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2019Rhagair 
y Gweinidog
Mae cartre� da yn helpu i greu 

cymunedau cydlynus sy'n gweithredu'n 

dda lle y gall pawb chwarae rhan. Mae 

ein Rhaglen Cartre� Clyd yn parhau i 

wneud cyfraniad sylweddol i wella 

ansawdd ein cartre�, gan gefnogi pobl 

sy'n parhau i'w chael hi'n anodd talu 

costau ynni eu cartref, a hefyd gyfrannu 

at ein huchelgeisiau i leihau allyriadau 

carbon i'n hamgylchedd naturiol.

 

Fel rhan o Raglen Cartre� Clyd, mae 

Cynllun Arbed Cartre� Clyd Llywodraeth 

Cymru wedi bod yn gwella 

e�eithlonrwydd ynni cartre� ers 2009, 

gan eu gwneud yn lleoedd cynhesach a 

mwy cy�orddus. Mae'r Cynllun wedi 

parhau i gefnogi rhai o'r bobl sydd 

fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas 

drwy wella eu gallu i wrthsefyll salwch y 
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gellid ei osgoi a thrwy atal 

marwolaethau cynamserol. Mae creu 

cartref cy�orddus hefyd yn cefnogi ein 

plant er mwyn rhoi'r dechrau gorau 

iddynt mewn bywyd i'w helpu i wireddu 

eu llawn botensial.

   

Hwn yw'r adroddiad blynyddol cyntaf a 

gyhoeddwyd gan Arbed am Byth, sydd 

wedi ennill y contract i gy�awni 

gwelliannau e�eithlonrwydd ynni 

cartref mewn ardaloedd y nodwyd fel 

eu bod yn wynebu mwy o risg o fethu â 

chynnal amgylchedd diogel a 

chy�orddus yn y cartref am gost 

�orddiadwy. Gan ddysgu'r gwersi o 

Gynlluniau blaenorol a'u rhoi ar waith, 

mae'r Cynllun newydd hwn yn 

canolbwyntio ar y cwsmer, gan 

adlewyrchu gwelliannau i'r cyngor a'r 

diogelwch i ddefnyddwyr, safonau a 

phrosesau sicrhau ansawdd 

cynhyrchion, ynghyd â phrosesau 

monitro a gwerthuso gwell.

 

Yn y �wyddyn gyntaf hon, darparwyd 

cyllid gwerth mwy nag £1.2m gan y 

Llywodraeth, a oedd o fudd i bobl sy'n 

byw mewn 145 o gartre� drwy wella 

e�eithlonrwydd ynni eu cartre�. Rwyf 

yn disgwyl i'r Cynllun hwn gy�awni 

llawer mwy o welliannau i gartre� 

Cymru yn y blynyddoedd sydd i ddod.

 

Yn 2008, amcangyfrifwyd bod 332,000 

o gartre� mewn tlodi tanwydd o dan y 

di�niad o incwm llawn, sef 26% o'r holl 

gartre�. O dan y di�niad o incwm 

sylfaenol, roedd tua 356,000 o gartre� 

mewn tlodi tanwydd, sef 28% o'r holl 

gartre�. Mae'r amcangyfrifon 

diweddaraf sy'n seiliedig ar Holiadur 

Amgylchiadau Tai Cymru a gynhaliwyd 

yn 2018 yn awgrymu bod 155,000 o 

gartre� yn parhau i fyw mewn tlodi 

tanwydd, sef 12% o'r holl gartre� yng 

Nghymru.  Bydd cynnal y pwysau tuag i 

lawr ar dlodi tanwydd drwy ein Cynllun 

Cartre� Clyd yn sicrhau ein bod yn 

gallu lleihau ymhellach nifer y bobl sy'n 

parhau i fyw mewn cartre� oer 

yn ystod y gaeaf.

Mae Cynllun Arbed yn parhau i wneud 

cyfraniad gwerthfawr at ein 

hymdrechion i leihau allyriadau carbon 

o gartre� yng Nghymru. Un o'r heriau 

datgarboneiddio mwyaf rydym yn eu 

hwynebu yn ystod y tri degawd nesaf 

yw sicrhau bron dim allyriadau carbon o 

adeiladau. Er nad cynllun 

datgarboneiddio yw Arbed yn bennaf, 

ni ellir bychanu'r buddiannau carbon 

uniongyrchol y mae'r Cynllun hwn yn eu 

cyfrannu at ein hymdrechion ehangach 

i ddatgarboneiddio tai. Bydd y dull 

gweithredu newydd rydym wedi'i 

fabwysiadu yn y Cynllun hwn ar gyfer 

dull system gyfan o weithredu o ran 

ôl-�tio tai yn darparu amlinelliad 

amhrisiadwy o'r �ordd orau y gallwn 

ddatgarboneiddio tai yn y 

blynyddoedd sydd i ddod. 
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Mae cartre� da yn helpu i greu 

cymunedau cydlynus sy'n gweithredu'n 

dda lle y gall pawb chwarae rhan. Mae 

ein Rhaglen Cartre� Clyd yn parhau i 

wneud cyfraniad sylweddol i wella 

ansawdd ein cartre�, gan gefnogi pobl 

sy'n parhau i'w chael hi'n anodd talu 

costau ynni eu cartref, a hefyd gyfrannu 

at ein huchelgeisiau i leihau allyriadau 

carbon i'n hamgylchedd naturiol.

