
Annwyl John,        13eg o Ionawr 2022

Diolch am y cyfle i fwydo i ymchwiliad y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai i ail gartrefi. 

Mae’r argyfwng tai yn fater sydd wedi’i godi gyda’m swyddfa drwy sawl ffynhonnell yn ystod y misoedd 
diwethaf ac rwyf wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru (llythyr ynghlwm) i fynegi fy mhryderon ynghylch yr 
effaith y bydd sefyllfa bresennol tai yng Nghymru yn ei chael ar bob un o’r saith nod llesiant fel y’u nodir yn 
Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae’r sefyllfa yn wir yn enbyd ac mae angen gweithredu ar frys i fynd i’r afael â phethau cyn iddo effeithio 
ymhellach ar lesiant ein cenhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. 

Er nad yw’r Ddeddf yn rhagnodi ateb penodol, mae’n ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru a chyrff 
cyhoeddus gyflawni datblygu cynaliadwy a meddwl yn gyfannol am lesiant cymdeithasol, economaidd, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae hefyd yn ei gwneud yn ofynnol iddynt weithredu mewn modd nad 
yw'n peryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion ac sy'n ystyried y tymor hir, atal, 
cynnwys, cydweithio ac integreiddio. 

Mae’r bobl sydd wedi cysylltu â’m swyddfa yn yr achos hwn wedi bod yn arbennig o bryderus ynghylch y 
ffordd o weithio sy’n ymwneud â chynnwys pobl ac maent wedi bod yn galw am ddemocrateiddio’r dull o 
ymdrin â thai yng Nghymru. Maent yn gofyn i Lywodraeth Cymru am 'gynhadledd tai brys' fel cam cyntaf yn y 
broses a allai wedyn arwain at gynulliad dinasyddion i alluogi cymunedau ledled Cymru i gymryd rhan yn 
uniongyrchol yn yr atebion a sicrhau bod llais pawb yn cael ei glywed ar y mater hwn. 

Yn dilyn y llythyr atodedig, a anfonais at y Prif Weinidog, yr wyf wedi cyfarfod yn ddiweddar â’r Gweinidog 
dros Newid yn yr Hinsawdd, Julie James, i drafod y mater hwn. Mae’r Gweinidog wedi cytuno, drwy fy 
swyddfa, i gwrdd ag ymgyrchwyr i glywed eu pryderon a’u hatebion posibl, gan gynnwys archwilio Cynulliad 
Dinasyddion ar dai. 

Diolch i chi unwaith eto am edrych i mewn i'r mater pwysig hwn ac edrychaf ymlaen at ddarllen eich 
casgliadau a'ch argymhellion. 

Yr eiddoch yn gywir 

Sophie 
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Annwyl Brif Weinidog,  
  
Rwy'n ysgrifennu mewn perthynas â'r argyfwng tai y mae Cymru yn ei brofi ar hyn o bryd a'i effaith ar lesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol.  
  
Mae unigolion a sefydliadau cymunedol wedi cysylltu â mi yn mynegi pryderon dybryd am effaith niweidiol ail 
gartrefi a gosod gwyliau masnachol eang ar eiddo a oedd gynt yn breswyl.  
  
Er bod hyn hyd yma wedi'i fframio fel mater iaith Gymraeg a gwledig yn bennaf, mae hefyd yn fater systemig sydd 
â goblygiadau ar lawer mwy nag iaith a gwledigrwydd, yn enwedig gan ei fod yn rhyngweithio, yn effeithio ac yn 
cael ei effeithio gan faterion systemig eraill fel yr argyfyngau hinsawdd a natur, iechyd a chydraddoldeb. Dyna 
pam y penderfynais ysgrifennu atoch i dynnu sylw at y nifer o ffyrdd y mae'r argyfwng tai yn effeithio ar lesiant 
cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol, a'i effaith negyddol ar bob un o'r saith nod llesiant.  
  
