
Grŵp Trawsbleidiol ar Dlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd Ynni: cofnodion 12 Rhagfyr 2018 

Yn bresennol    

Mark Isherwood AC Aelod Cynulliad Stuart Neil  Cyfleustodau Cymru 
a'r Gorllewin 

Carole Morgan-
Jones 

NEA Cymric  Rajni Nair Cyngor ar Bopeth 
Cymru 

Bethan Proctor NEA Cymru  Andrew Regan Ofgem 

Ben Saltmarsh NEA Cymru  Lowri Kenny Smart Energy GB 

Neville Rookes Cymdeithas 
Llywodraeth Leol 
Cymru 

Simon Lannon  Ysgol Pensaernïaeth 
Cymru 

Timothy Roberts Cyngor Caerdydd  Dawn Shakespeare Ffederasiwn 
Cyflenwyr Petrolewm  

Michael Anderson SSE Mike Hedges  Aelod Cynulliad  

Dave Gittens Hafren Gwy  Matthew Norman Cymdeithas 
Landlordiaid Preswyl 

 

Ymddiheuriadau     

Phil Dawson E.ON Nick Speed  Centrica 

Christina Nascimento Prifysgol Caerdydd  Amanda Biss Egnida Cyfyngedig  

Kirsty Williams  Aelod Cynulliad  Jonathan Cossan  Cymru Gynnes  

Sophia Haywood UKLPG Llyr Gruffydd  Aelod Cynulliad  

 
1. Croeso  
 
Croesawodd Mark Isherwood (MI) aelodau a rhanddeiliaid i'r cyfarfod.  Nododd Carole Morgan-
Jones (CMJ) yr ymddiheuriadau a dderbyniwyd.  Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod diwethaf.  
Nododd CMJ ymateb Lesley Griffiths, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig i gais y grŵp i fod yn rhan o’r gwaith o ddatblygu strategaeth newydd ar dlodi tanwydd 
Llywodraeth Cymru.   
 
2. Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol  
 
Darparwyd copïau o'r adroddiad blynyddol ar gyfer 2017-18 i'r rhai a oedd yn bresennol a 
darllenwyd yr Adroddiad Ariannol gan CMJ.   
 
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r grŵp wedi clywed gan ystod o siaradwyr am y cap ar brisiau ar 
gyfer mesuryddion rhagdalu a’r tariff diogelu; cyflwyno mesuryddion deallus yng Nghymru; y cynllun 
tlodi tanwydd Nest newydd; ac Argymhellion Monitro Tlodi Tanwydd y DU 2018.  Roedd 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig hefyd yn y cyfarfod ym mis Medi 
2018.   

 
3. Ethol Cadeirydd ac Ysgrifennydd  

 
Enwebwyd MI AC gan Mike Hedges AC ar gyfer cadeiryddiaeth y grŵp.  Ni chafwyd 
enwebiadau eraill.  Eiliwyd hyn gan Andy Regan (AR). Enwebodd Mike Hedges AC NEA 
Cymru fel ysgrifennydd y grŵp (CMJ a Bethan Proctor). Eiliwyd hyn gan AR.  



 
4. Cynllun Blaenoriaeth Tywydd Oer  
 
Cyflwynwyd Dawn Shakespeare (DS) o Ffederasiwn Cyflenwyr Petrolewm (FPS) gan MI i 
wneud cyflwyniad ar y Cynllun Blaenoriaeth Tywydd Oer. 
 
Dywedodd DS fod Cymru wledig yn dibynnu ar olew ar gyfer gwresogi, a chan fod 50,000 o 
farwolaethau ychwanegol y gaeaf diwethaf, mae'r FPS yn cydnabod pwysigrwydd 
blaenoriaethu'r rhai mwyaf agored i niwed. Esboniodd DS mai'r her i'r FPS oedd nodi pwy 
sydd i'w ddosbarthu yn fregus, a pha gymorth oedd ei angen.  Roedd y Rheoliad Gwarchod 
Data Cyffredinol (GDPR) yn broblem; dywedodd DS ei fod yn rhwystro gwybodaeth rhag cael 
ei rannu. 
 
O ran bod yn gymwys i'r Cynllun Blaenoriaeth Tywydd Oer, penderfynodd yr FPS 
flaenoriaethu unrhyw un dros 75 oed. Yng Nghymru, mae 114,000 o gartrefi yn defnyddio 
olew gwresogi, ac mae 45 y cant o'r rheini sydd dros 60 oed yn berchen ar eu cartref eu 
hunain mewn ardaloedd heb nwy o’r brif gyflenwad. Oherwydd y GDPR, mae'n rhaid i 
ddeiliaid tai ddewis ymuno â’r cynllun.  Dywedodd DS fod hyn yn achosi problem gan nad yw 
rhai pobl hŷn am nodi eu hunain fel rhai bregus.  Hyrwyddir y Cynllun Blaenoriaeth Tywydd 
Oer ar gyfryngau cymdeithasol, ac ar y wefan - www.coldewatherpriority.co.uk.  Rhaid i 
ddeiliaid tai gysylltu â'u dosbarthwr lleol i ymuno â'r cynllun. 
 
Mae'r cynllun yn un gwirfoddol ac mae'n cynnig blaenoriaethu cyflenwadau i gleientiaid sy’n 
rhan o’r cynllun ar adegau o dywydd oer. Mae gan yr FPS 9 aelod yng Nghymru, wedi'u 
rhannu rhwng y gogledd a’r de. Mae'r cynllun yn addo cefnogi pobl fregus mor gyflym â 
phosibl. Mae rhai aelodau yn ymestyn y cynllun i gynnwys cefnogaeth i gynnwys pobl sy'n 
byw mewn tlodi tanwydd, ond nid pob un. 
 
