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Mae “arhoswch gartref” 
yn ymadrodd a glywsom dro 
ar ôl tro yn ystod y pandemig. 

Nid yw ein cartrefi wedi cael lle mor amlwg erioed o’r blaen; fe dreuliodd 
llawer ohonom gymaint o amser ynddynt gyda chynifer o agweddau o’n 
bywydau yn troi o’u hamgylch. Nid yw ‘cartref’ erioed wedi golygu mwy. 

Mae pob etholiad yn bwysig. Ond mae’r etholiad hwn yn ymwneud â diffinio 
llwybr Cymru allan o’r caledi a achosodd y pandemig i bob un ohonom, a 
defnyddio’r flwyddyn ddiwethaf fel cyfle i edrych o’r newydd ar hen heriau, i 
godi ein huchelgeisiau ac i ddod yn ôl yn gryfach. Mae gan ganlyniad yr etholiad 
y potensial i lunio’r llwybr i ffyniant a iechyd ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Fe wnaethom gyhoeddi ein Maniffesto ‘Cartref’ ym mis Tachwedd 2020, ac mae’n 
cyflwyno cyfres o syniadau ar gyfer newid. Nid dim ond ein syniadau ni yw’r rhain. 
Maent yn ganlyniad cannoedd o sgyrsiau yn ystod Haf 2020 gyda chydweithwyr 
o gymdeithasau tai, y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. 
Rydym mor ddiolchgar am eu mewnbwn, creadigrwydd ac uchelgais i fynd i’r 
afael gyda’n gilydd â rhai o’r heriau mwyaf sy’n ein hwynebu yng Nghymru.

Ond gwyddom nad yw syniadau yn ddim byd heb gynlluniau ymarferol, 
adnoddau ac arweinyddiaeth i wneud iddynt ddigwydd. Mae’r cynllun 
gweithredu hwn yn gosod y camau yr hoffem weld Llywodraeth Cymru yn dilyn 
yr etholiad yn eu cymryd yn ei blwyddyn gyntaf a fyddai’n ein paratoi i wneud 
cynnydd gwirioneddol a chyson ar y materion sy’n cyfrif. Rydym eisiau bod yn 
bartner gweithredol a chadarnhaol ac rydym yn nodi yma ein hymrwymiadau ein 
hun i’n cefnogi i wneud cynnydd ar y cyd ar y materion sy’n cyfrif. 

Gallwch ddarllen mwy am ein syniadau am newid yn ein Maniffesto 
Cartref here. 

Creu Cymru Gwell i Bawb

Fynd i:
Gweithredu: Llywodraeth Cymru 

Buddsoddi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

Cefnogi gweithredu ar y cyd ar gyfer heriau ar y cyd

Creu lleoedd y mae pobl eisiau ynddynt

Gweithredu: Cymdeithas Tai

Ein hymrwymiad

https://hereforhomes.org.uk/cy/hafan#download-manifesto


Gweithredu: Llywodraeth Cymru 
Fynd i: Ein hymrwymiad

Gwaithredu: Cymdeithas Tai

2 / 11

1. Gweithredu: Llywodraeth Cymru
Buddsoddi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol 

Gwyddom y bydd yn rhaid i Lywodraeth Cymru yn dilyn yr etholiad wneud cyfaddawdau anodd. Byddwn angen rhaglen fuddsoddi gytbwys sy’n gwneud i bob punt 
weithio’n galed i roi hwb economaidd, yn ogystal â bod o fudd i iechyd a llesiant y genedl gyfan a chenedlaethau’r dyfodol. Bydd buddsoddi mewn ffordd sydd o fudd i 
genedlaethau’r dyfodol, gan roi sicrwydd cyllido tymor hirach ac ailfantoli gwariant o argyfwng i atal dros amser i gyd yn cefnogi symud tuag at economi sy’n seiliedig ar 
egwyddorion llesiant.

Ein syniadau ar gyfer newid Gweithredu – y 100 diwrnod cyntaf Gweithredu – y 12 mis cyntaf Pam fod yn rhaid i ni weithredu nawr

I gefnogi symud at economi 
sy’n seiliedig ar egwyddorion 
llesiant, dylai Llywodraeth 
Cymru sefydlu rhaglen 
buddsoddiad 5-mlynedd, 
£1.5bn o 20,000 o gartrefi 
cymdeithasol newydd 
effeithol o ran ynni ac 
ychwanegu cyflymder 
a sicrwydd at y broses 
ddatblygu 

• Cyflenwi cyllideb sy’n cadarnhau o leiaf 
£250m o Grant Tai Cymdeithasol a 
2021/22 a chynnydd dangosol uwchben 
hyn dros dymor y Senedd.

• Cwblhau trefniadau ar gyfer 
fframwaith newydd ar gyfer y Grant Tai 
Cymdeithasol.

• Sicrhau fod y fframwaith newydd yn 
ymateb i angen tai a phwysau lleol.

• Ymrwymo i drefniadau cyllideb aml-flwyddyn, 
hirdymor ar gyfer y Grant Tai Cymdeithasol i roi 
sicrwydd hirdymor a chynyddu nifer y cartrefi a 
adeiledir.

• Gweithredu’n llawn argymhelliad yr Adolygiad 
Annibynnol ar Dai Fforddiadwy i gyfuno a ffocysu 
gwariant cyfalaf a refeniw. Gallai hyn gynnwys 
cyfuno potiau cyllid tebyg i gronfa cyfalaf trosiant 
digartrefedd. 

• Buddsoddi mewn cynllunio fel gwasanaeth 
cyhoeddus hanfodol i sicrhau y caiff awdurdodau 
lleol eu galluogi i gyflenwi cynllunio ansawdd uchel 
ac effeithiol i hwyluso adeiladu cartrefi newydd.

