
 

 

Agenda - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder 

Cymdeithasol 
Lleoliad: 

Fideogynhadledd drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 7 Chwefror 2022 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Rhys Morgan 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddCydraddoldeb@senedd.cymru
------ 

Rhag-gyfarfod preifat a chofrestru (13.00 – 13.30)  

 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

(13.30)   

2 Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol 

(13:30-15:00) (Tudalennau 1 - 32)  

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru 

Marie Brousseau-Navarro, Prif Swyddog Gweithredu a Dirprwy Gomisiynydd 

Heledd Morgan, Arweinydd Ysgogi Newid 

 

3 Papurau i'w nodi 

(15:00-15:05)   

3.1 Gohebiaeth rhwng y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd a Dr 

Davies ynghylch pleidleisiau i garcharorion 

 (Tudalennau 33 - 36)  

3.2 Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at Gadeirydd y 

Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Bil yr Heddlu, 

Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd 

 (Tudalennau 37 - 38)  

3.3 Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y 

Prif Weinidog a’r Cwnsler Cyffredinol ynghylch Cyllideb Ddrafft 2022-23 

 (Tudalennau 39 - 44)  

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



 

 

4 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (iv) a (ix) i benderfynu 

gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod 

   

5 Craffu blynyddol ar waith Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol: 

Trafod y dystiolaeth 

(15:05-15:20)   

Egwyl (15:20 - 15:35)  

 

6 Tlodi tanwydd a’r Rhaglen Cartrefi Clyd: Sesiwn friffio gydag 

Archwilio Cymru 

(15:35-16:15) (Tudalennau 45 - 97)  

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru  

Matthew Mortlock, Archwilio Cymru 

Marks Jeffs, Archwilio Cymru  

  

7 Y diweddaraf am welliannau i Fil Pensiynau’r Gwasanaeth 

Cyhoeddus a Swyddi Barnwrol 

(16:15-16:30) (Tudalen 98)  



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1

Eitem 2Yn rhinwedd paragraff(au) vii o Reol Sefydlog 17.42



 

 

Trwy e-bost 

19eg Ionawr 2022 

 

Annwyl Jenny, 
 
Parthed: Gwahoddiad gan y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ar gyfer sesiwn graffu 
flynyddol 
 
Diolch am eich gwahoddiad i’r sesiwn graffu flynyddol ar fy ngwaith. 
 
Roedd eich llythyr yn egluro y byddai’r sesiwn yn canolbwyntio ar y canlynol: “craffu ar eich adroddiad 
blynyddol, adroddiad diweddar ar ôl-osod, eich gwaith ar Incwm Sylfaenol Cyffredinol, a chynigion ar gyfer 
wythnos waith pedwar diwrnod.” 
 
Fel cyflwyniad, rwy’n cynnwys yn y llythyr hwn ddolenni i’r Crynodebau Adroddiad ar gyfer fy ‘Cartrefi sy’n 
Addas i’r Dyfodol: Yr Her Ôl-ffitio’, ‘Dyfodol Addas i Gymru, incwm sylfaenol i bawb’ yn ôl y gofyn. Byddaf yn 
cyhoeddi fy adroddiad ar Wythnos Waith Fyrrach ar y 14eg o Chwefror. 
 
Roeddwn i’n meddwl y byddai gennych chi ddiddordeb hefyd yn adroddiad cryno fy adroddiad 
‘Anghydraddoldeb yng Nghymru’r Dyfodol: Meysydd ar gyfer gweithredu mewn gwaith, hinsawdd a newid 
demograffig’ a gynhyrchwyd ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrifysgol Caerdydd; a fy Sgiliau ac 
(Ail)Hyfforddiant ar gyfer Crynodeb Gweithredol Adferiad Lewyrchus, Gwyrdd a Chyfartal. 
 
Gallwch ddod o hyd i fersiynau llawn yr adroddiadau hyn ar fy ngwefan. 
 
Atodaf dudalennau 9 i 13 fy adroddiad blynyddol sy’n cynnwys crynodeb defnyddiol o’r cyflawniadau hyd 
yma a’r newidiadau ar lawr gwlad ledled Cymru diolch i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
 
Roeddwn am dynnu sylw at y capasiti hwnnw ac mae lefel fy adnoddau yn fater ar gyfer cyflawni fy mhwerau 
a’m dyletswyddau fel y cydnabuwyd gan gyrff cyhoeddus a Phwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (PAC) ar y pryd yn 
eu hadroddiad ar weithredu’r Ddeddf.  Mae hon yn her arbennig i mi arfer pŵer yn hytrach na chyflawni fy 
nyletswyddau craidd. Eleni, wrth inni symud tuag at gyllidebu ar sail angen, rwyf wedi gofyn i Lywodraeth 
Cymru am fwy o adnoddau i’m helpu i gynnig mwy o gymorth i gyrff cyhoeddus a’r rheini a all helpu i 
gyflawni’r nodau llesiant a nodir yn y Ddeddf ac i roi argymhellion PAC ar waith.  
  
Os na chytunir ar y cynnydd hwn, bydd fy nghyllid sylfaenol yn golygu y bydd yn rhaid imi wrthod hyd yn oed 
mwy o geisiadau am gyngor a chymorth a thorri’n ôl bron yn gyfan gwbl ar y cyngor a roddaf ar bolisi wrth 
imi ganolbwyntio fy adnoddau cyfyngedig ar fy nyletswyddau craidd i hyrwyddo’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy yn gyffredinol a monitro ac asesu i ba raddau y mae amcanion llesiant yn cael eu cyflawni. 
 
Gwanethoch hefyd ofyn am drosolwg o’m gwaith ers cynhyrchu fy adroddiad blynyddol sy’n ymdrin â’r 
cyfnod blynyddol hyd at Ebrill 2021, a fydd yn destun fy adroddiad blynyddol nesaf, a gallaf roi blas i chi o’m 
gwaith / cyflawniadau diweddaraf ers Ebrill 2021: 
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Rhaglen Lywodraethu: 
 

• Rydym wedi cyhoeddi Maniffesto ar gyfer y Dyfodol i helpu llunio Rhaglen Lywodraethu newydd. 
• Rydym wedi gwneud sylwadau ar gyhoeddi’r rhaglen ac amcanion newydd LlC. 
• Rydym wedi monitro ac asesu’r cynnydd o ran gweithredu fy Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol a 

Maniffesto ar gyfer y Dyfodol. 
• Rwyf wedi asesu bod 51% o'r ymrwymiadau yn y Rhaglen Lywodraethu wedi'u halinio'n uniongyrchol 

ag argymhellion yn fy Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol. 
 
Polisi cenedlaethol gan gynnwys fy meysydd ffocws: 
 

• Rydym wedi dylanwadu a chynghori ar ddatblygiad strategaeth drafnidiaeth genedlaethol newydd ac 
ar yr Adolygiad Ffyrdd. 

• Rydym wedi gosod cynllun ar gyfer ariannu’r her ôl-osod tai y cyfeirir ato yn un o’r blaenoriaethau yn 
rhaglen waith Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith y Senedd ar gyfer y 6ed tymor. 

• Rydym wedi darparu cyngor sydd wedi cyfrannu at ddatgan argyfwng natur yng Nghymru, targedau 
datgarboneiddio newydd ac wedi croesawu sefydlu gweinidogaeth hinsawdd newydd. 

• Rydym wedi dylanwadu ar adolygiad o TGAU yng Nghymru, gan adlewyrchu ein her bod angen 
ailgynllunio’r system arholiadau yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a thueddiadau 
hirdymor. 

• Rydym wedi cyhoeddi adroddiad ar Anghydraddoldeb yn y dyfodol a grybwyllir uchod. 
• Rydym wedi darparu ymatebion statudol i’r dangosyddion llesiant a’r cerrig milltir a gyhoeddwyd gan 

Lywodraeth Cymru. 
• Rydym wedi rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar y Cynllun Sero Net. 
• Rydym wedi comisiynu a chyhoeddi adroddiad gan y felin drafod flaenllaw Ymreolaeth ar Incwm 

Sylfaenol Cyffredinol a sut y gallai weithio yng nghyd-destun Cymru. Mae'n cynnwys arolwg barn sy'n 
dangos y byddai 69% o bobl Cymru yn cefnogi treialu UBI. Mae’r adroddiad yn amlinellu model 
cychwynnol ar gyfer UBI a fyddai’n haneru tlodi yng Nghymru pe bai’n cael ei gyflwyno’n 
genedlaethol. Gallai ail fodel mwy cynhwysfawr ddileu tlodi bron yn gyfan gwbl. 

• Fe wnaethom gomisiynu ymchwil ar ddull wythnos waith byrrach yng Nghymru a byddwn yn ei 
gyhoeddi yng nghanol mis Chwefror. 

 
Cyrff cyhoeddus: 
 

• Rydym wedi dechrau gweithredu ar argymhellion gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus ar y pryd drwy 
greu tîm cyfan i weithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer pob corff cyhoeddus yn fy nhîm, gan adeiladu ar 
fy mherthynas â chyrff cyhoeddus. 

• Rhwng Ebrill 2021 ac Ionawr 2022, rydym wedi derbyn cyfanswm o 324 o geisiadau am gymorth. 
Daeth 105 o’r rheini gan gyrff cyhoeddus, 50 ohonynt wedi’u cwblhau a 28 arall ar y gweill ar hyn o 
bryd. 

o Ers mis Mai 2018, rydym wedi derbyn 372 (o 17/1/22) o geisiadau am gymorth (llawer 
ohonynt yn sylweddol ac yn barhaus) gan gyrff cyhoeddus a 715 yn fwy gan sefydliadau eraill 
(mae hyn yn cynnwys sefydliadau cyhoeddus nad ydynt wedi’u rhestru’n benodol yn y 
Ddeddf, y byd academaidd, sefydliadau’r sector gwirfoddol, y sector preifat a mwy). 
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• Buom yn gweithio ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth 
Cymru i gynnal cyfres o weithdai gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i archwilio dyfodol 
allweddol a allai fod yn ysgogi newid yn y tymor hir, a sut y gall technegau meddwl am y dyfodol eu 
helpu i werthuso yr hyn y gallant ei olygu ar gyfer eu hasesiadau llesiant. 

• Rydym wedi dechrau adolygu asesiadau llesiant o bob rhan o Gymru a darparu cyngor ar y dull 
gweithredu ar gyfer pob Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

• Cyhoeddasom yr adroddiad a'r argymhellion ar gyfer ein hadolygiad adran 20 cyntaf ar gaffael, a 
byddwn yn cychwyn ar ail adolygiad statudol cyn bo hir. Hoffem weld Llywodraeth Cymru yn 
mabwysiadu ein hargymhelliad ar gyfer Canolfan Ragoriaeth i drawsnewid caffael yng Nghymru. 
Rydym wedi ein siomi gan eu hamharodrwydd i wneud hynny hyd yn hyn. 
 

Academi Arweinyddiaeth: 
 

• Gan weithio gyda phobl ifanc ac ar eu cyfer, rydym wedi recriwtio 35 o arweinwyr ifanc newydd 
gwych i fod yn hyrwyddwyr ledled Cymru o fewn fy Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r 
Dyfodol. Rwy’n datblygu hyn hyd yn oed ymhellach drwy ariannu Young Co Creators gyda fy 
mhartneriaeth gyda Democracy Box. Mae’r garfan hyd yn oed yn fwy amrywiol na’r llynedd. 

• Ymunodd dros 30 o brif weithredwyr y sector cyhoeddus a gwirfoddol i gael eu mentora gan ein 
harweinwyr ifanc ac rwy’n falch bod gennym ni rai Prif Weithredwyr yn y sector preifat eleni hefyd. 

• Rydym wedi creu rhwydwaith cyn-fyfyrwyr ar gyfer Graddedigion ein Hacademi i’w helpu i ymuno â 
byrddau cynghori cyrff cyhoeddus neu ymgysylltu â siarad cyhoeddus i hyrwyddo cenedlaethau’r 
dyfodol yng Nghymru ac ar lefel fyd-eang, gan gynnwys yn Fforwm Rhanddeiliaid Cenedlaethau’r 
Dyfodol Llywodraeth Cymru, Iwerddon-Cymru Rhyngweinidogol fforwm, COP26, Cynulliad 
Amgylchedd Ieuenctid y Cenhedloedd Unedig. Mae pedwar corff cyhoeddus wedi gofyn i ymgysylltu 
â'r academi i lywio eu mentrau allgymorth eu hunain ar gyfer pobl ifanc yng Nghymru.  

 
Hyrwyddo Rhyngwladol: 
 

• Rydym wedi llwyddo yn ein heiriolaeth i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i fabwysiadu 
ymagwedd cenedlaethau'r dyfodol o fewn System y Cenhedloedd Unedig, gan gynnwys creu 
Cenhadaeth Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol ac Uwchgynhadledd y 
Cenhedloedd Unedig ar Genedlaethau'r Dyfodol. 

• Rydym wedi cefnogi datblygiad a chynnydd deddfwriaeth ar gyfer Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn 
Senedd y DU a Llywodraeth yr Alban. Rwy’n rhoi cyngor i Weinyddiaeth Dramor Gweriniaeth 
Iwerddon sydd hefyd yn ystyried mabwysiadu Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol wrth i ni ysbrydoli 
Gweinidog Tramor Iwerddon yn arbennig gyda’n Hacademi Arwain Cenedlaethau’r Dyfodol yn 
fforwm rhyngweinidogol Iwerddon-Cymru yn 2021. 

• Rydym wedi rhannu'r hyn a ddysgwyd ar y Ddeddf gyda Swyddfa Prif Weinidog y Ffindir, Canghellor 
yr Almaen a Senedd Ewrop. 

• Rydym wedi llwyddo i gyflawni ein cytundeb partneriaeth ail flwyddyn gyda thîm Cysylltiadau 
Rhyngwladol Llywodraeth Cymru i gefnogi Swyddfeydd Tramor Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r 
Ddeddf i’w rhanddeiliaid cenedlaethol ac i gynulleidfa ryngwladol. 
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• Rydym wedi codi proffil Cymru a’r Ddeddf mewn cannoedd o gynadleddau a digwyddiadau gan 
gynnwys yn COP26, ac Uwchgynhadledd Expo’r Byd. O’r Ffindir i India, mae Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn dylanwadu ar drafodaethau byd-eang. 

 
Cyfathrebu a hyrwyddo yng Nghymru a thu hwnt: 
 

• Rydym wedi gweithio gyda mwy o bobl, rhwydweithiau a sefydliadau i amlygu safbwyntiau 
gwahanol, safbwyntiau a phrofiadau o fewn ein gwaith – gan gefnogi’r mudiad dros newid ledled 
Cymru i adeiladu’r Gymru a garem. Er enghraifft, WeALL Cymru, Cyngor Partneriaeth y Trydydd 
Sector, Siarter Cartrefi, Cyswllt Amgylchedd Cymru, UBILabs Cymru, Hinsawdd Cymru, Race Alliance 
Wales, Anabledd Cymru, Chwarae Teg a RhCM Cymru.  

• Rydym wedi ymddangos gerbron dau o bwyllgorau’r Senedd (30 Medi 2021 – Newid yn yr Hinsawdd, 
yr Amgylchedd a Seilwaith; 29 Tachwedd 2021 – y Pwyllgor Deisebau), ac rydym wedi gweld ein 
gwaith yn cael ei adlewyrchu yn eu hargymhellion, yn enwedig ymchwiliad y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus i weithrediad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

• Rydym wedi sicrhau cannoedd o ddarnau o sylw yn y cyfryngau o bob rhan o'r byd ac wedi cynyddu 
ein proffil cyfryngau cymdeithasol yn sylweddol. 

 
Sector preifat: 
 

• Rydym wedi ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol o'r sector preifat, gan gynnwys yr holl brif 
rwydweithiau busnes, ynghyd â Busnes Cymru, i ddeall sut i ysgogi busnes ymhellach i alinio eu 
gweithredoedd â'r Ddeddf. Rydym wedi nodi bylchau allweddol yn ymagwedd Llywodraeth Cymru at 
fusnes ar y ddeddf yn ein hadroddiad ar y rhaglen lywodraethu. 

 
Cerdded y Sgwrs - Hyrwyddo'r egwyddor gynaliadwy yn ein gwaith ein hunain: 
 

• Rydym wedi parhau i weithio gyda phobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig, gan gynnwys 
ffotograffwyr ac awduron, o bob rhan o Gymru a chyda fy mhartneriaeth Bardd Preswyl, 
perfformiodd Taylor Edmonds 'When I Speak of Bravery', ei cherdd yn dathlu Betty Campbell - 
prifathrawes Ddu cyntaf Cymru - adeg dadorchuddio ei cherflun yng Nghaerdydd. Rwyf wedi parhau 
â’n partneriaethau cyflogedig rheolaidd sy’n ein cefnogi i gydweithio ymhellach â lleisiau newydd a 
lleisiau heb gynrychiolaeth ddigonol, eleni trwy weithgareddau fel Diwrnod Rhyngwladol y 
Menywod, yr ymgyrch dros Fis Incwm Sylfaenol Cyffredinol a Hanes Pobl Dduon. 

• Rydym wedi cyflwyno cynllun cyfweliad gwarantedig ym mis Ebrill 2021 lle byddai ymgeiswyr Du, 
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig sy'n gwneud cais am unrhyw un o'n swyddi yn cael cyfweliad pe baent 
yn bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd. 

• Rydym wedi cynyddu amrywiaeth ein gweithlu, gan gyflogi 16% o gydweithwyr o gefndiroedd Du, 
Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig ac wedi lansio ein Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol ein hunain. 

• Rydym wedi diweddaru ein polisïau caffael fel y gallwn ystyried gwerth am arian ynghyd â buddion 
ehangach i 4 dimensiwn llesiant a dysgu mwy gan ein darpar gyflenwyr sut maent yn cyfrannu at y 
nodau llesiant. 
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• Rydym wedi parhau i gynnwys ystod eang o randdeiliaid a phrofiad byw yn ein holl waith polisi. Mae 
cyfranogiad traws-sector wedi llywio’r ffocws cychwynnol a’n hargymhellion, er enghraifft llywio ein 
ffocws ar adferiad a arweinir gan ofal a’r blaenoriaethau ar gyfer y sector diwylliant. 

o Rydym wedi ychwanegu adnoddau cyfranogiad a chydraddoldeb ychwanegol at ein tîm eleni 
gan ein galluogi i gryfhau ein perthynas ag ystod eang o sefydliadau trydydd sector a 
chymunedol, grwpiau nas clywir yn aml, busnesau a rhanddeiliaid rhyngwladol. 

o Mae ein cynllun peilot o'r model Pwyntiau Cyswllt ar gyfer rheoli ein perthnasoedd â 
Rhanddeiliaid Cyhoeddus wedi cryfhau ein hymagwedd at gynnwys pobl ymhellach. 

o Mae ein Hacademi Arwain y Dyfodol a phartneriaeth gyda Democracy Box yn adeiladu ar ein 
hymwneud â phobl ifanc drwy gydol ein gwaith. 

 

Edrychaf ymlaen at y sesiwn dystiolaeth. 
 

Yr eiddoch yn gywir, 

 

Sophie 
 

   
  
 
Sophie Howe  
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 
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Dyddiad | Date: 28 Ionawr 2022 

Pwnc | Subject: Y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd 

Annwyl Dr Davies, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 21 Ionawr 2022 yn argymell bod y Pwyllgor Diben Arbennig ar 

Ddiwygio’r Senedd yn ailedrych ar y mater o roi pleidlais i garcharorion. 

Yn anffodus, mae gan y Pwyllgor Diben Arbennig ar Ddiwygio’r Senedd, a sefydlwyd ar 6 Hydref 

2021, gylch gwaith arbennig o gyfyngedig a thynn o ran amser, sef: 

ystyried y casgliadau a wnaed yn flaenorol gan y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y 

Senedd yn y Bumed Senedd fel y nodir yn ei adroddiad Diwygio'r Senedd: Y camau nesaf; 

ac 

erbyn 31 Mai 2022, gwneud argymhellion ar gyfer cyfarwyddiadau polisi ar Fil Llywodraeth 

Cymru i Ddiwygio'r Senedd. 

Wedyn, caiff y Pwyllgor ei ddiddymu yn dilyn dadl yn y Cyfarfod Llawn ar ei adroddiad terfynol. 

O gofio’r uchod, mae trafod rhoi pleidlais i garcharorion y tu allan i gylch gwaith y Pwyllgor penodol 

hwn, ac ni all ystyried eich cais. 

Fodd bynnag, anfonaf gopi o’r ohebiaeth hon (a’ch gohebiaeth chi) at Gadeirydd y Pwyllgor 

Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol i alluogi ei Phwyllgor i drafod y materion yr ydych wedi’u 

codi. 

