthew Norman  (Cymdeithas Landlordiaid Preswyl Cymru) 
Casey Edwards (Canolfan Cydweithredol Cymru) 
Katie Dalton (Cymorth Cymru) 
Steffan Evans (TPAS Cymru) 
Juliet Morris (Gofal a Thrwsio Cymru) 
Ceri Cryer (Age Cymru) 
 
 

 
 
 
 
 



2 
 

Cofnodion 
 

1. Barn am ganlyniadau’r arolwg tai (CIH Cymru) 
 
Cyflwynodd Catherine May (CM), o brosiect Tyfu Tai Cymru, ganlyniadau arolygon barn y 
cyhoedd a oedd yn canolbwyntio ar gofnodi agweddau at dai yng Nghymru. Dywedodd CM y 
byddai prosiect TTC yn canolbwyntio ar dair thema:  

• Y targed o 20,000 o dai fforddiadwy, a’r weledigaeth tymor hir ar gyfer adeiladu tai 

• Sicrhau bod tai yn parhau’n flaenoriaeth ar gyfer llywodraeth leol 

• Dangos pwysigrwydd tai wrth gadw pobl yn iach 
 

Roedd canlyniadau’r arolwg, oedd yn ystyried barn y cyhoedd am dai, yn dangos y canlynol:  

• Ystyriwyd tai a digartrefedd ar y cyd yn un o brif flaenoriaethau’r cyhoedd, a hynny’n 
fwy nag addysg, diogelwch a chyfiawnder troseddol 

• Mae 60 y cant o bobl yn teimlo mai cyfrifoldeb y llywodraeth yw darparu tai diogel a 
fforddiadwy 

• Mae problemau’n parhau gydag agwedd ‘nid i’m bro i’ (NIMBI), er gwaethaf y ffaith 
bod pobl yn cydnabod yr angen i adeiladu mwy o dai cymdeithasol  

 
Mae’r adroddiad a’r dadansoddiad ar gael yma.  
 
Gofynnodd MH a oedd unrhyw wahaniaeth barn rhwng grwpiau oedran. Dywedodd CM fod y 
farn yn eithaf cyson ar draws grwpiau oedran, gydag ambell amrywiad bychan.  
 
Roedd KD yn ystyried ei bod yn destun pryder mai dim ond 72 y cant o bobl oedd yn teimlo 
y dylai pobl sy’n cysgu ar y stryd gael cymorth, gan bwysleisio bod hyn yn her fawr i’r ffordd 
mae cymdeithas yn ystyried digartrefedd.  
 
Pwysleisiodd DM fod angen i’r arolwg tai ystyried tir a sut y caiff gwerth ei briodoli i dir – mae 
problem ddirfawr ynglŷn â chost tir. Ychwanegodd JP fod cost tir yn broblem pan fo’n 
gysylltiedig â seilwaith trafnidiaeth – cytunodd MH, gan ddweud bod cost seilwaith yn dod o 
bwrs y wlad.  

 
 

2. Gorwelion Tai a’r adolygiad polisi tai (Cartrefi Cymunedol Cymru) 
 
Eglurodd AH ychydig ar y cyd-destun, gan nodi bod pawb wedi cefnogi’r ymgyrch Cartrefi i 
Gymru, y targed o 20,000 o dai fforddiadwy a’r Cytundeb Cyflenwi Tai. Dywedodd AH bod 
her barhaol ynglŷn â newid mewn poblogaeth, gan bwysleisio y bydd rhywun dros 65 oed yn 
bennaeth mewn 54 y cant o aelwydydd, ac y bydd person sengl dros 85 oed yn byw ar ben 
eu hunain mewn 100,000 o aelwydydd erbyn 2036. Nododd AH y trafodaethau presennol ag 
aelodau Cartrefi Cymunedol Cymru a’i Banel Her Allanol. Dywedodd AH fod awydd amlwg 
gan aelodau Cartrefi Cymunedol Cymru i adeiladu mwy o dai cymdeithasol. 
 
Mae gweledigaeth Gorwelion Tai yn cynnwys yr uchelgais i Gymru fod yn wlad lle mae cartref 
yn hawl sylfaenol i bawb. Mae’r uchelgais hwn yn cael ei gefnogi gan nod i’r sector adeiladu 
75,000 o gartrefi dros yr 20 mlynedd nesaf. Arweiniodd hyn, yn ei dro, at alw am adolygiad 
polisi tai arall.   
 
Ychwanegodd AH fod y cynllun parhaus yn canolbwyntio ar grantiau, rhenti, a safonau, gan 
gydnabod bod cyllid cyhoeddus yn wynebu cyfnod heriol.    

http://www.cih.org/news-article/display/vpathDCR/templatedata/cih/news-article/data/A_home_for_everyone_now_a_top_priority_for_people_in_Wales
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Mae rhagor o wybodaeth am weledigaeth Gorwelion Tai CHC ar gael yma.  
 
