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Trosolwg

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. 

O’i reoli’n dda, gallai rhaglen ôl-osod
newid popeth yn economi Cymru 
- nid yn unig drwy gwrdd â nodau
datgarboneiddio a thlodi tanwydd gan
leihau costau ynni diangen ar yr un pryd,
ond hefyd drwy greu diwydiannau, sgiliau a
swyddi newydd yn seiliedig ar gadwyni
cyflenwi lleol a chefnogi’r economi seiliol. 

Mae datgarboneiddio’n her ac yn gyfle i
sefydliadau a chymunedau ledled Cymru.
Bydd datgarboneiddio ein stoc dai ar y
raddfa angenrheidiol yn gofyn am
fuddsoddi sylweddol ochr yn ochr â mwy o
gydlynu ar ran pawb 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

Rydyn ni wedi gweithio’n agos gyda sawl
sefydliad wrth lunio ein hadroddiad.
Oherwydd pwysigrwydd y sector dai
cymdeithasol yng Nghymru, rydyn ni wedi
gweithio’n arbennig o agos gyda CHC.
Rydym hefyd yn cydnabod pwysigrwydd
Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio
(ORP) Llywodraeth Cymru wrth hadu a
phrofi dulliau o ddatgarboneiddio cartrefi
yng Nghymru. Mae ORP yn argymell gwella
eiddo gymaint â phosib, o ystyried yr
atebion presennol sydd ar gael a chostau
tybiedig y gwaith. Cael dealltwriaeth fanwl
o’r gwaith a’u costau tybiedig (drwy greu
pasbortau adnewyddu adeiladau) yw’r cam
cyntaf tebygol ar y daith hon.

Ym mis Rhagfyr 2020 bu i ni gynnal dau
weithdy (y cyntaf yn canolbwyntio ar y
sectorau rhentu preifat a phreswylwyr-
berchnogion, yr ail yn canolbwyntio ar dai
cymdeithasol), ac mae deialog wedi parhau
gyda sawl sefydliad a rhanddeiliad drwy
gydol cyfnod drafftio’r adroddiad. 

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. Mae Comisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol wedi tynnu 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.1

Crynodeb technegol o adroddiad hirach yw
hwn, sy’n adeiladu ar waith blaenorol (gan
gynnwys adroddiad ‘Cartrefi Gwell, Cymru
Well, Byd Gwell’, gwaith Ysgol
Bensaernïaeth Cymru  (WSA) ac adroddiad
Altair a gomisiynwyd gan Dai Cymunedol
Cymru (CHC). 

Pwrpas ein gwaith yw amcanu faint yw’r
cyfanswm cyllid fydd angen ar gyfer
datgarboneiddio cartrefi Cymru, adnabod
bylchau mewn cyllid ac awgrymu dulliau i
fynd i’r afael â’r bylchau hyn.

2

draws Llywodraeth y DU, Llywodraeth
Cymru, cymdeithasau tai, awdurdodau lleol,
landlordiaid a pherchnogion tai, gyda sawl
sefydliad arall hefyd yn chwarae’i ran.
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Stephanie Overton

1) Canfyddiadau, negeseuon ac argymhellion
allweddol
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Rhaid gweld 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.

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.

Bydd cyflawni’r manteision hyn yn
gofyn am safonau effeithlonrwydd
ynni lleiafsymiol (MEES) / rheoliadau
Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) ar
draws pob math o ddaliad a lefel
incwm.

Canfyddiadau allweddol
Mae cyfleoedd sylweddol ar gyfer creu
sgiliau a swyddi ar gyfer y dyfodol drwy
gyfrwng rhaglen ôl-osod genedlaethol, ond
rhaid cynllunio’r buddsoddiad ar gyfer y
tymor hir, ochr yn ochr â blaenoriaethu
prentisiaethau ac ailsgilio’r gweithlu mewn
crefftau angenrheidiol, er mwyn manteisio
ar hyn.



1) Key findings, overarching messages and recommendations

 

Cyfanswm y buddsoddiad angenrheidiol gan lywodraeth yw tua £5.3bn dros 10
mlynedd, y dylai £3.6bn ohono 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 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.

Rydyn ni’n amcanu y bydd angen buddsoddiad o £14.75bn hyd at 2030: £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. 

Canfyddiadau allweddol

Tai cymdeithasol

Tlodi tanwydd 

I fynd i’r afael â’r bylchau, rydyn ni’n
argymell: 

Cyfuniad cyllidol o Grant 
 Datgarboneiddio Tai Cymdeithasol
£108m y flwyddyn a Chytundeb
Perfformiad Ynni £158m y flwyddyn a
ddarperir drwy gyfrwng benthyciadau
llog isel i ddarparwyr tai, a gyflenwir
gan Gwmni Gwasanaeth Ynni Cymru
(WESCO) newydd i gydlynu a
chefnogi datgarboneiddio yn y sector
dai cymdeithasol, a delir yn rhannol
drwy gyfrwng biliau ynni. 

Hyd at 2030 rydyn ni’n cynnig dyblu

Rhaglen Dai Cynnes Cymru (£732m);

ychwanegu gyda chlustnodiad o’r

Gronfa Ffyniant Ar y Cyd (£1000m); a

grantiau i bobl ar incwm isel a fyddai

ar gael drwy Gronfa Isadeiledd

(Carbon Isel) Llywodraeth y DU

(£2,493m) neu gynnydd cyfatebol

yng ngrant bloc Cymru. Bydd angen i

lawer o’r buddsoddiad hwn gael ei

gyflwyno rhag blaen ar gyfer

dechrau’r 2020au.

Perchnogion cartrefi sy’n gallu talu
Ar gyfer y 1.1 miliwn o gartrefi yn y
sectorau rhentu preifat neu breswylwyr-
berchnogion, bydd galw’n cael ei yrru
gan Safonau Effeithlonrwydd Ynni
Lleiafsymiol (MEES) ar EPC “C” ar gyfer
pob preswylfa breifat nid hwyrach na
2030. Bryd hynny, dylid hefyd gyflwyno
gwaharddiad ar systemau gwresogi
tanwydd ffosil newydd. Bydd cyllid ar
gyfer mesurau ar gael drwy fenthyciadau
llog isel neu ryddhau ecwiti y
Llywodraeth neu fecanweithiau eraill. 

Rydyn ni’n cynnig fod naill ai Banc Datblygu
Cymru (DBW) neu weithredydd newydd yn
cyflawni rôl gydlynu, dan gyfalaf cyfuniad o
Fondiau Cyfalaf Trafodion Ariannol (FTC)
neu Fondiau Gwyrdd Sofran y DU, gyda
benthyca’n digwydd ar gyfraddau llog isel
iawn (<1%) dros 25 mlynedd neu fwy. 

Rydym ni’n argymell y dylai Banc Datblygu
Cymru dreialu a chefnogi casgliad o
fecanweithiau cyllido gan gynnwys:

Benthyciadau llog isel / rhyddhau
ecwiti,
Ad-dalu cyllid Ynni Glân a Aseswyd
fesul Eiddo (PACE) ar dreth y cyngor,
Morgeisi Gwyrdd.  
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1) Key findings, overarching messages and recommendations

 

Negeseuon ac argymhellion allweddol

Nid lle Llywodraeth Cymru’n unig yw
ysgwyddo her cyllido datgarboneiddio ac ni
ddylid disgwyl i gymdeithasau tai,
awdurdodau lleol, na chartrefi preifat
chwaith ei gynnal ar eu pen eu hun. 

Rhaid i hyn fod yn ymdrech ar y cyd gydag
arloesi a mesur risg yn digwydd ar y cyd,
gan ganolbwyntio ar gydweithio a dysgu
bob cam o’r daith. 

