
  

Grŵp Trawsbleidiol ar Dlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd Ynni 
Dydd Mercher 26 Medi 2018 12pm 
Ystafelloedd Cynadledda C a D, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd CF10 4PZ 
Cofnodion 
 

Yn bresennol    
Mark Isherwood AC Aelod Cynulliad Nigel Winnan Wales & West Utilities 

Carole Morgan-Jones NEA Nick Speed Centrica 
Bethan Proctor NEA Fflur Lawson Ynni Clyfar GB 
Haf Elgar Cyfeillion y Ddaear Lowri Kenny Ynni Clyfar GB 
Steffan Evans Sefydliad Bevan Liz Dawson Ynni Clyfar GB 
Michael Anderson SSE Rajni Nair Cyngor ar Bopeth 
Kate O'Sullivan Mannau Cynaliadwy Timothy Roberts Cyngor Caerdydd 
Eurgain Powell Swyddfa CD Christina Nascimento Prifysgol Caerdydd 
Jonathan Cosson Cymru Gynnes Andrew Regan Ofgem 
Peter Wong  J Rathbone Phil Dawson E.ON 
Vikki Howells AC Aelod Cynulliad Lesley Griffiths AC Ysgrifennydd y 

Cabinet dros Ynni  
Jon Oates Llywodraeth Cymru    

 
Ymddiheuriadau     
Steve Edwards Wales & West Utilities Andy Davies Canolfan Gynghori 

Speakeasy 
Steve Woosey Canolfan Cyngor Ynni 

Gogledd Cymru  
Llyr Gruffydd AC Aelod Cynulliad 

Brian Canning Arbed am Byth Helen Mary Jones Aelod Cynulliad  
Rebecca Hart  Calor  Allison Cawley  Arbed am Byth 

 
1. Croeso 

 
Croesawodd Mark Isherwood AC y rhai a oedd yn bresennol a dywedodd y byddai Lesley 
Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, yn ymuno â’r 
grŵp am 12:30. 
 
Croesawodd Carole Morgan-Jones (NEA) i roi cyflwyniad ar Fonitor Tlodi Tanwydd y DU 
2018, adroddiad blynyddol sy'n dadansoddi'r polisïau a'r rhaglenni i fynd i'r afael â thlodi 
tanwydd ledled pedair gwlad y DU, ac sy’n nodi lle mae heriau a bylchau.  
 

2. Carole Morgan Jones, Cyfarwyddwr NEA (CMJ) 
 

Dangoswyd fideo 'Nation Frozen' i’r rhanddeiliaid a roddodd drosolwg o'r tywydd oer difrifol 
a gafwyd ledled y DU ddechrau mis Mawrth 2018.  
 
Canolbwyntiodd Monitor 2018 ar ymateb y DU i'r tywydd oer difrifol a gafwyd yn ystod 
gaeaf 2017-18 a dechrau mis Mawrth 2018 o safbwynt sefydliadau a oedd ar y rheng flaen 
yn ystod yr ysbaid o dywydd oer yn cefnogi cleientiaid mewn angen. Dywedodd fod dros 500 
o farwolaethau dros y gaeaf bob blwyddyn yng Nghymru o ganlyniad i gartrefi oer. 



  

 
Amlinellodd CMJ sut yr oedd gwasanaethau rheng flaen yn ymdopi â'r ysbaid o 
dywydd oer a thynnodd sylw at yr hyn a oedd wedi gweithio'n dda yng Nghymru. 
Gweithiodd llawer o sefydliadau yn gadarnhaol ac ar y cyd er mwyn mynd i’r afael â'r galw 
uwch am eu gwasanaethau.  Roedd hyn yn cynnwys staff yn gweithio goramser, 
blaenoriaethu cleientiaid penodol, sefydliadau'n gweithio ar y cyd, a dibynnu ar ewyllys da 
staff a gwirfoddolwyr.  
 
Fodd bynnag, wynebodd sefydliadau nifer o heriau hefyd. Dywedodd dros hanner y 
rhanddeiliaid (59 y cant) y bu cynnydd yn nifer yr aelwydydd ac unigolion yr oedd angen 
cymorth arnynt gan eu sefydliad yn ystod yr ysbaid o dywydd oer, a dywedodd bron 
chwarter (24 y cant) eu bod wedi gweld cynnydd sylweddol. Roedd heriau eraill yn cynnwys 
adnoddau’n cael eu hymestyn, apwyntiadau’n cael eu canslo, a chynnydd yn nifer y 
cleientiaid yr oedd arnynt angen cymorth oherwydd bod y system gwres wedi torri. Roedd y 
tywydd oer wedi achosi llawer o bryder am allu aelwydydd i fforddio eu biliau ynni 
oherwydd bod angen iddynt ddefnyddio mwy o wres. Roedd problem yn enwedig gyda 
chleientiaid ar fesuryddion talu ymlaen llaw yn methu â thalu am ynni atodol oherwydd 
diffyg arian neu amodau tywydd yn effeithio ar eu gallu i fynd i'r siopau, a nododd rhai 
sefydliadau geisiadau ychwanegol i gronfeydd caledi gan nad oedd gan bobl ddigon o gredyd 
ar eu mesuryddion talu ymlaen llaw ac, o ganlyniad, buont heb wres a dŵr poeth yn ystod y 
cyfnod oeraf.    
 
Amlinellodd CMJ argymhellion y Monitor a oedd yn cynnwys yr angen i Lywodraeth Cymru 
ddatblygu cynllun tywydd oer a rhoi cronfa argyfwng ar waith i gefnogi teuluoedd sy’n 
agored i niwed yn ystod cyfnodau o dywydd eithafol. Mae angen y mesurau hyn er mwyn 
mynd i’r afael â thlodi tanwydd a chyrraedd targedau datgarboneiddio Llywodraeth Cymru.   
 

3. Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig  
 

Croesawyd Lesley Griffiths (LG) gan Mark Isherwood AC a amlinellodd fesurau Llywodraeth 
Cymru i wella effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd yng Nghymru o ganlyniad i hynny, gan 
gynnwys mesurau yn y Rhaglen Cartrefi Cynnes (Nest ac Arbed). 
 
Dywedodd LG fod Llywodraeth Cymru wedi comisiynu ymchwil annibynnol i gynorthwyo’r 
gwaith o wneud argymhellion ac ymyriadau. Er bod y strategaeth tlodi tanwydd bresennol 
yn dod i ben eleni, gwnaed ymrwymiad i gyflwyno cynllun newydd i adeiladu ar y cynnydd a 
wnaed ers 2011.  Dywedwyd y byddai'r cynllun hwn yn cynnwys amcanion sy'n 
canolbwyntio ar ganlyniadau ar gyfer y tymor byr, y tymor canolig a‘r tymor hwy, ac y 
byddai'n cyd-fynd â'r agenda datgarboneiddio.  
 
Bydd canlyniadau'r Arolwg Cyflwr Tai ar gael yn fuan a byddant yn llywio cynlluniau'n well i 
fynd i'r afael â thlodi tanwydd. Dywedodd LG ei bod wedi ymrwymo i fynd i'r afael â thlodi 
tanwydd a’i bod wedi ymladd yn galed dros gyllid ar gyfer y cynlluniau effeithlonrwydd ynni, 
ond nid oedd yr arfau i fynd i'r afael â thlodi tanwydd yn llwyr yn nwylo Llywodraeth Cymru.   
 



  

Gofynnodd CMJ a allai rhanddeiliaid gymryd rhan yn y gwaith i ddatblygu'r 
strategaeth tlodi tanwydd newydd. Dywedodd LG y bydd angen arbenigedd a gellir 
cyfrannu ato drwy Jonathan Oates. 
 
Gofynnodd CMJ pa rôl sydd gan ynni cymunedol wrth fynd i'r afael â thlodi tanwydd. 
Dywedodd LG fod tlodi tanwydd yn cael ei ystyried wrth weithio gyda'r grwpiau hyn. 
Cydnabuwyd y gall polisi cynllunio weithiau fod yn rhwystr i brosiectau ynni, a bod angen 
herio hyn gan y dylai fod yn alluogwr. 
 
Dywedodd LG fod angen mwy o arian, ac mai ei hadran hi sydd â’r gyllideb leiaf yn 
Llywodraeth Cymru.  Nid yw'n glir beth fydd yn digwydd ar ôl Brexit o ran cyllid ar gyfer 
cynlluniau effeithlonrwydd ynni. Dywedodd LG fod Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cronfa 
ffyniant gyffredin, ond nid yw wedi nodi sut y caiff ei dyrannu na’i dosbarthu eto.  
 
Datgelodd LG y bydd Llywodraeth Cymru yn datblygu cynllun tywydd oer a bod cyfarfod 
eisoes wedi'i gynnal ag Iechyd Cyhoeddus Cymru i drafod hyn.  
 
Codwyd y ffaith bod mesuryddion deallus o fudd yn ystod tywydd oer eithafol, gan nad oedd 
angen i ddeiliad tŷ adael y tŷ er mwyn cael ynni atodol. Yn ogystal, gellir gwneud cais brys 
am gredyd ar-lein.  Mae Ynni Clyfar GB yn gweithio'n galed i ledaenu'r neges am fesuryddion 
deallus. 
 
 

4. Unrhyw Fater Arall 
 
Dywedodd Mark Isherwood AC bod pob plaid yng Nghymru yn cytuno y dylai Cymru gael 
cyfran benodol o'r gronfa ffyniant gyffredin. Fodd bynnag, mae rhai yn San Steffan yn credu 
y dylai Cymru orfod gwneud cais am gyllid. 
  
Bydd Mark Isherwood AC yn cynnal digwyddiad galw heibio Ynni Clyfar GB yn y Senedd ar 3 
Hydref. 
 
Soniodd CMJ fod Energy UK yn cynnal digwyddiad ar 2 Tachwedd. Rhagor o fanylion i ddilyn 
pan fyddant ar gael.     
 
Gofynnwyd i’r rhanddeiliaid nodi dyddiad yn eu dyddiadur ar gyfer cynhadledd tlodi 
tanwydd Cymru a gynhelir ar 14 Chwefror 2019 ym Maes Criced Gerddi Sophia yng 
Nghaerdydd Caerdydd.   
 
Bydd NEA Cymru yn lansio ei Ymgyrch Cartrefi Cynnes ar 21 Tachwedd yn y Senedd.  Bydd y 
digwyddiad yn arddangos gwaith cydweithredol sy’n mynd rhagddo yng Nghymru i 
Aelodau’r Cynulliad a'r cymorth sydd ar gael i etholwyr. Bydd gwahoddiad yn dilyn. 
 
Awgrymodd MI y dylid ysgrifennu llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet i ddiolch iddi am ei 
phresenoldeb yng nghyfarfod y grŵp  trawsbleidiol ac i ail-bwysleisio’r negeseuon allweddol 
yn y Monitor Tlodi Tanwydd. Cytunwyd ar hyn. 
 



  

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 22 Mai 2018.  Nid 
oedd materion yn codi.   
 
Bydd cyfarfod nesaf y Grŵp Trawsbleidiol ar 12 Rhagfyr 2018, Tŷ Hywel, 12pm. 


