
 

 

 

Rhif: WG35461       

 

Chwefror 2019 

Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030 

 

 

Paratowyd gan Miller Research Ltd 

pre  

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Saesneg.  

This document is also available in English. 

 

  © Hawlfraint y Goron ISBN Digidol 978-1-78964-336-7   

Llywodraeth Cymru  

Ymgynghoriad: Crynodeb o’r ymatebion 

 



Crynodeb o’r ymatebion: Ymgynghoriad ‘Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030’   

   

Trosolwg 

 

 

Camau i’w 

cymryd 

Crynodeb o ymatebion i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, 

‘Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030’  

 

 

Dim – er gwybodaeth yn unig. 

 

Gwybodaeth 

bellach  

 

 

Dylid cyfeirio ymholiadau am y ddogfen hon at: 
 
Y Rhaglen Datgarboneiddio 
decarbonisationmailbox@gov.wales  
 
 

Copïau 

ychwanegol 

Gellir gweld y ddogfen hon ar wefan Llywodraeth Cymru ar 

https://beta.llyw.cymru/llwybr-carbon-isel-i-gymru  

 

Dogfennau 

cysylltiedig 

Ymgynghoriad Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030 

(cyhoeddwyd 12 Gorffennaf 2018), ar gael ar 

https://beta.llyw.cymru/llwybr-carbon-isel-i-gymru    

 

 

 

  

mailto:decarbonisationmailbox@gov.wales
https://beta.llyw.cymru/llwybr-carbon-isel-i-gymru
https://beta.llyw.cymru/llwybr-carbon-isel-i-gymru


Crynodeb o’r ymatebion: Ymgynghoriad ‘Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030’   

  

Tabl cynnwys 

Crynodeb .......................................................................................................... i 

1. Cyflwyniad a chefndir .......................................................................... 1 

2. Ymatebion i’r ymgynghoriad ................................................................ 3 

3. Ymateb gyffredinol i’r camau posibl..................................................... 5 

4. Ymatebion penodol a syniadau ar gyfer cyflawni’r camau posibl ........ 9 

5. Syniadau eraill ................................................................................... 32 

6. Y graddau y dylid blaenoriaethu sectorau ......................................... 46 

7. Cydweithio ac arloesi rhwng sectorau ............................................... 49 

8. Effaith ar unigolion a sefydliadau ...................................................... 53 

9. Effeithiau ehangach........................................................................... 58 

10. Cyfraniad at y nodau llesiant ............................................................. 66 

11. Sylwadau eraill .................................................................................. 71 

12. Tystiolaeth arall ................................................................................. 74 

Atodiad A: Rhestr o gamau posibl hyd at 2030 ................................. 75 

Atodiad B: Crynodeb o’r cyd-drafod .................................................. 78 

Atodiad C: Sefydliadau sy wedi ymateb ............................................ 85 

 

Rhestr o dablau a ffigurau 

Tabl 2.1 Ymatebion gwirioneddol i’r ymgynghoriad fesul cwestiwn.................. 4 

Ffigur 3.1 Crynodeb o ymatebion i’r graddau o gytundeb gyda’r camau posibl 5 

 

  



Crynodeb o’r ymatebion: Ymgynghoriad ‘Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030’   

 i 

Crynodeb 

i. Mae Cytundeb Paris 2015 wedi sefydlu cynllun ar gyfer 

datgarboneiddio’r economi fyd-eang. Mae Deddf yr Amgylchedd 

(Cymru) 2016 yn gofyn am o leiaf 80 y cant o leihad mewn allyriadau 

nwyon tŷ gwydr yn 2050, yn erbyn y llinell sylfaen a ddisgrifir yn y 

Ddeddf. Yn ddiweddarach eleni bydd Gweinidogion Cymru’n gosod 

rheoliadau gerbron y Cynulliad i bennu targedau lleihau allyriadau ar 

gyfer 2020, 2030 a 2040, yn ogystal â gosod y ddwy gyllideb garbon 

gyntaf (2016-20 a 2021-25). Bob tro y byddant yn cyhoeddi cyllideb 

garbon, bydd yn rhaid i Weinidogion Cymru gynhyrchu adroddiad o 

bolisïau a chynigion yn nodi sut y byddant yn gweithredu’r gyllideb. 

Bydd yr adroddiad ar gyfer y gyllideb garbon gyntaf yn cael ei gyhoeddi 

ym mis Mawrth 2019.  

ii. Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 12 

Gorffennaf a 4 Hydref 2018, yn dwyn y teitl ‘Cyflawni ein llwybr carbon 

isel hyd at 2030’, gyda’r nod o geisio cael barnau ar gamau posibl i 

dorri allyriadau mewn wyth sector allyriadau (pŵer, trafnidiaeth, 

adeiladau, amaethyddiaeth, defnydd tir a choedwigaeth, diwydiant, y 

sector cyhoeddus a gwastraff). Roedd yr ymgynghoriad yn holi barnau 

ar gamau i dorri allyriadau hyd at 2030. Mae hynny’n ddigon pell i 

ffwrdd i roi amser i gamau gael effaith ond heb fod yn rhy bell i ffwrdd i 

allu rhagweld y mwyafrif o newidiadau cymdeithasol a thechnolegol yn 

rhesymol hyderus. Trwy gynnwys rhanddeiliaid yn gynnar yn y gwaith o 

ddatblygu’r syniadau a’r polisïau, gellir manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd 

ehangach. Rhestrir y camau posibl yn Atodiad A. 

iii. Ochr yn ochr â’r brif ddogfen ymgynghori, fe wnaeth Llywodraeth 

Cymru gynhyrchu crynodeb ymgynghorol a fersiwn ar gyfer pobl ifanc. 

Mae crynodeb o’r ymatebion i’r fersiwn ar gyfer pobl ifanc ar gael ar 

https://beta.llyw.cymru/llwybr-carbon-isel-i-gymru  

Ymatebion i’r ymgynghoriad 

iv. Cyflwynwyd cyfanswm o 247 o ymatebion i’r ymgynghoriad. Roedd 27 

o ymatebion a gafodd eu gadael allan o’r dadansoddiad gan eu bod yn 

https://beta.llyw.cymru/llwybr-carbon-isel-i-gymru
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ddyblygiadau neu’n wag. Felly, roedd 220 o ymatebion gwirioneddol ar 

ôl i’w dadansoddi yn yr Adroddiad Cryno hwn. Nid yw’r pedwar ymateb 

a dderbyniwyd ar ôl y dyddiad cau wedi cael eu dadansoddi yn yr 

Adroddiad hwn ond bydd Llywodraeth Cymru yn eu hystyried wrth 

ddatblygu camau i weithredu cyllidebau carbon. 

v. Derbyniwyd ymatebion trwy’r ffurflen ar-lein a thrwy e-bost. O’r 

ymatebwyr, roedd dosbarthiad cyfartal rhwng ymatebion gan 

sefydliadau ac unigolion (50 y cant o’r ymatebion gan y naill a’r llall). O’r 

rheini a atebodd y cwestiwn ynghylch lle maent yn byw, dywedodd 86 y 

cant eu bod yn byw yng Nghymru (dywedodd 143 o ymatebwyr eu bod 

yn byw yng Nghymru a dywedodd 24 nad oeddent). 

Ymateb cyffredinol i’r camau posibl  

vi. Yn gyffredinol dywedodd 90 o ymatebwyr eu bod naill ai’n cytuno’n 

llwyr neu’n cytuno â’r camau posibl. Credai’r ymatebwyr fod y camau’n 

rhai tyngedfennol er mwyn mynd i’r afael â’r broblem bresennol o newid 

yn yr hinsawdd sy’n wynebu Cymru a’r byd. Fodd bynnag, credai cyfran 

uchel o’r ymatebwyr, o bob gradd o gytundeb, fod angen datblygu’r 

camau ymhellach er mwyn cyrraedd targed lleihau allyriadau 2030. 

vii. Roedd yr anghytundeb mwyaf gyda’r camau posibl yn y sectorau 

trafnidiaeth a phŵer lle credai ymatebwyr fod angen camau mwy 

uchelgeisiol os yw’r cyllidebau carbon am gael eu cyrraedd. Gweler 

Adran 3 am fwy o fanylion.   

Ymatebion a syniadau i weithredu’r camau posibl   

viii. Rhoddodd yr ymatebwyr syniadau ar gyfer gweithredu’r camau posibl. 

Roedd y mwyafrif o syniadau a gynigiwyd yn ymwneud â phŵer a 

thrafnidiaeth, sy’n deillio o’r adran flaenorol fod angen i’r sectorau hyn 

gael eu datblygu ymhellach. O ran pŵer, syniadau ar gyfer ynni 

adnewyddadwy oedd y rhai mwyaf cyffredin, gan gynnwys llacio 

rheoliadau cynllunio a datblygu capasiti’r grid.  

ix. Roedd y rheini a gyfeiriodd at y sector trafnidiaeth yn fwyaf tebygol o 

gynnig syniadau ar gyfer cyflwyno mwy o seilwaith i gerbydau trydan ac 

annog teithio allyriadau isel. Roedd hyn yn cynnwys mwy o seilwaith 
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beicio a cherdded a gwella cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus. Am 

ddarlun llawn o’r syniadau ynghylch pob un o’r camau posibl ac o fewn 

pob sector gweler Adran 4.  

x. Ochr yn ochr â’r sectorau allyriadau, roedd yr ymgynghoriad yn 

cynnwys camau posibl mewn sawl maes trawsbynciol: cynllunio, 

sgiliau, arloesi, galluogi eraill i weithredu a chyfrifoldeb byd-eang. 

Credai ymatebwyr fod cynllunio’n bwysig iawn a bod angen gwneud 

mwy i alluogi lleihad mewn allyriadau. Roedd datblygu sgiliau yn cael ei 

weld fel maes allweddol i ganolbwyntio mwy arno, yn enwedig o fewn y 

sector adeiladau. Roedd arloesi mewn technoleg a thechnegau carbon 

isel yn cael ei weld fel maes allweddol i fuddsoddi ynddo, a fyddai’n 

cynnig budd ehangach o ran yr economi a swyddi yn ogystal â mantais 

gystadleuol ar lwyfan y byd. Credai ymatebwyr hefyd fod angen i 

Lywodraeth Cymru alluogi eraill i weithredu trwy reoleiddio.  

Syniadau eraill 

xi. Rhoddodd ymatebwyr syniadau eraill hefyd ar gyfer lleihau allyriadau 

nad oedd yn ymwneud â’r camau posibl o fewn pob sector. Mae 

themâu cyffredinol y syniadau ychwanegol y cyfeiriwyd fwyaf atynt wedi 

eu crynhoi yma (am ddarlun llawn o syniadau gweler Adran 5):  

 buddsoddi mewn ymchwil i gynyddu capasiti’r grid 

 dileu’r defnydd o danwyddau ffosil 

 gweithredu rhwystrau yn erbyn defnyddio ceir 

 buddsoddi mewn cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus 

 ymgorffori ffynonellau ynni adnewyddadwy mewn adeiladau 

newydd 

 annog symud i gartrefi llai a rhannu tai 

 gosod mwy o reoliadau ar ddiwydiannau mawr 

 annog gweithio o gartref 

 lansio ymgyrch hyrwyddo / addysg ynghylch yr angen i 

ymgorffori ymddygiadau sy’n arbed allyriadau 

 ymgorffori plannu coed mewn beth bynnag all fod yn cymryd 

lle’r Polisi Amaeth Cyffredin (CAP) yng Nghymru 
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 buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi mewn gwastraff. 

xii. Roedd meysydd eraill a drafodwyd gan ymatebwyr yn cynnwys rôl 

Llywodraeth y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd, caffael, addysg 

a newid ymddygiad.   

Y graddau y dylid blaenoriaethu sectorau 

xiii. Pŵer oedd y sector a ystyrid fel y flaenoriaeth uchaf gan ymatebwyr. O 

fewn y sector hwn, roedd cynnydd yn y buddsoddiad mewn ynni 

adnewyddadwy ac yn y defnydd ohono, yn hytrach nag mewn 

tanwyddau ffosil, yn cael ei weld fel y cam pwysicaf i’w flaenoriaethu. 

xiv. Trafnidiaeth oedd yn cael ei ystyried fel blaenoriaeth gan yr ail nifer 

mwyaf o ymatebwyr. O fewn y sector hwn, roedd y cam posibl o 

gynyddu’r datblygiad o seilwaith gwefru cerbydau trydan yn cael ei weld 

fel blaenoriaeth, yn ogystal â symud at deithio allyriadau is, trwy 

anogaeth (fel gwella seilwaith beicio a cherdded a chyfleusterau 

trafnidiaeth gyhoeddus) a newid ymddygiad. 

xv. Roedd adeiladau a diwydiant hefyd hefyd yn cael eu hystyried fel 

sectorau lle dylid blaenoriaethu camau dros rai eraill. Meysydd 

allweddol i’w blaenoriaethu oedd diwygio rheoliadau adeiladu (Rhan L) 

a chael cefnogaeth diwydiant i’r camau posibl er mwyn rhwystro 

diwydiant rhag gadael Cymru. 

xvi. Er bod y sectorau sydd ar ôl (y sector cyhoeddus, defnydd tir a 

choedwigaeth, amaethyddiaeth a gwastraff) yn cael eu gweld fel 

blaenoriaeth yn llai aml, fe wnaeth ymatebwyr nodi meysydd penodol o 

fewn y sectorau hyn a oedd yn flaenoriaeth. Gweler Adran 6 am fwy o 

fanylion.   

Cydweithio ac arloesi rhwng sectorau  

xvii. Fe wnaeth ymatebwyr archwilio amrywiaeth o themâu wrth nodi sut i 

annog mwy o gydweithio ac arloesi rhwng sectorau. Roedd y themâu 

amlycaf yn cynnwys: cyfathrebu, cefnogaeth, cymelliannau a chyllid a 

mewnbwn Llywodraeth Cymru. Roedd ymatebwyr yn gweld rôl 
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Llywodraeth Cymru fel un sylfaenol i gynyddu cydweithio ac arloesi 

ymysg sectorau. Gweler Adran 7 am fwy o fanylion.   

Effaith ar unigolion a sefydliadau 

xviii. Dywedodd y mwyafrif o ymatebwyr y byddai’r camau posibl yn cael 

effaith cadarnhaol ar unigolion a sefydliadau. Y meysydd allweddol lle 

teimlai’r ymatebwyr y byddai’r manteision fwyaf amlwg oedd mewn 

iechyd, trafnidiaeth, yr amgylchedd a’r economi. Ar y llaw arall, 

trafododd llawer o ymatebwyr yr anfanteision a allai ddigwydd o 

ganlyniad i’r camau posibl a gynigir. Am fwy o fanylion, gweler Adran 8.  

Effeithiau ehangach 

xix. Roedd mwyafrif yr ymatebwyr i’r ymgynghoriad yn gweld manteision y 

camau posibl yn y pum maes a restrir. Roedd y buddion yn 

canolbwyntio ar iechyd, lleihau llygredd aer a darparu aer lanach ar 

gyfer cenedlaethau’r dyfodol, a phwysigrwydd mynediad at seilwaith 

gwyrdd ar gyfer teithio llesol a gwell iechyd meddwl. Roedd y buddion i 

gymunedau yn ymwneud yn bennaf â darparu ynni lleol a oedd ym 

mherchnogaeth y gymuned. Fodd bynnag, roedd ymatebwyr yn 

cydnabod cyfyngiadau’r camau posibl, gan eu bod yn cael eu gweld fel 

rhai amwys ac yn brin o’r gallu i liniaru risgiau newid yn yr hinsawdd. 

Gellir gweld effeithiau ehangach eraill yn Adran 9. 

Cyfraniad at y nodau llesiant  

xx. Roedd ymatebwyr yn gweld y berthynas rhwng y camau posibl a’u 

cyfraniad at y nodau llesiant, yn enwedig Cymru lewyrchus a Chymru 

gydnerth. Fodd bynnag, roedd pryder gan leiafrif o ymatebwyr ynghylch 

yr angen am fwy o fanylion a chynlluniau gweithredu i weld a fyddai’r 

camau posibl yn cael unrhyw effeithiau anfwriadol ar y Nodau Llesiant. 

Gweler Adran10 am fwy o fanylion.   

Sylwadau eraill 

xxi. Yn gyffredinol, roedd cefnogaeth i’r camau posibl. Fodd bynnag, roedd 

ymatebwyr yn lleisio’r angen ar i Lywodraeth Cymru fod yn fwy 

uchelgeisiol a mynd ymhellach i wneud Cymru’n arweinydd byd yn y 
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maes hwn. Archwiliwyd amrywiaeth helaeth o sylwadau ychwanegol, 

sydd wedi eu hamlinellu yn Adran 11.  

Tystiolaeth atodol 

xxii. Rhoddwyd cyfle i ymatebwyr ddefnyddio’r ffurflen ar-lein i lanlwytho 

tystiolaeth i gefnogi eu hymateb, ac fe wnaed hynny gan 13 o 

ymatebwyr. 
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1. Cyflwyniad a chefndir   

1.1 Mae Cytundeb Paris 2015 wedi sefydlu cynllun ar gyfer 

datgarboneiddio’r economi fyd-eang. Mae Deddf yr Amgylchedd 

(Cymru) 2016 yn gofyn am o leiaf 80 y cant o leihad mewn allyriadau 

nwyon tŷ gwydr yn 2050, yn erbyn llinell sylfaen 1990. Yn 

ddiweddarach eleni bydd Gweinidogion Cymru’n gosod rheoliadau 

gerbron y Cynulliad i bennu targedau lleihau allyriadau ar gyfer 2020, 

2030 a 2040, yn ogystal â gosod y ddwy gyllideb garbon gyntaf 

(2016-20 a 2021-25). Bob tro y byddant yn cyhoeddi cyllideb garbon, 

bydd yn rhaid i Weinidogion Cymru gynhyrchu adroddiad o bolisïau a 

chynigion yn nodi sut y byddant yn gweithredu’r gyllideb. Bydd yr 

adroddiad ar gyfer y gyllideb garbon gyntaf yn cael ei chyhoeddi ym 

mis Mawrth 2019. 

1.2 Fe wnaeth Llywodraeth Cymru lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar 12 

Gorffennaf, gyda’r nod o geisio barnau ar gamau posibl i dorri 

allyriadau rhwng nawr a 2030 mewn wyth o sectorau allyriadau (pŵer, 

trafnidiaeth, adeiladau, amaethyddiaeth, defnydd tir a choedwigaeth, 

diwydiant, y sector cyhoeddus a gwastraff). Roedd yr ymgynghoriad 

yn ceisio cael barnau ar gamau i dorri allyriadau hyd at 2030. Mae 

hynny’n ddigon pell i ffwrdd i roi amser i gamau gael effaith ond heb 

fod yn rhy bell i ffwrdd i allu rhagweld y mwyafrif o newidiadau 

cymdeithasol a thechnolegol yn rhesymol hyderus. Trwy gynnwys 

rhanddeiliaid yn gynnar yn y gwaith o ddatblygu’r syniadau a’r 

polisïau, gellir manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd ehangach. Roedd yr 

ymgynghoriad, a gaeodd ar 4 Hydref 2018, yn caniatáu i sefydliadau 

a’r cyhoedd ymateb trwy dair sianel: ar-lein, trwy’r post ac e-bost. 

1.3 Roedd y ddogfen ymgynghori’n amlygu’r data allyriadau, y cyfleoedd 

a’r heriau, ac yn cyflwyno camau posibl ym mhob sector. Gweler 

Atodiad A am y camau posibl a gynigir. Ochr yn ochr â’r brif ddogfen, 

fe wnaeth Llywodraeth Cymru gynhyrchu crynodeb ymgynghorol a 

fersiwn o’r ymgynghoriad ar gyfer pobl ifanc. 
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1.4 Gofynnodd yr ymgynghoriad am farnau ymatebwyr ar y camau posibl, 

a oedd ganddynt unrhyw syniadau am y ffordd o annog cydweithio ac 

arloesi ar draws sectorau, ac a allent ddarparu tystiolaeth ychwanegol 

i’w ystyried gan Lywodraeth Cymru. 

1.5 Mae cwestiynau’r ymgynghoriad wedi cael eu gosod fesul adrannau 

o’r adroddiad hwn er mwyn rhoi trosolwg cynhwysfawr o ymatebion. 

Dilynir hyn gan atodiadau sy’n cynnwys rhestr o’r camau posibl a 

gynigir gan bob sector (fel a gyflwynwyd o fewn y ddogfen 

ymgynghori), crynodeb o’r ymdrechion ehangach i gyd-drafod a 

wnaed gan Lywodraeth Cymru o fewn y cyfnod ymgynghori (gan 

gynnwys digwyddiadau ymgynghori ac ymwneud â chyfryngau 

cymdeithasol) a rhestr o’r sefydliadau a gyflwynodd ymateb i’r 

ymgynghoriad.  
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2. Ymatebion i’r ymgynghoriad 

2.1 Cyflwynwyd cyfanswm o 247 o ymatebion i’r ymgynghoriad.  

2.2 Cafodd 27 o ymatebion eu gadael allan o’r dadansoddiad gan iddynt 

gael eu barnu i fod yn annilys oherwydd eu bod yn ddyblygiadau 

neu’n wag. Cyflwynwyd pedwar ymateb ar ôl y dyddiad cau ac nid 

ydynt wedi cael eu dadansoddi yn yr Adroddiad hwn. O’r rhain, roedd 

23 o ymatebion a oedd yn ddyblygiadau a gafodd eu tynnu o’r gronfa 

ddata o ymatebion gwirioneddol er mwyn osgoi dyblygu wrth 

ddadansoddi. Darganfuwyd tri ymateb gwag a thynnwyd y rhain 

hefyd. Roedd hefyd ymateb unigol a gyflwynwyd gan un o weithwyr 

Llywodraeth Cymru a oedd yn ymwneud â mynd i’r afael ag allyriadau 

o swyddfa Parc Cathays yn unig, a chafodd ei hepgor o’r herwydd. 

Felly, roedd 220 o ymatebion gwirioneddol ar ôl i’w dadansoddi a 

gynhwysir yn yr adroddiad hwn. 

2.3 O’r 220 o ymatebion gwirioneddol, derbyniwyd 136 ar-lein, 84 trwy e-

bost a dim un drwy’r post. Roedd rhai o’r ymatebwyr a gyflwynodd 

ymateb e-bost heb ddilyn yr holiadur yn y ddogfen ymgynghori. Mae’r 

barnau hyn wedi cael eu dadansoddi a’u cynnwys yn yr adroddiad 

hwn lle bo’n addas. 

2.4 Yn gyffredinol, roedd rhaniad cyfartal o ymatebion rhwng sefydliadau 

ac unigolion. 

2.5 Fe wnaeth bron bawb o’r ymatebwyr a atebodd y cwestiwn “Ydych 

chi’n byw yng Nghymru?” ddweud eu bod (143 o ymatebwyr), er bod 

14 y cant (24 o ymatebwyr) nad oedd yn byw yng Nghymru. Roedd un 

o’r ymatebion hyn yn dod gan sefydliad a ddywedodd eu bod yn 

cynrychioli eu haelodau Cymreig ond nad oeddent wedi eu lleoli yng 

Nghymru. 

2.6 Dangosir y nifer o ymatebion gwirioneddol i bob cwestiwn yn Nhabl 

2.1.  
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Tabl 2.1 Ymatebion gwirioneddol i’r ymgynghoriad fesul 
cwestiwn1  
 

Cwestiynau’r ymgynghoriad Nifer o 

ymatebion a 

gwblhawyd 

Heb 

ymateb 

Graddau o gytundeb gyda’r camau posibl   167 28 

Syniadau ar gyfer gweithredu’r camau posibl  182 13 

Syniadau ychwanegol ar gyfer lleihau allyriadau  154 41 

Y graddau y dylid blaenoriaethu rhai sectorau 154 41 

Cydweithio ac arloesi rhwng sectorau 152 43 

Effaith ar yr ymatebydd neu eu sefydliad 144 51 

Effeithiau Ehangach – Iechyd Cyhoeddus 134 61 

Effeithiau Ehangach – Cymunedau 118 77 

Effeithiau Ehangach – Y Gymraeg 99 96 

Effeithiau Ehangach – Cydraddoldeb 100 95 

Effeithiau Ehangach – Hawliau Plant 87 108 

Cyfrannu at y nodau llesiant 121 74 

Sylwadau eraill 115 80 

Tystiolaeth arall  13 182 

 

Dull o ddadansoddi ymatebion i’r ymgynghoriad 

2.7 Mae’r holl ymatebion wedi cael eu casglu at ei gilydd i gronfa ddata 

ganolog a’u cofnodi fesul cwestiwn ymgynghoriad i ddangos y barnau 

amlycaf a’r barnau eraill yn yr ymatebion. Roedd y dadansoddiad yn 

cynnwys defnyddio meddalwedd NVivo i godio’r ymatebion yn ôl yr 

wyth sector allyriadau. Daeth themâu ychwanegol i’r amlwg o’r 

dadansoddiad o ymatebion yr ymgynghoriad ac mae’r rhain wedi cael 

eu mewnblannu o fewn y ddogfen gryno hon.  

                                            
1
 O’r 220 o ymatebion gwirioneddol, fe wnaeth 25 o ymatebwyr gyflwyno ymateb cyffredinol 

ac ni wnaethant ateb cwestiynau’r ymgynghoriad yn uniongyrchol. 
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3. Ymateb gyffredinol i’r camau posibl 

3.1 Gofynnodd yr ymgynghoriad i’r ymatebwyr i ba raddau’r oeddent yn 

cytuno â’r camau posibl ar gyfer lleihau allyriadau fel y nodir o fewn y 

ddogfen (gweler Atodiad A). Roedd y dewisiadau ymateb yn ffurf 

graddfa o 1-5, gydag 1 yn “cytuno’n llwyr” a 5 yn “anghytuno’n llwyr”. 

