
CARTREFI ADDAS AR GYFER Y
DYFODOL: YR HER ÔL-OSOD
Sut y byddwn yn ariannu datgarboneiddio cartrefi
yng Nghymru i gefnogi ein huchelgeisiau sero net?

Crynodeb Gweithredol



Newid hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu cenedlaethau heddiw a’r

dyfodol. Mae Cymru wedi gwneud addewidion sy’n arwain y byd er mwyn

datgarboneiddio’i stoc dai yn sylweddol erbyn 2030 i gefnogi ein nod o fod yn

sero net erbyn 2050. 

Yn 2020 tynnais sylw at y ffaith y dylai datblygu pecyn symbylu economaidd

sy’n arwain at greu swyddi ac sy’n cefnogi datgarboneiddio cartrefi fod yn

flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru fel rhan o Adferiad Gwyrdd ar ôl y pandemig.

Bydd cynnal cynhadledd fyd-eang ar newid hinsawdd (COP 26) gan y DU yn

ddiweddarach eleni’n gyfle i Lywodraeth y DU a Chymru fel ei gilydd ymrwymo

i wneud hyn yn ffaith.

Mae trechu lefelau tlodi tanwydd sy’n parhau’n ystyfnig o uchel (12%) wrth galon

nodau datgarboneiddio a chyfiawnder cymdeithasol Cymru, a rhaid gweld

datgarboneiddio cartref fel rhan hanfodol o adferiad gwyrdd a chyfiawn ar ôl y

pandemig yng Nghymru.

Mae tai yn faes sydd dan reolaeth Llywodraeth Cymru ac felly rhaid ei

flaenoriaethu os yw’r Llywodraeth o ddifri ynghylch cyflawni’i thargedau newid

hinsawdd sy’n rhwym yn y gyfraith.

Mae gan Gymru rai o’r tai hynaf a lleiaf effeithlon yng Ngorllewin Ewrop, felly bydd

gweithredu i wella ansawdd y stoc hwn yn hanfodol. Mae datgarboneiddio’n her,

ac yn gyfle i sefydliadau a chymunedau ledled Cymru, na all oedi mwy.

Trosolwg
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O'i reoli'n dda, gallai rhaglen ôl-osod fod yn
newidiwr i economi Cymru gan helpu i:

daw 10% o allyriadau

nwyon tŷ gwydr

Cymru o’r sector

breswyl

cefnogi’r economi seiliol gyda gwariant lleol a
allai fod yn y miliynau

Ar hyn o bryd:

cwrdd â nodau datgarboneiddio a thlodi

tanwydd

155,000 o dai mewn

tlodi tanwydd

dileu tlodi tanwydd a lleihau costau ynni

diangen, gan arbed cyfanswm o £8.3 bn

mewn costau tanwydd erbyn 2040

creu arbediad cost i’r GIG - £4.4bn erbyn 2040

creu diwydiannau, sgiliau newydd a hyd at

26,500 o swyddi newydd, yn seiliedig ar gadwyni

cyflenwi lleol

mae tai gwael yn

cyfrannu at afiechyd

Bydd datgarboneiddio ein stoc dai ar y raddfa angenrheidiol yn gofyn am
fuddsoddi sylweddol ochr yn ochr â mwy o gydlynu ar ran pob actor yn y system. 
Mae angen i Lywodraeth Cymru arwain y blaen, ond ni fydd yn gallu cyllido’r rhaglen
drwy grant am 100% o’r gost. Rhaid cydbwyso her cyllido'r newid hwn ar draws
Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru, cymdeithasau tai, awdurdodau lleol,
landlordiaid a pherchnogion tai, gyda sawl sefydliad arall hefyd yn chwarae’i ran. 

Canolbwynt ein gwaith fu amcangyfrif beth fyddai cyfanswm y cyllid
angenrheidiol ar gyfer datgarboneiddio cartrefi yng Nghymru, gweld ble mae’r
bylchau mewn cyllid ac awgrymu dulliau o fynd i’r afael â’r bylchau hyn. 
Rydyn ni wedi gweithio’n agos gyda sawl sefydliad a rhanddeiliad, gan adeiladu ar
waith blaenorol gan gynnwys adroddiad ‘Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell’,
gwaith Ysgol Bensaernïaeth Cymru (WSA), adroddiad Altair a gomisiynwyd gan Dai
Cymunedol Cymru (CHC) a Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP)
Llywodraeth Cymru sy’n profi dulliau o ddatgarboneiddio cartrefi yng Nghymru.  
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Canfyddiadau allweddol
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Daliad / statws Nifer o unedau Cyfanswm y
buddsoddiad (bn)

Buddsoddiad cyfartalog
angenrheidiol i bob

cartref* 

Tai cymdeithasol 

Tai sy’n dlawd o ran
tanwydd

Sector Rent Preifat
(PRS)

Preswylwyr-
berchnogion

Cyfanswm - -

230,000 (~21,000

mewn tlodi tanwydd)

155,000 (~21,000 yn

cael eu rhentu’n

gymdeithasol)

180,000 (~36,000

mewn tlodi tanwydd)

924,000 (~99,000

mewn tlodi tanwydd)

£5.52

£4.82

£0.67

£3.73

£14.75

£24,000

£35,984

£4,700

£4,525

£4,700

£4,525

Byddai rhaglen ddatgarboneiddio tai Cymru yn creu £19.32bn mewn GDP

ychwanegol, £3.54bn o elw treth net a 26,500 swydd newydd yng Nghymru erbyn

2030, gan helpu i liniaru effaith economaidd y pandemig diweddar a’r swyddi a

gollwyd yn ei sgil.

