
Dull
Abertawe o
ymdrin â thai

Mae COVID-19 wedi sbarduno gweithredu ar frys i daclo digartrefedd
ledled Cymru. Daeth Cyngor Abertawe o hyd i gartrefi hirdymor i
gannoedd o bobl yn ystod y pandemig, a’u bwriad yw adeiladu ar y
gwaith hwn ar ôl cyfnod COVID-19. Maen nhw wedi dewis cyfuno’r
gwaith hwn gyda’u gwaith ym maes allyriadau carbon a thlodi
tanwydd, gan fynd i’r afael â’r holl faterion llosg hyn mewn dull holistig
drwy gyfrwng eu nodau llesiant. Mae technoleg effeithlonrwydd ynni’n
cael ei integreiddio mewn prosiectau tai fforddiadwy. Mae gwaith
ychwanegol yn digwydd ym maes gwella iechyd meddyliol a chorfforol
preswylwyr, gan gyfrannu yn ei dro i nodau llesiant lluosog.



Trawsnewid

Darparu cefnogaeth i iechyd
meddwl
Tai fel mesurydd iechyd
ehangach

Cymru Iachach:  

Nodau
llesiant y
Cyngor

Cynnal
a gwella

adnoddau

economi ac

isadeiledd

Taclo

tlodi

Diogelu pobl
rhag

Lleihau allyriadau carbon
Cefnogi pobl i ddod yn
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Gwella isadeiledd
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Cymru Lewyrchus:

Lleihau effaith tai ar
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A Cymru Gydnerth:

Cefnogi pobl i godi o dlodi
Lleihau tlodi tanwydd

Cymru sy’n Fwy Cyfartal:

Datblygiadau aml-ddefnydd
Cysylltiadau Teithio Llesol
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Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol:

“Hoffwn weld mwy o integreiddio o nod [Cynnal a gwella adnoddau naturiol
a bioamrywiaeth] gyda’ch nodau eraill dros y flwyddyn i ddod, ynghyd â
dealltwriaeth o’r modd y gall cynllunio datblygiadau, eich gwaith datblygu tai
a ‘thrawsnewid yr economi’ effeithio’n gadarnhaol ar y nod hwn a’r camau
rydych chi’n eu cymryd i’w gyflawni.”

Adborth i’r Cyngor oddi wrth waith monitro cynnydd y Comisiynydd

Mae Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 yn argymell fod cyrff
cyhoeddus yn adeiladu tai carbon sero ac yn ôl-osod tai presennol, ac yn
canolbwyntio ar atal anghyfartaledd.



Cydweithio gydag Ysgol Pensaernïaeth Cymru
Prifysgol Caerdydd ar gynllun ‘Tai fel Pwerdai’

Gwaith wedi'i wneud i wella inswleiddio
adeiladwaith a darparu ynni adnewyddadwy i
dai cyngor oddi ar y grid

Gosod toeon paneli solar, batri i storio trydan a
thechnoleg gwresogi gwres o’r ddaear ar
fyngalos

Cyflwyno’r Rhaglen Ôl-osod er mwyn
Optimeiddio gan Lywodraeth Cymru – mil yn
fwy o gartrefi i dderbyn technoleg debyg
ledled Cymru

Prosiect ôl-osod Craig Cefn
Parc

Enghreifftiau

https://www.youtube.com/watch?v=naCNme1TcPQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=naCNme1TcPQ&feature=emb_logo


Taclo digartrefedd
Symud cannoedd o bobl i gartrefi hirdymor yn ystod COVID-19

Dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd ar gyfer hyn

Wedi sicrhau cyllid i ddarparu hyd at 100 o gartrefi

Cefnogaeth gymdeithasol ac iechyd meddwl

Cartrefi newydd i gynnwys paneli solar, gwresogi gwres o’r ddaear a storio batri

Cadwyn gyflenwi leol – 75% o’r gweithlu’n lleol; 90% o’r gwariant o fewn 15 milltir.

