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Bil Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru)
Ymateb CIH Cymru i'r ymgynghoriad

Y Sefydliad Tai Siartredig (CIH) yw'r llais annibynnol dros dai ac mae'n gartref i safonau
proffesiynol. Mae nod syml gennym - darparu'r cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth i weithwyr
tai proffesiynol y mae eu hangen arnynt i fod yn ddisglair. Mae CIH yn elusen gofrestredig ac
yn sefydliad nid er elw. Mae hyn yn golygu bod yr arian a wnawn yn cael ei ddychwelyd i'r
sefydliad ac yn cyllido ein gweithgareddau wrth gefnogi'r sector tai. Mae gennym aelodaeth
amrywiol o bobl sy'n gweithio yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, mewn 20 o wledydd ar bum
cyfandir ledled y byd. Mae gwybodaeth bellach ar gael yn: www.cih.org
Yng Nghymru, ein nod yw darparu llais proffesiynol a diduedd dros dai ar draws pob sector
i bwysleisio cyd-destun penodol tai yng Nghymru a chydweithio â sefydliadau i adnabod
datrysiadau tai.
I gael mwy o wybodaeth am yr ymateb hwn cysylltwch â
Matthew Kennedy, rheolwr polisi a materion cyhoeddus
yn y cyfeiriad uchod neu gyrrwch e-bost i

Sylwadau Cyffredinol
Mae CIH Cymru'n croesawu'r cyfle i ddarparu gwybodaeth i'r Pwyllgor Cydraddoldeb,
Llywodraeth Leol ac Etholiadau wrth iddo ymgymryd â'i ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth
Leol ac Etholiadau (Cymru).
Mae ein hymateb wedi'i gyfeirio gan adborth ein haelodau, ein gwybodaeth am y diwydiant
tai ac arbenigedd ein timau polisi ac arfer.
Mae CIH Cymru'n cefnogi datblygu polisïau, arferion a deddfwriaeth ar gyfer Cymru sy'n anelu
at daclo'r heriau allweddol a wynebwn o ran tai, gwella safonau a chyflenwad, hyrwyddo
cydlyniant cymunedol, taclo tlodi a hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn hyrwyddo dull un
system tai sy'n:
•

gosod cyflwyno cartrefi fforddiadwy ychwanegol ar frig strategaethau cenedlaethol,
rhanbarthol a lleol fel dull pennaf o daclo'r argyfwng tai;

•

diogelu buddsoddiad er mwyn sicrhau ansawdd uchel a chynaliadwy yr holl gartrefi mewn
fframwaith cynaliadwy;

•

gwella safonau ac yn datblygu llais defnyddwyr o fewn y sector rhentu preifat;

•

hyrwyddo'r cysyniad o adfywio wedi'i arwain gan dai i harneisio'r gwerth ychwanegol a
ddaw gyda thai o ran canlyniadau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol;

•

cydnabod bod diwallu ein hanghenion o ran tai'n agwedd allweddol ar daclo
anghydraddoldeb a thlodi;

•

sicrhau bod gwasanaethau cefnogi sydd ag adnoddau priodol yn bodoli i atal digartrefedd
ac amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed;

•

defnyddio pwerau deddfwriaethol ac ariannol presennol a photensial i ymyrryd mewn
marchnadoedd tai a chynlluniau budd-daliadau;

•

hyrwyddo hawliau defnyddwyr a chyfranogiad tenantiaid;

•

ac yn cefnogi datblygiad proffesiynol parhaus ymarferwyr tai.
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1.

Cyflwyniad

1.1

Mae llywodraeth leol yn rhan annatod o'r system staff, gwasanaethau ac isadeiledd
sy'n cyflwyno cartrefi cymdeithasol a fforddiadwy yn uniongyrchol ac yn gwella
llesiant dinasyddion sy'n byw mewn cymunedau ledled Cymru. Mae awdurdodau lleol
ym mhob rhan o Gymru'n chwarae rolau blaenllaw wrth ostwng digartrefedd, darparu
gwasanaethau cefnogi gysylltiedig â thai a galluogi cynllunio i roi hwb i'r cyflenwad
cartrefi fforddiadwy a hygyrch mewn ardaloedd lleol.

1.2

Ni ellir tanamcangyfrif pwysigrwydd unrhyw newidiadau i wella a mwyafu cydweithio
rhwng ac o fewn awdurdodau o ran y gweithwyr tai proffesiynol hynny sy'n gweithio
ar lefel weithredol. Gan hynny, mae ein hymateb yn adlewyrchu sut y gallai'r
newidiadau arfaethedig o fewn y bil effeithio ar y ffordd y mae'r gweithwyr
proffesiynol a gwasanaethau hynny yn gweithredu.