Rhaid i Lywodraeth Cymru a’r DU
gydweithio i ddefnyddio pob lifer ariannol
sydd ar gael iddynt i ariannu’r her ôl-osod.

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'r sector 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.

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 Cymru am
gyllid wedi’r UE, fel y Gronfa
Ffyniant Gyffredin. 

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. 

Dylai Llywodraeth Cymru: 

Arwain y blaen drwy osod
ymrwymiadau a thargedau
hirdymor clir ar gyfer stoc dai
Cymru yn yr ail Gynllun Carbon
Isel;
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1) Key findings, overarching messages and recommendations

 

Negeseuon ac argymhellion allweddol

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

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.

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. 

Dylai Llywodraeth Cymru a’r DU:

Dylai Llywodraeth y DU 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. 
Dylai Llywodraeth Cymru gynyddu’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. 
Dylai Llywodraeth Cymru weithio 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".

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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1) Key findings, overarching messages and recommendations

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: 

Coastal Housing
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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. 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 (gweler Adran 8).

Llywodraeth Cymru’n datblygu

llwybr hirdymor ar gyfer

datgarboneiddio cartrefi, gan

roi eglurder ynghylch trefniadau

cyllido, creu swyddi arfaethedig

a sgiliau sydd yn yr arfaeth.

2022

1) Key findings, overarching messages and recommendations

Yn dilyn canlyniadau'r y Rhaglen

Ôl-osod er mwyn Optimeiddio

(ORP) mae yna deddfwriaeth 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 £108m   

 y flwyddyn.

Map Trywydd hyd at 2030

Llywodraeth Cymru’n ymrwymo

i ddileu tlodi tanwydd yn y

2020au, gan ddyblu cyllid tlodi

tanwydd i £732m.

Treialau Cwmni Gwasanaethu

Ynni 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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1) Key findings, overarching messages and recommendationsMap Trywydd hyd at 2030

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 tai erbyn

2030. 
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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.

1) Key findings, overarching messages and recommendations
3) Rhaid cryfhau ein huchelgais i
ddatgarboneiddio. 

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.

O ystyried her enfawr datgarboneiddio
cartrefi, a’r buddion posibl o raglen
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. 

I gefnogi hyn dylai Llywodraeth
y DU:

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%.

Dylai Llywodraeth Cymru:
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Negeseuon ac argymhellion allweddol

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. 

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.



1) Key findings, overarching messages and recommendationsNegeseuon ac argymhellion allweddol

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

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

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. 

Dylai Llywodraeth Cymru:

Sefydlu rôl ganolog ar gyfer Banc
Datblygu Cymru (DBW) neu ffigwr
cydlynol arall i hwyluso benthyca tua
1bn y flwyddyn. 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.

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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Ddatblygu llif sgiliau ar gyfer
gweithlu Ôl-osod yng Nghymru ar
fryder 

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 gwyrddu
cymunedau, creu lle i natur, tyfu
bwyd lleol a diwylliant.

Ffatri dai modiwlaidd Cartrefi Conwy 

1) Key findings, overarching messages and recommendations
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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. 

SGILIAU AR GYFER Y DYFODOL

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

Dylai Llywodraeth Cymru:

Prosiect Down to Earth, Abertawe



2) Manteision rhaglen ôl-osod i Gymru
Mae gan raglen ôl-osod er mwyn
optimeiddio ledled tai Cymru drwy gydol
y 2020au y potensial i gyfrannu at nifer
o’n nodau llesiant cenedlaethol yn
ogystal â chynhyrchu elw mawr ar
fuddsoddiad. 

Dengys astudiaethau lluosog fod
buddsoddi mewn miliynau o gartrefi, er
mor fach ar lefel unigol, yn meddu ar y
potensial i gynhyrchu elw economaidd
mawr o arbedion ynni, cynnydd mewn
cyflogau a chreu swyddi adeiladu, twc
mewn cadwyni cyflenwi rhanbarthol ac
effeithiau rhaeadrol yn yr economi
ehangach, gan gyfrannu at Gymru fwy
Lewyrchus.

£2,569m ar gyfer CO2 a osgowyd 
£1,249m mewn iechyd a chysur,
£569m mewn gwelliant i ansawdd
awyr.

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.

Ymddengys fod ymchwil diweddar gan
NEF  yn dangos y byddai rhaglen gyfatebol
yn arbed ar gyfartaledd ryw £418 y
flwyddyn i breswylwyr Cymru ar eu biliau
ynni blynyddol, cyfanswm o £8.26bn erbyn
2040. Gan ddefnyddio methodoleg a
ddatblygwyd gan Ganolfan Ymchwil Ynni’r
DU  rydyn ni’n amcangyfrif y manteision
amgylcheddol ac iechyd na chawsant eu
tangyfrif, ar lefel Cymru gyfan. Gan
gyfrannu at Gymru Iachach, fwy Lewyrchus
a Gydnerth, gyda manteision yn parhau
drwy gydol y 2030au, amcanwn y bydd y
manteision erbyn 2040 fel a ganlyn:  

Dyna gyfanswm cyfun o £12.65bn erbyn
2040 (heb ei dangyfrif).

3

4

Mae buddsoddi mewn cartrefi’n arwain at
effaith economaidd cadarnhaol ar
ddiwydiannau sy’n cyflenwi’r sector
adeiladu â chynnyrch ynni-effeithlon.

Mae modelu o’r gwraidd i fyny diweddar
gan NEF a’r sefydliad cydweithredol
Retrofitworks yn amcanu y byddai’r rhaglen
hon yn creu ac yn cynnal cyfartaledd o
15,144 swydd adeiladu a 11,344 swydd
anuniongyrchol drwy gydol y 2020au,
cyfanswm o 26,500 swydd newydd yng
Nghymru.  

Ond bydd sicrhau’r swyddi hyn ar gyfer
pobl Cymru ond yn gallu cael ei gyflawni
drwy warantu ymrwymiad a buddsoddiad
hirdymor a gysylltir â blaenoriaethu
prentisiaethau a dargedwyd ar y rheiny
sydd fwyaf mewn angen, ac ailsgilio’r
gweithlu presennol, yn ogystal â gweithlu’r
dyfodol mewn crefftau hanfodol i fynd i’r
afael â’r bwlch sgiliau.

Mae biliau ynni is hefyd yn golygu fod gan
gartrefi fwy o incwm dros ben i’w wario ar
weithgareddau eraill, gan arwain at dwf
economaidd lleol. 

Yn seiliedig ar adolygiad o luosogwyr GDP
ar gyfer ôl-osod a ddatblygwyd gan
Cambridge Econometrics a Phrifysgol
Leeds gallwn ddisgwyl i’r rhaglen hon o
fuddsoddi mewn datgarboneiddio tai
gynyddu GDP Cymru gan £19.32bn erbyn
2030, o’i gymharu â’r senario dim ôl-osod.

Mae gan fuddsoddiadau ôl-osod effaith
luosogi grymus a byddai’n helpu i
gydbwyso effaith economaidd a diflaniad
swyddi yn sgil y pandemig diweddar.  

5

6
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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 chartrefi
sy’n dioddef tlodi tanwydd erbyn 2030.
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.

Mae gan Gymru rai o’r tai hynaf a lleiaf
effeithlon yng Ngorllewin Ewrop. Yn
ogystal mae gan Gymru’r incwm dros ben
gros isaf y pen o blith pob un o
ranbarthau’r DU. 