Yn gywir, 

 

Y Pwyllgor Diben Arbennig  
ar Ddiwygio'r Senedd 
— 
Special Purpose Committee  
on Senedd Reform 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDiwygio@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDiwygio 

0300 200 6565  

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddReform@senedd.wales 

senedd.wales/SeneddReform 
0300 200 6565  

Dr Greg Davies  

Darlithydd yn y Gyfraith  

Ysgol y Gyfraith a Chyfiawnder Cymdeithasol  

Prifysgol Lerpwl 
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Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd 

Copi at Jenny Rathbone AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol.  

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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21 January 2022 

 

 

Annwyl Mr Irranca-Davies, 

 

My name is Dr Greg Davies and I am a lecturer in Law at the University of Liverpool. I write 

on behalf of myself and Dr Rob Jones who is a lecturer in the Welsh Criminal Justice System 

at the Wales Governance Centre, Cardiff University. Since 2017 we have jointly contributed 

to debates on prisoner voting in Wales. We submitted evidence to the Welsh Government’s 

consultation on reforming local elections in 2017 and also gave written and oral evidence to 

the Equality, Local Government and Communities Committee inquiry on prisoner voting in 

2019.  

 

We believe that the Special Purpose Committee on Senedd Reform should revisit the issue 

of prisoner voting. During the Fifth Senedd the Welsh Government committed to extend the 

voting franchise for Welsh devolved and local elections to prisoners serving under four year 

terms, following the recommendations of the Equality, Local Government and Communities 

Committee in 2019. These plans were disrupted at the outset of the pandemic but, as far as 

we can tell, they remain Welsh Government policy.  

 

Mr Irranca-Davies MS 

Welsh Parliament  

Cardiff Bay 

Cardiff 

CF99 1SN 

 

Dr Greg Davies 

School of Law and Social Justice  

University of Liverpool  

Chatham Street  

Liverpool  

L69 7ZR 

 

Email: G.J.Davies@liverpool.ac.uk  
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Given that the work of the Special Purpose Committee is concerned with consolidating 

Welsh democracy, it seems to us that this is not only an appropriate forum to consider the 

matter; it may be the last viable opportunity to do so.  

 

Whatever proposals emerge from the Committee's work, Welsh electoral arrangements will 

need to be compatible with the European Convention on Human Rights. There are strong 

grounds to believe that current arrangements are inadequate in this regard, as the Equality, 

Local Government and Communities Committee recognised in 2019. Over the last year, we 

have surveyed more than 130 electoral administrators, including 16 from Wales, about their 

experiences of handling voter applications from prisoners. This research has highlighted a 

number of further problems in the current arrangements, including: 

 

• Extremely low participation among prisoners with a right to vote  

o 2 out of 3 electoral administrators have never received a voter registration 

application from a prisoner 

o Virtually all administrators with experience of prisoners applying to vote have 

received only 1-5 applications during their career  

• A clear risk of the vote being denied to eligible prisoners due to:  

o Poor communication between prison and electoral services 

o Frequent transfer and dispersal of prisoners  

o Absence of support with voter registration process within prisons  

o Lack of clarity in relevant guidance for electoral administrators  

 

For these reasons, we believe it is vital that the Committee revisits this issue.  Dr Jones and I 

would be happy to provide the Committee with further written or oral evidence about our 

ongoing research. 

 

I would like to take this opportunity to thank you for your time in considering this request. If 

you wish to discuss this subject further, please do not hesitate to contact me. 

 

Yn gywir, 

 

Dr Greg Davies  
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Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
               Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
Senedd Cymru 
 
SeneddDCC@senedd.cymru 

 
 
 
 

28 Ionawr 2022  
 
 

Annwyl Huw, 
 
Ar 18 Ionawr 2022, cynhaliwyd dadl yn y Senedd a phleidleisiwyd ar ddau gynnig cydsyniad 
deddfwriaethol ar wahân mewn perthynas â Bil yr Heddlu, Troseddu, Dedfrydu a’r Llysoedd 
(y Bil). Roedd y Senedd yn cefnogi safbwynt Llywodraeth Cymru a chafodd Cynnig 1 ei 
dderbyn a Chynnig 2 ei wrthod.  
 
Yn ystod y ddadl, cyfeiriais at y gwelliant, nad oedd yn welliant gan y llywodraeth, y 
cytunwyd arno yn ystod cyfnod Adrodd Tŷ’r Arglwyddi ar 17 Ionawr, i wneud casineb at 
fenywod yn drosedd casineb a dywedais y byddwn yn gosod Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol Atodol maes o law.  
 
Fy mwriad oedd gosod Memorandwm Atodol ynghylch y gwelliant hwn a chynnal dadl fer 
arno yn y Senedd ar 25 Ionawr. Fodd bynnag, cafodd y Bil ei Drydydd Darlleniad yn Nhŷ'r 
Arglwyddi ar 25 Ionawr a bydd y camau terfynol o ystyried gwelliannau ('Ping Pong') yn 
dechrau cyn hir. Yn ystod y cyfnod hwn, mae'n debygol y bydd gwelliannau y cytunwyd 
arnynt yn Nhŷ'r Arglwyddi yn cael eu gwrthdroi ac y gwneir gwelliannau pellach.  
 
O ystyried bod amseroedd ansicr ac anrhagweladwy o'n blaenau o ran amserlenni a 
phrosesau’r Bil gan Senedd y DU a Llywodraeth y DU, rwyf wedi penderfynu peidio â gosod 
Memorandwm Atodol ynghylch y gwelliant casineb at fenywod am y tro. Unwaith y bydd 
sicrwydd ynghylch y Bil, a bod y canlyniadau ar lefel y DU yn glir, byddaf yn cymryd camau 
priodol i ymateb i unrhyw welliannau pellach a wneir.   
 
Bydd fy swyddogion yn parhau i gyd-drafod y Bil â Llywodraeth y DU a byddaf yn rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i chi fel y bo'n briodol.   
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Mae'r llythyr hwn yn cael ei anfon at, Jenny Rathbone AS, Gadeirydd y Pwyllgor 
Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol, a holl Aelodau'r Senedd. 
 
Yr eiddoch, 
 

 
 
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru  
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

 28 Ionawr 2022  

  

Annwyl gyfeillion   

Cyllideb Ddrafft 2022-23 

Ysgrifennaf atoch gyda chanlyniad ein gwaith craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 

2022-23 fel y mae'n berthnasol i'ch meysydd cyfrifoldeb chi (er ein bod yn cydnabod ei fod yn torri ar 

draws cyfrifoldebau portffolios Gweinidogol eraill). Felly, mae ein hargymhellion isod yn ymwneud â 

dau faes penodol: cyfiawnder a gweithgarwch deddfwriaethol.  

Er mwyn cynorthwyo gyda'n gwaith, gofynnwyd am wybodaeth gan y Prif Weinidog ar 10 Rhagfyr 

2021 a derbyniwyd ymateb i'n cais ar 10 Ionawr 2022. Rydym yn ddiolchgar am yr ymateb hwn a’r 

dystiolaeth a ddarparwyd gan y Cwnsler Cyffredinol ar 17 Ionawr 2022.  

Cyfiawnder 

Dyma'r tro cyntaf i bwyllgor craffu yn y Senedd gynnal gwaith craffu ar wariant Llywodraeth Cymru 

sy'n gysylltiedig â chyfiawnder ac felly, mae'n garreg filltir bwysig o ran gwella'r gwaith o graffu ar y 

materion hyn yn y Senedd a Chymru.  

Yn ei lythyr atom ar 10 Ionawr, rhoddodd y Prif Weinidog wybodaeth i ni yn nodi'r llinellau adnoddau 

o fewn y gyllideb ddrafft a ddefnyddir i gyflawni gwaith cyfiawnder. Wrth wneud hynny, tynnodd sylw 

at y ffaith nad yw gwariant ar weithgarwch sy'n gysylltiedig â chyfiawnder wedi'i ddadgyfuno ar 

wahân, gan fyfyrio ar "y realiti nad yw’r setliad datganoli sydd ar waith yn ariannu Llywodraeth Cymru 

i gael swyddogaeth gyfiawnder" a bod gweithgarwch presennol sy'n ymwneud â chyfiawnder yn torri 

ar draws gwahanol bortffolios Gweinidogol a Phrif Grwpiau Gwariant (MEG).  

MEG Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu  

Mae'r MEG hwn yn cynnwys llinellau gwariant yn y gyllideb ar gyfer y Comisiwn Cyfiawnder yng 

Nghymru a Thribiwnlysoedd.  

Y Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS  

Y Prif Weinidog  

 

Mick Antoniw AS  

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad  
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Yn llinell gwariant y Comisiwn Cyfiawnder yng Nghymru, dyrennir £490,000 ar gyfer 2022-23 a'r ddwy 

flynedd ariannol ddilynol. Dywedodd swyddog a oedd gyda’r Cwnsler Cyffredinol fod y dyraniad ar 

gyfer y gweithgareddau canlynol fel a ganlyn:  

“coming on for two thirds … is the cost of half a dozen staff to oversee the 

recommendations and support the Cabinet sub-committee in developing its work 

programme, taking it forward. And the remainder is a small budget that can be 

used on research and events, stakeholder engagement and the like. It's not all 

allocated, every penny of it, for each of the next three years, but it is obviously a 

commitment to there being funding available to keep this work moving over the 

next three years.”1  

Dywedodd y swyddog a oedd gyda’r Cwnsler Cyffredinol wrthym hefyd fod y ffigur hefyd yn cynnwys 

staff Llywodraeth Cymru sy'n gweithio i fwrw ymlaen ag argymhellion Comisiwn y Gyfraith Cymru a 

Lloegr ar dribiwnlysoedd datganoledig yng Nghymru. Dywedwyd wrthym fod hyn yn cyfrif am gyfran 

sylweddol o’r £490,000….2  

Argymhelliad 1: Dylai Llywodraeth Cymru egluro sut y bydd yn monitro ac yn gwerthuso 

effeithiolrwydd y cyllid a ddyrennir o fewn llinellau gwariant y Comisiwn Cyfiawnder yng Nghymru.  

Nododd y Cwnsler Cyffredinol y byddai adnoddau ar gyfer y llinell gyllideb hon yn cael eu defnyddio i 

ddatblygu rhaglen waith ar gyfer Is-bwyllgor y Cabinet ar Gyfiawnder. Cyfeiriodd hefyd at gyhoeddi 

rhaglen yn gysylltiedig â'r materion sy'n ymwneud â chyfiawnder cymdeithasol a datganoli cyfiawnder 

ynghyd â strategaeth yn y gwanwyn.3 

Rydym yn rhagdybio y caiff y strategaeth ei datblygu o'r rhaglen waith ar gyfiawnder ond byddwn yn 

cyfeirio at yr olaf drwy gydol y llythyr hwn.  

Argymhelliad 2: Byddem yn croesawu mwy o eglurder a manylion o ran pa waith a gaiff ei gyflawni i 

ddatblygu a chyhoeddi rhaglen waith ar gyfiawnder o'r tu mewn i linell gwariant y Comisiwn 

Cyfiawnder yng Nghymru yn 2022-23.  

 

O ran MEG y Tribiwnlysoedd, nodwn y dyraniad o tua £4.2 miliwn ar gyfer gweinyddu a chefnogi 

Tribiwnlysoedd Cymru yn 2022-23. Gwnaethom dynnu sylw yn y sesiwn dystiolaeth at y rôl bwysig y 

mae Tribiwnlysoedd Cymru wedi’i chwarae yn ystod y pandemig a'r ffordd y maent wedi ymateb i 

heriau coronafeirws a'r angen i weithredu o bell.  

Argymhelliad 3:  Dylai Llywodraeth Cymru roi mwy o fanylion am sut y defnyddir y £4.2 miliwn hwn ar 

gyfer y gwaith hwnnw o weinyddu a chefnogi. Yn benodol, byddem yn croesawu gwybodaeth am 

faint o arian sy'n cael ei ddyrannu neu ei neilltuo ar gyfer gwella mynediad o bell i ddinasyddion, 

buddsoddi mewn technoleg newydd a chynnal a gwella seilwaith ffisegol ac adeiledig.  

 

1 Y Pwyllgor DCC, Cofnod y Trafodion [29], 17 Ionawr 2022  

2 Y Pwyllgor DCC, Cofnod y Trafodion [65], 17 Ionawr 2022 

3 Y Pwyllgor DCC, Cofnod y Trafodion [18], 17 Ionawr 2022 
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Wrth wneud yr argymhelliad hwn, rydym yn cydnabod rôl arweiniol Llywydd Tribiwnlysoedd Cymru. 

Fodd bynnag, mae Unedau Tribiwnlysoedd Cymru, sy'n gweinyddu Tribiwnlysoedd Cymru, yn rhan o 

Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd (heb fod ynnad yw'n asiantaeth weithredol nac yn adran 

anweinidogol).   

Cyllido traws-lywodraeth 

Yn ei lythyr atom ar 10 Ionawr, cadarnhaodd y Prif Weinidog nad yw cyllid Llywodraeth Cymru ar 

gyfer cyfiawnder wedi'i gyfyngu i'r MEG Gwasanaethau Canolog a Gweinyddu, ond ei fod yn torri ar 

draws Prif Grwpiau Gwariant yr Economi, Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a Chyfiawnder 

Cymdeithasol. 

Fodd bynnag, dywedodd y Prif Weinidog hefyd:  

"fel rhan o’r rhaglen barhaus i drawsnewid cyfiawnder, byddwn yn ystyried a oes 

unrhyw ffordd y gallwn wella lefel yr wybodaeth rydym yn ei darparu am wariant 

ar gyfiawnder."   

Argymhelliad 4: Dylai Llywodraeth Cymru weithio tuag at ddadgyfuno gwariant ar gyfiawnder mewn 

cyllidebau yn y dyfodol. Ar gyfer pob llinell wariant a nodir yn llythyr y Prif Weinidog ar 10 Ionawr, 

dylai Llywodraeth Cymru ganfod cyllid perthnasol wedi'i dargedu at waith sy'n ymwneud â 

chyfiawnder. Credwn y byddai hyn o fudd, nid yn unig o ran craffu, tryloywder ac atebolrwydd, ond 

hefyd i Lywodraeth Cymru wrth sicrhau gwell canlyniadau ym maes cyfiawnder. Rydym hefyd o'r farn 

fod y broses hon yn bwysig er mwyn bod yn barod am unrhyw swyddogaethau datganoli cyfiawnder 

yn y dyfodol, pan fyddai dull o'r fath yn hanfodol.  

Yn ystod ein sesiwn dystiolaeth, fel y nodir uchod, cyfeiriodd y Cwnsler Cyffredinol at gyhoeddi'r 

rhaglen waith ar gyfiawnder.  

Argymhelliad 5: Dylai'r rhaglen waith ar gyfiawnder gynnwys camau mesuradwy a rhaglenni penodol 

ar gyfer cyflawni, gyda chostau llawn. 

Tynnodd y Cwnsler Cyffredinol sylw at yr her o sicrhau bod ymagwedd gydweithredol, gydgysylltiedig 

a di fwlch rhwng yr holl sefydliadau perthnasol i ddarparu a gwella gwasanaethau sy'n gysylltiedig â 

chyfiawnder.4  

Pan awgrymwyd y byddai adroddiad blynyddol yn briodol, gan ddwyn ynghyd waith yr holl 

sefydliadau gwahanol i wella atebolrwydd a monitro cynnydd, cydnabu'r Cwnsler Cyffredinol yr angen 

i ddwyn ynghyd yr holl fecanweithiau adrodd presennol.5 Dywedodd y byddai adroddiad cyfiawnder 

blynyddol neu gynhwysfawr ar gynnydd yn ddefnyddiol iawn o ran monitro a chraffu’n gydlynol ar y 

cynnydd sydd wedi'i wneud yn y meysydd hyn.6 

Argymhelliad 6: Dylai'r Cwnsler Cyffredinol ymrwymo i adroddiad blynyddol sy'n tynnu sylw at y 

cynnydd o ran cyflawni'r rhaglen waith yn ymwneud â chyfiawnder a gwerthuso canlyniadau yn erbyn 

 
4 Y Pwyllgor DCC, Cofnod y Trafodion [36-39], 17 Ionawr 2022 

5 Y Pwyllgor DCC, Cofnod y Trafodion [40-41], 17 Ionawr 2022 

6 Y Pwyllgor DCC, Cofnod y Trafodion [43], 17 Ionawr 2022 
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gwariant mewn perthynas â phob cydran unigol, gan dynnu sylw hefyd at gyfraniadau sefydliadau 

perthnasol fel rhan o'r broses hon.  

Yn ystod ein sesiwn dystiolaeth gyda'r Cwnsler Cyffredinol, trafodwyd pwysigrwydd cyllid Llywodraeth 

Cymru ar gyfer gwasanaethau cynghori i sicrhau mynediad at gyfiawnder. Mae'r gyllideb ddrafft yn 

dyrannu dros £10 miliwn i wasanaethau cynghori yn y MEG Cyfiawnder Cymdeithasol ar gyfer 2022-

23.  

Yn ei lythyr dyddiedig 10 Ionawr, esboniodd y Prif Weinidog fod y cyllid hwn ar gyfer gweithredu'r 

Cynllun Gweithredu ar Wybodaeth a Chyngor a'i fod yn cynnwys cyllid grant ar gyfer gwasanaethau 

cynghori lles cymdeithasol drwy'r Gronfa Cynghori Sengl, gweithredu'r Fframwaith ar Ansawdd 

Cynghori, a "hyrwyddo rhwydweithio fel ffordd o helpu pobl i feithrin gwell dealltwriaeth o sut i 

ddefnyddio eu hawliau fel unigolion". 

Argymhelliad 7: Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu dadansoddiad manwl o'r cyllid ar gyfer 

gwasanaethau cynghori a dylai werthuso canlyniadau yn erbyn gwariant ar wasanaethau cynghori fel 

rhan o'i hadroddiad blynyddol ar gyfiawnder. 

Credwn, wrth dderbyn yr argymhellion hyn, y bydd Llywodraeth Cymru yn helpu i gyflawni 

argymhelliad y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru i Lywodraeth Cymru gryfhau arweinyddiaeth ac 

atebolrwydd ar faterion yn ymwneud â chyfiawnder, a amlygwyd yn llythyr y Prif Weinidog dyddiedig 

10 Ionawr.  

Gweithgarwch Deddfwriaethol  

Yn dilyn tystiolaeth y Cwnsler Cyffredinol i ni ar 29 Tachwedd 2021, ceisiasom ragor o wybodaeth am 

gapasiti deddfwriaethol a hygyrchedd cyfraith Cymru yn ein llythyr dyddiedig 3 Rhagfyr 2021.  

Yn ein llythyr at y Prif Weinidog ar 10 Rhagfyr, gofynnwyd am y wybodaeth ganlynol:  

▪ Unrhyw adnoddau o fewn y gyllideb ddrafft i gynyddu capasiti o fewn Llywodraeth Cymru 

i fodloni'r gofynion deddfwriaethol hyn, gan gynnwys recriwtio staff newydd, cynyddu 

arbenigedd a chadw staff presennol, ac o bosibl prynu, secondio neu gaffael arbenigedd 

ychwanegol mewn modd arall. 

▪ Unrhyw adnoddau o fewn y gyllideb ddrafft i gyflawni rhaglen Llywodraeth Cymru ar gyfer 

gwella hygyrchedd cyfraith Cymru. 

Yn ei ymateb ar 10 Ionawr, dywedodd y Prif Weinidog fod y Cwnsler Cyffredinol yn ysgrifennu atom 

ar wahân ar faterion sy'n cynnwys capasiti deddfwriaethol a hygyrchedd cyfraith Cymru.  

Ymatebodd llythyr y Cwnsler Cyffredinol ar 17 Ionawr 2022 i'n llythyr dyddiedig 3 Rhagfyr, ond ni 

wnaeth fynd i'r afael â'r materion y gofynnwyd amdanynt yn ein llythyr at y Prif Weinidog ar 10 

Rhagfyr ac yr oedd y Prif Weinidog wedi awgrymu y byddai'r Cwnsler Cyffredinol (ar ryw adeg) yn 

ymateb iddynt.  

Yn llythyr y Cwnsler Cyffredinol ar 17 Ionawr, gwnaeth sylwadau sydd, yn ein barn ni, o arwyddocâd 

cyfansoddiadol sylweddol ac sy’n berthnasol i egwyddorion democrataidd sylfaenol:  
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"… rhaid i Lywodraeth Cymru ystyried pob Bil gan Lywodraeth y DU yn ofalus. 

Rhaid cydbwyso’r angen i amddiffyn y setliad datganoli sydd ohoni, hyd y gellir, a’r 

egwyddor y dylem ddeddfu ein hunain yma yng Nghymru, â’r cyfleoedd a all godi i 

wella’r gyfraith ar gyfer dinasyddion Cymru." [Ein pwyslais ni]. 