 

Fel rhan o Raglen Cartre� Clyd, mae 

Cynllun Arbed Cartre� Clyd Llywodraeth 

Cymru wedi bod yn gwella 

e�eithlonrwydd ynni cartre� ers 2009, 

gan eu gwneud yn lleoedd cynhesach a 

mwy cy�orddus. Mae'r Cynllun wedi 

parhau i gefnogi rhai o'r bobl sydd 

fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas 

drwy wella eu gallu i wrthsefyll salwch y 

gellid ei osgoi a thrwy atal 

marwolaethau cynamserol. Mae creu 

cartref cy�orddus hefyd yn cefnogi ein 

plant er mwyn rhoi'r dechrau gorau 

iddynt mewn bywyd i'w helpu i wireddu 

eu llawn botensial.

   

Hwn yw'r adroddiad blynyddol cyntaf a 

gyhoeddwyd gan Arbed am Byth, sydd 

wedi ennill y contract i gy�awni 

gwelliannau e�eithlonrwydd ynni 

cartref mewn ardaloedd y nodwyd fel 

eu bod yn wynebu mwy o risg o fethu â 

chynnal amgylchedd diogel a 

chy�orddus yn y cartref am gost 

�orddiadwy. Gan ddysgu'r gwersi o 

Gynlluniau blaenorol a'u rhoi ar waith, 

mae'r Cynllun newydd hwn yn 

canolbwyntio ar y cwsmer, gan 

adlewyrchu gwelliannau i'r cyngor a'r 

diogelwch i ddefnyddwyr, safonau a 

phrosesau sicrhau ansawdd 

cynhyrchion, ynghyd â phrosesau 

monitro a gwerthuso gwell.

 

Yn y �wyddyn gyntaf hon, darparwyd 

cyllid gwerth mwy nag £1.2m gan y 

Llywodraeth, a oedd o fudd i bobl sy'n 

byw mewn 145 o gartre� drwy wella 

e�eithlonrwydd ynni eu cartre�. Rwyf 

yn disgwyl i'r Cynllun hwn gy�awni 

llawer mwy o welliannau i gartre� 

Cymru yn y blynyddoedd sydd i ddod.

 

Yn 2008, amcangyfrifwyd bod 332,000 

o gartre� mewn tlodi tanwydd o dan y 

di�niad o incwm llawn, sef 26% o'r holl 

gartre�. O dan y di�niad o incwm 

sylfaenol, roedd tua 356,000 o gartre� 

mewn tlodi tanwydd, sef 28% o'r holl 

gartre�. Mae'r amcangyfrifon 

diweddaraf sy'n seiliedig ar Holiadur 

Amgylchiadau Tai Cymru a gynhaliwyd 

yn 2018 yn awgrymu bod 155,000 o 

gartre� yn parhau i fyw mewn tlodi 

tanwydd, sef 12% o'r holl gartre� yng 

Nghymru.  Bydd cynnal y pwysau tuag i 

lawr ar dlodi tanwydd drwy ein Cynllun 

Cartre� Clyd yn sicrhau ein bod yn 

gallu lleihau ymhellach nifer y bobl sy'n 

parhau i fyw mewn cartre� oer 

yn ystod y gaeaf.

Mae Cynllun Arbed yn parhau i wneud 

cyfraniad gwerthfawr at ein 

hymdrechion i leihau allyriadau carbon 

o gartre� yng Nghymru. Un o'r heriau 

datgarboneiddio mwyaf rydym yn eu 

hwynebu yn ystod y tri degawd nesaf 

yw sicrhau bron dim allyriadau carbon o 

adeiladau. Er nad cynllun 

datgarboneiddio yw Arbed yn bennaf, 

ni ellir bychanu'r buddiannau carbon 

uniongyrchol y mae'r Cynllun hwn yn eu 

cyfrannu at ein hymdrechion ehangach 

i ddatgarboneiddio tai. Bydd y dull 

gweithredu newydd rydym wedi'i 

fabwysiadu yn y Cynllun hwn ar gyfer 

dull system gyfan o weithredu o ran 

ôl-�tio tai yn darparu amlinelliad 

amhrisiadwy o'r �ordd orau y gallwn 

ddatgarboneiddio tai yn y 

blynyddoedd sydd i ddod. 