Roedd gan ymatebwyr i’r Ymgynghoriad yr opsiwn i ddewis rhif unigol 

o’r raddfa a gofynnwyd iddynt esbonio’u hateb. 

3.2 Mae Ffigur 3.1 yn rhoi trosolwg o’r ymatebion i’r cwestiwn hwn. Roedd 

cyfanswm o 172 o ymatebion i’r cwestiwn hwn, tra bod 48 o 

ymatebwyr na wnaeth ateb y cwestiwn. Dengys Tabl 2.1 faint o 

ymatebwyr a gyflwynodd sylwadau atodol mewn ymateb i’r cwestiwn 

hwn.  

Ffigur 3.1 Crynodeb o ymatebion i’r graddau o gytundeb gyda’r 
camau posibl  

 

3.3 Mae’r barnau a ddaeth fwyaf i’r amlwg o ran cytuno, teimlad niwtral ac 

anghytuno â’r camau posibl wedi eu crynhoi isod. 

Cytuno â’r camau posibl  

3.4 Roedd yr ymatebwyr a ddewisodd opsiynau 1 a 2 (cytuno’n llwyr a 

chytuno) i raddau helaeth yn cefnogi’r dulliau o fewn yr ymgynghoriad. 

Roedd rhai sylwadau i’r perwyl hwn yn cynnwys bod y camau yn 

synhwyrol, angenrheidiol, cynhwysfawr a chyraeddadwy. Fe wnaeth 

ychydig y sylw fod gweithredu’r camau yn gofyn am fwy o fanylion.  

  

39 

51 

48 

25 

9 

48 

1 - Cytuno’n llwyr 

2

3

4

5 - Anghytuno’n llwyr 

Heb ateb
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3.5 Un maes lle’r oedd ymatebwyr a gytunai â’r camau posibl yn credu 

bod angen datblygiad pellach oedd effeithlonrwydd ynni ac ynni 

adnewyddadwy, gydag ymatebwyr yn dweud bod gan Gymru 

botensial aruthrol i gryfhau ei sector ynni adnewyddadwy gan fod 

ganddi adnoddau naturiol cyfoethog (gan gynnwys gwynt, solar a 

hydro).  

3.6 Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr yn ailadrodd pwysigrwydd y camau 

posibl wrth fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd. Credai ymatebwyr 

fod effeithiau newid hinsawdd yn fater o bwysigrwydd mawr, gan nodi 

ei oblygiadau andwyol o ran tywydd, iechyd a llesiant. Roedd 

ymatebwyr yn tynnu sylw at gyfrifoldeb i weithredu cyn ei bod yn “rhy 

hwyr” a diogelu’r blaned ar gyfer cendlaethau’r dyfodol. Roedd hyn yn 

cael ei ystyried fel “pwnc pwysicaf y ganrif hon a fydd yn effeithio ar y 

blaned yn ogystal ag ar Gymru” gan un ymatebydd i’r ymgynghoriad. 

Yn ogystal, dywedodd ymatebydd y gallai Cymru, wrth fuddsoddi yn y 

maes hwn, ddod yn arweinydd byd, a allai fod yn sail i “fantais 

gystadleuol” i’r wlad wrth i liniaru newid hinsawdd ddod yn gynyddol 

uwch ar agendâu gwledydd eraill.  

Teimlad niwtral tuag at y camau posibl  

3.7 Roedd yr ymatebwyr i’r ymgynghoriad a ddewisodd opsiwn 3 (48 o 

ymatebwyr), gan adlewyrchu teimladau niwtral tuag at y camau posibl, 

yn dweud nad oedd y camau’n mynd yn ddigon pell a bod angen 

adeiladu arnynt er mwyn cyrraedd y targedau allyriadau. Teimlad yr 

ymatebwyr hyn oedd, er bod yr ymgynghoriad yn cynrychioli man 

cychwyn da, bod angen i’r camau gael eu datblygu ymhellach. 

3.8 Barn arall a fynegwyd gan ymatebwyr oedd, er bod angen dosbarthu’r 

camau fesul sector, roedd angen mwy o ddealltwriaeth o sut y gallai’r 

camau ategu ei gilydd ac o’r ffyrdd y gallai sectorau weithio gyda’i 

gilydd. 

Anghytuno â’r camau posibl 

3.9 Yn gyffredinol, roedd y 34 o ymatebwyr a oedd naill ai’n anghytuno 

neu’n anghytuno’n llwyr â’r camau posibl yn bryderus eu bod yn rhy 
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amwys, yn brin o uchelgais a bod angen iddynt ddangos mwy o 

arweiniad byd-eang seiliedig ar dystiolaeth. Nid oeddent wedi eu 

hargyhoeddi y byddai’r camau’n cyflawni targedau lleihau allyriadau 

ac roeddent yn bryderus fod yr ymgynghoriad yn “annigonol ar gyfer 

cyflawni’r newid sylfaenol mae arnom ei angen wrth symud tuag at 

economi a chymdeithas ddi-garbon”. 

3.10 Nododd un ymatebydd: “mae’n bryder difrifol nad yw’r camau posibl 

wedi cael eu hasesu eto o ran eu potensial economaidd a lleihau 

allyriadau”, gan awgrymu angen i sicrhau y gallai’r cynigion 

weithredu’r hyn sydd ei angen. Roedd amryw o ymatebwyr o’r farn fod 

yr ymgynghoriad yn cynnig cyfres o syniadau yn hytrach na chynigion 

seiliedig ar dystiolaeth. 

Sylwadau eraill 

3.11 Dywedodd un o’r ymatebwyr na wnaeth ateb y cwestiwn hwn eu bod 

wedi gadael y sgôr yn wag gan “nad oedd yn amlwg beth fyddai budd 

sgorio’r camau ar y cyd na’n unigol”. Roeddent yn credu nad camau 

oedd rhai o’r camau posibl ond dyheadau, ac felly roedd yn anodd 

rhoi sgôr gyffredinol. 

3.12 Er i’r ymatebwyr ddewis gwahanol raddau o gytundeb â’r camau 

posibl, fe wnaeth cyfran helaeth o’r ymatebwyr awgrymu meysydd 

roedd angen eu gwella a’u datblygu ymhellach. Un thema gyffredinol 

drwy’r ymatebion oedd nad oedd y camau posibl yn ddigon 

uchelgeisiol a bod angen iddynt gael eu hymestyn ymhellach os oedd 

y cyllidebau carbon am gael eu cyflawni. 

Roedd sylwadau ehangach nad oeddent yn ymwneud yn uniongyrchol 

â’r camau posibl yn cynnwys yr angen i gydnabod goblygiadau iechyd 

fel ysgogydd allweddol i drawsnewid at garbon isel (gyda goblygiadau 

cadarnhaol o ran ansawdd aer, asthma a llesiant). Roedd materion 

eraill yn cynnwys yr angen i gydnabod defnydd ac ymddygiad 

defnyddwyr fel maes lle mae angen newid er mwyn galluogi lleihau 

allyriadau a’r angen am fwy o ystyriaeth i rôl y llywodraeth (a 
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rheoleiddio), fel ei dylanwad ar addysg. Archwilir hyn mewn mwy o 

fanylder yn Adran 5.  
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4. Ymatebion penodol a syniadau ar gyfer cyflawni’r 

camau posibl   

4.1 Mae’r adran hon yn archwilio’r graddau o gytundeb a sut y gellid 

gweithredu’r camau posibl gan bob sector. Amlinellir pob cam posibl 

isod mewn teip trwm gyda chrynodeb o ymatebion i’r ymgynghoriad 

oddi tano.  

Pŵer 

Helpu i ddatblygu cynllunio rhanbarthol a lleol ar gyfer ynni er 

mwyn ymdrin â dulliau o gyflenwi, dosbarthu a defnyddio ynni  

4.2 Roedd amrywiaeth o syniadau ar gyfer gweithredu’r cam posibl hwn. 

 Diwygio systemau cynllunio fel eu bod yn ffafrio cadwyni 

cyflenwi byrrach ar gyfer ynni. 

 Ymgorffori polisïau addysg mewn cynllunio lleol fel bod 

teuluoedd yn gwybod sut i ddefnyddio ynni’n fwy effeithlon ac 

yn ymgorffori newidiadau mewn ymddygiad o ran defnyddio 

ynni. 

 Sicrhau bod cynllunio ynni lleol yn gefnogol i gynlluniau ynni 

adnewyddadwy. 

 Cyd-drafod â chynllunwyr lleol a darparu hyfforddiant a 

gwybodaeth iddynt, fel bod ganddynt wybodaeth dda ar gyfer 

gwneud penderfyniadau. 

 Diwygio’r Broses Asesu Ynni Adnewyddadwy fel ei bod yn llai 

cyfyngol. 

 Diwygio’r Canllawiau Cynllunio Atodol fel eu bod yn llai 

cyfyngol. 

 Diwygio’r Canllawiau Cynllunio Atodol fel eu bod yn ystyried yr 

angen i drawsnewid i economi carbon-isel a bod mwy o 

gynlluniau ynni adnewyddadwy yn cael eu caniatáu. 

 Ystyried sut y gellid addasu cylch gwaith Cyfoeth Naturiol 

Cymru fel ei fod yn fwy rhagweithiol wrth alluogi datblygu 

carbon isel. 
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Helpu i arloesi a masnacholi cynhyrchion, prosesau a 

gwasanaethau newydd yn y system ynni 

4.3 Roedd ymatebwyr yn cytuno y dylid cefnogi arloesi a masnacholi yn y 

system ynni. Amlinellir syniadau ar gyfer gweithredu’r cam posibl hwn 

isod.  

 Annog sectorau i weithio gyda’i gilydd i arloesi gan mai hyn 

sy’n debygol o gyflawni’r budd mwyaf a rhannu costau. 

 Cynnal cystadlaethau arloesi. Er enghraifft, mae gan 

Lywodraeth yr Alban Gronfa Her Ynni sy’n cefnogi prosiectau 

ynni carbon isel. 

 Annog arloesi mewn cynhyrchu ynni sy’n llai ymwthiol yn 

weledol. 

 Cymell datgarboneiddio’r sector pŵer thermol. 

Datblygu a gweithredu safbwynt polisi Cymru ynglŷn ag 

echdynnu a hylosgi tanwyddau ffosil i gynhyrchu pŵer  

4.4 Dywedodd ymatebwyr y byddent yn cytuno gyda moratoriwm ar 

gynhyrchu â nwy. Fodd bynnag, dywedodd eraill nad oeddent yn 

cytuno â’r polisi hwn gan y byddai’n golygu gorfod defnyddio 

ffynonellau dwysach eu hallyriadau o ynni o leoedd eraill cyn y 

trawsnewid i ffynonellau eraill, llai eu llygredd. Roedd yr effeithiau 

ehangach posibl ar yr economi yn cynnwys cynnydd mewn biliau 

cwsmeriaid a cholli swyddi yng Nghymru. Yn ogystal, credai rhai 

ymatebwyr y gallai hyn leihau’r swm o fuddsoddi mewnol o fewn y 

sector ynni. 

4.5 Roedd y syniadau a oedd yn ymwneud â’r cam posibl hwn yn 

cynnwys:  

 gosod trethi ar losgi tanwyddau ffosil er mwyn eu gwneud yn 

ddrutach 

 hyrwyddo’r safbwynt polisi er mwyn gwneud buddsoddwyr 

mewn ynni adnewyddadwy yn fwy hyderus 

 cael gwared ar y defnydd o ddiesel, glo a methan fel 

ffynnonellau pŵer. 
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Cyflymu’r defnydd o safleoedd cynhyrchu ynni adnewyddadwy 

gan annog perchnogaeth leol  

4.6 Syniadau ar gyfer datblygu’r defnydd o gynhyrchu adnewyddadwy ac 

annog perchnogaeth leol oedd y prif bwnc trafod ymysg ymatebwyr i’r 

ymgynghoriad.  

 Gwella capasiti’r grid i oresgyn rhwystrau thermol a foltedd 

(roedd hyn yn farn gyffredinol yn yr ymatebion). 

 Cydweithio mwy â Gweithredwyr Rhwydweithiau Ardal er 

mwyn manteisio ar gyfleoedd i fuddsoddi ac arddangos 

systemau trydan llai. 

 Gweithio gyda Gweithredwyr Rhwydweithiau Ardal i greu 

cylchoedd caeedig fel bod cynlluniau cynhyrchu 

adnewyddadwy cymunedol lleol yn gweld y buddion – trydan a 

gynhyrchir mewn ardal yn cael ei ddefnyddio yn yr ardal honno. 

 Adnabod meysydd lle mae capasiti yn y grid ar gyfer cynhyrchu 

adnewyddadwy ac annog prosiectau yn y meysydd hyn. 

 Addasu melinau dŵr i gynhyrchu trydan. 

 Adeiladu ffermydd solar dros gronfeydd dŵr er mwyn lleihau 

colli dŵr trwy anweddu. 

 Llosgi sbwriel a llystyfiant ar gyfer pŵer. 

 Gyrru a chefnogi prosiectau ynni adnewyddadwy trwy 

hyrwyddo, cymorth polisi a chymorth ariannol, ee cyllid di-log. 

 Cynyddu pob math o ynni adnewyddadwy (gwynt, solar, dŵr, 

llanw). 

 Gweithredu a gwarantu Tariffau Cyflenwi Trydan (FITs) ar gyfer 

cynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol neu gymelliannau 

cyllidol untro a fydd yn lleihau cyfnodau talu’n ôl i ddefnyddwyr. 

 Ehangu’r cynllun Tariffau Cyflenwi Trydan ar gyfer eiddo yng 

Nghymru gyda systemau o dan 6-10Kw. 

 Hyrwyddo cynlluniau ynni adnewyddadwy cymunedol. 
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 Caniatáu defnyddwyr i ddewis eu ffynhonnell eu hunain o 

drydan er mwyn annog atyniad marchnad i ynni 

adnewyddadwy. 

 Rhannu’r hyn a ddysgir o ddatblygiadau ynni cymunedol er 

mwyn ennill mwy o ddealltwriaeth o fewn y sector. 

 Parhau’r fframwaith cyllido Contractau Gwahaniaeth (CfD) yng 

Nghymru fel bod gan ddatblygwyr yng Nghymru y sicrwydd 

mae arnynt ei angen i symud ymlaen gyda phrosiectau ynni 

adnewyddadwy. 

 Datblygu gweithgorau rhwng awdurdodau lleol, landlordiaid 

cymdeithasol cofrestredig a’r sector preifat er mwyn gwella 

prosiectau adnewyddadwy. 

 Nodi Ardaloedd Chwilio Strategol (SSA) i’w datblygu mewn 

ardaloedd gydag adnoddau gwynt da. 

 Cefnogi datblygiad cyfryngau buddsoddi newydd. 

 Archwilio’r cyfle i reoli ynni yn fwy effeithlon trwy gynhyrchu 

gwasgaredig, gydag arbedion effeithlonrwydd sylweddol. 

 Annog marchnadoedd hyblygrwydd mewn ardaloedd lleol fel y 

gall cynhyrchu ynni adnewyddadwy lleol fod yn fwy effeithol. 

Trafnidiaeth 

Datblygu rhwydwaith gwefru sy’n annog pobl i ddewis cerbydau 

trydan yn gynnar ac edrych ar rinweddau mesurau eraill, gan 

gynnwys defnyddio lonydd bysiau a pharcio di-dâl mewn trefi  

4.7 Roedd ymatebwyr yn cefnogi cyflwyno gorsafoedd gwefru cerbydau 

trydan, gydag un yn awgrymu bod angen canoli’r gweithgaredd yn 

Llywodraeth Cymru gan fod awdurdodau lleol yn aml yn peidio â 

blaenoriaethu eu defnydd. Dywedodd rhai ymatebwyr fod mwy o 

anogaeth ac o ddarpariaeth ar gyfer cerbydau trydan trwy gyflwyno 

seilwaith yn ddiffygiol oni bai fod y trydan a ddefnyddir yn cael ei 

gynhyrchu o ffynonellau adnewyddadwy. Roedd y mwyafrif o 

ymatebwyr o’r farn mai cerbydau trydan oedd yr unig ffordd ymlaen, 

gyda rhai yn galw am i orsafoedd petrol gael eu gwahardd. 
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4.8 Roedd anghytundeb ymysg ymatebwyr ar y defnydd o flaenoriaeth 

mynediad i gerbydau trydan, fel caniatáu’r defnydd o lonydd bysiau. 

Credai rhai fod hyn yn gymhelliad da i fwy o ddefnydd ohonynt, fodd 

bynnag dywedodd eraill y gallai hyn gymell defnydd o geir preifat yn 

hytrach na thrafnidiaeth gyhoeddus a beicio. 

4.9 O ran datblygu rhwydwaith seilwaith gwefru cerbydau trydan, credai 

ymatebwyr fod hyn yn flaenoriaeth er mwyn annog mwy o brynu a 

defnyddio cerbydau trydan. Mae’r syniadau a gyflwynwyd gan 

ymatebwyr wedi eu crynhoi isod. 

 Defnyddio gwefryddion ‘cyflym’ cerbydau trydan gan eu bod yn 

lleihau’r amser a dreulir yn gwefru ac y byddant yn lleihau 

rhwystrau rhag eu mabwysiadu’n ehangach. 

 Rheoleiddio’r ddarpariaeth o orsafoedd gwefru mewn 

dinasoedd, ac ymgorffori gorsafoedd gwefru mewn cartrefi 

newydd, ardaloedd gwledig, strydoedd preswyl a gweithleoedd. 

 Datblygu’r rhwydwaith gwefru cerbydau trydan yn strategol. 

Blaenoriaethu gorsafoedd gwefru ger priffyrdd (ee yr M4, A470 

a’r A55), gorsafoedd rheilffordd, ysbytai, ysgolion, canol trefi a 

meysydd parcio. Dywedodd un ymatebydd nad oes “bron ddim 

seilwaith gwefru sy’n cysylltu gogledd a de Cymru” – mae’r 

Canolbarth mewn perygl o gael ei “adael ar ôl”. 

 Gosod targedau ar gyfer cyflwyno cerbydau trydan (y ganran o 

Gymru a orchuddir). 

 Annog “twristiaeth cerbydau trydan” trwy ddarparu swm ‘x’ o 

filltiroedd trydan am ddim i dwristiaid sy’n teithio’r wlad mewn 

cerbydau trydan. “Ei frandio fel rhywbeth Cymreig a’i 

hyrwyddo”. 

 Rhoi blaenoriaeth i ddatblygiad effeithiol o systemau gwefru a 

reolir sy’n adlewyrchu’r symiau o ynni mae car yn eu defnyddio 

a lle gall perchnogion fonitro eu defnydd. 

 Cymell gorsafoedd gwefru mewn gweithleoedd. 

 Rhoi cymorthdal at gymorth technegol / gwasanaethau 

mecanig i ddefnyddwyr cerbydau trydan. 
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4.10 Credai ymatebwyr hefyd fod angen dulliau ar gyfer annog prynu 

cerbydau trydan. Mae syniadau a gyflwynwyd i’r perwyl hwn wedi eu 

crynhoi isod.  

 Darparu cymelliannau ariannol fel lleihau pris cerbydau trydan, 

darparu manteision treth i’r rheini sy’n prynu cerbydau trydan 

(fel budd mewn ffyrdd eraill), grantiau, parcio am ddim a 

thaliadau yn erbyn cerbydau petrol a diesel (fel trethi uwch) i 

gyfyngu ar eu defnydd. 

 Hyrwyddo prynu cerbydau trydan trwy annog pobl i roi cynnig 

ar eu gyrru, cyfleu eu manteision a lansio ymgyrch hysbysebu 

genedlaethol i fynd i’r afael â’r “mythau” ynghylch ceir trydan. 

Lleihau ôl-troed carbon tacsis a bysiau i ddim cyn pen 10 

mlynedd er mwyn cyflawni’r nod sydd yn y Cynllun Gweithredu 

Economaidd  

4.11 Roedd rhai ymatebwyr o’r farn nad oedd y cam hwn yn realistig, yn 

methu ag ystyried nad yw trydan o angenrheidrwydd yn ddi-garbon, y 

byddai’n gofyn am gostau cychwynnol uchel ac y byddai’n anodd ei 

gyflawni ar lefel presennol seilwaith gwefru cerbydau trydan. 

4.12 Caiff syniadau a gyflwynwyd gan ymatebwyr ar gyfer gweithredu’r 

cam posibl hwn eu rhestru isod. 

 Ôl-osod cerbydau â thechnoleg lleihau. Dangosodd astudiaeth 

gan Defra fod hyn yn fwy effeithiol na’r cynllun sgrapio diesel. 

 Ystyried dewisiadau tanwydd allyriadau isel (a rhatach) eraill, 

gan gynnwys nwy petrolewn hylifedig (LPG) a BioLPG. 

 Cyflwyno cynllun grantiau i yrwyr tacsi uwchraddio cerbydau 

 Hyrwyddo dulliau a chynlluniau arbed allyriadau trwy 

awdurdodau lleol. 
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Dyblu canran yr oedolion sy’n gwneud siwrnai ar feic o leiaf 

unwaith yr wythnos a chynyddu canran y bobl sy’n gwneud 

siwrnai ar droed o leiaf unwaith yr wythnos 25% o linell sylfaen 

2016  

4.13 Y syniad a grybwyllwyd fwyaf oedd cynyddu seilwaith beicio a 

cherdded. Dywedodd ymatebwyr hefyd fod cerdded a beicio yn 

neilltuol o anodd mewn ardaloedd gwledig, sy’n cynrychioli cyfran 

helaeth o Gymru. 

4.14 Amlinellir isod y syniadau i gynyddu’r swm o gerdded a beicio.  

 Cynyddu’r nifer o lonydd beicwyr a cherddwyr ac ystyried creu 

“rhwydweithiau beicio” a chroesfannau cerddwyr ar bob 

priffordd. 

 Gweithredu taliadau atal tagfeydd ym mhob tref a dinas fawr ac 

ystyried gwahardd ceir o bob dinas yn y dyfodol. 

 Cynyddu darpariaethau ar gyfer beiciau ar drenau a bysiau. 

 Adeiladau datblygiadau tai sy’n hyrwyddo trafnidiaeth llesol a 

byw effeithlon. 

 Cymell beiciau trydan trwy fenthyciadau a chynlluniau cymell. 

Dadreoleiddio beiciau trydan, sglefrfyrddau a sgwteri a 

chaniatáu iddynt gael eu defnyddio ar y ffyrdd. 

 Gweithredu “strategaeth wedi ei chostio, ei blaenoriaethu a’i 

hamserlennu”. 

 Ystyried dulliau o deithio i unigolion â phroblemau symud, fel 

cerbydau trydan ysgafn iawn (beiciau, sglefrfyrddau a sgwteri).  

Edrych ar y berthynas rhwng terfynau cyflymder ac allyriadau 

nwyon tŷ gwydr, gyda’r bwriad o ystyried ffactorau 

amgylcheddol mewn adolygiadau terfynau cyflymder 

4.15 Roedd hyn yn cael ei ystyried fel syniad polisi cadarnhaol gan 

ymatebwyr. Credai rhai fod angen i fwy o derfynau cyflymder 20mya 

fod ar waith, gyda manteision yn cynnwys gwell ansawdd aer a 

llesiant. 
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Adeiladau 

Gosod safonau uwch ar gyfer arbed ynni mewn adeiladau 

newydd drwy adolygu Rhan L y Rheoliadau Adeiladu (Arbed 

Tanwydd ac Ynni)  

4.16 Mae syniadau gan ymatebwyr sy’n ymwneud â’r cam posibl hwn wedi 

eu hamlinellu isod. 

 Dim ond adeiladau sydd â phaneli solar neu wedi eu pweru 

gan ffynonellau ynni adnewyddadwy i gael caniatâd cynllunio. 

 Cymell paneli solar ar adeiladau trwy grantiau, manteision treth 

a chymorth ariannol arall. 

 Cynyddu cyflwyno pibelli gwresogi cychwynnol ar doeau. 

 Addasu safon BREEAM i sicrhau hynny ag sy’n bosibl o 

effeithlonrwydd ynni. 

 Archwilio sut i gau’r bwlch perfformiad rhwng y dyluniad a 

pherfformiad adeiledig gwirioneddol adeiladau newydd ac ôl-

osod, trwy wneud archwiliad ardystiedig yn ofynnol ar gyfer pob 

eiddo yn hytrach na’r dull presennol o archwilio is-sampl yn 

unig. 

 Ymgorffori polisi di-garbon gorfodol ar gyfer tai a godir o’r 

newydd, gyda’r nod o gael pob adeilad yn ddi-garbon yn y 

dyfodol. 

 Canolbwyntio ar gartrefi newydd a rhai oddi ar y grid yn gyntaf i 

wireddu arbedion carbon yn gyflym. 

 Ystyried ategu rheoleiddio gyda galluogwyr / cymhellion 

masnachol (tir cyhoeddus ar ddisgownt, benthyciadau, cymell 

prynwyr cartrefi). 

 Datblygu’r pwerau cynllunio a chaniatáu sydd eu hangen i 

gyflawni hyn, gan gynnwys Cynlluniau Datblygu Lleol, 

Cynllunio Llesiant Lleol a Datganiadau Ardal. 

 Ystyried ffafrio deunyddiau lleol mewn rheoliadau cynllunio. 

 Gweithredu safonau uwch o inswleiddio, selio a chamau i 

leihau gwresogi dros yr haf. 
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 Diweddaru’r Weithdrefn Asesu Safonol i gynnwys modelu 

deinamig i helpu mynd i’r afael â materion fel gor-wresogi. 

 Ei gwneud yn ofynnol gosod systemau chwistrellu mewn eiddo 

domestig. 

 Ymgorffori gerddi to mewn adeiladau newydd. 

