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Rhagair y Gweinidog 
Roedd cyhoeddi’r Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd yn 2010 
yn garreg filltir bwysig o ran cadarnhau ymrwymiadau Llywodraeth 
Cymru i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, a phleser o’r mwyaf yw 
cyflwyno ein hadroddiad cynnydd blynyddol cyntaf ar ei weithredu.

Y newid yn yr hinsawdd yw un o’r materion pwysicaf sy’n ein hwynebu 
heddiw. Dyma pam mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru’n 
ailddatgan ein hymrwymiad i fynd i’r afael ag achosion a chanlyniadau’r 
newid yn yr hinsawdd trwy ddarparu pecyn o fesurau i leihau ein 
hallyriadau a thrwy sicrhau bod Cymru mewn sefyllfa dda i reoli 
canlyniadau hinsawdd sy’n newid dros y degawdau nesaf.  

Mae gwella lles pobl a chymunedau yn y tymor hir yn rhan annatod o’n hagwedd at ddatblygu 
cynaliadwy, ac mae mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yn rhan allweddol o hyn. Felly, wrth 
ddarparu ein Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd, rwy’n awyddus i sicrhau ein bod yn 
defnyddio pob adnodd sydd ar gael i gyflawni ein hymrwymiadau, sydd ymysg y rhai mwyaf 
uchelgeisiol yn y DU a’r UE, a byddaf yn gweithio’n agos gyda fy nghydweithwyr yn y Cabinet 
i nodi dewisiadau i wella ein pecyn ymyrraeth ble bynnag y bydd cyfle i wneud hynny.

Rwy’n ddiolchgar i Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd a Chomisiwn Cymru ar y Newid yn 
yr Hinsawdd am eu cymorth a’u cyngor. Mae’r adroddiad hwn yn ymateb i’w cyngor diweddaraf 
sy’n cydnabod y cynnydd da rydym wedi’i wneud hyd yma, ac yn nodi meysydd lle dylai 
Llywodraeth Cymru ystyried cymryd camau pellach.

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi sylw i weithgarwch ledled Cymru i leihau ein hallyriadau a pharatoi 
ar gyfer hinsawdd sy’n newid. Rydym wedi gwneud cynnydd cadarn, ond mae’r agenda’n llawn 
her. Nid oes yna le i fod yn hunanfodlon os ydym am sicrhau ein bod yn cyflawni ein gweledigaeth 
ar gyfer Cymru fwy cynaliadwy a charbon isel. Rwyf wedi ymrwymo i barhau i ganolbwyntio ar 
ddarparu ein polisïau traws-sector a sicrhau ein bod yn gweithio gyda’n partneriaid i sbarduno 
cyfraniadau ehangach gan unigolion, cymunedau a busnesau ledled Cymru.

John Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
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Crynodeb Gweithredol
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud ymrwymiad clir i fod ar flaen y gad yn y gwaith o fynd 
i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Mae’r Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd a Chynlluniau 
Cyflawni cysylltiedig, a gyhoeddwyd yn 2010, wedi cadarnhau ein hymrwymiadau a’r meysydd 
y byddwn yn gweithredu ynddynt, ac wedi amlinellu sut y byddwn yn gweithio gyda’n partneriaid i 
leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a chefnogi’r gwaith o addasu’n effeithiol i hinsawdd sy’n newid. 
Mae’r rhain yn gamau gweithredu allweddol yn Rhaglen Lywodraethu 2011 Llywodraeth Cymru.

Mae’r adroddiad cynnydd cyntaf hwn yn adlewyrchu’r cynnydd a wnaed o ran gweithredu’r 
Cynlluniau Cyflawni ar gyfer Ymaddasu a Lleihau Allyriadau ers cyhoeddi’r Strategaeth ym mis 
Hydref 2010. Nid yw’r adroddiad hwn yn adrodd ar berfformiad Cymru yn 2011 yn erbyn y 
targed blynyddol o leihau allyriadau 3%, gan na fydd ystadegau allyriadau perthnasol y DU ar 
gyfer 2011 ar gael tan fis Gorffennaf 2013, fel y cadarnhawyd yn y Strategaeth ar y Newid yn yr 
Hinsawdd. Yn hytrach, mae’r adroddiad hwn yn darparu asesiad ansoddol o’r cynnydd a wnaed o 
ran cyflawni camau gweithredu’r sectorau, gan ymgorffori nifer o astudiaethau achos, yn ogystal 
â chyflwyno fframwaith dangosyddion perfformiad newydd ar gyfer olrhain cynnydd mewn 
adroddiadau yn y dyfodol.

Mae’r adroddiad hwn yn ymateb i gyngor diweddar Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd, 
corff cynghori arbenigol annibynnol Llywodraeth y DU a’r Gweinyddiaethau Datganoledig. 
Cymeradwyodd y Pwyllgor Lywodraeth Cymru am osod targedau mor uchelgeisiol, a gwelwyd bod 
Cymru’n gwneud cynnydd da yng nghyfnodau cynnar y gweithredu. Ar lefel sectorol, awgrymodd 
dadansoddiad y Pwyllgor fod yna fwy o gwmpas i leihau allyriadau mewn meysydd datganoledig, 
yn enwedig trwy ehangu’r mesurau’n ymwneud â’r sectorau preswyl, busnes, amaethyddiaeth 
a chyhoeddus.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ymateb yn yr adroddiad hwn i adolygiad blynyddol cyntaf 
Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd, a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2012. Yn ei 
adroddiad, nododd y Comisiwn fod angen i Lywodraeth Cymru barhau i ddangos arweiniad 
ar yr agenda hon trwy ystyried effeithiau carbon wrth wneud unrhyw benderfyniadau gwario, 
a phwysleisiodd yr angen i fynd ati o’r newydd i ymgysylltu â’r sector preifat a’r trydydd 
sector i ddiffinio’n well y cyfraniadau ehangach sydd eu hangen i gyflawni’r targed o leihau 
allyriadau 3%.

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r cynnydd cynnar a wnaed o ran cyflawni’r targedau 
ers cyhoeddi’r Strategaeth. Yn y sector preswyl, er enghraifft, trwy’r cynllun arobryn Arbed, 
ynghyd â’n Cynllun Effeithlonrwydd Cartref a’r Cynllun Sgrapio Boeleri, aethpwyd ati i wella 
25,000 o gartrefi Cymru a’u gwneud yn rhatach i’w gwresogi yn ystod 2010-11. Bydd y 
gostyngiadau mewn allyriadau o ganlyniad i’r cynlluniau hyn a mentrau dilynol yn cyfrannu’n 
uniongyrchol at y targed o leihau allyriadau 3%.