2019

Gwybodaeth am
Arbed Am Byth
Partneriaeth cyd-fenter yw Arbed am 

Byth, a sefydlwyd yn 2018, rhwng yr 

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni, sef 

sefydliad ynni cynaliadwy dielw 

blaenllaw ac Everwarm, sef gosodwr 

mesurau arbed ynni pro�adol.  

Rhaglen Cartre� Clyd Llywodraeth 

Cymru yw rhaglen tlodi tanwydd 

�aenllaw Cymru ac mae'n parhau i 

wneud cyfraniad sylweddol at wella 

ansawdd cartre� ledled Cymru drwy 

gefnogi pobl sy'n parhau i'w chael hi'n 

anodd talu costau ynni eu cartref. 

Fel rhan o Raglen Cartre� Clyd, mae 

cynllun Arbed Cartre� Clyd Llywodraeth 

Cymru yn targedu ardaloedd daearyddol 

mewn tlodi tanwydd. Mae'r cynllun yn 

cynnig cyngor a mesurau 

e�eithlonrwydd ynni i wella per�ormiad 

ynni'r eiddo yn yr ardaloedd hyn er 

mwyn codi deiliaid tai allan o dlodi 
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tanwydd. Cefnogir rhaglen Arbed gan 

£23.3m o Gronfa Datblygu Rhanbarthol 

Ewrop a bydd hyn yn cefnogi'r broses o 

gy�awni'r rhaglen ym mlwyddyn 

ariannol 2019/20 a 2020/21.

 

Mae Arbed am Byth yn cy�awni rhaglen 

Arbed o dan gontract i Lywodraeth 

Cymru. 

Mae gan bob un o'r partneriaid 

cyd-fenter gyfran gyfartal yn y busnes 

ac mae pob un yn aelod o fwrdd Arbed 

am Byth, ynghyd â phennaeth tîm 

Arbed, er mwyn sicrhau bod y sefydliad 

yn cy�awni ei gyfrifoldebau i 

Lywodraeth Cymru ac i bobl Cymru.
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Cyflwyniad
Dyfarnwyd y contract ar gyfer rheoli 

rhaglen Arbed ledled Cymru i Arbed 

am Byth ym mis Mai 2018. Unwaith y 

sefydlwyd y busnes yn �ur�ol, 

dechreuwyd cynnal amrywiaeth o 

weithgareddau er mwyn sicrhau y 

gellid dechrau cy�awni Arbed a 

gwneud gwahaniaeth yng 

nghymunedau lleol Cymru.

  

Ein blaenoriaeth gyntaf oedd bod yn 

barod i gy�awni'r rhaglen cyn gynted 

ag y bo'n ymarferol, a oedd yn golygu 

bod sefydlu cyswllt a chydberthnasau 

cychwynnol â'n darpar bartneriaid o 

blith awdurdodau lleol yn allweddol. 

Gweithiodd y tîm yn agos gyda'r 

Ymddiriedolaeth Garbon yn ystod 

misoedd yr haf er mwyn ymgysylltu â 

phob awdurdod lleol yng Nghymru, a 

chwrdd â nhw wyneb yn wyneb; gan 

geisio deall eu priod �aenoriaethau a 

gofynion ar gyfer cy�awni rhaglenni 

lleol. Er na ellid disgwyl bod pob 

awdurdod lleol ar yr un cam paratoi o 

ran cael cynlluniau lleol yn barod i'w 

cy�wyno yn y tymor byr, cawsom ein 

calonogi gan y parodrwydd i 

ymgysylltu a oedd yn amlwg yn y 

sesiynau hyn a byddwn yn parhau â'n 

rhaglen o ddeialog a chydweithio agos 

ag awdurdodau lleol dros y �wyddyn 

sydd i ddod.
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Ar yr un pryd, gwnaethom ddewis a 

pharatoi pencadlys ar gyfer y busnes 

newydd yn Nantgarw, Rhondda Cynon 

Taf – gan ddewis yn fwriadol ardal 

adfywio y mae'r Llywodraeth wedi'i 

dynodi'n rhan o'i strategaeth i ysgogi 

buddsoddiad yng ngogledd cymoedd 

De-ddwyrain Cymru. Bwriedir i'r 

gweithgarwch adfywio hwnnw greu 

swyddi, sgiliau a chy�eoedd cynaliadwy 

newydd ac uchel eu gwerth i bobl leol. 