Mae’r cyfuniad o’r ffactorau demograffig a
stoc dai hyn yn cyfuno i beri mai targedau
datgarboneiddio Cymru yw rhai o’r mwyaf
heriol a phwysig yn y DU, ac efallai ledled
Gorllewin Ewrop.

Yn yr adroddiad hwn rydyn ni’n dilyn
argymhellion adroddiad ‘Cartrefi Gwell,
Cymru Well, Byd Gwell’  sy’n argymell: 

gerhard kemme

3) Maint yr her – targedau datgarboneiddio ac
amcan gostau

Beth yw Tystysgrifau Perfformiad Ynni? 

Gan ymdebygu i’r sticeri amryliw a geir
ar offer newydd, mae Tystysgrifau
Perfformiad Ynni (EPCs) yn dweud
wrthych ba mor effeithlon o ran ynni yw
adeilad, ac yn rhoi gradd iddo o A
(effeithlon iawn) i G (aneffeithlon). Maen
nhw’n dweud wrthych ba mor ddrud
fydd gwresogi a goleuo adeilad, a beth
yw allyriadau carbon deuocsid tebygol
yr adeilad. 

Adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn mae
Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio
Llywodraeth Cymru’n ymgymryd â
dadansoddiad manwl o gostau a’r llwybr
mwyaf delfrydol ar gyfer datgarboneiddio
preswyl. Mae hyn yn debygol o gynnwys
asesiad diwygiedig o’r targed dewisol ar
gyfer cwrdd â Sero-Net, a all fod yn
wahanol i’r targedau sy’n seiliedig ar EPC a
amlinellir yn y crynodeb hwn. Archwilir y
pynciau hyn yn ein prif adroddiad.

Targedau datgarboneiddio

7
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Fel y dengys y diagram isod, rydyn ni’n
mabwysiadu’r egwyddor y dylai’r gwaith
hwn gael ei arianni’n bennaf drwy grant ar
gyfer pobl ar yr incwm lleiaf s’n talu’r
costau tanwydd uchaf. O’r rhan fwyaf o
gartrefi, bydd cyllid benthyciad yn cymryd y
lle blaenaf, gyda phobl ar incwm uwch yn
gallu hunan-gyllido rhai o’r mesurau
rhatach.

Fe all y gymysgedd ariannu derfynol felly
fod yn gymysgedd o fenthyciadau a
grantiau yn dibynnu ar amgylchiadau
ariannol cartref a chyflwr presennol y
cartref hwnnw. Ymhellach, mae’n hanfodol
fod y gymysgedd gyllido hon yn cael ei
chynllunio i osgoi ‘ymyl clogwyn’ i bobl
sydd ar drothwy tlodi tanwydd, a bod y
cynllun wedi’i gydlynu’n gywir i osgoi
hinsawdd gyllido gymhleth, ranedig a
thameidiog y gorffennol. 

Egwyddorion allweddol ar gyfer tegwch a
fforddiadwyedd

Bydd cyflawni datgarboneiddio cartrefi
Cymru’n gofyn am lefel ddigymar o
fuddsoddi, ac rydyn ni’n credu mewn dull
‘gwaethaf gyntaf’ o weithredu –
canolbwyntio ar wella cartrefi’r mwyaf
bregus i’r safon orau gyntaf.

Gan adeiladu ar ddata gan Ysgol Bensaernïaeth Cymru, mae’r tabl isod yn amlinellu
beth yw’r cyfanswm buddsoddi sydd angen i gyflawni’r targedau 2030 hyn ar gyfer
pob daliad cartref:

Costau amcangyfrifedig datgarboneiddio

Tabl 1: Amcangyfrif o'r buddsoddiad sydd ei angen fesul deiliadaeth eiddo, er mwyn cyflawni targedau 2030.

Daliad /
statws

Targed
EPC 

Nifer o unedau
Tybiaeth o
leihad cost
erbyn 2030 

Cyfanswm y
buddsoddiad

Buddsoddiad
cyfartalog

angenrheidiol i bob
cartref

Tai
cymdeithasol 

Tai sydd mewn
tlodi tanwydd 

Sector Rent
Preifat (PRS)

Preswylwyr-
berchnogion

Cyfanswm

"A"
2030

"A"
2030

"C"
2028

"C"
2030

- - - -

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)

20%

10%

£5,520,000,000

£4,821,890,361

£676,800,000

£3,733,125,000

£14,751,815,361

£24,000

£35,984

£4,700

£4,525

10%

10%

Isel Incwm Uchel

Is
el

 C
os

ta
u

ta
n

w
yd

d
U

ch
el

Incwm Isel, Cost Uchel
– mewn tlodi tanwydd

neu’n agos ato

Incwm Uchel,
Cost Uchel

Incwm Isel,
Cost Isel

 Incwm Uchel,
Cost Isel 

Wedi'i gyllido'n llwyr drwy grant

Wedi'i gyllido'n bennaf drwy grant

Wedi'i gyllido'n bennaf drwy fenthyciad

Wedi'i hunan-gyllido'n bennaf

Ffigur 1: Matrics ariannu sy'n cymhwyso egwyddorion tegwch
a fforddiadwyedd.
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4) Mae cyllid yn allweddol, ond dim ond un rhan o’r
bos ydyw 

Cyllid
Strategaeth,
ymgysylltiad,
cydweithio a
darparu

Rheoleiddio

Sgiliau,
cadwyni
cyflenwi a
safonau

Ysgogiadau
ariannol

Modelau
busnes

integredig

Strategaeth, ymgysylltiad, cydweithio
a darparu: bydd angen cyfeiriad
strategol gan Lywodraeth ar gyfer
rhaglen mor uchelgeisiol, gyda lefelau
uchel o gydweithio ac integreiddio ar
draws adrannau’r Llywodraeth,
awdurdodau lleol, cymdeithasau tai a
sawl sefydliad arall. 

Rheoleiddio: rhaid i sail y strategaeth
hon fod yn ddull rheoleiddiol o
weithredu sy’n sicrhau fod pob
cartref yn cael ei godi i safon
ddechau. Bydd hyn yn cynnwys
effeithlonrwydd ynni lleiafsymiol
(MEES) gam wrth gam, safonau
carbon neu EPC ar gyfer sectorau
cymdeithasol, rhentu preifat a
phreswylydd-berchennog yn ogystal
â gwaharddiad terfynol ar wresogi
drwy gyfrwng tanwydd ffosil ymhob
cartref. 

Sgiliau, cadwyni cyflenwi a safonau:
bydd angen i’r gwaith ar gartrefi gael
ei wneud i’r safonau uchaf posib gan
gontractwyr a hyfforddwyd yn iawn
ac y gellir ymddiried ynddynt. Bydd
hyn yn galw am raglen hyfforddi
genedlaethol yn seiliedig ar
ddiwydiant cynyddol broffesiynoledig. 

Er bod ffocws ein hadroddiad ar
sicrhau’r cyllid angenrheidiol i gyflawni
datgarboneiddio cartrefi, mae’n glir na
fydd cyllido ar ei ben ei hun yn darparu
newid ar y cyflymder na’r raddfa
angenrheidiol. Rydyn ni’n gweld pum
maes polisi arall sy’n hanfodol i
lwyddiant y rhaglen hon:

Bydd hefyd yn bwysig blaenoriaethu
cadwyni cyflenwi lleol, gan ddarparu
manteision yr Economi Seiliol a’r
potensial i greu miloedd o swyddi
newydd.

Modelau busnes integredig: bydd
angen i strategaeth ôl-osod er mwyn
optimeiddio gael modelau busnes
‘siop-un-lle’ sy’n apelio at ysgogiadau
ehangach nag arbedion ariannol.

