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Wright, Action on Elder Abuse; Michelle Wales, Shelter; Elinor Weekley, 
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Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig; Nick Morris, Crisis; Jim Bird, 
Caerlas; Elin Edwards, RNIB; Neil Howell, Cyngor Torfaen. 
 
 
Y Grŵp Trawsbleidiol ar Bobl Hŷn a Heneiddio: Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol 
 
Cynigiodd Mark Isherwood AC Mike Hedges AC fel Cadeirydd; Etholwyd Mike 
Hedges yn briodol.  Gwirfoddolodd Val Billingham a chafodd ei hethol fel 
ysgrifennydd yn briodol. 
 
 
Cyfarfod ar y cyd ar ddarparu tai i boblogaeth sy'n heneiddio 
 
Darparu tai i boblogaeth sy'n heneiddio 
 
Cafwyd cyflwyniad gan yr Athro Judith Phillips (JP), Dirprwy Brifathro, 
Prifysgol Stirling, ar ddarparu tai i boblogaeth sy'n heneiddio.  Atodir copi o'r 
cyflwyniad. 
 
Cafwyd trafodaeth, pan gododd y pwyntiau a ganlyn: 
 

 Dylai'r holl randdeiliaid, gan gynnwys y Llywodraeth, adeiladwyr, 
datblygwyr ac eraill, fod yn gweithio i ddatblygu'r agenda hon; 

 Ar hyn o bryd, mae cymhellion gwrthnysig i ddatblygwyr adeiladu 
cartrefi nad ydynt yn briodol i bobl hŷn neu bobl anabl, neu'n 
fforddiadwy i bobl fwy cefnog yn unig.  Fodd bynnag, mae McCarthy a 
Stone bellach yn edrych ar ben isaf y farchnad dai arbenigol; 

 Gallai Cymru fod ar flaen y gad wrth ddatblygu atebion technolegol i 
broblemau tai a gofal cymdeithasol.  O dan y Strategaeth 
Ddiwydiannol, gallai diwydiant helpu i ddiogelu stoc dai newydd at y 
dyfodol; 

 Mae cartref yn lle ystyrlon, ag agweddau emosiynol a chymdeithasol; 
nid mater o frics a morter yn unig ydyw; 

 Mae tai bellach yn rhan ganolog o ddull gweithredu'r Llywodraeth o ran 
iechyd a gofal cymdeithasol.  Yn ôl y Gronfa Gofal Canolraddol, tai yw'r 
ateb i broblemau gofal canolraddol.  Mae gan y Comisiynydd Pobl Hŷn 
gefndir tai; 

 Gellid defnyddio unrhyw ardoll gofal cymdeithasol neilltuedig i 
fuddsoddi mewn tai cymdeithasol; 

 Gofynnodd David Melding AC (DM) a gynhaliwyd asesiad o'r bwlch 
rhwng y galw a'r cyflenwad tai addas i bobl hŷn.  Dywedodd JP nad 
oedd data ar gael.  Fodd bynnag, dyluniad cyffredinol a thai hyblyg i 
ddiwallu anghenion pob cenhedlaeth oedd y broblem; 

 Gofynnodd DM a oedd symud i gartrefi llai o faint yn opsiwn da.  
Dywedodd JP fod angen mwy o ddata, ond mai mater o symud i 
gartrefi o'r maint cywir ydyw, yn hytrach na symud i gartrefi llai o faint, 
er mwyn creu lle, e.e. i ofalwyr sy'n byw gyda’u cleientiaid (neu rywle i 
gadw robot gofal hyd yn oed) yn ddiweddarach mewn bywyd.  Mae 
angen i bobl hŷn allu dewis o bob math o opsiynau.  Adeiladwyd nifer o 
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gartrefi dethol ar gyrion trefi a dinasoedd, nid yn eu canol, gyda 
mynediad at eu cyfleusterau; 