Yn y sector trafnidiaeth, mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynnydd da, a bydd y gwaith 
o weithredu’r cynllun Canolfannau Teithio Cynaliadwy yn elwa ar £5 miliwn ychwanegol trwy’r 
Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol i gynyddu’r buddsoddiad yn y cynllun.
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Yn y sector busnes, mae dull naw sector Llywodraeth Cymru o Adnewyddu’r Economi yn darparu 
cymorth mwy penodol i fusnesau, ac mae cyngor a chymorth yn parhau i gael eu darparu 
mewn perthynas â chyfleoedd carbon isel ac effeithlonrwydd ynni i BBaChau a microfusnesau, 
cwmnïau angori a chwmnïau o bwys rhanbarthol. Mae creu Ardaloedd Menter dan arweiniad 
sectorau hefyd yn creu cyfleoedd newydd i sicrhau canlyniadau cynaliadwy, gan gynnwys trwy 
ddatblygu a defnyddio technolegau adnewyddadwy.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud cynnydd o ran cymryd camau mewn perthynas â’r sector 
amaethyddiaeth a defnydd tir, a bydd gwaith yn y dyfodol yn canolbwyntio ar sicrhau bod 
ein rhaglenni, lle’n briodol, wedi’u halinio’n gywir er mwyn cyflawni eu potensial llawn o ran 
lleihau allyriadau. Ers cyflwyno Glastir, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad yn ystod 
2012 i archwilio sut y gellir gwella’r cynllun newydd a’r broses ymgeisio i annog mwy o bobl 
i’w ddefnyddio. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu gweithredu nifer o’r argymhellion a 
nodwyd yn adroddiad y Grŵp Defnydd Tir a Newid Hinsawdd yn 2010.

Wrth arwain camau gweithredu yn y sector cyhoeddus, mae’r adroddiad yn amlygu rhai meysydd 
llwyddiant penodol. Cyflawnodd Llywodraeth Cymru Lefel Safonol 1 yr Ymddiriedolaeth Garbon, 
a llwyddodd i leihau allyriadau ystâd Llywodraeth Cymru 11% fel rhan o’r ymgyrch 10:10. 
Trwy’r Cytundebau Canlyniadau y cytunwyd arnynt yn 2010-11, mae sawl Awdurdod Lleol wedi 
ymrwymo i dargedau lleihau allyriadau yn unol â’r targed o 3%. Hefyd, caiff Strategaeth Carbon 
Isel newydd ar gyfer y GIG ei chyhoeddi cyn bo hir, ynghyd â dull diagnostig newydd ar gyfer 
carbon (CarDio) i alluogi Ymddiriedolaethau a Byrddau Iechyd Lleol yng Nghymru i adrodd ar 
gynnydd o ran lleihau allyriadau bob blwyddyn.

Er bod y sector gwastraff yn gyfrifol am gyfran fach o allyriadau uniongyrchol, 
mae effeithlonrwydd adnoddau’n hynod arwyddocaol o ran lleihau ôl-troed ecolegol Cymru. 
Trwy’r strategaeth Tuag at Ddyfodol Diwastraff, mae targedau ailgylchu statudol wedi’u pennu 
ar gyfer lleiafsymiau ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio gwastraff trefol gan awdurdodau lleol. 
Mae’r ystadegau ailgylchu diweddaraf ar gyfer Cymru’n dangos y ffigurau ailgylchu chwarterol 
uchaf erioed yn y DU.

Cadarnhaodd y Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd y bydd angen i tua thraean o’r allyriadau 
a gwmpesir gan y targed o 3% gael eu cyflawni trwy ‘Gyfraniadau Sectorol Ehangach’. Mae hyn 
yn cydnabod y graddau y mae’n rhaid i ymddygiad newid ar draws pob sector, gan gynnwys 
busnesau, llywodraeth leol a’r sector cyhoeddus ehangach, y trydydd sector a chymunedau, 
yn ogystal â’r camau penodol sy’n cael eu gweithredu i gyflawni’r targedau lleihau allyriadau. 
Mae hon yn her tymor hir ar raddfa fawr, a bydd angen amser i ddatblygu a chyflawni 
gwelliannau pendant. Mae’r Strategaeth Ymgysylltu ar y Newid yn yr Hinsawdd, a gyhoeddwyd 
ym mis Awst 2011, yn amlinellu dull Llywodraeth Cymru o annog camau gweithredu i leihau 
allyriadau nwyon tŷ gwydr a pharatoi ar gyfer effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi darparu nifer o fesurau allweddol a amlinellwyd yn y Cynllun 
Cyflawni ar gyfer Ymaddasu. Yn 2011, cyhoeddwyd canllawiau statudol newydd, Paratoi ar 
gyfer Hinsawdd sy’n Newid, a’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac 
Arfordiroedd. Mae Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth Ymaddasu newydd wedi’i lansio i ddarparu 
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cymorth a chyngor i gyrff cyhoeddus, cymunedau a busnesau. Hefyd, cyd-ariannodd Llywodraeth 
Cymru Asesiad y DU o Risgiau Newid Hinsawdd, a gyhoeddwyd yn gynharach eleni, a defnyddir 
ei ganfyddiadau i helpu i lywio’r Cynlluniau Ymaddasu Sectorol.

Yn olaf, mae’r adroddiad hwn yn darparu llinell amser ddangosol ar gyfer adroddiadau cynnydd 
yn y dyfodol i sicrhau y bydd yr adroddiad nesaf yn adlewyrchu’r perfformiad ym mlwyddyn 
gyntaf y targed o 3%, sef 2011. O ganlyniad, cyhoeddir adroddiad nesaf Llywodraeth Cymru yn 
ystod yr hydref 2013, a chyhoeddir datganiad yn ddiweddarach eleni i gadarnhau’r llinell sylfaen 
allyriadau cyfartalog ar gyfer 2006-10, y mesurir y targed o 3% yn ei herbyn.
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Pennod 1 Cyflwyniad

1.1   Mae’r adroddiad hwn yn darparu’r diweddariad blynyddol cyntaf ar gynnydd yn erbyn y 
camau yn Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd, a’r Cynlluniau Cyflawni cysylltiedig 
ar gyfer Ymaddasu a Lleihau Allyriadau, a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2010. Mae’r adroddiad 
hwn yn bodloni gofynion o dan y Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd (2008) sy’n ei gwneud hi’n 
ofynnol i Lywodraeth Cymru ddarparu adroddiad i’r Cynulliad ar:

•	 amcanion Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag allyriadau nwyon tŷ gwydr ac effaith 
y newid yn yr hinsawdd yng Nghymru;

•	 y camau a gymerwyd gan Lywodraeth Cymru ac eraill i fynd i’r afael ag allyriadau 
ac effeithiau’r newid yn yr hinsawdd; a

•	 blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ac eraill o ran mynd i’r afael ag allyriadau 
ac effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol.