 Rheoleiddio camau dylunio / dewis deunyddiau carbon isel 

wrth ddatblygu adeiladau. 

 Cynllunio trywydd o reoliadau adeiladu hyd at 2050, er mwyn 

gosod llwybr clir ar gyfer gweithredu. 

4.17 Roedd meysydd y barnwyd eu bod yn flaenoriaethau gan yr 

ymatebwyr yn cynnwys datblygu systemau gwresogi ac oeri fel eu 

bod yn fwy effeithlon o ran ynni. Gwnaed sylwadau ehangach 

ynghylch y costau sy’n debygol o ddeillio o gynnydd mewn rheoleiddio 

a’r anhawster i weithredu rhai mathau o reoleiddio mewn ardaloedd 

gwledig. Er enghraifft, credai lleiafrif o ymatebwyr fod olew yn 

ffynhonnell hanfodol o ynni ar gyfer gwresogi cartrefi gwledig a rhai 

oddi ar y grid. Mynegwyd pryder ynghylch cost ffynonellau ynni 

carbon isel i’r cartrefi hyn a’r risg o fwy o dlodi tanwydd yng Nghymru 

o ganlyniad. 

Datblygu rhaglen ôl-osod preswyl hirdymor wedi’i seilio ar 

dystiolaeth. 

4.18 Roedd sylwadau’n cynnwys bod y weithred o ôl-osod adeiladau yn 

bwysig, ond eto ei bod yn gofyn am swm mawr o gyllid i’w chyflawni. 

Amlinellir isod syniadau ymatebwyr ar gyfer gweithredu’r cam posibl 

hwn. 

 Cynnig benthyciadau yn erbyn ecwiti tai i gynnal 

adnewyddiadau i wella selio aer, inswleiddio a defnydd 

tanwydd ar gyfer gwresogi. 

 Gorfodi gwiriadau rheolaidd ar gynnal a chadw adeiladau. 

 Darparu cymorth ariannol i landlordiaid, oherwydd cyfeiriwyd at 

lety rhent preifat fel y llygrydd gwaethaf yn y sector adeiladau. 
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 Annog gosod boeleri combi trydan yn hytrach na boeleri wedi 

eu pweru ag olew. 

 Lansio rhaglen addysg a sgiliau mewn ôl-osod a phatholeg 

adeiladau. 

 Ystyried agwedd fwy radical at ddymchwel. 

 Parhau i gefnogi’r rhaglen ôl-osod Arbed. 

4.19 Roedd sylwadau ehangach yn cynnwys yr effaith cadarnhaol ar 

iechyd cyhoeddus y byddai safonau adeiladau ac ôl-osod yn ei 

alluogi. Y sector rhent preifat oedd yn cael ei weld fel y maes roedd 

angen ei dargedu fwyaf. Credai ymatebwyr fod ôl-osod yn gam 

pwysig y dylid ei weithredu i “bob adeilad”. 

Pennu llinell sylfaen ar gyfer y defnydd o ynni ac allyriadau 

cysylltiedig yn adeiladau’r sector busnes 

4.20 Fe wnaeth un ymatebydd dynnu sylw at ddata ac at yr adroddiad yn 

2018, Adeiladu Darlun o’r Galw am Ynni yng Nghymru. Mae’r 

adroddiad hwn yn amcangyfrif galw ynni adeiladau domestig ac 

annomestig Cymru mewn cyfnodau o hanner awr am drydan a gwres 

yn 2016, ac mae’r adroddiad yn rhoi tystiolaeth ehangach i’w ystyried. 

Sicrhau adeiladau sy’n fwy cynaliadwy drwy ddefnyddio 

technegau adeiladu arloesol i leihau a diwallu’r galw am ynni 

mewn adeiladau a chynyddu’r defnydd o deunyddiau cynaliadwy 

fel pren 

4.21 Roedd ymatebwyr yn rhanedig eu barn ynghylch y defnydd o bren fel 

deunydd adeiladu. Roedd rhai’n cytuno ei fod yn well deunydd i’w 

ddefnyddio ac y gallai helpu datblygu tai mwy fforddiadwy. Fodd 

bynnag, roedd ymatebwyr eraill yn anghytuno â’r cam posibl hwn ac 

yn honni bod pren yn aml yn cael ei fewnforio ac y gall concrid fod y 

dewis gorau o ran carbon isel pan ystyrir cylch oes cyfan yr adeilad. 

Roeddent hefyd yn mynegi pryder y gallai ffafrio deunydd unigol 

lesteirio arloesi. Roedd ymatebwyr yn bryderus hefyd fod manteision 

concrid a meini yn cael eu hanwybyddu yn y cam posibl hwn, er 

enghraifft gall eu màs thermol helpu i oeri adeiladau. 
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4.22 Caiff syniadau ar gyfer annog mwy o arloesi o fewn y sector eu 

hamlinellu isod. 

 Cychwyn gyda chasglu data helaeth ar ddefnydd ynni 

adeiladau sy’n bod eisoes. 

 Edrych ar ddeunyddiau o ffynonellau lleol yn gyntaf. 

 Darparu cymelliannau a chyllid ar gyfer prosiectau arloesi i 

leihau eu risg. 

 Parhau â phrosiectau’r Ganolfan Beirianneg Cynnyrch 

Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol 

(SPECIFIC), y Ganolfan Adeiladau Ynni Gweithredol a’r 

Rhaglen Tai Arloesol a buddsoddi mewn prosiectau eraill tebyg 

i’r rhain. 

 Archwilio’r defnydd o ddeunyddiau eraill megis deunyddiau bio-

seiliedig a choncrid gwyrdd. 

 Ystyried ail-ddefnyddio cydrannau strwythurol, ee dur. 

Cwmpasu’r heriau a chyfleoedd ynghylch gwres carbon isel 

4.23 Credai ymatebwyr fod hwn yn gam posibl allweddol i’w archwilio, gan 

ei fod yn ffynhonnell fawr o allyriadau. Fodd bynnag, fe wnaeth rhai 

fynegi amheuon ynghylch y gallu i ddatgarboneiddio gwres mewn 

cartrefi, gan nodi’r anhawster wrth gyflawni hyn a’r pryder am lefelau 

tlodi tanwydd yng Nghymru, a allai godi pe defnyddid technegau 

gwresogi drutach. 

4.24 Amlinellir isod syniadau ar gyfer gweithredu’r cam posibl hwn. 

 Ystyried trydaneiddio gwres. 

 Ehangu rhwydweithiau gwres i adeiladau. 

 Lansio ymgyrch addysg ar gyfer pympiau gwres. Gall Pympiau 

Gwres ffynhonnell awyr fod yn anodd eu deall / eu hymgorffori 

ar gyfer defnydd domestig; felly, dysgu oddi wrth brofiadau a 

rhannu gwybodaeth. 

 Archwilio ffynonellau geothermol posibl. 

 Blaenoriaethu effeithlonrwydd ynni adeiladau dros wres carbon 

isel. 
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 Datblygu ac ehangu rhwydweithiau gwres i gysylltu cartrefi ac 

adeiladau. 

 Cynnal dadansoddiad cost-budd o ôl-osod pob cartref lle mae’r 

trigolion yn byw mewn tlodi tanwydd. 

4.25 Y gred oedd mai pympiau gwres oedd y prif ddull o ddatgarboneiddio 

gwres. Fodd bynnag, credai rhai ymatebwyr fod materion roedd 

angen mynd i’r afael â hwy cyn y gellid eu defnyddio’n helaeth. Roedd 

y rhain yn cynnwys eu cost, y defnydd o drydan a’r anhawster o’u 

defnyddio mewn ardaloedd gwledig. Cyfeiriodd ymatebwyr eraill at 

ddull “hybrid”, lle gallai cartref fod â gwahanol ffynonellau tanwydd a 

newid rhyngddynt ar wahanol adegau o’r dydd (gan ddibynnu ar 

adegau brig o ran galw). Yn yr un modd, dywedodd ymatebydd ei bod 

yn debygol y byddai angen amrywiaeth o atebion ac y byddai’n 

dibynnu ar ffactorau fel “oedran yr eiddo, y gallu i newid nodweddion 

cynhenid yr adeilad, ei leoliad gwledig yn ogystal â’r gost i 

berchennog y cartref”. 

Amaethyddiaeth 

Darparu cymorth ar ôl Brexit ar ffurf rhaglen rheoli tir sy’n 

cynnwys cynllun nwyddau cyhoeddus a chynllun cydnerthedd 

economaidd, gan roi fframwaith yn lle’r Polisi Amaethyddol 

Cyffredin (PAC) sydd hefyd yn cysylltu cymorth â chamau i 

leihau a dileu allyriadau 

Sicrhau bod lleihau allyriadau yn cael ei ystyried mewn unrhyw 

gynigion ar gyfer diwygio rheoliadau sy’n codi o’r ymgynghoriad 

ar y rhaglen rheoli tir 

4.26 Roedd y mwyafrif o ymatebwyr a drafododd y rhaglen rheoli tir yn 

anghytuno â’r camau posibl o fewn y sector amaethyddol. Credai’r 

ymatebwyr fod dibynnu ar rywbeth i gymryd lle’r Polisi Amaethyddol 

Cyffredin yn annigonol gan fod hyn wedi methu o’r blaen â gweithredu 

ar Ddeddf yr Amgylchedd a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru). Credai ymatebwyr eraill fod y camau posibl yn brin o 

weledigaeth ac uchelgais. 
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4.27 Fe wnaeth ymatebwyr godi nifer o syniadau ar gyfer gweithredu’r 

rhaglen, a amlinellir isod.  

 Canolbwyntio cymorthdaliadau ar reolaeth cynaliadwy o dir yng 

Nghymru er mwyn hyrwyddo manteision gwarchod bywyd 

gwyllt, cefnogi llecynnau gwyllt, ailgoedwigo, dal carbon, 

lleihau’r defnydd o wrteithiau / plaladdwyr, a darparu bwyd yn 

lleol. 

 Cyfuno’r ddau gynllun, gan y dylai pob taliad fferm weithio o 

fewn y pum egwyddor a dylai ffermwyr orfod cyflawni 

gwasanaethau nwyddau cyhoeddus i allu cael grantiau 

cynhyrchiant wedi eu dyfarnu iddynt. 

 Gwobrwyo ffermwyr sy’n gwerthu’n lleol, yn cyflogi’n lleol ac 

sy’n effeithlon o ran ynni. 

 Canolbwyntio ar arddwriaeth, lleihau bwyta / cynhyrchu cig ac 

annog ffynonellau mwy effeithlon o fwyd. 

 Ymdrin ag argymhellion prosiect Amaethyddiaeth Call am yr 

Hinsawdd. 

 Canolbwyntio ymdrechion ar gael atebion carbon-gyfeillgar ar 

gyfer amaethyddiaeth a chynhyrchu bwyd, megis ffermio 

fertigol. 

 Ystyried buddion cymdeithasol, economaidd a diwylliannol 

ehangach ffermio i Gymru. 

 Gosod targed i gynyddu tir ffermio organig, yn unol â chynnig 

Plaid Cymru. 

 Archwilio dewisiadau eraill o ran cynhyrchu bwyd sy’n allyru llai 

o fethan a charbon deuocsid na ffermio llaeth. Ni ellir dibynnu 

ar fwydo ar laswellt gan fod cyfnodau o sychder yn digwydd yn 

fwyfwy aml. 

 Datblygu dull economi gylchol lle caiff pob gwastraff ei 

ddefnyddio i helpu lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr. 

 Mae angen ymchwilio a datblygu er mwyn deall lle gellir 

cyflawni gostyngiadau (dietau lleihau methan, technoleg dal 

methan a dewisiadau newydd eraill ar gyfer lleihau allyriadau). 
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 Bydd cydnabod camau a gymerir eisoes o fewn y sector 

amaethyddol yn bwysig er mwyn dangos y llwyddiant wrth 

leihau allyriadau. 

4.28 Codwyd nifer o bwyntiau i’w hystyried ymhellach gan un ymatebydd. 

 Annog cydweithredu rhwng ffermydd bach a ffermwyr eraill er 

mwyn prynu mewn symiau mawr. 

 Cynnig cymorth i ffermydd (ffermydd bach a mawr): offer 

cynaliadwyedd ar gyfer asesiad ar-fferm (am ddim), 

cymelliannau i ffermydd fod yn fwy hunan-gynhaliol, cyngor ar 

dyfu eu bwydydd eu hunain i anifeiliaid ac annog busnesau 

bwydydd anifeiliaid i gefnogi ffermydd lleol / ffermydd bach. 

 Lleihau allyriadau o gludo da byw: cefnogi lladd-dai lleol 

(cymhelliant ariannol), annog ffermydd i ddefnyddio lladd-dai 

lleol, newid amrywioldeb y farchnad er mwyn annog ffermwyr i 

fynd i’r farchnad dda byw agosaf yn hytrach na theithio 

ymhellach am bris gwell mewn arwerthiant, a helpu 

marchnadoedd da byw i aros ar agor. 

 Darparu cerbydau mwy effeithlon ar gyfer cludo da byw. 

Defnydd tir a choedwigaeth  

4.29 Roedd ymatebwyr yn cefnogi’r camau posibl a gyflwynwyd o fewn y 

sector defnydd tir a choedwigaeth, er bod rhai’n credu bod arnynt 

angen mwy o uchelgais. Roedd rhywfaint o bryder ynghylch effaith 

plannu mwy o goed ar gynhyrchu bwyd. 

Adolygu ein systemau rheoleiddio a chymorth i gynyddu’r 

gyfradd plannu coed i 2,000 hectar y flwyddyn o leiaf, gyda’r nod 

o’i chynyddu i 4,000 hectar 

Pennu ardaloedd a ffefrir ar gyfer plannu coed, yn cynnwys 

coetiroedd masnachol a phlannu ar raddfa ganolig a mawr 

4.30 Roedd ymatebwyr yn cytuno’n fras â’r angen i blannu mwy o goed, 

oherwydd y manteision lluosog y gellir eu gweld. Yn ogystal â’r tri 

cham posibl, fe wnaeth un ymatebydd nodi’r ystyriaethau canlynol i’w 
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gweithredu. Roedd y rhain yn cynnwys: dylid ffafrio coedwigoedd sy’n 

cynhyrchu pren o werth uchel, dylai fod grantiau cyfalaf ar gael ar 

gyfer plannu, profi cymorth defnydd tir arall o ran costau carbon a 

chydweithio â’r sector preifat. Fodd bynnag, amlinellodd ymatebwyr 

amrywiaeth helaeth o ystyriaethau pellach ar gyfer gweithredu’r 

camau posibl, fel y rhestrir isod.  

 Creu system reoleiddio sy’n atal rhwystro plannu coetiroedd 

newydd. 

 Ail-ystyried nifer targed plannu coed. 

 Dysgu oddi wrth wledydd eraill fel yr Alban sydd wedi cynyddu 

eu targed i 15,000 hectar y flwyddyn erbyn 2024. 

 Gyrru ymlaen â phlannu pren meddal er mwyn gwarantu 

dyfodol y sector coedwigaeth a sicrhau bod llawer mathau o 

ddefnydd a gwerth masnachol i goed. 

 Plannu coed mewn modd sensitif, er mwyn peidio â dadleoli 

pobl o’r tir. 

 Cynnal ymchwil er mwyn helpu ennill dealltwriaeth lawn o 

gyfleoedd a chostau ecolegol ehangu coetiroedd, ar lefel y 

Deyrnas Unedig, yn wladol a rhanbarthol (gellid ei wneud gan 

Forest Research). Yn y cyfamser, mae angen dull rhagofalus 

er mwyn osgoi ailadrodd camgymeriadau’r gorffennol. 

 Creu rheoliadau, cyngor a chanllawiau pellach ar sut i 

weithredu rheolaeth gynaliadwy o goetiroedd. 

 Mynd i’r afael â’r rhwystrau i blannu coed ar dir, trwy leihau’r 

nifer o brosesau cymhleth er mwyn caniatáu plannu ar raddfa 

lai ar ffermydd. 

 Ystyried effeithiau negyddol ac anfwriadol posibl datblygu 

coetiroedd yng Nghymru.  
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Sicrhau bod yr holl fawndiroedd sy’n cynnal cynefinoedd lled-

naturiol yn cael eu rheoli’n weithredol erbyn 2030 drwy gefnogi, 

galluogi a chydgysylltu gwaith i adfer mawndiroedd a’u rheoli’n 

gynaliadwy, yn ogystal â defnyddio a manteisio i’r eithaf ar 

gyfleoedd ariannu cysylltiedig 

4.31 Awgrymodd un ymatebydd y dylai’r targed yn Strategaeth 

Mawndiroedd Cymru i 95 y cant o fawndir Cymru fod mewn cyflwr da 

gael ei dynnu ymlaen o 2040 i 2030.  

Diwydiant 

4.32 Dywedodd amryw o ymatebwyr ei bod yn bwysig nad yw’r camau i 

leihau allyriadau carbon yn effeithio’n negyddol ar gystadleurwydd ac 

yn arwain at ddiwydiant yn gadael Cymru. Credai ymatebwyr fod yn 

rhaid cynnwys diwydiant yn llawn os am gyflawni trawsnewid i garbon 

isel. 

Comisiynu astudiaeth ddichonoldeb economaidd a thechnegol 

annibynnol o ddal, defnyddio a storio carbon (CCUS) 

4.33 Roedd ymatebwyr yn gadarn yn eu cefnogaeth i’r cam posibl hwn, er i 

un ymatebydd wneud y sylw fod hwn yn neilltuol o uchelgeisiol ac yn 

annhebygol o fod yn ateb realistig ar gyfer lleihau allyriadau. Mae 

syniadau a roddwyd gan ymatebwyr i weithredu’r cam hwn wedi eu 

hamlinellu isod. 

 Ymrwymo i arddangoswr CCUS yng Nghymru fel y gall 

diwydiant adeiladu ar yr esiampl. 

 Canolbwyntio ar ddulliau i’w wneud yn gost-effeithiol, gallai 

ddarparu ffynhonnell o gynhyrchu cadarn a hyblyg ochr yn ochr 

ag ynni adnewyddadwy a niwclear yn y dyfodol os yw’n gost-

effeithol. 

 Creu gweithgor i rannu costau datblygu CCUS. 

 Archwilio technegau CCUS sy’n trosi carbon monocsid yn ein 

nwyon diwydiannol yn gemegolion rhagsylweddol megis 

ethanol. 
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Ystyried datblygiad pellach ein Cynllun Diogelu’r Amgylchedd ar 

ôl 2020 i gefnogi’r diwydiannau sy’n gwneud y defnydd mwyaf 

dwys o garbon 

4.34 Roedd rhai ymatebwyr yn cefnogi’r cam posibl hwn wrth iddynt 

bwysleisio y bydd cymorth llywodraeth yn dyngedfennol er mwyn 

sicrhau y gall cynlluniau ymylol symud ymlaen. Roedd syniadau eraill 

ar gyfer cyflawni datgarboneiddio diwydiannau sy’n gwneud defnydd 

dwys o garbon fel a ganlyn. 

 Dirwyo’r llygrwyr diwydiannol mwyaf. 

 Gweithredu arolygon effeithlonrwydd ynni fel bod 

diwydiannau’n gwybod lle gallant gymryd camau i fod yn fwy 

effeithlon. 

 Codi tâl ar ddiwydiannau am eu cynhyrchion a llifeiriant 

gwastraff eu hunain. 

 Lansio ymgyrch addysgol a hyrwyddo i annog diwydiant i ail-

ddefnyddio deunyddiau gwastraff. 

 Archwilio asesiadau cylch bywyd. 

Ystyried adfer gwres gwastraff a’i ddefnyddio fel rhan o’r agwedd 

at bolisi gwres 

4.35 Canmolwyd yr uchelgais “feiddgar” i archwilio adfer gwres gwastraff. 

Cynigiodd un ymatebydd y syniad o archwilio’r defnydd o bwyntiau 

ffynonellau mawr o wres, gan gynnwys Tata Steel a gorsaf bŵer 

niwclear arfaethedig Wylfa-B, wrth weithredu polisi adfer gwres 

gwastraff. 

Sefydlu gweithgor datgarboneiddio yn cael ei arwain gan 

ddiwydiant 

4.36 Roedd cefnogaeth gref i Lywodraeth Cymru fod yn cyd-drafod â 

busnesau a chymunedau, fel eu bod yn deall pam fod angen 

trawsnewid i garbon isel. Roedd sut i gyflawni hynny yn faes o bryder i 

leiafrif o ymatebwyr. Soniodd un ymatebydd am yr anhawster wrth 

gael ymrwymiad gan randdeiliaid trwy’r holl gamau posibl a restrir, 

gan gyfeirio’n benodol at y goblygiadau i ddiwydiant. Roeddent yn 
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dweud bod angen rhoi mesurau a strwythurau yn eu lle i wella’r cyd-

drafod â diwydiant a chymunedau ynglŷn â’u syniadau, yn enwedig 

gan y gallai busnesau ddewis adleoli neu fuddsoddi yn rhywle arall os 

oeddent yn credu y gallai’r camau hyn effeithio’n negyddol ar elw. 

Credai un ymatebydd hefyd fod diwydiant yn chwarae rôl allweddol 

mewn “prosesau llesiant, arloesi a charbon isel”. Un syniad a roddwyd 

gan ymatebwyr oedd ymgorffori academyddion o fewn y gweithgor. 

4.37 Credai un ymatebydd mai un peth sylfaenol a oedd yn cael ei 

anwybyddu yn y camau oedd ei bod yn ymddangos mai ar ysgwyddau 

trethdalwyr roedd baich y cynlluniau carbon isel a’r mesurau arbed 

allyriadau yn hytrach na diwydiant, lle’r oedd angen canolbwyntio mwy 

ar allyriadau. 

Y sector cyhoeddus 

Cynorthwyo’r sector cyhoeddus i ganfod llinell sylfaen, monitro 

ac adrodd am gynnydd tuag at y nod o fod yn garbon niwtral 

4.38 Nid oedd dim sylwadau gan ymatebwyr ar y cam posibl hwn. 

Bydd adeiladau’r sector cyhoeddus yn cael eu cyflenwi â thrydan 

adnewyddadwy erbyn 2020 a, lle bo’n ymarferol bosibl, yn cael 

eu cyflenwi â gwres carbon isel erbyn 2030 

4.39 Caiff syniadau a roddwyd gan ymatebwyr ar wella effeithlonrwydd 

adeiladau sector cyhoeddus eu hamlinellu isod.  

 Newid offer aneffeithlon fel goleuadau a systemau aerdymheru 

ac oeri. 

 Diwygio a mireinio canllawiau ar gyfer adnewyddu adeiladau 

sector cyhoeddus. 

 Lleihau canoli gwasanaethau fel ysgolion ac ysbytai sy’n 

arwain at deithiau pellach – cadw gwasanaethau’n lleol a 

chadw bywiogrwydd cymunedau’r byd. 

 Defnyddio technolegau arloesol a’r potensial o ddatblygu mwy 

o rwydweithiau gwres. 
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 Cynnal asesiadau llinell sylfaen, monitro ac adrodd ar gynnydd 

tuag at niwtraliaeth carbon adeiladau. 

Bydd pob car a cherbyd nwyddau ysgafn newydd yn fflyd 

gerbydau’r sector cyhoeddus yn gerbyd isel iawn ei allyriadau 

erbyn 2025, a lle bo’n ymarferol bosibl, bydd pob cerbyd 

nwyddau trwm yn gerbyd isel iawn ei allyriadau erbyn 2030 

4.40 Barnwyd hyn fel blaenoriaeth gan ymatebwyr a deimlai ei bod yn 

bwysig i’r sector cyhoeddus arwain y ffordd yn yr agwedd hon. 

Codwyd pryderon ynghylch cost cerbydau trydan, galluoedd 

technolegol, capasiti’r grid a’r gallu i ddatblygu seilwaith gwefru 

cerbydau trydan. 

Gwastraff 

Creu cyfleoedd newydd ar gyfer gweithgynhyrchu sy’n defnyddio 

adnoddau’n effeithlon drwy gynnwys effeithlonrwydd adnoddau 

yn ein rhaglen o gymorth arloesi i fusnesau bach a chanolig a 

defnyddio gwasanaethau caffael y sector cyhoeddus i ysgogi’r 

farchnad 

4.41 Roedd ymatebwyr yn cytuno â’r cam posibl a buont yn trafod 

syniadau ehangach i helpu ei weithredu, fel yr amlinellir isod. 

 Datblygu system ar gyfer annog cwmnïau i leihau eu pecynnu 

plastig. 

 Canolbwyntio ar leihau gwastraff yn hytrach nag ailgylchu. 

 Ehangu ar Gaffael Cyhoeddus Gwyrdd ar gyfer ysgogi 

marchnadoedd terfynol i gynnwys mesurau eraill, fel 

cymelliannau cyllidol, mynd i’r afael â rhwystrau technegol i 

ddefnyddio cynnwys wedi’i ailgylch trwy gyllid ymchwil a 

datblygu, a dod â’r byd academaidd a diwydiant at ei gilydd. 

 Archwilio ffyrdd o leihau carbon ymgorfforedig gan y bydd hyn 

yn y pen draw yn cynrychioli cyfran uwch o allyriadau sydd ar 

ôl. 

 Cydnabod effeithlonrwydd adnoddau a’r economi gylchol fel 

dau faes polisi ar wahân. 
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 Helpu busnesau i wireddu buddion effeithlonrwydd adnoddau 

fel eu bod yn fwy cystadleuol ar y llwyfan rhyngwladol. 

4.42 Dywedodd ymatebwyr fod cyfle gwych i ailddefnyddio deunyddiau, a 

bod angen canolbwyntio mwy arn hyn yn y camau posibl. 