Byddai’r rhaglen hefyd yn arbed £8.3bn o ran biliau ynni ac yn creu £4.4bn o

fanteision iechyd ac amgylcheddol  erbyn 2040 gan helpu i roi mwy o arian yn ôl i

economïau lleol ledled Cymru a lleihau’r straen ar wasanaethau iechyd a gofal

cymdeithasol, yn enwedig yn ystod y gaeaf.

Rhaid gweld buddsoddiad mewn ôl-osod er mwyn optimeiddio ar draws tai Cymru yn
erbyn cefnlen o fanteision sylweddol i lesiant, arbedion costau gwasanaethau a thwf
economaidd lleol. 

Mae buddsoddi mewn miliynau o gartrefi yn rhoi’r potensial i gynhyrchu elw economaidd

mawr yn ogystal â lleihau ein hallyriadau a lefelau o dlodi tanwydd.
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*Mae'r sectorau yn anelu at targedau EPC gwahanol felly mae'r buddsoddiad sydd angen ar gyfer tai cymdeithasol a tai sy'n
dlawd o ran tanwydd yn uwch na'r sector rent preifat a'r preswylwyr-berchnogion. 

£5.5bn ar gyfer tai cymdeithasol, 
£4.8bn ar gyfer tai sy’n dioddef tlodi tanwydd, a 
£4.4bn ar gyfer cartrefi yn y sectorau a breswylir gan berchnogion ac a rentir yn breifat
(‘gallu talu’) yn eu tro.

Rydyn ni’n amcanu y bydd angen buddsoddiad o £14.75bn dros y ddegawd nesaf   (hyd 
at 2030):  
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Sophie Howe
Comisiynydd Cenedlaethau'r
Dyfodol Cymru

Bydd angen i ni symud y tu hwnt i weithio
mewn corlan a sicrhau dull traws-
Lywodraeth o ran cydweithio a darparu
gyda chymdeithasau tai, awdurdodau
lleol, darparwyr sgiliau a chyflenwyr oll yn
sicrhau fod darpariaeth ar y cyd yn
ganolog i’r dull hwnnw o weithredu. Mae
strategaeth, ymgysylltiad, rheoleiddio,
sgiliau, modelau busnes integredig a
chymhellion ariannol oll yn hanfodol ar
gyfer llwyddo.

 

Cyfanswm y buddsoddiad angenrheidiol gan lywodraeth yw tua
£5.3bn dros 10 mlynedd.

Mae cyllid yn allweddol, ond
dim ond un rhan o’r bos ydyw

Ar ei ben ei hun nid yw’n gallu darparu
newid ar y cyflymder a’r raddfa
angenrheidiol. Er mwyn darparu rhaglen
ôl-osod ar raddfa fawr a chyflawni
manteision economaidd, amgylcheddol a
chymdeithasol ehangach, mae’n hanfodol
fod buddsoddiad hirdymor a gynlluniwyd
yn cael ei uno gyda pholisi ar sgiliau,
hyfforddi, rheoleiddio, safonau a’r gadwyn
gyflenwi.
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O’r £14.75bn o fuddsoddiad fyddai’i
angen i ddatgarboneiddio a gwella
ansawdd cartrefi Cymru, dylai £3.6bn
ddod o’r DU a £1.7bn o Lywodraeth
Cymru, gyda 64% o’r holl fuddsoddiad
yn dod o gyllid preifat, cwmnïau ynni
neu wedi’i gyllido gan berchnogion
eiddo.

Yn 2019 gwariodd cartrefi Cymru
£1.02bn ar wneud gwaith adnewyddu
cyffredinol, cynnal a chadw a gwelliannau
(RMI), rhyw £723 i bob cartref ar
gyfartaledd.

Yn seiliedig ar gynlluniau buddsoddi a
chynigion polisi presennol, mae bylchau
mawr mewn cyllido ar gyfer tai
cymdeithasol (£2.7bn) a thai sy’n dioddef
tlodi tanwydd (£3.9bn) a rentir yn breifat
ac a breswylir gan berchennog i gwrdd â
lefel EPC ‘A’ erbyn 2030.
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Awgryma tystiolaeth y gallai diweithdra yng Nghymru ddyblu yn 2021, gan
gyrraedd uchafswm o ryw 114,000 o bobl yn 2021, ac mae angen brys i
fuddsoddi mewn creu swyddi a datblygu ffrydiau sgiliau mewn meysydd
allweddol a all gefnogi ein targedau datgarboneiddio.