1.2   Mae adran 1 yr adroddiad hwn yn amlinellu targedau lleihau allyriadau ac ymrwymiadau 
ehangach Llywodraeth Cymru fel y’u cadarnhawyd yn Rhaglen Lywodraethu 2011. 
Mae adran 2 yn cyflwyno’r gyfres o ddangosyddion perfformiad a ddefnyddir i fonitro effaith 
liniaru benodol mesurau unigol a amlinellir yn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Lleihau Allyriadau. 
Mae adrannau 5 i 10 yn rhoi esboniad manwl o’r cynnydd a wnaed o ran gweithredu’r 
Cynllun Cyflawni ar gyfer Lleihau Allyriadau, ac maent yn ymgorffori ymateb Llywodraeth 
Cymru i gyngor ac argymhellion diweddar gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd 
a Chomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd. Mae’r adrannau hyn hefyd yn cynnwys nifer 
o astudiaethau achos sy’n dangos y camau ymarferol sy’n cael eu cymryd ledled Cymru. 
Mae’r adrannau hyn hefyd yn amlygu’r ffocws a’r heriau allweddol sydd o’n blaenau o ran 
cyflawni ym mhob un o’r sectorau

1.3   Mae adran 12 yn adrodd ar y gwaith o weithredu’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu ac 
yn ymateb i gyngor gan Is-bwyllgor Ymaddasu’r DU a’r Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd.

1.4   Mae adran 13 yn rhoi sylwebaeth ar gyflawni’r mesurau hynny sy’n rhan o gyfrifoldeb 
Llywodraeth y DU ond sy’n cael eu datblygu yng Nghymru.

1.5   Mae’r adran olaf yn darparu crynodeb o’n cynnydd ac yn edrych i’r dyfodol trwy esbonio’r 
newidiadau yn ein cylch adrodd wrth i ni ddechrau mesur ein targedau.

1.6   Cyflwynir yr adroddiad gydag Atodiad Technegol sy’n rhoi rhagor o fanylion am y fframwaith 
dangosyddion perfformiad a’r fethodoleg gysylltiedig.
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Pennod 2  Ein targedau

2.1   Mae Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd yn cadarnhau uchelgais Llywodraeth 
Cymru o ran mynd i’r afael ag achosion a chanlyniadau’r newid yn yr hinsawdd ac yn 
amlinellu ein hymrwymiadau, y meysydd y byddwn yn gweithredu ynddynt a sut y byddwn 
yn gweithio gyda’n partneriaid i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Rhaglen Lywodraethu: cadarnhau ymrwymiadau Llywodraeth 
Cymru mewn perthynas â’r newid yn yr hinsawdd
2.2   “Mae Rhaglen Lywodraethu 2011 yn cynnwys nifer o gamau gweithredu allweddol sy’n 

cadarnhau ymrwymiadau Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â’r newid yn yr hinsawdd.  
Mae hyn yn rhan o’r ymroddiad ehangach i amcanion datblygu cynaliadwy ac i helpu 
economi Cymru i fod yn economi carbon isel. Prif gamau gweithredu y Rhaglen Lywodraethu 
ganolog yw:

Tudalennau 4 a 43:
“Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr mewn meysydd datganoledig a helpu i addasu’n 
effeithiol i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd drwy roi’r Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd 
ar waith”

Tudalen 4:
“Rhoi’n hagenda ynni carbon isel ar waith”

Targed lleihau allyriadau 3%
2.3   Mae’r Strategaeth yn cadarnhau prif darged Llywodraeth Cymru o leihau allyriadau nwyon 

tŷ gwydr 3% y flwyddyn o 2011 ymlaen mewn meysydd datganoledig yn erbyn llinell sylfaen 
o allyriadau cyfartalog rhwng 2006 a 2010.

Crynodeb
•	 Mae Rhaglen Lywodraethu 2011 yn cadarnhau’r ymrwymiadau i fynd i’r afael ag achosion 

a chanlyniadau’r newid yn yr hinsawdd.

•	 Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 3% y flwyddyn mewn meysydd datganoledig, 
wedi’u mesur yn erbyn llinell sylfaen o allyriadau cyfartalog rhwng 2006-2010.

•	 Gostyngiad o 40% o leiaf yn yr allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru erbyn 2020 
yn erbyn llinell sylfaen 1990.

•	 Sefydlu ystodau targed lleihau allyriadau ar gyfer 2020 ar gyfer y sectorau trafnidiaeth, 
preswyl, busnes, amaethyddiaeth a defnydd tir a gwastraff

•	 Ymrwymiad i sicrhau dull cydgysylltiedig cenedlaethol trwy’r Fframwaith Ymaddasu 
i sicrhau bod Cymru mewn sefyllfa dda i addasu i hinsawdd sy’n newid.
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2.4   Mae’r targed o 3% yn cynnwys yr holl allyriadau nwyon tŷ gwydr ‘uniongyrchol’ yng 
Nghymru, ac eithrio’r allyriadau o ddiwydiannau trwm a chynhyrchu pŵer gan fod y rhain 
yn cael eu cwmpasu gan System Masnachu Allyriadau’r UE ac nid ydynt yn gyfrifoldebau 
datganoledig. Fodd bynnag, gan ein bod yn cydnabod pwysigrwydd defnyddio llai o drydan 
er mwyn lleihau allyriadau, rydym yn cynnwys allyriadau o weithfeydd pŵer mawr yn y targed 
o 3% trwy eu haseinio i ddefnyddiwr terfynol y trydan a gynhyrchir gan y cyfleusterau hyn.

2.5   Caiff cynnydd yn erbyn y targed o 3% ei asesu trwy gymharu lefel yr allyriadau perthnasol 
â’r llinell sylfaen (allyriadau cyfartalog 2006-10). Gan fod ffigurau dadgyfunedig rhestr 
allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU yn cael eu rhyddhau 21 mis ar ôl diwedd y flwyddyn y 
mae’r rhestr yn berthnasol iddi, y ffigurau allyriadau diweddaraf ar gyfer Cymru yw rhai 
2009. Mae Ffigur 1 yn dangos y gostyngiadau blynyddol mewn allyriadau sy’n ofynnol er 
mwyn cyflawni’r targed o 3% rhwng 2011 a 2020, yn seiliedig ar y llinell sylfaen bresennol, 
gan gynnwys yr allyriadau go iawn rhwng 2006 a 2009. Mae’r duedd serth ar i lawr mewn 
allyriadau rhwng 2006 a 2009 (h.y. o fewn y cyfnod llinell sylfaen) yn bennaf o ganlyniad i’r 
dirywiad economaidd yn y DU yn ystod y cyfnod hwn a’r gostyngiad dilynol mewn allyriadau 
o’r sector busnes. Yn dibynnu ar dwf economaidd, mae yna gryn bosibilrwydd y gallai 
allyriadau ddychwelyd i’r hyn oeddynt yn y dyfodol.

Ffigur 1
Allyriadau llinell sylfaen hyd yma (o 2006 ymlaen) a’r duedd ragamcanol i gyflawni’r targed  
o 3% erbyn 2020

Targed lleihau allyriadau 40% erbyn 2020
2.6   Cadarnhaodd y Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 

sicrhau gostyngiad o 40% o leiaf mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru erbyn 2020 
yn erbyn llinell sylfaen 1990. Mae’r targed hwn yn ein galluogi i gymharu ein perfformiad 

Cyfartaledd llinell sylfaen 2006–2009

Llwybr 3%

Lefel targed 3% erbyn 2020

Tuedd allyriadau 2006–2009 (yn y cyfnod llinell 
sylfaen)

Gostyngiad cyfartalog blynyddol ˜6%

Lefel targed 3% erbyn 2020
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lleihau allyriadau yn erbyn perfformiad gwledydd eraill yn y DU, targedau perthnasol yr UE 
ac ymrwymiadau byd-eang ehangach. Lefel allyriadau llinell sylfaen 1990 y targed hwn yw 
55.7 MtCO

2
e (miliynau o dunelli cyfwerth â charbon deuocsid). O gymharu ffigurau’r rhestr 

ddiweddaraf yn erbyn llinell sylfaen 1990, roedd allyriadau yn 2009 (42.6 MtCO
2
e) 23.5% 

yn is na’r allyriadau ym 1990.

