
Julie James AS/MS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 
Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

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

Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru 
Correspondence.Julie.James@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.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref MA/JJ/2861/21 

 7 Medi 2021 

Annwyl John, 

Mae'r papur tystiolaeth hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am nifer o faterion 
tai fel y nodwyd yn eich llythyr dyddiedig 9 Awst: Cysgu Allan a Digartrefedd; Y Grant Caledi 
i Denantiaid; Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai; Troi Allan a'r Pandemig; Diogelwch 
Adeiladau; a'r adroddiad diweddar gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, 
"Cartrefi addas ar gyfer y dyfodol: Yr Her Ôl-osod".  

Credaf ei bod hefyd yn bwysig rhoi trosolwg o'r hyn rydym yn ei wneud i sicrhau cynnydd 
sylweddol yn y cyflenwad o dai cymdeithasol sydd, wrth gwrs, yn sail i gymaint o'n hagenda 
uchelgeisiol ar gyfer tai yng Nghymru. Ein nod yw adeiladu cartrefi cymdeithasol gwell a 
gwyrddach yng Nghymru, adeiladu mwy ohonynt, eu hadeiladu'n gyflymach a sicrhau eu 
bod yn addas ar gyfer y dyfodol.  

Mae tai cymdeithasol yn cynnig llu o fuddiannau gan gynnwys: 

 Darparu cartrefi sy'n gynnes, yn ddiogel, yn effeithlon o ran ynni ac o ansawdd uchel
i'r bobl sydd eu hangen fwyaf, gan helpu i leihau tlodi tanwydd.

 Cefnogi'r economi sylfaenol, y diwydiant adeiladu a'r gadwyn gyflenwi yng Nghymru,
gan gynnig cyfleoedd hyfforddiant a chyflogaeth, gan gynnwys swyddi a
phrentisiaethau.

 Cefnogi'r newid trawsffurfiol o wasanaethau digartrefedd i broses ailgartrefu gyflym,
sy'n golygu bod pobl ddigartref yn cael eu cynorthwyo'n gyflym i symud i gartrefi
parhaol addas.

 Helpu pobl hŷn a'r rhai sydd angen gofal ychwanegol i fyw'n annibynnol ac osgoi
dibynnu ar ofal preswyl neu hirdymor, gan leihau'r baich ar y GIG.

 Darparu tai cymdeithasol o ansawdd da sy'n cael effaith gadarnhaol sylweddol ar
bobl a chymunedau, gan helpu i gyflawni ein nod hirdymor o sicrhau bod gan bobl
dai gweddus a fforddiadwy, rhoi terfyn ar ddigartrefedd, gwella iechyd corfforol ac
iechyd meddwl a chanlyniadau ym maes addysg a chyflogaeth, a sicrhau bod y rhai
ag anghenion cymhleth yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Mae'r pandemig wedi dangos bod angen i bawb gael cartref diogel a fforddiadwy. Mae 
hefyd wedi pwysleisio'r heriau enfawr sy'n wynebu pobl nad oes ganddynt gartref parhaol. 
Caiff hyn ei adlewyrchu yn ein Rhaglen Lywodraethu, sy'n gosod targed heriol i ddarparu 
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20,000 o gartrefi carbon isel newydd i'w rhentu yn y sector cymdeithasol. Mae'r targed yn 
canolbwyntio'n benodol ar gynyddu nifer y cartrefi yn y sector cymdeithasol, yn hytrach na 
thai ar gyfer y farchnad dai. O'n hamcangyfrifon o'r angen am dai, ar sail amcangyfrifon 
canolog, gwyddom fod angen 7,400 o gartrefi ychwanegol y flwyddyn dros y pum mlynedd 
nesaf. Mae hyn yn cynnwys 3,500 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol. Mae ein targed yn fwy 
uchelgeisiol na hyn a chredaf fod hynny'n briodol.  
 
Gan gydnabod ein hymrwymiad parhaus i dai cymdeithasol a'n huchelgais i gyrraedd y 
targed heriol hwn, rydym wedi dyrannu £250m, sef y swm mwyaf erioed, i'r Grant Tai 
Cymdeithasol fel y gall landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ac awdurdodau lleol ei 
ddefnyddio yn ystod y flwyddyn ariannol hon. Mae hyn dros ddwywaith yn fwy na'r gyllideb 
yn 2020/21.  
 