Mae adroddiad Brooks ar ail gartrefi yn dweud wrthym fod y ffigurau cynyddol ar gyfer ail gartrefi eisoes mor 
uchel â 46% yn rhai o'n cymunedau, tra bod aelodau o'r un cymunedau hyn yn cael eu rhoi ar restrau aros am dai 
cymdeithasol a allai, gyda'r amserlenni cyfredol, olygu byddant yn aros blynyddoedd a byddent yn golygu y 
byddai'n rhaid i Lywodraeth Cymru adeiladu mwy a mwy o dai i ateb y galw hwn, a thrwy hynny gynyddu ôl troed 
carbon y sector preswyl a'i gwneud hi'n anoddach cyrraedd targed Cymru o sero-net erbyn 2050. Mae’r ffaith bod 
nifer fawr o eiddo yn aros yn wag am gyfran fawr o'r flwyddyn hefyd yn golygu na all busnesau lleol oroesi, a bod 
economïau lleol yn cael eu dinistrio, gan effeithio felly ar nod Cymru Lewyrchus. 
 
Mae digwyddiadau diweddar yn Afghanistan yn golygu y bydd Cymru cyn bo hir yn debygol o ddisgwyl cannoedd 
o ffoaduriaid, a fydd hefyd angen tai. Mae'n amlwg nad yw'r ddarpariaeth dai bresennol yn ddigonol i bobl yng 
Nghymru, a fyddai'n golygu bod y ffoaduriaid hyn yn gorfod cystadlu â phobl leol o gefndir economaidd-
gymdeithasol is am y tai cymdeithasol sydd ar gael. I fod yn Gymru sy'n wirioneddol gyfrifol yn fyd-eang, mae 
angen i ni atal canlyniad o'r fath a sicrhau bod tai ar gael i bobl leol a'r rhai sy'n ffoi rhag rhyfel nawr ac yn y 
dyfodol.  
  
Byddai'r galw cynyddol ar dir am dai hefyd yn golygu llai o dir ar gyfer ailgoedwigo a mentrau gwyrdd, gan gyfyngu 
ar allu Cymru i ymateb i'r argyfwng natur a bod yn genedl Gydnerth. Os yw cymunedau'n cael eu prisio allan o 
ardaloedd gwledig ac i mewn i leoliadau 'llai dymunol' er mwyn cartrefi gwyliau, mae hyn hefyd yn debygol o 
leihau eu mynediad at natur a'u gallu i dyfu a chael gafael ar fwyd lleol, gan leihau eu llesiant yn gyffredinol.  
  
Mae tai wedi cael eu cydnabod ers amser maith fel penderfynydd ehangach ar iechyd - gwyddom fod ein tai yn 
cael effaith aruthrol ar ein hiechyd corfforol a meddyliol, ansawdd a hyd yn oed oes. Mae angen i ni sicrhau bod 
gan bawb yng Nghymru fynediad at dai o ansawdd er mwyn mynd i’r afael â llawer o faterion iechyd sylfaenol yr 
ydym yn eu hwynebu heddiw.  
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Mae gan yr argyfwng tai oblygiadau enfawr i gydraddoldeb. Mae'n effeithio'n bennaf ar bobl o gefndiroedd 
economaidd-gymdeithasol is - pobl na allant fforddio prynu eu cartref, gan ddibynnu ar landlordiaid sy'n dymuno 
troi eu heiddo yn Airbnb's, pobl ifanc na allant fforddio prynu eu cartref cyntaf yn y gymuned y cawsant eu magu 
ynddo, a phobl sy'n cael eu prisio allan oherwydd na allant gyfateb â chynigion y rhai sy'n gallu fforddio eiddo 
lluosog. Rydym wedi clywed straeon am famau sy'n aros i gael eu troi allan, yn ansicr lle bydd eu plant yn tyfu i 
fyny ac yn mynd i'r ysgol. 
 