Camau traws-sector posibl  

Cydweithio â busnesau er mwyn datgarboneiddio eu 

gweithgareddau ymhellach, ac ar yr un pryd, eu helpu i fod yn 

fwy cystadleuol a gwella’u cynhyrchiant er mwyn manteisio ar y 

cyfleoedd sy’n deillio o newid i economi carbon isel 

4.43 Y gred oedd y byddai ymdrechion i ddatgarboneiddio busnesau â 

goblygiadau cadarnhaol ehangach yn economaidd hefyd gan y byddai 

hyn yn gwella cystadleurwydd busnesau. Dywedodd un ymatebydd: 

“mae’n hanfodol fod llywodraeth yn gweithio gyda diwydiant er mwyn 

symud tuag at ddyfodol carbon isel, sicrhau bod y polisi yn realistig a 

rhoi amser a sicrwydd i ddiwydiant er mwyn iddynt weithredu ar 

raddfa fwy fel bo’r angen”. Roedd syniadau i gefnogi ac annog 

datgarboneiddio busnesau fel a ganlyn. 

 Cymell / annog cystadleuaeth i fusnesau i gyflawni 

strategaethau a mesurau carbon isel. 

 Ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau ddangos tystiolaeth o’u 

hymwybyddiaeth a’u gweithgareddau i ddod yn fwy carbon-isel. 

 Datblygu cymelliannau i gwmnïau greu dyluniadau arloesol a 

datblygiadau technolegol sy’n cefnogi trosi i garbon-isel. 

 Hyrwyddo diwydiannau bach sy’n effeithlon. 

 Ennill cefnogaeth i’r camau posibl gan fusnesau a rhanddeiliaid 

allweddol. 

 Annog newidiadau ymddygiadol a diwylliannol mewn busnesau 

sy’n cefnogi’r camau posibl. 

 Ail-atgyfnerthu’r cynllun Swyddfeydd Effeithlonrwydd Ynni. 

 Cymell busnesau i hyrwyddo gweithio o gartref. 

 Ystyried mesur allyriadau Cwmpas 3 diwydiant fel eu bod yn 

gwybod beth yw eu hallyriadau.  
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Gweithio gyda Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i rag-weld 

anghenion am sgiliau yn y dyfodol, gan ganolbwyntio ar 

sectorau twf â blaenoriaeth a nodwyd mewn rhanbarthau 

Adolygu’r holl raglenni presennol ar gyfer sgiliau a dysgu 

seiliedig ar waith i weld a oes modd iddynt ymateb yn fwy hyblyg 

i alwadau newydd fel y rheini sy’n gysylltiedig â datgarboneiddio, 

gan gydweithio’n agos â chyflogwyr 

4.44 Dywedodd cyfran o’r ymatebwyr fod angen sgiliau er mwyn cyflawni 

lleihad mewn allyriadau. O’r ymatebion hyn, roedd y mwyafrif yn 

cyfeirio at sgiliau uwch a’r hyfforddiant oedd eu hangen yn y sector 

adeiladu fel y gallai adeiladwyr ddeall y gwahaniaethau rhwng 

adeiladau hŷn a rhai mwy newydd, a sut bod angen iddynt gael eu trin 

yn wahanol i sicrhau’r effeithlonrwydd gorau posibl mewn ynni. Roedd 

awgrymiadau penodol ar gyfer mynd i’r afael â’r bylchau mewn sgiliau 

yn cynnwys y rhai a restrir isod. 

 Uwchsgilio ac ychwanegu at y gweithlu ym meysydd crefftau, 

rheoli asedau a datblygiad. 

 Cyd-drafod â Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a 

diwydiant ar fanylion y rhaglenni effeithlonrwydd ynni 

arfaethedig fel y gellid adnabod ac uwchraddio hyfforddiant a 

chymwysterau addas. 

 Annog cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a’r Partneriaethau 

Sgiliau Rhanbarthol er mwyn rhagweld anghenion sgiliau yn y 

dyfodol a datblygu mecanweithiau i wreiddio’r rhain yn y byd 

academaidd a dysgu gydol oes. 

 Ail-hyfforddi a datblygu sgiliau uwch o fewn y sector ynni 

adnewyddadwy, gan y gall hyn fod yn ffynhonnell cyflogaeth yn 

y dyfodol. 

4.45 Roedd ymatebwyr eraill yn pwysleisio pwysigrwydd addysg mewn 

ysgolion. Cynigiwyd y dylai hyfforddiant llythrennedd carbon ddod yn 

orfodol mewn ysgolion. 
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Cynnal dadansoddiad o’r bylchau mewn opsiynau lle gall arloesi 

gefnogi datgarboneiddio a sicrhau cymaint ag sy’n bosibl o 

gyfleoedd 

4.46 Roedd arloesi’n thema gyffredin o fewn ymatebion, gyda llawer yn ei 

nodi fel blaenoriaeth er mwyn ysgogi’r newid at economi carbon isel. 

4.47 Mewn perthnas â’r sector ynni y cafodd arloesi ei drafod amlaf. Y 

consensws gan yr ymatebwyr hyn oedd bod angen hwyluso ymchwil, 

buddsoddi ac arloesi yn y sector ynni adnewyddadwy. Dywedwyd bod 

“arloesi yn gynhwysyn hanfodol er mwyn agor y farchnad 

effeithlonrwydd ynni”. Gwnaed sylw ehangach bod angen atebion 

arloesol a buddsoddi cydgysylltiedig er mwyn helpu sicrhau torri 

trwodd hirdymor mewn effeithlonrwydd ynni, gan nodi diwydiant, pŵer 

a thrafnidiaeth fel y sectorau a oedd yn gofyn am y buddsoddi mwyaf 

mewn ymdrechion arloesi a datblygu. 

4.48 Mae meysydd pellach a awgrymwyd gan ymatebwyr wedi eu rhestru 

isod. 

 Deunyddiau arloesol fel ffyrdd newydd o ddefnyddio pren; 

meddwl yn greadigol am ddefnydd ehangach o ffeibr pren ym 

mhob rhan o’r economi, megis cyfansoddyn pren-plastig ac 

ymchwil i ddeunyddiau pren newydd. 

 Arloesi yn y bio-economi a buddsoddi yn arbenigedd bio-

fireinio Cymru. 

 Arloesi mewn datgarboneiddio gwres. 

 Arloesi mewn ynni llif llanw (cyfeiriodd un ymatebydd at 

brosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe fel cynllun sy’n dangos y 

ffordd i arloesi yng Nghymru). 

 Dylid cefnogi sefydliadau arloesi fel Canolfan y Dechnoleg 

Amgen. 

 Ymchwil, arloesi a thechnoleg batris. 

4.49 Rhybuddiodd un ymatebydd yn erbyn y cydbwyso presennol rhwng 

buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a chynnal buddsoddiad mewn 

tanwyddau ffosil, sy’n “cyfyngu ar arloesi a dulliau newydd”. 
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Dywedodd un arall y gallai buddsoddi mewn arloesi wneud Cymru yn 

arweinydd byd mewn dulliau datgarboneiddio a chreu swyddi gwyrdd 

ar gyfer y dyfodol. 

Cydweithio â sefydliadau ar bob lefel mewn cymdeithas a 

chynnwys dinasyddion wrth gyflawni ein llwybr carbon isel 

4.50 Cyfeiriodd rhai ymatebwyr at yr angen i ddatblygu dulliau a fyddai’n 

galluogi eraill i weithredu. Roedd rheoleiddio’n cael ei weld fel 

rhywbeth allweddol er mwyn annog ymddygiadau arbed allyriadau. 

4.51 Roedd awgrymiadau eraill yn cynnwys cymelliannau neu grantiau i 

alluogi unigolion a sefydliadau i leihau eu hallyriadau, megis grantiau 

ar gyfer prynu ceir trydan neu ailfodelu cartrefi. 

4.52 Yn ogystal, dywedodd un ymatebydd y gellid cyflawni newid 

cynaliadwy mewn ymddygiad trwy fwy o ymwybyddiaeth a chynlluniau 

cydweithredol cymunedol.  

Darparu coed ar gyfer ffrwythau, cysgod a thanwydd ar gyfer y 

cyfan o ranbarth Mount Elgon, Uganda erbyn 2030 

4.53 Nid oedd dim sylwadau am y cam posibl hwn. 
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5. Syniadau eraill 

5.1 Amlinellir isod syniadau pellach o ymatebion yr ymgynghoriad, wedi 

eu rhannu fesul sector.   

Pŵer 

5.2 Mae syniadau eraill ar gyfer y sector pŵer wedi eu hamlinellu isod.    

 Annog lleihau’r defnydd o ynni trwy newid ymddygiad. 

 Ystyried dewisiadau eraill fel tanwydd gan gynnwys Nitrogen 

Ocsid, Biomàs a Nwy Naturiol Hylifedig (LNG). 

 Buddsoddi mewn ynni morol yn lle technolegau eraill. 

 Cael cwmni ynni ac iddo berchnogaeth gyhoeddus gydag ynni 

carbon isel a thanwyddau am bris rhesymol i fynd i’r afael â 

materion fel tlodi tanwydd. 

 Datblygu system storio batris. 

 Adeiladu systemau storio pwmp. 

 Annog hyfforddi ar Wyntyllu Mecanyddol gydag Adfer Gwres  

(MHVR) a phympiau gwres yng Nghymru. 

 Ail-archwilio system â chymorth solar i wresogi ardal  

(SADHS). 

 Llacio rheoliadau ar bympiau gwres ffynonellau daear. 

 Cymell trawsnewid i oleuadau LED. 

 Diffodd goleuadau stryd yn y nos. 

 Ymchwilio a datblygu dulliau o drosi a storio ynni. 

 Datblygu perthynas neu gysylltiad rhwng y sector pŵer a 

Gweithredwyr Rhwydweithiau Dosbarthwyr i ddeall y 

problemau technegol gyda’r grid trydanol. 

 Sefydlu grŵp tasg i archwilio sut y gellir cynhyrchu ynni o’r môr 

a manteisio i’r eithaf arno. 

 Gwahardd mewnforio tanwydd anghynaliadwy o dramor. 

 Ystyried pren fel tanwydd carbon-isel a darparu cymelliannau 

i’w hyrwyddo. 
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 Buddsoddi mewn integreiddio digidol i alluogi gwell 

cydbwysedd llwythi. 

 Ystyried cyfrifon carbon personol sy’n cyfuno “treth garbon (tâl 

llygredd) â lwfans personol sy’n canatiáu eithrio o’r tâl llygredd 

am ddefnydd is na’r cyfartaledd o ynni”. 

 Archwilio bioynni. 

5.3 Roedd ffynonellau pŵer niwclear hefyd yn cael eu gweld fel 

ffynhonnell allweddol o ynni i’w harchwilio ymhellach, yn enwedig 

Adweithyddion Modiwlar Bach (SMR). Fodd bynnag, roedd 

ymatebwyr yn mynegi amheuon ynghylch ffynonellau pŵer niwclear, 

gan nodi cost uchel, ymdrin â’r gwastraff a risg fel rhesymau dros 

beidio â buddsoddi yn y maes hwn. 

5.4 Roedd ynni’r llanw hefyd yn cael ei weld fel maes allweddol i 

ddatblygu cynhyrchu ynni oherwydd y gred oedd bod gan Gymru 

ddigonedd o gyfleoedd yn y maes hwn. Roedd ymatebwyr yn mynegi 

siom gyda Morlyn Llanw Bae Abertawe ac yn pwyso ar Lywodraeth 

Cymru i symud ymlaen gyda’r prosiect. 

Trafnidiaeth 

5.5 Caiff syniadau eraill ar gyfer y sector trafnidiaeth eu hamlinellu isod.   

 Annog newid ymddygiad i addasu’r ffyrdd mae’r cyhoedd yn 

defnyddio trafnidiaeth (lleihau’r defnydd o geir, cynyddu’r 

defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus a theithio trwy gerdded a 

beicio). 

 Cynnwys cludo nwyddau trwm ar y rheilffyrdd fel cam posibl. 

 Dylid ail-ystyried datblygiad ffordd yr M4 ac ail-fuddsoddi cyllid 

mewn trafnidiaeth gyhoeddus. 

 Ail-ystyried twmpathau cyflymder a goleuadau traffig i leihau’r 

nifer o geir sy’n arafu a chyflymu. 

 Annog gwneuthurwyr ceir i weithio gyda’i gilydd (batri sy’n 

gweithio i bob car). 

 Trethu teithiau hedfan. 

 Argloddiau o goed i gymryd lle ffyrdd. 
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 Cyflwyno tâl atal tagfeydd ar gerbydau nwyddau trwm sy’n 

mynd i mewn i ddinasoedd. 

 Annog cwmnïau i gyflogi pobl leol. 

 Sefydlu cyrff di-elw rhanbarthol carbon isel sy’n hyrwyddo 

teithio ac ymddygiadau carbon-isel. 

 Gwella addysg i gynyddu ymwybyddiaeth o effaith 

penderfyniadau teithio ar yr hinsawdd. 

 Codi trethi tanwydd ar geir diesel a petrol. 

 Cael bysiau trydan yn unig. 

 Annog trenau pellter hir arafach. 

 Cyflwyno rheilffordd gyflym o’r de i’r gogledd fel nad oes 

gymaint yn dewis hedfan. 

 Cymell meysydd parcio preifat i osod pwyntiau gwefru ceir 

trydan. 

 Ymchwilio i’r defnydd o dramiau mewn dinasoedd. 

 Cael gwared ar dwmpathau traffig a rhoi ffyrdd i leihau cyflymu 

ac arafu. 

 Cludo nwyddau ar y rheilffyrdd. 

 Ail-ddylunio lorïau gwastraff fel eu bod yn gallu cymryd 

gwahanol fathau o wastraff wedi ei wahanu a lleihau teithiau. 

 Gwneud trafnidiaeth gyhoeddus am ddim i ddinasyddion 

Cymru. 

 Cael gwared ar barcio o ganol dinasoedd. 

 Cyflwyno cynlluniau a chlybiau benthyg ceir.  

 Gwella diogelwch ac ymwybyddiaeth ar feiciau. 

 Ail-ystyried cerbydau hydrogen. 

 Ychwanegu ardoll at gerbydau petrol a diesel i roi cymorthdal i 

fysiau hydrogen. 

 Sicrhau bod gan bob bws Wi-Fi da. 

 Sicrhau bod yr holl weithgaredd sydd ar y ddaear ym maes 

awyr Caerdydd yn garbon niwtral. 

 Gosod dyfeisiadau tracio i rwystro gwastraffu tanwydd ar 

ddefnyddio cerbydau heb ganiatâd. 
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 Defnyddio methan cywasgedig ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus 

a cherbydau gwasanaethau cyhoeddus. 

 Hyrwyddo diwylliant o deithio llesol mewn ysgolion. 

 Ystyried cynllunio sgrapio cerbydau neu gyfnewid cerbydau am 

“gredydau symudedd” ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus am 

ddim. 

 Gwahardd cynhyrchu cerbydau sy’n mynd dros 70mya. 

5.6 Roedd gwella trafnidiaeth gyhoeddus hefyd yn cael sylw amlwg yn yr 

ymatebion. Dywedodd ymatebwyr fod hyn yn bwysig er mwyn 

cynyddu’r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus yn lle ceir. Dywedodd un 

ymatebydd ei bod yn angenrheidiol cyplysu gwelliant mewn 

trafnidiaeth gyhoeddus â mesurau i annog yn erbyn moduro preifat. 

Caiff syniadau ar gyflawni hyn eu hamlinellu isod. 

 Gorsafoedd gwefru cerbydau trydan am ddim i drafnidiaeth 

gyhoeddus, wedi eu pweru trwy losgi sbwriel. 

 Gwneud trafnidiaeth gyhoeddus yn rhatach neu gymell rhannu 

ceir. 

 Cynyddu amlder gwasanaethau, ehangu’r rhwydwaith trenau 

a’r rhwydwaith bysiau maestrefol a chynyddu cymelliannau fel 

TrawsCymru. 

 Trydaneiddio trenau (crybwyllwyd rheilffyrdd y Cymoedd yn 

benodol gan un ymatebydd). 

 Hyrwyddo’r defnydd o lwybrau bws blaenoriaeth / coch i 

drafnidiaeth gyhoeddus fel yn Llundain. 

 Integreiddio canolfannau trafnidiaeth gyhoeddus gyda seilwaith 

cerdded a beicio. 

 Ôl-osod bysiau – manteisio ar y cyllid sydd ar gael. 

Adeiladau 

5.7 Cafodd annog gosod mesuryddion deallus mewn cartrefi ei grybwyll 

yn aml gan ymatebwyr, gydag un yn dweud y gallant weithredu fel 

“catalydd ar gyfer grymuso defnyddwyr” a lledaenu ymwybyddiaeth 

ynghylch defnydd ynni mewn cartrefi. Roedd ymatebwyr o’r farn ei 
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bod yn hanfodol fod y sector pŵer ac adeiladau’n gweithio gyda’i 

gilydd er mwyn cyflawni nodau ar y cyd. 

5.8 Roedd syniadau eraill sy’n ymwneud â’r sector Adeiladau a roddwyd 

gan ymatebwyr fel a ganlyn.  

 Angen rhoi mwy o ystyriaeth i bympiau gwres. 

 Dylid archwilio tanwyddau gwresogi i ddangos y ffordd fwyaf 

dichonadwy a chost-effeithiol at ddatgarboneiddio. 

 Dylid cymell unigolion i fyw mewn cartrefi effeithlon o ran ynni. 

 Addasu adeiladau ar gyfer tywydd garwach. 

 Ystyried annog bio LPG, systemau bio-olew a chysylltiadau â’r 

grid nwy i gartrefi sydd oddi ar y grid, ac adeiladau Tystysgrifau 

Perfformiad Ynni isel. 

 Ystyried effeithiau trafnidaeth mewn polisïau cynllunio 

adeiladau. 

 Buddsoddi mewn modiwlau, sgiliau a hyfforddiant carbon-isel a 

chynaliadwyedd o fewn y sector adeiladau. 

 Cynllunio datblygiadau adeiladu fel eu bod yn agos at swyddi, 

cymunedau a seilwaith beicio a cherdded. Cymell pobl hŷn i 

symud i gartrefi llai trwy leihau treth stamp ac adeiladu cartrefi 

un ystafell wely gerllaw meddygon ac asedau cymunedol. 

 Diwygio rheoliadau adeiladu fel bod yn rhaid iddynt gael 

gwyntyllu mecanyddol adfer gwres (MVHR) a systemau adfer 

gwres. 

 Annog rhannu cartrefi trwy adolygu rheoleiddio er mwyn annog 

rhannu tai. 

 Diwygio’r sector tai a rhent i fod yn fwy fforddiadwy fel y gellir 

gwario arian ar ôl-osod. 

 Buddsoddi mewn ymchwil ac arloesi mewn adeiladau. 

 Adeiladu a chreu tai a chymunedau deniadol gerllaw 

gweithleoedd fel bod pobl yn cael eu hannog i fyw lle maent yn 

gweithio. 
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 Adolygu effeithiau allyriadau cyfarpar/offer modern mewn 

cartrefi a rhoi cyngor ar y cyfarpar gorau i’w defnyddio. 

 Ystyried newid pob boeler olew i ffynhonnell wahanol o 

danwydd. 

 Buddsoddi mewn prosiectau arferion gorau. 

 Ystyried cylch bywyd llawn deunyddiau wrth reoleiddio defnydd 

o ddeunyddiau mewn adeiladau. 

 Ymchwilio i ddatblygu adeiladau sy’n gwbl hunan-gynhaliol. 

 Cynnal dadansoddiad cost a budd ar gyfer ôl-osod pob cartref. 

 Addasu hyd y cyfnod trosiannol caniatadwy2 fel bod rheoliadau 

yn berthnasol i gartrefi sydd wrthi’n cael eu codi. 

 Ystyried gweithredu safon ynni-isel Passivhaus ar adeiladau 

yng Nghymru (yn berthnasol i adeiladau newydd ac fel safon 

ôl-osod). 

 Rhoi cymhellion i fusnesau, gan gynnwys cynllun sgrapio 

boeleri i fusnesau bach a chanolig. 

 Gorfodi rheoleiddio tynnach ar effeithlonrwydd ynni adeiladau 

masnachol. 

 Adolygu diffiniad Nodyn Cyngor Technegol 2 o fforddiadwyedd 

fel ei fod yn cynnwys costau ynni. 

 Lansio rhaglenni addysg mewn ysgolion am adeiladau a thai. 

Amaethyddiaeth 

5.9 Wrth gyfeirio at y sector amaethyddiaeth, roedd canfyddiad o ddiffyg 

cysylltiad rhwng ymgynghoriad ‘Brexit a’n Tir’ a’r ymgynghoriad hwn.  

5.10 Mae syniadau eraill ar gyfer lleihau allyriadau carbon o fewn y sector 

wedi eu hamlinellu isod.  

 Rhoi cyngor ar fwydydd anifeiliaid wedi eu tyfu gartref, dulliau 

lleihau methan ac ymdrechion cydweithredu rhwng ffermwyr i 

leihau allyriadau. 

 Annog newid mewn diet. 

                                            
2
 Y cyfnod o amser lle nad oes raid i adeiladau y mae gwaith eisoes wedi dechrau arnynt lynu 

at reoliadau newydd.  
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 Buddsoddi mewn prosiectau gwella fel y Prosiect Monitro a 

Modelu Amgylcheddol a Materion Gwledig ac Amaethyddiaeth 

Call am yr Hinsawdd. 

 Annog cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar ffermydd trwy leihau 

cyfyngiadau cynllunio. 

 Cynllunio cynnyrch amaethyddol fel y gall Cymru ddod yn 

hunan-gynhaliol. 

 Sicrhau gwarchod diogelwch bwyd er mwyn amddiffyn yn 

erbyn “yr heriau i’n system gynhyrchu bwyd fyd-eang dros yr 

un graddfeydd amser”. 

 Hyrwyddo cynnyrch lleol a rhoi cymorthdal i fwyd a gynhyrchir 

yn lleol fel y gallai prisiau ddod yn fwy cystadleuol. 

 Cymell ffermwyr i leihau pori gan ddefaid. 

 Annog ffermio cynaliadwy, seiliedig ar permaddiwylliant er 

mwyn gwella iechyd y cyhoedd yn gyffredinol. 

 Trethu bwyd wedi’i brosesu i roi cymorthdaliadau i ffrwythau a 

llysiau. 

 Lleihau costau ffermio organig. 

 Ymestyn caniatâd i ffermydd llaeth mawr hyd at 2025.  

 Cynhyrchu dyfais gywir sy’n hawdd ei defnyddio ar gyfer mesur 

carbon ar fferm. 

 Gweithredu strategaethau bridio / newidiadau genetig i leihau 

allyriadau carbon. 

 Buddsoddi mewn newid canfyddiadau cyhoeddus o ffermydd 

fel allyrwyr carbon. 

 Creu clystyrau o ffermydd fel y gallant ddysgu oddi wrth 

arferion da ei gilydd.  

Defnydd tir a choedwigaeth 

5.11 Roedd syniadau eraill a godwyd gan ymatebwyr fel a ganlyn.  

 Gwella map Creu Coetir Glastir gan ei fod yn brin o’r manyldeb 

a’r gallu i gyflawni plannu coed ar raddfa sylweddol, oherwydd 
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y flaenoriaeth a roddir i warchod cynefinoedd dros blannu 

coed. 

 Rhwystro torri coetiroedd sefydledig. 

 Cymell cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar dir cyhoeddus a 

phreifat. 

 Addasu’r strategaeth fel ei bod yn mynd ymhellach wrth 

gefnogi mentrau dal a chadw carbon gan gynnwys plannu 

coetiroedd ac annog arallgyfeirio arferion ffermio oddi wrth 

gynhyrchu da byw at blannu coetiroedd. 

 Cyd-drafod â thirfeddianwyr preifat gan fod angen eu barn a’u 

parodrwydd i gydweithredu. 

 Ystyried pa fusnesau seiliedig ar dir all gymryd blynyddoedd 

neu hyd yn oed ddegawdau i weld canlyniadau neu newid 

cyfeiriad, felly mae angen ystyried hyn yn y disgwyliadau. 

 Ystyried manteision ehangach plannu coed ar hyd y gadwyn 

gyflenwi wrth gynhyrchu nwyddau’n lleol (ee swyddi, lleihau 

mewnforion, gwella cynnwys carbon pridd a phren ar gyfer 

cynhyrchion). 

 Cefnogi rheolaeth tir i rwystro erydu (ee gor-bori, draenio, tân 

neu erydu llwybrau). 

 Pennu uwch-swyddog yn Llywodraeth Cymru i fod yn gyfrifol 

am sicrhau gweithredu’r cynigion a’r targedau ar gyfer pren, 

coedwigaeth a defnydd tir. 

 Plannu coed mewn ardaloedd trofannol (Affrica Is-Sahara). 

 Plannu ‘Rhywogaethau Albedo Uchel’ gan mai’r rhain fydd yn 

cael yr effaith cadarnhaol mwyaf yng Nghymru. 

 Ystyried yr ucheldiroedd fel ardal i’w hail-goedwigo. 

 Lleihau’r rhwystrau ariannol i weithredu rhaglenni Datblygu Un 

Blaned yn llwyddiannus. 

 Cyflwyno mesurau i ddiogelu carbon coetiroedd a phridd. 

 Adfer ardaloedd o fawndiroedd wedi’u coedwigo o fewn Ystad          

Goed Llywodraeth Cymru. 
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Diwydiant 

5.12 Gwnaed amryw o sylwadau ynghylch ennyn cefnogaeth diwydiant i’r 

camau posibl. Er enghraifft, dywedodd un ymatebydd fod busnesau 

bach a chanolig yn aml yn ddryslyd ynghylch pa gynhyrchion ynni yw’r 

rhai mwyaf effeithlon. Dywedodd un arall ei bod yn bwysig cyfleu’r 

achos busnes y gall gwell effeithlonrwydd a chynaliadwyedd leihau 

costau a gwneud synnwyr economaidd i fusnesau. 