Ysgogiadau ariannol: bydd angen
ystod o ysgogiadau ar bwyntiau
allweddol, fel adeg symud i dŷ
newydd neu ymgymryd â gwaith
adnewyddu ehangach.  

Rôl llywodraeth leol 
Er bod y rhan fwyaf o’r adroddiad hwn yn
canolbwyntio ar weithredu a buddsoddi
sydd angen ar lefel genedlaethol (Cymru)
a’r DU, mae rôl llywodraeth leol hefyd yn
ganolog i ddarparu datgarboneiddio yng
Nghymru. 
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4) Mae cyllid yn allweddol, ond dim ond un rhan o’r
bos ydyw 

Dylai awdurdodau lleol chwarae rhan fwy
rhagweithiol mewn cefnogi mentrau ôl-
osod ar sail ardal leol ochr yn ochr â’r
gefnogaeth genedlaethol fydd ar gael yn
genedlaethol drwy Nest ac Arbed. Fel
arweinwyr lleol, maen nhw mewn lle da i
ddatblygu partneriaethau ymddiriedol a
chefnogi datblygu cyfleoedd cadwyn
gyflenwi leol. Mae ganddynt rôl bwysig
i’w chwarae hefyd i sicrhau gorfodi
safonau, yn enwedig yn y sector rhentu
preifat. Serch hynny, cydnabyddwn fod
adnoddau presennol yn gyfyng ac y
byddai angen eu cynyddu i’w galluogi i
chwarae rhan fwy rhagweithiol yn ogystal
â sicrhau gorfodaeth ble bo angen.  

Mae tai cymdeithasol yn ffocws allweddol
ar gyfer nodau datgarboneiddio
ehangach Cymru. 

Ers 2002, mae Safon Ansawdd Tai Cymru
(WHQS) wedi gwella cyflwr holl dai
cymdeithasol Cymru i raddfa SAP o 68 –
pen uchaf ystod EPC “D”. Ond o dybio
fod lleihad cost o 20% yn seiliedig ar
arbedion maint a gyflawnir, byddai angen
buddsoddiad pellach o £5.5bn o gyflawni
targed EPC “A” erbyn 2030. 

Tai Cymdeithasol: Beth
yw’r costau a faint yw’r
bwlch?

5) Sut y gellid cyllido hyn: TAI CYMDEITHASOL

Mae’r tabl isod yn amlinellu ein
hamcangyfrif gorau o ran y ffynonellau
cyllido presennol a ymrwymwyd ar hyn o
bryd drwy gydol y 2020au, sy’n gadael
bwlch cyllido o ~£2.67bn.

Ruth Edwards
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£2,704m

Cymdeithasau Tai: Gwariant Adnewyddu, Cynnal a Chadw a Gwella (RMI)
disgwyliedig 
Seilir y gwariant RMI disgwyliedig gan gymdeithasau tai ar ffigurau gan Ysgol
Bensaernïaeth Cymru (WSA). 

£100m

£50m

£2,666m

Cyllid gan Lywodraeth y DU: ECO a’i olynwyr
Yn hanesyddol, mae’r DU wedi darparu’r rhan fwyaf o’i gyllid effeithlonrwydd
ynni drwy gynlluniau gorfodaeth y cwmnïau cyflenwi ynni – yn fwyaf diweddar
ECO3 (Energy Companies Obligation 3). Bu Cymru’n gymharol araf i fanteisio
ar y cyllid hwn, yn rhannol am mai dim ond ar gyfer tai â graddfa
effeithlonrwydd ynni isel iawn y mae ar gael.  

Rhaglenni bach
Bydd rhaglenni eraill fel Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (ORP)
Llywodraeth Cymru yn gwneud cyfraniad cymedrol i’r gost cyfalaf. 

Bwlch cyllido
Ein hamcangyfrif gorau o’r bwlch cyllido ar gyfer EPC “A” (yn seiliedig ar gyllid
a addawyd eisoes) yw £2,666m hyd at 2030. 

Tabl 2: amcangyfrif o ffynonellau cyllid presennol ar gyfer datgarboneiddio tai cymdeithasol.
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Tai Cymdeithasol: Beth
yw’r opsiynau ar gyfer
cyllido’r bwlch hwn? 

Cyfradd y llog ar ddyled 25 mlynedd
rhwng 0-12%;
 Yr effaith ar fathau gwahanol o dai;
 Faint o’r arbedion a gedwir gan y tenant
(gan gynnwys cyfran o 50% a 75%)
Effaith lefelau gwahanol o senarios
grant yn erbyn benthyciad ar
gymdeithas dai dybiannol 10,000 uned.

Y broblem allweddol a ymddangosodd o
ganlyniad i’r gwaith hwn yw’r gymhareb o
ran cyllid a ddiogelwyd drwy fenthyciadau
yn erbyn cyllid grant Llywodraeth. 

Ymgymerodd economegwyr New
Economics Foundation (NEF) â modelu
ariannol manwl i archwilio’r cwestiwn: beth
yw’r gyfran leiaf o grant Llywodraeth a all
gwrdd â tharged EPC “A”, yn seiliedig ar
dybiaethau gwahanol: 
1.

2.

3.

4.

3. Mae gadael i denantiaid gadw cyfran
uwch o arbedion yn lleihau biliau ond yn
cynyddu costau’r rhaglenni’n sylweddol.

Dangosodd e ein canfyddiadau:
1. Mae % y llog ar ddyled yn cael argraff
fawr ar lefel y grant sydd angen.

2. Mae amrywiad mawr mewn costau yn
seiliedig ar y math o dŷ, gan awgrymu y
byddai grant penodol yn achosi
problemau.
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5) Sut y gellid cyllido hyn: TAI CYMDEITHASOL

£802 £802

Bil ynni ar ôl  

Ad-daliad benthyciad 

Bil ynni cyn

Cadw 50%
arbedion 

Cadw 75%
arbedion

Figur 2: Bil ynni cartref cyfartalog ar EPC “A”.
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Mae ein senario ganolog ‘dim colledion’
yn gweld cyfraniad ar gyfartaledd o 19%
gan grant datgarboneiddio newydd o
Lywodraeth Cymru gyda dyled ar log o
1%, gan dybio fod tenantiaid yn cadw
50% o arbedion a chost cyfalaf o sero i’r
gymdeithas dai. 

Mae hyn yn gyfystyr ag arbediad bil o
£307 y flwyddyn ar ôl ystyried ad-
daliadau benthyciad.

Ar lefel Cymru gyfan byddai hyn yn
gyfystyr â £1.08bn mewn grantiau
newydd a mynediad i ddyled 25
mlynedd cost isel (1%) o £1.58bn drwy
gydol y 2020au.

Tai Cymdeithasol: Beth
yw’r opsiynau ar gyfer
cyllido’r bwlch hwn? 

Drwy warantu fod tenantiaid wastad yn
cadw 50% o’r arbedion tybiedig, gallai’r
model hwn sicrhau fod fforddiadwyedd a
nodau tlodi tanwydd ar flaen sylw’r
rhaglen. Rhoddir crynhoad o’r ffynonellau
presennol a newydd hyn o gyllid yn y tabl
a’r siart isod. 



Tabl 3: Ffynonellau cyllid newydd awgrymedig ar gyfer datgarboneiddio tai cymdeithasol

Benthyciad Cytundeb Perfformiad Ynni £1,584m (drwy gydol 2020au)
Dan gytundeb Perfformiad Ynni, bydd Cwmni Gwasanaeth Ynni (ESCO) yn

gweithredu ôl-osodiad ac yn darparu gwarant perfformiad ynni ac ymrwymiad i

gynnal yr asedau dan gytundeb am gyfnod penodol. 