• Bydd adeiladu 20,000 o cartrefi cymdeithasol yn: 

 » Cefnogi dros 7,000 o swyddi a 3,000 o gyfleoedd 
hyfforddiant eang ar draws Cymru 

 » Cynhyrchu bron £2bn o allbwn economaidd1

• Ar hyn o bryd mae cymdeithasau tai yn buddsoddi 
85c ym mhob punt yng Nghymru – byddai’r rhaglen 
buddsoddiad cyfalaf a amlinellir yma yn eu cefnogi 
i gynyddu cyfran buddsoddiad lleol i 90c yn y bunt2 

• Bydd cymdeithasau tai yn cyfateb buddsoddiad y 
llywodraeth mewn cartrefi newydd ar sail punt am 
bunt gan ddod â gwerth am arian i’r trethdalwr.

• Gwelodd Awdurdodau Cynllunio Lleol doriad o 
fwy na 50% yn eu cyllidebau dros y pum mlynedd 
ddiwethaf.3

I gefnogi symud at 
economi sydd â’i ffocws 
ar egwyddorion llesiant, 
dylai Llywodraeth Cymru 
fuddsoddi mewn pecyn 
ysgogiad 10-mlynedd, £4bn, 
a gefnogir gan gymysgedd o 
gyllid cyhoeddus a phreifat, 
i ôl-osod tai cymdeithasol 
erbyn 2030

• Cytuno ar Safon Ansawdd Tai 
Cymru newydd ar gyfer landlordiaid 
cymdeithasol sy’n cynnwys cynyddu 
uchelgais ar ddatgarboneiddio gyda 
hyblygrwydd ar gyfer cartrefi na fydd yn 
cyrraedd Tystysgrif Perfformiad Ynni A

• Cynnal a chyhoeddi model deinamig o 
gost-fesul-eiddo o ddatgarboneiddio 
yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd o’r 
Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 
a phrofiad o ledaenu.

• Yn seiliedig ar Safon Ansawdd Tai Cymru newydd 
a’r hyn a ddysgwyd o’r Rhaglen Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio, ymrwymo i raglen deng mlynedd o 
gyllid i gefnogi landlordiaid cymdeithasol i gyflenwi 
datgarboneiddio cartrefi presennol

• Gweithio gyda chymdeithasau tai a chwmnïau 
ynni ar ddichonoldeb model cyllid sy’n denu 
buddsoddiad ychwanegol yn seiliedig ar yr 
arbedion i filiau ynni

• Gweithio gyda cholegau, darparwyr sgiliau a 
chyflogwyr i feithrin y sgiliau a’r cadwyni cyflenwi 
sydd eu hangen i gyflenwi gwaith datgarboneiddio

• Bydd buddsoddi i wneud cartrefi presennol yn 
gartrefi mwy effeithiol o ran ynni yn rhoi hwb 
economaidd lleol. Byddai adnewyddu hanner 
cartrefi cymdeithasau tai yng Nghymru dros 
dymor nesaf y llywodraeth yn cefnogi dros 12,000 
o swyddi, 3,000  gyfleoedd hyfforddiant ac yn 
creu £2.5bn mewn allbwn economaidd.

• Gallwn gadw pobl yn annibynnol gartref am 
hirach. Gallai uwchraddio cartrefi arwain at 39% 
yn llai o dderbyniadau i ysbyty ar gyfer cyflyrau 
cylchrediad a’r ysgyfaint.

1. https://chcymru.org.uk/uploads/general/2018_Economic_Impact_of_Welsh_HA_sector_Report_FINAL.pdf
2. ibid
3. https://www.rtpi.org.uk/media/7219/plan-the-wales-we-need-2021-final.pdf
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Ein syniadau ar gyfer newid Gweithredu – y 100 diwrnod cyntaf Gweithredu – y 12 mis cyntaf Pam fod yn rhaid i ni weithredu nawr

Er mwyn cefnogi economi 
sydd â’i ffocws ar egwyddorion 
llesiant, dylai Llywodraeth 
Cymru ailgyfeirio gofal 
cymdeithasol tuag at ansawdd 
a gwerth cymdeithasol, 
drwy gynyddu cyllid gofal 
cymdeithasol.

• Galluogi comisiynwyr lleol a 
rhanbarthol i warantu’r cyflog byw 
gwirioneddol i staff gofal a chymorth 
drwy roi cynllun yn ei le i gyllido hyn.  

• Sicrhau fod y gyllideb gyntaf yn amlinellu map 
ffordd cyllid i ddarparu cyllid teg hirdymor ar gyfer 
gofal cymdeithasol

• Datblygu methodoleg ffi cenedlaethol gyda 
thystiolaeth sy’n diwallu gwir gost darparu gofal 
ansawdd uchel ac sy’n galluogi darparwyr i dalu o 
leiaf y Cyflog Byw Gwirioneddol, fel rhan o waith i 
ddatblygu Fframwaith Comisiynu Cenedlaethol.

• Cyd-gynhyrchu deilliannau gwerth cymdeithasol 
clir gyda chomisiynwyr, darparwyr,  y gweithlu a 
defnyddwyr gwasanaeth a rhoi dull cyson o fesur y 
deilliannau cyffredin hyn.

• Gweithio gyda chymdeithasau tai i ymchwilio a 
chefnogi llwybrau i ostwng effaith carbon ar draws 
eu hystâd.

• Rhagwelir y bydd pwysau ar ofal cymdeithasol yn 
cynyddu gan tua 4.1% y flwyddyn mewn termau 
gwirioneddol. Byddai angen £1. bn ychwanegol 
erbyn 2030/31, yn cynyddu i £2.3bn o £1.3bn yn 
2015/16.4

4. https://www.health.org.uk/publications/reports/the-path-to-sustainability
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Cefnogi gweithredu ar y cyd ar gyfer heriau ar y cyd

Mae’r amodau sy’n ein cefnogi i fyw bywydau iach a bodlon yn eang: nid cyfrifoldeb un asiantaeth yn unig yw ein mynediad i arian ac adnoddau; lefel ein haddysg a sgiliau; 
argaeledd gwaith da; ansawdd a sicrwydd ein cartrefi a’n hamgylchedd. Gallai cydlynu’n well gyda phartneriaid cymunedol, tebyg i gymdeithasau tai, roi cefnogaeth ar gam 
llawer cynharach, gan atal pethau rhag gwaethygu i bwynt argyfwng, gan gadw pobl yn eu cartrefi a’u cymunedau cyhyd ag sydd modd. Mae gan ailgynllunio’r system fel ei 
bod yn cefnogi gweithio partneriaeth y potensial i fod yn drawsnewidiol ynghyd â gweithredu gyda ffocws ac ar y cyd ar y materion sy’n effeithio ar ein gallu i fyw’n dda.