5.13 Mae syniadau eraill ar gyfer y sector wedi eu hamlinellu isod.  

 Deddfu ar allbynnau carbon sefydliadau, gan orfodi terfynau a 

mesurau isafswm gwella. 

 Annog gweithio o gartref trwy ddatblygu seilwaith cysylltedd 

rhyngrwyd, ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd a chanolfannau 

gweithio lleol. 

 Cosbi archfarchnadoedd mawr am eu pecynnau ac annog pobl 

i brynu’n lleol. 

 Cymell busnesau i brynu offer TG a thelathrebu effeithlon sy’n 

lleihau’r defnydd o ynni. 

 Annog busnesau i adleoli i gyrion dinasoedd. 

Y sector cyhoeddus 

5.14 Rhoddwyd y syniadau ychwanegol canlynol ar gyfer lleihau allyriadau 

gan ymatebwyr mewn perthynas â’r sector cyhoeddus.  

 Neilltuo mwy o amser i weithgaredd annog ac ymdrechion codi 

ymwybyddiaeth y cyhoedd. 

 Lleihau’r nifer o weithwyr sector cyhoeddus sy’n teithio 

pellteroedd hir i gyfarfodydd ac annog weithio o gartref. 

 Annog y defnydd o gynhadledda fideo ar gyfer cyfarfodydd 

Llywodraeth Cymru er mwyn lleihau allyriadau teithio. 

 Ail-drefnu’r diwrnod gwaith i gyrff cyhoeddus er mwyn osgoi 

llwytho brig ar seilwaith a lliniaru tagfeydd traffig. 

 Lansio rhaglen addysgol ar gyfer ymddygiadau/technegau 

allyriadau er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth. 
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 Sicrhau bod pob adeilad a gyllidir yn gyhoeddus yng Nghymru 

yn “adeilad ynni gweithredol” ac yn creu eu hynni eu hunain. 

 Sefydlu mwy o gydweithio rhwng cyrff y llywodraeth, gan 

gynnwys Ofgem, Llywodraeth y DU ac eraill er mwyn mynd i’r 

afael â methiannau allweddol yn y farchnad. 

 Cynnwys e-feiciau a mopedau wrth fuddsoddi mewn cerbydau 

trydan. 

 Ystyried mabwysiadu mudiad ‘Byddwch y Newid’ sy’n annog 

gweithwyr sector cyhoeddus a’r cyhoedd i fabwysiadu arferion 

cynaliadwy.  

Gwastraff 

5.15 Roedd y syniadau ychwanegol ar gyfer lleihau allyriadau o fewn y 

sector gwastraff fel a ganlyn.  

 Mwy o waith ar fapio gwastraff niweidiol ac ymdrin ag ef er 

mwyn gwrthweithio oblygiadau negyddol o ran iechyd 

cyhoeddus. 

 Ymchwilio i ffyrdd o drin gwastraff gweddilliol. 

 Ymchwilio i rôl ynni o wastraff (sy’n cael ei weld fel maes 

allweddol i leihau allyriadau). 

 Ystyried pwysigrwydd y sector sment, sy’n defnyddio gwastraff 

o sectorau eraill. 

 Gwahardd y defnydd o rai defnyddiau, gan gynnwys bagiau 

plastig, pecynnau plastig ar gyfer bwyd, poteli untro ac eitemau 

tafladwy eraill. 

 Gweithio mewn partneriaeth gyda phrosiectau a gyllid sydd 

eisoes yn bod, fel Pembrokeshire Remakery. 

 Gwneud rhai deunyddiau gwastraff yn werthfawr trwy 

gynlluniau dychwelyd blaendaliadau a thaliadau am rai mathau 

o wastraff. 

 Datblygu cysondeb mewn polisïau ailgylchu ar draws 

awdurdodau lleol yng Nghymru. 

 Gwahardd llosgyddion biomàs a gwastraff. 
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 Adolygu’r driniaeth o wastraff gweddilliol na ellir ei ailgylchu. 

 Cefnogi treuliant anaerobig ar raddfa fawr i gynhyrchu methan 

ar gyfer gwresogi cartrefi a chefnogi cynlluniau gwres-

gwastraff. 

 Ail-gysylltu pobl â bwyd i ail-edrych ar wastraff bwyd. 

 Lansio ymgyrch dim gwastraff. 

 Gweithio gydag archfarchnadoedd i ailedrych ar arferion 

ynghylch annog prynu eitemau lluosog, labeli dyddiad, 

ffrwythau a llysiau ‘di-siâp’, a chyhoeddi eu gwastraff bwyd 

blynyddol fel bod yr wybodaeth ar gael i gwsmeriaid. 

 Cynnig compostydd i bob tŷ yng Nghymru. 

 Buddsoddi mewn technoleg ac ymchwil defnyddio gwastraff. 

 Ychwanegu’r gost o ailgylchu at gynhyrchion newydd er mwyn 

annog ail-ddefnyddio. 

 Creu safleoedd tirlenwi yng Nghymru a rhoi’r gorau i allforio 

deunyddiau ailgylchu cartref dramor. 

 Annog lleihau defnydd yn hytrach na thargedau ailgylchu. 

 Datblygu diwydiant ail-brosesu plastig yng Nghymru. 

 Gwella biniau casglu deunyddiau ailgylchu a gwasanaethau 

casglu. 

 Cynnig sgiliau dysgu ac atgyweirio i’r cyhoedd yn gyffredinol. 

 Datblygu’r hierarchaeth gwastaff a’r defnydd o bren fel y gall 

reoleiddio’r defnyddio o biomàs pren ar gyfer cynhyrchu ynni. 

 Targedu ffrydiau gwastraff sy’n cyfrannu’n anghymesur at 

allyriadau nwyon tŷ gwydr, megis gwastraff bwyd, tecstiliau, 

offer trydanol ac electronig gwastraff a metelau. 

Themâu traws-sector 

5.16 Cafodd themâu traws-sector ychwanegol at y rheini a amlinellwyd o 

fewn y camau posibl eu trafod gan ymatebwyr. Roedd y rhain yn 

cynnwys cynllunio, caffael, addysg a newid ymddygiad, rôl 

llywodraethu a rheoleiddio’r DU a’r UE. 
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Cynllunio 

5.17 Roedd ymatebwyr o’r farn fod cynllunio yn faes pwysig iawn wrth 

gyflawni datgarboneiddio. Dywedodd dau ymatebydd y bydd Polisi 

Cynllunio Cymru a’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn holl bwysig 

wrth yrru trefn gynllunio ymlaen sydd â’r gallu i alluogi’r trawsnewid i 

garbon isel. Credai ymatebydd arall fod yr ymgynghoriad “yn brin o 

gynigion ar gyfer defnyddio’r drefn gynllunio yn fwy effeithiol”. Er bod 

ymatebwyr yn gefnogol i ddatblygu ynni rhanbarthol a lleol, cynllunio 

adeiladau a thrafnidiaeth, roedd un ymatebydd yn mynegi amheuon 

ynghylch y gwahaniaethau mewn gwybodaeth a sgiliau ledled Cymru, 

a gallu pob ardal i ymgymryd â chynllunio lleol (yn enwedig cynllunio 

ynni). 

5.18 Amlinellir isod feysydd eraill a oedd ym marn ymatebwyr yn hanfodol i 

gynllunio a gweithredu datgarboneiddio. 

 Gwneud cynllunio yn fwy lleol er mwyn sicrhau bod y 

cymunedau mwyaf bregus yn cael eu cefnogi â ffynonellau 

tanwydd carbon isel. 

 Addysgu awdurdodau lleol fel eu bod yn gwybod am y 

gwahanol ddewisiadau sydd ar gael iddynt ee o safbwynt 

adeiladu tai. 

 Mireinio dulliau cynllunio fel eu bod yn ffafrio cyflymu tuag at y 

model Economi Gylchol. 

 Rhoi llawer o gefnogaeth (ariannol a fel arall) i adrannau 

cynllunio. 

Caffael 

5.19 Roedd ymatebwyr yn crybwyll y diffyg sylw i gaffael cyhoeddus yn yr 

ymgynghoriad, gyda llawer yn galw am lawer mwy o ganolbwyntio yn 

y maes hwn. Roedd ymatebwyr yn nodi bod angen cysylltiadau 

effeithiol rhwng caffael a datgarboneiddio sector cyhoeddus Cymru. 

Roedd y rhesymau dros eirioli’r defnydd o brosesau caffael 

cyhoeddus yn cynnwys rhoi mwy o arweiniad i’r sector cyhoeddus, 

defnyddio caffael i ysgogi’r farchnad a throsoli twf nwyddau carbon 
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isel, gan gynnwys y rheini gan gyflenwyr llai ledled Cymru. Dywedodd 

ymatebwyr fod yn rhaid i fframweithiau caffael Llywodraeth Cymru 

sicrhau effeithlonrwydd rheoli cyfleustodau a gwastraff, gyda meini 

prawf amgylcheddol yn cael eu pennu. 

Addysg a newid ymddygiad  

5.20 Roedd ymatebwyr yn tanlinellu pwysigrwydd addysg wrth yrru newid. 

Roedd cynyddu addysg pobl ifanc yn cael ei weld fel rhywbeth 

hanfodol er mwyn tyfu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o newid yn yr 

hinsawdd, allyriadau, defnydd ynni, a chynhyrchu gwastraff, ac yn y 

pen draw, er mwyn dylanwadu ar ymddygiadau yn y dyfodol. 

Dywedodd un ymatebydd y bydd darparu gwybodaeth a chefnogaeth i 

bobl yn eu galluogi i wneud y newidiadau angenrheidiol i’w ffordd o 

fyw o ran allyriadau. Cam ychwanegol a awgrymwyd gan ychydig o 

ymatebwyr oedd rhaglen o gyd-drafod cymunedol, er mwyn ysbrydoli 

cymunedau i ddod yn eiriolwyr ffordd carbon isel o fyw. 

Rôl llywodraethu a rheoleddio’r DU a’r UE 

5.21 Roedd ymatebwyr yn gweld dibyniaeth Cymru ar i Lywodraeth y DU 

fabwysiadu rhai mesurau, camau a rheoliadau penodol fel bygythiad 

posibl i gyrraedd targedau lleihau allyriadau. Asgwrn cynnen 

allweddol oedd Morlyn Llanw Bae Abertawe, ac yng nghyd-destun 

hwn roedd ymatebwyr yn pwyso am ddatganoli pwerau fel y gellid 

gwrthdroi’r penderfyniad i wrthod y cynnig. 

5.22 Dywedodd rhai fod gan Lywodraeth Cymru bwerau statudol nad ydynt 

yn weithredol ar hyn o bryd, megis y pŵer i wneud cynllun cyfnewid 

carbon o dan Adrannau 44 a 45 o Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 

2008. Roedd eraill yn cydnabod deddfwriaeth a threthiant fel trosolau 

allweddol wrth yrru cynnydd tuag at yr economi carbon isel. Roedd 

awgrymiadau a wnaed gan ymatebwyr yn cynnwys:  

 cyfreithiau ecoladdiad 

 grantiau gwyrdd 

 cyllid 

 treth carbon neu gwota i bob person 
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 mesur allyriadau wrth ddefnyddio ynni 

 rhwydwaith trydan carbon isel 

 newid ymddygiad, gyda’r defnydd posibl o gosbau. 

5.23 Er gwaethaf y farn fod gan Lywodraeth Cymru bwerau sylweddol i 

weithredu newid, roedd ychydig o ymatebwyr yn cydnabod y lefelau 

polisi cyfyngedig sydd ar gael i Lywodraeth Cymru. Roedd y ffaith fod 

cymaint o bolisïau a rheoliadau’n cael eu gweithredu ar lefel y DU 

neu’r UE ar hyn o bryd yn cael ei weld fel rhwystr i leihau allyriadau. 

Dwyseir hyn gan y ffaith fod ymatebwyr yn gweld diwygio rheoliadol 

fel allwedd i gyrraedd targed allyriadau 2030. Roedd y syniadau ar 

gyfer diwygio rheoliadol fel a ganlyn. 

 Datblygu cyfreithiau i gefnogi technoleg a sefydlu ynni 

adnewyddadwy. 

 Cyflwyno treth carbon. 

 Cyflwyno atebolrwydd cyfreithiol i uwch swyddogion / aelodau 

sy’n rhedeg sectorau a busnesau i ddangos tystiolaeth o’r hyn 

maent yn ei wneud i leihau eu heffaith amgylcheddol. 

 Gwladoli diwydiannau dwys eu defnydd o garbon fel bod gan y 

Sector Cyhoeddus fwy o reolaeth. 

Syniadau eraill 

5.24 Roedd ymatebwyr yn credu hefyd fod sectorau eraill i’w hystyried, 

megis y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, lle dylid gweithredu polisïau 

allyriadau isel. Yn benodol, awgrymodd un ymatebydd hyrwyddo 

anadlyddion carbon isel a chymorth i ailgylchu anadlyddion. Roedd 

maes arall i’w ystyried yn cynnwys Carbon Glas, sef y carbon a gaiff 

ei storio a’i gadw trwy ecosystemau arfordirol a chadwraeth morol. 
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6. Y graddau y dylid blaenoriaethu sectorau  

6.1 Gofynnodd yr ymgynghoriad i ymatebwyr ystyried a oes sector neu 

sectorau penodol lle dylid blaenoriaethu camau, yng ngoleuni’r heriau 

a’r cyfleoedd o fewn pob sector.   

6.2 Y consensws gan ymatebwyr oedd mai pŵer a thrafnidiaeth oedd y 

sectorau y dylid eu blaenoriaethu. Roedd sectorau eraill a oedd yn 

cael eu gweld fel blaenoriaethau yn cynnwys diwydiant ac adeiladau, 

ac wedyn y sector cyhoeddus a gwastraff. Amaethyddiaeth, a defnydd 

tir a choedwigaeth a gafodd eu crybwyll leiaf fel blaenoriaeth. 

6.3 Roedd nifer bach o ymatebwyr na wnaeth nodi unrhyw sector 

blaenoriaeth unigol, gan gredu bod angen i bob sector flaenoriaethu 

lleihau allyriadau. Awgrymodd un ymatebydd y dylai datgarboneiddio 

fod yn brosiect cenedlaethol ar y cyd o dan fframwaith Deddf Llesiant 

a Chenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), gan nad yw’n rhywbeth y gellir ei 

anwybyddu o fewn rhai sectorau. Roedd addysg hefyd yn cael ei weld 

fel blaenoriaeth allweddol i ymatebwyr: fe wnaeth nifer bach gyfeirio at 

ddysgu’r arferion gorau oddi wrth wledydd eraill er mwyn 

blaenoriaethu’r camau a fydd yn cael yr effaith mwyaf ar leihau 

allyriadau. 

6.4 Fe wnaeth ymatebwyr awgrymu ffyrdd o benderfynu blaenoriaethau 

fel yr amlinellir isod. 

 Buddsoddi mewn meysydd sy’n cyflawni’r enillion uchaf. 

 Defnyddio dadansoddiad ar sail meini prawf lluosog. 

 Cyfrifo cost system gyfan / y tunelli o garbon deuocsid a 

leihawyd. 

 Datblygu dull cadarn seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer ystyried 

costau a buddion gwahanol ddulliau a dewisiadau.  

Pŵer  

6.5 Ynni adnewyddadwy oedd y maes mwyaf tebygol o fewn pŵer y 

dywedodd ymatebwyr y dylid ei flaenoriaethu. Roedd blaenoriaethau 

o fewn cynhyrchu adnewyddadwy yn cynnwys diwygio cynllunio, 
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annog prosiectau ynni cymunedol, datblygu ynni gwynt a gridiau 

deallus. Roedd meysydd eraill a oedd yn cael eu gweld fel 

blaenoriaeth yn cynnwys effeithlonrwydd ynni, cau gweithfeydd 

tanwyddau ffosil a buddsoddi mewn Adweithyddion Modiwlar Bach. 

Trafnidiaeth 

6.6 Fel gyda’r sector pŵer, roedd y datganiadau ynglŷn â chymhlethdod y 

sector a’r angen am gynllun strategol. Roedd y meysydd penodol o 

fewn trafnidiaeth y barnwyd eu bod yn flaenoriaeth yn cynnwys lleihau 

defnydd o geir, diddymu ffordd osgoi’r M4, datblygu seilwaith cerdded 

a beicio (a gwneud y rhain yn fodd mwy deniadol o deithio), a gosod 

gorsafoedd gwefru cerbydau trydan (yn enwedig gwefrwyr cyflym). 

Adeiladau 

6.7 Credai ymatebwyr fod y sector adeiladau yn flaenoriaeth, er nad oedd 

neb yn awgrymu y dylai’r sector hwn gael blaenoriaeth dros eraill. 

Roedd y cam penodol o ôl-osod adeiladau presennol yn cael ei 

farnu’n flaenoriaeth gan bedwar ymatebydd, gydag un yn dweud mai 

dyma’r “ffordd fwyaf cynaliadwy o leihau biliau ynni”. 

Diwydiant 

6.8 Dywedodd amryw o ymatebwyr fod angen blaenoriaethu camau i fynd 

i’r afael â’r llygrwyr mwyaf, gan gynnwys busnesau mawr. Gwnaed y 

pwynt fod diwydiant yn sector anodd i’w ddiwygio, ond bod camau 

gweithredu ar gael fel trethu rhai ymddygiadau penodol a dal 

busnesau yn ariannol gyfrifol am eu heffaith amgylcheddol a’u 

hallyriadau. 

Y sector cyhoeddus 

6.9 Er na chrybwyllwyd y dylai’r sector hwn fod yn flaenoriaeth dros eraill, 

cytunai ymatebwyr y dylai’r sector cyhoeddus fod yn arwain y ffordd.  

Defnydd tir a choedwigaeth 

6.10 Dywedodd ymatebwyr fod angen i goedwigaeth gael ei flaenoriaethu 

gan Lywodraeth Cymru, gyda buddion o ran deunyddiau, dal carbon a 

rheoli llifogydd yn y dyfodol.  
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Amaethyddiaeth 

6.11 Fe wnaeth un ymatebydd nodi pwysigrwydd brys dylanwadau ar yr 

hyn fydd gan Lywodraeth y DU i gymryd lle’r Polisi Amaethyddol 

Cyffredin (PAC). Gwnaed sylw arall ynghylch annog ffermwyr i 

arallgyfeirio i ffermydd solar a ffurfiau eraill o ynni adnewyddadwy. 

Gwastraff 

6.12 Awgrymodd un ymatebydd y dylid blaenoriaethu casglu a defnyddio 

cynhyrchion gwastraff yn lleol, gan roi pwyslais ar ailgylchu yng 

Nghymru yn hytrach nag anfon nwyddau i leoedd eraill. Dywedodd 

dau ymatebydd fod angen ymchwil ac addysg ynghylch gwastraff, gan 

ganolbwynio ar addysgu’r cyhoedd ar fanteision ail-ddefnyddio. 

Roedd galwadau hefyd am ddatblygu cymwysterau cynllunio 

cynhyrchion cynaliadwy, lle bo gweithgynyrchwyr yn gwneud eitemau 

y gellir eu hatgyweirio fel bod oes hir i gynhyrchion gan leihau’r angen 

am rai newydd i gymryd eu lle.    
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7. Cydweithio ac arloesi rhwng sectorau  

7.1 Gofynnodd yr ymgynghoriad sut y gellid annog mwy o gydweithio ac o 

arloesi rhwng sectorau. 

7.2 Roedd awgrymiadau’n amrywiol, fodd bynnag, gyda’r themâu a 

ddaeth i’r amlwg fwyaf yn cynnwys cyfathrebu, cefnogi, 

cymelliannau/cyllid, a mewnbwn Llywodraeth Cymru.  

Cyfathrebu 

7.3 Teimlai ymatebwyr fod cyfathrebu rhwng gwahanol sectorau yn 

hanfodol. Cynigiwyd gan lawer y byddai sefydlu pwyllgor (neu grŵp 

Carbon Isel rhanbarthol) yn gwella’n fawr y cydweithio a’r arloesi 

rhwng sectorau. Trwy ddod ag unigolion allweddol o bob sector at ei 

gilydd, gellid cynnal trafodaethau, gan alluogi tryloywder ar y camau a 

gymerid. Gallai’r cyd-ddealltwriaeth hwn arwain at ddulliau 

cydweithredol o fewn sectorau i fynd i’r afael â materion traws-sector. 

7.4 Gellid cyflawni mwy o gyfathrebu trwy gynnal digwyddiadau, 

darlithoedd neu gyfarfodydd anffurfiol. Lle na ellir cynnal cyfarfodydd 

wyneb yn wyneb, cynigiwyd dull ar-lein fel arolwg neu fforwm, sy’n 

gofyn i unigolion am y camau gorau i’w cymryd. Awgrymodd un 

ymatebydd sefydlu fforwm “fel Comisiwn Newid yn yr Hinsawdd 

Cymru gynt i roi llwyfan i arbenigwyr strategol cenedlaethol gynghori a 

chyd-drafod”.  

7.5 Argymhellwyd datblygu rhwydweithiau neu glystyrau sector neu 

ddefnyddio rhwydweithiau presennol i sefydlu gwell cysylltiadau 

rhwng sectorau a’i gilydd. Er enghraifft, fe wnaeth amryw o ymatebwyr 

drafod grwpiau traws-sector dan arweiniad diwydiant “i roi cymorth a 

chyllid i ymchwil a datblygu ar atebion sy’n cefnogi cydweithredu a 

datgarboneiddio ar draws sectorau”. Dywedodd ymatebydd arall eu 

bod yn “credu bod dull rhwydwaith (rhwydweithiau fel rhan greiddiol o 

system ynni integredig) yn ffordd o hyrwyddo cydweithio”. Cyfeiriwyd 

at brosiectau fel y Prosiect Rhyddid, yr efelychydd Pathfinder 2050 a’r 

Weledigaeth Dinasoedd Gwyrdd fel esiamplau da o rwydweithiau’n 

sefydlu cydweithredu rhwng sectorau. 
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7.6 Roedd un ymatebwydd yn cydnabod pwysigrwydd Clwstwr 

Diwydiannol De Cymru, sy’n archwilio dewisiadau arloesol ar gyfer 

datgarboneiddio cynhyrchu pŵer a diwydiant yn y de. Roeddent yn 

dweud y gellid “defnyddio Clwstwr Diwydiannol De Cymru fel templed 

ar gyfer mwy o gydweithio ymysg busnesau a sefydliadau 

academaidd yng Nghymru i hyrwyddo arloesi, dysgu ar y cyd a 

darganfod atebion i’r heriau sy’n gysylltiedig â datgarboneiddio 

economi Cymru”. 

Cymorth, cymelliannau a chyllid 

7.7 Awgrymodd llawer o ymatebwyr y byddai strategaeth seiliedig ar 

gymelliannau yn helpu gwella cydweithio ac arloesi rhwng sectorau. 

Er enghraifft, roeddent yn awgrymu’r defnydd o gymelliannau ariannol 

ar gyfer cymryd rhan mewn cynlluniau lleihau carbon neu wobrau am 

gydweithio. 

7.8 Fe wnaeth un ymatebydd nodi “gellir defnyddio grantiau a chyfleoedd 

cyllid ar gyfer cydweithio rhwng sefydliadau mawr a busnesau bach a 

chanolig/busnesau newydd sy’n gweithio ar draws sectorau”, barn a 

rennid gan lawer o ymatebwyr eraill. Yn ogystal, awgrym a gynigiwyd 

gan un ymatebwydd oedd bod angen mwy o gyllid ar gyfer y sector 

ynni adnewyddadwy er mwyn galluogi unigolion a chwmnïau i fod yn 

fwy arloesol a cheisio gwahanol dechnegau, a fyddai’n 

anuniongyrchol yn cynyddu cydweithio rhwng sectorau. 

7.9 Roedd ymatebwyr yn cydnabod yr angen am ymchwil a datblygu o 

fewn diwydiant gyda’r cyllid cyfatebol addas gan lywodraeth i gefnogi’r 

buddsoddiad hirdymor mewn ymchwil, datblygu ac arloesi. 

7.10 Awgrymodd ychydig o ymatebwyr annog sefydliadau mawr i gefnogi 

eraill, megis grwpiau cymunedol i gynhyrchu trydan carbon isel yn 

lleol. Fodd bynnag, roedd ffurfiau eraill o anogaeth yn cynnwys 

sefydliadau trydydd sector i ymwneud ag ynni adnewyddadwy, 

busnesau annibynnol bach yn arloesi ar raddfa fach a chefnogaeth i 

sefydlu grwpiau tasg rhanbarthol. 
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7.11 Ar y llaw arall, awgrymwyd gan ychydig o ymatebwyr mai “ychydig 

iawn mae annog yn unig yn ei gyflawni”. Felly, rhaid ystyried gorfodi, 

atebolrwydd a chanlyniadau er mwyn cynyddu cydweithredu ac 

arloesi ar draws sectorau. Er enghraifft, dywedodd rhai ymatebwyr fod 

yn rhaid cael “targedau sy’n rhwymo, ac y gellir eu gorfodi” ac y dylai’r 

llywodraeth ddeddfu os ydynt yn methu â chydweithio’n effeithlon. 

Mewnbwn Llywodraeth Cymru  

7.12 Roedd llawer o ymatebwyr yn pwysleisio rôl Llywodraeth Cymru 

mewn arloesi a chydweithredu rhwng sectorau. Awgrymodd un 

ymatebydd “dylai Llywodraeth Cymru ddefnyddio tystiolaeth a 

ddarparwyd gan sefydliadau i gydymffurfio â deddfwriaeth bresennol, 

fel Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 20163 a Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015”.4  

Safbwyntiau eraill 

7.13 Caiff awgrymiadau eraill a gyflwynwyd gan ymatebwyr eu rhestru 

isod.  