£1,082m

Llywodraeth Cymru: Grant Datgarboneiddio Tai Cymdeithasol Newydd £1,082m
(drwy gydol 2020au)
Dylai clustnodi grant datgarboneiddio newydd wedi’i neilltuo ar gyfer darparwyr tai  

ganolbwyntio ar ddatgarboneiddio, o ganlyniad i lwyddiant model Safon Ansawdd

Tai Cymru. 

£1,584m

Ffigur 3: Ffynonellau cyllid awgrymedig ar gyfer datgarboneiddio tai cymdeithasol
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5) Sut y gellid cyllido hyn: TAI CYMDEITHASOL

£2,704

49%

£1,082

19%

£1,584

29%

Gwariant Cynnal a Chadw a Gwella Adnewyddu

Disgwyliedig (RMI)

Rhaglen ECO ac olynwyr

Rhaglenni bach

Benthyciad Cytundeb Perfformia Ynni

Grant Datgarboneiddio Tai Cymdeithasol newydd  



Seilir ein model darparu ar gyfer tai
cymdeithasol ar sefydlu Cwmni
Gwasanaeth Ynni Cymru newydd neu
‘WESCO’ a fyddai’n cyfuno benthyciadau
a grantiau yn un cytundeb perfformiad
gydag arbedion wedi’u gwarantu, i’w ad-
dalu ar y bil ynni.

Byddai cyllido dros 25 mlynedd yn cael ei

ddiogelu yn erbyn mantolen y WESCO a

byddai’n dod o ffynhonnell warantedig y

llywodraeth, megis cyfalaf trafodol ariannol

presennol, bondiau sofran gwyrdd neu

fondiau cymunedol / dinesig. 

Gwelwn y rhaglen WESCO’n gallu

ysgwyddo cyllido ar gyfer yr holl dai

cymdeithasol, gan gynnwys y rheiny sydd

mewn tlodi tanwydd.

Cwmni Gwasanaeth Ynni Cyngor
Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr 

Gan adeiladu ar waith ar wres carbon

isel, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-

y-bont ar Ogwr yn bwriadu datblygu

prosiect Rhwydwaith Gwres Tref ym

Mhen-y-bont a fydd yn cyflenwi gwres

a thrydan ac a fydd yn llywio cynllun

ehangach i ymestyn y rhwydwaith ar

draws tref Pen-y-Bont ar Ogwr. Fel

rhan o’r prosiect, mae’r Cyngor wedi

cytuno i greu cwmni gwasanaeth ynni

(‘ESCO’) i ymrwymo i gytundebu ar

gyfer dylunio, adeiladu, gweithredu a

chynnal y Rhwydwaith. 

Mae'r Cyngor hefyd yn gweithio mewn

partneriaeth â'r Catapwlt Systemau Ynni

fel rhan o brosiect Caerau a fydd yn

ystyried cynhyrchu gwres carbon isel

cymunedol a chynnig gwres fel

gwasanaeth i helpu preswylwyr i ddeall

ac ymgysylltu'n well âr agenda

datgarboneiddio yn y gobaith o leihau

billiau ynni.

Bydd y cam cyntaf yn cael ei weithredu

ar un ystâd yng Nghaerau gyda'r bwriad

o ehangu i ardaloedd eraill yn y

gymuned. Bydd ôl-osod yn rhan o’r

cynnig, ond mae’r prosiect yn dal yn ei

fabolaeth felly rhaid penderfynu eto ar

faint y cyfan. 

Canfyddiad allweddol o’n gweithdai oedd

hwn: os oes disgwyl i denantiaid ad-dalu

elfen o’r ôl -osod, rhaid rhoi gwarant eu

bod nhw’n arbed ynni yn y pen draw. 

Gyda chefnogaeth gwaith diweddar gan

y Green Finance Institute ar Arbedion

Ynni Mesuredig,  argymhellwn y dylid

cyflawni hyn drwy Gytundebau

Perfformiad Arbed Ynni (ESPC). Mae

ESPC au'n cynnwys cytundeb arbed ynni

wedi’i warantu, y gellir ei dynnu oddi ar

fantolen darparwyr tai i greu llif arian

diogel i ddarparwyr cyllid.

Cynhaliwyd treialon amrywiol o ESPCau

yn Ewrop,  tra bo Cyngor Bwrdeistref

Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wrthi’n treialu

ESCO  dinesig tebyg a allai gael ei

fwyhau ar gyfer Cymru gyfan.  

9
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5) Sut y gellid cyllido hyn: TAI CYMDEITHASOL

Tai Cymdeithasol:
Model Darparu a gynigir 



Cwmni
Ynni

Cwmni
Gwasanaeth
Ynni Cymru
(WESCO)

 Llywodraeth
Cymru

 Bondiau
Gwyrdd

Cymdeithas
Tai/

Awdurdod
Lleol

Tenant

Yn ymarferol, byddai hyn yn golygu y byddai’r WESCO’n cyfuno grantiau a

benthyciadau’n un cytundeb perfformiad ar gyfer cartrefi. Byddai’n talu am welliannau i

dai tenantiaid, a byddai’n cael ei dalu’n ôl drwy eu biliau ynni. Byddai tenantiaid yn cadw

cyfran o’r arbedion ynni (rydyn ni’n awgrymu 50%).  

Creu Cwmni Gwasanaeth Ynni Cymru (WESCO)

22Cartrefi sy'n addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod - Crynodeb Technegol

Gwariant
EPC+RMI

 
 £5,520m

Cytundebau
Perfformiad Arbed
Ynni (ESPC)
~£2,766m

Mesurau ôl-osodmeasures

Arbedion gwarantedig

Cyllid (grant +  benthyciad)

Cyllid ECO 
£100m

Ad-daliadau 
EPC 

 
Llog ad-

daliadau (<1%)
~£1,762m

Dyled 25-mlynedd
~£1,584m

Grant
Datgarboneiddio 
Tai Cymdeithasol
~£1,082m Grant 

Benthyciad

Wedi'i gasglu drwy fil ynni

>50% yn cael ei gadw gan y

tenant

(£) Arbedion Ynni Mesuredig
~£1,762

Ffigur 4: Model ariannol Cwmni Gwasanaeth Ynni Cymru (WESCO).

5) Sut y gellid cyllido hyn: TAI CYMDEITHASOL



Gellir gweld lleihau tlodi tanwydd yng

Nghymru fel stori lwyddiant barhaus, os

anghyflawn. Ers 2009/2010 mae

Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi dros

£366m mewn tai tlawd o ran tanwydd ac

mae hynny wedi mwy na haneru cyfraddau

tlodi tanwydd. Serch hynny, yn 2018, erys

12% (155,000) o gartrefi Cymru mewn

tlodi tanwydd. 

Mae adroddiad ‘Cartrefi Gwell, Cymru

Well, Byd Gwell’ yn argymell fod pob tŷ

tanwydd-dlawd yng Nghymru’n cael ei

godi i safonau EPC “A” erbyn 2030 (gan

gydnabod na all pob cartref gwrdd â’r

safon hwn).

6) Sut y gellid cyllido hyn: TAI TLODI TANWYDD 

Tai tlodi tanwydd: Beth yw’r costau a faint yw’r
bwlch? 

Tabl 4: amcangyfrif o ffynonellau cyllid presennol ar gyfer datgarboneiddio tai sy'n dlawd o ran tanwydd.