Mae'r sylwadau hyn yn tynnu sylw at pam mae'r wybodaeth y gwnaethom ofyn amdani am y ffordd y 

mae Llywodraeth Cymru yn cyllidebu i sicrhau bod digon o gapasiti i ddeddfu o'r fath mor bwysig, yn 

enwedig o ran natur agored a thryloyw y ffordd y mae'r Rhaglen lywodraethu7 i gael ei gweithredu.   

Yn ei lythyr dyddiedig 17 Ionawr, rhoddodd y Cwnsler Cyffredinol wybodaeth fanwl am yr heriau y 

mae Llywodraeth Cymru yn eu hwynebu ar hyn o bryd wrth gynnig deddfwriaeth sylfaenol a gwneud 

is-ddeddfwriaeth, yn enwedig o ganlyniad i ymadael â’r UE a'r pandemig coronafeirws. Cyfeiriwyd at y 

materion hyn gyda'r Cwnsler Cyffredinol yn ein sesiwn dystiolaeth ar 17 Ionawr. Nododd y Cwnsler 

Cyffredinol hefyd ei rôl fel Cadeirydd pwyllgor y Cabinet ar y rhaglen ddeddfwriaethol, gan ddweud 

wrth gwrs rydym yn edrych yn fanwl iawn nawr ar flynyddoedd dau, tri, ac o bosibl y tu hwnt i'r 

rhaglen ddeddfwriaethol.8 

O ystyried bod swyddogaeth deddfu yn hanfodol i rôl y Senedd, fel y cydnabu'r Cwnsler Cyffredinol,9 

hoffem ddeall yn well yr heriau a wynebir ond hefyd sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu mynd 

i'r afael â hwy.  

Argymhelliad 8: Er mwyn rhoi rhywfaint o ddata sylfaenol i ni, byddai'n ddefnyddiol pe gallai 

Llywodraeth Cymru ddarparu manylion, ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol:  

a. nifer y staff cyfwerth ag amser llawn y mae'n eu cyflogi gyda rôl gyfreithiol;  

b. nifer y cyfreithwyr drafftio deddfwriaeth sylfaenol cyfwerth ag amser llawn y mae'n eu 

cyflogi;   

c. nifer y cyfreithwyr adrannol cyfwerth ag amser llawn sy'n gyflogedig ac, o'r rheini, faint 

sy’n drafftio cyfarwyddiadau polisi ar gyfer Biliau neu is-ddeddfwriaeth ddrafft;  

d. faint o staff cyfwerth ag amser llawn sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith o ddrafftio is-

ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â rheoliadau ymadael â'r UE a'r coronafeirws; 

e. faint o staff cyfwerth ag amser llawn eraill, arbenigol neu fel arall, sy'n ymwneud â pharatoi 

cynigion deddfwriaethol;  

f. barn ar sut mae'r wybodaeth a ddarperir mewn perthynas ag e uchod yn cymharu â 

blynyddoedd ariannol blaenorol;  

g. unrhyw ddata sylfaenol eraill y byddai Llywodraeth Cymru yn credu fyddai’n ddefnyddiol.     

 
7Diweddariad Llywodraeth Cymru Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru: diweddariad Rhagfyr 2021  

8 Y Pwyllgor DCC, Cofnod y Trafodion [43], 17 Ionawr 2022 

9 Y Pwyllgor DCC, Cofnod y Trafodion [43], 17 Ionawr 2022  

Tudalen y pecyn 43

https://llyw.cymru/rhaglen-lywodraethu-2021-i-2026-html


 

 

Argymhelliad 9: Byddai'n ddefnyddiol pe gallai'r Cwnsler Cyffredinol nodi faint o adnoddau a 

ddyrennir ar hyn o bryd i ymdrin â drafftio deddfwriaeth sy'n ymwneud â rheoliadau ymadael â'r UE 

a'r coronafeirws.  

Argymhelliad 10: Yn ogystal â darparu'r wybodaeth y gofynnwyd amdani yn ein llythyr at Brif 

Weinidog Cymru ar 10 Rhagfyr 2021, byddem yn ddiolchgar pe gallai'r Cwnsler Cyffredinol fanylu ar 

yr adnoddau y mae'n bwriadu eu dyrannu a'r rhaglenni y bydd yn eu cyflwyno yn y flwyddyn ariannol 

nesaf a'r blynyddoedd ariannol dilynol, er mwyn sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru ddigon o 

adnoddau i gyflawni rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ac i fynd i'r afael â'r heriau y mae'n 

eu nodi.   

Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at Jane Hutt AS, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, y Pwyllgor 

Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol a’r Pwyllgor Cyllid. 

Yn gywir 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 
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Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Tachwedd 2021
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Paratowyd y ddogfen hon yn rhan o waith a gyflawnwyd yn unol â 
swyddogaethau statudol.

Os gwneir cais am wybodaeth y gallai’r ddogfen hon fod yn berthnasol 
iddo, tynnir sylw at y Cod Ymarfer a gyhoeddwyd o dan adran 45 o 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Mae Cod adran 45 yn nodi’r arfer a ddisgwylir gan awdurdodau 
cyhoeddus wrth ymdrin â cheisiadau, gan gynnwys ymgynghori 
â thrydydd partïon perthnasol. Mewn perthynas â’r ddogfen hon, 
mae Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Archwilio Cymru yn drydydd 
partïon perthnasol. Dylid anfon unrhyw ymholiadau ynglŷn â datgelu 
neu ailddefnyddio’r ddogfen hon i Archwilio Cymru yn swyddog.
gwybodaeth@archwilio.cymru.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg a 
Saesneg. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. Wewelcome 
correspondence and telephone calls in Welsh and English.
Corresponding in Welsh will not lead to delay. 

Paratowyd yr adroddiad hwn i’w gyflwyno i’r Senedd o dan 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.
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Negeseuon allweddol

Cyd-destun 

1 Mae’r adroddiad hwn yn edrych ar sut mae Llywodraeth Cymru yn rheoli 
iteriad presennol Rhaglen Cartrefi Clyd (y Rhaglen). Mae’r Rhaglen yn 
cynnwys cynlluniau Nyth ac Arbed sydd wedi bod yn rhan allweddol o 
uchelgeisiau strategol Llywodraeth Cymru i leihau tlodi tanwydd, a’i ddileu 
yn y pen draw. Mae’r adroddiad hwn yn dilyn ein hadroddiad yn 2019 
ar Dlodi Tanwydd, a roddodd drosolwg eang o uchelgeisiau a chynnydd 
Llywodraeth Cymru ar y pryd.

2  Mae’r adroddiad hwn yn edrych yn benodol ar drefniadau contractiol 
diweddaraf Llywodraeth Cymru â’i Rheolwyr Cynllun penodedig i wella 
perfformiad ynni cartrefi unigol. Mae hefyd yn ystyried trefniadau sicrhau 
ansawdd Llywodraeth Cymru. Mae Atodiad 1 yn disgrifio ein hymagwedd 
a’n dulliau archwilio. Mae Atodiad 2 yn rhoi mwy o fanylion am gynlluniau 
Nyth ac Arbed.

3 Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei chynllun tlodi tanwydd newydd 
ym mis Mawrth 2021. Mae’r Rhaglen Cartrefi Clyd bresennol yn dod i 
ben yn ystod y ddwy i bum mlynedd nesaf. Daeth cynllun Arbed i ben 
ddechrau mis Tachwedd 2021. Mae Llywodraeth Cymru wedi ailadrodd ei 
hymrwymiad i fynd i’r afael â thlodi tanwydd ac i ddatgarboneiddio cartrefi 
yn Rhaglen Lywodraethu 2021 i 2026. Ar hyn o bryd, mae’n ystyried sut y 
bydd y Rhaglen yn gweithredu yn y dyfodol. Rydym wedi canolbwyntio’r 
adroddiad hwn ar y materion a’r gwersi allweddol y dylai Llywodraeth 
Cymru eu datblygu yn iteriad nesaf y Rhaglen.

Casgliad cyffredinol

4 Mae gan Lywodraeth Cymru sawl mater i’w ddatrys wrth drosglwyddo 
i iteriad nesaf ei Rhaglen Cartrefi Clyd. Bydd angen symud y mathau o 
systemau gwresogi a gynigir i aelwydydd i dechnolegau mwy newydd a 
gwyrddach. Ond mae’n debyg y bydd hyn yn golygu cost ychwanegol. 
Bydd angen i Lywodraeth Cymru fod yn gliriach ynghylch diben craidd 
Nyth hefyd ac ystyried ymarferoldeb parhaus y dull ar sail ardal a 
ddefnyddir gan gynllun Arbed o ystyried ei fod yn tangyflawni. Beth bynnag 
y bo dyfodol y Rhaglen Cartrefi Clyd, bydd angen tynhau contractau a 
chryfhau goruchwyliaeth er mwyn sicrhau gwerth am arian.
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Canfyddiadau allweddol

5  O ystyried ei huchelgeisiau i gyflawni allyriadau carbon sero-net, bydd 
angen i Lywodraeth Cymru ailystyried y mesurau effeithlonrwydd ynni a 
gynigir. Mae’r ddau gynllun yn dibynnu’n drwm ar osod gwres tanwydd 
ffosil, yn enwedig boeleri nwy. Gallai boeleri newydd ac effeithlon 
gynhyrchu llai o garbon na rhai hŷn, ond nid y nhw yw’r dewis mwyaf 
effeithiol o safbwynt amgylcheddol. Fodd bynnag, mae’r prif ddewisiadau 
eraill yn costio mwy. Heb gynnydd sylweddol mewn cyllid, byddai llai o 
adeiladau’n elwa o’r Rhaglen oherwydd y byddai’r gost fesul cartref yn 
cynyddu.

6 Bydd angen i Lywodraeth Cymru fod yn gliriach ynghylch diben craidd 
unrhyw gynllun sy’n olynu Nyth a phwy y mae’n bwriadu ei helpu. Mae’r 
cynllun wedi newid o’i ddiben gwreiddiol o fynd i’r afael â thlodi tanwydd 
yn gyffredinol. Mae wedi canolbwyntio fwyfwy ar ddisodli boeleri sydd 
wedi torri neu foeleri aneffeithlon ar gyfer pobl sydd ar fudd-daliadau 
sy’n dibynnu ar brawf modd. Mae’r ffordd y mae’r cynllun wedi datblygu’n 
golygu bod rhywfaint o’r cyllid yn cael ei flaenoriaethu i bobl efallai nad 
ydynt yn dlawd o ran tanwydd.

7  Mewn unrhyw gynllun dilynol, bydd angen i Lywodraeth Cymru adolygu 
hefyd ymarferoldeb y dull ar sail ardal a ddefnyddir gan gynllun Arbed, o 
ystyried ei fod yn tangyflawni. Profodd y cynllun oedi sylweddol a chafodd 
llawer llai o aelwydydd sy’n dlawd o ran tanwydd gymorth nag y dymunai 
Llywodraeth Cymru. Er bod COVID-19 yn ffactor, roedd y cynllun gryn 
ffordd y tu ôl i’r targedau cyn i’r pandemig gyrraedd. Nod y cynllun oedd 
targedu clystyrau o gartrefi mewn ardaloedd difreintiedig a oedd yn 
aneffeithlon iawn o ran ynni. Fodd bynnag, nid yw’n glir faint o glystyrau o’r 
fath sy’n dal i fodoli.

8  Gwnaeth Llywodraeth Cymru newidiadau i gontract Arbed, er mwyn 
cyflymu’r broses o gyflawni hyn, ond cyfyngedig oedd yr effaith a 
gafodd. Oherwydd nad oedd Arbed yn gallu gwario ei gyllideb, gwnaeth 
Llywodraeth Cymru ddadneilltuo £7.5 miliwn o Gronfeydd Strwythurol 
Ewropeaidd. Oherwydd nad oedd gan y darparwr y gallu i gynyddu’r 
ddarpariaeth, nid oedd Llywodraeth Cymru yn gallu symud ei chyllid i 
gynllun Nyth.

9 Mae angen tynhau contractau yn y dyfodol er mwyn ceisio sicrhau 
mwy o gysondeb o ran costau ac annog gwell gwerth am arian. Wrth 
osod contractau Nyth ac Arbed, cyfyngedig oedd y gwaith meincnodi a 
wnaed. Mae gwahaniaethau sylweddol o ran faint y mae’r ddau Reolwr 
Cynllun yn ei godi ar Lywodraeth Cymru i gyflenwi a gosod yr un mesurau 
effeithlonrwydd ynni. Mae risgiau i werth am arian hefyd oherwydd y ffordd 
y mae’r contractau’n nodi pa waith y mae angen i gontractwyr ei wneud i 
gael eu talu. Yn benodol, mae’n bosibl y gall contractwyr hawlio taliadau 
sefydlog llawn ar gyfer mesurau goleuadau neu ddŵr pan na fyddant ond 
yn gosod ychydig o fylbiau golau neu awyryddion ar dapiau yn rhan o 
becyn ehangach o fesurau effeithlonrwydd ynni. Tudalen y pecyn 49
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10 Byddai cynlluniau yn y dyfodol yn elwa ar ragor o waith craffu ar yr hyn a 
gyflawnir, monitro cydymffurfio â’r contract yn agosach (yn arbennig, gwirio 
bod cynlluniau adfer yn sgil trychinebau ar waith ar ddechrau’r contract yn 
hytrach na chadarnhau hynny yn llawer diweddarach) a gwell gwybodaeth 
reoli. Mae goruchwyliaeth y Rhaglen gan Lywodraeth Cymru wedi ei 
llesteirio gan fylchau mewn gwybodaeth reoli a gwybodaeth reoli anghywir. 

11 O dan iteriadau blaenorol y rhaglen, bu problemau gyda gosodiadau o 
ansawdd gwael yn achosi difrod i gartrefi pobl. Dysgodd Llywodraeth 
Cymru wersi, gan logi cwmni annibynnol i wneud gwiriadau ar osodiadau 
yn ogystal â gwirio data perfformiad. Tan yn ddiweddar, bu ôl-groniad o 
arolygiadau i wirio ansawdd y gosodiadau. Er bod pandemig COVID-19 
wedi cyfrannu at yr oediadau, roedd yr ôl-groniad wedi cronni cyn hyn. 
Hefyd, nid yw rhai elfennau eraill o’r swyddogaeth sicrhau ansawdd ac 
archwilio wedi eu cyflawni’n llawn hyd yma. 

Adrian Crompton
Archwilydd Cyffredinol 
Cymru

Mae Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru 
yn rhan allweddol o’r ymdrechion i fynd i’r afael 
â thlodi tanwydd ymhlith rhai o’n dinasyddion 
sydd fwyaf agored i niwed. Wrth i ni nesáu at 
fisoedd oer y gaeaf, mae’r ymchwydd diweddar 
mewn prisiau ynni yn pwysleisio pwysigrwydd 
cymorth o’r fath.

Bydd angen i gynlluniau’r dyfodol fod yn 
wyrddach, yn gliriach, a bydd angen eu 
rheoli’n fwy tynn. Yr her fawr sy’n wynebu 
Llywodraeth Cymru yw sut y bydd yn cydbwyso 
ei huchelgeisiau o ran newid yn yr hinsawdd, gan 
gefnogi hefyd yr aelwydydd sydd mewn tlodi 
tanwydd sydd fwyaf agored i niwed, sydd wedi 
dibynnu ar wresogi nwy llai costus i gynhesu eu 
cartrefi yn draddodiadol, 
ond sy’n allyrru lefelau 
uwch o garbon.
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Ffeithiau allweddol

144,504 
Nifer tybiedig 
yr aelwydydd 
yng Nghymru 
sydd mewn 
perygl o brofi 
tlodi tanwydd1

£46 million 
Cyllideb 
wreiddiol 
Arbed ar gyfer 
cyfnod mis Mai 
2018 i fis Mai 
2021

£7.5 million 
Cyllid yr UE a 
ddadneilltuwyd 
oddi wrth 
Arbed 
oherwydd 
ei fod wedi 
tangyflawni

Nyth 81% Arbed 94% 
Canran yr aelwydydd sy’n cael 
prif system wresogi newydd 
wedi’i gosod sy’n derbyn boeler 
nwy (Hydref 2018 i Fawrth 2021 
ar gyfer Arbed ac Ebrill 2018 i 
Fawrth 2021 ar gyfer Nyth)

31 Mawrth 2023 
Pryd y daw’r Cynllun  
Nyth presennol i ben3

3 Tachwedd 2021 
Pryd y daeth  
cynllun Arbed i ben

155,000 
Nifer tybiedig 
yr aelwydydd 
yng Nghymru 
sy’n dlawd o 
ran tanwydd2

16,042 
Nifer y cartrefi a gafodd fesurau effeithlonrwydd ynni am ddim  
yn y Rhaglen rhwng Ebrill 2018 a Mawrth 2021

Nodiadau: 
 
1 Llywodraeth Cymru, Trechu tlodi tanwydd 2021 i 2035, Mawrth 2021. Mesurir hyn fel unrhyw aelwyd a 
fyddai’n gorfod gwario rhwng 8% a 10% o’i hincwm ar gynnal trefn wresogi foddhaol.  
2 Llywodraeth Cymru, Amcangyfrifon tlodi tanwydd ar gyfer Cymru: 2018: diwygiedig, Rhagfyr 2019. Mesurir 
hyn fel unrhyw aelwyd a fyddai’n gorfod gwario mwy na 10% o’i hincwm ar gynnal trefn wresogi foddhaol. 
Diffinnir bod unrhyw aelwyd sy’n gorfod gwario mwy nag 20% yn profi tlodi tanwydd difrifol.  
3 Gyda dewis o’i estyn hyd at ddiwedd Mawrth 2026. 

MAW

£90  
miliwn 
Cyllideb 
Nyth ar gyfer 
cyfnod Ebrill 
2018 i Fawrth 
2023
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Dylid darllen ac ystyried ein hargymhellion ochr yn ochr â’r argymhellion yn ein 
hadroddiad 2019 ar dlodi tanwydd, yn enwedig y rhai a oedd yn ymwneud â 
chyllido cynlluniau Arbed a Nyth a bod yn gymwys ar eu cyfer.

Argymhellion

Cysoni strategaethau a pholisïau 
A1 Ar gyfer cynlluniau yn y dyfodol, dylai Llywodraeth 

Cymru adolygu’r mesurau effeithlonrwydd ynni sydd ar 
gael i sicrhau eu bod yn gyson â’i huchelgeisiau i leihau 
allyriadau carbon a sicrhau bod y goblygiadau cost o 
newid i fesurau gwyrddach yn cael eu cyllidebu’n llawn.

A2 Dylai Llywodraeth Cymru egluro diben craidd Nyth neu 
unrhyw gynllun olynol ac a yw’n ymwneud â disodli 
boeleri sydd wedi torri ar gyfer aelwydydd tlotach neu 
ddarparu cymorth ehangach i’r rhai sydd â’r risg mwyaf o 
brofi tlodi tanwydd.

A3 Dylai Llywodraeth Cymru adolygu a yw’r dull cyflawni ar 
sail ardal a ddefnyddir gan gynllun Arbed yn parhau i fod 
yn ymarferol neu a oes angen ei ddiwygio’n sylweddol o 
ystyried y tangyflawni.

A4 Dylai Llywodraeth Cymru sicrhau, o dan iteriadau 
Rhaglen Cartrefi Clyd y dyfodol, fod contractau’n ddigon 
hyblyg i symud cyllid a chapasiti rhwng cynlluniau er 
mwyn cynyddu i’r eithaf gyflawniad cyffredinol y Rhaglen. 

Argymhellion
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Argymhellion

Trefniadau contractio
A5 Cyn datblygu iteriad nesaf y Rhaglen Cartrefi Clyd, dylai 

Llywodraeth Cymru gynnal adolygiad llawn o’r gwersi a 
ddysgwyd o reoli’r contractau cyfredol a datblygu cynllun 
clir er mwyn cymhwyso’r gwersi hynny yn yr iteriad nesaf. 
Yn seiliedig ar ein hadolygiad, rydym yn disgwyl i’r gwersi 
hynny gynnwys yr angen i:
• gynnal gwaith meincnodi priodol rhwng cynigwyr a 

chostau cyfredol mesurau effeithlonrwydd ynni yn y 
farchnad er mwyn sicrhau cysondeb o ran prisio a 
chael gwerth am arian;

• bod yn glir ynghylch disgwyliadau Rheolwyr Cynllun 
mewn cysylltiad â manylebau safonol y diwydiant ar 
gyfer sefydlu mesurau gwella effeithlonrwydd ynni;

• sicrhau bod Rheolwyr Cynllun yn darparu eu 
cynlluniau adfer yn sgil trychinebau fel sy’n ofynnol 
gan y contractau;

• monitro perfformiad yn agosach â gwybodaeth reoli 
fwy cyflawn a chywir; a

• chael cymorth mwy amserol a chynhwysfawr o’u 
trefniadau sicrhau ansawdd allanol annibynnol. 
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Cysoni strategaethau 
a pholisïau 
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1. Yn y dyfodol, bydd angen i’r Rhaglen Cartrefi Clyd  
 fod yn wyrddach a bod â diben cliriach

1.1 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn edrych ar y dewisiadau allweddol y bydd 
angen i Lywodraeth Cymru eu gwneud ynghylch ffurf gyffredinol iteriad 
nesaf y Rhaglen. Yn benodol, mae’n edrych ar rai o’r heriau o gydbwyso 
gwahanol ddyheadau ac uchelgeisiau cyfiawnder cymdeithasol er mwyn 
lleihau allyriadau carbon yn sylweddol ledled Cymru, ac effeithiolrwydd dull 
cyflawni ar sail ardal.