 Cynllun / cynlluniau gweithredu strategol  

- Dangos lle mae cydweithredu. 

- Cyhoeddi papur gwyn yn dangos beth a gynllunir ac annog 

defnyddwyr lleol i ddod at ei gilydd i rannu barnau a 

phrofiad. 

- Gosod blaenoriaethau ar sail yr hyn sydd orau i 

gymdeithas, nid yr hyn a fydd yn gwneud y mwyaf o elw i 

gwmnïau preifat. 

- Ystyried cynllun masnachu carbon a fyddai’n golygu y 

byddai’n rhaid i sectorau gydweithredu i fasnachu 

trwyddedau fel bo’r angen. 

 Cydweithio agosach rhwng diwydiant a’r byd academaidd 

- Gweithgorau diwydiant. 

- Ymchwil academaidd. 

                                            
3
 http://www.legislation.gov.uk/anaw/2016/3/pdfs/anaw_20160003_en.pdf 

4
 https://gov.wales/docs/dsjlg/publications/150623-guide-to-the-fg-act-cy.pdf 
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- Rhyddhad treth i sefydliadau carbon-negyddol. 

- Cynlluniau lleihau gorfodol i fusnesau a chymdeithas yn 

ehangach. 

 Addysg ac ymwybyddiaeth 

- Dylanwadu ar sectorau amgylcheddol ac adnewyddadwy i 

addysgu eraill a sectorau eraill. 

 Creu cyfleoedd 

- Amlygu a chreu cyfleoedd i wahanol sectorau gyfarfod. 

 Arbenigol (allanol) 

- Ceisio cyngor gan arbenigwyr sy’n gwybod mwy pan ddaw 

hi i rwydweithiau beicio. Roedd un ymatebydd yn disgrifio’r 

Iseldiroedd a Denmarc fel “meistri” yn y maes hwn. 
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8. Effaith ar unigolion a sefydliadau   

8.1 Gofynnodd yr ymgynghoriad i’r ymatebwyr sut yn eu barn hwy y 

gallai’r camau posibl i leihau allyriadau effeithio arnynt hwy neu ar y 

sefydliad roeddent yn gweithio drosto. 

8.2 Dywedodd y mwyafrif o’r ymatebwyr y byddai’r camau posibl yn cael 

effaith cadarnhaol ar unigolion ac ar sefydliadau. Teimlai llawer y 

byddai’r buddion yn cael eu gweld mewn meysydd allweddol fel 

iechyd a llesiant, trafnidiaeth, yr amgylchedd a’r economi. Awgrymodd 

un ymatebydd y dylid cynnal asesiad effeith rheoleiddiol er mwyn 

asesu’r effeithiau economaidd, amgylcheddol, cymdeithasol a 

diwylliannol y byddai’r camau posibl yn eu cael ar Gymru. 

Trafnidiaeth 

8.3 Roedd teimlad mai trafnidiaeth gyhoeddus, beicio a cherdded fyddai 

normau diwylliannol y dyfodol a’r hyn fyddai’n llesol i genedlaethau’r 

dyfodol. Byddai gyrwyr cerbydau trydan hefyd yn elwa oherwydd 

“bydd cynyddu’r nifer o wefrwyr cyflym yn fy ngalluogi i deithio 

ymhellach yn fy nghar trydan i’r gwaith a gweithgareddau hamdden”. 

Yn ogystal, dywedodd un ymatebydd nad ydynt yn berchen ar gar, 

felly, gyda gwell trafnidiaeth gyhoeddus, byddai’n golygu y byddent yn 

siopa’n fwy lleol, yn lle gorfod archebu ar-lein, sy’n cael mwy o 

effeithiau negyddol ar yr amgylchedd. 

Adnoddau naturiol 

8.4 Roedd amryw o ymatebwyr a ddywedodd y byddai’r amgylchedd yn 

elwa o’r camau posibl a bod hyn yn rheswm amlwg dros leihau 

allyriadau carbon. Fodd bynnag, fe wnaeth un ymatebydd ofyn “Pam 

nad yw’r effaith ar natur – bioamrywiaeth a’n cyfoeth naturiol yn cael 

ei ystyried?” yn yr ymgynghoriad. Fe wnaethant ymhelaethu 

ymhellach fod Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth Llywodraeth Cymru 

ar Atebion Seiliedig ar Natur yn cyfeirio at y sectorau amaethyddiaeth 

a defnydd tir yn unig; eu dadl hwy fodd bynnag oedd y dylai fod yn 

elfen allweddol drwy’r holl ymgynghoriad. Tynnodd yr ymatebydd sylw 

pellach at bwysigrwydd cysoni polisïau allweddol y llywodraeth yng 
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Nghymru, yn arbennig wrth fabwysiadu egwyddor Rheolaeth 

Gynaliadwy o Adnoddau Naturiol (SMNR) i sicrhau ecosystemau 

cydnerth. 

Yr economi 

8.5 Teimlai llawer o ymatebwyr y byddai’r economi hefyd yn elwa o sector 

ynni adnewyddadwy sy’n tyfu gan y byddai’n darparu mwy o swyddi 

neu “swyddi gwyrdd”. Byddai hyn felly’n arwain at y genhedlaeth 

nesaf yn ennill y sgiliau angenrheidiol ar gyfer technolegau carbon isel 

y dyfodol. 

Adeiladau 

8.6 Dywedodd un ymatebydd: “os yw’r camau posibl a amlinellir yn 

llwyddiannus wrth dorri allyriadau, byddai’r effaith yn gadarnhaol iawn 

i bobl a chymunedau sy’n byw yng Nghymru gan gynnwys y rheini 

sy’n byw yn y Sector Rhentu Preifat.” Pwysleisiwyd gan ychydig o 

ymatebwyr y byddai gwella cynaliadwyedd ynni eiddo preswyl yn 

gwneud cartrefi’n rhatach ac yn fwy cysurus i fyw ynddynt. 

8.7 Tynnwyd sylw at y ‘polisi pren yn gyntaf’ gan ychydig o ymatebwyr, a 

oedd yn anghytuno â’r polisi a’i effaith posibl ar leihau allyriadau 

carbon a’r diwydiant adeiladu. Eu teimlad oedd y byddai’n effeithio’n 

uniongyrchol ar ddiwydiant sment a choncrid Cymru fel cyfanrwydd, 

gan effeithio ar gyflogaeth a’r economi. Roeddent yn pwyso ar 

Lywodraeth Cymru i “osod y targedau ac aros yn agnostig o ran 

deunyddiau a systemau”. 

Busnes a diwydiant 

8.8 Tynnwyd sylw at yr effeithiau ar fusnes gan ychydig o ymatebwyr. 

Dywedodd ychydig ohonynt y byddai dulliau lleihau allyriadau o fudd i 

fusnesau. Er enghraifft, dywedodd ymatebydd y byddai’n helpu tyfu 

eu busnes rheoli ynni trwy hyrwyddo atebion gwresogi carbon isel neu 

hybrid, a dywedodd un arall y byddai’r camau posibl “yn creu 

cyfleoedd anferth i entrepreneuriaid cymdeithasol”. Ar y llaw arall, 

roedd gan un ymatebydd bryderon ynghylch eu busnes (o fewn y 

sector ynni) a diogelwch swyddi eu gweithwyr yn y dyfodol, gan 
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ddweud bod “angen ceisio trafodaethau cyhoeddus ar frys os 

cyflwynir unrhyw moratoriwm [ar nwy]”. 

8.9 Roedd un ymatebydd yn nodi anfanteision tymor byr posibl o 

ganlyniad i’r camau posibl, fel costau uwch i ddiwydiant, megis 

deunyddiau a logisteg a chynnydd mewn costau bwydydd. Fodd 

bynnag, y farn oedd bod y rhain yn angenrheidiol er mwyn gweld y 

manteision yn yr hirdymor. 

8.10 Dyweodd un neu ddau o ymatebwyr y gallai fod effaith negyddol ar eu 

busnes dosbarthu “pe bai olew gwresogi yn cael ei dynnu allan o’r 

gymysgedd gwresogi heb ddefnyddio dull graddol neu gynnwys bio-

danwydd”.  

Coedwigaeth 

8.11 Roedd llawer o ymatebwyr yn crybwyll y sector coedwigaeth fel un a 

fyddai’n elwa ar y camau posibl. 

8.12 Dywedodd un: “Mae coedwigaeth yn unigryw wrth gynhyrchu 

cynnyrch a wneir o garbon atmosfferig wedi’i storio. Bydd coetiroedd 

cynhyrchiol cymysg yn arwain at swyddi gwledig newydd a thwf yn y 

sector cynhyrchu a gweithgynhyrchu hanfodol hwn. Mewn 

coedwigaeth a chynhyrchu pren, mae’r gydberthynas rhwng budd 

carbon a budd economaidd yn un gadarnhaol.” 

Ychydig neu ddim effaith ac ansicrwydd 

8.13 Ychydig o ymatebwyr a deimlai na fyddai’r camau posibl yn cael dim 

neu fawr ddim effaith. Roeddent o’r farn na fyddai’r camau yn effeithio 

ar eu busnes nac arnynt hwy eu hunain yn bersonol. Er enghraifft, “ni 

fydd lleihau allyriadau fy sefydliad i yn cael unrhyw effeithiau ar y 

gweithgareddau a gyflawnwn o ddydd i ddydd” ac (y byddant yn 

effeithio) “ychydig iawn arnaf yn bersonol”. 

8.14 Fe wnaeth amryw o ymatebwyr fynegi eu hansicrwydd a gofyn am fwy 

o fanylion ac eglurder. Dywedodd un ymatebydd ei bod yn anodd 

dweud, gyda’r camau’n cael eu disgrifio fel rhai “amwys” ac yn brin o 

fesuradwyedd a chyfyngiadau amser. 
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8.15 Teimlai ychydig o ymatebwyr nad oedd y camau posibl yn ddigon ac 

roeddent yn mynegi eu siom tuag at y camau a’u heffeithiau. 

Dywedodd un ymatebydd fod yr effeithiau personol yn amherthnasol 

gan fod angen canolbwyntio ar yr effaith amgylcheddol ehangach gan 

y bydd hyn yn y pen draw yn “effeithio ar filiynau lawer o bobl ledled y 

byd”. 

Effeithiau negyddol 

8.16 Er bod cyfran fawr o’r ymatebwyr yn gweld effeithiau cadarnhaol, 

teimlai amryw o ymatebwyr y byddai’r camau posibl i leihau allyriadau 

yn cael effeithiau negyddol, a restrir isod. 

 Angen adnoddau ychwanegol i weithredu’r camau, gan achosi 

straen ar adnoddau sydd eisoes wedi eu gor-ymestyn. 

 Goblygiadau costau ychwanegol. 

 Diffyg dealltwriaeth o sut i ddefnyddio technolegau newydd. 

 Gall fod angen newidiadau mewn arferion gwaith. 

 Angen newid agweddau ac ymddygiadau sefydliadau ac 

unigolion. 

 Efallai nad yw lleihau allyriadau yn cael ei weld fel busnes 

craidd ac y bydd yn cael ei ymyleiddio i ddod yn fater ‘ynni’. 

 Amserau teithio hirach, dyddiau gweithio hirach a fyddai’n 

arwain at fwy o anhapusrwydd gyda bywyd dyddiol a gwaith. 

 Mwy o ddiweithdra a diswyddiadau. 

 Llygredd gweledol – tirweddau llai arbennig yn cael eu 

defnyddio ar gyfer safleoedd ynni adnewyddadwy. 

 Terfynau cyflymder is – cynnydd mewn costau gweithredu ac 

amserau teithio. 

8.17 Credai rhai ymatebwyr y byddai’r camau posibl yn gosod baich mawr 

ar unigolion a sefydliadau, gyda sylw y byddai’r camau’n “anghyfleus, 

costus ac anodd ar y cychwyn”, ac y gallai tynnu sylw “oddi wrth dwf 

economaidd a swyddi greu effaith niweidiol hirdymor ar Gymru a 

chenedlaethau’n dyfodol”. Mae hyn yn adlewyrchu’r ffaith fod 

unigolion a sefydliadau yn ymboeni’n bennaf am faterion economaidd. 
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Yn groes i’r farn hon, dywedodd un ymatebydd fod lleihau allyriadau 

yn holl bwysig ac y “gellir rheoli a goroesi effeithiau negyddol. Mae 

pobl yn barod i ddygymod, y cyfan mae arnynt ei angen yw rhywun i 

esbonio pam.” 

8.18 Roedd effeithiau eraill a drafodwyd gan ymatebwyr yn cynnwys y 

difrod y gallai targedau allyriadau ei wneud i rai diwydiannau a 

sefydliadau; gydag effaith ar y gallu i adeiladu tai (yn sgil costau uwch 

o ganlyniad i safonau amgylcheddol mwy trylwyr). Cafodd y pryderon 

hyn eu hailadrodd gan ymatebydd arall a ddywedodd nad yw dull ‘un 

maint ar gyfer pawb’ efallai’n addas i bob sefydliad. Yn hytrach, dylid 

annog pob sefydliad i wella, gyda dealltwriaeth y bydd ymrwreiddio 

targedau allyriadau ar draws pob adran yn cymryd amser. Dywedodd 

un ymatebydd y gallai hyn gyfiawnhau targedau allyriadau interim er 

mwyn sicrhau bod sefydliadau ar y trywydd iawn at leihau allyriadau, 

gan fynegi ofn y gellid methu â chyrraedd y targedau. 

8.19 Teimlai ymatebydd arall yn ofnus na fyddai allyriadau’n cael eu 

lleihau’n sylweddol, gyda’r effaith y byddai hyn yn ei gael ar fwyd a 

ffermio yn bryder allweddol. 

8.20 Esboniodd un ymatebydd y byddai’r camau posibl yn achosi effeithiau 

negyddol ar y cychwyn ond y byddent yn fuddiol yn yr hirymor. 
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9. Effeithiau ehangach 

9.1 Gofynnodd yr ymgynghoriad i’r ymatebwyr sut yn eu barn hwy y 

gallai’r camau posibl i leihau allyriadau effeithio ar y ffactorau 

canlynol:  

 iechyd y cyhoedd 

 cymunedau 

 y Gymraeg 

 cydraddoldeb 

 hawliau plant.  

Iechyd y cyhoedd 

9.2 Roedd ymatebwyr yn canolbwyntio ar welliant i ansawdd aer yn sgil 

llai o lygredd aer, gan gyfeirio at fanteision i unigolion sydd â chyflyrau 

iechyd, fel asthma. Roedd ychydig o ymatebwyr yn trafod y byddai 

hyn yn cyflawni arbedion ariannol i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol a 

gwasanaethau awdurdodau lleol. Roedd ymatebwyr eraill yn 

cydnabod bod rheoli ansawdd aer yn flaenoriaeth iechyd cyhoeddus 

ac yn her allweddol, yn enwedig o dan Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Cyfeiriodd un ymatebydd at ffigurau 

Iechyd Cyhoeddus Cymru a oedd yn dangos yr effeithiau negyddol 

sylweddol ar iechyd y mae ceir yn eu cael ar iechyd y cyhoedd, gydag 

argymhelliad clir i Bolisi Cynllunio Cymru roi ystyriaeth i’r effaith ar 

iechyd y cyhoedd, er mwyn gwneud ffyrdd iach o fyw yn elfen 

allweddol o bolisi cyhoeddus. 

9.3 Roedd un ymateb yn nodi y byddai’r amcangyfrif o gostau effeithiau ar 

iechyd y cyhoedd i’r DU dros £1 biliwn y flwyddyn erbyn 2020 a bron i 

£2.5 biliwn yn flynyddol hyd at 2030 (Defra / Iechyd Cyhoeddus 

Lloegr).  Roedd ymatebwyr yn nodi bod ansawdd aer yn faes polisi 

datganoledig gyda gwahanol genhedloedd yn wynebu amrywiol 

heriau, ond bod gweithio mewn partneriaeth agos rhwng cenhedloedd 

yn hanfodol, yn enwedig er mwyn cryfhau’r Parthau Aer Glân i Gymru. 
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9.4 Cydnabuwyd bod manteision teithio llesol hefyd yn cael effaith 

cadarnhaol ar iechyd y cyhoedd, yn enwedig os caiff llwybrau beicio 

eu hyrwyddo ac caiff cyflogwyr eu hannog i gefnogi beicio (ee gosod 

cawodydd/cyfleusterau newid). Roedd un ymatebydd yn nodi’r 

adroddiad, Symud Ymlaen (2018), a oedd yn dadlau y gellid gwella 

iechyd a llesiant yn sylweddol yn ein cymunedau os daw teithio llesol 

ar gyfer siwrneiau byr yn fwy poblogaidd. Roedd un ymatebydd yn 

nodi’r buddion lluosog i ansawdd aer wrth leihau allyriadau 

trafnidiaeth trwy hyrwyddo teithio llesol ac yn benodol, dilyn 

canllawiau a ddatblygwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a 

Llywodraeth Cymru.5  

9.5 Cafodd y buddion ehangach i iechyd meddwl trwy fynediad i lecynnau 

gwyrdd a’u mwynhau eu codi gan ychydig o ymatebwyr, gan gynnwys 

cyflwyno seilwaith gwyrdd i amsugno CO2, a fyddai’n cael effaith 

cadarnhaol ar lesiant ac yn cyfrannu at y Polisi Cyfoeth Naturiol. 

Roedd amryw o ymatebion yn ymdrin yn benodol â buddion 

coetiroedd i iechyd yn cyhoedd, gan gyfeirio at ymchwil a gynhaliwyd 

gan Kings College, Llundain yn 2018 a oedd yn adrodd bod unigolion 

a oedd â mynediad at ardaloedd wedi eu coedwigo yn gyffredinol 

hapusach ac yn dawelach eu meddwl. Dywedodd un ymatebydd fod 

adroddiad Prisio Adnoddau Coedwigoedd Cymru (2017) yn cyfrifo bod 

gwerth blynyddol hidlo aer gan goed yng Nghymru yn £3 biliwn.  

9.6 Crybwyllwyd buddion ychwanegol i iechyd y cyhoedd gan nifer bach o 

ymatebwyr, gan gynnwys lleihad mewn tlodi tanwydd ac effaith 

cartrefi oer ledled Cymru, yn enwedig i unigolion bregus. Roedd 

ymatebwyr yn cydnabod y dylai dewisiadau carbon-isel fod yn fwy 

cost-effeithlon ac osgoi marwolaethau yn sgil cartrefi oer. Roedd un 

ymatebydd yn trafod ‘Cartrefi Iach, Pobl Iach’ a’r angen i gymryd 

agwedd seiliedig ar y person at effeithlonrwydd ynni er mwyn dod â 

phobl allan o dlodi tanwydd. Fodd bynnag, roedd ymatebydd arall yn 

nodi y gallai fod cynnydd mewn costau ynni, a allai gael effaith 

                                            
5
 https://gov.wales/docs/dhss/publications/180425airpollutionen.pdf 

https://gov.wales/docs/dhss/publications/180425airpollutionen.pdf
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negyddol ar iechyd, yn enwedig i gartrefi gwledig. Roedd un 

ymatebydd yn nodi bod y Sefydliad Cenedlaethol Rhagoriaeth Clinigol  

(NICE) wedi cyhoeddi canllawiau ar fynd i’r afael â mwy o  

farwolaethau gaeaf nag sy’n arferol, morbidrwydd a’r risgiau iechyd 

sy’n gysylltiedig â chartrefi oer, y dylid eu hystyried wrth fabwysiadu 

polisiau yn y dyfodol. 

9.7 Syniadau a buddion ehangach i iechyd y cyhoedd a archwiliwyd gan 

ymatebwyr. 

 Fe wnaeth Sefydliad y Merched (WI) ar ei 100 mlwyddiant 

gynnal nifer o grwpiau ffocws lle’r oedd aelodau’r Sefydliad yn 

trafod manteision trafnidiaeth gyhoeddus dda i iechyd meddwl 

wrth ei gwneud yn haws i’r rheini sy’n byw mewn ardaloedd 

gwledig gymdeithasu. 

 Dylem alluogi cymunedau i fynd i’r afael â’r materion sydd 

bwysicaf iddynt er mwyn ehangu cyfleoedd am weithredu ar y 

cyd. Bydd hyn yn hwyluso ymwneud cymdeithasol ac yn helpu 

unigolion i wneud cyfraniad cadarnhaol i gymdeithas. 

 Annog rhwydweithio rhwng Byrddau ac Ymddiriedolaethau 

Iechyd. Dywedodd un ymatebydd fod angen i Fyrddau Iechyd 

arwain trwy esiampl i barhau i weithredu arferion sy’n lleihau 

allyriadau a achosir gan staff, gwasanaethau a seilwaith. 

 Roedd adroddiad Canolfan y Dechnoleg Amgen, Zero Carbon 

Britain yn tynnu sylw at y llawer o gyd-fuddion y gallai 

gweithredu ar newid yn yr hinsawdd ei gyflawni, megis 

rhaglenni ôl-osod, teithio llesol a llygredd aer.  

9.8 Dywedodd un ymatebydd y bydd y “camau presennol yn difrodi iechyd 

y cyhoedd yn y tymor canolig i’r tymor hir gan eu bod yn rhy wan i 

fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd”. 

Cymunedau 

9.9 Roedd y mwyafrif o’r ymatebion yn trafod yr effaith cadarnhaol ar 

gymunedau. Trafodwyd tair thema ganolog gan ymatebwyr: mwy o 
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gydlyniant cymunedol, y cyfle i ddatblygu perchnogaeth leol o ynni a 

manteision y sector coedwigaeth. 

9.10 Trafodwyd cydlyniant cymunedol yng nghyd-destun unigolion yn 

gweithio gyda’i gilydd ar fentrau amgylcheddol, gan annog cydweithio 

ac arloesi lleol er mwyn ail-fywiogi cymunedau ledled Cymru. Fe 

wnaeth un ymatebydd nodi bwysigrwydd cynnwys cymunedau mewn 

trafodaethau a datblygu mesurau lleol i leihau carbon. 

9.11 Cafodd datblygu ynni lleol ei drafod yn aml gan ymatebwyr, gyda 

manteision perchnogaeth gymunedol yn cynnig gwell cydnerthedd, 

cyfathrebu a chynaliadwyedd. Fe wnaeth ychydig o ymatebwyr nodi 

pwysigrwydd cymunedau’n cael y cyfle i berchnogi, cynhyrchu a storio 

eu hynni eu hunain er mwyn cynnal eu cydnerthedd cymdeithasol ac 

economaidd. Roedd un ymateb yn ymdrin ag adroddiad Canolfan y 

Dechnoleg Amgen, Zero Carbon Britain: Making it Happen, sy’n tynnu 

sylw at fanteision ynni adnewyddadwy a berchnogir yn lleol – biliau 

ynni is, mwy o ymwybyddiaeth ynni a chyngor ar ynni i’r rheini sydd 

mewn tlodi tanwydd. Roedd yr ymateb hwn yn cydnabod y potensial 

am dwf sylweddol mewn ynni cymunedol os cynyddir uchelgais, ac y 

datblygir fframwaith a’i gyflwyno ar raddfa helaeth. Byddai Cymru 

wedyn mewn sefyllfa dda i arddangos ei phrofiad cadarnhaol i weddill 

y byd. 

9.12 Trafodwyd syniadau a buddion cymunedol ychwanegol, ac amlinellir 

hwy isod. 

 Llai o dywydd garw, yn enwedig llifogydd. 

 Gwell cysylltedd TG. 

 Mwy o lecynnau gwyrdd, yn enwedig mewn datblygiadau tai 

newydd. 

 Byddai dull gweithredu seiliedig ar le yn fuddiol er mwyn 

monitro effaith newidiadau fel y gall cymunedau fanteisio i’r 

eithaf ar y trawsnewid o gynhyrchu tanwyddau ffosil i ‘swyddi 

gwyrdd’. 
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 Atgynhyrchu’r llawer o fuddion a welwyd o’r cynllun Arbed. 

Roedd y rhain yn cynnwys dod â chymunedau at ei gilydd, 

gwella’r rhyngweithio rhwng cartrefi, swyddi, prentisiaethau a 

gwelliannau gweledol i’r amgylchedd lleol. 

 Gallai datblygu ynni llif y llanw helpu ail-fywiogi economi 

ardaloedd fel Caergybi, Penrhyn Llŷn a Sir Benfro.  

 Gwell symudedd trwy rannu trafnidiaeth neu drafnidiaeth 

gyhoeddus.   

9.13 Roedd yr effeithiau negyddol a archwiliwyd gan ymatebwyr yn 

cynnwys natur fregus ac anodd cymunedau gwledig a bach. Roedd 

un pryder a godwyd yn ymwneud â sut y gallai gofynion neu 

ddeddfwriaeth ychwanegol gael effaith negyddol, ond nid 

ymhelaethwyd ar hyn. Roedd un ymatebydd yn nodi y bydd ar 

gymunedau gwledig angen mwy o gymorth gan eu bod yn ddibynnol 

ar danwyddau ffosil ar gyfer gwresogi, yn enwedig gan fod gan Gymru 

gymuned fawr oddi ar y grid. Roedd yr ymatebydd yn nodi ei bod yn 

bwysig nad yw’r pwyslais ar Gaerdydd ac Abertawe, fel bod pob 

cymuned yn cael ei hystyried. 

9.14 Roedd lleiafrif o ymatebwyr yn pwysleisio bod yr effeithiau ar 

gymunedau yn ddibynnol ar sut y caiff y camau eu gweithredu, gan y 

gallai fod yn niweidiol os ydym yn gwneud pethau’n anghywir a dilyn 

modelau yn hytrach na’r realiti. Dywedodd un ymatebydd y gallai 

camau cyfeiliornus “gael canlyniadau anfwriadol llym a allai fygwth 

bywydau”. 