Ein syniadau ar gyfer newid Gweithredu – y 100 diwrnod cyntaf Gweithredu – y 12 mis cyntaf Pam fod yn rhaid i ni weithredu nawr

Gwella systemau, 
partneriaethau a phrosesau 
i’w gwneud yn haws 
cydweithio ar y materion 
sy’n penderfynu ein 
cyfleoedd o fyw’n dda 

• Dylai Llywodraeth Cymru 
ychwanegu eglurdeb at y tirlun 
partneriaethau presennol drwy 
nodi sut y dylai strwythurau 
partneriaeth presennol gydweithio. 
Dylai hyn gynnwys rhoi ystyriaeth i 
sut y gall partneriaethau presennol 
gydweithio gyda gwasanaethau 
anstatudol.

• Dylid sefydlu grŵp traws-
lywodraeth o uwch swyddogion, 
yn adrodd i Brif Weinidog Cymru, 
i ddatblygu a chyflenwi cynllun 
cyflenwi uchelgeisiol traws-sector i 
fynd i’r afael ag anghydraddoldeb 
iechyd.

• Yn unol â chanfyddiadau’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus 
ar Ddeddf Cenedlaethau’r Llywodraeth5, dylai 
Llywodraeth Cymru nodi a chyhoeddi cerrig milltir yn 
ôl gofynion adran 10 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015 ac adolygu a chyhoeddi 
dangosyddion llesiant diwygiedig o fewn 6 mis o’r 
etholiad.

• Dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio’r cerrig milltir, 
dangosyddion a nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol i sicrhau bod gofynion rheoleiddiol 
Llywodraeth Cymru, trefniadau atebolrwydd a 
dangosyddion perfformiad yn gydnaws gyda’r nodau, 
cerrig milltir a dangosyddion.

• Dylai Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth i gamau sy’n 
ailgydbwyso gwariant ymaith o argyfwng i atal hirdymor 
dros dymor nesaf y Senedd, a darparu’r cyllid trosiant 
angenrheidiol i gefnogi’r newid hirdymor i ddull ataliol a 
seiliedig ar iechyd cyhoeddus.

• Dylai Llywodraeth Cymru adrodd yn flynyddol i’r 
Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar y gyfran o wariant a 
gyfeirir tuag at wasanaethau ataliol a’i chynlluniau i 
newid y gyfran dros gyfnod.

• Rydym yn talu am ofal argyfwng. Dim 
ond 15-20% o iechyd a llesiant cenedl sy’n 
dibynnu ar wasanaethau gofal iechyd ac 
eto caiff dros 50% o gyllideb Llywodraeth 
Cymru ei dyrannu i wariant ar iechyd, gyda 
75% o’r gwariant hwnnw yn canolbwyntio ar 
wasanaethau aciwt.6

5. https://senedd.wales/media/sjrp5vm0/cr-ld14223-e.pdf
6. https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2018/12/2018-11-29-FGC-Budget-Recommendations-ENG.pdf
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Ein syniadau ar gyfer newid Gweithredu – y 100 diwrnod cyntaf Gweithredu – y 12 mis cyntaf Pam fod yn rhaid i ni weithredu nawr

Dod â digartrefedd i ben 
drwy weithredu argymhellion 
y Grŵp Gweithredu ar 
Ddigartrefedd

• Mae’n rhaid i ni sicrhau yr hyn a 
gyflawnwyd yn ystod y pandemig 
i ostwng digartrefedd stryd a 
chefnogi symud i ailgartrefu cyflym. 

• Dylai Llywodraeth Cymru gynnal 
adolygiad o’r system dyraniadau tai 
cymdeithasol

• Cyflwyno cynlluniau i gasglu 
set data arddull COPA i gefnogi 
gwneud polisi seiliedig ar 
dystiolaeth ar ddigartrefedd. 

• Ymchwilio’r adnoddau a’r dulliau 
ymarferol a fyddai’n gwneud hawl i 
dai digonol yn ymarferol

• Cytuno ar ‘fframwaith deilliannau dod â digartrefedd 
i ben’ i helpu cydweithredu rhwng holl wasanaethau 
cyhoeddus Cymru, darparwyr tai a darparwyr cymorth. 
Dylid alinio’r fframwaith gyda’r nodau llesiant, 
dangosyddion a cherrig milltir.

• Dylai awdurdodau lleol gytuno ar gynlluniau ailgartrefu 
cyflym sy’n dynodi’r camau gweithredu a gymerir 
yn lleol i sicrhau fod cefnogaeth ar gael i gynnal 
tenantiaethau presennol a gweithredu ailgartrefu 
cyflym.

• Cyhoeddi cronfa drosiant 3-blynedd i gefnogi 
symud i ailgartrefu cyflym a Tai yn Gyntaf seiliedig 
ar ddadansoddiad o’r angen a nodir yn y cynlluniau 
ailgartrefu cyflym.

• Setliad cyllid dangosol 4 mlynedd cysylltiedig â 
chwyddiant i gefnogi’r gweithgareddau sy’n atal 
digartrefedd drwy’r Grant Cymorth Tai.

• Fel rhan o’r Glymblaid Dod â Digartrefedd Ieuenctid i 
Ben, cytunwn y dylai strategaeth newydd ar Dlodi Plant, 
sy’n cynnwys cynlluniau ar gyfer tai addas, diogel a 
fforddiadwy fod yn flaenoriaeth ar draws y llywodraeth.

