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Wedi ei gyflwyno ar ran Tai Pawb, Shelter Cymru a CIH Cymru (gyda chyfeiriad at Feasibility Report on 

Incorporation of the Right to Adequate Housing, a baratowyd gan Dr Simon Hoffman, Prifysgol Abertawe.  

Mae’r papur hwn yn cael ei gefnogi gan Clinks, Welsh Women’s Aid a Chymorth Cymru.  

 

Beth yr ydym yn ei ofyn? 

Bod Llywodraeth Cymru yn ymgorffori’r hawl i dai mewn cyfraith Gymreig.  

Pam? 

I helpu i fynd i’r afael â materion critigol o amgylch digartrefedd, cysgu’n allan, tai fforddiadwy, argaeledd tai, 

sicrhau daliadaeth a llety is-safonol.  

Sut gallwn ei gyflawn? 

Drwy fabwysiadu dull – uniongyrchol ac anuniongyrchol – i ymgorffori.  

Cyflwyniad 

Rydym ni’n credu bod rhaid i sylfaen unrhyw ddatrysiad i’r creisis tai fod yn ymrwymiad cenedlaethol i’r 

egwyddor sylfaenol y dylai pob un ohonom gael yr hawl, wrth wraidd cyfraith, i dai digonol. Mae hyn yn 

cynnwys mynediad i dai addas, fforddiadwy, diogel a chynaliadwy. Rydym angen gweledigaeth a fframwaith 

cyfreithiol fydd yn ein helpu i symud patrwm y ffordd mae tai yn cael eu deall – sef, oddi wrth dai fel nwydd, a 

thuag at dai fel rhywbeth sy’n ganolog i urddas bob person.  

Cyfraniad pwysig i’r broses hon, yn ein barn ni, fyddai gweithredu yr Hawl i Dai Digonol i ymgorffori yng 

Nghyfraith Cymru fel y nodir yn Erthygl 11 o’r Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economiadd, Cymdeithasol a 

Diwylliannol (ICESCR). Mae hawliau dynol yn gwarantu lefel sylfaenol o hawl ac amddiffyniad i bawb mewn 

meysydd hanfodol o wasanaethau cyhoedd. Yn rhinwedd Erthygl 11mae hyn yn cynnwys tai. Mae hawliau 

dynol yn darparu fframwaith clir ar gyfer llunio polisïau ar sail hawliau rhagweithiol yn y maes tai, yn ogystal â 

rhoi baich ar y llywodraeth i amddiffyn deiliaid rhag ymyrraeth anghyfiawn â’u meddiannaeth o dai.  
Mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol wedi 

disgrifio’r hawl i dai digonol fel hawl i fyw mewn ‘heddwch, diogelwch ac urddas’. Mae wedi 

cydnabod bod tai digonol yn golygu mwy na darparu lloches, ac mae wedi nodi sawl agwedd ar yr 

hawl i gael sylw yn ôl y gyfraith a pholisi, gan gynnwys: diogelwch deiliadaeth gyfreithiol, argaeledd 

gwasanaethau, cyfleusterau a seilwaith, fforddiadwyedd, trigianoldeb, hygyrchedd , lleoliad a 

digonolrwydd diwylliannol. Mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig hefyd wedi nodi y dylai polisi tai 

ganolbwyntio ar y rhai sy'n byw yn yr amodau mwyaf anffafriol ac yn wynebu'r anfantais a'r 

gwahaniaethu mwyaf mewn cymdeithas. Mae arweiniad ar safonau priodol sy'n ymwneud â'r holl 

feysydd polisi tai hyn ar gael gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig. 

Er bod yr hawl i dai digonol yn gosod nifer o rwymedigaethau ar y llywodraeth i fynd i’r afael â 

materion tai, mae Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig wedi nodi’n glir nad yw’n ei gwneud yn ofynnol i’r 

llywodraeth ddarparu tai i bawb. Yn lle hynny, dylai polisi tai ddilyn ‘strategaethau galluogi’ sy’n 

helpu unigolion ac aelwydydd i gael mynediad at dai addas. 