Mae cymunedau'n cael eu rhwygo gyda phobl leol yn symud i ffwrdd ac yn colli cysylltiad â'u gwreiddiau, eu 
treftadaeth a'u hiaith. Mae'r argyfwng tai hyd yma wedi lledaenu'n bennaf i berfeddwlad y Gymraeg, sy'n golygu 
nid yn unig nad yw'r iaith yn cael ei hyrwyddo - mae'n cael ei cholli mewn gwirionedd wrth i bobl orfod gadael eu 
cymunedau. Mae llawer o ardaloedd hefyd yn colli cyfleusterau lleol allweddol fel siopau, banciau a 
gwasanaethau tân. Dywedwyd wrthym stori drasig y dyn tân olaf mewn pentref yng Nghymru, sydd i bob pwrpas 
yn ddigartref ac yn cysgu ar soffa ond yn methu â symud i ffwrdd oherwydd byddai'r gymuned wedyn yn colli ei 
gwasanaeth tân gan nad oes gwirfoddolwyr ar gael oherwydd bod y mwyafrif yr eiddo yn ail gartrefi ac yn wag am 
y rhan fwyaf o'r flwyddyn.  
  
Fel sy'n amlwg, mae hwn yn fater trawsbynciol, sy'n effeithio ar lawer o bortffolios Gweinidogol ac sy'n cael 
effaith negyddol sylweddol ar lesiant pobl heddiw, sy'n debygol o gynyddu a rhychwantu cenedlaethau, gan 
effeithio ar ein plant a'n hwyrion hefyd.  
  
Mae gan Lywodraeth Cymru nifer o ddyletswyddau y mae angen eu hystyried mewn perthynas â'r argyfwng tai 
yng Nghymru, gan gynnwys ei dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, y Mesur Iaith 
Gymraeg a'r Ddyletswydd Gymdeithasol-economaidd. 
 
Rwy’n croesawu cyhoeddiad y Llywodraeth o ddull tair elfen i fynd i’r afael ag effaith perchnogaeth ail gartref yng 
Nghymru. Rwy’n croesawu’r bwriad i dreialu’r dull newydd hwn mewn ardal beilot. Fodd bynnag, rwy’n awyddus i 
gael mwy o fanylion am gynlluniau’r Llywodraeth, gan gynnwys sut y byddant yn sicrhau ystyriaeth o’r 
dyletswyddau uchod. Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn darparu mwy o wybodaeth am yr amserlenni tebygol, 
lleoliad y treial arfaethedig a'r meini prawf ar gyfer asesu canlyniadau'r mesurau newydd hyn. Hoffwn hefyd 
ddysgu mwy am Gynllun Tai Cymunedau Cymraeg arfaethedig. Mae'r Comisiynydd y Gymraeg wedi ysgrifennu at 
Julie James MS yn gofyn am gyfarfod i drafod y materion hyn ac mae'n edrych ymlaen at wneud hynny'n fuan.  
  
Un o'r argymhellion yn yr adran Dai yn Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol 2020 yw bod Llywodraeth 
Cymru yn 'gweithio gyda sefydliadau a chymunedau i osod gweledigaeth a strategaeth hirdymor ar gyfer dyfodol 
tai yng Nghymru.'  
  
Mae'r cymunedau a'r grwpiau sydd wedi cysylltu â mi wedi tynnu sylw at yr angen i gymryd camau brys i fynd i'r 
afael â'r argyfwng tai mewn pryd i atal difrod anadferadwy pellach. Maent wedi cynnig atebion lluosog, gan 
gynnwys y datganiad brys o argyfwng tai, a chynulliad dinasyddion ar dai. Maent yn awyddus i weithio'n 
adeiladol gyda Llywodraeth Cymru i gyd-gynhyrchu atebion. Fe'ch anogaf i gymryd agwedd o wir ymglymiad a 
chydweithrediad â chymunedau yn y mater hwn gan mai nhw yw'r rhai yr effeithir arnynt fwyaf gan hyn a gallant 
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siarad â phrofiad ac ymwybyddiaeth o ba atebion fydd yn gweithio. Rydym yn amgáu llythyr ar ran Siarter Cartrefi 
a rhanddeiliaid eraill sy'n awyddus i drefnu cyfarfod i drafod eu pryderon.  
  
Gan fod hwn yn fater trawsbynciol, rwy'n copïo Julie James MS Gweinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters MS 
Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a Jeremy Miles MS, y Gweinidog Addysg a'r Iaith Gymraeg i mewn a byddwn 
yn gofyn bod hyn yn cael ei drin ar frys.  
  
Edrychaf ymlaen at eich ymateb. 
 
Yr eiddoch yn gywir, 
Sophie 
 

   
  
 
Sophie Howe  
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
  

  
  