Gan adeiladu ar waith Ysgol Bensaernïaeth

Cymru   (WSA), amcangyfrifwn y byddai hyn

yn galw am fuddsoddiad o £4.82bn erbyn

2030, gan eithrio cartrefi a berchnogir yn

gymdeithasol. Fel yr amlinellwyd ynghynt yn

yr adroddiad hwn, rydyn ni’n awgrymu y

dylai Llywodraeth Cymru dargedu’r cartrefi

gwaethaf gyntaf (h.y. y rhai sydd â’r gyfradd

uchaf o dlodi tanwydd) er mwyn gwneud y

gorau o’r manteision o leihau tlodi tanwydd

a mynd i’r afael â datgarboneiddio.

Yn seiliedig ar drafodaethau ag arbenigwyr

yn y diwydiant, gan gynnwys National

Energy Action (NEA) bu i ni amcanu’r cyllid

presennol sydd ar gael isod, gan adael

bwlch cyllido mawr o ~£3.6bn.
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Cyllid Llywodraeth y DU: Ymrwymiad Cwmni Ynni (ECO)3

Rhaglen ECO3 yw’r ffynhonnell fwyaf arwyddocaol o gyllid ar gyfer tlodi tanwydd ar draws y DU ar hyn o bryd, er bod

tystiolaeth yn awgrymu nad yw Cymru’n gwneud y gorau o’i chyfran o ryw £32 miliwn y flwyddyn.  £96m

£200m
Cyllid Llywodraeth y DU: Ymrwymiad Cwmni Ynni (ECO)4

Cyhoeddwyd cynlluniau ar gyfer parhad a chynnydd mewn cyllid ECO i’r DU (£1bn y flwyddyn) drwy gyfrwng cylch

cyllido newydd o 2022 – 2026. 

£5m
Cyllid arall gan Lywodraeth y DU 
Disgwylir mai cyfraniad cymharol fach a wneir gan y Grant Gwres Glân arfaethedig a’r Cymhelliad Gwres

Adnewyddadwy a ddaw yn ei le. 

£366m

Cyllid Llywodraeth Cymru: Rhaglen Cartrefi Cynnes
Ers dechrau’r  Rhaglen Cartrefi Cynnes yn 2009/2010, hyd at fis Mawrth 2020, buddsoddwyd dros £366m drwy’r

cynllun i wella dros 61,400 o gartrefi. Yma, tybiwn fod y cyllid hwn yn cael ei barhau drwy gydol y 2020au. 

£270m

Cyfraniad landlordiaid preifat
Mae swm sylweddol o gyllid yn debygol o ddeillio o’r gofyn am Safon Effeithlonrwydd Ynni Lleiafsymiol EPC “C“ yn y

sector rentu preifat o 2028. Mae perygl sylweddol y gallai’r polisi hwn symud y baich cyllido hwn ar i denantiaid drwy

gynyddu’u rhenti oni bai fod landlordiaid yn cael mynediad i gredyd.  

£25m

Preswylwyr-berchnogion: gwariant Atgyweirio Cynnal a Chadw a Gwelliannau 
Yn amlwg, mae preswylwyr-berchngoion sy’n dioddef tlodi tanwydd yn debygol o fod ymysg y grŵp lleiaf tebygol o

fuddsoddi mewn gwaith RMI, ond tybiwn yn uchelgeisiol drwy darged EPC “C” erbyn 2030 ar gyfer pob cartref yng

Nghymru y gallai proses naturiol gwerthu tai sicrhaufod y cartrefi hyn yn derbyn 50% o’r gwariant ar gyfartaledd.

£3.869m “Bwlch cyllido”: ei angen i gyflawni EPC “A”.



Mae’r bwlch cyllido ar gyfer targedau
tlodi tanwydd EPC “A” yn llawer mwy
na’r segment tai cymdeithasol ac
awgryma ein hymchwil ni y gallai fod yn
llawer anos mynd i’r afael ag ef. O
ystyried maint yr her hon, dadleuwn na
fydd modd i Lywodraeth Cymru
gyflawni’r targedau hyn ar ei phen ei
hun. Er y bydd cyfanswm y cyllid wedi’i
gyfuno, dylid ariannu mesurau ar gyfer
cartrefi mewn tlodi tanwydd ar draws
daliadau preifat drwy 100% o grant.

Gwelwn y cyllid ar gyfer y bwlch hwn yn

dod o dri phrif ffynhonnell. Yn gyntaf

dyblu rhaglen Cartrefi Cynnes Cymru

presennol; yn ail, dylai Cymru dynnu

cyfran sylweddol o’r Gronfa Ffyniant

Gyffredin i lawr a’i sianelu i gyfeiriad

Tai tlodi tanwydd: Beth yw’r opsiynau ar gyfer
cyllido’r bwlch hwn?

Tabl 5: Ffynonellau cyllid newydd awgrymedig ar gyfer datgarboneiddio tai sydd mewn tlodi tanwydd

Cyllid gan Lywodraeth Cymru: Rhaglen Cartrefi Cynnes 
Awgrymwn fod cyllid grant Cartrefi Cynnes yn dyblu, fel lleiafswm, i £732m ar gyfer

gweddill y 2020au, gyda’r buddsoddiad hwn yn cael ei lwytho rhag blaen ar gyfer rhan

gyntaf y ddegawd. 

£732m

£1,000m
Cyllid gan Lywodraeth y DU: y Gronfa Ffyniant Gyffredin 
Er y gallai’r gronfa hon wneud cyfraniad ‘rhaw-barod’ a sylweddol i daclo tlodi tanwydd,

cydnabyddir gennym ei bod yn debygol y bydd galwadau lluosog, cystadleuol am gyllid.  

£2,493m

Cyllid gan Lywodraeth y DU: Cronfa Isadeiledd Incwm Isel 
Y drydedd ffynhonnell hon fyddai’r mwyaf o bell ffordd, a byddai’n cydnabod manteisio

ariannol sylweddol cael rhaglen ôl-osod er mwyn optimeiddio i Drysorlys y DU, sy’n

cyfateb o ran maint â rhaglenni isadeiledd eraill yn y sectorau heol, rheilffordd a phŵer

dros y ddegawd i ddod.
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6) Sut y gellid cyllido hyn: TAI TLODI TANWYDD 

datgarboneiddio tai tanwydd-dlawd ac

incwm-isel; ac yn drydydd drwy gronfa

isadeiledd carbon isel ar lefel y DU neu

gynnydd cyfatebol yng ngrant bloc

Cymru. Er mor arwyddocaol, byddai’r

gwariant isadeiledd hwn ond yn

cynrychioli  ~10% o’r buddsoddiad y

bwriadwyd ei wneud yng ngorsaf ynni

niwclear Wylfa. Gwerthfawrogwn yr heriau

a fydd yn parhau i fodoli o ran cyllido ôl-

UE a sut y caiff hwn ei wario yng nghyd-

destun Cymru, ond awgrymwn y dylid

ystyried taclo tlodi tanwydd a

datgarboneiddio cartrefi fel blaenoriaeth.

Mae’r ffynonellau cyllido newydd a

phresennol hyn yn cael eu crynhoi yn y

tabl a’r siart isod.  



Cyllid Llywodraeth y DU: Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) 3

Cyllid Llywodraeth y DU: Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) 4

Cyfraniad landlord preifat

Dyblu Rhaglen Cartrefi Cynnes Cymru

Cronfa Ffyniant Gyffredin

Rhaglenni bach

Perchen-feddianwyr: Gwariant Atgyweirio Cynnal a Chadw a Gwella (RMI)

Cronfa Isadeiledd Incwm Isel y DU
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6) Sut y gellid cyllido hyn: TAI TLODI TANWYDD 

Tai tlodi tanwydd: Beth yw’r opsiynau ar gyfer
cyllido’r bwlch hwn?