Enghreifftiau

https://www.youtube.com/watch?v=sLFKHqFsGgM&feature=emb_logo
https://www.abertawe.gov.uk/article/58275/Translation-Required-Council-pulls-out-all-the-stops-to-support-homeless-through-pandemic
https://www.youtube.com/watch?v=sLFKHqFsGgM&feature=emb_logo


Enghreifftiau

Tai Fforddiadwy ym Mae Copr

Cydweithio gyda Pobl i reoli 33 fflat ar gyfer gweithwyr allweddol

Bydd y datblygiad yn cynnwys bwytai, arena perfformiadau byw a chanolfan
gynadledda

Cyswllt rhwng canol y ddinas a’r
marina drwy gyfrwng pont teithio
llesol newydd

Adeiladu parc arfordirol ar gyfer
bywyd gwyllt ac i roi mynediad i
lecynnau glas

Hefyd yn cydweithio gyda Pobl ar
gynllun Byw Gan Garu Natur
[Biophilic Living], a Tai Coastal ar
144 cartref carbon sero



Dull

Mynd i’r afael ag effeithiau allyriadau
carbon a pharatoi Strategaeth ddrafft i
ddatgarboneiddio Abertawe erbyn 2050
Gosod paneli solar ar doeon ysgolion
Ôl-osod tai presennol. Sicrhau fod tai
newydd yn ynni-effeithlon
100 o gartrefi newydd hirdymor ar gyfer
pobl ddigartref

Allyriadau carbon o dai a
digartrefedd yn Abertawe

Her

Cymru sy’n Fwy Cyfartal

Cymru Lewyrchus, Gydnerth a
Chyfartal o Gymunedau Cydlynus

Cymru Lewyrchus a Chyfartal

Gwrando ymwybodol drwy gyfrwng
grwpiau cyfranogi i denantiaid
Sgyrsiau parhaus drwy gyfrwng Swyddog
Cyfranogi Tenantiaid ac aelodau o dîm
Tai’r cyngor.
Cynyddu defnydd o’r cyfryngau
cymdeithasol i gysylltu â’r cyhoedd.

Cyfrannu at nodau llesiant lluosog
Integreiddio datgarboneiddio a
digartrefedd – carbon isel mewn tai
fforddiadwy newydd
Gweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus ar Isadeiledd Werdd 
Tai fforddiadwy mewn gwaith adfywio

Cefnogaeth gymdeithasol ac
iechyd meddwl i atal pobl rhag
dychwelyd i fod yn ddigartref
Cysylltiadau teithio llesol a
mynediad i lecynnau glas i atal
afiechyd meddyliol a chorfforol

Cymru Iachach a Chyfartal

Cydweithio gyda Chyfoeth Naturiol
Cymru a’r Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus ar Strategaeth Isadeiledd
Werdd i’w defnyddio mewn
datblygiadau tai newydd
Cydweithio â Phrifysgol Caerdydd ar
‘Tai fel Pwerdai’
Cydweithio â chymdeithasau tai ar dai
fforddiadwy mewn datblygiadau
newydd

Cymru Gydnerth a Chyfartal o Gymunedau
Cydlynus

Beth nesa?
Sicrhau fod 100 o gartrefi newydd hirdymor yn cael eu hadeiladu ar
gyfer pobl ddigartref
Defnyddio modelau cynaliadwy o ran tai ymhob datblygiad newydd
Adeiladu ar lwyddiant y cynlluniau presennol i sicrhau fod cartrefi’n
fforddiadwy ac wedi’u hadeiladu i fod yn addas ar gyfer y dyfodol



Effaith

Mae’r llwyddiant a gawsom gyda’r cynllun ôl-osod
a gwblhawyd yn ddiweddar yng Nghraig Cefn
Parc wedi trawsnewid bywydau tenantiaid sy’n
byw yn y tai, ac rydyn ni’n awyddus i weld y
dechnoleg hon yn cael ei chyflwyno i hyd yn oed
mwy o dai cyngor y ddinas.”

Rydyn ni wedi dewis lansio rhaglen [Rhaglen
Ôl-osod er mwyn Optimeiddio] yn Abertawe ar
ôl gweld fod y Cyngor yn gwneud cystal
gwaith wrth ôl-osod offer arloesol tebyg yn ei
stoc dai bresennol.”

“

“

- Julie James, Gweinidog dros Dai a Llywodraeth
Leol

- Y Cynghorydd Andrea Lewis, Aelod
Cabinet dros Dai, Ynni a Thrawsnewid
Gwasanaethau

 am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.futuregenerations.wales/cy/ 

https://www.futuregenerations.wales/cy/
https://www.futuregenerations.wales/cy/