2.7   Gan fod y targed o 40% yn cwmpasu’r holl allyriadau nwyon tŷ gwydr (gan gynnwys 
allyriadau o feysydd nad ydynt yn feysydd datganoledig), ni ellir ei gymharu’n uniongyrchol 
â’r targed o 3%.

2.8   Mae Ffigur 2 yn dangos lefelau allyriadau perthnasol yng Nghymru rhwng 1990 a 2009, 
a chyfraniadau penodol y sectorau. Mae’r allyriadau rhagamcanol ar gyfer 2010 wedi’u 
hamcangyfrif trwy ddefnyddio data allyriadau diweddaraf y DU (a fydd ar gael ar ffurf 
dadgyfunedig o fis Gorffennaf 2012 ymlaen). Mae’r ffigur yn dangos y trywydd gofynnol 
ar gyfer lleihau allyriadau o flwyddyn y llinell sylfaen hyd at 2020. Fel yn Ffigur 1, gallwch weld 
y gostyngiad sylweddol mewn allyriadau rhwng 2006-9, ynghyd â chyfraniad mawr y sectorau 
busnes, diwydiant a chynhyrchu ynni at lefelau allyriadau cyffredinol yng Nghymru. 

Ffigur 2
Allyriadau fesul sector mewn perthynas â’r targed o 40% (o 1990) a’r trywydd rhagamcanol 
sy’n ofynnol i gyflawni’r targed hwn erbyn 2020

    Targedau allyriadau sectorau
2.9   Cadarnhaodd y Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd yr ystodau targed lleihau allyriadau 

penodol i sector ar gyfer 2020, sy’n cyd-fynd â’r targed cyffredinol o 3%. Mae’r ystodau 
hyn yn adlewyrchu’r lefelau lleihau allyriadau y byddem yn disgwyl eu gweld gan bob un 
o’r sectorau canlynol i gyfrannu at y targed o 40%:

•	 Trafnidiaeth

•	 Preswyl

•	 Busnes
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•	 Amaethyddiaeth a defnydd tir

•	 Sector cyhoeddus

•	 Sector gwastraff

2.10     Er bod y targedau hyn yn cyd-fynd â’r ymrwymiad i 3%, nid ydym yn disgwyl gostyngiad 
o 3% mewn allyriadau bob blwyddyn rhwng 2011 a 2020 i’w cyflawni. Mae’n annhebygol 
y gellir sicrhau gostyngiad cyson o 3% mewn allyriadau ym mhob sector, ac mae’n debygol 
na fyddai’n gosteffeithiol nodi camau gweithredu polisi a’u rhoi ar waith. Er enghraifft, 
mae dadansoddiadau hyd yma wedi dangos mai canolbwyntio ar nodi ymyriadau i wella 
effeithlonrwydd ynni yn y sector preswyl neu leihau allyriadau yn y sector amaethyddiaeth 
a defnydd tir yw’r ffordd fwyaf costeffeithiol o gyflawni’r targed o 3%. Ar yr un pryd, mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau bod mesurau’n ymwneud â’r newid yn yr 
hinsawdd yn cyd-fynd ag amcanion amgylcheddol a datblygu cynaliadwy ehangach. O 
ganlyniad, byddwn yn ystyried y nod ehangach hwn wrth nodi camau newydd a gwell.

2.11   Mae adrannau 5 i 10 yn rhoi mwy o fanylion am y targedau hyn, gan gynnwys yr allyriadau 
llinell sylfaen ar gyfer pob sector, allyriadau go iawn yn ystod y cyfnod llinell sylfaen (hyd at 
2009) a tharged allyriadau dangosol rhwng 2011 a 2020.

Addasu i’r newid yn yr hinsawdd
2.12   Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu dull cadarn o fonitro a gwerthuso 

perfformiad y fframwaith addasu a’i gyflawniadau fel y’u hamlinellir yn y Cynllun 
Cyflawni ar gyfer Ymaddasu. Mae cyfres gynhwysfawr o ddangosyddion ar gyfer y Cynllun 
Cyflawni ar gyfer Lleihau Allyriadau eisoes wedi’i datblygu a rhoddir adroddiad arnynt 
yn yr adroddiad blynyddol hwn. Fodd bynnag, yn wahanol i leihau allyriadau, nid oes gan 
ymaddasu uned fesur glir, ac mae’r gwaith o ddatblygu fframwaith dangosyddion yn 
fwy o her.

2.13   Datblygir dangosyddion addasu mewn perthynas â’r chwe chategori sector a nodir yn y 
Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu, a byddant yn canolbwyntio’n benodol ar fesur cynnydd 
mewn perthynas â’r ymrwymiadau a nodir yng nghynllun addasu’r sectorau. Bydd y 
cyfrifoldeb dros weithredu’r broses casglu data sy’n ofynnol er mwyn llywio dangosyddion 
addasu yn aros gyda’r sector sy’n rhoi’r polisi ar waith. Fodd bynnag, rhagwelir y byddai 
dangosyddion addasu’n defnyddio ffynonellau data cyfredol yn bennaf, fel yr adroddiad ar 
gyflwr yr amgylchedd, neu ddangosyddion lleihau allyriadau, ac ni fydd angen ymarferion 
casglu data newydd.

2.14   Mae mesur newidiadau ym mharodrwydd a gallu Cymru i wrthsefyll y newid yn yr hinsawdd 
yn waith cymhleth ag iddo nifer o wahanol agweddau. Ni fydd un dangosydd yn ddigon 
i gwmpasu’r agweddau eang hyn yn effeithiol. Felly, rydym yn disgwyl datblygu dull 
amlweddog sy’n ymgorffori tri gwahanol fath o ddangosydd. Mae’r rhain yn cynnwys:

•	 Dangosyddion lefel strategol: Bydd y gyfres hon o ddangosyddion yn asesu parodrwydd 
ar gyfer y newid yn yr hinsawdd o ran lefel gweithredu prosesau addasu yn y sector. 
Rydym yn rhagweld y bydd dangosyddion lefel strategol yn seiliedig ar y prosesau a 
ddisgrifir yng nghanllawiau addasu Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, gallai dangosydd 
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o’r fath fesur a oes asesiad o risgiau newid hinsawdd wedi’i gwblhau yn y sector, neu a 
oes proses i werthuso ac adolygu’r cynllun addasu ar waith ledled y sector.  