Ffigur 5: Ffynonellau cyllid awgrymedig ar gyfer datgarboneiddio tai sydd mewh tlodi tanwydd

Tai mewn tlodi tanwydd - cyllid i gwrdd ag EPC 'A' erbyn 2030

£2,493

52%

£1,000

21%

£732

15%

£270

6%

£200

4%

£25

0%

£5

0%
£96

2%



iCreate

Mae gwaith gan Brifysgol Leeds, NEF a

Parity Projects yn awgrymu y byddai cael

llwybr cydymffurfio sero net erbyn 2030,

gyda 25% o dreiddiad o ran pympiau

gwres a PV sylweddol ar doeau, yn gofyn

am fuddsoddiad o 8,112 fesul cartref, neu 

 ~£8.42bn yng Nghymru.

Yn amlwg felly, dylai unrhyw opsiynau

ariannu ganiatâu ar gyfer mwy o fenthyca

ar gyfer unrhyw rai sy’n dymuno mynd

ymhellach. 

Tai Gallu Talu: Beth yw’r costau a faint yw’r bwlch?

Mae 1.1 miliwn o gartrefi yng Nghymru yn
y sectorau rhentu preifat (PRS) neu
breswylydd-berchennog (OO) yr ystyrir
eu bod yn y segment ‘gallu talu’. 

I’r mwyafrif hwn o gartrefi, rydyn ni’n
cynnig fod Cymru’n targedu lleiafswm o
EPC “C” (neu nod cyfatebol), gyda’r cyllid
yn dod yn bennaf o ariannu dyled. 

Mae’r buddsoddiad angenrheidiol fesul
cartref i gyrraedd EPC “C” yn is na
tharged “A” ar gyfer tai cymdeithasol 
 (PRS £4,700 ac OO £4,525) ar £4.4bn
hyd at 2030. 

Er bod hyn yn dal yn arwyddocaol, mae

ond yn cynrychioli 23% o’r gwariant RMI

ehangach a ddisgwylir yn y ddegawd hon.

Yn 2019, gwariodd cartrefi yng Nghymru’n

agos at chwarter hyn – £1.02bn – ar waith

adnewyddu, cynnal a chadw a gwelliannau

(RMI) cyffredinol, cyfartaledd o ryw £723

fesul cartref.

Rydyn ni hefyd yn disgwyl y bydd angen

benthyca ychwanegol ar lawer o gartrefi,

gyda’r cap cost newydd arfaethedig o

£10,000  ar gyfer cartrefi yn y sector rhentu

preifat er mwyn cyflawni Safonau

Effeithlonrwydd Ynni Lleiafsymiol (MEES)

EPC “C” ochr yn ochr â chynnydd mewn

mabwysiadu pympiau gwres a solar, gyda

Llywodraeth y DU yn targedu 600,000

pwmp gwres y flwyddyn erbyn 2028. 
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iCreate

7) Sut y gellid cyllido hyn: TAI GALLU TALU



Benthyciadau Llog isel / Rhyddhau Ecwiti y Llywodraeth 

Cyllid Ynni Glân a Asesir fesul Eiddo (PACE) 

Morgeisi Gwyrdd

Sector Rhentu

Preifat

Preswylwyr-

berchnogion

Benthyciadau Llog isel / Rhyddhau Ecwiti y Llywodraeth

Cyllid Ynni Glân a Asesir fesul Eiddo (PACE) 

Morgeisi Gwyrdd

Gan adeiladu ar ymchwil gan Ysgol Fusnes Sussex, fe wnaeth ein gwaith ystyried sawl

mecanwaith ariannol amgen, ac ystyriwyd mai dyma’r tri mwyaf addawol: 

Mae Benthyciadau Rhyddhau Ecwiti y Llywodraeth yn golygu fod llywodraeth

ganolog neu fanc datblygu cyhoeddus yn darparu benthyciadau cost isel. Gyda

Benthyciadau Rhyddhau Ecwiti, dim ond adeg gwerthu tŷ y bydd y ddyled yn

gymwys i’w had-dalu a gall fod yn ateb da i gartrefi preswylydd-berchnogion sy’n

gyfoethog o ran asedau ond yn dlawd o ran arian parod. Mae gan yr Alban a’r Almaen

gynlluniau tebyg ar waith eisoes.

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.
 

Bydd rhai darparwyr morgeisi’n cynnig ystod o gynhyrchion morgais gwyrdd, neu

ynni effeithlon, a gynlluniwyd i ddarparu benthyciadau’n benodol ar gyfer ôl-osod.

Gwelir y modelau hyn fel llwybr pwysig ar gyfer gyrru buddsoddiad ar adegau

allweddol pan fydd eiddo’n newid perchennog neu pan gynllunnir i wneud gwaith

adnewyddu neu ymestyn sylweddol.

Nodir dichonolrwydd y mecanweithiau uchod, ar draws y daliadau gwahanol, isod gyda

dichonolrwydd syml wedi’i nodi mewn gwyrdd, dichonolrwydd cymedrol yn oren a

dichonolrwydd heriol yn goch. Fel y dangosir yn y tabl isod, tynnodd ein gweithdai sylw

at y modd yr oedd mecanweithiau gwahanol yn debygol o fod yn addas ar gyfer daliadau

gwahanol, gan awgrymu mai cael dewislen o opsiynau allai fod orau i Gymru.
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7) Sut y gellid cyllido hyn: TAI GALLU TALU

Tai Gallu Talu: Beth yw’r opsiynau ar gyfer cyllido’r
bwlch hwn? 



Gan gydnabod y bydd angen
mecanweithiau cyllido a lefelau o grant n
erbyn benthyciad amrywiol, nid yw’r
hinsawdd ariannu hynod dameidiog
presennol yn addas i’w bwrpas.

Ein dadl ni yw y byddai rhaglen

ddatgarboneiddio tai Cymru yn cael ei

gwasanaethu orau gan un ffigwr cydlynol

canolog, neu ‘siop-un-lle’ (Ffig 6 a

ddangosir drosodd), a fyddai’n cyllido’r holl

darged ôl-osod ar draws sectorau rhentu

preifat a phreswylydd-berchennog yn

hytrach na bod angen i gartrefi orfod

integreiddio ffrydiau a ffynonellau cyllido

lluosog a rhanedig.

Rydyn ni’n cynnig y gallai Banc Datblygu

Cymru (DBW) gyflawni’r rôl hon, neu gellid

creu sefydliad newydd. 

Dyled

Mae Cyfalaf Trafodion Ariannol (FTC) yn

gyllid a glustnodir gan Lywodraeth y DU a

dim ond fel benthyciad i, neu fuddsoddiad

ecwiti mewn, corff sector preifat y gellir ei

wneud.

Ar hyn o bryd mae gan Fanc Datblygu

Cymru fynediad i’r dyraniad Cyfalaf

Trafodion Ariannol. Cynigiwn i ddechrau

fod cynnydd yn y gallu hwn yn digwydd er

mwyn gallu benthyca i gynlluniau ôl-osod

tai preifat a chymdeithasol.

Gan dybio fod targedau traws-ddaliad 

MEES yn cael eu cyflwyno, byddai benthyca

drwy’r ffrwd hon yn cynyddu i >£1bn y

flwyddyn – cynnydd 10 gwaith ar ddyraniad

hanesyddol FTC. 

Un maes allweddol a allai wneud y fawr o’r

benthyciad hwn fyddai’r Bond Sofran

Gwyrdd sy’n cael ei lansio gan Drysorlys y

DU, gan roi mynediad i ddegau o biliynau o

bunnoedd o gyfalaf preifat cost isel.

