
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.   

25 Tachwedd 2022 

Ein cyf/Our ref JJ/02502/22 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd y Pwyllgor Deisebau  
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1SN 

Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr ar 1 Tachwedd ynghylch Deiseb rhif P-06-1314 sy’n gofyn am 
grantiau i inswleiddio holl gartrefi Cymru rhag oerfel a gwres.  

Er ein bod yn cydnabod bod angen i bob cartref yng Nghymru fod wedi’i inswleiddio’n 
ddigonol, mae Gweinidogion wedi cytuno i roi blaenoriaeth i ddatgarboneiddio tai 
cymdeithasol trwy neilltuo arian i landlordiaid cymdeithasol trwy’r Rhaglen ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio (ORP). Mae inswleiddio’n elfen bwysig o gyfres o fesurau.  Rydym am 
ddechrau gyda thai cymdeithasol cyn symud at fathau eraill o dai gan mai dyna lle mae 
gennym y dylanwad mwyaf.  

Mae’r ORP eisoes wedi talu am werth tua £60 miliwn o waith ac mae £60 miliwn arall wedi’i 
ymrwymo ar gyfer eleni a £70 miliwn bras bob blwyddyn am y ddwy flynedd nesaf.  

Mae neilltuo arian yr ORP trwy landlordiaid cymdeithasol yn cefnogi trywydd ‘profi a dysgu’ 
ar gyfer sut i ddatgarboneiddio cartrefi’n effeithiol ac effeithlon.  Yn ogystal â gwerthuso 
agweddau technegol a thenantiaid, caiff gwir gostau eu monitro a’u defnyddio ar gyfer llunio 
modelau ar gyfer datgarboneiddio tai preswyl yn y dyfodol sy’n cynnwys gwahanol fathau o 
inswleiddio.  Bydd hynny’n fan cychwyn ar gyfer datgarboneiddio ac inswleiddio cartrefi 
mewn sectorau eraill o 2023.  

Yng Nghymru, mae gennym hanes cryf o gydweithio â landlordiaid cymdeithasol i ddarparu 
cartrefi o ansawdd uchel ar gyfer ein teuluoedd a chymunedau mwyaf bregus. Rydym am 
ddefnyddio’r berthynas lwyddiannus honno i sicrhau ein bod, mewn marchnad newydd sy’n 
newid yn gyflym, yn gallu bod yn siŵr bod ein cynlluniau o ansawdd uchel ac yn briodol.  
Bydd gweithio â’r sector tai cymdeithasol yn gyntaf yn helpu hefyd i feithrin sgiliau ac yn 
rhoi’r cyfle i ddatblygu’r deunyddiau a’r cadwyni cyflenwi diogel fydd eu hangen i 
ddatgarboneiddio cartrefi Cymru ar raddfa fawr yn gyflym. 
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Mae’n amlwg, o ran ôl-osod, nad oes atebion syml ac yn wir, nid oes un ateb ar gyfer ein 
stoc dai ni yma yng Nghymru.  O gofio hynny, rydym yn benderfynol o ddod i ddeall y 
problemau cystal ag y gallwn ac ymrwymo i weithio gyda phartneriaid ar draws y sector i 
sicrhau ein bod yn gweithio ar sail y dystiolaeth, a bod ein hamcanion, er yn uchelgeisiol, yn 
ymarferol.  

Rydyn ni’n casglu tystiolaeth a data sylfaen o’r cartrefi sydd wrthi’n cael eu hôl-osod nawr.  
Byddwn yn defnyddio’r data i fesur effaith ein gwaith.  Dim ond trwy ddefnyddio tystiolaeth y 
gallwn fod yn siŵr ein bod yn buddsoddi yn y dyfodol mewn atebion rydyn ni’n gwybod fydd 
yn gweithio mewn cartrefi gwahanol a sectorau gwahanol.  

Mae datgarboneiddio ac inswleiddio cartrefi preifat, sef y rheini yn y sector rhentu preifat a’r 
sector perchennog-feddiannydd, yn fater lawer cymhlethach.  Rydyn ni’n gwybod y bydd 
angen modelau ariannu newydd i dalu am ddatgarboneiddio’r cartrefi hyn, na all 
Llywodraeth Cymru ysgwyddo’r costau i gyd ac y bydd angen i Lywodraeth y DU a’r sector 
preifat gyfrannu. Ond rydyn ni’n ffyddiog y gall y gwersi y bydd ORP a chynlluniau eraill a’r 
system ehangach yn eu dysgu i ni yn ein rhoi mewn sefyllfa gref i ddechrau gweithio mewn 
sectorau eraill.  

Mae cynllun NYTH Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig cymorth. I allu cael pecyn i wella 
ynni’r cartref, rhaid i’r perchennog fodloni amodau penodol sy’n cael eu disgrifio yn y 
Rheoliadau Cynlluniau Effeithlonrwydd Ynni Cartref. Mae’r amodau hynny’n cynnwys y 
gofyn eu bod yn byw gyda rhywun sy’n derbyn budd-dâl cymwys sy’n destun prawf modd 
(MTB), eu bod yn byw mewn cartref sy’n eiddo preifat neu’n cael ei rentu’n breifat; ac yn 
byw mewn cartref drud ar ynni (Tystysgrif Ynni (EPC) gradd E, F neu G). 

Rydyn ni’n dal i fuddsoddi yn ein Rhaglenni Cartrefi Clyd a sefydlwyd yn 2010.  Maen nhw’n 
cynnig mesurau arbed ynni yn y cartref gan gynnwys eu hinswleiddio, ar sail argymhellion o 
asesiad o’r tŷ cyfan, ac a fydd yn cwrdd ag anghenion y perchennog a’r cartref orau.  

Mae dros 67,100 o aelwydydd wedi elwa ar y Rhaglen ers ei lansio a rhwng £5,000 a 
£12,000.  Mae’r Rhaglen yn helpu aelwydydd ar incwm is sy’n ei chael hi’n anodd cadw 
cartref clyd am bris y gallan nhw ei fforddio.  Mae’r Rhaglen gyfredol yn para tan fis Mawrth 
2023. 

Yn gywir, 

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