Mae ein safonau gwagle newydd yn “Gofynion Ansawdd Datblygu Cymru 2021 – Mannau a 
Chartrefi Prydferth” (WDQR2021) yn nodi ein huchelgais i ddarparu tai carbon isel, gyda 
chartrefi a ddarperir drwy ein rhaglen Grant Tai Cymdeithasol yn arwain y ffordd. Mae'r 
Gofynion Ansawdd yn hyrwyddo'r defnydd o ddulliau adeiladu modern a systemau gwresogi 
nad ydynt yn defnyddio tanwydd ffosil. I gefnogi ein targed ymhellach, fy mwriad yw y bydd 
cam nesaf cynllun Cymorth i Brynu Cymru a fydd, yn dibynnu ar y cyllid sydd ar gael, yn 
dechrau ym mis Ebrill 2023, yn mynnu bod cartrefi ar gyfer y farchnad yn cael eu hadeiladu 
i'r safon newydd. Bydd hyn yn golygu y gall landlordiaid cymdeithasol cofrestredig ac 
awdurdodau lleol brynu tai 'oddi ar y silff' gan ddatblygwyr ar y farchnad a thrwy hynny, 
gynyddu'r cyflenwad o gartrefi cymdeithasol a fforddiadwy.  
 
I gyd-fynd â hyn, mae'r Rhaglen Tai Arloesol wedi darparu £155m i adeiladu tua 2000 o 
gartrefi cymdeithasol mewn 64 o ddatblygiadau dros y pedair blynedd diwethaf, gan 
ddefnyddio dulliau adeiladu modern ac arloesol ar gyfer tai cymdeithasol carbon isel. Ein 
huchelgais o hyd yw gweld mwy o gartrefi carbon isel yn cael eu hadeiladu gan ddefnyddio 
dulliau modern yn y brif ffrwd fel rhan o raglen gyflenwi graidd y Grant Tai Cymdeithasol. 
Mae ein Rhaglen Lywodraethu yn gwneud nifer o ymrwymiadau i gymunedau yng Nghymru 
sy'n wynebu pwysau penodol o ran fforddiadwyedd o ganlyniad i niferoedd uchel o ail 
gartrefi. Rydym wedi cytuno ar ddull triphlyg i ymateb i'r heriau sy'n wynebu'r cymunedau 
hyn. O ran elfen gymorth y dull gweithredu hwn, caiff rhaglenni tai sydd ar waith yn barod eu 
teilwra a'u targedu fel rhan o becyn i fynd i'r afael â phroblemau fforddiadwyedd, gan brofi 
opsiynau mewn ardal beilot i ddechrau. Bydd Cymorth Prynu, sef cynllun rhannu ecwiti sydd 
ar gael ar gyfer cartrefi sy'n bodoli eisoes, yn rhan o'r pecyn arfaethedig. Mae'r cynllun yn 
golygu y gellir cynnig benthyciad rhannu ecwiti gwerth rhwng 30-50%, a bydd yn adnodd 
allweddol i'w gwneud yn bosibl i bobl leol fforddio prynu cartrefi mewn ardaloedd lle mae 
fforddiadwyedd yn broblem. Rydym hefyd wedi annog ein rhaglen dai a arweinir gan 
gymunedau, Cymunedau yn Creu Cartrefi, a'n Swyddogion Galluogi Tai Gwledig i gynnig 
cyngor a chymorth ynghylch sut y gall eu gwaith mewn cymunedau lleol helpu i fod yn rhan 
o'r pecyn arfaethedig. 
 
Digartrefedd / troi allan a'r pandemig  

 
Mae'r Rhaglen Lywodraethu yn cynnwys ymrwymiad i ddiwygio gwasanaethau digartrefedd 
yn sylfaenol er mwyn canolbwyntio ar atal ac ailgartrefu cyflym. Bydd hyn yn adeiladu ar y 
dull gweithredu cynhwysol a fabwysiadwyd gennym yn ystod y pandemig er mwyn sicrhau 
bod neb yn cael ei adael heb lety na'r cymorth sydd ei angen arno i gadw'n ddiogel. Hyd at 
ddiwedd mis Mai 2021, mae tua 11,500 o bobl wedi cael cymorth i symud i lety dros dro ers 
mis Mawrth diwethaf. Rwy'n hynod o ddiolchgar i staff yn yr awdurdodau lleol a'r trydydd 
sector sy'n gweithio'n ddiflino i gyflawni hyn.  
 