Bydd angen i Lywodraeth Cymru ailystyried y mesurau a gynigwyd 
o ystyried ei huchelgais o leihau allyriadau carbon

1.2 Cynlluniwyd cynlluniau Nyth ac Arbed â’r nod o leihau biliau ynni yr 
aelwydydd sydd fwyaf tebygol o brofi tlodi tanwydd drwy sefydlu mesurau 
effeithlonrwydd ynni, gan gynnwys systemau gwresogi newydd pan 
fo hynny’n briodol, yn y cartrefi sydd lleiaf effeithlon o ran ynni. Mae 
Llywodraeth Cymru yn contractio’r gwaith o reoli’r cynlluniau i’w ‘Rheolwyr 
Cynllun’. Arbed am Byth yw hyn ar gyfer Arbed a Nwy Prydain ar gyfer 
Nyth1.

1.3 Cynllun ar sail ardal a ddechreuodd yn 2009 oedd Arbed. I ddechrau, 
roedd Llywodraeth Cymru yn bwriadu cynnal iteriad presennol y cynllun 
rhwng mis Mai 2018 a mis Mai 2021, gyda chyllideb gyfan o £46 miliwn 
a dewis o estyn y contract am hyd at ddwy flynedd arall. Estynnodd y 
cynllun tan fis Tachwedd 2021, ond mae’r contract wedi dod i ben erbyn 
hyn (paragraff 1.31). Penderfynodd Llywodraeth Cymru beidio ag estyn 
y contract ymhellach ac mae’n gweithio drwy drefniadau cau contractau 
gyda’r Rheolwr Cynllun. Nid yw wedi penderfynu beth, os o gwbl, a fydd yn 
disodli’r cynllun. Cynllun a arweinir gan y galw a ddechreuodd yn 2011 yw 
Nyth. Dechreuodd iteriad presennol y cynllun ym mis Ebrill 2018 ac mae’n 
rhedeg tan fis Mawrth 2023 i ddechrau, gyda chyllideb gyfan o £90 miliwn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Hefyd, ceir llinell cyngor ar ynni ar gyfer Nyth, sy’n rheoli atgyfeiriadau i’r cynllun yn ogystal â 
darparu cyngor. Mae’r gwasanaeth hwn wedi ei isgontractio i’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. 
Nid ydym wedi canolbwyntio ar yr agwedd hon ar wasanaeth Nyth yn rhan o’r archwiliad 
hwn. Tudalen y pecyn 55
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1.4 Noda Arddangosyn 1 feini prawf cymhwysedd y ddau gynllun. Yn 
ein hadroddiad 2019 ar dlodi tanwydd, gwnaethom nodi fod llawer o 
aelwydydd sy’n dlawd o ran tanwydd nad ydynt yn gymwys ar gyfer Nyth 
a’i bod yn bosibl nad ydynt yn byw mewn ardal a gwmpesir gan Arbed. 
Un her benodol yw bod bron i hanner yr aelwydydd sy’n dlawd o ran 
tanwydd yn byw mewn eiddo a ddosbarthwyd yn eiddo band D, nad ydynt 
yn gymwys ar gyfer Nyth fel arfer ac nid oeddent yn brif darged i gynllun 
Arbed. Hefyd, nid yw mwy na dwy o bob tair aelwyd sy’n dlawd o ran 
tanwydd ar fudd-daliadau sy’n dibynnu ar brawf modd, felly nid ydynt yn 
gymwys ar gyfer Nyth, ac eithrio’r rhai sydd â chyflyrau iechyd penodol 
sydd hefyd ar incwm isel.

Arddangosyn 1: meini prawf cymhwysedd ar gyfer cynlluniau Nyth ac Arbed

Cynllun Meini prawf cymhwysedd¹

Nest Mae’n rhaid i aelwydydd fod yn derbyn budd-daliadau sy’n dibynnu ar 
brawf modd a bod â Thystysgrif Perfformiad Ynni2 a chanddi sgôr E, F neu 
G.
neu 
Mae gan yr aelwydydd aelod sydd â chyflwr anadlol, cylchrediad y gwaed 
neu iechyd meddwl cronig, sydd o fewn y trothwyon incwm isel sy’n 
amrywio yn ôl math o aelwyd, a bod â sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni D, 
E, F neu G.

Arbed Roedd yn bosibl i bob aelwyd mewn ardal a dargedwyd gan y Rheolwr 
Cynllun fod yn gymwys i gael cymorth. Nid oedd y contract yn atal tai 
cymdeithasol rhag cael cymorth. Fodd bynnag, nid oedd Llywodraeth 
Cymru na’r Rheolwr Cynllun yn disgwyl i dai cymdeithasol gael eu targedu. 
Roedd gofyniad gan Lywodraeth Cymru nad oedd buddsoddiadau 
angenrheidiol gan landlordiaid cymdeithasol (cymdeithasau tai ac 
awdurdodau lleol) yn cael eu disodli gan y cyllid drwy’r cynllun.

Roedd yn ofynnol i’r Rheolwr Cynllun dargedu ardaloedd difreintiedig a 
chanddynt glystyrau o gartrefi â sgoriau Tystysgrif Perfformiad E, F neu G.

Nodiadau:

1 Ar gyfer Nyth, rydym wedi canolbwyntio ar gymhwysedd ar gyfer mesurau effeithlonrwydd 
ynni. Ceir llinell gyngor effeithlonrwydd ynni hefyd a ariennir trwy Nyth ac a reolir gan yr 
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, y gall unrhyw un ei ffonio i gael cyngor.

2 Yr enw ar y system a argymhellir gan Lywodraeth y DU ar gyfer mesur sgôr effeithlonrwydd 
ynni anheddau preswyl yw Gweithdrefn Asesu Safonol (SAP). Mae’n defnyddio sgôr 
gyffredinol o 1-120, gydag 1 yn nodi’r lleiaf effeithlon o ran ynni a 120 yw’r uchaf. Yna caiff 
sgoriau SAP eu bandio i roi sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni A-G, gydag A yn nodi’r uchaf, ac 
G, yr isaf.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru Tudalen y pecyn 56
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1.5 Gall y ddau Reolwr Cynllun sefydlu ystod o fesurau sydd yr un fath mewn 
aelwydydd yn rhan o becyn gwella effeithlonrwydd ynni2. Gallai’r rhain 
fod yn un mesur neu’n gyfuniad o fesurau. Mae’r mesurau sydd ar gael 
yn amrywio’n fawr o ran cost a’r gwelliant effeithlonrwydd ynni y gallant ei 
gynhyrchu.

1.6 Mae cynllun Arbed wedi sefydlu ystod ehangach o fesurau na Nyth. 
Rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2021, sefydlodd Nyth fesurau mewn 
12,934 o gartrefi y cafodd 12,863 (99%) o’r rhain system wresogi newydd. 
Rhwng mis Hydref 2018 a mis Mawrth 2021, sefydlodd Arbed fesurau 
mewn 3,108 o gartrefi y cafodd 2,095 (67%) o’r rhain system wresogi 
newydd, gyda 1,777 (57%) o gartrefi yn cael paneli solar a 415 (13%) yn 
inswleiddio’r groglofft. O’i gymharu, ni osododd Nyth unrhyw baneli solar a 
gosododd inswleiddiwr croglofft mewn 827 (6%) eiddo.

1.7 Yn rhan o’r pecyn gwella effeithlonrwydd ynni, gall Rheolwyr Cynllun osod 
un brif system wresogi fesul aelwyd. O dan y ddau gynllun, pan osodir 
prif system wresogi, bu’n un sy’n rhedeg ar danwydd ffosil yn bennaf, a 
hynny’n nwy naturiol ym mwyafrif yr achosion (Arddangosyn 2).

2 Mae’r mesurau effeithlonrwydd ynni yn amrywio o fesurau cymharol isel sy’n cynhyrchu 
gwelliannau effeithlonrwydd ynni llai megis bylbiau ynni isel hyd at fesurau cost uchel megis 
systemau gwresogi canolog newydd a all gynhyrchu gwelliannau mwy sylweddol. Cynhelir 
asesiad i argymell y mesurau effeithlonrwydd ynni sydd fwyaf tebygol o wella effeithlonrwydd 
ynni cyffredinol y tŷ. Ar gyfer cynllun Arbed, cynhalid yr asesiad gan asesydd annibynnol. Ar 
gyfer cynllun Nyth, fe’i cynhelir gan gyflogai Nwy Prydain.Tudalen y pecyn 57
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Arddangosyn 2: prif systemau gwresogi a osodwyd gan Nyth ac Arbed fesul 
math o danwydd

Cynllun Nest Cynllun Arbed

Math Nifer % Nifer %

Nwy naturiol 10,408 80.9 1,976 94.3

Olew 1,565 12.2 75 3.5

Trydan 583 4.5 35 1.6

Nwy petrolewm hylifol 260 2.0 9 0.4

Pympiau gwres 
ffynhonnell aer

3 0.0 0 0.0

Tanwydd solet 44 0.3 0 0.0

Cyfanswm 12,863 100 2,095 100

Nodiadau: 
 
1 Oherwydd mai ym mis Hydref 2018 y dechreuodd y ddarpariaeth, o fis Hydref 2018 i fis 
Mawrth 2021 y mae’r ffigurau ar gyfer Arbed. O fis Ebrill 2018 i fis Mawrth 2021 y mae’r ffigurau 
ar gyfer Nyth. 
2 Nid yw’r ffigurau’n adio i 100% oherwydd eu bod wedi eu talgrynnu.

Ffynhonnell: Data Llywodraeth Cymru a ddadansoddwyd gan Archwilio Cymru
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1.8 Nid yw’r ddibyniaeth drwm ar ddisodli boeleri tanwydd ffosil yn gynaliadwy. 
Er bod disodli boeler nwy ag un mwy effeithlon yn sicrhau rhywfaint o 
arbedion carbon, mae hyd yn oed boeler tanwydd ffosil effeithlon yn 
cynhyrchu symiau sylweddol o garbon. Mae Llywodraeth Cymru yn 
ymwybodol mai cyfyngedig yw cyfraniad y cynlluniau tuag at y broses o 
leihau allyriadau carbon, ond nid yw’n gallu mesur yr union effeithiau’n 
llawn oherwydd problemau gydag ansawdd y data (paragraff 2.16).

1.9 Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i allyriadau carbon sero-net erbyn 
2050, a tharged interim o leihau allyriadau carbon 63% yng Nghymru 
erbyn 2030. Mae llywodraeth y DU wedi nodi ei bwriad i ddiddymu’r holl 
osodiadau boeleri nwy yn raddol erbyn 2030. Yn ddiweddar, argymhellodd 
Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol3 waharddiad ar wresogi tanwydd 
ffosil newydd ar gyfer pob cartref erbyn 2030 fan hwyraf.

1.10 Mae’n amlwg felly y bydd angen i gam nesaf y rhaglen fod yn un 
drosiannol sy’n newid o foeleri nwy i dechnolegau gwyrddach. Mae hyn 
yn debygol o olygu mwy o ddefnydd o fesurau megis pympiau gwres 
ffynhonnell aer, sydd ond wedi eu gosod deirgwaith (pob un ohonynt ar 
gynllun Nyth) rhwng mis Ebrill 2018 a mis Mawrth 2021 (Arddangosyn 2).

1.11 Ceir goblygiad sylweddol o ran y costau o newid i’r technolegau hyn. Er 
y gallai mwy o alw arwain at brisiau is, mae pympiau gwres ffynhonnell 
aer yn costio tua tair i bum gwaith4 yn fwy na boeler nwy ar hyn o bryd. 
Felly, pe byddent yn cael eu defnyddio’n ehangach, byddai llai o gartrefi’n 
gallu cael cymorth oni bai fod cyllid ychwanegol ar gael neu fod costau’n 
lleihau’n sylweddol. Yn rhan o fuddsoddiad ehangach mewn ôl-osod 
cartrefi ledled Cymru, mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi 
galw am ddyblu gwariant Llywodraeth Cymru ar y Rhaglen Cartrefi Clyd5. 
Fodd bynnag, gallai hyd yn oed y lefel honno o gynnydd mewn cyllid weld 
llai o aelwydydd yn cael cymorth yn y dyfodol o’i gymharu â’r hyn sy’n 
digwydd ar hyn o bryd. Mae’r Comisiynydd yn awgrymu y dylai llywodraeth 
y DU ddarparu cyllid ychwanegol i fynd i’r afael â thlodi tanwydd.

1.12 Gallai unrhyw gynlluniau yn y dyfodol sy’n symud y pwyslais tuag 
at ddefnyddio technolegau gwyrddach wynebu her wrth argyhoeddi 
deiliaid tai i dderbyn dewisiadau eraill yn hytrach na systemau gwresogi 
traddodiadol. Bydd angen rhywfaint o newid ymddygiad hefyd er mwyn i’r 
cyhoedd ymgyfarwyddo â defnyddio technolegau newydd.

3 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y 
Dyfodol, Mai 2021

4 Dadansoddiad o bris cyfartalog pwmp gwres ffynhonnell aer a gyflenwir gan y ddau Reolwr 
Cynllun o’i gymharu â phris cyfartalog boeler nwy.

5 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod, 
Gorffennaf 2021 Tudalen y pecyn 59
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Mae angen i Lywodraeth Cymru fod yn gliriach ynghylch diben 
craidd Nyth neu unrhyw gynllun sy’n ei olynu a phwy y mae’n 
bwriadu ei helpu

1.13 Trwy gyfyngu cymhwysedd i’r cartrefi mwyaf aneffeithlon o ran ynni, nod 
Llywodraeth Cymru oedd sicrhau bod cynllun Nyth yn canolbwyntio ei 
adnoddau cyfyngedig ar y rhai sydd â’r risg mwyaf o brofi tlodi tanwydd. 
Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu y dylai’r Rheolwr 
Cynllun ddehongli sgôr effeithlonrwydd ynni tŷ mewn ffordd sy’n caniatáu 
i fwy o bobl fod yn gymwys i gael cymorth, gyda’r posibilrwydd o gynnwys 
llawer nad oeddent yn dlawd o ran tanwydd.

1.14 Er mwyn asesu a yw aelwyd yn gymwys i gael cymorth drwy Nyth, mae’r 
Rheolwr Cynllun yn cynnal asesiad o effeithlonrwydd ynni cyffredinol 
presennol eiddo. Pan fo boeler wedi torri mewn aelwyd, nid yw wedi ei 
drwsio (paragraff 2.11). I bob pwrpas, mae’r Rheolwr Cynllun yn tybio bod 
gwresogyddion trydan yn cynhesu’r tŷ6. O ganlyniad i hynny, bydd sgôr 
perfformiad ynni’r cartref yn gostwng yn sylweddol o’i gymharu â’r sgôr cyn 
i’r boeler dorri. Mae hyn yn golygu bod aelwydydd nad oeddent yn gymwys 
pan oedd eu boeler yn gweithio wedi dod yn gymwys i gael boeler newydd 
oherwydd bod sgôr effeithlonrwydd ynni eu tŷ yn D neu’n uwch. Nid oedd 
Llywodraeth Cymru yn gallu dweud wrthym faint o aelwydydd a gafodd 
foeler newydd o dan yr amgylchiadau hyn.

1.15 Trwy ddarparu boeler newydd ar gyfer aelwydydd tlotach nad oes ganddynt 
ddŵr poeth na gwres, mae Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu nod 
cyfiawnder cymdeithasol. Fodd bynnag, nid oedd helpu aelwydydd tlotach 
â boeleri wedi torri erioed yn nod craidd i Nyth. Cynlluniwyd y cynllun i 
leihau ac i liniaru effeithiau tlodi tanwydd.

1.16 Mae perygl bod y newid tuag at ganolbwyntio ar foeleri newydd yn 
dargyfeirio ymdrechion oddi wrth geisio cyrraedd yn weithredol aelwydydd 
sy’n dlawd o ran tanwydd. Ni fydd gan fwyafrif y bobl sy’n profi tlodi 
tanwydd foeler wedi torri ac felly nid oes angen dybryd arnynt i geisio 
cymorth gan Nyth. Er bod digon o alw gan bobl sydd â boeleri wedi torri i 
gyflawni targedau’r cynllun, ychydig o gymhelliant sydd gan Lywodraeth 
Cymru a’r Rheolwr Cynllun i chwilio am yr aelwydydd hyn sy’n dlawd o ran 
tanwydd.

1.17 Mae perygl hefyd nad oes gan bobl fynediad teg at y cynllun oherwydd y 
ffordd y mae wedi datblygu. Efallai y bydd rhai pobl sydd â boeleri wedi 
torri sy’n byw mewn cartref mwy effeithlon ac sy’n darllen y meini prawf 
cymhwysedd gan gredu’n rhesymol nad ydynt yn gymwys. 
 

6 Dim ond un o ddau ddewis y mae meddalwedd y diwydiant a ddefnyddir gan Reolwyr Cynllun 
sy’n asesu sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni boeleri yn ei chaniatáu: mae’r boeler yn gweithio, 
neu nid yw’r boeler yn gweithio. Os dewisir yr opsiwn olaf, mae’r meddalwedd yn tybio bod y 
cartref yn cael ei wresogi’n drydanol. Tudalen y pecyn 60
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1.18 Mae’r dull o ddehongli’r sgôr effeithlonrwydd ynni hefyd wedi cael effaith 
sylweddol ar ganlyniadau’r cynllun a gofnodwyd. Mae wedi golygu bod 
aelwydydd nad oeddent yn profi tlodi tanwydd cyn i’w boeler dorri, wedi 
eu hystyried yn rhai sy’n dlawd o ran tanwydd oherwydd bod y sgôr 
perfformiad ynni wedi ei hisraddio. Felly, roeddent yn cael eu cyfrif fel rhai 
a oedd yn cael eu tynnu allan o dlodi tanwydd gan y cynllun. Roedd hefyd 
yn golygu bod y sgôr sylfaenol ar gyfer effeithlonrwydd ynni’r cartref wedi 
ei datchwyddo’n artiffisial, sy’n golygu bod yr enillion effeithlonrwydd ynni 
‘cyn ac ar ôl’ a gofnodwyd, a’r lleihad carbon yn sgil yr ymyriad, wedi eu 
gorbwysleisio’n sylweddol. Mae’r sefyllfa hon yn helpu i egluro pam, yn 
ein hadroddiad 2019 ar dlodi tanwydd, y gwelsom fod Nyth yn adrodd 
gwelliannau effeithlonrwydd ynni llawer uwch na rhaglenni tebyg eraill.

1.19 Ar gais Llywodraeth Cymru, ym mis Ebrill 2021, newidiodd y Rheolwr 
Cynllun y fethodoleg ar gyfer adrodd ar effaith gosodiadau fel y bydd y 
manteision a gofnodir yn fwy cywir ac yn unol â’r ffordd y mae Rheolwr 
Cynllun Arbed yn adrodd ei gynnydd. Bydd hyn yn golygu, os nad yw 
boeler cartref yn gweithio, y bydd y Rheolwr Cynllun yn asesu Tystysgrif 
Perfformiad Ynni cychwynnol yr aelwyd yn seiliedig ar y sefyllfa cyn i’r 
boeler dorri. Er bod y newid hwn wedi ei wneud mewn cysylltiad ag adrodd 
am gynnydd effeithlonrwydd ynni, bydd cymhwysedd ar gyfer y cynllun 
yn dal i fod yn seiliedig ar y sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni sydd wedi ei 
hisraddio.

1.20 Wrth ddisodli cynllun Nyth yn y dyfodol, credwn fod angen i Lywodraeth 
Cymru fod yn gliriach o ran diben craidd y cynllun. Yn benodol, mae angen 
iddi fod yn glir pa broblem y mae’n ceisio ei datrys: a yw’n gynllun i fynd 
i’r afael â thlodi tanwydd neu’n gynllun i ddisodli boeleri sydd wedi torri ar 
gyfer pobl sydd ar incwm isel. Efallai y bydd angen dau ddull gweithredu 
gwahanol ar Lywodraeth Cymru, sydd â meini prawf, mesurau marchnata 
a pherfformiad gwahanol, os yw’n dymuno mynd i’r afael â’r ddwy broblem 
hyn.