Corfforiad 

Mae ymgorffori o bwys oherwydd hebddo byddai hawliau dynol yn parhau i fod yn ychwydig mwy na safonau 

i’w cyrraedd (‘llythyrau marw’) yn berthnasol yn unig mewn cyfraith ryngwladol. Yn gyffredin gyda hawliau 

dynol eraill, mae’r hawl i dai digonol yn mynd law yn llaw â rhwymedigaeth gyffredinol i barchu, amddiffyn a 

chyflawni’r hawl.  Byddai ymgorffori hefyd yn helpu i ynysu’r hawl yn erbyn mympwy gwleidyddol, gan ei 

wneud yn rhan o bensaerniaeth gyfreithiol yng Nghymru. Byddai’n sefydli sicrwydd cyfreithiol bod 
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Gweinidogion ac awdurdodau cyhoeddus eraill yn gweithredu i barhau gyda’r amryw o agweddau o’r hawl i dai 

digonol yng Nghymru – yn enwedig i’r rhai dan anfantais fwyaf mewn cymdeithas.  

Byddai corffori hefyd yn cyflwyno atebolrwydd cryfach am bolisi tai. Mae llywodraeth y DU yn torri’r hawl i dai 

digonol (yn ôl y Cenhedloedd Unedig), ond er gwaethaf y llywodraeth hon mae Gweinidogion bron yn anatebol 

naill ai i’r gymuned ryngwladol neu ar lefel ddomestig am eu polisi tai. Byddai corffori yn golygu y byddai 

Llywodraeth Cymru ac (yn dibynnu ar sut y cyflawnir corffori) awdurdodau cyhoeddus eraill yn destun 

atebolrwydd gwell am eu penderfyniadau a'u gweithredoedd mewn perthynas â thai. Mae hyn yn gyntaf 

oherwydd y byddai corffori yn dod â disgwyliad o gydymffurfio, ond hefyd oherwydd y byddai ymgorffori'r hawl i 

dai digonol yng nghyfraith Cymru yn agor cyfleoedd ar gyfer mecanweithiau atebolrwydd newydd. Gallai'r 

rhain gynnwys: adrodd ar gydymffurfiaeth neu weithdrefn gwynion, neu graffu ychwanegol gan gomisiynau a 

chomisiynwyr, a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, yn ogystal ag opsiynau ar gyfer adolygiad gwell yn y llys. 

Byddai ymrwymiad i gorffori yn fan lansio i Lywodraeth Cymru edrych ar hyd y sbectrwm atebolrwydd a 

phenderfynu pa fecanweithiau, anffurfiol a / neu ffurfiol, sydd fwyaf addas ar gyfer anghenion awdurdodaeth 

Cymru a'r ffordd y mae cyfraith a gwleidyddiaeth yn cael eu cynnal Cymru. 

 

Byddai ymrwymiad i gorffori yn fan lansio i Lywodraeth Cymru edrych ar hyd y sbectrwm atebolrwydd 

a phenderfynu pa fecanweithiau, anffurfiol a / neu ffurfiol, sydd fwyaf addas ar gyfer anghenion 

awdurdodaeth Cymru a'r ffordd y mae cyfraith a gwleidyddiaeth yn cael eu cynnal Cymru. 

Modelau corffori a gwneud iawn  

Mae gwahanol ffyrdd o ymgorffori'r hawl i dai digonol, a'r canlyniadau ar gyfer mecanweithiau gwneud iawn, 

yn cael eu trafod yn llawn yn ein hadroddiad dichonoldeb. Mae gwella barnwrol fel arfer yn fwy hygyrch ac yn 

debygol o fod yn fwy effeithiol pan ymgorfforir hawliau yn y system gyfreithiol mewn ffordd sy'n caniatáu i 

unigolion ddibynnu arnynt yn uniongyrchol gerbron llys neu dribiwnlys (corfforiad uniongyrchol). Yng Nghymru, 

mae'r UNCRC wedi'i ymgorffori trwy roi effaith anuniongyrchol iddo, h.y. ei wneud yn ystyriaeth nad yw'n 

rhwymol wrth wneud penderfyniadau polisi. Mae ymchwil ar gyfer EHRC Cymru wedi sefydlu bod hwn yn 

fecanwaith effeithiol i godi proffil hawliau yn y gyfraith a pholisi, ond nid yw'n darparu ar gyfer iawn yn ddigonol 

pan nad yw polisi'n cyrraedd y disgwyliadau sy'n seiliedig ar hawliau. 