•	 Dangosyddion agored i effeithiau: Bydd y gyfres hon o ddangosyddion yn mesur y 
newidiadau o ran sut mae Cymru’n agored i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Bydd yn 
ystyried y risgiau blaenoriaeth a nodir yn yr Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd (CCRA) 
ac yn asesu sut mae bod yn agored i’r risgiau hyn yn newid gydag amser trwy ddarparu 
mesuriad o newidiadau perthnasol yn amgylchedd Cymru. Er enghraifft, gallai dangosydd 
o’r math hwn ddisgrifio mesuriad o lefel y datblygiad mewn ardaloedd lle ceir perygl 
o lifogydd er mwyn darparu asesiad o ba mor agored i lifogydd yw’r ardaloedd hynny, 
neu gallai ddisgrifio mesuriad o fannau gwyrdd trefol er mwyn darparu asesiad o ba mor 
agored i wres yw poblogaethau trefol.  

•	 Dangosyddion seiliedig ar gamau gweithredu: Bydd y gyfres hon o ddangosyddion yn 
darparu mesuriad o gamau gweithredu sy’n ymwneud â pholisïau penodol, fel y defnydd 
o Systemau Draenio Cynaliadwy (SUDS) mewn perthynas â pherygl llifogydd, neu’r gyfran 
o dai â mesurydd mewn perthynas â risgiau adnoddau dŵr. 

2.15   Bydd Llywodraeth Cymru’n cyflwyno dangosyddion addasu fesul cam er mwyn ategu’r 
gwaith o roi ein rhaglen addasu ar waith. Datblygir dangosyddion lefel strategol ochr yn 
ochr â chamau terfynol canllawiau addasu Llywodraeth Cymru a gyhoeddir yn ystod yr 
haf 2012, a datblygir dangosyddion agored i niwed a dangosyddion seiliedig ar gamau 
gweithredu ar ôl cynhyrchu cynlluniau gweithredu sectorau erbyn 2013. Trwy ddilyn yr 
amserlen hon, rydym yn disgwyl cyflwyno set ddata gynhwysfawr o ddangosyddion addasu 
yn adroddiad cynnydd blynyddol 2013 a darparu’r adroddiad llawn cyntaf ar gynnydd 
dangosyddion addasu yn adroddiad cynnydd blynyddol 2014. 



Pennod 3   Dangosyddion Perfformiad 
Lleihau Allyriadau
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3.1   Cadarnhaodd y Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd y byddai angen olrhain effeithiau 
mesurau polisi sy’n ceisio lleihau allyriadau er mwyn monitro cynnydd a sicrhau bod y pecyn 
o fesurau a amlinellir yn y Cynllun Cyflawni yn cyflawni’r effeithiau lliniaru a ragwelir.

3.2   Mae’r targed o 3%, targedau sector a’r fframwaith monitro sy’n cefnogi wedi’u datblygu 
i ddarparu mecanwaith cadarn ar gyfer olrhain cynnydd yn effeithiol. O ystyried yr 
amrywiaeth o ffactorau allanol, sydd y tu hwnt i reolaeth Llywodraeth Cymru, sy’n dylanwadu 
ar lefelau cyffredinol allyriadau – fel twf economaidd, pris ynni a’r galw amdano a thywydd 
tymhorol eithafol – bydd y dangosyddion yn ein galluogi i asesu effaith rhoi mesurau 
Llywodraeth Cymru ar waith.

3.3   Mae’r fframwaith dangosyddion perfformiad yn cynnwys tair haen, gyda phob haen yn 
cynrychioli’r cysylltiadau rhwng lefelau allyriadau a darpariaeth polisïau:

•	 Haen1 – mesur newid absoliwt mewn allyriadau CO
2
e, yn gyson â’r diffiniad o’r targed 

o 3%, ym mhob sector.

•	 Haen 2 – ‘pontio’ dangosyddion sy’n cysylltu Haen 3 â Haen 1, er enghraifft, wrth ystyried 
effeithiau mesurau effeithlonrwydd ynni, byddai dangosydd Haen 2 yn asesu sut roedd 
y galw am wahanol fathau o ynni wedi newid o ganlyniad i’r mesurau a weithredwyd, 
fel gosod inswleiddiad wal solet mewn nifer penodol o gartrefi ledled Cymru.

•	 Haen 3 – mesur graddfa’r gweithgarwch mae Llywodraeth Cymru wedi’i ddarparu neu’n 
bwriadu ei ddarparu i leihau allyriadau. Gan ddefnyddio’r enghraifft uchod, byddai hyn yn 
golygu nifer y cartrefi a gafodd inswleiddiad wal solet.

3.4   Mae Tabl 1 yn rhoi crynodeb o’r dangosyddion sydd wedi’u cwblhau hyd yma. Mae gwaith 
yn parhau i ddatblygu dangosyddion ar gyfer amryw o weithgareddau. Mae’r Atodiad yn 
cyflwyno’r fframwaith dangosyddion yn fanylach ac, os yn bosibl, bydd yn dangos y data 
perthnasol rydym yn bwriadu ei ddefnyddio i fonitro cynnydd.

3.5   Mewn rhai achosion, mae natur ymyriadau Llywodraeth Cymru yn golygu bod asesu 
effeithiau uniongyrchol yn gallu bod yn fwy cymhleth. Er enghraifft, mae’n symlach asesu 
effeithiau mesurau polisi yn y sectorau trafnidiaeth neu breswyl na chamau gweithredu sy’n 
ceisio lleihau allyriadau ledled y sector busnes. Mae’r Atodiad yn cadarnhau’r dangosyddion 
hynny sy’n cael eu datblygu, gan gynnwys y meysydd hynny lle nad oes data na thystiolaeth 
ar gael ar hyn o bryd.

3.6   Nid yw’r adroddiad hwn yn asesu cynnydd yn erbyn y dangosyddion hyn ar gyfer blwyddyn 
darged 2011, gan na fydd ffigurau dadgyfunedig rhestr allyriadau’r DU ar gael tan fis 
Mehefin 2013. Yn hytrach, mae’r adroddiad hwn a’r Atodiad Technegol yn amlinellu’r 
fframwaith dangosyddion perfformiad a’r data (lle mae ar gael) sydd ei angen i’w grynhoi. 
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Tabl 1
Crynodeb o ddangosyddion perfformiad Haen 3 i olrhain mesurau penodol i leihau allyriadau 
ym mhob sector

Dangosydd Cyfeirnod mesur y Cynllun Cyflawni ar gyfer 
Lleihau Allyriadau

TRAFNIDIAETH

Niferoedd teithwyr ar wasanaeth bws lleol WT1, WT2, WT3 and WT8

Boddhad teithwyr bws WT1, WT2, WT3 and WT8

Teithiau ar drên i Gymru, o Gymru neu  
o fewn Cymru 

WT1, WT2, WT3 and WT7

Boddhad teithwyr trên WT1, WT2, WT3 and WT7

Canran y bobl sy’n teithio i’r gwaith sy’n 
cerdded neu’n beicio’n bennaf 

WT1, WT2, WT3 and WT6

Canran y plant a’r bobl ifanc sy’n beicio 
i’r ysgol

WT6

Llwyth cyfartalog bysiau yng Nghymru WT8

Traffig cerbydau trwm o gymharu â nwyddau 
a gludir yng Nghymru

WT10

Dangosyddion sy’n cael eu datblygu WT5, WT9, WT11

BUSNES

Dangosyddion sy’n cael eu datblygu WB1-6

PRESWYL

Nifer y cartrefi sy’n derbyn mesurau 
effeithlonrwydd ynni

WR4

Nifer y mesurau effeithlonrwydd ynni WR1 and WR2

Cyfanswm capasiti gwres adnewyddadwy 
a chapasiti trydan adnewyddadwy 

WR3

Sgôr effeithlonrwydd ynni (SAP) cyfartalog 
cartrefi newydd yng Nghymru

WR6

Dangosyddion sy’n cael eu datblygu WR5
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AMAETHYDDIAETH A DEFNYDD TIR

