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Y gofyniad.....

• Sut i ddatgarboneiddio 1.4 miliwn o gartrefi 
80% 95% erbyn 2050 drwy raglen ôl-osod 
newydd i arbed ynni i ddechrau yn 2021

• Sicrhau cartrefi fforddiadwy, cysurus ac agos 
at fod yn ddi-garbon i bob deiliadaeth.
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…….a thlodi tanwydd

• Roedd 155,000 o aelwydydd yn byw 

mewn tlodi tanwydd. Mae hyn yn 

cyfateb i 12% o holl aelwydydd Cymru.

• Mae aelwydydd sy'n byw mewn eiddo 

hŷn yn fwy tebygol o fod yn dlawd o 

ran tanwydd. Roedd 20% o'r 

aelwydydd oedd yn byw mewn 

anheddau a adeiladwyd cyn 1919 yn 

dlawd o ran tanwydd.

• Roedd 43% o'r aelwydydd oedd yn

byw mewn eiddo sydd ag 

effeithlonrwydd ynni is (EPC Band F a 

G) yn dlawd o ran tanwydd o gymharu 

â 5% o'r aelwydydd sy'n byw mewn 

eiddo band B i C.
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Grŵp Annibynnol



Argymhellion y Grŵp

1. Gwneud ymrwymiad 30 mlynedd a 
chadw ato – pob plaid wleidyddol

2. Gosod targedau ymestynnol 
uchelgeisiol i fodloni ein dyletswydd 
gyfreithiol gan gynnwys targed o EPC 
Band A ar gyfer cartrefi dan 
berchnogaeth gymdeithasol a chartrefi 
mewn tlodi tanwydd erbyn 2030.

3. Rhoi'r cymorth a'r systemau cyflawni 
cywir yn eu lle ar draws pob deiliadaeth

4. Dod o hyd i systemau cyllido effeithiol 
ar gyfer bob deiliadaeth a'u rhoi ar waith, 
gan gynnwys 'ailffocysu' gwaddol a 
chymorth i Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig traddodiadol. 

5. Casglu data a gwybodaeth am gyflwr y 
stoc dai i lywio penderfyniadau'r dyfodol a 
monitro cynnydd.

6. Profi a chyflwyno atebion newydd i 
ddatgarboneiddio cartrefi

7. Manteisio i'r eithaf ar gysylltiadau gyda 
chymunedau, rhwydweithiau, cymdeithasau a 
sefydliadau trydydd sector i gyrraedd 
targedau i helpu i ddatgarboneiddio cartrefi. 



Y camau nesaf…..

• Gweinidogion yn ymateb yr wythnos hon -

cefnogaeth drawsbleidiol 

• Eisoes yn dechrau datblygu rhaglenni 

gyda rhanddeiliaid 

• Gweithredu yn nhymor newydd y 

Llywodraeth - Haf 202 