Gwelwn y bydd Morgeisi Gwyrdd hefyd yn

chwarae rôl sylweddol o ryw £100m dros y

cyfnod hwn.  

Grantiau

Cynigiwn y gallai’r grantiau tlodi tanwydd

newydd fabwysiadu’r llwybr darparu

presennol ond gyda rôl gryfach ar gyfer

awdurdodau lleol o ran cydlynu rhaglenni

ôl-osod fesul ardal ochr yn ochr â rhaglenni

Nest ac Arbed a fwyhawyd. 

Yn ôl cyhoeddiadau diweddar, disgwyliwn

i’r Gronfa Ffyniant Gyffredin gael ei

chydlynu’n ganolog ac felly bydd angen i

awdurdodau lleol a rhaglenni sy’n seiliedig

ar ardaloedd fod yn rhagweithiol wrth

sicrhau’r cyllid hwn. 

Dylai awdurdodau lleol fod yn chwilio hefyd

am gyfleoedd i gysylltu’r gwaith hwn â

nodau llesiant ehangach ar gyfer eu hardal

fel taclo tlodi, gwella iechyd a chefnogi

swyddi a sgiliau lleol yn yr economi seiliol,

er y bydd angen cyllido ychwanegol i

gyflawni hyn.
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7) Sut y gellid cyllido hyn: TAI GALLU TALU

Tai Gallu Talu: Model Darparu a gynigir 



Cwmniau
Ynni

Banc Datblygu
Cymru

Llywodraeth
Cymru

Bondiau
Gwyrdd/
Cyfalaf

Trafodion
Ariannol

Cyllid 

Cyfanredol

Grant 

Benthyciad

Trysorlys DU

Nest &
Arbed

Banciau &
Cymdeithasau

Adeiladu

Yn gallu talu 

Incwm isel /
mewn tlodi

tanwydd

Morgeisi 

gwyrdd

£1,000m

Benthyciad

MEES landlord

£947m

PACE,

Benthyciadau

landlord a

rhyddhau ecwiti

£3,680m

Cyllid MEES

landlord

£270m

Cyllid PACE

(wedi'i ad-dalu

ar Treth Cyngor) 

Grantiau incwm

isel a tlodi

tanwydd 

£4,621m

Benthyciad 25

mlynedd

£3,680m

Llog ad-

daliadau (<1%)

£4,094m

Cronfa Ffyniant

Gyffredin

£1,000m
Cronfa 

Isadeiledd

Incwm Isel 

£2,493m

Grant datgarboneiddio

incwm isel + Rhaglen

Cartrefi Cynnes 

£3,225m

Cyllid ECO

£296m

Ffigur 6: Model cyflawni arfaethedig ar gyfer ariannu datgarboneiddio'r gallu i dalu tai

Awdurdodau
Lleol
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7) Sut y gellid cyllido hyn: TAI GALLU TALU

Tai Gallu Talu: Model Darparu a gynigir 



Gan ddilyn yr un llwybr, gwelwn y bydd cyfanswm buddsoddiad y llywodraeth hefyd ar ei

uchaf yn 2028 gyda gwariant cynyddol llywodraeth o £5.3bn, y mae £3.5bn ohono’n dod

o’r DU ac £1.8bn yn dod o Lywodraeth Cymru. Felly disgwyliwn weld 64% o gyfanswm y

buddsoddiad yn dod o gyllid preifat, cwmnïau ynni neu wedi’i dalu amdano gan

berchnogion eiddo eu hunain.

Bu i ni hefyd archwilio dau senario’n ymwneud â chynnwys targed effeithlonrwydd ynni o

EPC “C” (neu gyfatebol) ar gyfer y sectorau rhentu preifat a phreswylydd-berchennog

(Senario A), a senario heb ddim Safon Effeithlonrwydd Ynni Isafsymiol i dai preifat (h.y.

targedau ar gyfer tlodi tanwydd a thai cymdeithasol yn unig) (Senario B). Fel y dengys yn

y ffigwr isod, mae Senario A yn cynhyrchu budd treth net o £3.54bn (£8.85bn gros) yn

seiliedig ar fuddsoddiad cyfalaf o £14.75bn. Heb y mesurau rheoliadol hyn ar gyfer

cartrefi preifat, mae Senario B yn creu budd treth o ddim ond £0.90bn (£6.2bn gros)

gyda dim ond  buddsoddiad cyfalaf o £10.34bn – gan dynnu sylw at bwysigrwydd Safon

Effeithlonrwydd Ynni Lleiafsymiol (MEES) 2030 neu dargedau cyfatebol i fantolen y

llywodraeth.

8) Effaith Ariannol Cymru
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Ffigur 8: Manteision treth gwahanol MEES (Safonau Effeithlonrwydd Ynni Gofynnol).

Ffigur 7: Buddsoddiad cyfalaf blynyddol tan 2030.

Fel y dangosir yn y ffigwr isod, 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.
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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, cyfartal 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; rhaid i ni ganolbwyntio nawr ar
weithredu.  

"Mae hyn yn eithriadol anodd ond yn hollol bosib"

Chris Jofeh, Cadeirydd Grŵp Gweithredu Datgarboneiddio ar gyfer Llywodraeth Cymru  

Casgliad

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:

Christian Jaccarini a Chaitanya Kumar (New

Economics Foundation)

Cathy Madge ac Eurgain Powell (Swyddfa

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru)

Diolch i'r holl randdeiliaid sydd wedi mynychu

gweithdai ac wedi gwneud sylwadau ar ddrafftiau o'r

gwaith hwn.
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Cyfeiriadau a throednodiadau

[1] https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/rhaid-i-gyllideb-llywodraeth-cymru-nodi-

newid-cyfeiriad-i-ailosod-ein-heconomi/

[2] https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/decarbonising-welsh-homes-stage-2-

report.pdf

[3] https://neweconomics.org/uploads/files/Green-stimulus-for-housing_NEF.pdf

[4] https://ukerc.ac.uk/publications/unlocking-britains-first-fuel-energy-savings-in-uk-housing/

[5] https://www.housingnet.co.uk/pdf/Building-the-Future-Final-report_October-2014_ISSUED.pdf

[6] https://sri-working-papers.leeds.ac.uk/wp-content/uploads/sites/67/2019/12/SRIPs-120.pdf

[7] https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/adolygiad-annibynnol-ar-

ddatgarboneiddio-cartrefi-yng-nghymru-adroddiad.pdf

[8] Yn unol ag ymgynghoriad cyfredol Llywodraeth y DU ar gyfer y Sector Tai Rhent Preifat.

[9] https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/wp-content/uploads/2021/02/Towards-a-protocol-for-

metered-energy-savings-in-UK-buildings.pdf 

[10] http://www.buildup.eu/sites/default/files/content/EPC%20in%20social%20housing%20-

%20FRESH%20project%20-%2025-01-2011.pdf 

[11] https://bidstats.uk/tenders/2021/W05/744358045 

[12] https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-07/decarbonising-welsh-homes-stage-2-

report.pdf

[13]https://www.ons.gov.uk/businessindustryandtrade/constructionindustry/datasets/outputintheconstru

ctionindustrysubnationalandsubsector

[14]https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/9

46175/prs-consultation-2020.pdf 

[15]https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/9

36567/10_POINT_PLAN_BOOKLET.pdf

[16] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301421518308395

[17] Gan dybio y bydd rhaglenni’r dyfodol ar gyfer datgarboneiddio’r stoc ehangach yn digwydd, gallem

ddisgwyl i’r broses o weithredu ac i swyddi barhau drwy’r 2030au.  
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