Mae angen i Lywodraeth Cymru ystyried ymarferoldeb dull ar sail 
ardal Arbed yn y dyfodol o ystyried ei fod yn tangyflawni 

Mae cyfyngiadau’r dull ar sail ardal yn golygu bod Arbed wedi ei chael hi’n 
anodd nodi’r aelwydydd yr oedd i fod i’w helpu

1.21 Yn ein gwaith blaenorol ar dlodi tanwydd, gwnaethom dynnu sylw at y 
ffaith bod cynllun presennol Arbed wedi wynebu tanwariant sylweddol ym 
mlwyddyn gyntaf y contract. Gwnaethom argymell y dylai Llywodraeth 
Cymru archwilio’n llawn y rhesymau y tu ôl i’r tanwariant er mwyn 
cadarnhau a oedd problemau sylfaenol â’r dull ar sail ardal. Parhaodd y 
tangyflawniad ym mlynyddoedd dau a thri y contract, gan arwain at lai o 
gartrefi’n cael eu cefnogi na’r bwriad (paragraff 1.27).  
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1.22  Nid yw Llywodraeth Cymru wedi adolygu’n ffurfiol a yw’r dull ar sail ardal 
wedi achosi problemau sylfaenol o ran yr hyn a gyflawnir gan Arbed, 
ond mae wedi comisiynu gwerthusiad cyffredinol o’r cynllun y disgwylir 
ei gyhoeddi yn gynnar yn 2022. Roedd rhai ffactorau eraill a gyfrannodd 
at oedi, gan gynnwys Storm Dennis ym mis Chwefror 2020 a phandemig 
COVID-19 pan ohiriodd y Rheolwr Cynllun yr holl waith am ryw pedwar 
mis. Er hynny, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y gallai’r dull ar sail 
ardal o fynd i’r afael â thlodi tanwydd fod wedi bod yn ffactor cyfrannol 
sylweddol. 

1.23 Mae’r dull seiliedig ar ardal yn ei gwneud yn ofynnol i’r Rheolwr Cynllun 
weithio gydag awdurdodau lleol i nodi clystyrau daearyddol o gartrefi sydd 
fwyaf tebygol o brofi tlodi tanwydd. Mae’n ystyried amrywiaeth o setiau 
data, gan gynnwys lefelau amddifadedd a sgôr perfformiad ynni cyffredinol 
eiddo.

1.24 Ar ddechrau’r contract ym mis Mai 2018, roedd Llywodraeth Cymru yn 
dymuno i’r Rheolwr Cynllun dargedu cartrefi â’r effeithlonrwydd ynni 
gwaethaf (sgoriau Tystysgrif Perfformiad Ynni E, F ac G) a sicrhau hefyd 
gynnydd effeithlonrwydd ynni hyd at Dystysgrif Perfformiad Ynni C neu 
uwch. Roedd Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i’r Rheolwr 
Cynllun sicrhau cynnydd hyd at Dystysgrif Perfformiad Ynni C o Dystysgrif 
Perfformiad Ynni E, F neu G ar gyfer 80% o’r holl gartrefi a gefnogwyd. 
Fodd bynnag, yn ymarferol, roedd y Cynllun yn ei chael yn anodd dod o 
hyd i glystyrau o gartrefi a oedd yn bodloni’r meini prawf gan fod mewn 
ardal ddifreintiedig, a chan fod â sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni E, F neu 
G y gellid eu gwella hyd at sgôr C o fewn y cap gwariant. Rhwng mis Mai 
2018 a mis Medi 2019, dim ond 9% o’r cartrefi a oedd yn derbyn mesurau 
effeithlonrwydd ynni a wellwyd gan gyflawni sgôr Tystysgrif Perfformiad 
Ynni o C neu uwch o fan cychwyn E, F neu G. Fodd bynnag, mae’r sefyllfa 
wedi gwella yn y cyfamser (paragraff 1.29).

1.25 Rhan o’r broblem oedd diffyg data cyfredol ar effeithlonrwydd ynni cartrefi 
yng Nghymru. I ddechrau, nododd y Rheolwr Cynllun glystyrau posibl 
o gartrefi a chanddynt sgoriau Tystysgrif Perfformiad Ynni E, F neu G, 
drwy ddefnyddio data llywodraeth y DU, sy’n dangos sgoriau Tystysgrif 
Perfformiad Ynni tai a wnaed yn bennaf pan werthwyd y tai ddiwethaf. 
Fodd bynnag, cyn gwneud unrhyw waith mewn eiddo, roedd yn ofynnol i’r 
Rheolwr Cynllun gynnal ei asesiad ynni cartref ei hun er mwyn cael y sgôr 
Tystysgrif Perfformiad Ynni gyfredol. Ar y cam hwn, canfuwyd bod gan 
lawer o gartrefi a nodwyd i ddechrau sgoriau effeithlonrwydd ynni uwch 
oherwydd gwelliannau a oedd eisoes wedi eu gwneud. Yn fwy cyffredinol, 
oherwydd diffyg Tystysgrif Perfformiad Ynni diweddar ar gyfer llawer 
o gartrefi, nid oedd yn glir ychwaith faint o glystyrau cartrefi â sgoriau 
Tystysgrif Perfformiad Ynni E, F neu G sy’n dal i fodoli ledled Cymru.
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Ceisiodd Llywodraeth Cymru wella’r ddarpariaeth drwy ddiwygio contract 
Arbed, ond mae’r cynllun yn dal i dangyflawni ac mae wedi elwa ar lai o arian 
yr UE na’r disgwyl

1.26 Gwnaethom argymell yn ein hadroddiad blaenorol ar dlodi tanwydd y dylai 
Llywodraeth Cymru edrych ar ddewisiadau ar gyfer newid y cydbwysedd 
cyllido rhwng Nyth ac Arbed pe byddai problemau sylfaenol yn ymwneud 
â’r dull ar sail ardal. Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth Cymru wedi symud 
cyllid i Nyth oherwydd nad oedd Nyth yn gallu cynyddu nifer y cartrefi yr 
oedd yn eu cefnogi yn y capasiti presennol.

1.27 Ailbroffiliodd Llywodraeth Cymru y targedau cyflawni er mwyn ceisio 
gwella darpariaeth Arbed. Dechreuodd y cynllun yn araf ac ailbroffiliodd 
Llywodraeth Cymru’r targed ar gyfer blwyddyn un â’r bwriad o wneud 
iawn am y diffyg yn ystod blynyddoedd dau a thri. Fodd bynnag, ar ôl 
ailbroffilio’r targedau ymhellach, daeth yn fwyfwy amlwg i Lywodraeth 
Cymru na fyddai Arbed yn gallu gwneud iawn am y diffyg a gronnwyd. 
Ym mis Rhagfyr 2019, cytunodd Llywodraeth Cymru â’r Rheolwr Cynllun 
ar newid i’r contract. Roedd hyn yn lleihau’r disgwyliadau a roddwyd ar y 
Rheolwr Cynllun mewn dwy ffordd:
• bu gostyngiad o 825 yn nifer y cartrefi sydd i’w targedu yn ystod oes y 

contract, o 6,325 i 5,500, a bu gostyngiad cyfatebol i’r ffioedd rheoli sy’n 
daladwy i’r Rheolwr Cynllun; a

• disodlwyd y targed mewn cysylltiad â sgoriau Tystysgrif Perfformiad 
Ynni â graddfa o uchelgeisiau symudol (Arddangosyn 3).

1.28 Er bod y Rheolwr Cynllun yn dal i orfod ceisio targedu cartrefi E, F, G a’u 
gwella hyd at C, ni chawsant eu dwyn i gyfrif o’u cymharu â’r targed o 80% 
mwyach (paragraff 1.24), y mae Llywodraeth Cymru yn ystyried bellach 
ei bod wedi bod yn rhy optimistaidd. Fodd bynnag, bu rhaid i’r Rheolwr 
Cynllun geisio rhoi cymorth o hyd i o leiaf 51% o’r cartrefi sydd â sgôr 
Tystysgrif Perfformiad Ynni E, F neu G. Bu gwahaniaeth sylweddol yn lefel 
y gwelliant disgwyliedig i effeithlonrwydd ynni cartref rhwng brig a gwaelod 
y raddfa symudol. Po isaf yr eir i lawr y raddfa welliant, po isaf yw’r gwerth 
am arian a po leiaf yw’r budd i berchennog y tŷ. 
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Arddangosyn 3: uchelgeisiau diwygiedig ar gyfer yr hyn a gyflawnir gan 
Arbed, o fis Rhagfyr 2019

Bydd y Rheolwr Cynllun yn canolbwyntio’r gwaith o gyflawni’r 
cynllun ar y cartrefi sy’n perfformio waethaf (G/F/E) yn bennaf, yn yr 
ardal a ddewiswyd, gan ddefnyddio camau blaenoriaethu yn y drefn 
ganlynol:

 a Targedu cartrefi cymwys sydd â sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni 
G/F/E, i’w gwella i sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni C â mesurau 
cost-effeithiol a phriodol.

 b Targedu cartrefi cymwys sydd â sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni 
G/F/E, i’w gwella gan o leiaf un band Tystysgrif Perfformiad Ynni 
(hyd at sgôr C) â mesurau cost-effeithiol a phriodol.

 c Targedu cartrefi Tystysgrif Perfformiad Ynni G/F/E cymwys y mae 
cyllid partneriaeth ar gael ar eu cyfer a gellid gwella’r eiddo o leiaf 
ddeg pwynt Gweithdrefn Asesu Safonol â mesurau cost-effeithiol 
a phriodol.

 ch Targedu cartrefi cymwys sydd â sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni 
D, i’w gwella gan un band Tystysgrif Perfformiad Ynni â mesurau 
cost-effeithiol a phriodol.

 d Targedu cartrefi cymwys sydd â sgôr Tystysgrif Perfformiad 
Ynni D y gellid eu gwella o leiaf ddeg pwynt Gweithdrefn Asesu 
Safonol â mesurau cost-effeithiol a phriodol a ffurfio lleiafrif o 
gartrefi yr ymdrinnir â nhw yn y cynllun Arbed perthnasol1.

 dd Ni ddylid ystyried cartrefi nad ydynt yn perthyn i unrhyw un o’r 
categorïau uchod yn rhai sy’n gymwys ar gyfer cynllun Arbed 
oni bai fod y Rheolwr Cynllun yn cael cyfarwyddyd y Cleient cyn 
ymdrin â nhw.

Noder:
1 Yn y cyd-destun hwn, mae’r cyfeiriad at gynllun Arbed yn ymwneud ag ardal ddaearyddol a 
dargedir ac nid y cynllun yn ei gyfanrwydd.
Ffynhonnell: Hysbysiad Newid Contract Llywodraeth Cymru

1.29 Rhwng mis Hydref 2019 a mis Mawrth 2021, cynyddodd cyfran y cartrefi 
a dderbyniodd fesurau effeithlonrwydd ynni a gwella, o sgôr Tystysgrif 
Perfformiad Ynni cychwynnol o E, F neu G, i C neu uwch, o 9% i 21% o’i 
gymharu â’r cyfnod rhwng mis Ebrill 2018 a mis Medi 2019. Fodd bynnag, 
roedd cyfran gyffredinol y cartrefi a gyflawnodd y cynnydd o Dystysgrif 
Perfformiad Ynni E, F neu G yn dal i fod yn sylweddol is na’r targed 
cychwynnol o 80%.

Tudalen y pecyn 64



tudalen 21  Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru

1.30 Yn y cyfamser, cyfyngedig oedd effaith y newid i’r contract ar ddarpariaeth 
gyffredinol Arbed. Pan newidiwyd y contract ym mis Rhagfyr 2019, ni 
phennodd Llywodraeth Cymru darged diwygiedig ar gyfer 2019-20. 
Fodd bynnag, pennodd darged diwygiedig o 1,700 ar gyfer 2020-21 
(Arddangosyn 4). Roedd hyn yn golygu, er mwyn cyflawni’r targed 
diwygiedig cyffredinol o 5,500 o aelwydydd, y byddai Arbed wedi gorfod 
gosod mesurau mewn 3,655 o gartrefi yn ystod 2019-20. Ym mis Rhagfyr 
2019, roedd Arbed wedi cefnogi llai na 2,000 o aelwydydd. Rydym yn 
dal yn ansicr pam yr oedd Llywodraeth Cymru o’r farn y byddai Arbed yn 
cyflawni cymaint o weithgarwch yn ystod misoedd olaf y flwyddyn ariannol. 
Erbyn diwedd Mawrth 2021, roedd y Rheolwr Cynllun yn dal wedi methu 
cyflawni’r targed, gyda diffyg o 43% (2,378 eiddo) o’i gymharu â’r targed 
contractiol diwygiedig o 5,500 o gartrefi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodiadau: 
 
1 Dim ond 11 mis y mae 2018-19 yn ei chynnwys oherwydd bod y contract wedi dechrau ym 
mis Mai 2018, er na ddechreuodd Arbed gyflawni tan fis Hydref 2018.
2 Ni phennwyd targed ffurfiol ar gyfer blwyddyn 2019-20 ond y ffigur diofyn fyddai 3,655 ar 
sail y targed cyflawni diwygiedig cyffredinol o 5,500 tynnu targed 2020-21, sef 1,700, a’r 145 a 
gyflwynwyd yn 2018-19. 
Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru 
 
 
 
 
 
 
 

Arddangosyn 4: cartrefi y darparwyd mesurau effeithlonrwydd ynni ar eu 
cyfer drwy gynllun Arbed, Mai 2018 i Fawrth 2021

Blwyddyn Targed 
cychwynnol

Targed blynyddol 
diwygiedig ar ôl 
derbyn hysbysiad 
newid contract ym 
mis Rhagfyr 2019

Yr hyn a 
gyflawnwyd 
mewn 
gwirionedd 

% o dan y targed 
(cychwynnol 
neu ddiwygiedig 
fel y bo hynny’n 
berthnasol)

2018-20191 1,397 Amh 145 90%

2019-2020 2,679 Amh2 1,945 27%

2020-2021 2,249 1,700 1,032 39%

Targed 
cyffredinol

6,325 5,500 3,112 43%
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1.31 Ym mis Tachwedd 2020, ychwanegodd Llywodraeth Cymru chwe mis at 
gontract Arbed, gan ei wneud yn weithredol hyd at fis Tachwedd 2021 
yn hytrach na mis Mai 2021, sef y dyddiad gorffen cychwynnol. Mae’r 
contract wedi dod i ben bellach. Nod Llywodraeth Cymru oedd y byddai’r 
estyniad, ynghyd â’r newidiadau cynharach i’r contract, yn caniatáu i’r 
Rheolwr Cynllun fod cyn agosed at y targed cyflawni cyffredinol diwygiedig 
â phosibl. Nod y Rheolwr Cynllun oedd rhoi cymorth i gynifer o gartrefi 
ag y gallai yn ystod cyfnod estynedig y contract, gan barhau i reoli effaith 
pandemig COVID-19.

1.32 Ar 31 Awst 2021, roedd tua 3,704 o gartrefi wedi derbyn cymorth. Gyda 
dim ond dau fis o’r contract yn weddill, awgrymodd hyn7 y byddai’r 
Rheolwr Cynllun ymhell oddi wrth gyflawni’r targed cyflawni diwygiedig ar 
ddiwedd cyfnod estynedig y contract. Nid oedd ffigurau y tu hwnt i 31 Awst 
ar gael ar adeg drafftio’r adroddiad hwn.

1.33 Cefnogwyd cynllun Arbed yn rhannol gan ddyraniad o gyllid yr UE: £22.8 
miliwn o gyfalaf a £0.4 miliwn o refeniw8. Ym mis Ebrill 2021, dim ond £6.6 
miliwn o gyllid cyfalaf yr UE yr oedd Llywodraeth Cymru wedi ei godi. Ym 
mis Ebrill 2021, penderfynodd Llywodraeth Cymru dynnu £7.5 miliwn o 
gyllid yr UE yn ôl o ganlyniad i’r gostyngiad mewn gweithgarwch.

1.34 Mae’r sefyllfa alldro derfynol ar gostau cynllun Arbed a’r cydbwysedd 
rhwng cyllid domestig a chyllid yr UE i’w cadarnhau o hyd. Mae 
Llywodraeth Cymru yn disgwyl gwario tua £19.5 miliwn o’i chyllideb 
ddomestig wreiddiol o £23 miliwn, gan godi ychydig dros £15 miliwn o 
gyllid yr UE. Mae Llywodraeth Cymru yn hyderus y gall hawlio’r £8.7 
miliwn sy’n weddill o gyllid yr UE yn ôl-weithredol yn rhannol ar gyfer 
prosiectau Arbed a gwblhawyd a ariannwyd yn gyfan gwbl gan Lywodraeth 
Cymru i ddechrau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Ffigur dros dro oedd hwn ar adeg drafftio’r adroddiad. Amcangyfrifodd Llywodraeth Cymru 
fod hyd at 350 o gartrefi eraill wedi derbyn cymorth ond nad oedd y Rheolwr Cynllun wedi 
anfonebu Llywodraeth Cymru.

8 Defnyddir y rhan fwyaf o’r grant refeniw o £0.4 miliwn i dalu am rai o reolwyr cynllun Arbed 
yn Llywodraeth Cymru. Roedd Llywodraeth Cymru wedi codi tua £0.2 miliwn hyd at fis Ebrill 
2021. Tudalen y pecyn 66
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2. Mae angen cryfhau contractau â darparwyr a   
 goruchwyliaeth gan swyddogion er mwyn sicrhau  
 gwerth am arian

2.1 Mae’r rhan hon o’r adroddiad yn edrych ar sut mae Llywodraeth Cymru 
yn rheoli trefniadau contractio yn gyffredinol ar gyfer cynlluniau Nyth ac 
Arbed yn eu ffurfiau presennol. Yn benodol, mae’n edrych ar sut y gallai 
contractau fod yn gliriach yn y dyfodol a sut y gellir cryfhau y trefniadau 
goruchwylio contractau a sicrhau ansawdd.

Mae angen tynhau contractau yn y dyfodol er mwyn cysoni costau 
a nodi disgwyliadau ar gontractwyr gyda’r bwriad o annog gwell 
gwerth am arian

Meincnodi costau mesurau effeithlonrwydd ynni

2.2 Mae’r mesurau effeithlonrwydd ynni y gall y ddau gynllun eu gosod yn 
union yr un fath ac mae’n rhaid eu gosod nhw yn unol â’r un safonau 
diogelwch. Fodd bynnag, gall y cynhyrchion gwirioneddol a gyflenwir ac 
a osodir fod yn wahanol. Er na fyddem yn disgwyl i’r prisiau fod yr un 
fath o reidrwydd, ceir rhai gwahaniaethau sylweddol rhwng yr hyn y mae 
Llywodraeth Cymru yn ei dalu i’r ddau Reolwr Cynllun i gyflenwi a gosod 
yr un mesurau effeithlonrwydd ynni mewn mathau o gartrefi a ddiffinnir 
ymlaen llaw. I’r eithaf, ceir gwahaniaeth o dros £6,000 mewn pris ar gyfer 
yr un mesur. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi gwneud unrhyw waith i 
archwilio’r rhesymau dros yr amrywiadau hyn i’w bodloni ei hun ei bod yn 
cael gwerth am arian. Mae Arddangosyn 5 yn rhoi trosolwg o sut yr oedd 
y prisiau’n amrywio rhwng y Rheolwyr Cynllun. 
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2.3 Wrth dendro am Reolwyr Cynllun, gwahoddodd Llywodraeth Cymru 
gynigwyr â diddordeb i roi prisiau am y gwaith o gyflenwi a gosod ystod 
o’r un fath ac eang o fesurau effeithlonrwydd ynni ym mhob math o 
eiddo a ddiffinnir ymlaen llaw. Cymharodd Llywodraeth Cymru gostau 
rhwng ceisiadau tendro ar gyfer pob un o’r cynlluniau. Fodd bynnag, 
roedd y gymhariaeth yn gyfyngedig oherwydd y nifer fach o geisiadau a 
gafwyd9. Ni wnaeth Llywodraeth Cymru gymharu’r prisiau a gynigiwyd 
yn y ceisiadau tendro â chostau’r farchnad er mwyn cael dealltwriaeth 
ehangach o’u rhesymoldeb.