1.3

Rydym yn parhau'n gefnogol ac yn optimistaidd y bydd estyn hawliau pleidleisio i
bobl 16 a 17 oed yn ehangu'r sylfaen o bobl ifanc sy'n cynyddu eu hymwybyddiaeth o
heriau mewn cymdeithas, megis darparu cartrefi gwirioneddol fforddiadwy a
mynediad iddynt, ac y bydd yn galluogi nhw i chwarae rôl weithredol bellach wrth
helpu datblygu datrysiadau lleol.

2.

Cydweithio gan brif gynghorau (Rhan 5)

2.1

Rydym yn croesawu'r cynigion i sefydlu cydbwyllgorau corfforaethol ar gais
Gweinidogion neu ddau brif gyngor, ond rydym yn credu y bydd manylder y
rheoliadau sy'n sefydlu'r rhain yn hollbwysig.

2.2

Er ein bod yn cytuno â'r meysydd arfaethedig y gallai Gweinidogion ofyn am greu
cydbwyllgorau corfforaethol ar eu cyfer, mae'n debygol y bydd y mwyafrif o'r
meysydd a enwir yn effeithio ar swyddogaethau tai awdurdodau lleol ryw fodd neu'i
gilydd. Mae gan ddatblygu economaidd, defnydd tir strategol a thrafnidiaeth gyswllt
clir â'r cyflenwad cartrefi fforddiadwy nawr ac yn y dyfodol. Myfyriodd Adolygiad
Annibynnol Llywodraeth Cymru o'r Cyflenwad Tai Fforddiadwy yng Nghymru yn
helaeth ar y meysydd hyn, a chynigiwyd argymhellion pendant y dylid eu cymryd i
ystyriaeth gan a thrwy waith y cydbwyllgorau corfforaethol.

2.3

Er enghraifft, mae'r adolygiad yn myfyrio ac yn cyflwyno argymhellion ar:
• wella cysondeb a gronynnedd y data anghenion tai sy'n cael ei gywain a'i
ddefnyddio gan awdurdodau lleol.
• Datblygu dull cenedlaethol ar gyfer Cynhyrchu Oddi Ar y Safle a ategir gan
fuddsoddi cyfalaf a defnydd o gadwynau cyflenwi a sgiliau lleol i fwyafu'r
effaith ar economïau lleol.
• Cynllunio'r defnydd o dir cyhoeddus i gyflwyno gwerth am arian i'r cyhoedd
trwy ddull cydlynol (gan ymchwilio i ffurfio asiantaeth tir i gynllunio'r defnydd o
dir cyhoeddus mewn ffordd strategol).

2.4

Dyma rai'n unig o argymhellion yr adolygiad a allai gael eu cynorthwyo trwy sefydlu
cydbwyllgorau corfforaethol os dônt yn uniongyrchol o dan y pynciau dan sylw neu
eu bod yn gysylltiedig â nhw. Mae'n allweddol, fodd bynnag, nad yw'r pwyllgorau hyn
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yn dyblygu nac yn cymhlethu'r cyd-drefniadau cyfredol a symbylir trwy Fyrddau
Gwasanaethau Cyhoeddus a Byrddau Partneriaethau Rhanbarthol.
2.5

Er nad yw'n briodol, o bosib, i'r rheoliadau bennu sut i ddatblygu'r cyfryw
ystyriaethau, byddem yn gobeithio y gellir defnyddio trefniadau monitro i sefydlu
dealltwriaeth o sut y mae gydbwyllgorau corfforaethol priodol yn ystyried
argymhellion adolygiadau cartrefi fforddiadwy.

3.

Perfformiad a llywodraethu prif gynghorau (Rhan 6)

3.1

Rydym yn croesawu ffocws clir ar wella perfformiad gwasanaethau a dull cyson o
fesur cynnydd a ategir gan gydweithio ar draws rheoleiddwyr. O safbwynt tai, ceir
cyfleoedd go iawn i ysgogi newid o ran sut y diwellir anghenion tai pobl.

3.2

Un maes y credwn y gallai'r gyfundrefn mesur perfformiad ei ddatblygu ymhellach yw
gweithio tuag at hawl i gartref digonol a rhoi hynny ar waith. Rydym wedi croesawu'r
gefnogaeth a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru hyd yma wrth ymchwilio i'r opsiwn
hwn. Pwysleisiodd y Gweinidog yr ymrwymiad hwnnw yn ei datganiad yn y Cyfarfod
Llawn ar 19 Tachwedd pan gyflwynodd hi'r Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau
(Cymru) i Gynulliad Cenedlaethol Cymru:
“Byddwn yn rhoi'r hawl ystyriaeth briodol honno yn yr arweiniad statudol a bydd yn
rhaid i awdurdodau lleol lynu wrthi, er mwyn osgoi amheuaeth”

3.3

Rydym yn croesawu datganiadau'r Gweinidog ar ymgorffori'r elfen "Ystyriaeth
Briodol" yn yr arweiniad statudol sy'n cyd-fynd â'r rhan hon o'r Bil. Fodd bynnag,
rydym ni â'n cydweithwyr yn Tai Pawb a Shelter Cymru'n credu y byddai cynnwys y
ddyletswydd Ystyriaeth Briodol ar wyneb y Bil yn rhoi mwy o rym iddi.