Mae'r Adroddiad Dichonoldeb yn ystyried tri opsiwn ar gyfer ymgorffori'r hawl i dai digonol - anuniongyrchol 

(model A), uniongyrchol (Model B) neu ddull anuniongyrchol ac uniongyrchol deuol. Trafodir rhinweddau a 

gwendidau'r ddau yn llawn. Gall Model A hyrwyddo dull rhagweithiol tuag at yr hawl i dai digonol wrth 

ddatblygu polisi (gan gynnwys deddfwriaeth), ond darparu iawn gwan yn unig am dorri'r hawl. Mae Model B yn 

cyflwyno mecanwaith gwneud iawn cryf ar gyfer unigolion neu grwpiau y mae penderfyniadau polisi tai yn 

effeithio'n andwyol arnynt, ond nid yw'n gwneud llawer i hyrwyddo llunio polisïau sy'n osgoi torri'r hawl i dai 

digonol yn y lle cyntaf. Gan gofio cryfderau a gwendidau pob dull, credwn mai'r dull deuol yw'r ffordd 

orau ymlaen. 

 
Ymarferoldeb 

Gellir cyflawni'r hawl i dai yn raddol, dros amser. Mae hyn yn golygu ei bod yn ofynnol i'r llywodraeth wneud 

cynnydd tuag at wireddu'r hawl i'r eithaf trwy gymhwyso'r adnoddau mwyaf posibl. Gelwir hyn yn sylweddoliad 

cynyddol. Mae ICESCR yn gwahardd gwahaniaethu ar unwaith ac yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparu o leiaf 

lefel graidd o fwynhad o'r hawl i dai, gan osgoi digartrefedd, amddifadedd a thriniaeth ddiraddiol trwy ddarparu 

lloches.  

Credwn felly na fyddai cyflwyno'r hawl i dai yng Nghymru yn gofyn am ddarpariaeth adnoddau ar 

unwaith, megis cynnydd yn y cyflenwad tai i ateb y galw llawn. Fodd bynnag, byddai'n golygu y 

byddai'n rhaid datblygu strategaeth a chynllun yn seiliedig ar hawliau gan ddarparu map llwybr clir ar 

sut y gellid cyflawni hyn, gyda thargedau mesuradwy ar hyd y ffordd. Os na ellir cyflawni rhai agweddau 

ar yr hawl i dai digonol ar unwaith, neu hyd yn oed o gwbl yng Nghymru, byddai dull sy'n seiliedig ar hawliau 

yn gofyn am esbonio'r rhesymau dros hyn yn llawn (gan gynnwys, er enghraifft, diffyg adnoddau). 

Pam a sut y dylai Cymru gorffori’r hawl i dai digonol  



Gwnaeth Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol, sy’n gyfrifol 

am fonitro’r hawl i dai yn rhyngwladol, sylwadau ar y ‘sefyllfa feirniadol barhaus’ o dai yn y DU ac 

argymhellodd yn gyson y dylid ymgorffori hawliau cymdeithasol rhyngwladol gan gynnwys tai. 

Mae Cymru, fel cenhedloedd datganoledig eraill, yn profi lefelau uchel o ddigartrefedd, cynnydd mewn cysgu 

allan, prinder tai fforddiadwy, diffyg difrifol o lety addas wedi'i addasu'n addas ar gyfer pobl anabl, diffyg 

diogelwch deiliadaeth a phroblemau gyda llety is-safonol. 

 

Bydd polisi lles llywodraeth y DU, sydd heb ei ddatganoli, yn cael effaith uniongyrchol ar sut mae pobl yn 

profi'r hawl i dai digonol yng Nghymru. Fodd bynnag, mae tai yn fater datganoledig ac mae gan Lywodraeth 

Cymru rôl hanfodol i sicrhau (cyn belled ag y bo modd) bod yr hawl i dai digonol yn cael ei pharchu, ei 

warchod a'i gyflawni yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi cymryd camau sy'n gyson â'r hawl i 

dai digonol, er enghraifft, trwy gynyddu dyletswyddau atal digartrefedd, dyletswyddau i ddarparu llety Sipsiwn 

a Theithwyr a hyrwyddo dulliau Tai yn Gyntaf i fynd i'r afael â digartrefedd. Mae ein hadroddiad yn dangos nad 

yw hyn yn ddigonol fodd bynnag i gyrraedd y safonau sy'n ofynnol gan yr hawl i dai digonol. 