Gallai Rhaglen Ddatgarboneiddio Tai Cymru greu 26,500 o swyddi
newydd yng Nghymru erbyn 2030, ond dim ond drwy warantu
buddsoddiad hirdymor a gysylltir â blaenoriaethu prentisiaethau ac ail-
sgilio’r gweithlu presennol, yn ogystal â gweithlu’r dyfodol, yn y crefftau
angenrheidiol i fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau y gellir sicrhau’r swyddi
hyn ar gyfer pobl Cymru. 
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45,000 o swyddi
uniongyrchol

60,000 o swyddi
anuniongyrchol 

Mae cyfleoedd sylweddol ar gyfer creu swyddi drwy gyfrwng rhaglen ôl-osod
genedlaethol, ond rhaid cynllunio’r buddsoddiad ar gyfer y tymor hir er mwyn
manteisio ar hyn.

 

Creu sgiliau a swyddi ar gyfer y dyfodol drwy fuddsoddi mewn
rhaglen ôl-osod genedlaethol

Gallai buddsoddi mewn prosiectau seilwaith allweddol
mewn diwydiannau gwyrdd ac adfer natur greu yn
ystod y ddwy flynedd nesaf:

O'r rhain:

Fodd bynnag, mae diffygion

sgiliau sylweddol mewn

inswleiddio, gwresogi ac ôl-

ffitio. Gyda digon o alw a

chydlynu yn cael ei greu trwy

fuddsoddiad, gellid hwyluso

symud i'r sector ôl-ffitio yn

gymharol gyflym trwy

hyfforddiant yn y gwaith, gan

nad yw cymwysterau o

reidrwydd yn rhagofyniad.

Rhaid gwarantu piblinell tymor

hir o brosiectau.



Cryfhau’r cysylltiadau rhwng tlodi tanwydd a datgarboneiddio   
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Coastal Housing Coastal Housing

Er bod rhai tensiynau, mae’n bwysig mynd i’r afael â gefaill-heriau datgarboneiddio
cartrefi a thlodi tanwydd drwy gyfrwng dull integredig, holistig.

Mae 155,000 o gartrefi yng Nghymru mewn tlodi tanwydd  ond gallai effaith y
pandemig diweddar ar ddiweithdra a newidiadau mewn arferion gweithio olygu fod y
ffigwr hwn eisoes yn uwch.

Yr ateb hirdymor i dlodi tanwydd, ac un sydd hefyd yn cefnogi datgarboneiddio cartrefi,
yw gwella’n ddramatig effeithlonrwydd ynni cartrefi tai tlawd o ran tanwydd.

Mae’n hanfodol bwysig fod y newid drosodd i economi carbon isel ddim yn cynyddu
lefelau tlodi tanwydd, drwy gynyddu costau ynni. Rhaid i’r dull o weithredu fynd i’r afael â
dau brif yrrwr tlodi tanwydd: incwm isel ac aneffeithlonrwydd ynni mewn tai.

Gellir cyflawni ystod o fanteision economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol ac iechyd
drwy fynd i’r afael â’r agendau hyn ar y cyd.

Gallai cynnal rhaglen ôl-osod ar draws stoc dai Cymru arwain at arbedion biliau ynni o
ryw £613 i bob cartref a ôl-osodwyd i EPC “A”  gan fod o fantais arbennig i dai mewn
bandiau EPC isel a thlodi tanwydd. Byddai’r arbedion hyn yn dileu tlodi tanwydd i bob
pwrpas yng Nghymru ac yn gwneud cyfraniad sylweddol i leihau anghydraddoldebau
economaidd. 
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Dylai Llywodraeth Cymru chwarae rôl
arwain a chydlynu allweddol gyda
chefnogaeth a chydweithio o gyfeiriad
Llywodraeth y DU, awdurdodau lleol,
cymdeithasau tai ynghyd ag addysg,
hyfforddiant a sectorau preifat i sicrhau
fod ymdrech unedig yn digwydd ar draws
tai cymdeithasol, cartrefi mewn tlodi
tanwydd a phobl yn y sectorau rhentu
preifat a phreswylwyr-berchnogion.

1. Rhaid i ddatgarboneiddio cartrefi
fod yn ymdrech ar y cyd, gyda
Llywodraeth Cymru’n chwarae rôl
arwain a chydlynu, gan ddod â
phob sector ynghyd ar gyfer
cenhadaeth gyfun. 

Nid lle Llywodraeth Cymru’n unig yw
ysgwyddo her cyllido datgarboneiddio.
Os yw Llywodraeth Cymru a
Llywodraeth y DU o ddifrif am adferiad
gwyrdd, a chyflawni’u hymrwymiadau
newid hinsawdd eu hunain, rhaid iddynt
gydweithio i ddefnyddio pob lifer
ariannol sydd ar gael iddynt i ariannu’r
her ôl-osod. Dylent weld y buddsoddiad
hwn fel cefnogi isadeiledd hanfodol, yn
yr un modd â buddsoddi mewn
isadeiledd arall fel ffyrdd, rheilffyrdd a
phŵer.  