 Tynnodd Lynda Wallis (LW) sylw at y diffyg tai cyngor sydd ar gael i 
symud i gartrefi llai o faint.  Dywedodd JP y gallai cynghorau gyflwyno 
addasiadau technolegol, e.e. synwyryddion, a fyddai'n golygu bod y tai 
cyngor presennol yn ateb y gofyn yn well; 

 Dywedodd JP fod y Gofynion Ansawdd Datblygu (GAD) i Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig yn cynnwys safonau ar gyfer cartrefi gydol 
oes; 

 Nid oes polisi cenedlaethol i helpu gyda thai sydd mewn cyflwr gwael.  
Dywedodd JP fod ar Gymru angen cymhellion ar gyfer dyluniad 
arloesol, ond nad oes neb, hyd yn hyn, am ystyried hyn; 

 Dywedodd Janet Finch-Saunders AC (JFS) mai achos rheolaidd gyda'i 
hetholwyr hi yw bod pobl hŷn yn cynnal ac yn cadw eu cartrefi nes i un 
o'r cwpl hŷn farw. Ar ôl hynny, ni chaiff y cartref ei gynnal a'i gadw 
mwyach ac ni all y person sydd ar ôl gael mynediad at gynllun tai â 
chymorth. Mae'n haws i'r cynlluniau ddewis y bobl hŷn fwyaf abl.  
Dywedodd JP ei bod yn fwy diogel a chost-effeithiol i'r bobl fwy anabl 
fod mewn tai â chymorth; 

 Dywedodd Mark Isherwood AC (MI) fod y Ffederasiwn Adeiladwyr 
Cartrefi yn taeru mai dewis defnyddwyr yw'r sbardun ar gyfer y math o 
dai a adeiledir, a gofynnodd sut rydym yn codi ymwybyddiaeth y 
cyhoedd o'r angen i gynllunio ar gyfer bywyd diweddarach.  Soniodd 
fod nifer o gynlluniau ar gael sy'n cynnig gofal ychwanegol ar raddfa lai 
(extra-care lite) a gofynnodd a wnaed unrhyw waith i weld sut a lle 
roedd arfer da wedi'i sefydlu a'i rannu.  Dywedodd JP fod hyn wedi'i 
wneud yn yr Alban; 
mae llawer o grwpiau yr oedd arnynt angen enbyd am dai, ond 
roeddent yn ansicr y byddai'r farchnad yn ymateb i'r angen am gartrefi 
gydol oes heb ofyniad statudol.  Dywedodd JP fod Cymru ar flaen y 
gad o ran arloesi yn y diwydiant adeiladu; 

 Gofynnodd Matt Dicks am ddull gweithredu sy'n seiliedig ar hawliau o 
ran tai.  Dywedodd JP fod angen cymell prynwyr tro olaf gymaint â 
phrynwyr tro cyntaf. 

 
 
Addasiadau a hygyrchedd  
 
Cafwyd cyflwyniad gan Geraint Rees, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau 
Dynol yng Nghymru, ar dai a phobl anabl – argyfwng cudd Cymru.  Atodir copi 
o'r cyflwyniad. 
 
Cafwyd trafodaeth, pan gododd y pwyntiau a ganlyn: 
 

 Dim ond un awdurdod lleol yng Nghymru oedd wedi gosod targed ar 
gyfer darparu cartrefi hygyrch ac addasadwy.  Yn yr Alban, roedd 14 o'r 
16 o feini prawf cartrefi gydol oes wedi'u cynnwys mewn rheoliadau 
adeiladu, ac mae llawer o waith wedi'i wneud yn Llundain i weithredu'r 
meini prawf.  Roedd y diffyg data ar angen tai pobl anabl yn golygu bod 
Awdurdodau Lleol (ALlau) yn cael trafferth herio datblygwyr.  Mae gan 
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ALlau ddiffyg hyder yn eu gwybodaeth am eu stoc dai bresennol, sy'n 
arwain at heriau wrth baru pobl anabl â chartrefi addas yn effeithiol; 