• Mae dod â digartrefedd i ben yn llawer mwy 
cymhleth na dim ond darparu cartref i rywun. 

• Mae cymdeithasau tai eisoes yn gweithio 
mewn partneriaethau lluosog yn lleol, gan 
anelu i atal pobl rhag colli eu cartrefi a rhoi’r 
gefnogaeth angenrheidiol i sicrhau bod 
tenantiaethau newydd yn llwyddiant ar gyfer 
rhai sy’n gadael digartrefedd.

• Mae’r partneriaethau lleol hyn wedi dynodi 
nad yw’r model presennol o ddarparu 
gwasanaeth bellach yn addas i’r diben. Mae 
angen i ni barhau i weithio i ddiwygio’r 
ffordd yr awn i’r afael â digartrefedd yng 
Nghymru, gan symud tuag at Tai yn Gyntaf 
ac ailgartrefu cyflym. Bydd angen cyllid 
trosiannol a setliad cyllido sefydlog yn y 
dyfodol ar gyfer hyn.

• Tu hwnt i’r effaith sylweddol ar fywydau 
dinasyddion, mae arbedion pellach i’w 
gwneud i’r pwrs cyhoeddus, gyda phob £1 
a werir ar y Grant Cymorth Tai yn arwain at 
£1.40 mewn arbedion mewn mannau eraill 
yng nghyllideb Cymru.7

7. https://www.cymorthcymru.org.uk/files/3316/0090/3743/Evidencing_the_Impact_of_HSG_in_Wales_2020.pdf
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Creu lleoedd y mae pobl eisiau ynddynt

Mae’r cyfnodau clo wedi rhoi ymdeimlad dyfnach i lawer ohonom o hyblygrwydd y cartrefi yr ydym yn byw ynddynt, y gwasanaethau y dibynnwn arnynt i barhau’n iach a’r 
man yr ydym yn byw ynddo. Ni fu hyn yn brofiad cyfartal. Mae gan y gofod (dan do a hefyd tu allan), cynllun a chysylltedd ein cartrefi ddylanwad mawr ar ein gallu i addasu i 
newid mewn amgylchiadau, bydded hynny yn iechyd neu economaidd. A chaiff y lleoedd yr ydym yn byw, gweithio, chwarae a dysgu ynddynt eu herio a’u trawsnewid wrth 
i bawb ohonom addasu i fywyd ar ôl y pandemig.

Ein syniadau ar gyfer newid Gweithredu – y 100 diwrnod cyntaf Gweithredu – y 12 mis cyntaf Pam fod yn rhaid i ni weithredu nawr

Dylai Llywodraeth Cymru yn 
dilyn yr etholiad ddatblygu 
strategaeth drosfwaol a 
galluogol ar gyfer canol trefi 
gyda lle canolog i gartrefi.

• Sicrhau fod ei fframwaith Grant Tai 
Cymdeithasol newydd yn cefnogi 
byw yng nghanol trefi ac yn hyblyg i 
gostau datblygiadau cymhleth.

• Ymwreiddio diwylliant o greu 
lleoedd mewn canol trefi drwy 
greu cronfa newydd Trawsnewid 
Trefi, sy’n gweithio ar y cyd gyda 
buddsoddiadau tai presennol. Dylai 
hyn roi ystyriaeth i gostau llawn 
buddsoddiad ac adfywio yn cynnwys 
seilwaith gwyrdd a glas.

• Rhannu arfer da a dysgu gan eraill, 
yn cynnwys prosiectau arddangos 
Llywodraeth yr Alban

• Adolygu rôl Hawliau Datblygu a Ganiateir 
wrth hwyluso ychwanegu mwy o gartrefi 
i ganol trefi. Mae’n rhaid i hyn ystyried 
y gwersi o fannau eraill, gan gydbwyso’r 
angen am gartrefi ansawdd uchel a braf 
gyda chyflymder ac ystwythder yn y system 
cynllunio.

• Ystyried sut i greu diwylliant o arloesi yn y 
system cynllunio mewn ymateb i leoedd 
gwag hirdymor – manwerthu a masnachol 

– ar y stryd fawr. Dylai hyn gynnwys rhoi 
ystyriaeth i ddefnydd Gorchmynion 
Datblygu Lleol a Hawliau Datblygu a 
Ganiateir

• Mae COVID-19 yn bygwth cyflymu a gwaethygu yr heriau 
sy’n wynebu trefi

 » Dim ond Caerdydd a ragwelir fydd â’i phoblogaeth 
oedran gwaith yn tyfu dros y 15 mlynedd nesaf.8

 » Mae chwech o drefi yng Nghymru yn yr ugain uchaf o 
drefi gyda’r llesiant cymdeithasol isaf.9

 » Mae tair o drefi Cymru yn yr ugain lle gyda’r lefelau 
uchaf o amddifadedd cymdeithasol.10

 » Yng Nghymru mae deg o’r ugain tref ar draws y Deyrnas 
Unedig gyda’r lefelau uchaf o amddifadedd llwyr11

8. Community Housing Cymru & Savills, Housing Horizons: Establishing the Challenge, 2017
9. Centre for Towns, The effect of the COVID-19 pandemic on our towns and cities, 2020
10. Ibid
11. Ibid
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Cartref

Ein syniadau ar gyfer newid Gweithredu – y 100 diwrnod cyntaf Gweithredu – y 12 mis cyntaf Pam fod yn rhaid i ni weithredu nawr

Dylai Llywodraeth Cymru roi 
mesurau ar waith i ddod ag 
allgau digidol i ben

• Comisiynu ymchwil i ddeall y 
rhwystrau sy’n wynebu’r rhai nad 
ydynt yn ymwneud gyda digidol, 
yn cynnwys ffocws penodol ar 
denantiaid tai cymdeithasol.

• Targedu darparwyr tai cymdeithasol 
fel rhan o unrhyw estyniad o raglen 
Rhwydwaith Sector Cyhoeddus 
Cymru.

• Datblygu pecyn cymorth ar gyfer tai 
cymdeithasol yng Nghymru.

