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Jenny Rathbone AS  
Cadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol 
Senedd Cymru

13 Ebrill 2022 

Annwyl Jenny, 

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ddydd Llun 21 
Mawrth 2022, cytunais i ddarparu rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor i'ch helpu gyda'ch 
trafodaethau fel rhan o'r ymchwiliad i dlodi tanwydd a'r Rhaglen Cartrefi Cynnes.  

Yn fy nhystiolaeth ysgrifenedig, cyfeiriais at gyngor gan y National Energy Action yn 
awgrymu y bydd y cynnydd yn y terfyn ar brisiau tariff diofyn ac amrywiol ar gyfer ynni 
domestig a ddaeth i rym ar 1 Ebrill yn golygu y gallai mwy na 280,000 o aelwydydd yng 
Nghymru fod mewn tlodi tanwydd. Roedd hyn yn cynrychioli 100,000 o aelwydydd eraill ers 
mis Hydref 2021 a chynnydd o 80% o'i gymharu ag amcangyfrifon Llywodraeth Cymru ar 
gyfer 2018.  

Eglurais fod Llywodraeth Cymru wedi comisiynu'r Sefydliad Ymchwil Adeiladu i roi cyngor ar 
y lefelau amcangyfrifedig o dlodi tanwydd yng Nghymru. Mae'r erthygl penawdau ystadegol 
wedi'i chyhoeddi heddiw a bydd o ddiddordeb wrth i'r Pwyllgor ystyried y dystiolaeth fel rhan 
o'r ymchwiliad i dlodi tanwydd a'r Rhaglen Cartrefi Cynnes.   

Mae'r asesiad diweddaraf hwn o'r sefyllfa ar ôl i'r cap ar brisiau ar 1 Ebrill gynyddu, er ei fod 
yn debygol o fod yn oramcangyfrif, yn destun pryder. Er gwaethaf ymdrechion cyson a dwys 
y Llywodraeth hon, mae'n awgrymu bod y cynnydd yn y cap ar brisiau ynni domestig, 
ynghyd â'r cynnydd mewn costau olew gwresogi, yn golygu y gallai hyd at 45% (614,000) o 
holl aelwydydd Cymru fod mewn tlodi tanwydd gan ddefnyddio ein mesur o 10%. O'r 
aelwydydd hyn, gallai hyd at 115,000, neu 8% o'r holl aelwydydd fod mewn tlodi tanwydd 
difrifol, gan wario 20% neu fwy o incwm eu haelwyd ar ynni domestig.  

Yr wyf wedi rhannu'r cyngor hwn gyda Llywodraeth y DU, gan eu hannog unwaith eto i 
gymryd camau i liniaru y baich hwn ar gyllid cartrefi na ellir ei reoli.  
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Addewais i roi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor am ddau fater ychwanegol, gwiriwr 
cymhwysedd Nyth y Rhaglen Cartrefi Cynnes a'r Adroddiadau Blynyddol ar Nyth ac Arbed, 
a baratowyd gan Pennington Choices Ltd.  
 
Mae fy swyddogion wedi bod yn gweithio'n agos gyda Nwy Prydain a'r Ymddiriedolaeth 
Arbed Ynni i sicrhau bod y gwiriwr effeithlonrwydd a chymhwysedd ynni yn cael ei gyhoeddi 
ar wefan Nyth erbyn diwedd mis Mai fan bellaf. Bydd hyn yn caniatáu i ddeiliaid tai geisio 
cyngor annibynnol am y camau y gellir eu cymryd i arbed ynni, ac a yw deiliaid tai yn 
debygol o fod yn gymwys i gael mesurau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim drwy ein 
Cynllun Nyth Rhaglen Cartrefi Cynnes.   
 
Yn olaf, mae'n bleser gennyf amgáu copi o'r Adroddiadau Blynyddol diweddaraf, a 
baratowyd gan Pennington Choices Ltd mewn perthynas â chynlluniau Nyth ac Arbed y 
Rhaglen Cartrefi Cynnes.  
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Jane Hutt AS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
 