Ein nod yw cyfrannu at y broses honno 

fel rhan o'r gwaith o gy�awni contract 

Arbed, gan weithio gyda BBaChau lleol 

a grwpiau cymunedol er mwyn dod â 

gwerth gwirioneddol ac amlwg i'r 

rhanbarth wrth i raddfa ein gwaith 

ehangu dros y misoedd a'r 

blynyddoedd nesaf. Rydym wedi 

dechrau'n dda, gan ein bod eisoes wedi 

creu 27 o swyddi newydd ac mae 

cynlluniau ar waith i greu o leiaf wyth 

swydd arall yn y �wyddyn ariannol 

nesaf. Byddwn hefyd yn gweithio 

gyda'n hisgontractwyr a'n cadwyn 

gy�enwi ehangach er mwyn sicrhau eu 

bod yn gwneud y gorau o'r buddiannau 

y maent yn eu cynnig i bobl a 

chymunedau lleol. 

Fel rhan o'r paratoi, gwnaethom gynnal 

ymarfer ca�ael llwyddiannus a 

hysbysebwyd yn eang i ddewis ein 

partneriaid gosodwyr lleol ar gyfer y 

contract. Roedd hynny'n cynnwys cynnal 

tri digwyddiad gwybodaeth cyhoeddus â 

chynulleidfa fawr mewn gwahanol 

rannau o Gymru a hysbysebu'r cy�e i 

weithio gyda ni mor eang â phosibl er 

mwyn sicrhau'r cyfranogiad mwyaf posibl 

yn y broses dendro honno.  Cymerodd 

mwy na 50 o fusnesau lleol ran ar gamau 

gwahanol, gan gwmpasu busnesau o 

raddfeydd a meintiau amrywiol iawn o 

bob cwr o Gymru. O ganlyniad, mae 

gennym bellach 35 o gwmnïau sydd wedi 

dangos eu gallu i fodloni ein gofynion 

ansawdd ac wedi ennill lle ar ein 

�ramwaith o osodwyr ledled Cymru. 

Bydd y cwmnïau gosod hynny yn cynnig 

amrywiaeth eang o gre�tau a sgiliau o 

ran y mesurau y bydd angen i ni eu 

cy�wyno, yn amrywio o baneli solar a 

boeleri nwy traddodiadol i bympiau 

gwres o'r awyr a thechnolegau ynni 

adnewyddadwy mwy uchelgeisiol.

 

Hefyd, gwnaethom adeiladu ein system 

TG bwrpasol a fydd yn ein galluogi i 

gy�awni'r gwaith yn hyblyg ar draws 

wahanol gynlluniau lleol a gwnaethom 

gwblhau rhaglen recriwtio lawn ar gyfer 

ein huwch dîm arwain a'n rolau 

allweddol. Nawr bod y tîm wedi'i sefydlu 

a bod y seilwaith TG wedi'i bro� wrth 

gy�awni cynllun byw, rydym wedi 

adeiladu sail gref ar gyfer y �wyddyn 

sydd i ddod.

 

Gyda'r broses paratoi wedi'i chwblhau 

bellach a'r rhaglen gy�awni wedi 

dechrau o ddifrif, mae'n gadarnhaol ein 

bod wedi llwyddo i sefydlu pum cynllun 

yn ystod y �wyddyn gyntaf, gan 

gwmpasu sawl rhan wahanol o Gymru 

ac amrywiaeth o gymunedau gwahanol, 

ond i gyd â �ocws cy�redin ar roi help i 

gartre� sydd mewn tlodi tanwydd neu 

sy'n wynebu risg o dlodi tanwydd.

 

Mae busnes Arbed am Byth bellach 

wedi adeiladu ei sylfeini ac mae ar hyn 

o bryd yn helpu mwy na 200 o gartre� 

sy'n agored i niwed bob mis ar draws 

amrywiaeth o ardaloedd daearyddol a 

chymunedau gwahanol. Byddwn yn 

gweithio gydag amrywiaeth o 

bartneriaid a rhanddeiliaid dros y 

�wyddyn sydd i ddod, gan ddenu arian 

ychwanegol o �ynonellau megis y 

Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) er 

mwyn sicrhau bod buddsoddiad 

Llywodraeth Cymru mewn cynlluniau 

lleol yn mynd ymhellach i helpu mwy o 

gartre�. Byddwn yn canolbwyntio ar 

adeiladu ar y llwyfan a sefydlwyd a 

chy�awni Arbed ar raddfa lawn yn 2019.  
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Dyfarnwyd y contract ar gyfer rheoli 

rhaglen Arbed ledled Cymru i Arbed 

am Byth ym mis Mai 2018. Unwaith y 

sefydlwyd y busnes yn �ur�ol, 

dechreuwyd cynnal amrywiaeth o 

weithgareddau er mwyn sicrhau y 

gellid dechrau cy�awni Arbed a 

gwneud gwahaniaeth yng 

nghymunedau lleol Cymru.