Mae colli hawliau a warantir gan Siarter Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd yn dilyn Brexit wedi rhoi hwb 

newydd i alwadau am ymgorffori hawliau dynol ymhellach yng Nghymru. 

Hawliau cymdeithasol yw'r hawliau dynol sy'n ymwneud agosaf â chymwyseddau NAfW a Llywodraeth Cymru, 

gyda'r potensial i ddarparu fframwaith arweiniol ar gyfer cynnal polisi a deddfwriaeth mewn meysydd 

datganoledig. 

Yn bwysig, er nad oes gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru y gallu i fynd i mewn i gytundebau hawliau dynol 

rhyngwladol (gwneir hyn ar lefel y DU), mae ganddo'r pŵer i arsylwi a gweithredu hawliau dynol, gan gynnwys 

yr ICESCR a'r hawl i dai digonol. Mae'n opsiwn sydd ar gael i Weinidogion gyflwyno deddfwriaeth i'w deddfu 

gan NAfW at ddibenion gweithredu (arsylwi a gweithredu) cytuniadau hawliau dynol y mae'r DU eisoes yn barti 

Gwladwriaethol iddynt, i gynnwys yr ICESCR neu'r hawl i dai digonol. fel hawl unigryw. 

Mae hefyd yn bwysig cydnabod na fyddai unrhyw ddeddfwriaeth yn y dyfodol ar yr hawl i dai yn eistedd ar 

wahân i lwyfannau polisi eraill. Yn wir, byddai'n gwella ac yn ehangu'r darpariaethau presennol o dan, er 

enghraifft, Deddf Hawliau Dynol 1998 a deddfwriaeth fel Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru), Deddf 

Cydraddoldeb 2010, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant a'r Ddeddf Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol. 

Yn rhyngwladol, mae tystiolaeth o effaith ymgorffori hawliau cymdeithasol a thai, er ei bod yn anodd dod o hyd 

i dystiolaeth o effaith uniongyrchol. Mae hyn oherwydd bod y graddau y gwireddir yr hawl yn dibynnu ar nifer o 

ffactorau, gan gynnwys yr adnoddau sydd ar gael i'r llywodraeth, agweddau cymdeithasol, anfantais 

hanesyddol, blaenoriaethu gwleidyddol ac ati. 

Fodd bynnag, mae'r dystiolaeth ryngwladol a Chymru a ddyfynnwyd gan yr adroddiad hwn yn dod i'r casgliad 

bod corffori â buddion sylweddol. Mae'r rhain yn cynnwys: cyfleoedd ar gyfer ymgyfreitha strategol a 

strwythurol i sicrhau cydymffurfiad gwell â hawliau, ynghyd â chynnydd mewn statws hawliau a chydnabod 

hawliau mewn polisi a deddfwriaeth wedi hynny. Yn y Ffindir, lle mae tai yn hawl ddynol a warantir yn y 

cyfansoddiad, diffinnir digartrefedd a'i ystyried yn groes i hawl sylfaenol. Arweiniodd hyn at ddatblygu model 

‘tai yn gyntaf’ hynod lwyddiannus (a gostyngiad sylweddol mewn digartrefedd). 

Astudiaethau Achos Effaith 

Er mwyn cefnogi'r egwyddor o ymgorffori'r hawl i dai yng nghyfraith Cymru ymhellach, mae'r adroddiad a 

gomisiynwyd hefyd yn dadansoddi'r effaith gadarnhaol bosibl y gallai ymgorffori'r hawl i dai digonol ei chael ar 

rai o faterion tai allweddol y dydd. Ar wahân i fwy o ystyriaeth o dai ar lefel traws-bolisi, gallai corffori ein helpu 

i fynd i'r afael â materion fel digartrefedd, cynyddu diogelwch deiliadaeth, cynyddu'r ddarpariaeth o dai 

hygyrch, galluogi pobl ifanc i gael mynediad at dai fforddiadwy a sicrhau bod lleisiau tenantiaid yn cael eu 

clywed.  

