
Rhoi cartrefi  da wrth graidd y 
cynllun adfer ôl-Covid
Papur trafod gan Cartrefi  i Gymru Gyfan ar 
gyfer y Grŵp Tai Trawsbleidiol

Mehefi n 2020

Mae Cartrefi  i Gymru Gyfan yn dwyn ynghyd sefydliadau tai allweddol yng Nghymru a’i nod 
yw sicrhau’r cyfraniad uchaf posibl o ran tai at iechyd a lles cymunedau. 

Mae’r grŵp yn darparu llais unedig ar ystod o faterion tai ac yn ddiweddar cytunwyd ar 
faniff esto tai sy’n darlunio pryderon cyfun aelodau a sut y gellir gwneud  gwelliannau 
i fywydau pobl sydd mewn angen o ran tai. Dyma’r ail fanisff esto y mae’r grŵp wedi’i 
gyfl wyno. 

Mae’r grŵp yn darparu cynrychiolaeth yng Nghyngor Partneriaeth Trydydd Sector ac yn 
darparu tystiolaeth i Lywodraeth Cymru a’r Grŵp Tai Trawsbleidiol. 



£

Beth ydym yn ei olygu 
wrth gartref da?

Pob deiliadaeth, pob cartref

Fforddiadwy 
taliadau rhent/morgais a 
chostau rhedeg y cartref

Digon o le 
ac wedi’i ddylunio’n dda

Cysylltiadau da 
yn gorfforol, yn gymdeithasol ac yn 

ddigidol gyda mynediad at wasanaethau, 
cefnogaeth a gofod y tu allan  

Yn hygyrch i 
bobl anabl  

ac wedi’i addasu ar gyfer 
byw’n annibynnol

Diogel ac yn 
sefydlog

Yn ddiogel 
y cartref a’r gymdogaeth 

gyfagos 

Cyflwr da  
y tu mewn a’r tu allan

Yn ddiwylliannol ddigonol 
er enghraifft ar gyfer 
Sipsiwn a Theithwyr

Beth mae Covid-19 wedi ei ddangos inni am bwysigrwydd cartref da 

iechyd cyhoeddus  
lles corfforol a meddyliol 
y gallu i weithio gartref ac addysgu plant gartref 
allu plant a phobl ifanc i ddysgu, datblygu, chymdeithasu a chysylltu ag eraill 

Mae Covid-19 wedi dangos yn amlwg pa mor ganolog yw cartref da i:



Mae’r argyfwng wedi dod ag annhegwch enfawr i’r amlwg rhwng cartrefi a chymunedau wrth 
ystyried cartrefi da, e.e. digartrefedd, gorlenwi, fflatiau heb fynediad i erddi. Mae wedi dangos nad 
yw’r cartref yn lle diogel i rai pobl - mae dynladdiadau domestig wedi cynyddu ers y cyfnod cloi ac 
mae rhai plant a phobl ifanc mewn perygl o drais a cham-drin gartref. Mae annigonolrwydd llety 
dros dro ac argyfwng o’i gymharu â chartrefi yn glir ac mae diffyg buddsoddiad mewn digon o dai 
cymdeithasol ac atgyweirio / uwchraddio cartrefi presennol o bob deiliadaeth.   

Mae hefyd 
wedi amlygu…

diffyg 
buddsoddiad

annigonolrwydd 
llety argyfwng a 

dros dro 

annhegwch 
enfawr

nad yw’r 
cartref yn lle 
diogel i rai 

pobl

Bydd tai yn parhau i fod yn fater iechyd cyhoeddus 
nes bod gan bawb yng Nghymru gartref da; 

mae’n fater o fywyd neu farwolaeth.



Beth sydd ei angen i roi cartrefi da wrth wraidd adferiad? 

Buddsoddiad – o arian, sylw a phobl  
Dull cynhwysfawr – rhaid iddo ymwneud â phob cartref ym mhob deiliadaeth  
Newid mewn diwylliant – trin buddsoddi mewn tai yn wirioneddol fel buddsoddiad 
iechyd, economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol   
Gwrando – i brofiadau pobl nad oes ganddynt gartref da a gweithredu i fynd i’r afael â’r 
materion a godwyd
Cyfranogiad – gan bobl sydd â phrofiad byw  
Newid system – cael gwared ar rwystrau i weithredu a mynediad, a chael dull sy’n rhoi 
pobl yn gyntaf

Gall buddsoddi mewn 
cartrefi da i bawb: 

gefnogi iechyd 
cyhoeddus 

leihau gwasgedd ar ofal 
cymdeithasol a‘r GIG    

gynhyrchu buddion 
economaidd sylweddol 

alluogi economi 
decach a mwy gwydn 

gefnogi’r symudiad 
at ddi-garbon  wneud yr hawl i dai digonol a 

Mesur Hawliau Plant a Phobl 
Ifanc (Cymru) 2011 yn realiti

ddangos sut y gellir 
rhoi Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 ar waith

leihau anghydraddoldebau 
strwythurol parhaus  

Pam rhoi cartrefi da wrth wraidd y cynllun adfer?



gydag adroddiadau gan y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd a Chomisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol 
gydag ymchwil fel Adroddiad Dichonoldeb Yr Hawl i Dai Digonol yng Nghymru
gydag adroddiadau pwyllgor perthnasol

Yr hyn sydd ei angen arnom gan Aelodau’r Senedd

I fod yn hyrwyddwr parhaus a lleisiol dros sicrhau bod tai wrth 
wraidd y cynllun adfer ôl-Covid

Beth sydd ei angen arnoch gennym ni?

Beth yw’r ffordd orau i ni eich cefnogi i fod yr hyrwyddwr 
mwyaf effeithiol posib?

Dod â phethau ynghyd: 

Her – gwaith ar y gweill (fel yr Adolygiad o Gyflenwad Tai Fforddiadwy) yng nghyd-destun 
Covid-19, ei effaith a’i oblygiadau