  

Ein blaenoriaeth gyntaf oedd bod yn 

barod i gy�awni'r rhaglen cyn gynted 

ag y bo'n ymarferol, a oedd yn golygu 

bod sefydlu cyswllt a chydberthnasau 

cychwynnol â'n darpar bartneriaid o 

blith awdurdodau lleol yn allweddol. 

Gweithiodd y tîm yn agos gyda'r 

Ymddiriedolaeth Garbon yn ystod 

misoedd yr haf er mwyn ymgysylltu â 

phob awdurdod lleol yng Nghymru, a 

chwrdd â nhw wyneb yn wyneb; gan 

geisio deall eu priod �aenoriaethau a 

gofynion ar gyfer cy�awni rhaglenni 

lleol. Er na ellid disgwyl bod pob 

awdurdod lleol ar yr un cam paratoi o 

ran cael cynlluniau lleol yn barod i'w 

cy�wyno yn y tymor byr, cawsom ein 

calonogi gan y parodrwydd i 

ymgysylltu a oedd yn amlwg yn y 

sesiynau hyn a byddwn yn parhau â'n 

rhaglen o ddeialog a chydweithio agos 

ag awdurdodau lleol dros y �wyddyn 

sydd i ddod.

 

Ar yr un pryd, gwnaethom ddewis a 

pharatoi pencadlys ar gyfer y busnes 

newydd yn Nantgarw, Rhondda Cynon 

Taf – gan ddewis yn fwriadol ardal 

adfywio y mae'r Llywodraeth wedi'i 

dynodi'n rhan o'i strategaeth i ysgogi 

buddsoddiad yng ngogledd cymoedd 

De-ddwyrain Cymru. Bwriedir i'r 

gweithgarwch adfywio hwnnw greu 

swyddi, sgiliau a chy�eoedd cynaliadwy 

newydd ac uchel eu gwerth i bobl leol. 

Ein nod yw cyfrannu at y broses honno 

fel rhan o'r gwaith o gy�awni contract 

Arbed, gan weithio gyda BBaChau lleol 

a grwpiau cymunedol er mwyn dod â 

gwerth gwirioneddol ac amlwg i'r 

rhanbarth wrth i raddfa ein gwaith 

ehangu dros y misoedd a'r 

blynyddoedd nesaf. Rydym wedi 

dechrau'n dda, gan ein bod eisoes wedi 

creu 27 o swyddi newydd ac mae 

cynlluniau ar waith i greu o leiaf wyth 

swydd arall yn y �wyddyn ariannol 

nesaf. Byddwn hefyd yn gweithio 

gyda'n hisgontractwyr a'n cadwyn 

gy�enwi ehangach er mwyn sicrhau eu 

bod yn gwneud y gorau o'r buddiannau 

y maent yn eu cynnig i bobl a 

chymunedau lleol. 

Fel rhan o'r paratoi, gwnaethom gynnal 

ymarfer ca�ael llwyddiannus a 

hysbysebwyd yn eang i ddewis ein 

partneriaid gosodwyr lleol ar gyfer y 

contract. Roedd hynny'n cynnwys cynnal 

tri digwyddiad gwybodaeth cyhoeddus â 

chynulleidfa fawr mewn gwahanol 

rannau o Gymru a hysbysebu'r cy�e i 

weithio gyda ni mor eang â phosibl er 

mwyn sicrhau'r cyfranogiad mwyaf posibl 

yn y broses dendro honno.  Cymerodd 

mwy na 50 o fusnesau lleol ran ar gamau 

gwahanol, gan gwmpasu busnesau o 

raddfeydd a meintiau amrywiol iawn o 

bob cwr o Gymru. O ganlyniad, mae 

gennym bellach 35 o gwmnïau sydd wedi 

dangos eu gallu i fodloni ein gofynion 

ansawdd ac wedi ennill lle ar ein 

�ramwaith o osodwyr ledled Cymru. 

Bydd y cwmnïau gosod hynny yn cynnig 

amrywiaeth eang o gre�tau a sgiliau o 

ran y mesurau y bydd angen i ni eu 

cy�wyno, yn amrywio o baneli solar a 

boeleri nwy traddodiadol i bympiau 

gwres o'r awyr a thechnolegau ynni 

adnewyddadwy mwy uchelgeisiol.

 

Hefyd, gwnaethom adeiladu ein system 

TG bwrpasol a fydd yn ein galluogi i 

gy�awni'r gwaith yn hyblyg ar draws 

wahanol gynlluniau lleol a gwnaethom 

gwblhau rhaglen recriwtio lawn ar gyfer 

ein huwch dîm arwain a'n rolau 

allweddol. Nawr bod y tîm wedi'i sefydlu 

a bod y seilwaith TG wedi'i bro� wrth 

gy�awni cynllun byw, rydym wedi 

adeiladu sail gref ar gyfer y �wyddyn 

sydd i ddod.