Mae'r data diweddaraf sydd ar gael yn dangos y cafodd 1,094 o bobl ddigartref eu rhoi 
mewn llety dros dro yng Nghymru yn ystod mis Mai 2021, 44 yn llai nag ym mis Ebrill 2021. 



Cafodd 483 o unigolion digartref eu symud i lety hirdymor addas, 52 yn fwy nag ym mis 
Ebrill 2021. Ar 31 Mai 2021, roedd tua 76 o unigolion yn cysgu allan yng Nghymru. Mae hyn 
yn gynnydd o 6 o gymharu â'r 70 o unigolion a oedd yn cysgu allan ar 30 Ebrill 2021. 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i ariannu'r dull gweithredu hwn drwy Gronfa Caledi'r 
awdurdodau lleol ar sail anghenion.  Hawliodd awdurdodau lleol tua £20m o arian 
ychwanegol ar gyfer yr ymateb brys hwn yn ystod 2020/21.  

Rydym hefyd wedi addasu'r ffordd rydym yn gweithio yn ystod y pandemig a bellach mae 
gennym grŵp sefydledig o Reolwyr Cysylltiadau Atal Digartrefedd sy'n gweithio'n agos 
gyda'r holl awdurdodau lleol i gefnogi a hyrwyddo'r agenda atal digartrefedd. Mae'r 
berthynas ddwyffordd reolaidd yn golygu y gallwn ddeall problemau lleol yn well a sicrhau 
bod ein hymatebion polisi yn effeithiol a bod pob ymdrech yn cael ei gwneud i helpu pobl i 
symud o ddigartrefedd i lety diogel, addas.  
 
Er bod y pandemig wedi ein gorfodi i ganolbwyntio ar y rhai oedd eisoes yn ddigartref, 
roedd y sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd hefyd yn golygu ein bod wedi gallu rhoi mesurau 
deddfwriaethol ar waith i gyfyngu ar achosion o droi tenantiaid allan. Fodd bynnag, wrth i'r 
sefyllfa o ran iechyd y cyhoedd wella, caniatawyd i'r rheoliadau a oedd yn cyfyngu ar droi 
allan ddod i ben ddiwedd mis Mehefin. Felly, ers 1 Gorffennaf mae wedi bod yn bosibl troi 
tenantiaid allan mewn achosion lle y byddai cyfyngiadau wedi bod ar hyn cyn hynny. Gan 
fod yr wybodaeth reoli ddiweddaraf a gyhoeddwyd am nifer y bobl ddigartref yn dod o fis 
Mai eleni, nid oes data ar gael eto ar oblygiadau codi'r cyfyngiadau ar nifer y bobl ddigartref.  
 
Mae'r rheoliadau sy'n ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid roi chwe mis o rybudd cyn terfynu 
tenantiaeth yn parhau mewn grym ac nid oes unrhyw benderfyniad wedi'i wneud eto 
ynghylch pa ofynion fydd yn briodol ar ôl i'r rheoliadau presennol ddod i ben ar 30 Medi. 
Caiff y penderfyniad hwn ei wneud yn agosach i'r amser, ar sail sefyllfa'r feirws bryd hynny. 
 
Un mesur ataliol arall rydym wedi'i roi ar waith er mwyn helpu pobl i gadw eu tenantiaethau 
ac atal digartrefedd yw creu'r Grant Caledi i Denantiaid a agorodd i geisiadau ar 15 
Gorffennaf. Mae'r grant £10m hwn, a gyflwynir drwy awdurdodau lleol, yn helpu tenantiaid 
yn y sector rhentu preifat sy'n ei chael hi'n anodd ad-dalu ôl-ddyledion rhent sylweddol sydd 
wedi cronni o ganlyniad i'r pandemig.  
 
Mae'r Grant Caledi i Denantiaid yn disodli'r Benthyciad Arbed Tenantiaeth. Os bydd tenant 
eisoes wedi cael benthyciad drwy'r cynllun hwnnw, caiff y benthyciad ei droi yn grant. Nod y 
Grant Caledi i Denantiaid yw cyrraedd tenantiaid yn y sector rhentu preifat sy'n wynebu 
perygl difrifol o gael eu troi allan ac, felly, ddigartrefedd, a'u helpu i aros yn eu cartrefi.  