 Mae gan bobl sy'n byw gydag anableddau ddiffyg hyder yn eu 
gwybodaeth am hawliau tenantiaid ac nid oes llawer o gymorth i 
landlordiaid. Roedd y Comisiwn yn lansio canllaw i bobl anabl amlinellu 
eu hawliau a phecyn cymorth i ALlau wella'r broses o wneud 
penderfyniadau a gwella arferion 

 Dywedodd Mark Wilson (MW) fod pobl yn aml yn ddigartref oherwydd 
anabledd a heneiddio, ond nad oedd llawer o bobl yn sylweddoli hyn.  
Mae diffyg tir datblygu sy'n addas ar gyfer tai yng Nghaerdydd a'r Fro.  
Nid yw llawer o gymunedau sipsiwn a theithwyr am gael tai.  A ddylem 
gynnig dewisiadau i bobl ai peidio? Gallai dewis arwain at ganlyniadau 
anfwriadol.  O ystyried bod y boblogaeth yn heneiddio, a ddylem newid 
ein hathroniaeth? Dywedodd George Jones y dylai pobl anabl fod yn 
rhan o'r penderfyniadau sy'n arwain at y dewisiadau sydd ar gael; 

 Mae'n anodd annog landlordiaid ac asiantaethau gosod i wneud 
addasiadau.  Mae sicrhau bod y stoc dai'n addasadwy ac yn cael ei 
diogelu at y dyfodol yn hanfodol er mwyn diwallu anghenion 
poblogaeth Cymru sy'n heneiddio.  Roedd pobl yn cael eu rhoi mewn 
llety rhent preifat oherwydd bod cyn lleied o stoc dai ar gael; 

 Roedd Llywodraeth Cymru ar fin cyhoeddi fframwaith ar gyfer byw'n 
annibynnol.  Roedd angen i dai i bobl anabl fod yn uwch ar yr agenda. 

 
 
Casgliad a chamau 
 
Diolchodd MH ac MI i bawb am ddod i'r cyfarfod a dywedodd ei bod yn bwysig 
iawn cael cyfarfodydd ar y cyd, yn hytrach na seilos traddodiadol.   
 
Dywedodd MI y defnyddir model meddygol o anabledd yn rhy aml ar gyfer 
angen pobl am dai, ond yn aml nad oedd gan eiriolwyr a gweithwyr allgymorth 
ALl eu hunain arbenigedd mewn cyflyrau penodol.   
 
Yna, gadawodd Aelodau'r Cynulliad y cyfarfod i fynd i sesiwn y Cyfarfod 
Llawn, ond anogwyd y rhai a oedd yn bresennol i barhau â'r drafodaeth.  
Parhaodd y drafodaeth am gyfnod byr wedyn, a oedd yn cynnwys y canlynol: 
 

 mae data am angen ar gael ar restrau aros am dai; 
 roedd y sefydliadau o gwmpas y ford yn ddigyswllt o hyd yn eu dulliau 

gweithredu, ac roedd angen dod ynghyd y tu allan i gyfarfodydd y 
grwpiau trawsbleidiol er mwyn datblygu dull gweithredu cyfunol; 

 cytunodd tair ysgrifenyddiaeth y grwpiau trawsbleidiol i gydweithio i 
lunio negeseuon allweddol i'w rhoi i Aelodau'r Cynulliad.  Byddai hyn 
yn cynnwys agenda Cenedlaethau'r Dyfodol a'r adfywiad economaidd; 

 dywedodd Anabledd Cymru fod dull gweithredu un ateb sy'n addas i 
bawb o ran tai o hyd, a diffyg personoli; 

 mae cymhelliant i'r sector tai gael ei gynrychioli ar Fyrddau 
Partneriaeth Rhanbarthol; 
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 roedd pryderon ynghylch cyflwyno Credyd Cynhwysol a'i effaith ar bobl 
a thai.  Mae'n debygol y bydd y Comisiynydd Pobl Hŷn yn gweithio 
arno dros y blynyddoedd nesaf. 

 
 
Unrhyw fater arall  
 
Nid oedd unrhyw fater arall. 