 

Gyda'r broses paratoi wedi'i chwblhau 

bellach a'r rhaglen gy�awni wedi 

dechrau o ddifrif, mae'n gadarnhaol ein 

bod wedi llwyddo i sefydlu pum cynllun 

yn ystod y �wyddyn gyntaf, gan 

gwmpasu sawl rhan wahanol o Gymru 

ac amrywiaeth o gymunedau gwahanol, 

ond i gyd â �ocws cy�redin ar roi help i 

gartre� sydd mewn tlodi tanwydd neu 

sy'n wynebu risg o dlodi tanwydd.

 

Mae busnes Arbed am Byth bellach 

wedi adeiladu ei sylfeini ac mae ar hyn 

o bryd yn helpu mwy na 200 o gartre� 

sy'n agored i niwed bob mis ar draws 

amrywiaeth o ardaloedd daearyddol a 

chymunedau gwahanol. Byddwn yn 

gweithio gydag amrywiaeth o 

bartneriaid a rhanddeiliaid dros y 

�wyddyn sydd i ddod, gan ddenu arian 

ychwanegol o �ynonellau megis y 

Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni (ECO) er 

mwyn sicrhau bod buddsoddiad 

Llywodraeth Cymru mewn cynlluniau 

lleol yn mynd ymhellach i helpu mwy o 

gartre�. Byddwn yn canolbwyntio ar 

adeiladu ar y llwyfan a sefydlwyd a 

chy�awni Arbed ar raddfa lawn yn 2019.  



Uchafbwyntiau 
a Phenawdau

08

Ardaloedd lle y gwnaethom helpu cartre� yn 
ystod 2018-19. Bydd y gwaith gosod yn 
parhau yn ystod 2019-20

Ymgysylltiedig

Wedi'i osod

Ardaloedd lle rydym wedi 
dechrau ymgysylltu â nhw  

Ardaloedd sydd wrthi'n 
cael eu datblygu

9

Caerdydd
Grangetown

Sir Caerfyrddin
Tyisha

Abertawe
Swansea

153 67

Abertyleri
Blaenau Gwent

Torfaen
Trefethin

Y Barri
Bro Morgannwg

Merthyr Tud�l
Canol Tref

Ynys Môn
Gorllewin

Aberdaugleddau 
Sir Benfro

Mostyn
Sir y F�int

Henllan
Sir Ddinbych

Sir y F�int
Pen-y-�ordd

Tylorstown
Rhondda Cynon Ta�

68 9

122 53

57 3

1392

Rhondda Cynon Ta�
Cwm RhonddaY Fenni

Sir Fynwy

Conwy
Llysfaen

Mae'r broses o ddatblygu cynlluniau ochr yn 

ochr ag awdurdodau lleol unigol yn un fanwl 

a chynhwysfawr, sy'n cynnwys defnyddio 

data a gwybodaeth am ardaloedd penodol 

(er enghrai�t y tueddiad i gartref yn yr ardal 

fod mewn tlodi tanwydd a Mynegeion 

Amddifadedd Lluosog Cymru). Ein nod yw 

datblygu set ddata gynhwysfawr a 

chanolbwyntio'n arbennig ar unrhyw 

ardaloedd y gall y data hyn nodi eu bod 

mewn tlodi tanwydd difrifol neu'n wynebu 

mwy o risg o fod mewn tlodi tanwydd, er 

mwyn sicrhau bod cymorth yn targedu'r rhai 

hynny sydd ei angen fwyaf. Yna, byddwn yn 

parhau â'r broses hon o ymgysylltu â'r 

awdurdod lleol a rhanddeiliaid allweddol yn 

ystod y gwaith o gy�awni’r cynllun, gan 

sicrhau ein bod yn dysgu o unrhyw 

gy�eoedd adborth wrth iddynt godi. 