Blaenoriaethau allweddol ar gyfer Llywodraeth
Cymru:

Yn yr un modd, bydd angen i
gymdeithasau tai, awdurdodau lleol, a
thros amser, gartrefi preifat, hefyd
chwarae’u rhan yn yr ymdrech gyfun hon.
Dylai pob un o’r sefydliadau hyn fod yn
canolbwyntio ar arloesi ar y cyd a mesur
risg, gan gydweithio a dysgu bob cam o’r
daith.

Dylai Llywodraeth Cymru:

Arwain y blaen drwy osod
ymrwymiadau a thargedau
hirdymor clir ar gyfer stoc dai
Cymru yn yr ail Gynllun Carbon
Isel;
Cydnabod yn llawn heriau rhyng-
gysylltiedig datgarboneiddio
cartrefi a thaclo tlodi tanwydd a
myfyrio ar y rhain ar draws rhaglen
newydd y Llywodraeth gan
gynnwys cysylltu gweithredu polisi
ar sgiliau, cyllid, economi seiliol ac
iechyd.
Blaenoriaethu buddsoddi yn y
maes hwn a phwysleisio
pwysigrwydd yr agenda hwn ar
gyfer pobl Cymru, wrth drafod
gyda Llywodraeth y DU am gyllid
wedi’r UE, fel y Gronfa Ffyniant
Gyfffredin. 
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Dylai cymdeithasau tai ac
awdurdodau lleol:

Ystyried sut allan nhw gael
mynediad i gyllid preifat i ategu
cyllid grant Llywodraeth ar gyfer
datgarboneiddio’u stoc dai.
Gweld gwariant a buddsoddiad
Adnewyddu cyffredinol, Cynnal a
chadw a Gwelliannau (RMI) ar
fesurau datgarboneiddio fel
rhywbeth sy’n gysylltiedig â chyfle
i integreiddio ymhellach dros
amser.
Adeiladu ar ddulliau llwyddiannus
o weithio dan y Rhaglen Ôl-osod
er mwyn Optimeiddio,
blaenoriaethu cydweithio a dysgu
parhaus o ran y dulliau a
weithredwyd i ddatgarboneiddio’u
stoc dai. 

Bydd gan Lywodraeth y DU rôl hanfodol
mewn cefnogi buddsoddiad a
rheoleiddio, a dylai awdurdodau lleol
chwarae rhan fwy rhagweithiol o yrru
datgarboneiddio cartrefi a lleihau tlodi
tanwydd, yn enwedig o ran y Sector
Rentu Breifat.

Mae 11 o’r 22 awdurdod lleol yng
Nghymru wedi cadw’u stoc dai eu hunain,
ac mae 16 o’r 22 wedi datgan argyfwng
hinsawdd, felly rhaid iddynt bellach
ddangos sut y maen nhw’n blaenoriaethu
datgarboneiddio cartref drwy gyfrwng
dull ar sail ardal gan ddefnyddio pob lifer
sydd ar gael iddynt. I gefnogi hyn dylai’u
rôl gael ei chryfhau a’i hariannu’n gywir. 

Mae angen clir i gael llwybr mwy
hirdymor at ddatgarboneiddio cartrefi,
os ydyn ni’n mynd i gwrdd â’r targedau
datgarboneiddio, o leiaf tan 2030. Mae
angen i hwn ddangos yr ymrwymiad ar y
cyd sy’n bodoli rhwng Llywodraethau,
cymdeithasau tai, awdurdodau lleol a
chwaraewyr eraill i ddatblygu llwybr
hirdymor i ddatgarboneiddio cartrefi,
gan roi sicrwydd ac eglurder ynghylch
trefniadau cyllido, unrhyw greu swyddi
arfaethedig, llwybrau caffael a sgiliau
sydd yn yr arfaeth.

2. Mae angen cael cynllun mwy
hirdymor ar gyfer cyllido.  

Ond i ellir cyflawni’r cynllun buddsoddi
hirdymor hwn ar ein pen ein hun nac o
fewn mecanweithiau presennol. Bydd
angen dulliau newydd ac arloesol o wasgu
am ffynonellau eraill o gyllid a
buddsoddiad, ac o bosib defnyddio gallu
Banc Datblygu Cymru i ddatblygu Cwmni
Gwasanaeth Ynni Cymru newydd i
gydlynu a chefnogi cyllido
datgarboneiddio yn y sector dai
cymdeithasol (fel yr amlinellir yn adran 4). 
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Ymrwymo i glustnodi cyllid
buddsoddi mewn isadeiledd
ychwanegol o £2.6bn a chlustnodi
£1bn o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin
sydd ei angen erbyn 2030 i daclo
datgarboneiddio cartrefi incwm
isel a mynd i’r afael â thlodi
tanwydd yng Nghymru. Byddai’r
ffynonellau hyn yn gyfwerth â
rhaglenni isadeiledd eraill (e.e.
heolydd, rheilffyrdd, pŵer) gan
gydnabod y manteision ariannol
sylweddol a ddoi yn sgil rhaglen
ôl-osod i Drysorlys y DU. 
Cynyddu’i defnydd o’i Chyfalaf
Trafodion Ariannol ar gyfer ôl-
osod a dylai Llywodraeth y DU
hwyluso mynediad i’r farchnad
Bond Sofran Gwyrdd newydd, i
alluogi i ryw £6.3bn o
fuddsoddiad preifat ddigwydd yn
stoc dai Cymru erbyn 2030. 
Gweithio gydag Awdurdod
Ymddygiad Ariannol (FCA)
Llywodraeth y DU i symbylu
marchnad Morgais Gwyrdd
£100m y flwyddyn drwy fynnu
datgeliad o ran pa mor ynni-
effeithlon yw tŷ ar y cam
‘penderfyniad mewn egwyddor’.