Cyfradd blannu flynyddol – plannu newydd 
ac ailstocio

WA1

Cyfradd blannu flynyddol – ailstocio WA1

Dangosyddion sy’n cael eu datblygu WA2-5

GWASTRAFF

Dangosyddion sy’n cael eu datblygu WW1-2

CYHOEDDUS

Allyriadau nwyon tŷ gwydr y GIG WPS2

Allyriadau CRC Llywodraeth Cymru WPS3

Allyriadau CRC y sector addysg WPS4

Allyriadau CRC awdurdodau lleol WPS5

Dangosyddion sy’n cael eu datblygu WSS1,6,7
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Pennod 4   Cyngor gan Bwyllgor y DU ar y 
Newid yn yr Hinsawdd a Chomisiwn 
Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

17

Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd a’r Is-bwyllgor 
Ymaddasu 
4.1   Cyhoeddodd Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd ei asesiad cyntaf o gynnydd 

Llywodraeth Cymru o ran darparu’r Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd ym 
mis Hydref 2011.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor Lywodraeth Cymru am ei thargedau uchelgeisiol 
mewn perthynas â lleihau allyriadau, sy’n fwy uchelgeisiol na thargedau Llywodraeth y DU. 
Daeth hefyd i’r casgliad bod y targedau’n briodol o ystyried amcanion tymor hir, a bod y 
targed o 3% yn cynrychioli ffordd resymol o ganolbwyntio ar feysydd a reolir gan Lywodraeth 
Cymru.

4.2   Mae Llywodraeth Cymru’n croesawu cyngor y Pwyllgor, ac amlinellir camau gweithredu i fynd 
i’r afael â chanfyddiadau’r Pwyllgor yn y dyfodol yn yr adrannau canlynol.

Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd: adroddiad 
blynyddol cyntaf
4.3   Cyhoeddodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd ei adroddiad blynyddol cyntaf 

ym mis Ionawr 2012.2. Asesodd yr adroddiad y cynnydd mae Llywodraeth Cymru’n ei wneud 
o ran gweithredu mesurau yn Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd, a gwnaeth 37 
o argymhellion, gan gynnwys pedwar argymhelliad strategol mewn perthynas â:

•	 Sicrhau bod effaith carbon yn cael ei hystyried yn holl benderfyniadau gwario Llywodraeth 
Cymru, a bod camau gweithredu carbon isel a gwrthsefyll yn cael eu cefnogi’n 
genedlaethol;

•	 Adolygu targedau mewn perthynas â’r newid yn yr hinsawdd;

•	 Sicrhau bod Llywodraeth Cymru’n gweithio gyda’r sector preifat a’r trydydd sector 
yn ystod 2012-13 i ddiffinio’r cyfraniadau ehangach;

•	 Sefydlu proses i fonitro cynnydd yn erbyn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu, 
a’r cyfraniadau sectorol ehangach ar gyfer lleihau allyriadau.

4.4   Mae Llywodraeth Cymru’n croesawu adroddiad 2012 y Comisiwn, ac mae wedi ymrwymo 
i barhau i weithio gyda’r Comisiwn i ddarparu’r Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd. 
Mae ymatebion i argymhellion y Comisiwn wedi’u cynnwys yn yr adrannau canlynol.

1  http://www.theccc.org.uk/news/press-releases/1092-ccc-highlights-progress-made-by-the-welsh-government-towards-reducing-
emissions-and-preparing-for-climate-change-181011

2  http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/climatechange/commission/reports/commissionfirstannual/?skip=1&lang=cy



Pennod 5   Lleihau Allyriadau yn y Sector 
Trafnidiaeth
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5.1   Mae’r sector trafnidiaeth yn gyfrifol am oddeutu un rhan o bump o’r allyriadau a gwmpesir 
gan y targed o 3%. Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod nad oes yna ateb syml i leihau 
allyriadau yn y sector trafnidiaeth ac mae’r dull a amlinellir yn y Strategaeth yn adlewyrchu 
hyn. Mae’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Lleihau Allyriadau’n cynnwys amrywiaeth o fesurau 
i leihau dwysedd carbon trafnidiaeth yng Nghymru a newid ymddygiad ar draws cymunedau. 
Mae’r newyddion diweddaraf am bob un o’r mesurau trafnidiaeth isod.

5.2   Mae Ffigur 3 yn dangos yr allyriadau llinell sylfaen yn y sector hwn rhwng 2006 a 2009, 
a’r targed allyriadau dangosol sy’n ofynnol er mwyn cyflawni targed 2020.

Ffigur 3
Graff yn dangos allyriadau llinell sylfaen hyd yma a’r targed allyriadau dangosol tan 2020 
er mwyn cyflawni targed 2020 yn y sector trafnidiaeth

Blaenoriaethu’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol 
5.3   Ym mis Rhagfyr 2011, cyhoeddodd y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau ganlyniad 

ymarfer a gynhaliwyd i flaenoriaethu’r ymyriadau yn y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol 
(NTP). Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i flaenoriaethu’r NTP i ddatblygu ymyriadau 
sy’n cyfrannu at y Rhaglen Lywodraethu. Aseswyd yr ymyriadau mewn perthynas â’u 
perthnasedd i’r pum datganiad canlynol a fydd yn cefnogi’r gwaith o gyflawni amcanion 
datblygu cynaliadwy a’r newid yn yr hinsawdd:

•	 Mynd i’r afael â’r materion symudedd sy’n wynebu pobl sy’n byw mewn tlodi 
mewn cymunedau difreintiedig trwy wella mynediad at gyflogaeth, gwasanaethau 
a chyfleusterau.

•	 Sicrhau bod y rhwydwaith trafnidiaeth yng Nghymru’n gweithredu’n fwy effeithlon 
ac effeithiol.

4.5 

5.0 

5.5 

6.0 

6.5 

7.0 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

Al
lyr

iad
au

 N
wy

on
 T

 G
wy

dr
 yn

g N
gh

ym
ru

 (M
tC

O 2e/
y f

lw
yd

dy
n) 

Tuedd allyriadau 2006-2009 (yn y cyfnod llinell sylfaen) 

Lefel targed 3% erbyn 2020

Parth y targed allyriadau dangosol

Al
lyr

iad
au

 l
lin

ell
 s

ylf
ae

n 
20

10
 h

eb
 e

u 
cy

ho
ed

di 
eto

  

Blwyddyn Llwybr lleihau allyriadau yn 2020 a thu hwntCyfartaledd llinell sylfaen 2006–2009

Targed lefel 3% erbyn 2020 Tuedd allyriadau 2006-2009 (yn y cyfnod llinell sylfaen) 



19

•	 Mynd i’r afael â thagfeydd trefol i ddatgloi twf cynaliadwy.