5. Cwestiynau 
 
CMJ: Sut mae'r FPS yn diffinio ‘ ar adegau o dywydd oer' h.y. a oes rhaid i'r tymheredd fod 
yn is na gradd Celsius benodol?   
DS: Nac oes, os bydd person oedrannus yn teimlo'n oer unrhyw adeg o'r flwyddyn a bod 
aelod yn cael ei alw, bydd yn cael ei flaenoriaethu.  
 
Michael Anderson SSE: Pa gamau rhagweithiol a gymerir cyn i'r tywydd oer gyrraedd? 
DS: Mae ymgyrch 'prynu olew yn gynnar', sy’n annog preswylwyr i baratoi ar gyfer y gaeaf. 
Gwneir cyflenwadau wedi'u cynllunio, os gwyddys bod tywydd gwael yn dod. 
 
Ben Saltmarsh: Pa mor hir mae'r cynllun wedi bod yn rhedeg ac a oes unrhyw uchelgais i 
ymestyn y cynllun? 
DS: Lansiwyd y cynllun yn 2016. GDPR yw'r broblem fwyaf i ymestyn y cynllun, gan na ellir 
nodi'n awtomatig pwy sy'n agored i niwed. 
 
AR: A yw aelodau'n helpu cwsmeriaid i gydbwyso costau gwresogi trwy gydol y flwyddyn? 
DS: Mae cynlluniau cyllidebu ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o gwsmeriaid.     
 

http://www.coldewatherpriority.co.uk/


AR: A oes modd i FPS gael dull o gofrestru pobl i'r PSR? 
DS: Os na all aelodau helpu, bydd yr FPS yn cyfeirio ymlaen i asiantaethau eraill. Rhaid 
cynnal y sgwrs hon dros y ffôn, ac ni all gyrwyr tanciau olew gael y sgwrs hon gyda deiliad 
cartref.  
 
CMJ: Nid yw cyflenwyr olew gwresogi yn cael eu rheoleiddio fel cyflenwyr ynni eraill, beth 
yw eich barn chi ar y galwadau am reoleiddio? 
DS – Ar gyfer rhai pethau, byddai'n gwneud pethau'n haws. Fodd bynnag, mae'n ddiwydiant 
anodd ei reoleiddio a gallai olygu bod dosbarthwyr yn mynd i’r wal, a dyma'r cyflenwyr a 
fydd yn darparu'r cyflenwadau y tu allan i oriau arferol. 
DS - Mae dewisiadau amgen i olew a allai fod â llai o garbon, ond maent yn ddrutach. Mae 
FPS yn gweithio ar ffyrdd o gynhyrchu tanwydd glanach.  
 
Rajni Nair (RN): Sut ydych chi'n cyfeirio deiliaid tai? 
DS: Mae'r wefan a'r cyfryngau cymdeithasol yn cael eu defnyddio, a sôn ar lafar . Mae angen 
presenoldeb mwy o ddefnyddwyr. 
 
MI: Sut all yr FPS ddarparu atgyfeiriadau? 
DS: Os yw deiliad y tŷ dros 75 oed, gall ymuno â'r cynllun.  Fel arall, y cyfan y gall FPS ei 
wneud yw cysylltu â'r cyflenwyr lleol yn yr ardal.  
 
MI: A oes cynllun cyfun ar gael?  
DS: Mae'r cyflenwyr yn cystadlu â'i gilydd, ac felly byddai'n anodd iddynt weithio gyda'u 
gilydd.  
 
Mathew Norman: A oes deiliadaeth nodweddiadol? 
DS: Yn bennaf, eiddo preifat, categori D, eiddo hŷn heb eu hinsiwleiddio. 
 
6. Y wybodaeth ddiweddaraf  
 
Rhoddodd MI ddiweddariad ar ddatblygiadau diweddar.  Roedd y rhain yn cynnwys:  
 

• Arolwg Cyflwr Tai Cymru - cyhoeddwyd y canlyniad pennawd cyntaf ym mis Rhagfyr, a 
nododd, yn 2017/18, y byddai'r band effeithlonrwydd ynni cyfartalog wedi gwella o Fand 
E i Band D. Mae ystadegau Tlodi Tanwydd ar eu ffordd ym mis Ebrill. 

• Mae ystadegau marwolaethau ychwanegol ar gyfer gaeaf 2017/18 wedi cael eu 
rhyddhau; cafwyd 3,400 o farwolaethau ychwanegol yng Nghymru, y nifer fwyaf ers 
gaeaf 1975/76. Bydd dros 1,000 o'r marwolaethau hyn yng Nghymru yn cael eu 
priodoli'n uniongyrchol i gartref oer.  

• Cyhoeddodd y Swyddfa Archwilio Genedlaethol adroddiad ar fesuryddion deallus, gan 
nodi nad yw'r targed yn debygol o gael ei gyrraedd erbyn 2020.  

 
7. Unrhyw fater arall   
 
Soniodd AR fod strategaeth bregusrwydd defnyddwyr Ofgem ar ei ffordd ym mis Mehefin a 
gallai fod yn bwnc trafod posibl yn un o gyfarfodydd y grŵp yn y dyfodol.  Yn ogystal, mae'r 
cynigion ar reolaethau prisiau rhwydwaith i'w cyhoeddi yn dilyn ymgynghoriad.  



 
Dywedodd RN fod gan Gyngor ar Bopeth brosiect 'Gwres Cymru' a ariennir gan Nwy Prydain, 
a bod hwn yn cefnogi'r rhai sydd fwyaf mewn perygl o fyw mewn cartref oer. 
 
Bydd dyddiad cyfarfod nesaf y grŵp trawsbleidiol yn cael ei gylchredeg unwaith y bydd 
wedi'i gadarnhau. 
 