Dylai Llywodraeth Cymru a’r DU: Ar gyfer y sector tai cymdeithasol a
chartrefi sy’n dioddef tlodi tanwydd,
dylai Llywodraeth Cymru:

Ddyblu cyllido tlodi tanwydd i
£732m erbyn 2030 a’i gefnogi â
grantiau ar gyfer pobl ar incwm isel
a fyddai ar gael drwy gyllid
isadeiledd cenedlaethol
Llywodraeth y DU, gyda’r nod o
ddileu tlodi tanwydd erbyn 2030.
Ymrwymo i Grant Datgarboneiddio
Tai Cymdeithasol newydd gwerth
£108m y flwyddyn, yn amodol ar
berfformiad mesuredig a lleihad
mewn costau.
Gweithio gyda Llywodraeth y DU i
gynnig benthyciadau llog isel
£158m y flwyddyn i ddarparwyr tai
drwy gyfrwng ‘Cwmni
Gwasanaethu Ynni Cymru’
(WESCO) drwy gyfrwng
cytundebau Perfformiad Arbed
Ynni. 
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Cyllid Ynni Glân a Aseswyd Fesul
Eiddo (PACE)
Mae PACE, a ddatblygwyd yn UDA,
yn galluogi cymunedau a
rhanbarthau dinesig i gyllido ôl-osod
drwy gysylltu’r ddyled â’r eiddo yn
hytrach na’r unigolyn. Mae ariannu
PACE yn talu am holl gost yr ôl-osod
a chysylltir ad-daliadau â’r eiddo ei
hun. Mae’n cael ei warantu gan lien
(math o warant)  ar fil treth yr eiddo
(h.y. treth y cyngor). Gall hyn ddileu’r
rhaniad cymhellol rhwng landlordiaid
a thenantiaid, neu bobl sy’n ceisio
gwerthu’u cartref. 

Mae ein Map Trywydd yn amlinellu pa rai
sy’n benderfyniadau cyllido a
gweithredoedd polisi ar unwaith a’r rhai a
ddylai ddigwydd dros y 10 mlynedd
nesaf.
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Gweithio gydag Awdurdodau Lleol
i dreialu’r mecanwaith Ynni Glân A
Aseswyd Fesul Eiddo (PACE),
drwy gyfrwng toll ar dreth y cyngor.
Mae PACE yn ddull o gyllido
mesurau ôl-osod sy’n cysylltu’r
ddyled â’r eiddo yn hytrach na’r
unigolyn, a’i sicrhau gan fesur treth
eiddo.
Gweithio gyda Banc Datblygu
Cymru i dreialu modelau rhyddhau
ecwiti a benthyciadau llog isel i
landlordiaid ar gyfer cyllid ôl-osod.  

Ar gyfer y sector rhentu preifat /
preswylydd-berchennog (sy’n gallu
talu), dylai Llywodraeth Cymru: 

£3,500,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£3,000,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£2,500,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£2,000,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£1,500,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£1,000,000 ---------------------------------------------------------------------------------
£500,000    ---------------------------------------------------------------------------------
£-                ---------------------------------------------------------------------------------

Buddsoddiad Cyfalaf Blynyddol (£m)

Tai cymdeithasol Tlodi tanwydd Preswylwyr-berchnogion PRS

2021    2022    2023     2024     2025     2026     2027    2028    2029    2030

(£
m
)

Blwyddyn

Ffig 1: Bydd angen cyfanswm cyllid Llywodraeth Cymru o £1.7bn hyd at 2030 - £1,080m drwy’r Grant
Datgarboneiddio Tai Cymdeithasol newydd a £732 drwy’r rhaglen Tai Cynnes - gan gyrraedd pegwn
rhwng 2026-2029.

Mae ein modelu’n tybio y bydd
buddsoddiad yn digwydd ar ffurf
cromlin-S gam wrth gam dros y 2020au,
gan ddod i uchafswm yn 2028,  gan
arwain at gyfanswm buddsoddiad cyfalaf
o £14.75bn erbyn 2030.

10



Map Trywydd hyd at 2030

11Cartrefi Addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod - Crynodeb Gweithredol

Llywodraeth Cymru’n datblygu

llwybr hirdymor ar gyfer

datgarboneiddio cartrefi, gan

roi eglurder ynghylch trefniadau

cyllido, darpar swyddi i’w creu a

darpar lwybr sgiliau. 

2022
Wedi canlyniad deddfwriaeth Y

Rhaglen Ôl-osod er mwyn

Optimeiddio (ORP) ar gyfer

MEES neu fesur cyfatebol,

targedau datgarboneiddio ar

gyfer pob daliad nid hwyrach na

2030.