•	 Gwella mynediad at setliadau a safleoedd allweddol, yn enwedig mewn ardaloedd 
gwledig, gyda phwyslais ar wella ansawdd a darparu dewisiadau teithio iachach a mwy 
cynaliadwy.

•	 Gwella gallu a dibynadwyedd y prif goridorau Traws-Ewropeaidd strategol dwyrain-
gorllewin yng Nghymru.

Darparu mesurau penodol yn y sector trafnidiaeth
WT1 – Canolfannau Teithio Cynaliadwy
5.4   Roedd y fenter Canolfannau Teithio Cynaliadwy, a lansiwyd yn 2009, yn canolbwyntio 

ar fesurau i hyrwyddo mwy o ddefnydd o drafnidiaeth gynaliadwy. Mae hyn yn cynnwys 
canolbwyntio ar integreiddio cyfnewidfeydd trafnidiaeth rhwng gwasanaethau bws 
a gorsafoedd rheilffordd yng Nghymru, a chysylltiadau â chynlluniau parcio a theithio 
a pharcio a rhannu. Yn ystod 2011-12, cyflwynwyd y fenter hon yng Nghaerdydd, 
Aberystwyth, Caerfyrddin, Hwlffordd a Môn a Menai.

5.5   Caerdydd oedd y Ganolfan Teithio Cynaliadwy gyntaf yng Nghymru, ac mae’r ffigurau 
ar gyfer 2010 yn dangos y canlynol:

•	 Cynnydd o 16% yn y defnydd o feiciau yng nghanol y ddinas 

•	 Roedd y gyfran foddol o gerddwyr yn 19%, a beicwyr yn 17%

•	 Roedd cymudo mewn car wedi gostwng o 65% i 58% yn 2010

•	 Gostyngiad o 5% mewn llif traffig yng nghanol y ddinas

•	 Roedd amserau teithiau bws i ganol y ddinas wedi gwella tua munud a hanner y daith 
ar gyfartaledd.

5.6   Ar ôl blaenoriaethu’r Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol, bydd y treialon hyn yn parhau 
yn ystod 2012.

WT3 – Cynlluniau teithio a darparu gwybodaeth deithio bersonol
5.7   Lansiwyd prosiect Cynlluniau Teithio Personol Cymru gyfan, sy’n werth £4 miliwn dros bedair 

blynedd, ym mis Medi 2011. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i 
arwain gan Sustrans Cymru, a bydd yn cysylltu â 63,000 o gartrefi ledled Caerdydd dros 
y 12 mis nesaf i helpu deiliaid tai wneud dewisiadau teithio dyddiol mwy cynaliadwy. 
Yna, bydd y prosiect yn cael ei ymestyn i Bontypridd, y Barri a Chaerffili, cyn cael ei gyflwyno 
fesul cam i Ganolfannau Trafnidiaeth Cynaliadwy eraill yng Nghymru, gan ddechrau gyda 
Môn a Menai yn ddiweddarach yn 2012.

WT2 – Dewisiadau Doethach; a

WT4 – Datblygu cyfres o gyfnewidfeydd moddol strategol
5.8   Mae Llywodraeth Cymru’n parhau i hyrwyddo Dewisiadau Doethach, gan helpu’r Consortia 

Trafnidiaeth Rhanbarthol ac Awdurdodau Lleol i ddatblygu atebion i hyrwyddo teithio 
iach a chynaliadwy. Rydym yn parhau i weithio i ddylanwadu ar newid mewn ymddygiad 
trwy ddarparu gwybodaeth well a mwy hygyrch am wasanaethau a chyfleusterau 
trafnidiaeth gynaliadwy.
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5.9      Rydym hefyd yn datblygu cynlluniau i gyflwyno ‘Cerdyn Call’ trafnidiaeth a fydd yn galluogi 
taliadau e-arian trwy nifer o ganolfannau a’r rhyngrwyd fel y gall teithwyr deithio heb arian 
parod neu gyda chyfleuster cerdyn credyd teithio. Yn y pen draw, bydd y cerdyn teithio’n 
darparu ateb integredig i ddefnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus ac yn cael ei ddefnyddio gan 
weithredwyr bysiau a rhwydweithiau rheilffordd yng Nghymru.

WT5 – Hyrwyddo eco-yrru
5.10   Mae Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid ar gyfer Rhaglen Cyngor Trafnidiaeth i 

Ddefnyddwyr yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (EST), sy’n annog eco-yrru. Nod y rhaglen yw 
lleihau allyriadau carbon modurwyr preifat trwy eu hannog i brynu ceir glanach, eu gyrru’n 
fwy darbodus a, lle’n bosibl, defnyddio llai arnynt. Darperir y cyngor yn uniongyrchol dros 
y ffôn a thrwy ddigwyddiadau allgymorth i bobl berthnasol, gan weithio mewn partneriaeth 
ag awdurdodau lleol a chyflogwyr mawr.

5.11   Mae’r cyngor yn canolbwyntio ar leihau allyriadau modurwyr preifat gan nad oes llawer 
o gyngor ar gael i gwsmeriaid ar sut i yrru’n fwy effeithlon. Mae’r EST yn gweithio’n 
agos gyda sefydliadau eraill sy’n cynnig cyngor a chymorth ar drafnidiaeth gynaliadwy, 
gan gyfeirio at sefydliadau a gwasanaethau fel Traveline Cymru, sefydliadau rhannu ceir 
lleol a Sustrans. Nod y rhaglen waith ar gyfer 2011-12 yw cysylltu â 5,000 o unigolion, ac 
mae’n hyderus y bydd yn gallu cyflawni hyn.

WT6 – Hyrwyddo a chefnogi cerdded a beicio
5.12   Rydym yn parhau i ddarparu cyllid i awdurdodau lleol trwy’r Cynllun Llwybrau Diogel 

mewn Cymunedau, gyda chyfanswm o £5 miliwn yn 2011-12. Rydym hefyd wedi darparu 
£4.5 miliwn yn 2011-12 ar gyfer cynlluniau cerdded a beicio trwy’r Cynlluniau Trafnidiaeth 
Rhanbarthol. Mae cyllid ychwanegol o £1.4 miliwn hefyd wedi’i ddyrannu yn 2011-12 
i gynlluniau cerdded a beicio amrywiol ledled Cymru.