2.4 Oherwydd bod Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu contract Arbed yn 
hwyrach na chontract Nyth, roedd cyfle hefyd i gymharu costau rhwng y 
ceisiadau a gyflwynwyd ar gyfer contract Arbed a’r contract a osodwyd 
eisoes ar gyfer Nyth. Fodd bynnag, ni wnaeth Llywodraeth Cymru mo 
hynny.

2.5 Mae’r contract yn cynnwys trefniad rhannu elw. Bydd y Rheolwyr Cynllun 
yn rhannu 50:50 unrhyw elw blynyddol o’r naill gynllun neu’r llall sydd 
dros 6%. Derbyniodd Llywodraeth Cymru gyfran elw o £848,000 oddi 
wrth Reolwr Cynllun Nyth ar gyfer blwyddyn ariannol 2019-20 a rhagwelir 
y bydd swm tebyg yn cael ei dalu i Lywodraeth Cymru ar gyfer 2020-21. 
Derbyniodd Llywodraeth Cymru gyfran elw o £393,000 oddi wrth Reolwr 
Cynllun Arbed ar gyfer 2019-20, ac ni ragwelir unrhyw gyfran elw ar gyfer 
2020-21. 
 

9 Cyflwynodd dau ymgeisydd dendrau ar gyfer pob cynllun.

Arddangosyn 5: amrywiad ym mhrisiau cyflenwi mesurau effeithlonrwydd 
ynni y Rheolwyr Cynllun

Amrywiad mewn prisiau Cyfrif Graddfa’r 
amrywiad 
mewn prisiau

Mesurau pan yr oedd prisiau Rheolwr Cynllun Arbed yn 
ddrutach ar gyfer pob math o eiddo

31 £1 i £4,542

Mesurau pan yr oedd prisiau Rheolwr Cynllun Nyth yn 
ddrutach ar gyfer pob math o eiddo

14 £10 i £5,753

Mesurau pan yr oedd cost uchaf prisio y Rheolwr Cynllun 
ar gyfer pob math o eiddo yn amrywio

8 £1 i £6,300

Noder: y saith math o eiddo a ddiffinnir ymlaen llaw yw tŷ cymoedd y 1930au, tŵr fflatiau y 
1970au, tŵr fflatiau isel-ganolig y 1950au ymlaen, tŷ pâr â ffrynt dwbl cyn 1930, eiddo wal 
geudod traddodiadol ar ôl 1945, bwthyn gwledig sengl a chartref mewn parc.

Ffynhonnell: Data Llywodraeth Cymru a ddadansoddwyd gan Archwilio Cymru 
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Y defnydd o fesurau goleuo a dŵr

2.6 Gall Rheolwyr Cynllun osod mesurau goleuo a mesurau dŵr, y maent yn 
cael ffi sefydlog amdanynt o dan y contract. Gosodwyd y mesurau o dan 
y ddau gynllun ond gosodwyd mwy ohonynt o dan gynllun Arbed. Ar eu 
pennau eu hunain, cymharol fach yw’r gwelliannau mewn effeithlonrwydd 
ynni cyffredinol a ddarperir i aelwyd gan y mesurau, ond maent yn ffurfio 
rhan o becyn gwella effeithlonrwydd ynni ehangach. Wrth osod mesurau 
goleuo, mae’n rhaid i’r Rheolwyr Cynllun ymgymryd â gwiriadau diogelwch 
manwl10.

2.7 Gwnaethom ystyried pryderon a godwyd â’r Archwilydd Cyffredinol yn 
datgan bod Rheolwr Cynllun Arbed wedi gallu hawlio taliad llawn oddi wrth 
Lywodraeth Cymru ar gyfer mesurau goleuo a dŵr pan fo is-gontractwyr yn 
gosod bylbiau golau neu awyryddion ar dapiau, nad yw’n fwy nag ychydig 
funudau o waith11. Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym i ddechrau fod 
y contract yn atal y Rheolwr Cynllun rhag hawlio pris llawn y contract am 
osod mesurau golau a dŵr oni bai ei fod wedi uwchraddio o leiaf 80% o’r 
holl oleuadau a 100% o’r holl allanfeydd dŵr. Fodd bynnag, mae’r ffordd y 
mae’r contract wedi ei ysgrifennu mewn gwirionedd yn caniatáu i Reolwyr 
Cynllun hawlio taliad llawn am osod un neu ddau o fylbiau neu awyryddion 
os yw gwneud hynny’n achosi i’r tŷ gyflawni’r targed o 80% neu 100%12.

2.8 Darparodd Llywodraeth Cymru ddadansoddiad o nifer y bylbiau golau a 
osodwyd mewn cartrefi drwy gynllun Arbed yn rhan o becyn ehangach 
o fesurau effeithlonrwydd ynni (Arddangosyn 6). Mae’n dangos y bu 
49 achos pan osodwyd un bwlb golau yn unig, a 73 achos o osod dau 
ohonynt. Cafodd ychydig dros hanner yr aelwydydd a wnaeth elwa ar y 
mesur hwn saith neu fwy o fylbiau golau ynni isel. Dywedodd Llywodraeth 
Cymru wrthym fod y Rheolwr Cynllun wedi rhoi sicrwydd bod contractwyr 
wedi cynnal yr ystod lawn o wiriadau diogelwch. Fodd bynnag, nid yw 
Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r Rheolwr Cynllun am unrhyw dystiolaeth 
ddogfennol i’r perwyl hwn. 
 
 
 
 
 

10 Mae’n rhaid i berson cymwys, fel a ddiffinnir gan safonau’r diwydiant, gynnal cyfres o 
wiriadau diogelwch ar y cylchedau trydanol presennol yn gyntaf ac mae’n bosibl y bydd 
angen gwneud gwaith uwchraddio yn unol â safon berthnasol y diwydiant. 

11 Mae awyryddion yn lleihau faint o ddŵr a ddefnyddir, sy’n lleihau’r defnydd o ynni. Gallai hyn 
arwain at filiau llai ar gyfer cartrefi â mesuryddion dŵr.

12 Mae’r contract yn ei gwneud yn ofynnol bod mesurau goleuo yn cael eu gosod yn unol â 
safon y diwydiant. Cysylltodd Llywodraeth Cymru â’i harbenigwyr technegol, y Sefydliad 
Ymchwil Adeiladu, i gadarnhau’r dehongliad o’r safon. Mae’n rhaid uwchraddio unrhyw 
ffitiadau golau nad oes goleuadau ynni isel eisoes wedi eu gosod ynddynt i fodloni’r rheol 
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2.9 Roedd mesurau dŵr wedi eu gosod cyfanswm o 1,597 o weithiau hyd 
at fis Mawrth 2020 o dan gynllun Arbed. Mae’r math o fesurau dŵr yn 
amrywio, gan ddibynnu a oes gan y cartref foeler cyfuno ai peidio. Os 
oes ganddo, yna caiff un ddyfais ei gosod ar y boeler, heb osod unrhyw 
awyrydd ar y tapiau. Gosodwyd mwyafrif y mesurau dŵr mewn cartrefi a 
chanddynt foeler cyfuno13. Ar gyfer cartrefi nad oedd boeler cyfuno wedi 
ei osod ynddynt, gallai Rheolwyr Cynllun osod awyryddion ar dapiau. 
Fodd bynnag, nid oeddem yn gallu cadarnhau a oedd achosion o osod 
un neu ddau o awyryddion yn unig â’r nod o achosi’r tŷ i gyflawni’r targed 
uwchraddio o 100%.  
 
 
 
 

13 Yn 2018-19, gosodwyd dyfeisiau arbed cyfuno 99 o weithiau ac awyryddion 29 o weithiau, 
ac yn 2019-20, gosodwyd dyfeisiau arbed cyfuno 1,288 o weithiau ac awyryddion 181 o 
weithiau.

Arddangosyn 6: aelwydydd yn derbyn mesurau goleuo drwy Arbed yn rhan o 
becyn ehangach o fesurau effeithlonrwydd ynni, Hydref 2018 i Fawrth 2021  

Nifer y bylbiau 
golau a 
osodwyd 

Nifer yr 
aelwydydd

% yr aelwydydd

1 49 3.6%

2 73 5.3%

3 119 8.7%

4 136 9.9%

5 113 8.2%

6 132 9.6%

7+ 751 54.7%

Cyfanswm 1,373 100%

Noder: roedd 1,729 o achosion pan ddefnyddiwyd mesurau goleuo o dan gynllun Arbed. Fodd 
bynnag, mewn 356 o’r achosion hynny, dywedodd y Rheolwr Cynllun wrth Lywodraeth Cymru 
nad oedd y data’n cael eu cadw ar nifer y bylbiau golau unigol a osodwyd.

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru
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Atgyweirio boeleri 

2.10 Gall Rheolwyr Cynllun atgyweirio boeleri gradd A neu B hyd at gost o 
£250. Fodd bynnag, nid yw’r Rheolwr Cynllun wedi atgyweirio unrhyw 
foeleri hyd yma. Nid oedd Llywodraeth Cymru yn gallu rhoi gwybodaeth 
inni am faint o foeleri y gellid bod wedi eu hatgyweirio ond a ddisodlwyd 
yn lle hynny, a’r costau ychwanegol yr aed iddynt. Ni allai roi gwybodaeth 
fanwl inni ychwaith am oedran y boeleri a ddisodlwyd gan y Rheolwyr 
Cynllun. Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym fod Rheolwyr Cynllun wedi 
rhoi sicrwydd nad oeddent wedi disodli unrhyw foeleri a oedd yn llai na 
thair blwydd oed.

2.11 Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym nad yw Rheolwyr Cynllun yn 
atgyweirio boeleri o dan y cynlluniau14 oherwydd dim ond unwaith y gall 
aelwyd gael cymorth o dan y naill gynllun neu’r llall. Er y byddai gwarant 
yn cwmpasu atgyweiriadau cychwynnol pe byddai boeler yn torri am 
reswm gwahanol, mae’n bosibl y gallai deiliad y tŷ fod heb wres na dŵr 
poeth, ac methu cael rhagor o gymorth.

2.12 Mae’n bosibl bod disodli boeleri yn cynnig gwerth am arian gwaeth na’u 
hatgyweirio nhw. Mae hwn yn fater penodol, â’r nod yw osgoi gadael 
aelwydydd heb wres na dŵr poeth, er ei bod yn bosibl nad ydynt yn dlawd 
o ran tanwydd (paragraff 1.15). Pan fo disodli boeleri yn costio mwy 
na’u hatgyweirio nhw, mae’n anochel bod llai o gyllid cyffredinol ar gael i 
gefnogi deiliaid tai eraill. Fodd bynnag, bydd angen cydbwyso rhinweddau 
atgyweirio boeleri tanwydd ffosil yn gynyddol hefyd o’u cymharu â’r 
manteision posibl o gyflawni lleihad mewn carbon gan eu disodli â 
thechnoleg fyw gwyrdd ac arall.

2.13 Dywedodd Llywodraeth Cymru wrthym ei bod wedi ystyried annog 
Rheolwyr Cynllun i atgyweirio mwy o foeleri. Fodd bynnag, mae wedi 
penderfynu bod y manteision tymor hirach i aelwyd, o gael system 
newydd sy’n llai tebygol o dorri, yn drech na’r arbedion cost posibl. 
Nododd swyddogion hefyd fod pobl ar incwm isel, yn ystod y gaeaf, wedi 
gallu gwneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol am grant o hyd at £120 i 
atgyweirio boeler sydd wedi torri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Dywedodd Rheolwr Cynllun Arbed wrthym ei fod wedi atgyweirio rhai boeleri ond nad oedd 
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Byddai contractau yn y dyfodol yn elwa o ragor o waith craffu ar 
ddarpariaeth a gwell gwybodaeth reoli

Monitro perfformiad

2.14 Mae gan gontractau Arbed a Nyth Ddangosyddion Perfformiad Allweddol 
amrywiol (Atodiad 2). Mae nifer o’r dangosyddion yn mesur a yw buddiolwyr 
yn cael gwasanaeth o safon ac yn cael eu defnyddio i gyfrifo taliadau sy’n 
gysylltiedig â pherfformiad i’r Rheolwyr Cynllun15. Mae dangosyddion eraill yn 
monitro a yw’r cynlluniau yn cyflawni eu hamcanion cyffredinol o ran lleihau 
tlodi tanwydd a sicrhau manteision amgylcheddol a chymunedol.

2.15 Mae sawl mater sy’n ymwneud â data Dangosydd Perfformiad Allweddol 
wedi llesteirio goruchwyliaeth Llywodraeth Cymru (Arddangosyn 7). Nid 
yw Llywodraeth Cymru wedi gwylio am y materion hyn bob amser nac wedi 
gweithredu’n gyflym i’w datrys nhw. Mae gan Lywodraeth Cymru drefniadau 
sicrhau ansawdd annibynnol ar waith i wirio cywirdeb Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth16 Rheolwyr Cynllun ac adroddiadau Dangosydd Perfformiad 
Allweddol. Fodd bynnag, nid yw gwaith yn y maes hwn wedi ei gwblhau yn 
unol â’r contract (paragraff 2.26).

15 Ceir darpariaeth yn y contractau hefyd fel y gall Llywodraeth Cymru godi Taliadau Cosb 
Gwasanaeth ar Reolwyr Cynllun pe bai anfonebau, data neu adroddiadau yn cael eu cyflwyno’n 
hwyr neu pe na bai lefelau’r gwasanaeth yn cael eu cyflawni. Nid oes unrhyw daliadau cosb wedi 
eu codi hyd yma.

16 Yn ogystal â Dangosyddion Perfformiad Allweddol, mae gan y contract nifer o Gytundebau Lefel 
Gwasanaeth y mae’n rhaid cadw atynt mewn cysylltiad ag amserlenni.Tudalen y pecyn 73
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Arddangosyn 7: trosolwg o’r problemau â Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
ar gyfer Arbed a Nyth

Maes 
Dangosydd 
perfformiad 
allweddol

Mater a nodwyd

Ansawdd y 
gosodiadau

Ar gyfer y ddau gynllun, mae’n ofynnol i’r Rheolwyr Cynllun 
gofnodi cyfran y gosodiadau a gynhelir pan nad oes angen 
unrhyw gamau adferol i gyrraedd safonau’r diwydiant. Mae 
dilyswr ansawdd annibynnol Llywodraeth Cymru (paragraff 
2.19) yn adolygu sampl o osodiadau er mwyn cadarnhau nad 
oedd angen unrhyw waith adferol. Mae’r Rheolwyr Cynllun yn 
cael taliadau sy’n gysylltiedig â pherfformiad yn seiliedig ar yr 
wybodaeth hon.

I ddechrau, gwnaeth Llywodraeth Cymru y taliadau sy’n 
gysylltiedig â pherfformiad i Nyth ar sail yr wybodaeth a 
ddarparwyd gan y Rheolwr Cynllun. Fodd bynnag, roedd 
Llywodraeth Cymru o’r farn nad oedd y system a ddefnyddid 
gan Nyth i benderfynu a oedd angen gwaith adfer ar y gosodiad 
yn gadarn. Cytunodd Llywodraeth Cymru a’r Rheolwr Cynllun i 
ddefnyddio’r data a gofnodwyd gan y dilyswr ansawdd annibynnol 
yn lle hynny, ond caniatawyd i Reolwr Cynllun Nyth herio hyn pan 
fo gwahaniaethau. Daeth y broses ddiwygiedig i rym o fis Hydref 
2020. Nid oedd Rheolwr Cynllun Nyth wedi cadw cofnodion 
hanesyddol, felly ni ellid cymhwyso’r broses yn ôl-weithredol i 
weld a oedd y taliadau yn gysylltiedig â pherfformiad i Nyth yn 
gywir.

Arbedion 
ariannol 
aelwydydd 
 
 

Oherwydd ei fod yn defnyddio hen fethodoleg, adroddodd 
Rheolwr Cynllun Nyth yr arbedion ariannol a gafodd aelwydydd 
drwy’r cynllun yn ystod 2018-19 yn anghywir yn ei adroddiad 
blynyddol.
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Maes 
Dangosydd 
perfformiad 
allweddol

Mater a nodwyd

Cwynion gan 
ddeiliaid tai

Ar gyfer y ddau gynllun, mae’r Rheolwyr Cynllun yn cofnodi 
gwybodaeth am y cwynion y maent wedi eu cael gan ddeiliaid tai 
sydd wedi derbyn cymorth.

Mae rhai deiliaid tai, nad oeddent yn fodlon â’r ffordd yr 
oedd Rheolwr Cynllun Nyth yn ymdrin â’u cwynion ynghylch 
gosodiadau, wedi cysylltu â Llywodraeth Cymru. Mae 
Llywodraeth Cymru wedi datblygu Dangosydd Perfformiad 
Allweddol ychwanegol i fonitro cwynion a wneir i Lywodraeth 
Cymru ynghylch ymateb Rheolwr Cynllun Nyth i bryderon deiliaid 
tai.  

Gwelliannau 
effeithlonrwydd 
ynni cyffredinol

Tan fis Ebrill 2021, roedd y fethodoleg a ddefnyddid gan Reolwr 
Cynllun Nyth i fesur y gwelliannau effeithlonrwydd ynni cyffredinol 
a gyflawnid yn wahanol i’r un a ddefnyddid gan Reolwr Cynllun 
Arbed. Roedd y fethodoleg a ddefnyddid gan Nest yr un fath â’r 
un a ddefnyddiwyd i gyfrifo cymhwysedd (paragraff 1.18), sy’n 
goramcangyfrif aneffeithlonrwydd ynni cyffredinol aelwyd. 

Manteision 
amgylcheddol

Oherwydd ei fod yn defnyddio hen fethodoleg, adroddodd 
Rheolwr Cynllun Nyth y gostyngiadau carbon a gafwyd trwy’r 
cynllun yn ystod 2018-19 yn anghywir yn ei adroddiad blynyddol 
(paragraff 1.18).

Roedd y ffigurau a ddarparwyd gan Reolwr Cynllun Arbed ar 
y gostyngiad amcangyfrifedig cyfartalog mewn unedau ynni a 
modelwyd sydd eu hangen i redeg y cartref wedi amcanu ffigurau 
bob tair blynedd yn hytrach na’r ffigurau blynyddol gwirioneddol yr 
oedd eu hangen.

Yn seiliedig ar y ffigurau a adroddwyd ar gyfer dwy flynedd 
gyntaf contract presennol Arbed a rhan o’r drydedd flwyddyn, nid 
oedd y cynllun ar y trywydd iawn i sicrhau’r gostyngiad carbon a 
dargedwyd.

Cadarnhaodd Llywodraeth Cymru fod y targed cychwynnol hwn 
yn rhy uchelgeisiol ac na ellir ei gyflawni yn realistig, ond nid yw’n 
bwriadu newid y Dangosydd Perfformiad Allweddol, felly ni fydd y 
Rheolwr Cynllun yn ei gyflawni erbyn diwedd y contract. 
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2.16 Yr hyn sy’n allweddol wrth oruchwylio unrhyw gontract yw gwybodaeth 
reoli hygyrch ac o ansawdd da er mwyn llywio’r broses o wneud 
penderfyniadau ac asesu perfformiad. Yn ein barn ni, mae lle i wella’r 
wybodaeth reoli y mae Llywodraeth Cymru yn ei chael oddi wrth Reolwyr 
Cynllun. Ar sawl achlysur yn ystod ein gwaith maes, roedd gwybodaeth 
yr oeddem yn ei disgwyl ei chael yn rhwydd yn rhan o waith monitro 
Llywodraeth Cymru naill ai heb fod ar gael, yn anodd ei chael neu’n 
anghyflawn. Er enghraifft:
• nid oeddem yn gallu cael cyfrif lefel uchel o’r nifer o weithiau yr oedd 

pob mesur effeithlonrwydd ynni wedi ei osod mewn fformat syml. Roedd 
gan y ddau Reolwr Cynllun systemau cofnodi gwahanol a oedd yn 
gofyn inni wneud gwaith trin data sylweddol.

• nid oedd unrhyw wybodaeth ar gael am nifer y boeleri a oedd wedi torri 
yr oedd yn bosibl eu hatgyweirio (paragraff 2.10).

• nid oedd Llywodraeth Cymru yn gallu rhoi hanes llawn inni o’r broses o 
ailbroffilio targedau cyflawni a gwario Arbed (paragraff 1.27).

Cydymffurfio â gofynion contractiol

2.17 Mae’r contractau gyda Rheolwyr Cynllun yn cynnwys darpariaethau sydd 
wedi eu cynllunio i sicrhau gwasanaeth cadarn ac o ansawdd da, a gwerth 
am arian cyffredinol. Mewn rhai achosion, nid yw Llywodraeth Cymru 
wedi gwneud digon i sicrhau bod y Rheolwyr Cynllun wedi cydymffurfio 
â gofynion y contract. Yn benodol, nid oedd y Rheolwr Cynllun wedi 
cyflwyno cynllun adfer yn sgil trychinebau o fewn 15 niwrnod i’r adeg pan 
ddaeth y contract yn effeithiol yn ôl y gofyn ac ni wnaeth Llywodraeth 
Cymru ofyn amdano i ddechrau17. Ni ddarparodd Rheolwr Cynllun Nyth ei 
gynllun adfer yn sgil trychinebau tan fis Mai 2020, a chyflwynodd Rheolwr 
Cynllun Arbed ei gynllun ym mis Awst 2021 ar gais Llywodraeth Cymru.