Llywodraeth Cymru’n ymrwymo

i Grant Datgarboneiddio Tai

Cymdeithasol newydd gwerth

£108m/blwyddyn. 

Llywodraeth Cymru’n ymrwymo

i ddileu tlodi tanwydd yn y

2020au, gan ddyblu cyllid tlodi

tanwydd i £73m/blwyddyn.

Mae treialon Gwasanaeth Ynni

Llywodraeth Cymru (WESCO)

mewn sawl ardal awdurdod

lleol.

Banc Datblygu Cymru (DBW) yn

sefydlu treialon lleol o PACE,

rhyddhau ecwiti a benthyciadau

llog isel i landlordiaid.

2021

Ymestyn rhaglen tlodi tanwydd

ar fyrder yn genedlaethol.
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2023
Wedi canlyniad ORP, cyflwyno

Pasbortau Adnewyddu

Adeiladau ar draws holl stoc dai

Cymru. 

Wedi treialon, WESCO yn cael

ei gyflwyno’n genedlaethol ac

yn dechrau ymestyn.

Wedi treialon, DBW yn cyflwyno

PACE, Rhyddhau Ecwiti a

benthyciadau Llog Isel i

Landlordiaid yn gyffredinol.

DBW a WESCO yn dechrau cael

mynediad i farchnadoedd cyfalaf

drwy gyhoeddi Bondiau Gwyrdd.

2025

Rhaid i bob

tenantiaeth PRS

newydd gwrdd ag

EPC “C”.

Cymru’n dileu tlodi

tanwydd drwy gyfrwng

rhaglen ôl-osod.

Ar ôl arbrawf llwyddiannus, mae

Llywodraeth y DU yn ymrwymo

buddsoddiad isadeiledd o

£2.5bn mewn cartrefi incwm

isel. 

2028

Rhaid i bob

tenantiaeth PRS

presennol gwrdd

ag EPC “C”.

Rhaglen yn cyrraedd uchafswm

cyflwyniad gyda >£3bn o

fuddsoddiad yn 2028 yn unig. 

2030

Cymru’n cyflawni

MEES / targedau

datgarboneiddio ar

gyfer pob daliad

erbyn 2030.



3. Rhaid cryfhau ein huchelgais
i ddatgarboneiddio 

O ystyried her enfawr datgarboneiddio
cartrefi, a’r darpar fudd i gael rhaglen
hirdymor ledled Cymru, mae angen i ni
sicrhau fod hyn yn cael ei gyflawni’n
gyflym ac yn llawn. 

Os yw gweithredu ar y cyd ar draws
sectorau’n mynd i gyflawni’r targedau
hyn rhaid iddynt fod yn statudol ac yn
cael eu gorfodi drwy gyfrwng safonau
effeithlonrwydd ynni lleiafsymiol (MEES)
ar draws yr holl stoc.

Ar hyn o bryd mae Llywodraeth
Cymru’n annog y sector dai
cymdeithasol i weithio tuag at y
targedau datgarboneiddio a osodwyd
yn adroddiad ‘Tai Gwell, Cymru Well,
Byd Gwell’. Ond mae 1.1 miliwn (neu
70%) o stoc dai Cymru’n dod dan y
sectorau rhentu preifat neu breswylydd-
berchennog sy’n amddifad o dargedau
(neu dan amodau targed gwan iawn)
ynghyd â’r lefelau addas o fuddsoddi
neu gymhelliad ariannol. 

Y dylai pob cartref yng Nghymru
ddod i EPC “A” erbyn 2050. Dylid dod
â’r targed hwn ymlaen ar gyfer pob tŷ
cymdeithasol a phob cartref mewn
tlodi tanwydd erbyn 2030. 

Mae ein gwaith yn dilyn argymhellion yn
adroddiad ‘Tai Gwell, Cymru Well, Byd
Gwell’ sy’n argymell: 

Rydym ni hefyd yn cynnig gosod
targed dros dro o EPC “C” (neu
gyfatebol) ar gyfer pob cartref yng
Nghymru erbyn 2030. Fel lleiafrif,
dylai pob cartref sy’n dlawd o ran
tanwydd waeth beth fo’u daliad allu
cwrdd ag EPC “C” erbyn 2030 er
mwyn i Lywodraeth Cymru o leiaf
gyrraedd yr un uchelgais a osodwyd
gan Lywodraeth y DU ar gyfer cartrefi
tlawd o ran tanwydd yn Lloegr.
Yn ogystal, rydym ni’n cynnig gosod
gwaharddiad ar wresogi tanwydd
ffosil newydd ar gyfer pob cartref nid
hwyrach na 2030. 