Y Gymraeg 

9.15 Un budd canolog a drafodwyd gan ymatebwyr oedd darparu 

diwydiannau newydd a chyflogaeth tâl-uchel i gadw siaradwyr 

Cymraeg mewn cymunedau ledled Cymru. Roedd ymatebion yn 

archwilio’r buddion o greu cymunedau cydnerth i annog pobl ifanc i 

barhau i weithio mewn diwydiannau ledled Cymru. Roedd ymatebwyr 

yn cydnabod rôl y sectorau amaethyddiaeth a choedwigaeth wrth 
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hyrwyddo’r Gymraeg, felly mae angen helpu’r sectorau hyn i addasu’n 

gyflym.  

9.16 Roedd ymatebwyr yn nodi angen i sicrhau bod cwmnïau Cymreig yn 

elwa o’r llwybr carbon isel, fel y gall busnesau lleol ddarparu 

gwasanaethau yn y Gymraeg. 

9.17 Roedd un ymateb yn awgrymu datblygu canolfannau rhagoriaeth ar 

gyfer cyrsiau yn y Gymraeg mewn technolegau adnewyddadwy, o 

bosibl i’w cyflwyno ym Mangor ac Aberystwyth.  

9.18 Dywedodd ymatebydd arall y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau nad yw 

iaith yn rhwystr i weithredu ar newid yn yr hinsawdd trwy sicrhau bod 

diwyddiadau ymgynghori a hyfforddiant yn cael eu cynnig i bobl yn y 

Gymraeg. Fodd bynnag, roedd dau ymatebydd yn cyfeirio at effaith 

posibl pob deunydd ar gael yn ddwyieithog fel dyblygu adnoddau 

cyfyngedig. Felly, roedd angen sicrhau gofyn i bobl ddewis pa iaith 

sydd orau ganddynt. 

Cydraddoldeb 

9.19 Fe wnaeth ymatebwyr archwilio’r gwelliannau posibl i gydraddoldeb 

gan gynnwys y buddion cyffredinol i bawb o ffyrdd iachach o fyw ac 

aer glân. Yn enwedig yr angen i sicrhau bod cyfleoedd cyfartal i bawb 

gyda mynediad cyfartal at ynni, trafnidiaeth ac addysg. 

9.20 Roedd ymatebwyr yn nodi pwysigrwydd ystyried goblygiadau camau 

ar gydraddoldeb, yn enwedig ynghylch cerbydau trydan a sicrhau nad 

yw unrhyw gynlluniau’n gwahaniaethu yn erbyn pobl ar incymau is. 

Roedd un ymatebydd yn nodi’r angen i sicrhau na ddylai’r rheini sy’n 

llai abl i gyllido cynlluniau arbed carbon gael eu hallgáu o gyfleoedd i 

wella eu cartrefi neu gerbydau. Yn arwyddocaol, roedd ymatebion yn 

trafod sut bod newid yn yr hinsawdd yn cael yr effaith mwyaf ar 

deuluoedd incwm isel, a all waethygu anghydraddoldeb cymdeithasol. 

Roedd un ymateb yn nodi y byddai’n effeithio ar dlodi pe na bai dim 

camau’n cael eu cymryd. 

9.21 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn ceisio 

galluogi pobl i gyflawni eu potensial waeth beth fo’u cefndir, a bydd 
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lleihau allyriadau yn gwella cymdeithas trwy sefydlu sgiliau sy’n 

berthnasol i’r dyfodol. Fel y nododd un ymatebydd, mae angen i 

gydraddoldeb a thegwch fod yn egwyddorion craidd wrth weithredu 

unrhyw gamau er mwyn sicrhau bod y cyfleoedd a’r buddion i bawb 

yng Nghymru. 

Hawliau plant 

9.22 Roedd y mwyafrif o ymatebwyr yr ymgynghoriad yn cydnabod y 

canlyniadau cadarnhaol i hawliau plant wrth weithredu’r camau posibl. 

Nid oedd dim ymatebion yn rhagweld unrhyw effeithiau negyddol. 

Fodd bynnag, roedd rhai ymatebion nad oedd yn gweld sut y byddai’r 

camau posibl yn effeithio ar blant. 

9.23 Roedd y mwyafrif o’r ymatebion yn archwilio pwysigrwydd sicrhau 

dyfodol cynaliadwy i genhedlaeth nesaf Cymru gydag aer glân ar 

gyfer ffyrdd iach o fyw a seilwaith diogel i deithio llesol. Mae gan blant 

“hawl i fyd nad yw’n llygredig”. Fel y dywedodd un ymatebydd, 

‘Hanfod yr holl agenda ynghylch byw carbon isel yw sicrhau dyfodol 

iachach a gwell i blant a chenedlaethau’r dyfodol.” Ymgorfforir hyn o 

fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, felly rhaid rhoi 

cefnogaeth lawn ac adnoddau digonol i’r comisiynydd a’i thîm i 

chwarae rhan weithredol yn y gwaith o drawsnewid Cymru’n wlad ddi-

garbon. 

9.24 Cafodd teithio llesol a ffyrdd iach o fyw eu trafod gan ymatebwyr fel y 

gall plant gael cyfleoedd am weithgareddau awyr agored.  

9.25 Yn ogystal, ochr yn ochr â’r buddion i iechyd y cyhoedd yn gyffredinol, 

roedd ymatebion yn archwilio’r buddion i iechyd plant. Roeddent yn 

cydnabod yr effeithiau negyddol mae byw mewn cartrefi oer yn eu 

cael ar iechyd plant (yn enwedig plant o dan 5), gan gynnwys: llesiant, 

colli cwsg, datblygiad personol ac ansicrwydd cynyddol o straen, 

gorbryder ac iselder. Dywedodd un ymateb fod plant sy’n byw mewn 

mathau difreintiedig o deuluoedd yn fwy mewn risg o fyw mewn 

cartrefi oer. 
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9.26 Roedd elfennau pellach a drafodwyd mewn perthynas â hawliau plant 

yn cynnwys: 

 Mae ynni adnewyddadwy yn gam pwysig tuag at gynhyrchu 

dyfodol cynaliadwy. Bydd ynni carbon isel a chyflogaeth 

cysylltiedig yn cefnogi dyfodol plant trwy ddarparu cyflogaeth 

yn yr ardal leol. Fe wnaeth ymatebydd arall nodi y gallai dal a 

storio carbon arwain at genedlaethau’r dyfodol yn gorfod 

ymdrin â’n carbon wedi storio ni, a ddylai fod y dewis olaf un. 

 Teimlai rhai ymatebwyr y dylai’r strategaeth aer glân ac 

effeithlonrwydd ynni gael eu trafod mewn ysgolion. 

 Dylai’r camau posibl gael eu mesur yn ôl gofynion y Ddeddf 

Plant, a galluogi plant i gymryd rhan yn y trafodaethau sy’n 

effeithio arnynt. Roedd yr ymatebydd hefyd yn cydnabod 

Confensiynau’r Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, yn 

benodol bod gan bob plentyn yr hawl i fywyd, yr hawl i ofal 

iechyd o ansawdd da a dŵr glân, bwyd maethlon ac 

amgylchedd glân, ac y dylai plant gael eu diogelu rhag 

gweithgareddau a allai niweidio eu datblygiad. 

 Roedd un ymatebydd yn trafod Cynllun Llesiant Caerdydd sy’n 

nodi’r ganran o blant sy’n cerdded neu’n beicio i’r ysgol fel un 

o’r canlyniadau ar lefel dinas.  
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10. Cyfraniad at y nodau llesiant  

10.1 Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn: “Sut ydych chi’n credu y gallai’r 

camau posibl i leihau allyriadau gyfrannu at gyrraedd y nodau llesiant 

cenedlaethol?”.6  

10.2 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn trafod cyfraniad cadarnhaol y camau 

posibl i gyrraedd y nodau llesiant cenedlaethol, er bod mwyafrif yr 

ymatebion yn gwneud hynny’n holistaidd, gan ddweud y byddai’r 

camau’n cyfrannu at bob un o’r nodau. Fel y dywedodd un 

ymatebydd: “Mae’r holl Nodau Llesiant yn gydgysylltiedig ac yn gyd-

ddibynnol, yn cymryd camau sy’n lleihau allyriadau a fydd yn cael 

effaith ar draws pob un o’r saith nod.” Roedd ymatebwyr yn trafod y 

bydd angen i brosiectau cynaliadwy a hirdymor gael eu cefnogi er 

mwyn gwireddau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

“Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi’r llwyfan y gall 

Cymru arwain arno trwy esiampl, ond mae’n gofyn am ymrwymiad, 

uchelgais a buddsoddiad.”  

10.3 Yn ogystal â thrafod buddion holistaidd y nodau, fe wnaeth llawer o 

ymatebwyr archwilio pob un o’r saith nod yn ei dro. Mae crynodeb o’r 

ymatebion ar gyfer pob nod llesiant wedi ei amlinellu isod.  

 Cymru lewyrchus: Trafodwyd cyfraniad economaidd y camau 

gan gynnwys buddsoddiad mewn diwydiannau newydd, 

darparu cyflogaeth leol trwy swyddi gwyrdd ar draws sectorau, 

cynnydd mewn twristiaeth a Chymru’n lle gwych i weithio 

ynddo. Yn ogystal, trafodwyd buddion cerbydau trydan, pren a 

diwydiannau newydd eraill ac yn enwedig yr angen i hyrwyddo 

twf gwyrdd i roi cyfleoedd allforio a buddsoddi i Gymru. 

 Cymru sy’n fwy cyfartal: Bu ymatebwyr yn trafod 

effeithlonrwydd ynni a photensial cynllun ôl-osod cenedlaethol i 

helpu cefnogi pobl sydd mewn tlodi tanwydd. Yn ogystal, 

trafodwyd perchnogaeth gymunedol ynni unwaith eto fel budd 

                                            
6
 https://futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act 
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trwy brisiau is am danwydd a mynediad tecach at gynhyrchu 

ynni. 

 Cymru gydnerth: Cafodd sawl agwedd o Gymru gydnerth eu 

cydnabod o fewn yr ymatebion i’r ymgynghoriad, ac amlinellir y 

rhain isod.  

- Y potensial i ddatblygu economi gref ac amlbwrpas gyda 

buddsoddiad mewn sgiliau newydd ar gyfer y dyfodol a 

fydd yn galluogi’n heconomi i addasu. 

- Yr angen i gynhyrchu, storio a defnyddio ynni’n lleol er 

mwyn lleihau’r ddibyniaeth ar farchnadoedd ynni allanol. 

Trafodwyd perchnogaeth ynni drwy’r holl ymatebion i’r 

ymgynghoriad fel ffordd o gynyddu cydnerthedd. 

- Yr angen i leihau dibyniaeth ar geir er mwyn gwella 

cydnerthedd Cymru. 

- Trafodwyd cydnerthedd amgylcheddol hefyd mewn 

perthynas â’r nod hwn, o safbwynt amddiffyn cymunedau 

rhag llifogydd, erydiad pridd ac amodau tywydd eithafol yn 

arbennig er mwyn mynd i’r afael â dirywiad bioamrywiaeth. 

- Y potensial i ddysgu oddi wrth wledydd eraill ac 

integreiddio â hwy i ddysgu’r arferion gorau, er enghraifft, 

Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru i weithio gyda Chanolfan 

Arloesi Adeiladu’r Alban i rannu gwybodaeth, hyfforddiant 

a dysgu ynghylch technegau lleihau carbon.  

 Cymru iachach: Roedd ansawdd aer, cartrefi oer a theithio 

llesol i gyd yn themâu canolog y gallai’r camau posibl gyfrannu 

tuag at Gymru iachach. Yn ogystal, roedd newidiadau i 

seilwaith trafnidiaeth yn cael eu gweld fel rhywbeth sy’n 

hwyluso cynnydd mewn teithio llesol i alluogi mwy o bobl i 

fwynhau’r amgylchedd naturiol a lleihad mewn afiechydon. Yn 

olaf, camau i leihau cartrefi oer trwy ôl-osod adeiladau er mwyn 

sicrhau lefelau is o dlodi tanwydd a chreu swyddi. 

 Cymru o gymunedau cydlynus: Trafodwyd perchnogaeth 

cymunedol o ynni mewn perthynas â’r nod hwn ynghyd â’r 
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angen am rymuso cymunedau a datblygu cysylltiadau rhwng y 

cenedlaethau er mwyn creu atebion newydd. Dywedodd 

ymatebydd arall y byddai lefelau uwch o gyflogaeth, cyfleoedd 

hamdden a siopau lleol yn lleihau’r angen i deithio ac yn creu 

cymunedau mwy cydlynus. 

 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu: Y 

cyfraniad tuag at ddarparu cyflogaeth mewn ardaloedd gwledig 

lle gall siaradwyr Cymraeg gael swyddi.  

 Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang:  

- Fel rhan o’n hymrwymiad i ddinasyddiaeth fyd-eang, gall 

Cymru “ddangos arweiniad byd-eang” wrth i Gymru 

gyfrannu at dargedau carbon byd-eang trwy wneud 

ymrwymiad cadarn i’w cyrraedd. 

- Rhaid i Gymru ystyried effaith ei gweithredoedd ar eraill, er 

enghraifft, y ddibyniaeth sydd gennym ar ddiwydiannau 

mewn gwledydd eraill i gyflawni’r camau posibl. 

- Dywedodd un ymateb y gallai “hyrwyddo economi gylchol 

o fewn Cymru ddod â datblygiad economaidd, sgiliau a 

swyddi o ansawdd uchel o fewn amryw sectorau”, a 

fyddai’n cyfrannu’n uniongyrchol at y nod o Gymru sy’n 

gyfrifol ar lefel fyd-eang. 

- Roedd ymateb arall yn cydnabod bod carbon isel yn her 

wrth greu atebion arloesol i effeithlonrwydd ynni, fel mae 

prosiectau fel SPECIFIC ym Mhrifysgol Abertawe yn ei 

wneud i ddarparu llwyfan i ddenu buddsoddiad ac enw da 

fel arweinydd marchnad. 

- Fe wnaeth nifer bach o ymatebion drafod y berthynas 

gyda bwyd a’r angen i ddatblygu systemau bwyd domestig 

cydnerth sy’n lleihau galw rhyngwladol, ac felly adolygu 

strategaeth fwyd Cymru i ganolbwyntio ar gynaliadwyedd 

a chynhyrchion o safon uchel. 

- Roedd y cyfrifoldeb i’r blaned a chenedlaethau’r dyfodol yn 

cael ei weld fel blaenoriaeth gan rai ymatebwyr. 
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Dywedodd un ymatebydd fod y targed allyriadau uwchlaw 

gwleidyddiaeth plaid a bod yn rhaid i benderfyniadau gael 

eu gwneud ar sail cyfrifoldeb byd-eang ac effaith hirdymor, 

yn hytrach na’r risg o golli etholiadau. Fe wnaeth eraill nodi 

y dylai Cymru arwain y ffordd a rhai’r camau ar waith cyn 

gynted â phosibl er mwyn cyflawni cyfrifoldeb byd-eang y 

wlad i leihau allyriadau. 

- Roedd un ymatebydd yn eirioli ymrwymiad gan 

Lywodraeth Cymru i fod yn allyrrydd di-garbon net erbyn 

2050, rhywbeth roeddent yn ei farnu’n angenrheidiol er 

mwyn cyflawni Cytundeb Paris. 

10.4 Roedd ymatebwyr yn cydnabod yr her wrth ymateb i’r cwestiwn hwn, 

oherwydd yr wybodaeth gyfyngedig ar y camau posibl, felly roedd yn 

anodd gwybod yr effaith posibl ar lesiant cenedlaethau’r dyfodol. 

Roedd un ymateb yn dweud y gallai fod effeithiau cadarnhaol neu 

negyddol ar gydnerthedd bioamrywiaeth ac ecosystemau, gan 

ddibynnu sut y gweithredir y camau. Trafodwyd effeithiau anfwriadol 

camau gan ymatebwyr, gydag angen i rwystro unrhyw effeithiau 

niweidiol, trwy sicrhau y dylid asesu unrhyw bolisïau datgarboneiddio 

yn y dyfodol ar sail eu cydnawsedd â’r Ddeddf. 

10.5 Roedd ymatebwyr yn pwysleisio’r angen i sicrhau bod y ddeddf yn 

cael ei gweithredu a’i gorfodi’n briodol gyda’r camau posibl. Roedd 

ymatebion yn cydnabod y brys am gymryd camau, fel y dywedodd un 

ymatebydd, “oherwydd heb weithredu ar frys ar allyriadau does dim 

bywyd, heb sôn am unrhyw lesiant”, gan ddisgrifio allyriadau fel 

argyfwng cenedlaethol a byd-eang. Dywedodd un ymatebydd: “Mae’r 

camau a gynigir yn y ddogfen ymgynghori yn rhy wan ac nid ydynt yn 

cyfleu’r brys sydd ei angen i ddiogelu nodau llesiant cenedlaethol 

Cymru.” 

10.6 Roedd ymatebion eraill i’r cwestiwn hwn yn cynnwys yr elfennau 

canlynol.  
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 Dylai’r adolygiad o Ddangosyddion Cenedlaethol Cymru 

ymgorffori dangosyddion ar ddarpariaeth trafnidiaeth 

gyhoeddus. 

 Mae angen cyllidebau a threfnu cynlluniau cyllido i ystyried y 

broses gyllidebu carbon a’r nodau llesiant. 

 Mae angen ystyried sut y gall cynnwys y cyhoedd helpu’r 

trawsnewid i ynni carbon isel, gan na thrafodir hyn yn 

uniongyrchol yn yr ymgynghoriad, yn wahanol i Gynllun Ynni’r 

Alban. Dywedodd yr ymatebydd fod hyn yn “ddiffyg difrifol”. 

 Mae angen i Gymru sicrhau bod gwerth cynhenid yn cael ei roi 

ar gyfoeth naturiol, nid dim ond defnydd pobl ohono. 

 Mae angen gosod mwy o bwyslais ar Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), yr hyn mae’n ei olygu a pham 

y mae’n arwyddocaol o fewn y ddogfen ymgynghori. 

 Mae angen i’r pum ffordd o weithio fod ynglwm â’r ddogfen 

ymgynghori ac unrhyw gynlluniau ar gyfer gweithredu lleihad 

mewn allyriadau. 
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11. Sylwadau eraill  

11.1 Gofynnodd yr ymgynghoriad: “Oes gennych chi unrhyw sylwadau 

eraill am yr ymgynghoriad hwn?”.  

11.2 Yn gyffredinol, roedd cefnogaeth i’r camau posibl a’r ymgynghoriad, er 

bod ymatebwyr yn lleisio’r angen am fwy o uchelgais a gwneud 

Cymru’n arweinydd byd yn y maes hwn. 

11.3 Cynigiwyd syniadau pellach ynghylch yr angen i integreiddio 

datgarboneiddio i bob maes gweithredu yng Nghymru, fel yr amlinellir 

isod. 

 Yr angen i gefnogi ymdriniaeth systemau cyfan o 

ddatgarboneiddio. 

 Mae angen addysg ar gyfer sgiliau’r dyfodol a gweithio gyda 

Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i ragweld anghenion 

sgiliau yn y dyfodol mewn sectorau blaenoriaeth. 

 Fe wnaeth un ymatebydd nodi bod angen ystyried amrywiaeth 

helaeth o ffactorau ychwanegol, megis: 

- Gwerth effeithlonrwydd ynni (ISO 50001) gan ei fod yn 

rhatach arbed ynni na chynhyrchu mwy. 

- Ystyried metaboledd trefol gyda nod o fabwysiadu 

cynlluniau trefol strategol mwy cynaliadwy, yn enwedig 

mewn perthynas â bwyd. 

 Mae angen cymryd gofal ynghylch y gwahaniaethau rheoliadol 

rhwng gwahanol genhedloedd y Deyrnas Unedig er mwyn 

rhwystro busnesau sector preifat rhag adleoli y tu allan i Gymru 

lle nad yw rheoliadau ar waith. 

 Mae cynnal cysylltiad gyda sefydliadau a defnyddwyr (yn 

enwedig defnyddwyr sydd oddi ar y grid) yn hanfodol er mwyn 

sicrhau eu bod yn cael eu hysbysu a’u cefnogi trwy’r camau 

gofynnol gyda chanllawiau clir ar sut i’w cyflawni mewn pryd 

erbyn y targedau interim. 
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 Mae’n bwysig sicrhau bod rheolwyr tir yn chwarae rhan 

weithredol mewn rheoli eu tir yn gynaliadwy. Codwyd pryder 

am y gofynion manwl ynghylch lle i blannu coed yng Nghymru. 

11.4 Yn ogystal, roedd ymatebwyr yn trafod yr angen am “weledigaeth glir, 

arweiniad cryf …” i ddangos yn glir beth mae Cymru’n ceisio’i gyflawni 

trwy’r targedau carbon a’r camau posibl. 

11.5 Codwyd amrywiaeth helaeth o bryderon mewn sylwadau eraill, a 

amlinellir isod.  

 Mae’r ymgynghoriad yn brin o’r manylion penodol sydd eu 

hangen er mwyn dangos y gostyngiadau eithafol mewn 

allyriadau sydd eu hangen. Gan fod angen deall graddfa’r 

camau cyn eu cymeradwyo, nododd un ymatebydd eu bod yn 

fwy o feysydd i’w harchwilio ymhellach nag o gamau 

gweithredu, rhywbeth nad oedd yn adlewyrchu’r brys sydd ei 

angen i’w gweithredu. 

 Mae’r camau yn annigonol i gyflawni’r gostyngiadau mewn 

allyriadau sydd arnom eu hangen ac mae pryder sylweddol am 

y strategaeth. Mae angen newidiadau sylfaenol ar draws pob 

sector, na ellir eu cyflawni trwy feddylfryd ‘seilo’. Dywedwyd 

bod y camau arfaethedig yn syrthio’n fyr iawn o’r hyn sydd ei 

angen i wella perfformiad Cymru a sicrhau llesiant 

cenedlaethau’r dyfodol. 

 Mae’r raddfa amser hyd at 2030 yn ymddangos yn fyr iawn yn 

wyneb yr heriau a’r newid sydd ei angen, felly mae’n bwysig 

meddwl yn hirdymor hyd at 2050 gyda cherrig milltir degawdol 

i’w diweddaru gydag arloesiadau newydd, tystiolaeth a pholisi 

llywodraeth. 

 Fe wnaeth un ymatebydd nodi bod y camau yn gyfeiliornus, ac 

y byddant yn arwain at ganlyniadau anfwriadol llym sy’n bygwth 

bywydau. 

 Mae angen i’r camau fod yn uniongyrchol fesuradwy a 

Llywodraeth Cymru’n cael ei dal yn gyfrifol am eu gweithredu. 
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 Roedd ymatebion yn tynnu sylw at y diffyg drafodaeth ynghylch 

dimensiwn dynol mynd i’r afael ag allyriadau trwy newid 

ymddygiad. Mae’r ymgynghoriad yn canolbwyntio ar atebion 

technegol ar draul unrhyw syniad clir ynghylch sut y cyflawnir 

newid cymdeithasol a diwylliannol. 

 Nododd un ymatebydd fod yr ymgynghoriad yn gam sylweddol 

yn ôl o Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd 2010 o safbwynt 

tystiolaeth, cynnwys rhanddeiliaid ac arbenigwyr, uchelgais a 

dull gweithredu cyfrifol yn fyd-eang. Awgrymwyd y bydd y 

cynigion wedi dyddio o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf a 

mynegwyd amheuon am statws cyfreithiol y dull presennol o 

fynd ati. 

 Mae’n bwysig nad yw Cymru’n ei thanseilio ei hun trwy orfodi 

nodau hinsawdd sy’n afrealistig gyda’r adnoddau sydd ar gael 

wrth inni adael yr Undeb Ewropeaidd.  

  



Crynodeb o’r ymatebion: Ymgynghoriad ‘Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030’   

 74 

12. Tystiolaeth arall  

12.1 Roedd y cwestiwn olaf yn yr Ymgynghoriad yn gofyn i ymatebwyr 

lanlwytho unrhyw dystiolaeth i gefnogi eu hymatebion, a ddarparwyd 

gan 13 o ymatebwyr.  
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Atodiad A: Rhestr o gamau posibl hyd at 2030  

(Atodiad B o’r ddogfen ymgynghori) 

1. Cydweithio â busnesau er mwyn datgarboneiddio eu gweithgareddau 

ymhellach, ac ar yr un pryd, eu helpu i fod yn fwy cystadleuol a 

gwella’u cynhyrchiant er mwyn manteisio ar y cyfleoedd sy’n deillio o 

newid i economi carbon isel. 

2. Gweithio gyda Phartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol i ragweld 

anghenion am sgiliau yn y dyfodol, gan ganolbwyntio ar sectorau twf â 

blaenoriaeth a nodwyd mewn rhanbarthau. 

3. Adolygu’r rhaglenni presennol ar gyfer sgiliau a dysgu seiliedig ar waith 

i weld a oes modd iddynt ymateb yn fwy hyblyg i alwadau newydd fel y 

rheini sy’n gysylltiedig â datgarboneiddio, gan gydweithio’n agos â 

chyflogwyr.  

4. Cynnal dadansoddiad o’r bylchau mewn opsiynau lle gall arloesi 

gefnogi datgarboneiddio a sicrhau cymaint ag sy’n bosibl o gyfleoedd. 

5. Cydweithio â sefydliadau ar bob lefel mewn cymdeithas a chynnwys 

dinasyddion wrth gyflawni ein llwybr carbon isel. 

6. Darparu coed ar gyfer ffrwythau, cysgod a thanwydd ar gyfer y cyfan o  

ranbarth Mount Elgon, Uganda erbyn 2030  

Pŵer 

7. Helpu i ddatblygu cynllunio rhanbarthol a lleol ar gyfer ynni er mwyn 

ymdrin â dulliau o gyflenwi, dosbarthu a defnyddio ynni. 