• Ymchwilio cyfleoedd i ddiffinio 
cymdeithasau tai fel safleoedd 
allweddol ar gyfer dysgu o fewn 
strategaethau sgiliau digidol a 
gweithio gyda chymdeithasau i 
adeiladu ar arfer da i greu dull mwy 
cydlynol ar draws Cymru.  

• Creu isafswm safon byw digidol ar gyfer 
Cymru sy’n cynnwys llinell sylfaen a 
gydnabyddir am yr hyn mae’n ei olygu i fod 
wedi cynnwys yn ddigidol.

• Ymgynghori gyda landlordiaid cymdeithasol 
i sicrhau y rhoddir sylw digonol i gysylltedd 
digidol yn Safonau Ansawdd Tai Cymru ar 
gyfer cartrefi presennol.

• Adolygu effeithlonrwydd Rheoliadau 
Adeiladu a Dogfen R Gymeradwy yng 
nghyswllt cyfathrebu electronig cyflym 
iawn i sicrhau y gwneir darpariaeth ddigidol 
ddigonol ar gyfer pob cartref yng Nghymru.

• Gweithio gyda’r diwydiant adeiladu yn 
ehangach i ddeall effaith rheoliadau 
adeiladu cyfredol ar gysylltedd digidol mewn 
cartrefi newydd.

• Cynnwys gwella mynediad o fewn tai 
cymdeithasol fel maen prawf allweddol 
wrth ailfuddsoddi cyllid a ddychwelwyd 
drwy ymestyn band eang cyflym iawn i wella 
cysylltedd digidol drwy ymyriadau seilwaith 
wedi’u targedu.

• Gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau 
yng Nghymru a thîm cynyddu incwm 
Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael ag 
effaith allgau digidol ar allu tenantiaid tai 
cymdeithasol i gael mynediad ar-lein i fudd-
daliadau, yn neilltuol y rhai sy’n ddigidol yn 
ddiofyn.

• Mae cymdeithasau tai yng Nghymru wedi gweld nifer 
y tenantiaid sy’n hawlio Credyd Cynhwysol yn cynyddu 
gan 44% neu dros 11,000 unigolyn rhwng Mawrth 2020 
a Mawrth 202112. Mae mynediad i’r Credyd Cynhwysol 
yn ddigidol yn ddiofyn. fodd bynnag, gwyddom fod 17% 
o breswylwyr tai cymdeithasol wedi eu hallgau’n ddigidol 
ac felly ni fyddent yn medru rheoli eu budd-daliadau ar-
lein heb gael cymorth.

• Mae mynediad cyfartal i swyddi, dysgu a chyfleoedd 
hyfforddiant yn dibynnu mwy nag erioed ar fynediad 
digidol. Mae 10% o bobl yng Nghymru yn dal heb fod ar-
lein ac mae 17% o breswylwyr tai cymdeithasol wedi eu 
hallgau’n ddigidol – amcangyfrif o 60,000 o breswylwyr.13

• Mae allgau digidol yn ddrud i bobl. Mae aelwydydd heb 
fod r-lein yn colli arbedion o £560 y flwyddyn o siopa a 
thalu biliau ar-lein.14

• Mae allgau digidol yn ddrud i’r pwrs cyhoeddus. Gallai 
pob cysylltiad a wneir gan y cyhoedd gyda darparydd 
gwasanaeth, a phob trafodiad ar-lein na wnaethpwyd ar-
lein yn flaenorol, arbed rhwng £3 a £12 fesul trafodiad i’r 
darparydd gwasanaeth.15

12. CHC survey of its membership
13. National Survey for Wales 2019-20 23
14. gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-08/111215-digital-inclusion-economic-social-benefits-en.pdf 24
15. Ibid
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2. Gweithredu: cymdeithasau tai 
Mae hwn yn gynllun gweithredu ar gyfer Llywodraeth Cymru yn dilyn yr etholiad. Fodd bynnag, gwyddom mai anaml mae’r heriau a’r cyfleoedd sy’n ein hwynebu yng 
Nghymru yn gyfrifoldeb unrhyw un asiantaeth. Bydd angen ymdrech gydlynol a chadarn wrth symud ymlaen. Mae cymdeithasau tai yn sefyll yn barod i chwarae eu rhan.

Yma nodwn y camau gweithredu y byddwn yn eu cymryd fel sector dros flwyddyn gyntaf y llywodraeth newydd a rhai enghreifftiau o’r gwaith sydd eisoes yn mynd 
rhagddo sy’n rhoi bloc adeiladu ar gyfer gweithredu. 

Ein hymrwymiad Camau gweithredu o fewn y 12 mis cyntaf Adeiladu ar lwyddiant

Byddwn yn ddatblygwyr 
cyfrifol, yn darparu 
cartrefi ansawdd uchel 
ar draws pob daliadaeth 
sy’n fforddiadwy a 
hygyrch i bobl leol a 
buddsoddi i greu lleoedd 
y mae pobl eisiau byw 
ynddynt.

Byddwn yn cymryd rhan weithgar yn 
fframwaith newydd y Grant Tai Cymdeithasol, 
gan ymchwilio cyfleoedd i weithio mewn 
partneriaeth i gyflawni yn gyflym ac yn 
bwrpasol.

Byddwn yn gwneud i arian cyhoeddus fynd 
ymhellach drwy gyfateb ar gyfartaledd bob £1 
a fuddsoddir mewn adeiladu tai cymdeithasol 
newydd drwy gael mynediad i £4 biliwn o gyllid 
cyhoeddus i fuddsoddi mewn lleoedd a phobl 
leol.