3.4

Rydym wedi cyflwyno darn o dystiolaeth ar wahân i'r pwyllgor ar y mater penodol
hwn ar y cyd gyda Tai Pawb a Shelter Cymru.

4.

Cyfuno ac ailstrwythuro prif ardaloedd (Rhan 7)

4.1

Mae'r bil yn darparu ar gyfer cyfuniadau gwirfoddol rhwng prif awdurdodau. Mae'r
negeseuon a ddeilliodd o'n hymchwil ar gyfuniadau llywodraeth leol a'u heffaith
botensial ar adrannau tai o safbwynt y staff hynny sy'n gweithio mewn gwasanaethau
tai yn 2018 yn berthnasol o hyd yng nghyd-destun y drafodaeth hon.

4.2

Thema allweddol a ddeilliodd o ymchwil Tyfu Tai Cymru, “Pwyso a mesur yr
opsiynau”, oedd bod staff yn aml yn anymwybodol o oblygiadau cyfuno ar gyfer eu
hadran/rôl ei hun. Teimlai rhai staff nad oedd trafodaethau am gyfuno'n cynnwys
swyddogion sydd â'r arbenigedd i gyfeirio sut y gallai pethau gael eu siapio a
gweithio'n wahanol yng nghyd-destun cyfuno. Teimlwyd bod yr ansicrwydd hwn yn
aml yn niweidiol i forâl staff ac nad oedd yn ddefnyddiol wrth gynllunio cyflwyno
gwasanaethau dros y tymor hir.

4.3

Rydym yn credu mai nodwedd allweddol a ddylai fod yn gyffredin i unrhyw broses a
gyflawnir yw presenoldeb cynllun cyfathrebu ac ennyn diddordeb cynhwysfawr i
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sicrhau y teimla staff eu bod wedi'u grymuso a'u hysbysu'n llawn am unrhyw
newidiadau ac y gallant ddweud eu dweud yn glir wrth godi pryderon neu amlygu
cyfleoedd newid cadarnhaol.
4.4

Dylai'r un peth fod yn berthnasol i drefniadau pontio, pan ddylai llais clir swyddogaeth
tai'r awdurdodau gael ei glywed yn gyffredinol trwy gydol y trefniadau dros dro.

5.

Rhwystrau i weithredu darpariaethau'r Bil

5.1

Gan i lawer o'n haelodau weithio mewn awdurdodau lleol, rydym yn gwybod y gall
hinsawdd weithredu'r rhai sy'n cefnogi swyddogaethau tai fod yn heriol tu hwnt. Gan
fod dyletswyddau awdurdodau lleol yn cwmpasu popeth o atal digartrefedd i alluogi
cyflwyno cartrefi mwy fforddiadwy, mae'n hanfodol roi gwerth ar, ac ystyriaeth bellach
i, sut i gefnogi gweithwyr tai proffesiynol a'u cydweithwyr wrth gynnal lefel uchel o
wasanaeth.

5.2

Rydym yn credu y gallai fod heriau i'w hwynebu wrth sicrhau cysondeb ansawdd y
cynnydd a'r canlyniadau a gyflawnir trwy gydbwyllgorau corfforaethol. Gallwn weld
anghysondeb yng nghyd-destun tai o ran sut y dyrennir adnoddau i daclo eiddo
gwag, os a sut y rhoddir blaenoriaeth i gartrefi'n gorfforaethol ac ansawdd y data a
ddelir gan bob awdurdod unigol mewn perthynas â chynllunio cartrefi. Er bod gwaith
cadarnhaol yn digwydd i daclo'r cyfryw faterion, mae'n ymddangos y gallai llwyddiant
cydbwyllgorau corfforaethol ddibynnu ar:
•

•

•

Yr arbenigedd sydd ar gael. Mae lefelau swyddogion uwch cyfrifol yn
amrywio o un awdurdod i'r llall, gan ddibynnu ar gwmpas y gweithgareddau tai
a weithredir gan awdurdod. Serch hynny, rydym yn credu bod arbenigedd tai'n
rhan hanfodol o'r cymysgedd y mae ei angen wrth ystyried datblygu
economaidd, defnydd tir strategol a thrafnidiaeth.
Tystiolaeth a data. Er ein bod yn ymwybodol o'r heriau a wynebir wrth ddod o
hyd i ddata cyson ac uchel ei ansawdd i gyfeirio gwneud penderfyniadau, dylai
hwn fod yn flaenoriaeth ar draws awdurdodau i sicrhau y gall staff weithredu'n
effeithiol ar draws y grwpiau hyn.
Cydweithio amserol. Gan fod rhai awdurdodau lleol yn ymchwilio i ailsefydlu
rhaglenni adeiladu tai cyngor, mae'n ymddangos mai dyma faes delfrydol i
gydweithio arno rhwng ac ar draws awdurdodau lleol a'u partneriaid mewn
cymdeithasau tai.
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