 
Rhwng 15 a 31 Gorffennaf, dywedodd awdurdodau lleol fod:  
 

 15 o geisiadau wedi cael eu cyflwyno, gwerth cyfanswm o ychydig llai na £37k 

 1 grant wedi cael ei dalu – £4k 

 5 cais wedi cael eu gwrthod, ond ym mhob achos, gwnaed hyn am fod y tenant 
yn cael budd-daliadau sy'n gysylltiedig â thai – cafodd y ceisiadau eu troi'n 
geisiadau grant am Daliadau Disgresiwn at Gostau Tai.  
 

Er nad oes gennym ffigurau ar gyfer mis Awst eto, gwyddom, yn anecdotaidd, fod nifer y 
ceisiadau wedi cynyddu'n sylweddol mewn rhai ardaloedd. Mae'r wybodaeth y mae 
awdurdodau lleol yn ei chasglu yn cynnwys data ar lefel yr ôl-ddyledion rhent a'r rhesymau 
drostynt; cynaliadwyedd y denantiaeth; cofrestriad y landlord â Rhentu Doeth Cymru; y 
rheswm dros wrthod os yw hynny'n gymwys; p'un a gafodd yr ymgeisydd ei gyfeirio at y 
rhaglen Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai; a ble clywodd yr ymgeisydd am y grant.   
 



Rydym hefyd yn darparu £4.1m arall i awdurdodau lleol eleni i ychwanegu at y Taliadau 
Disgresiwn at Gostau Tai er mwyn helpu'r bobl hynny sy'n cael budd-daliadau sydd wedi'i 
chael hi'n anodd talu eu rhent o ganlyniad i'r pandemig. Mesur ataliol arall yw hwn i helpu i 
gadw pobl yn eu cartrefi ac atal digartrefedd. Bu'n rhaid inni gamu i'r adwy am fod 
Llywodraeth y DU wedi torri'r Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai i awdurdodau lleol eleni ac 
rydym wedi ysgrifennu ati i fynegi ein siom mawr â'r toriadau hyn ar adeg pan fo angen y 
gronfa Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai yn fwy nag erioed. 
 
Diogelwch Adeiladau  
 
Mae Bil Diogelwch Adeiladau Llywodraeth y DU gerbron Senedd San Steffan ar hyn o bryd 
ac mae'n gyfle cynnar i roi pwerau i Weinidogion Cymru a swyddogaethau estynedig i 
awdurdodau lleol fynd i'r afael â llawer o'r beirniadaethau o'r system rheoli adeiladu yng 
Nghymru yn dilyn tân Grenfell. Gan fod safonau adeiladu wedi cael eu datganoli, mae 
cynnig cydsyniad deddfwriaethol wedi cael ei osod yn Senedd Cymru sy'n amlinellu'r 
agweddau hynny ar y Bil a fydd yn gymwys yng Nghymru. 

Fel y gwyddoch, daeth yr ymgynghoriad ar ein Papur Gwyn Adeiladau Mwy Diogel yng 
Nghymru i ben ym mis Ebrill eleni. Rydym wrthi'n adolygu'r ymatebion ac yn bwriadu 
cyhoeddi crynodeb ac ymateb gan y Llywodraeth yn ystod hydref 2021. Bydd hyn yn rhoi 
trosolwg o'r sylwadau a'r mewnwelediadau a ddaeth i law mewn perthynas â'n diwygiadau 
arfaethedig a sut rydym yn bwriadu bwrw ymlaen â'n gwaith ar y Gyfundrefn Diogelwch 
Adeiladau. Caiff cyhoeddiad ar amseriadau'r Bil arfaethedig hwn ei wneud maes o law. 

Rwyf eisoes wedi cyhoeddi y caiff y cynllun Pasbort Diogelwch Adeiladau ei lansio a fydd yn 
galluogi Personau Cyfrifol adeiladau preswyl sy'n uwch nag 11m i gael arian grant i wneud 
gwaith arolygu er mwyn canfod maint unrhyw ddiffygion diogelwch tân yn yr adeilad. Bydd y 
cynllun yn agor i geisiadau yn yr hydref a byddaf yn rhoi rhagor o fanylion am y broses 
gwneud cais cyn gynted â phosibl.  

Mae fy swyddogion hefyd yn gweithio ar becyn o fesurau i helpu lesddeiliaid; mae hyn yn 
cynnwys cronfa adfer i fynd i'r afael â phroblemau'n ymwneud ag adrannu cladin, systemau 
llethu tân a systemau rhybudd gwacáu. Bydd manylion pellach am y cam nesaf hwn o 
gymorth ar gael unwaith y bydd wedi'i gwblhau ac erbyn gwanwyn 2022.  