Ym mis Ionawr 2021, dechreuodd Pobl a Tai Coastal waith ar safle Fferm Gwynfaen, ger Abertawe, 
ar ddatblygiad sy’n “dangos dull o greu lleoedd a chreu cymunedau cynaliadwy fydd yn gosod y 
safon ar gyfer datblygiadau preswyl y dyfodol yng Nghymru”.16

Caiff 144 o gartrefi carbon isel eu datblygu gan ddwy gymdeithas tai ar y safle ar safle mawr 
sy’n ymwreiddio egwyddorion creu lleoedd i sicrhau fod gan breswylwyr  ofod gwyrdd ar gael ar 
garreg eu drws, cysylltiadau y gelir cerdded iddynt i gyraedd yr ardaloedd gwledig o amgylch a 
phensaernïaeth gyfoes a ysbrydolwyd gan y cyd-destun gwledig a’u hadeiladu gyda deunyddiau 
carbon isel a gyrchir yn lleol.

Bydd cyllid o Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru yn golygu y bydd y cartrefi yn cyrraedd y lefelau 
uchaf o effeithiolrwydd ynni. Cyflawnir hyn drwy gyfuniad o baneli solar, storfa batri ac adfer gwres, 
gan olygu y rhagwelir y bydd y cartrefi yn cyrraedd lefelau carbon sero-net.

Byddwn yn chwarae ein 
rhan i gefnogi cadwyni 
cyflenwi lleol cryf i 
wneud cartrefi presennol 
yn effeithiol o ran ynni.

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid 
lleol i ddatblygu cadwyn gyflenwi leol a all 
ymateb i a dal y buddsoddiad sy’n deillio 
o ddatgarboneiddio graddfa eang tai 
cymdeithasol o fewn yr economi lleol.

Sefydlwyd Sefydliad Copr Tai Tarian yn 2016 i roi llwybr yn ôl i gyflogaeth i bobl sy’n ei chael yn 
anodd canfod gwaith. Mae’r Sefydliad Copr yn cynnig contract 12- mis i’r sawl sy’n cymryd rhan i roi 
sefydlogrwydd wrth iddynt gwblhau cyrsiau hyfforddiant a chael cymwysterau.

Gan weithio gyda chontractwyr lleol, bu gan y rhai a gymerodd ran yn y raglen rôl allweddol wrth 
gyflawni rhaglen gwelliannau allanol Tai Tarian. Yn 2019, gwelodd hyn y cwmni lleol RT Contractors 
yn gwella gerddi tua 7,000 o gartrefi Tai Tarian, gyda’r rhai a gymerodd ran yn y rhaglen a rôl 
allweddol.

Mae 47 o bobl wedi cymryd rhan ers lansiwyd y cynllun yn; yn 2019, canfu chwech o’r rhai a 
gymerodd ran yn y cynllun waith gyda chwmnïau lleol yn cynnwys RT Contractors a Tata Steel fel 
canlyniad i’r profiad a’r sgiliau a enillwyd.17

16. http://dcfw.org/design-commission-publishes-places-for-life-ii/
17. https://www.taitarian.co.uk/about-us/news/more-success-for-tai-tarian-s-copper-foundation/
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Ein hymrwymiad Camau gweithredu o fewn y 12 mis cyntaf Adeiladu ar lwyddiant

Byddwn yn chwarae 
ein rhan i ddod â 
digartrefedd yng 
Nghymru i ben.

Byddwn yn parhau i ledaenu mynediad i dai 
cymdeithasol.

Byddwn yn gweithio tuag at weithredu ein 
hymrwymiad i atal achosion o droi allan o dai 
cymdeithasol rhag datblygu’n ddigartrefedd.

Tai Ffres yw darparydd digartrefedd cyntaf Cymru yn benodol ar gyfer pobl ifanc. Cafodd ei 
ysbrydoli gan gymdeithasau tai ieuenctid yn Ffindir ac Awstralia, yn ogystal â diffyg tai arbenigol ar 
gyfer pobl ifanc yng Nghymru. Wedi’i gyflwyno fel partneriaeth rhwng United Welsh a Llamau, mae’n 
darparu tai addas ar gyfer pobl ifanc – yn y lleoedd maent eisiau byw ynddynt ac ar brisiau y gallant 
fforddio. Mae’n anelu i gynnig 16 cartref i bobl ifanc yn 2021/22. Bu cyd-gynhyrchu wrth galon 
gwneud penderfyniadau a chafodd y prosiect ei seilio ar farn pobl ifanc. Bydd y bwrdd ieuenctid, sy’n 
cynnwys pobl ifanc gydag amrywiaeth o brofiadau, yn sicrhau fod hyn yn parhau i’r dyfodol.

Byddwn yn sicrhau 
fod ein cartrefi yn 
fforddiadwy

Bydd fforddiadwyedd ac ymgyfraniad 
tenantiaid yn ganolog mewn polisïau rhent 
lleol sy’n llywio ein penderfyniadau. Byddwn 
yn datblygu ymhellach ein hegwyddorion 
fforddiadwyedd a’r dulliau sydd ar gael i 
ddeall effaith penderfyniadau ar rent a thâl 
gwasanaeth ar ein tenantiaid.

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi datblygu Model Rhent Byw ar y cyd gydag Aelodau Bwrdd, y 
corff democrataidd a thenantiaid i gysylltu rhenti targed gydag incwm cyfartalog aelwydydd. Ar ôl 
etifeddu strwythur rhent gyda channoedd o wahanol renti ar gyfer anheddau tebyg, mae Cartrefi 
Cymoedd Merthyr yn anelu i gynyddu tegwch a thryloywder drwy ostwng i 12 set o renti. O fis 
Ebrill 2020 cafodd y cyfanswm tâl am lety i bobl sengl yn unig ei ostwng i Gyfradd Rhannu Ystafell 
y Lwfans Tai Lleol i sicrhau fod hyn yn wirioneddol fforddiadwy. Cafodd taliadau gwasanaeth eu 
hadolygu hefyd i wneud yn siŵr eu bod yn deg, fforddiadwy ac yn adlewyrchu’r gwasanaethau a 
ddarparwyd drwy’r pandemig. Caiff tenantiaid eu diogelu rhag amrywiadau sylweddol yn eu Rhent 
Byw drwy ddefnyddio gwybodaeth am enillion cyfartalog chwartel is 3- blynedd o’r Arolwg Blynyddol 
o Oriau ac Enillion. Bu mabwysiadu rhent byw yn gynnar yn fanteisiol i Gartrefi Cymoedd Merthyr. 
Mae ganddynt yn awr well dealltwriaeth o fforddiadwyedd ar gyfer Cartrefi Cymoedd Merthyr a’u 
tenantiaid, a model yn ei le y gellir ei addasu i weddu i anghenion.