8. Helpu i arloesi a masnacholi cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau 

newydd yn y system ynni. 

9. Datblygu a gweithredu safbwynt polisi Cymru ynglŷn ag echdynnu a 

hylosgi tanwydd ffosil i gynhyrchu pŵer. 

10. Cyflymu’r defnydd o safleoedd cynhyrchu ynni adnewyddadwy tra’n 

annog perchnogaeth leol  

Trafnidiaeth  

11. Datblygu rhwydwaith gwefru sy’n annog pobl i ddewis cerbydau trydan 

yn gynnar ac edrych ar rinweddau mesurau eraill, gan gynnwys 

defnyddio lonydd bysiau a pharcio di-dâl mewn trefi. 
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12. Lleihau ôl troed carbon tacsis a bysiau i ddim cyn pen 10 mlynedd er 

mwyn cyflawni’r nod sydd yn y Cynllun Gweithredu ar yr Economi. 

13. Dyblu canran yr oedolion sy’n gwneud siwrnai ar feic o leiaf unwaith yr 

wythnos a chynyddu canran y bobl sy’n gwneud siwrnai ar droed o leiaf 

unwaith yr wythnos 25% o linell sylfaen 2016. 

14. Edrych ar y berthynas rhwng terfynau cyflymder ac allyriadau nwyon tŷ 

gwydr, gyda’r bwriad o ystyried ffactorau amgylcheddol mewn 

adolygiadau terfynau cyflymder.  

Adeiladau  

15. Gosod safonau uwch ar gyfer arbed ynni mewn adeiladau newydd 

drwy adolygu Rhan L y Rheoliadau Adeiladu (Arbed Tanwydd ac Ynni).  

16. Datblygu rhaglen ôl-osod preswyl hirdymor wedi’i seilio ar dystiolaeth. 

17. Pennu llinell sylfaen ar gyfer y defnydd o ynni ac allyriadau cysylltiedig 

yn adeiladau’r sector busnes. 

18. Sicrhau adeiladau sy’n fwy cynaliadwy drwy ddefnyddio technegau 

adeiladu arloesol i leihau a diwallu’r galw am ynni mewn adeiladau a 

chynyddu’r defnydd o deunyddiau cynaliadwy fel pren. 

19. Cwmpasu’r heriau a chyfleoedd ynghylch gwres carbon isel.  

Amaethyddiaeth  

20. Darparu cymorth ar ôl Brexit ar ffurf rhaglen rheoli tir sy’n cynnwys 

cynllun nwyddau cyhoeddus a chynllun cydnerthedd economaidd, gan 

roi fframwaith yn lle’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) sydd hefyd 

yn cysylltu cymorth â chamau i leihau a dileu allyriadau. 

21. Sicrhau bod lleihau allyriadau yn cael ei ystyried mewn unrhyw 

gynigion ar gyfer diwygio rheoliadau sy’n codi o’r ymgynghoriad ar y 

rhaglen rheoli tir.  

Defnydd tir a choedwigaeth  

22. Adolygu ein systemau rheoleiddio a chymorth i gynyddu’r gyfradd 

plannu coed i 2,000 hectar y flwyddyn o leiaf, gyda’r nod o’i chynyddu i 

4,000 hectar. 

23. Pennu ardaloedd a ffefrir ar gyfer plannu coed, yn cynnwys coetiroedd 

masnachol a phlannu ar raddfa ganolig a mawr. 

24. Sicrhau bod yr holl fawndiroedd sy’n cynnal cynefinoedd lled-naturiol 

yn cael eu rheoli’n weithredol erbyn 2030 drwy gefnogi, galluogi a 
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chydgysylltu gwaith i adfer mawndiroedd a’u rheoli’n gynaliadwy, yn 

ogystal â defnyddio a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd ariannu 

cysylltiedig.  

Diwydiant  

25. Comisiynu astudiaeth ddichonoldeb economaidd a thechnegol 

annibynnol o ddal, defnyddio a storio carbon (CCUS). 

26. Ystyried datblygiad pellach ein Cynllun Diogelu’r Amgylchedd ar ôl 

2020 i gefnogi’r diwydiannau sy’n gwneud y defnydd mwyaf dwys o 

garbon. 

27. Ystyried adfer gwres gwastraff a’i ddefnyddio fel rhan o’r agwedd at 

bolisi gwres. 

28. Sefydlu gweithgor datgarboneiddio yn cael ei arwain gan ddiwydiant.  

Y sector cyhoeddus  

29. Cynorthwyo’r sector cyhoeddus i ganfod llinell sylfaen, monitro ac 

adrodd am gynnydd tuag at y nod o fod yn garbon niwtral. 

30. Bydd adeiladau’r sector cyhoeddus yn cael eu cyflenwi â thrydan 

adnewyddadwy erbyn 2020 a, lle bo’n ymarferol bosibl, yn cael eu 

cyflenwi â gwres carbon isel erbyn 2030. 

31. Bydd pob car a cherbyd nwyddau ysgafn newydd yn fflyd gerbydau’r 

sector cyhoeddus yn gerbyd isel iawn ei allyriadau erbyn 2025, a lle 

bo’n ymarferol bosibl, bydd pob cerbyd nwyddau trwm yn gerbyd isel 

iawn ei allyriadau erbyn 2030.  

Gwastraff  

32. Creu cyfleoedd newydd ar gyfer gweithgynhyrchu sy’n defnyddio 

adnoddau’n effeithlon drwy gynnwys effeithlonrwydd adnoddau yn ein 

rhaglen o gymorth arloesi i fusnesau bach a chanolig a defnyddio 

gwasanaethau caffael y sector cyhoeddus i ysgogi’r farchnad. 
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Atodiad B: Crynodeb o’r cyd-drafod 

Digwyddiadau 

12.2 Cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddau ddigwyddiad ymgynghori yng 

Nghaerdydd ar 5ed Medi 2018 ac yn Llandudno 6ed Medi 2018. Rhwng 

pawb, roedd dros 70 o gynrychiolwyr yn cynrychioli amrywiol 

sectorau. Roedd y trafodaethau’n canolbwyntio ar y cwestiynau traws-

sector yn yr ymgynghoriad. Gofynnwyd i gynrychiolwyr hefyd ystyried 

y cyfleoedd a’r heriau sy’n gysylltiedig â gwahanol sectorau 

allyriadau.  

12.3 Cynhyrchwyd dogfen gryno ar gyfer pob digwyddiad ac mae hi wedi ei 

chrynhoi isod.  

Sectorau i’w blaenoriaethu 

12.4 Daeth tair neges i’r amlwg yn y ddau ddigwyddiad ymgynghori: 

 Y sector coedwigaeth gan y gallai liniaru ac addasu trwy 

amaethgoedwigaeth 

 Adeiladau gyda gwell safonau a rheoliadau gan y bydd hyn yn 

arwain at fuddion ac effaith traws-sectorol 

 Dylai fod canolbwyntio ar yr allyrwyr mwyaf. 

12.5 Roedd blaenoriaethau pelllach a drafodwyd yn cynnwys: 

 Datblygu brand Cymru gyda’r amgylchedd y pwynt gwerthu 

unigryw 

 Defnyddio Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol i adnabod 

blaenoriaethau 

 Canolbwyntio ar feysydd sydd wedi eu datganoli i Lywodraeth 

Cymru  

 Helpu diwydiant i fyrhau cyfnod talu’n ôl buddsoddi mewn 

technoleg adnewyddadwy 

 Datblygu seilwaith trafnidiaeth a chymelliannau i drafnidiaeth 

gyhoeddus a cherbydau trydan  
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12.6 Yn gyffredinol roedd cydnabyddiaeth o’r meddwl ymlaen, arloesi a’r 

cymelliannau sydd eu hangen er mwyn cyflawni’r camau gofynnol. 

Annog cydweithio ac arloesi rhwng sectorau  

12.7 Roedd y syniadau’n cynnwys y canlynol: 

 Strategaeth a gweledigaeth glir, gan gynnwys polisi ynni i 

Gymru a gweledigaeth ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol ar gyfer 2050. Gallai hyn adeiladu ar Adroddiad 

Tueddiadau’r Dyfodol. 

 Angen cefnogi cynlluniau mawr yng Nghymru sydd â meddwl 

hirdymor wedi’i wreiddio ynddynt. 

 Yr angen am gymelliannau ar draws gwahanol sectorau. 

 Defnyddio fforymau sy’n bod eisoes i gael lleihau carbon yn 

uwch ar agendâu presennol, fel y Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus a’r Dinas-ranbarthau. 

 Mae angen cynllun a gweledigaeth glir ar gyfer trafndiaeth, sy’n 

un o’r allyrwyr mwyaf. 

 Angen cynllun a dull o annog cydweithio ar lefel leol. 

 Mae angen dysgu o brofiad blaenorol, fel y gallwn wreiddio’r 

hyn sy’n gweithio’n ymarferol. 

 Angen rhannu atebolrwydd a chyfrifoldeb am allyriadau ar 

draws sectorau.  

Cyfleoedd a heriau 

12.8 Roedd y cyfleoedd cyffredinol drafodwyd yn y digwyddiadau’n 

archwilio:  

 Dŵr fel ffynhonnell o ynni adnewyddadwy. 

 Tir sector cyhoeddus a chaffael cyhoeddus. 

 Enillion hawdd y gellir eu cyflawni, fel inswleiddio llofftydd neu 

blannu coed. 

 Ymwneud gan gymunedau er mwyn deall ac ymateb i 

wahaniaethau rhanbarthol (ee trafnidiaeth drefol o gymharu â 

thrafnidiaeth wledig). 
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 Sgiliau, hyfforddiant, ymwybyddiaeth a chreu swyddi. 

 Cynllun Gweithredu Economaidd fel templed i gyflawni 

datgarboneiddio. 

 Gall y Prif Weinidog newydd fod yn agored i wthio ymlaen gyda 

datgarboneiddio.  

12.9 Roedd y cyfleoedd mewn sectorau penodol yn cynnwys:  

 Sector Pŵer: Polisi Llywodraeth y DU, gwahanol fathau o ynni 

adnewyddadwy, cyflenwad datganoledig, technoleg a storio, 

deddfwriaeth o’r radd flaenaf gyda’r cyfle am gynhyrchu a 

defnyddio ynni’n lleol, adeiladau masnachol mawr, cyfuno 

clyfar rhwng defnydd lleol a chlystyrau sector. 

 Sector Adeiladau: gallai defnyddio adeiladau fel gorsafoedd 

pŵer fynd i’r afael â thlodi tanwydd, gwella deunyddiau 

adeiladu, datblygu a chynyddu’r hyn sy’n gweithio (ee Prosiect 

Rhyddid), lledaenu’r arferion gorau, cymelliannau ar gyfer ail-

osod a chyfleoedd gyda pherchnogion adeiladau annomestig 

yn fwy agored i arloesi ac atebion ynni gwasgaredig. 

 Sector Trafnidiaeth: gwefru mewn gweithleoedd a cherbydau 

hybrid fel cam i’w gymryd ar unwaith. 

 Sector Diwydiant: dal a storio carbon a rhannu gwybodaeth 

gan ddiwydiannau sy’n arwain y ffordd. 

 Sector Amaethyddiaeth: byddai gwell data a chyfathrebu gyda’r 

sector ffermio yn gwneud gweithredu’n haws.   

12.10 Roedd yr heriau ar draws pob sector a drafodwyd yn cynnwys: 

 Nid yw cyllid Llywodraeth Cymru yn gysylltiedig â ffynonellau 

allyriadau na photensial lleihau, gyda phenderfyniadau yn 

seiliedig ar gost yn hytrach na gwerth. Diffyg integreiddio mewn 

polisi a gweithredu.  

 Diddordeb a chyllid y sector cyhoeddus (ee mae gan Salix 

gyfnod talu’n ôl o saith mlynedd sy’n rhy hir ac mae’r dewis o 

dechnoleg mae’n ei gynnig yn gyfyngedig). 

 Gallu cyfyngedig y grid i gefnogi trawsnewid. 
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 Cysylltu cymunedau â’r byd academaidd. 

 Fframwaith cynllunio. 

 Mynd â defnyddwyr ar y daith i ddatblygu eu llythrennedd 

carbon, gan fod ar bobl eisiau gwneud mwy, ond nid yw’r 

seilwaith yno i’w cefnogi.  

12.11 Roedd heriau penodol o fewn sectorau, sy’n cynnwys: 

 Sector pŵer: cost ynni adnewyddadwy, capasiti’r grid a 

seilwaith, defnydd tir/cystadleuaeth, cyllid a chymorthdaliadau, 

cyfraith cynllunio, sgiliau a’r galw am bŵer yn erbyn y 

cyflenwad ohono. 

 Sector trafnidiaeth: seilwaith trydan, trafnidiaeth gyhoeddus a 

chanfyddiad cyhoeddus. 

 Sector adeiladau: mae cyllidebau cyfyngedig gan gynghorau, 

caffael cynhyrchion, penderfyniadau’n cael eu gwneud ar sail 

pris yn hytrach na charbon a heb ystyried y cylch bywyd llawn. 

Cyfryngau cymdeithasol 

12.12 Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddefnyddio Twitter i gysylltu â’i 

chynulleidfa a’u gwneud hwy’n ymwybodol o’r ymgynghoriad. Cafodd 

cyfanswm o 62 o drydariadau eu postio (31 yr un yn y Gymraeg a’r 

Saesneg) yn ystod y cyfnod ymgynghori. Cafodd eu trydariadau eu 

cyhoeddi’n bennaf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a 

Materion Gwledig ac o gyfrif corfforaethol Llywodraeth Cymru, er bod 

Ysgrifenyddion Cabinet a Gweinidogion eraill hefyd wedi hyrwyddo’r 

ymgynghoriad ar Twitter.  

12.13 Mewn ymateb, roedd 236 ail-drydariad a 247 ‘hoffi’. Roedd dros 90 

ymateb i’r trydariadau (gyda rhai o’r un cyfrif) a 8 ymateb pellach, 

anuniongyrchol (o gyfrifon a oedd wedi dod i gysylltiad â’r rheini a 

oedd wedi ymateb yn wreiddiol i’r trydariadau). Mae crynodeb o’r 

ymatebion hyn i’w weld isod.  

12.14 Cafodd cynhyrchu ynni adnewyddadwy ei grybwyll yn aml gan 

ymatebwyr Twitter. Roedd ychydig yn galw ar i’r llywodraeth “gael 

gwared ar niwclear”, tra bod y mwyafrif o ymatebwyr yn annog mwy o 
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fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy. Roedd hyn yn cynnwys 

ceisiadau am fwy o gymorth i brosiectau ynni (adnewyddadwy) 

cymunedol, gyda darpar safleoedd penodol gan gynnwys  

Llanaelhaearn ac Antur Aelhaearn yn cael eu crybwyll mewn 

trydariadau. Rhoddodd eraill syniadau mwy holistaidd ynghylch lle 

gellid buddsoddi’n fwy sylweddol mewn ynni adnewyddadwy, gan 

gynnwys prosiectau dŵr bach (ar gyfer afonydd a chyrsiau dŵr bach), 

morlynnoedd llanw (yn benodol Morlyn Llanw Bae Abertawe), a’r 

posibilrwydd o ddefnyddio hen chwareli fel safleoedd ffermydd solar. 

Roedd ymatebwyr Twitter yn credu hefyd fod angen diwygio 

canatadau cynllunio ar gyfer ynni adnewyddadwy, gan ddweud ei bod 

yn allweddol fod y drefn gynllunio’n annog cynlluniau adnewyddadwy i 

leihau’r ddibyniaeth bresennol ar danwyddau ffosil. Gwnaed sylwadau 

hefyd ynghylch y defnydd o ynni adnewyddadwy mewn adeiladau. 

12.15 Roedd adeiladau’n cael ei weld fel maes lle gellid ehangu’n sylweddol 

y defnydd o ynni adnewyddadwy trwy orfodi generaduron ynni 

adnewyddadwy (fel paneli solar ar doeau) ym mhob eiddo masnachol 

a domestig newydd. Roedd sylwadau eraill yn cynnwys mireinio’r 

drefn gynllunio fel y gellid mynd ati mewn ffordd fwy holistaidd. Roedd 

syniadau’n cynnwys ymgorffori pwyntiau gwefru cerbydau trydan ym 

mhob adeilad newydd, archwilio inswleiddio waliau ceudod i ddeall ei 

effeithiau ar allyriadau ac ôl-osod adeiladau er mwyn cael safon uwch 

o effeithlonrwydd. Gwnaed sylw ehangach ynghylch mwy o 

effeithlonrwydd mewn adeiladau a gwell deunyddiau yn cael effeithiau 

iechyd cadarnhaol ar y boblogaeth, gan leihau’r straen a’r gwariant ar 

y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn y pen draw. Fe wnaeth un 

ymatebydd Twitter gyfeirio hefyd at adeiladu safleoedd a datblygiadau 

tai yn nes ar rwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus. 

12.16 Cyfeiriwyd yn aml at drafnidiaeth hefyd gan ymatebwyr ar-lein. Credai 

ymatebwyr fod yn rhaid lleihau hynny ag y bo modd ar y ddibyniaeth 

ar geir, gyda syniadau i annog hyn yn cynnwys caniatáu pobl i barcio 

a theithio yn unig i ddinasoedd (fel Caerdydd), adeiladu lonydd 

beiciau mwy diogel a chysgodol a sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus 
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yn ddibynadwy, fforddiadwy ac ar gael ym mhob ardal. Roedd 

mesurau a awgrymwyd i gyfyngu ar ddefnyddio ceir yn cynnwys ail-

gyflwyno tollau ffyrdd, rhwystro datblygiadau gorsafoedd petrol a 

chynyddu taliadau parcio ceir (gyda’r dewis o ddefnyddio’r arian i roi 

cymorthdal i drafnidiaeth gyhoeddus). Er gwaethaf hyn, roedd eraill yn 

cyfeirio at gynyddu hyfywedd defnydd o geir personol, trwy ehangu’r 

rhwydwaith gwefru cerbydau i gynyddu hyfywedd teithio mewn ceir 

trydan, yn enwedig ar briffyrdd allweddol rhwng gogledd a’r de Cymru. 

12.17 Credai rhai ymatebwyr Twitter hefyd fod trafnidiaeth o fewn y sector 

cyhoeddus yn fater allweddol. Roeddent yn cyfeirio at y graddau 

uchel o deithio mewn cerbydau preifat gan swyddogion y sector 

cyhoeddus. Roedd teithio pellteroedd mawr, gan gynnwys teithiau 

awyren o fewn y sector cyhoeddus hefyd yn cael ei weld fel mater 

allweddol. Credai ymatebwyr y dylai’r sector cyhoeddus, a 

Llywodraeth Cymru, fod yn arwain y ffordd gyda mesurau ac 

ymddygiadau arbed allyriadau. 

12.18 Cyfeiriwyd at y diwydiant amaeth hefyd gan ymatebwyr Twitter, gydag 

un trydariad yn dweud ei fod yn sector “sy’n cael llonydd go dda yn y 

ddogfen [ymgynghori]”, er gwaetha’r ffaith ei fod yn sector ac iddo 

allyriadau mawr. Roedd awgrymiadau ar gyfer gwelliant yn cynnwys 

mwy o reoleiddio, hyrwyddo amaethyddiaeth gynhyrchiol ac annog 

tyfu glaswellt, gan fod ganddo fanteision o ran dal a storio carbon. 

12.19 Trafodwyd gwastraff hefyd gan ymatebwyr Twitter. Gwnaed sawl sylw 

am yr angen i wahardd ymlosgyddion gwastraff yng Nghymru. Roedd 

ynni biomas o safleoedd gwastraff hefyd yn faes lle credai ymatebwyr 

y dylid dileu neu wrthod trwyddedau. Credai un ymatebydd fod angen 

cyfyngu ar y defnydd o bapur hefyd, gan ddweud bod argraffu 

dogfennau’n ddwyieithog yn “wastraff anferthol o bapur ac ynni”. 

12.20 Gofynnodd ymatebwyr Twitter am blannu mwy o goed a gwahardd 

torri coed. Roeddent yn awgrymu plannu mwy o goed cynhenid. 

12.21 Gofynnodd ymatebwyr hefyd am gyfyngu ar ddiwydiannau dwys eu 

defnydd o garbon, gyda galwadau am gau gweithfeydd dur Port 
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Talbot a gorsaf bŵer Aberddawan. Dywedodd un ymatebydd Twitter y 

dylid ffafrio cefnogi technoleg newydd yn hytrach na diwydiant trwm. 

12.22 Roedd dulliau eraill o leihau carbon a awgrymwyd gan ymatebwyr 

Twitter yn cynnwys y posibilrwydd o lansio cynllun gwobrwyo carbon 

sy’n gwobrwyo unigolion sy’n lleihau eu hôl-troed carbon. Gwnaed 

cais hefyd am hyrwyddo cadwyni cyflenwi byr a lleol. 

12.23 Credai rhai ymatebwyr fod angen gweithredu mwy, gydag un yn 

dweud y dylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio ar weithredu’r camau 

posibl, yn hytrach na chynnal ymgyngoriadau. Roeddent yn dweud 

bod lleihau allyriadau yn fater allweddol sy’n wynebu’r wlad, ac iddo 

oblygiadau iechyd ac amgylcheddol ar hyn o bryd, ond hefyd 

effeithiau trychinebus ar genedlaethau’r dyfodol os nad ydym yn 

gweithredu. Awgrymodd rhai defnyddwyr Twitter y byddai ar 

Lywodraeth Cymru angen mwy o bwerau wedi eu datganoli o 

Lywodraeth y Deyrnas Unedig er mwyn ddeddfu newid ystyrlon.  
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Atodiad C: Sefydliadau sy wedi ymateb 

 Adnewyddu Cymru/Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru 

 Andrew Bronwin & Co Ltd 

 Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy 

 Arup 

 Association for Decentralised Energy 

 Assura plc 

 Autogas Ltd 

 Auxillia Innovation and Design 

 AvantiGas Ltd. 

 Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

 BEACON, IBERS 

 BSW Timber Group 

 Building Alliance CIC 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan  

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 

 Calor Gas 

 Canolfan Gwybodaeth Arloesi SPECIFIC  

 Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT) 

 Canolfan Ymchwil Ynni y DU 

 Centrica 

 CITB Cymru 

 CLA Cymru 

 Coed Cadw  

 Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol  

 Confor 

 Construction Products Association 

 Cyfeillion y Ddaear Cymru 

 Cyfoeth Naturiol Cymru 

 Cymdeithas Cynhyrchion Mwynau 

 Cymdeithas Genedlaethol Defaid 

 Cymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol Cymru 
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 Cymdeithas Landlordiaid Preswyl  

 Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 

 Cymdeithas Ynni Adnewyddadwy 

 Cynghrair Adeiladau Traddodiadol Cynaliadwy (STBA) 

 Cyngor Abertawe 

 Cyngor ar Bopeth 

 Cyngor Cymuned Gwersyllt  

 Cyngor Powys  

 Cyngor Sir Fynwy 

 Cyngor Wrecsam 

 Cynnal Cymru 

 Cyswllt Carbon Cymunedol 

 Drax Group plc 

 Eco2 Ltd 

 EDF Energy 

 EEF Sefydliad y Gweithgynhyrchwyr 

 Ellergreen Hydro Ltd 

 Energy Systems Catapult 

 Energy UK 

 Energy Utilities Alliance 

 Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau’r Merched - Cymru 

 Fforwm Newid Hinsawdd y Diwydiant Amaeth  

 FSB Cymru 

 GlaxoSmithKline 

 Greencore Construction 

 Grŵp trawsbleidiol ar y Ddeddf Teithio Llesol  

 Hybu Cig Cymru 

 Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 IEMA 

 Innogy UK 

 Kingspan insulation 

 Maint Cymru 
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 Menter Mon (Prosiect Morlais) 

 NEA Cymru 

 NFU Cymru 

 Outdoor Alternative 

 Panel Cynghori ar y Strategaeth Goetirol 

 Parciau Cenedlaethol Cymru 

 Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru – Gwasanaethau Ystadau 

Arbenigol 

 Passivhaus Trust 

 PassivSystems 

 Polisi Trafnidiaeth Cyngor Caerdydd 

 Purolite 

 RAC 

 Remarc Cymru 

 Rounded Developments Enterprises 

 RPSB Cymru 

 RWE 

 Sefydliad Brenhinol Cynllunio Trefi Cymru 

 Sefydliad Materion Cymreig 

 Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru 

 Sero Homes 

 Smart Energy GB 

 Soil Association 

 SP Energy Networks 

 Stop The "Aviva" Incinerator, y Barri - DIAG 

 Surple 

 Tai Cymunedol Cymru 

 Tarmac 

 Tata Steel UK Limited 

 The Federation of Petroleum Suppliers (FPS) 

 The Passivhaus Trust 

 The Pembrokeshire Remakery cic 
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 The TYF Group Ltd 

 UK Power Reserve 

 UKLPG yn cynrychioli cwmnïau yng Nghymru 

 Undeb Amaethwyr Cymru 

 Uniper Energy 

 Wales & West Utilities 

 Western Power Distribution 

 Wheelrights 

 Woodknowledge Wales 

 WWF Cymru 

 Y Gymdeithas Ynni Adnewyddadwy 

 Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 

 Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre  

 Ynni Calon  

 Ynni Cymunedol Sir Benfro 

Amlinellir isod ymatebion ychwanegol i’r ymgynghoriad gan sefydliadau a 

gyflwynwyd ar ôl i’r ymgynghoriad gau. Nid yw’r ymatebion wedi eu cynnwys 

yn y dadansoddiad o’r ymgynghoriad, ond bydd Llywodraeth Cymru yn eu 

hystyried wrth ddatblygu camau ar gyfer cyrraedd y cyllidebau carbon.  

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg  

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

 Cyngor Ceredigion 

 Valero 

 Y Grid Cenedlaethol 