Dylai Llywodraeth Cymru: 

Benderfynu ar Safon
Effeithlonrwydd Ynni Isafsymiol
(MEES) neu darged
datgarboneiddio uchelgeisiol ar
gyfer y sector dai cymdeithasol, yn
seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd gan
y Rhaglen Ôl-osod er mwyn
Optimeiddio, wedyn dylai baratoi
amserlen i ddeddfu ar gyfer y
targed hwn os oes angen.
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I gefnogi hyn dylai Llywodraeth y
DU: 

Gweithio gyda Llywodraeth y DU i
ddeddfu ar gyfer Safon
Effeithlonrwydd Ynni Isafsymiol
(MEES) o darged
datgarboneiddio EPC “C” neu
gyfatebol ar gyfer pob cartref yn y
sector rhentu preifat, a gwahardd
gosod gwresogi tanwydd ffosil
newydd ar gyfer pob cartref, nid
hwyrach na 2030. Bydd hyn yn
gofyn am orfodi gan awdurdodau
lleol ar gyfer MEES arfaethedig
neu gyfredol a ddylai gael eu
cryfhau a’u cyllido’n gywir.
Adeiladu ar waith y Rhaglen Ôl-
osod er mwyn Optimeiddio i
ddatblygu model cost a
‘phasbortau adnewyddu
adeiladau’ ar gyfer holl stoc dai
Cymru. Bydd angen gwella eiddo,
cyhyd â phosib, gan ystyried
atebion presennol sydd ar gael a
chostau tybiedig y gwaith. Bydd
pasbortau adnewyddu
adeiladau’n darparu dealltwriaeth
fwy manwl o gostau perthnasol a
maint y gwaith fydd ei angen ar
gyfer mathau gwahanol o dai. 

Dylai Llywodraeth Cymru: 

Sicrhau fod holl rymoedd
Rheoliadau Adeiladu’n cael eu
datganoli’n llawn i Gymru;
Torri TAW ar bob mesur sy’n
gysylltiedig ag ôl-osod i 5%.

4. Mae maint yr her yn golygu fod
angen sefydliadau newydd a bydd
rolau newydd ar gyfer sefydliadau sy’n
bodoli eisoes.

Er enghraifft, awgrymwn roi rôl allweddol i
Fanc Datblygu Cymru (DBW) wrth gydlynu
cyllid ar gyfer y sectorau rhentu preifat a
phreswylwyr-berchnogion, a datblygu
Cwmni Gwasanaethu Ynni Cymru (WESCO)

i reoli ariannu cytundebau perfformiad ynni
ar gyfer y sector dai cymdeithasol. 

Wrth i faint yr heriau a’r cyfleoedd ar gyfer
datgarboneiddio cartrefi ddod i’r amlwg,
bydd angen creu rolau a dulliau
gweithredu newydd. 

Dylai Llywodraeth Cymru: 

Sefydlu rôl ganolog ar gyfer Banc
Datblygu Cymru (DBW) neu ffigwr
cydlynol arall i hwyluso benthyca tua
1bn/blwyddyn. Byddai angen paru hyn
gyda gwasanaeth caffael ac ôl-osod
addas, yn seiliedig ar ardaloedd, i
gynnig ‘siop-un-lle’ i gartrefi. 
Archwilio sefydlu Cwmni Gwasanaethu
Ynni Cymru (WESCO) i gydlynu a
chefnogi datgarboneiddio yn y sector
dai cymdeithasol. Byddai WESCO yn
cyfuno benthyciadau a grantiau yn un
cytundeb perfformio. Byddai’n cyllido
gwelliannau i gartrefi gyda phob
arbediad a warantir yn cael ei ad-dalu
ar y bil ynni, gan sicrhau cyllid-dyled ar
fantolen ar ran cymdeithasau tai. 
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Bydd angen i Lywodraeth Cymru hefyd
fynd i’r afael â’r bwlch sgiliau, o ran
rhifau ac amrywiaeth, sy’n bodoli ar
gyfer swyddi ôl-osod.  

Beth yw Cwmni Gwasanaethu Ynni
(ESCO)?

Maen nhw’n datblygu, cynllunio,
adeiladu a threfnu cyllid ar gyfer
prosiectau sy’n arbed ynni, yn lleihau
costau ynni ac yn lleihau costau
gweithredu a chynnal a chadw. Maen
nhw’n gweithredu fel datblygwyr
prosiectau ar gyfer ystod o fesurau
arbed ynni ac yn ysgwyddo’r peryglon
technegol a pherfformiad a gysylltir â
phrosiect. Maen nhw’n wahanol i
sefydliadau eraill sy’n cynnig
gwelliannau effeithlonrwydd ynni yn y
ffaith eu bod yn defnyddio
methodoleg gytundebu ar sail
perfformiad. Mae hyn yn golygu bod y
cyllid a gynhyrchir yn cael ei gysylltu’n
uniongyrchol â’r arbedion cost ynni
gwirioneddol. 

â hyn ar fyrder os ydyn ni’n mynd i wneud
yn fawr o’r manteision lluosog a ddaw yn
sgil buddsoddi mewn datgarboneiddio
tai.

Dylai Llywodraeth Cymru: 
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Ddatblygu llif sgiliau ar gyfer
gweithlu Ôl-osod yng Nghymru ar
fyrder.                  

Mabwysiadu agwedd Ôl-osod
Plws – gan ehangu’r rhaglen ôl-
osod i gefnogi ymwneud
cymunedol ac adfywiad
cymdogaeth.