2.18 Mae’r contractau hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i Reolwyr Cynllun sicrhau 
nad yw is-gontractwyr yn cynnig gwaith preifat ychwanegol i ddeiliaid tai 
ac maent yn gwahardd y Rheolwyr Cynllun a’r is-gontractwyr rhag cynnig 
cynhyrchion gwarant ychwanegol. Mae gan Reolwyr Cynllun Nyth ac 
Arbed drefniadau ar waith i sicrhau bod is-gontractwyr yn ymwybodol 
o’r rheolau hyn. Fodd bynnag, yn dilyn awgrym gan ein gwaith, gwnaeth 
Llywodraeth Cymru hi’n ofynnol i Reolwr Cynllun Arbed fod â chytundebau 
a lofnodwyd ar waith gydag is-gontractwyr. Bwriad Llywodraeth Cymru 
oedd i’r cytundebau hyn ailadrodd bod yn rhaid i is-gontractwyr gael 
gwybod na chânt gynnig mesurau na gwarantau ychwanegol. Nid ydym 
wedi adolygu’r broses hon yn rhan o’n gwaith.

 
 
 
17 Roedd contract Arbed yn weithredol o 1 Mai 2018 ac roedd contract Nyth yn weithredol o 1 
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Bydd angen cymorth mwy amserol a chynhwysfawr o drefniadau 
archwilio a sicrwydd ansawdd allanol annibynnol ar unrhyw 
drefniadau newydd

2.19 Mewn iteriadau cynharach y Rhaglen Cartrefi Clyd, pan nad oedd trefn 
sicrhau ansawdd ar waith, achosodd gosodiadau o ansawdd gwael gan 
rai is-gontractwyr ddifrod hirdymor i rai cartrefi18. Er mwyn gwylio rhag 
problemau tebyg yn iteriad presennol y Rhaglen, dyfarnodd Llywodraeth 
Cymru gontract Sicrhau Ansawdd ac Archwilio tair blynedd i ddilyswr 
ansawdd annibynnol ym mis Gorffennaf 201819.

2.20 Yn fras, mae tair agwedd ar y gwaith sicrhau ansawdd ac archwilio:
• gwaith archwilio gosodiadau: gwirio sampl o osodiadau er mwyn 

cadarnhau bod mesurau wedi eu gosod yn unol â safonau’r diwydiant. 
Mae hyn yn cynnwys gwirio bod y mesurau effeithlonrwydd ynni mwyaf 
priodol yn cael eu hargymell cyn ymgymryd â gwaith gosod. Mae hefyd 
yn cynnwys gwiriadau yn ystod y broses osod ac ar ôl y broses honno.

• adolygu gwasanaeth ffôn cyngor a chymorth Nyth: gwirio bod 
cymhwysedd cwsmeriaid yn cael ei gofnodi’n gywir a bod y cyngor o 
ansawdd uchel.

• dilysu gwybodaeth am berfformiad: rhoi sicrwydd ynghylch agweddau ar 
berfformiad, megis cywirdeb y data Dangosydd Perfformiad Allweddol a 
gynhyrchir gan y Rheolwyr Cynllun.

2.21 Er mwyn sicrhau ansawdd unrhyw elfen arall o gynlluniau Nyth ac Arbed, 
mae’r contract hefyd yn caniatáu i Lywodraeth Cymru ofyn i ddilyswyr 
ansawdd gynnal archwiliadau ad hoc am ffi ychwanegol. Hyd yma, nid yw 
Llywodraeth Cymru wedi gofyn am unrhyw waith archwilio ychwanegol o 
dan y ddarpariaeth hon.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 Roedd y problemau hyn yn ymwneud ag inswleiddio waliau allanol yn bennaf. Ar adeg 
ein gwaith maes, nid oedd y math hwn o fesur wedi ei ddefnyddio yn iteriad presennol y 
Rhaglen, ond rydym yn deall y byddai’n cael ei ddefnyddio ar gyfer o leiaf un eiddo yn haf 
2021.

19 Pennington Choices Limited. Tudalen y pecyn 77
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Gwaith archwilio gosodiadau

2.22 Tan fis Mawrth 2021, roedd y gwaith archwilio gosodiadau ar ei hôl hi. 
Ym mis Ionawr 2020, roedd 536 o arolygiadau yn hwyr ar gyfer cynlluniau 
Nyth ac Arbed gyda’i gilydd. Nododd Llywodraeth Cymru a’r dilyswyr 
ansawdd sawl ffactor a oedd yn cyfrannu at yr oedi, gan gynnwys capasiti’r 
staff â’r dilyswyr ansawdd ac anawsterau wrth gael gwybodaeth amserol a 
chyflawn gan y Rheolwyr Cynllun ar gyfer rhai gosodiadau. Ym mis Ionawr 
2020, ar gais Llywodraeth Cymru, paratôdd y dilyswyr ansawdd gynllun 
gwella gwasanaethau i fynd i’r afael â’r ôl-groniad. Roedd y cynllun yn 
nodi trefniadau i sicrhau y byddai’r ôl-groniad yn cael sylw erbyn mis Medi 
2020.

2.23 Oherwydd y pandemig, bu cyfnodau pan nad oedd y dilyswyr ansawdd yn 
gallu ymweld â chartrefi i archwilio’r mesurau a osodwyd yn ôl y bwriad20. 
Fodd bynnag, cyflwynodd aseswyr ansawdd archwiliadau ‘bwrdd gwaith’ 
ym mis Gorffennaf 2020 ar sail tystiolaeth ffotograffig o’r gosodiadau yn 
hytrach nag ymweliadau â’r safleoedd. Roedd y dull hwn yn caniatáu i 
Lywodraeth Cymru gael rhywfaint o sicrwydd ynghylch gwaith gosod. O 
ganlyniad i hynny, cliriwyd ôl-groniad y gwaith archwilio gosodiadau erbyn 
mis Mawrth 2021.

2.24 Er bod y dull bwrdd gwaith wedi bod yn fuddiol o ran adfer yn sgil yr ôl-
groniad a bod y rheswm dros ei fabwysiadu yn ystod y pandemig yn glir, 
nid yw archwiliadau bwrdd gwaith mor gadarn ag arolygiadau ffisegol ar 
y safle. Mae’r dilyswyr ansawdd yn mynd yn ôl at wneud gwaith ar y safle 
yn raddol, ond maent yn dal i ddefnyddio archwiliadau bwrdd gwaith o hyd 
hefyd. Mae’r gymhareb rhwng archwiliadau bwrdd gwaith ac archwiliadau 
ar y safle yn amrywio o’r naill fis i’r llall.

Dilysu gwybodaeth am berfformiad

2.25 Mae’n ofynnol hefyd fod y dilyswyr ansawdd yn archwilio cywirdeb 
adroddiadau y Rheolwyr Cynllun o’u cymharu yn flynyddol â’r 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol a’r Cytundebau Lefel Gwasanaeth. 
Pe byddai’r dilyswyr ansawdd yn nodi bod data’r Rheolwyr Cynllun ar 
gyfer unrhyw un o’r Dangosyddion Perfformiad Allweddol sy’n gysylltiedig 
â thâl perfformiad yn anghywir, gall Llywodraeth Cymru adennill taliadau 
(paragraff 2.15). 
 
 
 
 
 
 

20 Ar gyfer cynllun Nyth, Rhagfyr 2020 a Chwefror a Mawrth 2021 oedd hyn. Ar gyfer cynllun 
Arbed, Gorffennaf, Awst a Hydref 2020 oedd hyn.Tudalen y pecyn 78
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2.26 Nid yw’r dilyswyr ansawdd wedi cwblhau archwiliadau o gywirdeb data 
Cytundeb Lefel Gwasanaeth a Dangosydd Perfformiad Allweddol bob 
blwyddyn. O ganlyniad i hynny, nid yw Llywodraeth Cymru wedi gwybod 
a oedd angen adennill unrhyw daliadau. Cwblhaodd y dilyswr ansawdd 
ei archwiliad Dangosydd Perfformiad Allweddol a Chytundeb Lefel 
Gwasanaeth cyntaf ar gyfer Nyth ym mis Gorffennaf 2021. Gwnaeth nifer 
o argymhellion, ac nid oedd yr un ohonynt yn ei gwneud yn ofynnol i 
Lywodraeth Cymru adennill cyllid. Roedd Llywodraeth Cymru yn disgwyl 
y byddai’r dilyswr ansawdd hefyd wedi cwblhau ei archwiliad Dangosydd 
Perfformiad Allweddol a Chytundeb Lefel Gwasanaeth cyntaf ar gyfer 
Arbed ym mis Gorffennaf 2021. Derbyniodd Llywodraeth Cymru adroddiad 
archwilio drafft ym mis Medi 2021.

Trefniadau ar gyfer y dyfodol

2.27 Ym mis Ionawr 2021, estynnodd Llywodraeth Cymru y contract gyda’r 
dilyswyr ansawdd am 12 mis arall, tan fis Gorffennaf 2022. Yn ystod y 
cyfnod hwn, ac mewn unrhyw drefniadau cyfatebol yn y dyfodol, bydd 
angen i Lywodraeth Cymru sicrhau ei bod yn cael cymorth mwy amserol 
o’i threfniadau sicrhau ansawdd. Bydd hyn yn caniatáu i Lywodraeth 
Cymru unioni’n gyflym unrhyw broblemau ag ansawdd y gosodiadau ac ag 
ansawdd yr adroddiadau y mae taliadau contractiol yn dibynnu arnynt.
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1. Ymagwedd a dulliau archwilio

2. Ynghylch y Rhaglen Cartrefi Clyd

Atodiadau
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Ymagwedd archwilio

Gwnaethom ganolbwyntio ar sut yr oedd Llywodraeth Cymru yn rheoli 
contractau ar gyfer gwneud gwelliannau effeithlonrwydd ynni i gartrefi drwy 
iteriad presennol ei Rhaglen Cartrefi Clyd (y Rhaglen). Nid yw’r adroddiad hwn 
yn ystyried gwerth cyffredinol am arian y Rhaglen Cartrefi Clyd.

Dilynodd y gwaith o’n hadroddiad 2019 ar Dlodi Tanwydd21, sef trosolwg lefel 
uchel o uchelgeisiau Llywodraeth Cymru o ran tlodi tanwydd a chynnydd ar y 
pryd. Gwnaethom sawl argymhelliad ar faterion allweddol i Lywodraeth Cymru 
eu hystyried wrth iddi ymgynghori ar ei Chynllun Tlodi Tanwydd newydd a’i 
gwblhau22.

Er mwyn llywio ein gwaith, gwnaethom ystyried y canlynol hefyd:
• Gohebiaeth a dderbyniwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol a gododd 

bryderon ynghylch gwerth am arian a’r broses o reoli contract cynllun 
Arbed.

• Adroddiad ym mis Ebrill 2020 gan Bwyllgor Newid Hinsawdd, yr 
Amgylchedd a Materion Gwledig Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Dlodi 
Tanwydd yng Nghymru.

• Cwmpas adolygiad annibynnol o gynllun Arbed a gomisiynwyd gan 
Lywodraeth Cymru (i’w gyhoeddi yn ddiweddarach yn gynnar yn 2022).

• Yr effaith y mae pandemig COVID-19 wedi ei chael ar y Rhaglen.

Ni wnaethom ddechrau adolygu ymateb cyffredinol Llywodraeth Cymru i’n 
hargymhellion blaenorol. Fodd bynnag, pan fo’r argymhellion hynny’n ymwneud 
yn uniongyrchol â rheoli contract y Rhaglen, rydym wedi gwneud sylwadau 
arnynt yn yr adroddiad hwn.

 
 
 
 
 
 
 

21 Archwilydd Cyffredinol Cymru, Tlodi Tanwydd, Hydref 2019
22 Llywodraeth Cymru, Trechu tlodi tanwydd 2021 i 2035, Mawrth 2021

1. Ymagwedd a dulliau archwilio
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Dulliau archwilio

Adolygu 
dogfennau

Gwnaethom adolygu llawer iawn o ddogfennau, 
gan gynnwys, er enghraifft, cofnodion cyfarfodydd, 
manylebau tendro, dogfennau contractiol a sesiynau 
briffio Gweinidogion.  

Cyfweliadau 
Lledstrwy-
thuredig

Gwnaethom gynnal cyfweliadau â swyddogion 
Llywodraeth Cymru sy’n ymwneud â rheolaeth y 
Rhaglen. Gwnaethom gynnal cyfweliadau hefyd â 
chynrychiolwyr o Pennington Choices Limited, sef 
dilyswr ansawdd annibynnol Llywodraeth Cymru ar 
gyfer y Rhaglen. Buom yn ymgysylltu â Rheolwyr 
Cynllun Nyth ac Arbed yn rhan o’n proses o glirio cyn 
cyhoeddi. 

Dadansoddi 
data

Gwnaethom adolygu’r data gwariant a gosodiadau sydd 
ar gael ar gyfer cynlluniau Nyth ac Arbed. Gwnaethom 
ddadansoddi hefyd y data prisio a ddarparwyd gan y 
Rheolwyr Cynllun am osod mesurau effeithlonrwydd 
ynni o dan y contractau. 

Sesiynau 
sylwadau

Gwnaethom gwrdd â swyddogion Llywodraeth Cymru 
i ofyn cwestiynau dilynol am y data a’r dogfennau a 
gawsom. Defnyddiwyd y sesiynau sylwadau hyn i brofi 
hefyd ein canfyddiadau sy’n dod i’r amlwg. 
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Mae Rhaglen Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn cynnwys dau gynllun ar 
wahân sydd wedi eu cynllunio i fynd i’r afael â thlodi tanwydd drwy wella 
effeithlonrwydd ynni cartrefi (Arddangosyn 8). Mae’r ddau gynllun yn darparu 
amrywiaeth o welliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim, a chyngor a 
chymorth diduedd am ddim i helpu deiliaid tai i leihau eu biliau ynni. 

Dechreuodd cynlluniau Arbed a chynlluniau Nyth yn 2009 a 2011, yn y drefn 
honno. Dechreuodd iteriad presennol cynllun Nyth ym mis Ebrill 2018 a disgwylir 
iddo ddod i ben ym mis Mawrth 2023, ac mae gan Lywodraeth Cymru y dewis 
o’i estyn am hyd at dair blynedd arall. Cynhaliwyd iteriad presennol cynllun 
Arbed o fis Mai 2018 hyd at fis Mai 2021, ac mae gan Lywodraeth Cymru y 
dewis o’i estyn hyd at fis Mai 2023. Fodd bynnag, daeth y contract i ben ar 3 
Tachwedd 2021.

2. Ynghylch y Rhaglen Cartrefi Clyd
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Arddangosyn 8: disgrifiad o gynlluniau Nyth ac Arbed

Nest Arbed

Ariennir gan Lywodraeth 
Cymru yn unig

Sut mae’n 
cael ei 
ariannu? 
 
 

Ariennir gan Lywodraeth 
Cymru a Cronfa Datblygu 
Rhanbarthol Ewrop.

Rheolir gan Nwy Prydain

Llinell ffôn er mwyn 
darparu cyngor a 
chymorth
Cyngor a chymorth am 
ddim i helpu pobl i wella 
effeithlonrwydd ynni eu 
cartrefi. Darperir gan yr 
Ymddiriedolaeth Arbed 
Ynni sy’n gweithredu fel is-
gontractwr i Nwy Prydain¹.

Gwasanaeth Gwella 
Effeithlonrwydd Ynni 
Cartref (GGEYC)
Pecyn o fesurau 
effeithlonrwydd ynni am 
ddim a arweinir gan y galw 
i helpu aelwydydd sy’n 
gymwys i leihau eu biliau 
ynni cartref. 

Cyflawnir yr holl waith 
gosod gan is-gontractwyr 
a benodir gan y Rheolwr 
Cynllun.

Gallai mesurau gynnwys 
boeler newydd, system 
gwres canolog, inswleiddio 
croglofft, inswleiddio 
waliau ceudod, inswleiddio 
waliau allanol neu 
dechnolegau mwy newydd 
megis pympiau gwres 
ffynhonnell aer.

Beth mae’n ei 
wneud?

Rheolir gan Arbed am Byth.

Darparu pecyn o fesurau 
effeithlonrwydd ynni am 
ddim i aelwydydd sy’n 
gymwys i’w helpu i leihau 
eu biliau ynni cartref, a 
oedd hefyd yn cynnwys 
cyngor a chymorth 
diduedd am ddim i helpu 
cwsmeriaid i leihau eu 
biliau ynni.

Gallai mesurau gynnwys 
boeler newydd, system 
gwres canolog, inswleiddio 
croglofft, inswleiddio waliau 
ceudod, inswleiddio waliau 
allanol neu dechnolegau 
mwy newydd megis 
pympiau gwres ffynhonnell 
aer. 

Cyflawnid yr holl waith 
gosod gan is-gontractwyr a 
benodwyd gan y Rheolwr 
Cynllun. 
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Nest Arbed

Mae’r llinell gyngor a 
chymorth ar gael i bob 
aelwyd yng Nghymru.

Er mwyn cael mesurau 
effeithlonrwydd ynni am 
ddim drwy Wasanaeth 
Gwella Effeithlonrwydd 
Ynni Cartref, mae’n rhaid i 
aelwydydd gael eu gosod 
ar rent yn breifat neu fod 
yn aelwydydd sy’n eiddo 
preifat, gan fod ymhlith y 
rhai mwyaf aneffeithlon o 
ran ynni.

Mae’n rhaid i aelwydydd 
fod yn derbyn budd-
daliadau sy’n dibynnu ar 
brawf modd hefyd, gan fod 
â Thystysgrif Perfformiad 
Ynni³ a chanddi sgôr E, F 
neu G.

neu 

Mae’n rhaid i aelwydydd 
fod ag aelod sydd â 
chyflwr iechyd, incwm isel, 
gan fod â sgôr Tystysgrif 
Perfformiad Ynni D, E, F 
neu G.

Pwy sy’n 
gymwys?

Roedd yn ofynnol bod 
aelwydydd cymwys y 
tu mewn i ardaloedd 
daearyddol a oedd wedi 
eu targedu y nodwyd eu 
bod nhw fwyaf tebygol 
o gynnwys pobl sy’n 
profi tlodi tanwydd, 
ac roeddent yn gallu 
cynnwys tai cymdeithasol². 
Ystyriodd y Rheolwr 
Cynllun amrywiaeth o 
ffactorau i nodi meysydd 
i’w targedu, gan gynnwys 
lefelau amddifadedd a 
dadansoddi data sgoriau 
effeithlonrwydd ynni 
cartrefi a gyhoeddwyd gan 
lywodraeth y DU. 

Mae’n rhaid i aelwydydd 
fod wedi cael sgôr 
Tystysgrif Perfformiad 
Ynni E, F neu G. Roedd 
aelwydydd â sgôr 
Tystysgrif Perfformiad 
Ynni D neu uwch hefyd 
yn gymwys, ond roedd yn 
rhaid cyfyngu ar y rhain 
gymaint â phosibl.
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Nest Arbed

Mae Llywodraeth Cymru 
yn cynnal gwiriad i 
gadarnhau bod deiliad y tŷ 
yn hawlio budd-daliadau 
cymwys. Ar ôl asesiad 
cychwynnol dros y ffôn, 
mae asesydd ynni sy’n 
gweithio i Nwy Prydain 
yn llunio Adroddiad 
Perfformiad Ynni. At 
ddibenion cyfeirio yn 
unig y mae hyn, ac nid 
yw’n cael ei gyflwyno i 
lywodraeth y DU.

Sut mae 
cymhwysedd 
yn cael ei 
asesu?

Ar ôl i ardaloedd 
daearyddol gael eu nodi 
ac aelwydydd â diddordeb 
gadarnhau eu bod yn 
dymuno cael cymorth, 
cynhaliodd asesydd ynni 
cymwysedig annibynnol 
asesiad ynni a lluniodd 
Dystysgrif Perfformiad 
Ynni. Yna, fe’i cyflwynwyd 
yn ffurfiol i lywodraeth y 
DU.

Hyd at £5,000 neu £8,000 
fesul aelwyd ar gyfer 
aelwydydd sydd wedi eu 
cysylltu â’r rhwydwaith 
nwy, neu £8,000 neu 
£12,000 ar gyfer 
aelwydydd nad ydynt wedi 
eu cysylltu â’r rhwydwaith 
nwy⁴.