Canlyniadau 
Allweddol
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9

Gosodwyd 1 ,266 o fesurau 

e�eithlonrwydd ynni 

yn ystod 2018/19 

Cafodd 145 eiddo fudd 

o'r rhaglen yn ystod 

2018/19 

Ar gyfartaledd, cafodd 

8 mesur eu gosod ym 

mhob eiddo a gafodd 

gymorth yn 2018/19 

1Y cynnydd cyfartalog 

yn y sgôr per�ormiad 

ynni (a fesurir gan 

Weithdrefn Asesu Safonol, 

neu SAP) pob eiddo a 

gafodd gymorth yn 2018/19 

oedd 14. 1 o bwyntiau 

Cynhaliwyd 609 o 

Asesiadau Tŷ Cyfan yn ystod 

2018/19. Ym mhob un o'r 

asesiadau hyn, cwblheir 

Tystysgrif Per�ormiad Ynni ar 

gyfer cartref sy'n cynnig 

argymhellion manwl ar gyfer 

yr holl fesurau arbed ynni y 

gellir eu gosod 



2019
Cysylltiadau 
Nwy 

10

Derbynnir yn gy�redinol fod cartre� 

sy'n byw oddi ar y rhwydwaith nwy, 

heb fynediad i'r prif gy�enwad nwy 

fel �ynhonnell gwresogi, yn fwy 

tebygol o fod mewn tlodi tanwydd, 

neu wynebu risg o dlodi tanwydd 

na'r cartre� hynny sydd ar y 

rhwydwaith nwy, oherwydd gallant 

fod yn ddibynnol ar �ynonellau 

drutach a llai e�eithlon o danwydd 

megis olew, tanwydd solet neu 

drydan. Drwy weithio gyda 

chwmnïau'r rhwydwaith nwy ledled 

Cymru a chysylltu â'u rhaglen 

sefydledig i ymestyn y rhwydwaith, 

rydym wedi llwyddo i ddatblygu 

cynlluniau lleol mewn ardaloedd 

incwm isel a all gael e�aith 

sylweddol a hirdymor ar dlodi 

tanwydd.

 

Mae cysylltu cartre� a chymunedau 

â'r rhwydwaith nwy hefyd yn 

fuddiol o ran symud cartre� i �wrdd 

o �ynonellau mwy carbon-ddwys o 

danwydd (tanwydd solet neu olew 

fel arfer) i �ynhonnell wresogi 

lanach a mwy e�eithlon gan 

ddefnyddio'r prif gy�enwad nwy. Er 

mai lleihau tlodi tanwydd yw'r prif 

ysgogiad ar gyfer Arbed, mae'n 

gadarnhaol y gall cynlluniau lleol 

hefyd gyfrannu'n barhaus at 

dargedau newid yn yr hinsawdd 

drwy leihau allyriadau carbon mewn 

cartre�.

 

Wrth symud ymlaen, rydym eisoes 

wedi nodi mwy na 1,000 eiddo y 

gellid eu cysylltu â'r rhwydwaith 

nwy, rhai ohonynt drwy gysylltiad 

uniongyrchol â phrif gy�enwad 

presennol a rhai gyda'r gofyniad 

ychwanegol o estyniad i'r prif 

gy�enwad.

 

O ganlyniad i hyn, rydym wedi 

gweithio gyda gweithredwr y 

rhwydwaith nwy, Wales and West 

Utilities, sy'n gosod y cysylltiad nwy 

ar gyfer tŷ cyn i system gwres 

canolog nwy e�eithlon, modern gael 

ei gosod fel rhan o gynllun Arbed 

lleol. Y cynllun cyntaf o'r math hwn i 

gael ei roi ar waith oedd 

Pen-y-�ordd yn Sir y F�int ym mis 

Chwefror 2018. 



2019
Ffigurau
Ystod oedran 
deiliaid tai 

11

11

32%
30 - 44

28%
60 - 74 24%

45 - 59

11%
75+

5%
<30
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2019
Math o
eiddo

93.05%

4.17%

2.78%

o dai

Bungalo

F�at
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2019

Perfformiad ynni'r eiddo 
cyn i'r gwaith gael ei gyflawni 

Perfformiad ynni'r eiddo 
ar ôl i'r gwaith gael ei gyflawni 

� � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � �

D

D

E

E

F

F

G

A
B

C



Deiliadaeth

14

10%
rhentu preifat

90%
perchen-feddiannwr
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Cadwyn Gyflenwi 
ac Isgontractwyr: 
Astudiaeth Achos
Penodwyd cwmni Colin Laver Heating 

i �ramwaith isgontractwyr Arbed yn 

dilyn ymarfer ca�ael cadarn yn 2018. 

Yna cafodd ei benodi'n un o 

gontractwyr Arbed ar gyfer cy�awni 

tri chynllun ar wahân yn Ne Cymru, 

gan roi ei beirianwyr a'r sta� cymwys 

ar waith yn gy�ym i osod amrywiaeth 

eang o fesurau arbed ynni. 