Bydd buddsoddi mewn, a datblygu
llwybr hirdymor, i ddatgarboneiddio
holl gartrefi Cymru’n darparu
ymrwymiad a sicrwydd hirdymor i
alluogi datblygu llwybrau sgiliau a
rhaglenni cyflogadwyedd sy’n
cefnogi swyddi newydd a alli gael
eu creu yn ein heconomi seiliol.
Gan adeiladu ar y momentwm a
buddsoddi yn y Rhaglen Ôl-osod er
mwyn Optimeiddio, dylid cefnogi a
mwyhau cynigion fel Academi Ôl-
osod Cymru ledled Cymru. 

Dylai buddsoddi ar raddfa fawr yng
nghartrefi Cymru edrych y tu hwnt i
foeleri newydd ac i gyfeiriad
atebion arloesol i wella cymunedau
o fewn uchelgais ehangach Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol,
Dylid ceisio cyfleoedd i ymestyn y
rhaglenni datgarboneiddio drwy
lasu cymunedau, creu lle i natur,
tyfu bwyd lleol a diwylliant. 

Ar hyn o bryd mae perygl y bydd Cymru’n
colli manteision creu swyddi am nad oes
digon o bobl sy’n gymwys i ymgymryd â
gwaith ôl-osod. Mae angen mynd i’r afael



5. Dylai Cymru dargedu’r cartrefi
gwaethaf yn gyntaf er mwyn
gwneud y gorau o’r manteision o
leihau tlodi tanwydd a mynd i’r afael
â datgarboneiddio.  

Mae llawer o gartrefi yng Nghymru sy’n
dal mewn cyflwr sobor, ac mae miloedd
o gartrefi’n byw mewn ‘tlodi tanwydd
difrifol’ sy’n galw am dros 20% o’u
hincwm i gynnal trefn wresogi foddhaol. 

Er bod rhaglenni Safon Ansawdd Tai
Cymru, Arbed a Nest wedi gwneud
cynnydd sylweddol i’w leihau, erys
155,000 (12%) o gartrefi Cymru mewn
tlodi tanwydd; mae 20% o’r Sector Rhent
Preifat, 11% o breswylwyr-berchnogion a
9% o denantiaid tai cymdeithasol yn byw
mewn tlodi tanwydd. Rhaid i unrhyw
raglen ddatgarboneiddio dargedu’r tai
hyn sy’n perfformio waethaf yn gyntaf fel
mater o frys. 

Dylai Llywodraeth Cymru: 

Sicrhau fod eu llwybr hirdymor yn
adlewyrchu’r dull cam wrth gam
sydd ei angen i flaenoriaethu cyllid
a chefnogaeth ar gyfer
datgarboneiddio tai cymdeithasol a
thai sydd mewn tlodi tanwydd yn
gyntaf, gan ystyried pa reoleiddio
pellach allai fod ei angen ar gyfer
cartrefi yn y sectorau rhentu preifat
a phreswylwyr-berchnogion.
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Mae’r gwaith hwn wedi dangos y lefel o
fuddsoddi mewn isadeiledd sydd ei
angen i wella a datgarboneiddio (ôl-
osod) cartrefi yng Nghymru – bydd hyn
nid yn unig yn mynd i’r afael â’n
hargyfwng hinsawdd ond bydd hefyd yn
lleihau tlodi tanwydd, yn gwella
deilliannau iechyd, yn creu miloedd o
swyddi newydd ac yn cefnogi datblygu
cadwyni cyflenwi lleol i gefnogi’r
economi seiliol. Dylai rhaglen
genedlaethol fod yn flaenoriaeth frys i’r
Llywodraeth newydd er mwyn cefnogi
adferiad gwyrdd, cydradd a theg.

Dangosodd ymchwil dwfn yn union faint
o gyllid sydd ei angen hyd at 2030,
darpar ffynonellau’r cyllid hwnnw ar
gyfer sectorau gwahanol yn ogystal â
modelau cyflawni. Dengys argymhellion
ar gyfer Llywodraeth y DU a
Llywodraeth Cymru yn ogystal â ffigurau
allweddol eraill y gellir cyflawni hyn
gydag ymrwymiad hirdymor a gefnogir
gan raglen hirdymor a ddylid ei rhoi ar
waith ar fyrder.

Mae gan Gymru'r uchelgais, a'r
weledigaeth, mae'n rhaid i'n ffocws
nawr fod ar weithredu.

Casgliad
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Cydnabyddiaethau

Christian Jaccarini a Chaitanya Kumar (New Economics
Foundation)
Cathy Madge ac Eurgain Powell (Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru)

Datblygwyd y gwaith hwn gan Swyddfa Comisiynydd
Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru mewn partneriaeth â New
Economics Foundation.

Mae'r adroddiad llawn a'r crynodeb technegol wedi'u
drafftio gan Dr Donal Brown o'r Sustainable Design
Collective, gyda chefnogaeth gan:

Diolch i'r holl randdeiliaid sydd wedi mynychu gweithdai ac
wedi gwneud sylwadau ar ddrafftiau o'r gwaith hwn.

Coastal Housing
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