Rwyf yn bwriadu cynnal digwyddiad bord gron i ddatblygwyr yn nes ymlaen yn yr hydref a 
fydd, gobeithio, yn dwyn ynghyd y rhai sydd eisoes wedi ymgysylltu'n gadarnhaol â mi ar y 
mater pwysig hwn, yn ogystal â dod â datblygwyr mwy amharod i'r bwrdd. Rwyf yn bwriadu 
cyhoeddi enwau'r sawl sy'n amharod i ymuno â mi i drafod diogelwch adeiladau. 

Rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn yr Awdurdodau Lleol a'r Gwasanaeth Tân ac 
Achub i sicrhau bod gennym gymaint o ddata cadarn â phosibl ar adeiladau canolig ac 
uchel iawn. Fel y gallwch werthfawrogi, mae hyn yn aml yn golygu bod yn rhaid i 
berchenogion edrych o dan yr wyneb, yn llythrennol, i amgyffred maint y problemau hynny'n 
llawn. Mewn rhai achosion, bu rhywfaint o amharodrwydd i wneud hynny a dyna pam y 
lansiwyd y cynllun Pasbort Diogelwch Adeiladau er mwyn helpu perchenogion adeiladau, a'r 
Llywodraeth, i gael darlun mwy cyflawn o faint y broblem. 

Wrth gwrs, bydd mynd i'r afael ag argyfwng yr hinsawdd ac argyfyngau byd natur yn sail i 
bopeth y byddwn yn ei wneud yn ystod tymor y Senedd hon. Mae disgwyl i'n strategaeth 
sero-net gael ei chyhoeddi ym mis Hydref a bydd yn nodi sut rydym yn bwriadu mynd i'r 
afael â datgarboneiddio cartrefi ledled Cymru, gan ddefnyddio'r gwersi a ddysgwyd o'n 
rhaglenni arloesol yn y sector tai cymdeithasol. Daw 10 y cant o allyriadau Cymru o'r sector 
preswyl ac, yn yr un modd â sectorau eraill, rwyf yn awyddus i sicrhau bod y 2020au yn 
ddegawd o weithredu i ysgogi'r newidiadau sydd eu hangen arnom. 
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Mewn perthynas ag adroddiad Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, "Cartrefi addas 
ar gyfer y dyfodol: Yr Her Ôl-osod”, gwnaethom ymgysylltu â Swyddfa Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru ynglŷn â'r gwaith a wnaed mewn partneriaeth â'r New 
Economics Foundation a'r Sustainable Design Collective i edrych ar opsiynau ar gyfer 
ariannu'r broses o ddatgarboneiddio tai ym mhob math o ddeiliadaeth. Cynhaliodd 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ddau weithdy (y cyntaf yn canolbwyntio ar y sector 
rhentu preifat a'r sector perchen-feddianwyr, a'r ail yn canolbwyntio ar dai cymdeithasol), 
gyda nifer o randdeiliaid allweddol a helpodd i ddatblygu ei hargymhellion. 
 
Mae'r adroddiad yn amcangyfrif y bydd rhaglen genedlaethol i ddatgarboneiddio'r stoc dai a 
fydd yn helpu i leddfu tlodi tanwydd, yn galw am £14.7bn o fuddsoddiad dros y degawd 
nesaf, ar sail amcangyfrifon cost gan Ysgol Bensaernïaeth Cymru sy'n cynnwys £5.5bn ar 
gyfer tai cymdeithasol, £4.8bn ar gyfer cartrefi mewn tlodi tanwydd, a £4.4bn ar gyfer 
cartrefi yn y sector perchen-feddianwyr a'r sector rhentu preifat ('gallu talu'). Mae'r 
adroddiad yn awgrymu bod angen £5.3bn o arian grant dros gyfnod o 10 mlynedd a daw 
£3.6bn o'r swm hwnnw gan Lywodraeth y DU (drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin a Chronfa 
Seilwaith Carbon Isel) ac £1.7bn gan Lywodraeth Cymru. Mae'r amcangyfrifon hyn yn 
seiliedig ar ddatgarboneiddio cartrefi yn y sector tai cymdeithasol a chyflawni Tystysgrif 
Perfformiad Ynni Gradd A tra bydd y sector rhentu preifat a'r sector perchen-feddianwyr yn 
cyflawni Gradd C. Mae'r adroddiad yn cydnabod y gallai datgarboneiddio drawsnewid 
economi Cymru gan greu diwydiannau, sgiliau a swyddi newydd, sy'n seiliedig ar gadwyni 
cyflenwi lleol ac sy'n cefnogi'r economi sylfaenol.  
 