Roedd cwmni Colin Laver yn falch o 

gael ei ddewis i weithio ar Arbed gan 

fod tlodi tanwydd yn rhywbeth y 

mae'n teimlo'n gryf amdano fel 

busnes, ac mae bob amser yn chwilio 

am �yrdd o wella diogelwch ac iechyd 

y rhai hynny sydd fwyaf agored i 

niwed pryd bynnag y bo modd. Mae 

wedi bod yn hapus iawn felly i weithio 

gydag Arbed i gy�wyno systemau 

gwresogi diogel ac e�eithlon i eiddo a 

oedd heb rai o'r blaen, i osod 

systemau sy'n darparu ynni solar glân 

am ddim i gartre� mewn tlodi tanwydd 

ac i gy�enwi bylbiau golau ynni 

e�eithlon er mwyn helpu cwsmeriaid 

Arbed i leihau eu biliau ynni hyd yn 

oed ymhellach. Mae hyn wedi ei 

alluogi i fuddsoddi yn y gymuned leol 

a datblygu ei fusnes, gan greu dwy 

brentisiaeth a chy�ogaeth bellach ar 

gyfer wyth person. 

Yn ogystal â hyn, gan fod Colin Laver 

Heating wedi'i leoli ym Mhontypridd, 

mae ei waith ymgysylltu a datblygu ar 

y rhaglen hon yn cynnig tystiolaeth 

bendant bod Arbed yn cefnogi 

busnesau lleol a chymunedau lleol fel 

rhan o'r gwaith o gy�wyno a chy�awni 

cynllun sef, yn yr achos hwn, busnes a 

leolir yng nghanol gogledd cymoedd 

De-ddwyrain Cymru a dargedir ar gyfer 

gwaith datblygu a buddsoddiad. 
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Rheolwr Gyfarwyddwr Colin Laver Heating, Howard Leyshon
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Astudieath 
Achos
Cwsmer: Mr A
Cynllun: Sand�elds, Abertawe
Mesurau a osodwyd: System gwres canolog lawn, gan gynnwys 
boeler, rheiddiadur a rheolyddion, bylbiau LED drwy'r cartref 
cyfan a chyfyngwyr llif tap yn yr ystafell ymolchi.
Dyddiadau gosod: Chwefror 2019
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Roedd yr eiddo teras carreg hwn 

yn 140 oed. Eiddo traddodiadol 

sy'n anodd ei wresogi ac yn gallu 

bod yn anodd ei gadw'n gynnes 

mewn modd �orddiadwy. Roedd y 

system wresogi dros 10 oed, yn 

ane�eithlon ac roedd wir angen 

gosod un newydd gan fod 

perchennog y tŷ yn ei chael hi'n 

anoddach gwresogi'r eiddo a 

�orddio'r biliau bythol gynyddol. 



2019
Cwsmer: Mrs P
Cynllun: Grangetown, Caerdydd
Mesurau a osodwyd: : System gwres canolog lawn, gan gynnwys 
boeler, rheiddiadur a rheolyddion, bylbiau LED drwy'r cartref 
cyfan a chyfyngwyr llif tap yn yr ystafell ymolchi a'r gegin.
Dyddiadau gosod: Mawrth 2019
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Cafodd y cwsmer hwn ei atgyfeirio'n 

uniongyrchol gan Gyngor Dinas Caerdydd 

am ei bod yn oedrannus ac yn dioddef o 

ganser ac am nad oedd ganddi unrhyw wres 

na dŵr poeth. Ar ôl i asesydd Arbed ymweld 

â hi, gwnaed argymhellion i osod system 

gwres canolog newydd yn yr eiddo. Roedd 

Mrs P ar ben ei digon y gallem helpu ac 

roedd wrth ei bodd gyda'r gwasanaeth – 

mae ei phro�ad yn dangos yr e�aith 

sylweddol y gall trefniadau gwresogi mwy 

e�eithlon a �orddiadwy ei chael ar iechyd a 

lles ein cwsmeriaid.
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Astudieath 
Achos



2019
Cwsmer: Mrs LK
Cynllun: Pen-y-�ordd, Sir y F�int
Mesurau a osodwyd: Cysylltiad nwy, system gwres canolog lawn, 
gan gynnwys boeler, rheiddiadur a rheolyddion.                  
Dyddiadau gosod: Mawrth 2019
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Astudieath 
Achos

Ar ôl symud i'r ardal yn ddiweddar 

roedd y fenyw hon yn ei chael hi'n 

anodd cadw ei heiddo yn gynnes a 

thalu ei chostau gwresogi. Wedi iddi 

gofrestru â'r rhaglen ar ôl cael llythyr 

gennym, anfonwyd asesydd Arbed i'r 

eiddo a phenderfynodd yn gy�ym y 

gallai'r eiddo gael budd o fath 

newydd o danwydd. Yna llwyddodd 

Wales and West Utilities i ddod â'r 

nwy o'r brif �ordd i mewn i'r eiddo ac 

roedd contractwyr Arbed am Byth yn 

gallu cael gwared ar ei hen system 

wresogi ddrud ac ane�eithlon a 

gosod system gwres canolog nwy 

llawer mwy e�eithlon a 

choste�eithiol yn ei lle.
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