Gofynnodd DR am addasiadau a’r cymorth sydd ar gael ar gyfer yr agenda hygyrchedd. 
Pwysleisiodd AH y byddai’r gwaith ynglŷn â safonau hefyd yn ystyried addasiadau tai hygyrch 
a’r ddarpariaeth ohonynt. Awgrymodd JM y dylid mynegi pryderon oherwydd y diffyg cynnydd 
yn y maes hwn ers y gwaith a wnaed gan Grŵp Arbenigol Llywodraeth Cymru ar ddarparu tai 
i boblogaeth sy’n heneiddio.  
 
Pwysleisiodd MH y cynnydd anferthol yn nifer y tai cyngor yn ystod y 1950au a 60au. Eglurodd 
AH y byddai’r targed o 75,000 yn cyfateb i 90 y cant neu amcangyfrif uwch y diweddar Dr 
Holman o’r angen am dai.   
 
Pwysleisiodd CM yr angen i drafod ymhellach y defnydd o gofrestrau tai hygyrch a’u datblygu. 
Cytunodd DM, gan ychwanegu bod her sylweddol ynghylch tai a addaswyd yn y sector preifat 
– lle byddai’r posibilrwydd o ehangu’r system grantiau yn gallu achosi cynnydd yn y gost i 
drethdalwyr. Ychwanegodd DM fod angen trafodaeth fwy cynhwysfawr ynglŷn â’r economi 
sylfaenol er mwyn sicrhau cysylltiad cryf rhwng Busnesau Bach a Chanolig a’r effaith ar 
fentrau lleol ac adfywio cymunedau.  

 
Dywedodd SE fod tenantiaid yn poeni fwyfwy am renti a thaliadau gwasanaeth. Pwysleisiodd 
AH fod y setliad rhent hwn yn canolbwyntio ar fforddiadwyedd, a’i bod yn hanfodol bod yr 
adolygiad yn datblygu hyn ymhellach. Ychwanegodd MH nad yw llawer o breswylwyr yn cael 
gwybodaeth am werth am arian, yng nghyd-destun taliadau gwasanaeth.   
 
 
3.  Ymchwil Yn Gaeth ar y Stryd (Shelter Cymru) 
 
Cafwyd cyflwyniad gan JP ar yr adroddiad, a luniwyd mewn partneriaeth â’r Wallich. 
Siaradodd yr ymchwilwyr â 100 o bobl sy’n byw ar y stryd yng Nghaerdydd, Wrecsam ac 
Abertawe, gan geisio darganfod y rhesymau pam eu bod yn cysgu ar y stryd a’r rhwystrau 
sy’n eu hatal rhag newid eu sefyllfa.    
 
Roedd y mwyafrif helaeth o bobl yn beio eu hunain am eu sefyllfa, ac eglurodd JP effaith 
seicolegol hyn. Roedd yr ymchwil yn pwysleisio’r angen i ddeall pam mae profiadau gwahanol 
yn achosi i rai pobl gysgu ar y stryd, ond nid eraill.   
 
Canfu’r adroddiad fod y rhesymau mae pobl yn parhau i gysgu ar y stryd yn cynnwys diffyg 
llety dros dro, ac yr ystyrir bod llety weithiau’n anaddas neu’n anniogel. Pwysleisiodd yr 
adroddiad hefyd y gall fod yn anodd dod â digartrefedd i ben oherwydd system gymhleth a 
dryslyd, anghenion heb eu diwallu, agweddau gweithwyr proffesiynol ac ail-fyw trawma.  
 
Dywedodd DR fod cynnydd yn nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd tu allan i’r tair dinas hynny, a 
gofynnodd a allai diwygio lles fod yn rhannol gyfrifol am hyn. Cytunodd JP fod cynnydd 
sylweddol wedi bod mewn mannau eraill. Dywedodd CM y byddai’r adroddiad yn bwerus iawn 
wrth lywio’r naratif cyffredinol ac wrth lywio arferion awdurdodau lleol.    
 
Ychwanegodd KD fod rhai gwasanaethau yn ei chael yn anodd cael gafael ar arian y grant 
atal digartrefedd, gan annog mwy o waith craffu ar sut y mae’r arian hwn yn cael ei wario.    
 

http://chcymru.org.uk/comms/CHC-Cartref-CYM/
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Pwysleisiodd MH fod problem amlwg ynghylch ‘pobl heb gartref sefydlog’. Ychwanegodd JP 
fod pobl efallai’n cael trafferth eirioli drostynt eu hunain.  Dywedodd CC fod diffyg iaith hygyrch 
yn rhwystr amlwg mewn rhai amgylchiadau.  
 
 4.  Unrhyw fater arall 

 
Nid oedd materion eraill. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