Nid oes un ateb ariannu syml i'r broses o ddatgarboneiddio tai; yn hytrach, mae'n debygol y 
byddwn yn gweld amrywiaeth o atebion ariannu'n cael eu cynnig ar gyfer gwahanol fathau o 
ddeiliadaethau, a all gynnwys atebion ariannu arloesol. Bydd angen i unrhyw becyn ariannu 
ar gyfer datgarboneiddio tai eistedd ochr yn ochr â gwaith ar strategaeth, ymgysylltu, 
darparu, sgiliau, cadwyni cyflenwi a safonau, ynghyd â fframwaith rheoleiddiol i helpu i 
fandadu'r gwelliant.  Byddwn yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid, gan gynnwys 
Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, er mwyn sicrhau ein bod yn datblygu atebion ariannu 
priodol.  
 
Gall datgarboneiddio tai yng Nghymru wneud cyfraniad sylweddol at helpu Cymru i gyflawni 
ei huchelgais sero-net, ond mae'n her sylweddol. Gellir pennu safonau ar gyfer adeiladau 
newydd er mwyn sicrhau nad ydym yn cloi symiau sylweddol o garbon i mewn, bod cartrefi 
newydd naill ai'n isel o ran carbon neu'n ddi-garbon i'w rhedeg neu, fan lleiaf, fod modd eu 
hôl-osod yn hawdd yn y dyfodol.  
 
Fodd bynnag, mae gennym rywfaint o'r stoc dai hynaf yn Ewrop ac mae 1.4m o gartrefi yn 
bodoli'n barod. Mae datgarboneiddio cartrefi sydd eisoes yn bodoli yn gymhleth; ni allwn 
ailadrodd camgymeriadau'r gorffennol. Bydd ein Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 
arloesol yn ategu gwaith i ddatblygu polisïau ac arferion ôl-osod yn barhaus ym mhob 
sector. Nod y Rhaglen yw deall y cyfuniad gwerth gorau o welliannau o ran adeiladwaith a 
gwagle a gwresogi dŵr ar gyfer eiddo unigol a phennu llwybr tuag at 'sero-net' ar gyfer pob 
cartref.  Mae hyn yn seiliedig ar yr egwyddorion a nodir yn adroddiad yr “Cartrefi Gwell, 
Cymru Well, Byd Gwell”. 
 
Mae'n amhriodol mabwysiadu un dull ôl-osod ar gyfer pob cartref. Yn y gorffennol, mae 
dulliau o'r fath wedi arwain at ymyriadau amhriodol sydd wedi cael effaith niweidiol ar gysur 
preswylwyr ac ansawdd eu cartrefi. Gwnaethom lansio Rhaglen Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio(1) yn 2020-21 gan gefnogi pum cynllun gyda thua £20m. Bydd bron 2,000 o 
gartrefi yn cael eu harolygu ac yn cael 'pasbort cartref' pwrpasol yn arbennig ar eu cyfer a 
fydd yn nodi'r gwaith sydd ei angen er mwyn sicrhau bod pob eiddo yn effeithlon o ran ynni 
a gosod system ynni ddeallus. Mae'r system ynni ddeallus yn cynhyrchu mesuriadau 
sylfaenol er mwyn asesu effaith gwaith effeithlonrwydd ynni dros amser. Bydd hyn yn ein 



galluogi i gyhoeddi gostyngiadau gwirioneddol mewn allyriadau yn y sector yn hytrach nag 
amcangyfrifon. Mae un cynnig gan gonsortia sy'n cynnwys 27 o landlordiaid cymdeithasol 
hefyd yn datblygu Fframwaith caffael drwy bartneriaeth arloesol yn seiliedig ar egwyddorion 
yr economi sylfaenol sy'n cefnogi ein huchelgeisiau ar gyfer yr economi sylfaenol a'r 
economi gylchol. Caiff y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio ei chefnogi gan tua £50m 
yn 2021-22. 
 
Gobeithio bod yr wybodaeth hon yn ddefnyddiol i'r Pwyllgor ac edrychaf ymlaen at drafod y 
materion hyn â chi yn sesiwn y Pwyllgor ar 22 Medi. 
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