Byddwn yn hyrwyddo ac 
yn cefnogi cynhwysiant 
digidol

Byddwn yn gweithio gyda thenantiaid i gefnogi 
mynediad i’r offer, cysylltedd a hyfforddiant 
i wella hyder. Byddwn yn rhoi cefnogaeth i’r 
rhai sydd angen cysylltiad rhyngrwyd i gael 
mynediad i fudd-daliadau a chymorth ariannol 
arall. Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid 
lleol a chenedlaethol i fynd i’r afael â rhwystrau 
i gynhwysiant digidol ac i rannu a hybu arfer da.

Mae cymdeithasau tai yn cefnogi tenantiaid i gael mynediad i’r offer maent ei angen i fynd ar-lein 
ac aros mewn cysylltiad. Mewn partneriaeth gyda fferm wynt Gwynt y Môr, mae Cartrefi Conwy 
wedi trefnu cynllun LOAN IT. Caiff 50 dyfais gyda SIM parod i’r rhyngrwyd eu benthyg i denantiaid 
heb brofiad blaenorol o ddefnyddio’r rhyngrwyd, ynghyd â chefnogaeth dros gyfnod o dri mis  gan 
wirfoddolwyr a hyfforddwyd. Ar ddiwedd y cyfnod bydd Cartrefi Conwy yn ceisio sicrhau offer TG a 
roddwyd gan fusnesau leol ar sail barhaol, a glanhau ac ail-fenthyca’r dyfeisiau gwreiddiol ynghyd â’r 
gefnogaeth i fwy o denantiaid.

Byddwn yn buddsoddi 
amser ac adnoddau i 
feithrin ymddiriedaeth ac 
ymgysylltu y gymuned

Byddwn yn adeiladu ar bartneriaethau a’n 
profiad yn ystod y pandemig a herio ein hunain 
ar sut y gallwn uchafu ein heffaith yn lleol.

Byddwn yn dysgu o’n profiad ac adborth gan 
denantiaid i wella ansawdd ein gwasanaethau 
yn barhaus. 

Mae cymdeithas tai Hafod yn gweithredu model Hyfforddiant Cymdogaeth lle mae hyfforddwyr yn 
cynnig cefnogaeth gynnar bersonol a phwrpasol i hyrwyddo annibyniaeth a llesiant. Mae’r model yn 
seiliedig ar berthynas ac mae hyfforddwyr yn gweithio gyda unigolion i ddeall gobeithion a nodau 
yr unigolyn ac yna helpu i greu’r amodau iddynt ffynnu mor annibynnol ag sydd modd. Drwy edrych 
tu hwnt i ffiniau traddodiadol, mae’r adroddiadau yn rhoi cyfle i roi cefnogaeth bellach i weithio 
partneriaeth er mwyn cael symud tuag at weithredu atal.
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Ein hymrwymiad Camau gweithredu o fewn y 12 mis cyntaf Adeiladu ar lwyddiant

Byddwn yn gweithio 
mewn partneriaeth i 
weithredu yn erbyn 
heriau a gaiff eu rhannu.

Caiff ein cod llywodraethiant ei gryfhau i 
adlewyrchu pwysigrwydd gweithio partneriaeth 
wrth gyflawni ein diben cymdeithasol.

Bydd safle Gofal Ychwanegol newydd Awel y Dyffryn Grŵp Cynefin yn cynnig cymuned agos i 
bobl 60 oed a hŷn sy’n byw yn Sir Ddinbych yn ogystal â mynediad i ofal a chymorth 24-awr. Mae’r 
safle £12m, sy’n cynnwys 66 fflat a gerddi wedi eu tirlunio, yn hyrwyddo ffordd gymdeithasol o fyw. 
Mae’r safle yn ychwanegiad hollbwysig i Sir Ddinbych ac mae’n galluogi pobl hŷn i barhau i fyw’n 
annibynnol gyda sicrwydd fod bob amser fynediad i ofal a chymorth. Datblygwyd y cynllun mewn 
partneriaeth gyda Chyngor Sir Ddinbych ac mae eisoes wedi arwain at fuddsoddiad lleol sylweddol 
gyda 80% o’r isgontractwyr a phrif gyflenwyr yn dod o fewn 30 milltir a phrentisiaid lleol o Goleg 
Llandrillo a hyfforddeion eraill yn manteisio o brofiad gwaith.

Byddwn yn gwneud i 
bob cysylltiad gyfrif, gan 
rannu ein gwybodaeth 
a chrebwyll lleol gyda 
phartneriaid i sicrhau 
fod gwasanaethau yn 
gweithio i unigolion 
a defnyddio ein pobl, 
gofodau cymunedol 
ac adeiladau i gefnogi 
grwpiau a mannau lleol a 
gwneud gwasanaethau’n 
fwy cynaliadwy, 
adnewyddadwy a 
hygyrch.

Byddwn yn ymchwilio gyda phartneriaid lleol 
sut y gallwn ddefnyddio ein gwybodaeth 
leol a’n safle o fewn cymunedau i gefnogi 
darpariaeth gwasanaeth sydd wedi targedu yn 
well ac yn fwy ymatebol.