Arweiniodd y diddordeb a gynhyrchwyd yn y maes hwn ers lansio'r astudiaeth ddichonoldeb at ymrwymiad 

gan Tai Pawb, CIH Cymru, Shelter Cymru a Dr Simon Hoffman i weithio ymhellach mewn partneriaeth â 

sefydliadau'r trydydd sector i archwilio a dangos yr effaith gadarnhaol bosibl y byddai hawl Cymru i dai digonol 



yn ei chael ar eu grwpiau buddiolwyr a meysydd polisi cysylltiedig. Bydd ein gwaith yn archwilio'r effaith ar 

brofiadau trais domestig, troseddwyr a chyn-droseddwyr a phobl gydag anableddau dysgu.  

Mae ein hadroddiad er enghraifft, yn dangos sut y byddai'r hawl i dai digonol wedi dylanwadu ar ddileu 

bwriadoldeb yng Nghymru, pan ystyriwyd hyn yn ystod datblygiad Deddf Tai (Cymru) 2014. Rydym hefyd yn 

gwybod bod bwriadoldeb yn cael effaith anghymesur o ddifrifol ar rieni sengl, menywod yn bennaf, llawer 

ohonynt a fydd yn goroesi trais domestig, ac felly plant, gan arwain at ddigartrefedd plant a thlodi, yn groes 

yn uniongyrchol i hawliau plant. Byddai'r hawl i dai digonol hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar feysydd polisi 

eraill sy'n ymwneud â menywod a cham-drin domestig a mathau eraill o drais a byddwn yn parhau i archwilio'r 

effaith hon wrth symud ymlaen. 

Fel y dangosir yn astudiaeth achos yr adroddiad yn ymwneud â thai hygyrch i bobl anabl, mae'r hawl i dai 

digonol yn gofyn am bolisi i roi sylw dyledus a darparu cefnogaeth a thai digonol ar gyfer grwpiau arbennig o 

agored i niwed. Ar y lefel fwyaf cyffredinol, byddai corffori yn arwain at yr angen am ystyriaeth ddifrifol ac 

ymateb priodol i faterion digartrefedd a wynebir gan gyn-droseddwyr yn gadael ystâd ddiogel, o ran eu 

hawliau tai. Ar y llaw arall byddai angen canolbwyntio rhywfaint ar effaith digartrefedd ar droseddu ac 

aildroseddu. Byddai'n rhaid ystyried rhyngweithio cyfiawnder troseddol a systemau tai a'i effaith ar hawliau tai 

pobl trwy lens hawliau dynol. 

Gallai mabwysiadu tai fel hawl ddynol hefyd gael effeithiau sylweddol ar bobl ag anableddau dysgu, mewn 

llety byw â chymorth. Mae pryder cynyddol bod pwysau cyni a chostau uwch darparu gofal a chymorth, yn 

arwain comisiynwyr i chwilio am fwy o arbedion trwy greu unedau mwy o lety - gyda mwy o risg o sefydliadoli. 

Mae Cymru wedi gweithio mor galed yn ystod datganoli i ddarparu gwasanaethau i bobl sy'n canolbwyntio ar 

yr unigolyn ac yn flaengar, ac mae ofn amlwg bod y cyfeiriad teithio hwn mewn perygl. Byddai dull tai sy'n 

seiliedig ar hawliau yn rhoi ffordd i bobl a'u heiriolwyr hyrwyddo eu hawliau unigol a chynnig atebion sy'n 

amddiffyn y cynnydd yr ydym wedi'i wneud dros yr ugain mlynedd diwethaf. 

Bydd y cyfarfod hwn yn darparu cyfleoedd pellach i ystyried y materion uchod ac rydym yn croesawu 

cyfraniadau llafar gan randdeiliaid tai a thrydydd sector eraill sy'n aelodau o'r grŵp briffio Gweinidogol. 

Pwyntiau trafod 

1. A yw'r gweinidog yn cefnogi'r egwyddor mai corffori yw'r ffordd orau o symud ymlaen ac yn sail i'r gyfraith, 

ymrwymiad cenedlaethol i'r egwyddor sylfaenol y dylai fod gan bob un ohonom hawl ddynol i dai digonol? 

2. Os oes, sut allwn ni weithio gyda'r Gweinidog a'i swyddogion i symud ymlaen i ymgorffori'r hawl i dai digonol 

yng Nghymru? 

 