Faint sy’n 
cael ei wario 
fesul aelwyd?

Hyd at £5,000 neu £8,000 
fesul aelwyd ar gyfer 
aelwydydd sydd wedi eu 
cysylltu â’r rhwydwaith nwy, 
neu £8,000 neu £12,000 
ar gyfer aelwydydd nad 
ydynt wedi eu cysylltu â’r 
rhwydwaith nwy4.

Nodiadau:
1 Nid ydym wedi ystyried yr agwedd hon ar wasanaeth Nyth yn rhan o’r archwiliad hwn.
2 Er y gallai’r cynllun gynnwys cymorth ar gyfer tai cymdeithasol, nid oedd Llywodraeth Cymru 
na’r Rheolwr Cynllun yn disgwyl i dai cymdeithasol gael eu targedu, a gwnaeth Llywodraeth 
Cymru ofyniad nad oedd y buddsoddiad angenrheidiol gan landlordiaid cymdeithasol 
(cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol) yn cael ei ddisodli gan gyllid drwy’r cynllun.
3 Gelwir system argymelledig llywodraeth y DU ar gyfer mesur sgôr effeithlonrwydd ynni 
anheddau preswyl yn Weithdrefn Asesu Safonol. Mae’n defnyddio sgôr gyffredinol o 1-120, 
gydag 1 yn nodi’r lleiaf effeithlon o ran ynni a 120 yw’r uchaf. Yna caiff sgoriau Gweithdrefn 
Asesu Safonol eu bandio i roi sgôr Tystysgrif Perfformiad Ynni A-G, gydag A yn nodi’r uchaf, ac 
G, yr isaf.
4 Ar gyfer cartrefi â Thystysgrif Perfformiad Ynni E, £5,000 oedd yr uchafswm gwariant ar gyfer 
cartrefi ar grid nwy y prif gyflenwad, a £8,000 ar gyfer y rhai nad oedd ar rwydwaith nwy y prif 
gyflenwad. Ar gyfer cartrefi â Thystysgrif Perfformiad Ynni F neu G, £8,000 oedd yr uchafswm 
gwariant ar gyfer cartrefi ar rwydwaith nwy y prif gyflenwad, a £12,000 ar gyfer y rhai nad oedd 
ar rwydwaith nwy y prif gyflenwad.
Ffynhonnell: Dadansoddiad Archwilio Cymru
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Pennodd Llywodraeth Cymru nifer o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol ar gyfer y 
Rheolwyr Cynllun (Arddangosyn 9). Mae paragraff 2.28 yn y prif adroddiad yn tynnu 
sylw at sut mae sawl mater sy’n ymwneud â data Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
wedi llesteirio goruchwyliaeth Llywodraeth Cymru ar y perfformiad. Oherwydd y materion 
hyn, nid ydym wedi adrodd ar y perfformiad o’i gymharu â’r Dangosyddion Perfformiad 
Allweddol y tu hwnt i nifer yr aelwydydd a gefnogwyd.

Arddangosyn 9: y Dangosyddion Perfformiad Allweddol gwreiddiol ar gyfer y 
cynlluniau Nyth ac Arbed 

Dangosydd Nest Arbed
Disgrifiad Targed 

Blynyddol
Disgrifiad Targed 

Blynyddol
Bodlonrwydd 
cwsmeriaid

Gwasanaeth 
ateb galwadau, 
cyngor ac 
atgyfeirio¹

95% neu 
fwy

Gwasanaeth 
cynghori yn 
y cartref i 
ddeiliaid tai¹

95% neu 
fwy

Gwasanaeth 
Gwella 
Effeithlonrwydd 
Ynni Cartref¹

Cwblhau 
gosodiadau1

Cwynion gan 
gwsmeriaid

Gwasanaeth 
ateb galwadau, 
cyngor ac 
atgyfeirio¹

3% neu lai Cymorth 
cyngor ar ynni 
yn y cartref¹

3% neu lai

Gwasanaeth 
Gwella 
Effeithlonrwydd 
Ynni Cartref¹

Gweithio 
i osod y 
mesurau a 
ddyrannwyd 
mewn annedd 
sy’n perthyn i 
ddeiliad tŷ¹

Amserlenni Nifer y 
diwrnodau 
rhwng y cyswllt 
cychwynnol 
â’r cwsmer a 
chwblhad y 
gwaith gosod¹

45 Diwrnod 
Gwaith neu 
lai

Dim dangosydd

HYD
HYD
TACH
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Ansawdd Nifer y 
gosodiadau 
sy’n pasio 
arolygiad cyntaf 
y darparwr 
gwasanaeth¹

98% neu 
fwy

Nifer y 
gosodiadau 
sy’n pasio 
arolygiad 
cyntaf y 
darparwr 
gwasanaeth¹

98% neu 
fwy

Nifer y 
gosodiadau 
sy’n cyrraedd y 
safon ansawdd 
yn dilyn 
gwaith monitro 
annibynnol

100% Nifer y 
gosodiadau 
sy’n cyrraedd 
y safon 
ansawdd yn 
dilyn gwaith 
monitro 
annibynnol

100%

Nifer yr 
aelwydydd a 
gefnogwyd

Nifer yr 
aelwydydd 
unigryw a 
gafodd gyngor a 
chymorth

15,000 Nifer yr 
aelwydydd 
unigryw a 
gafodd gyngor 
a chymorth

6,325 erbyn 
diwedd y 
contract²

Nifer yr 
aelwydydd a 
gafodd becyn 
o fesurau 
effeithlonrwydd 
ynni am ddim

4,100 Nifer yr ael-
wydydd a 
gafodd becyn 
o fesurau ef-
feithlonrwydd 
ynni am ddim

6,325 erbyn 
diwedd y 
contract²

Perfformiad 
mewn 
cysylltiad â 
lleihau tlodi 
tanwydd

Lleihau’r costau 
ynni a fodelir 
oherwydd 
mesurau a 
osodwyd a 
chyngor yn 
y cartref a 
ddarparwyd

£425 fesul 
annedd ar 
gyfartaledd

Lleihau’r 
costau ynni 
a fodelir o 
ganlyniad 
i fesurau a 
osodwyd a 
chyngor yn 
y cartref a 
ddarparwyd

£425 fesul 
annedd ar 
gyfartaledd

Cynnydd yn y 
sgôr Tystysgrif 
Perfformiad Ynni 
o G/F/E hyd at D 
neu uwch

Cynnydd o 
80% hyd at 
Dystysgrif 
Perfformiad 
Ynni D neu 
uwch

Cynnydd yn y 
sgôr Tystysgrif 
Perfformiad 
Ynni o G/F/E 
hyd at C neu 
uwch

Cynnydd o 
80% hyd at 
Dystysgrif 
Perfformiad 
Ynni C neu 
uwch3
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Manteision 
amgylcheddol

Gostyngiad 
cyfartalog yn yr 
unedau ynni a 
fodelwyd y mae 
eu hangen i 
redeg y cartref

15,000 
mega joule 
neu fwy

Gostyngiad 
cyfartalog yn 
yr unedau ynni 
a fodelwyd 
y mae eu 
hangen i 
redeg y cartref

15,000 
mega joule 
neu fwy

Cyfanswm y 
gostyngiad 
amcangyfrifedig 
mewn effaith 
garbont

14,760 
tunnell o 
CO2 neu 
fwy

Cyfanswm y 
gostyngiad 
amcangyfrife-
dig mewn ef-
faith garbon

22,700 
tunnell 
CO2 neu 
fwy erbyn 
diwedd y 
contract

Manteision 
economaidd / 
cymunedol

Nifer o swyddi, 
prentisiaethau, 
cyfleoedd 
hyfforddiant a 
phrofiad gwaith 
newydd yn cael 
eu creu

40 yn 
ystod oes y 
cynllun

Dim dangosydd

Cyfran y 
gosodiadau 
i’w chwblhau’n 
flynyddol gan 
Fusnesau Bach 
a Chanolig

100% Cyfran y 
gosodiadau 
i’w chwblhau’n 
flynyddol gan 
Fusnesau 
Bach a 
Chanolig

100%, 
y mae’n 
rhaid i 90% 
ohonynt 
fod yn 
Fusnesau 
Bach a 
Chanolig 
yng 
Nghymru

Nodiadau:

1 Yn dynodi bod Dangosydd Perfformiad Allweddol yn cynnwys taliad perfformiad. 
2 Newidiwyd i 5,500 yn dilyn newid i’r contract ym mis Rhagfyr 2019 (paragraff 1.27) 
3 Dilëwyd y targed yn dilyn newid i’r contract ym mis Rhagfyr 2019 (paragraff 1.27)

Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru
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Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Ffacs: 029 2032 0600

Ffôn testun: 029 2032 0660

Rydym yn croesawu galwadau ffôn 
yn Gymraeg a Saesneg

E-bost: post@archwilio.cymru

Gwefan: www.archwilio.cymru
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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 
corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   
 

 
Llywodraeth Cymru /Welsh Government 
Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ     Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact 

Centre 0300 0604400 
 
 

Andrew Slade  
Director General Economy Skills and Natural Resources Group  

 
 
 
 
Eich cyf/PA332/MM/hcj 
Ein cyf/Our ref / qa/1466406 
 

CF11 9LJ 
 
Dear Adrian   
 
I am responding on behalf of the Welsh Government to your report on the Welsh 
Government’s Warm Homes Programme, published on Tuesday 23 November 2021.  
 
I can confirm the operating arrangements outlined in the report are accurate and reflect 
current practices in place for the Nest and Arbed schemes. Your report, which we 
welcome, includes six key findings and five recommendations for consideration by the 
Welsh Government. Each is discussed briefly in Annex A. The Welsh Government 
accepts your recommendations. 
 
I am copying this reply to the Chair of the Public Accounts and Public Administration 
Committee.   
 
Yours sincerely  
 
 
 
Andrew Slade  
Director General  
Economy Skills and Natural Resources Group 
 
Cc Cabinet Mailbox – Government.Committee.Business@wales.gsi.gov.uk; 
Chair Public Accounts Committee – SeneddPAC@Assembly.Wales  
Welsh Government Corporate Governance Unit mailbox. 

 
  
 
 
 
 

Adrian Crompton   
Auditor General for Wales  
Audit Wales  
24 Cathedral Road  
Cardiff  

23 December 2021 
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Audit Wales Report on the Welsh Government’s Warm Homes Programme  
 
Key findings  
 
Audit Wales  
 
Given its ambitions to achieve net zero carbon emissions, the Welsh Government will 
need to rethink the energy efficiency measures offered. Both schemes rely heavily on 
installing fossil fuel heating, particularly gas boilers. New, efficient boilers may produce 
less carbon than older ones but are not the most environmentally effective option. 
However, the main alternatives cost more. Without a substantial increase in funding, 
fewer properties would benefit from the Programme as the cost per home would 
increase.  
 
Welsh Government response  
 
Tackling emissions from domestic energy use in Wales is an essential part in achieving 
our net zero target by 2050, as carbon emissions from Welsh housing account for 10% of 
all carbon emissions in Wales. Mains gas boilers often remain the most cost effective 
solution to reduce domestic fuel bills. The Welsh Government agrees that within finite 
budgets, choices will have to be made between the depth and breadth of support being 
offered. This tension is explored in our Warm Homes consultation document. 
 
Audit Wales  
 
The Welsh Government will need to be clearer about the core purpose of any successor 
scheme to Nest and who it intends to help. The scheme has shifted from its original 
purpose of tackling fuel poverty in the round. It has increasingly focussed on replacing 
broken or inefficient boilers for people on means tested benefits. The way the scheme 
has evolved means some funds are being prioritised to people who may not be fuel poor.  
 
Welsh Government response 
 
Approximately half of the beneficiary households through the Nest scheme have been in 
fuel poverty using the Welsh Government’s measures. The Welsh Government agrees 
the use of means tested benefits as a proxy for lower incomes has proven not to be 
accurate and alternative proxies are being explored. More recently the introduction of the 
Nest Health Conditions Pilot has enabled more low income households, not in receipt of 
means tested benefits, to be supported through the Nest Scheme.  
 
Audit Wales  
 
In any replacement, the Welsh Government will also need to review the viability of the 
area-based approach used by the Arbed scheme, given under-delivery. The scheme 
experienced significant delays and considerably fewer fuel poor households received 
support than the Welsh Government wanted. While COVID-19 was a factor, the scheme 
was some way behind targets before the pandemic hit. The scheme aimed to target 
clusters of very energy inefficient homes in deprived areas. However, it is not clear how 
many such clusters still exist.  
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Welsh Government response   
 
Previous iterations of the Arbed scheme were focused on domestic energy efficiency and 
housing regeneration. Arbed 3 was presented as an area based fuel poverty scheme and 
has been recognised by the European Regional Development Fund’s post scheme 
evaluation in supporting those in severe and fuel poverty. The Welsh Government has 
acknowledged the dispersal of fuel poor homes proved problematic for an area based 
approach. This was due in part to overreliance on local authority local knowledge and 
outdated Energy Performance Certificates which are not mandated to be updated when 
improvement works have been undertaken to the worst performing homes. The viability 
of area based schemes is being explored as part of the consultation on the next iteration 
of the Warm Homes Programme. 
 
Audit Wales  
 
The Welsh Government made changes to the Arbed contract to speed up delivery, but 
this had limited impact. The Welsh Government de-committed £7.5 million of European 
Structural Funds due to Arbed being unable to spend its budget. The Welsh Government 
was unable to shift its funding to the Nest scheme as the provider did not have capacity 
to increase delivery.  
 
Welsh Government response  
 
Activity is constrained by the commercial supply chain rather than an inability to transfer 
funding between schemes. The funding was redirected to support other policy priorities. 
 
Audit Wales  
 
Future contracts need to be tightened to seek greater consistency on costs and 
incentivise better value for money. In letting both the Nest and Arbed contracts, only 
limited benchmarking was undertaken. There are significant differences in how much the 
two scheme managers charge the Welsh Government to supply and fit the same energy 
efficiency measures. There are also risks to value for money from the way the contracts 
specify what work contractors need to do to get paid. In particular, contractors can 
potentially claim full fixed payments for lighting or water measures when only installing a 
few light bulbs or aerators on taps as part of a wider package of energy efficiency 
measures.  
 
Welsh Government response    
 
As part of the procurement process to award the contracts for both Nest and Arbed, the 
value for money assessment on the price for measures within the specifications for the 
respective schemes was confined to the bids for each procurement. In both cases and as 
noted in the Audit Wales report, only two bids were received for each contract, thus 
limiting the opportunity to benchmark the prices offered by the perspective suppliers. 
Whilst lessons have been learned from the procurement exercises undertaken in 2017, 
the arrangements for delivering energy efficiency measures by the two schemes were 
different and could account for some of the differential pricing highlighted in the report.  
We will take this recommendation into account as we let any future Warm Homes 
contracts. 
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Audit Wales  
 
Future schemes would benefit from increased scrutiny of delivery, closer monitoring of 
contract compliance (in particular, checking that disaster recovery plans are in place at 
the start of the contract rather than confirming much later on) and better management 
information. The Welsh Government’s oversight of the Programme has been hampered 
by gaps in, and inaccuracy of, management information.  
 
Under previous iterations of the programme, there had been problems with poor quality 
installations causing damage to people’s homes. The Welsh Government learnt lessons 
and hired an independent company to do checks on installations as well as verifying 
performance data. Until recently there has been a backlog of inspections to check the 
quality of installations. Although the COVID-19 pandemic has contributed to the delays 
the backlog had built up before this. Also, some other elements of the quality assurance 
and audit function have not been fully delivered to date. 
 
Welsh Government response  
 
Some of the documents and plans required under the terms of the contract were not 
formally submitted to Welsh Government in accordance with the contract. The delay in 
inspections undertaken for quality assurance were in part as the result of the pandemic, 
but also the operational arrangements in place for the completion of works under the 
Arbed contract. These issues had been resolved towards the end of the contract.  
 
Recommendations  
 
Strategic fit and policy alignment 
 
Audit Wales Recommendation 1  
 
For future schemes, the Welsh Government should review the energy efficiency 
measures that are available to ensure they align with its ambitions to reduce carbon 
emissions and ensure the cost implications of switching to greener measures are fully 
budgeted for.  
 
Welsh Government response  
 
Accept. The balance between fuel poverty and decarbonisation will be considered as part 
of the work to develop the next iteration of the Warm Homes Programme. This will be 
informed by learning from the Optimised Retrofit Programme as well as wider market and 
sector intelligence. 
 
Audit Wales Recommendation 2 
 
The Welsh Government should clarify the core purpose of the Nest or any successor 
scheme and whether it is about replacing broken boilers for poorer households or 
providing wider support to those most at risk of being in fuel poverty.  
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Welsh Government response  
 
Accept. Our plan to tackle fuel poverty published in March 2020 aligns to the principles of 
supporting the worst first on a fabric first basis. The next iteration of the Warm Homes 
Programme will also align to this principled approach and our consultation seeks 
stakeholder views about the purpose of the programme and the balance between fuel 
poverty and decarbonisation. 
 
 
Audit Wales Recommendation 3 
 
The Welsh Government should review whether the area-based delivery approach used 
by the Arbed scheme remains viable or needs significant amending given under delivery.  
 
Welsh Government response  
 
Accept. Focusing area based activity on home energy efficiency and regeneration 
improvements would resolve the issues Arbed encountered as a fuel poverty scheme. 
This is being considered as proposals are developed for the next iteration of the Warm 
Homes Programme.    
 
Audit Wales Recommendation 4  
 
The Welsh Government should ensure under future iterations of the Warm Homes 
programme that contracts are flexible enough to shift funding and capacity between 
schemes to maximise the overall delivery of the programme.  
 
Welsh Government response  
 
Accept. Beyond the flexibility already adopted, work is underway to inform a future 
procurement strategy from the next iteration of the Warm Homes Programme. We will 
also remain mindful of the risk of non-compliance with current public procurement 
regulations.   
 
Audit Wales Recommendation 5 - Contracting arrangements  
 
Before developing the next iteration of the Warm Homes Programme, the Welsh 
Government should carry out a full review of the lessons learnt from management of the 
current contracts and develop a clear plan for applying those lessons in the next iteration.  
 
Based on our review, we expect those lessons to include the need to:  
 

 Carry out appropriate benchmarking between bidders and to the current market 
costs of energy efficiency measures to ensure consistency in pricing and obtain 
value for money.  

 

 Be clear on the expectations of Scheme Managers in relation to the industry 
standard specifications for the installation of energy efficiency improvement 
measures.  

 

 Ensure that Scheme Managers provide their disaster recovery plans as required 
by the contracts.  
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 More closely monitor performance with more complete and accurate management 
information.  

 

 Obtain more timely and comprehensive support from its independent external 
quality assurance arrangements 

 
Welsh Government response  
 
Accept. The findings set out in this report mirrors the Welsh Government’s assessment of 
the arrangements put in place for the current iteration of the Warm Homes Programme. 
This report is the result of extensive collaboration between the Welsh Government and 
Audit Wales to learn the lessons from the current programme. The Welsh Government 
has commissioned external consultants to provide technical and commercial advice as 
the next iteration of the Warm Homes Programme is developed.  
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Y cylch gorchwyl ar gyfer yr ymchwiliad yw archwilio: 

 Beth yw'r prif wersi a ddysgwyd o Raglen Cartrefi Clyd bresennol Llywodraeth Cymru? 

 Sut y gall y gwersi hyn helpu i lywio'r fersiwn nesaf o'r Rhaglen Cartrefi Clyd er mwyn sicrhau ei 

bod yn rhoi gwell cefnogaeth i’r rhai sy'n byw mewn tlodi tanwydd, neu mewn perygl o hynny? 

Yn benodol: 

- beth ddylai'r meini prawf cymhwysedd fod ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni yn y cartref,   

- a ddylai’r dull sy'n seiliedig ar ardal, o fynd i'r afael â thlodi tanwydd (Arbed), barhau, 

- pa gymorth penodol y dylid ei ddarparu i ymateb i'r heriau sy'n gysylltiedig â thlodi tanwydd 

gwledig? 

- sut y gellir annog landlordiaid y sector preifat i fynd i'r afael â thlodi tanwydd ymhlith tenantiaid? 

- sut y gall unrhyw gynllun(iau) olynol wella ar yr ystyriaethau cydraddoldeb a chyfiawnder 

cymdeithasol? 

Sut y gall Llywodraeth Cymru sicrhau bod y fersiwn nesaf o'r Rhaglen Cartrefi Clyd yn cyd-fynd yn well â'i 

hymdrechion i ddatgarboneiddio tai Cymru?    

Senedd Cymru 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 

Tlodi tanwydd a’r Rhaglen 

Cartrefi Clyd  

Cylch Gorchwyl 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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