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Annwyl Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith, 

 

Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol – Yr Her Ôl-Osod. 

 

Heddiw, rwy'n lansio adroddiad sy'n canolbwyntio ar sut y gallwn ariannu  

datgarboneiddio cartrefi yng Nghymru i gefnogi ein huchelgeisiau sero net. 

Yn Seiliedig ar waith y mae fyn nhîm wedi'i wneud mewn partneriaeth â'r New 

Economics Foundation a Dr Donal Brown, gyda mewnbwn gan ystod eang o 

randdeiliaid dros 6 mis diwethaf, mae'r adroddiad yn amlinellu: 

 

• ·faint o fuddsoddiad sydd ei angen i gefnogi rhaglen ôl-

osod genedlaethol ledled Cymru, 

• ·beth fyddai buddion economaidd ac amgylcheddol y buddsoddiad  

hwn, 

• ·beth yw'r bylchau cyllido cyfredol, a 

• ·modelau cyflenwi arfaethedig i gau'r bylchau hyn. 

 

Mae ein canfyddiadau wedi'u crynhoi o fewn Crynodeb Gweithredol, wedi'i ategu gan

 Grynodeb Technegol. I'r rhai sydd â diddordeb yn y modelu ac ystyriaethau ariannol 

mwy manwl, amlinellir y rhain yn yr adroddiad manwl. 

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gyda Llywodraeth y DU ac ymrwymo i 

gynllun buddsoddi tymor hir i ddatgarboneiddio cartrefi yng Nghymru. Rydym yn 

amcangyfrif y bydd rhaglen o'r fath yn gofyn am fuddsoddiad o 14.75 biliwn hyd at 

2030 - £5.5bn ar gyfer tai cymdeithasol, £4.8bn ar gyfer cartrefi mewn tlodi tanwydd, 

a £4.4bn ar gyfer cartrefi yn y sectorau perchnogion preswyl a rhent preifat ('gallu 

talu') yn y drefn honno. 

Nid yn unig y byddai'r rhaglen hon yn gwella effeithlonrwydd cartrefi Cymru, yn myn

d i'r afael â thlodi tanwydd ac yn ein helpu i gyrraedd targedau newid yn yr hinsawdd

, byddai hefyd yn sicrhau buddion economaidd sylweddol trwy greu 26,500 o swyddi 

newydd (dros y degawd), £19.32bn mewn CMC ychwanegol, a £3.54bn o fudd-dal 

treth net erbyn 2030, gan helpu i wneud iawn am effaith economaidd a cholli 

swyddi'r pandemig diweddar. 
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Byddai'r rhaglen hefyd yn arbed £8.3bn mewn bilau ynni ac yn creu £4.4bn mewn 

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

economïau lleol ledled Cymru a llehau'r ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, 

yn enwedig yn ystod y gaeaf. 

Mae cyfanswm buddsoddiad y llywodraeth sy'n ofynnol oddeutu £5.3bn dros 10 

mlynedd, a dylai £3.6bn ddod o'r DU a £1.7bn gan Lywodraeth Cymru, gyda 64% o 

gyfanswm y buddsoddiad yn dod o gyllid preifat, cwmnïau ynni neu hunan-ariannu 

gan berchnogion eiddo. Yn seiliedig ar gynlluniau buddsoddi a chynigion polisi 

presennol, mae blychau cyllido mawr ar hyn or bryd ar gyfer tae cymdeithasol 

(£2.7bn) a thlodi tanwydd (£3.9bn) i gyrraedd lefel EPC "A" erbyn 2030. 

Er bod gan lywodraethau rôl arwain a chydlynu allweddol mae angen i hyn fod yn 

ymdrech ar y cyd, gan ddod ag ystod o sefydliadau a sectorau ynghyd mewn 

cenhadaeth a rennir. 

Rwy'n eich gwahodd i ymuno â mi i alw am, a chefnogi, cwfwyno'r syniadau a 

gwynigir yn adroddiad. Rwy'n awyddus i drafod y rôl y gallwch ei chwarae wrth 

sicrhau ein bod yn troi'r cynigion hyn gyflawniad. Mae gan Gymru'r uchelgais, a'r 

weledigaeth - mae'n rhaid i'n ffocws nawr droi weithredu. 

 

Cofion cynnes / Best wishes,  

 

 