Bu Tai Taf yn cyfathrebu negeseuon am frechlynau yn y gymuned, yn neilltuol o fewn grwpiau 
a ddynodwyd fel bod yn manteisio llai ar frechlynau, yn defnyddio adnoddau a gafwyd gan 
Lywodraeth Cymru. Lle gwyddant fod tenantiaid yn teimlo ychydig yn fwy pryderus am dîm yn 
mynd mewn i’w cartrefi,  bu staff Taf yn gofyn os cawsant eu brechlyn eto a defnyddio hynny fel 
cyfle i siarad am y brechlyn ynghyd â’r mesurau diogelwch eraill sydd yn eu lle i roi mwy o hyder 
pan fydd y tîm yn mynd mewn i annedd. Buont hefyd yn cyfeirio at wybodaeth am beth sydd yn 
y brechlyn yn cynnwys cwestiynau a phryderon ei fod yn cynnwys gelatin porc, cyfeirio tenantiaid 
at ffynonellau dibynadwy yn cynnwys gwefan Llywodraeth Cymru, y Bwrdd Iechyd Lleol, tudalen 
Cyngor Mwslimaidd Cymru a llinell gymorth BAME Cymru. Bu Tai Taf hefyd yn cefnogi tenantiaid i 
gael mynediad i gludiant am ddim i fynychu apwyntiadau brechlyn, yn dilyn pryderon gan grwpiau 
tenantiaid yn gynnar yn y rhaglen frechu. Caiff tenantiaid yn awr eu cyfeirio at wasanaeth Cludiant 
Cymunedol VEST, bws mini am ddim a ddarperir gan Dewis Cymru ac a gefnogir gan y bwrdd iechyd.
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Ein hymrwymiad Camau gweithredu o fewn y 12 mis cyntaf Adeiladu ar lwyddiant

Byddwn yn cynyddu i’r 
eithaf yr effaith y gall 
byw yng nghanol trefi 
ei wneud i ddod â mwy 
o ffyniant, iechyd a 
chysylltiad i’n trefi.

Byddwn yn gweithio gyda phartneriaid 
lleol i ymchwilio’r rôl y gall ein swyddfeydd, 
seilwaith a staff ei chwarae mewn cyd-leoli 
gwasanaethau a chreu hybiau gweithio lleol.

Byddwn yn parhau i gyfrannu at Grwpiau 
Gweithredol Canol Trefi rhanbarthol i lunio rôl 
tai mewn canol trefi ar gyfer y dyfodol.

Mae RHA wedi prynu safle hen siop y Co-op yn Nhonypandy gyda’r bwriad o adfywio’r ardal drwy 
gynllun defnydd-cymysg newydd. Unwaith y bydd y cynllun adfywio wedi ei orffen, bydd yn darparu 
cartrefi fforddiadwy ar rent, gofod cydweithio a gofod swyddfa masnachol. Drwy ddod ag unedau 
preswyl i galon  y stryd fawr mewn tref fach, gobeithir y bydd gan y cynllun rôl allweddol wrth anadlu 
bywyd i ganol y dref. Bydd gofodau cydweithio a gofod swyddfa masnachol hefyd yn rhoi gofod 
gwaith yn nes gartref i breswylwyr lleol a mynediad cyflym a rhwydd i ddolen drafnidiaeth allweddol 
yn Metro De Cymru.

Mae Barcud yn buddsoddi dros £3 miliwn yn Llanbedr Pont Steffan, gyda gwaith yn mynd rhagddo 
i drawsnewid hen safle Canolfan Dulais yn ganolfan fusnes newydd. Mae hwn yn ddatblygiad 
pwysig ar gyfer twf economaidd lleol yng nghanol Ceredigion. Bydd unedau busnes modern o’r 
math diweddaraf ar gael ar gyfer busnesau lleol, y sector gofal cymdeithasol a mudiadau elusennol, 
a bydd yn berffaith ar gyfer busnesau newydd sy’n edrych am safle yn y dref. Bydd yn gyfleuster 
pwysig i’r gymuned, fydd yn dod â phobl ynghyd, yn helpu i fynd i’r afael ag arwahanrwydd 
cymdeithasol, cefnogi swyddi a darparu cyfleoedd hyfforddiant a gofod ar gyfer mentrau 
cymdeithasol. Cefnogwyd y prosiect gan Lywodraeth Cymru, Swyddfa Ewropeaidd Cymru a Chyngor 
Sir Ceredigion, sy’n rhannu gweledigaeth Barcud i ddod â’r syniad yn fyw.

Byddwn yn dod yn 
sector carbon isel drwy 
weithredu ar draws 
ein holl weithgaredd 
i ostwng ein ôl-troed 
carbon a cheisio 
cyfleoedd i fynd i’r afael 
mewn modd cadarnhaol 
â’r argyfwng hinsawdd.

Bydd cymdeithasau tai yn defnyddio eu 
hadnoddau mewn partneriaeth gyda 
Llywodraeth Cymru ac eraill i ddatgarboneiddio 
tai cymdeithasol yng Nghymru.

Bydd cymdeithasau tai yn adolygu eu 
gweithrediadau eu hunain ac yn dynodi ffyrdd i 
ostwng carbon.. 

Mae Adra yn gweithredu ar newid hinsawdd gyda strategaeth i ddatgarboneiddio’r cwmni a’r cartrefi 
a hybu dyfodol cynaliadwy ar gyfer cymunedau ar draws Gogledd Cymru. Mae Adra’n gweithio 
gyda Llywodraeth Cymru i gefnogi ei chynlluniau ar gyfer adferiad economaidd gwyrdd a gyda 
phartneriaid eraill i sicrhau effaith real a pharhaol ar yr agenda argyfwng hinsawdd, buddsoddi 
mewn cymunedau cynaliadwy i ostwng allyriadau tŷ gwydr a gwella effeithiolrwydd ynni ar gyfer 
preswylwyr ar draws eu 6,400 cartref.

Caiff cartrefi newydd a godir gan Adra eu gwresogi a’u pweru gan ffynonellau ynni glân yn cynnwys 
ynni solar, pympiau gwres o’r aer a chânt eu hadeiladu i safon dim carbon Passivhaus. Maent hefyd 
wedi dechrau ôl-osod 50 o gartrefi fel rhan o gynllun peilot gyda chefnogaeth o gronfa Ôl-osod er 
mwyn Optimeiddio Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r dull gorau o ôl-osod pob stoc.