5.13   Mae’r Bil Priffyrdd a Thrafnidiaeth yn gam gweithredu allweddol yn y Rhaglen Lywodraethu, 
ac mae wedi’i gynnwys yn rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru. Bwriad y Bil yw 
gwneud cerdded a beicio’n ddewisiadau mwy ymarferol, diogel a difyr i bobl sy’n teithio 
i’r gwaith a’r ysgol, sy’n defnyddio gwasanaethau neu at ddibenion hamdden. Y nod fydd 
darparu mwy o lwybrau cerdded a beicio diogel i sicrhau mwy o ddefnydd o’r dulliau teithio 
iach a chynaliadwy hyn. Rydym wrthi’n gweithio ar ddatblygu’r Bil a’r bwriad yw y byddwn 
yn ymgynghori’n ffurfiol ar y cynigion yn ystod y gwanwyn 2012.

WT7 – Buddsoddi mewn gwasanaethau rheilffordd
5.14   Mae detholiad eang o welliannau i wasanaethau rheilffordd yn cael eu datblygu, a byddant 

yn allweddol i sicrhau lefelau uwch o drosglwyddo moddol. Mae Llywodraeth Cymru 
wedi ymrwymo i Raglen Genedlaethol Gwella Gorsafoedd ac mae wedi gweithio mewn 
partneriaeth â Network Rail, Arriva Trains Cymru a’r Consortia Trafnidiaeth Rhanbarthol 
i ddatblygu Rhaglen Gwella Gorsafoedd Cymru (NSIP+). Mae gan y rhaglen gyllideb 
o £39 miliwn ac mae wedi’i hariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop. Bydd NSIP+ yn darparu amrywiaeth sylweddol o welliannau strategol i orsafoedd, 
gan gynnwys gwelliannau ar gyfer defnyddwyr anabl a defnyddwyr agored i niwed, ar draws 
Ardal Gydgyfeirio Cymru. 
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5.15   Mae trydaneiddio llinellau First Great Western a’r Cymoedd yn flaenoriaeth allweddol 
i Lywodraeth Cymru a byddwn yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth y DU i gyflawni’r 
nod hwn.

WT8 – Buddsoddi mewn gwasanaethau bws
5.16   Yn 2011-12, darparodd Llywodraeth Cymru dros £100 miliwn o gyllid i gefnogi’r 

diwydiant bysiau trwy amryw o fecanweithiau, gan gynnwys tocynnau teithio rhatach, 
Grant Gweithredwyr Gwasanaethau Bysiau, Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Lleol, 
TrawsCymru, Trafnidiaeth Gymunedol a Phartneriaethau Ansawdd Bysiau. Mae’r cyllid hwn 
yn helpu i sicrhau bod amrywiaeth eang o wasanaethau ar gael mewn lleoliadau gwledig a 
threfol.

5.17   Yn 2012, byddwn yn adolygu ein cefnogaeth i’r diwydiant bysiau i sicrhau ein bod yn 
defnyddio ysgogiadau ariannol i sicrhau’r canlyniad gorau i bobl Cymru.

Barn Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd
5.18   Yn ei adolygiad blynyddol, argymhellodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd y dylai 

Llywodraeth Cymru roi strategaeth fuddsoddi glir ar waith i gynyddu sicrwydd a graddfa’r 
cyllid sydd ar gael i hyrwyddo teithio cynaliadwy a newid mewn ymddygiad.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

5.19   Mae Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol a sefydliadau sector cyhoeddus eraill yn gwneud 
buddsoddiad sylweddol i ddarparu mwy o ddewisiadau teithio cynaliadwy, o drafnidiaeth 
gyhoeddus i gerdded a beicio. Mae’r cyllid hwn yn cefnogi buddsoddiad mewn seilwaith, 
yn ogystal â gwaith hyrwyddo. Daw’r cyllid hwn o amrywiaeth eang o ffynonellau, ac mae’n 
targedu gwahanol grwpiau ar gyfer amrywiaeth eang o faterion, fel manteision iechyd 
cerdded a manteision trafnidiaeth gyhoeddus i gydlyniant cymunedol, sydd oll yn helpu 
i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd. Bydd llawer o ymyriadau ledled y Llywodraeth 
a’r sector cyhoeddus yn cefnogi amcanion newid yn yr hinsawdd yn y pen draw ond, yn aml, 
bydd y buddiannau hyn yn anuniongyrchol.

WT9 – Gwella trefniadau rheoli traffig ar y rhwydwaith ffyrdd strategol
5.20   Mae casgliad o fesurau ar waith i wella’r gwaith o reoli ein rhwydwaith ffyrdd i helpu i wella 

llif traffig a lleihau allyriadau carbon; un enghraifft o hyn yw’r terfyn cyflymder newidiol 
a ddefnyddir ar y rhan brysuraf o’r M4 yng Nghasnewydd. Mae’r system terfyn cyflymder 
newidiol yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i ganfod cynnydd mewn traffig a all achosi 
tagfeydd, gan addasu’r terfyn cyflymder yn awtomatig ar arwyddion electronig uwchben 
er mwyn cynnal llif y traffig. Bydd y terfyn cyflymder newidiol yn helpu i leihau allyriadau 
trwy leihau tagfeydd, gwneud amodau gyrru’n fwy diogel ac arwain at amserau teithio mwy 
dibynadwy ar hyd y ffordd brysuraf yng Nghymru.
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WT10 – Helpu’r diwydiant cludo nwyddau i leihau allyriadau 
Mae’r Cynllun Grant Cyfleusterau Cludo Nwyddau wedi cefnogi’r gwaith o drosglwyddo nwyddau 
o’r ffordd i’r rheilffordd, sy’n gallu bod o fudd i’r amgylchedd trwy leihau allyriadau carbon.

5.21   Bydd y Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol o fudd i drafnidiaeth cludo nwyddau mewn sawl 
ffordd. Mae’r Grant Cyfleusterau Cludo Nwyddau wedi’i flaenoriaethu ac mae’n dal i fod 
ar agor yng Nghymru (a’r Alban), er ei fod wedi’i ohirio yn Lloegr eleni. Mae Llywodraeth 
Cymru wrthi’n trafod y mater gyda nifer o weithredwyr.

5.22   Mae Llywodraeth Cymru’n trafod y mater gyda’r diwydiant i geisio annog pob partner 
i ymdrechu o’r newydd i ddarparu Strategaeth Cludo Nwyddau Cymru.

WT11 – Seilwaith tanwyddau amgen
5.23   Roedd y mesur hwn yn canolbwyntio ar gefnogi ymchwil a datblygu a’r gwaith o roi 

seilwaith yn ei le er mwyn gallu defnyddio bio-methan hydrogen a thrydan fel tanwydd.

5.24   Mae seilwaith ychwanegol ar gyfer ail-lenwi â thanwydd hydrogen bellach ar waith ar 
gampws Glyn Taf ym Mhrifysgol Morgannwg. Erbyn hyn, mae gan Ganolfan Ymchwil ac 
Arddangos Hydrogen Adnewyddadwy Prifysgol Morgannwg ym Maglan gyfleuster ail-lenwi 
nwy naturiol cywasgedig, ac mae uned electrolysis newydd yn cael ei gosod i gynhyrchu 
mwy o hydrogen adnewyddadwy. Mae bws ‘tribrid’ Prifysgol Morgannwg yn cael ei 
uwchraddio hefyd.

5.25   Mae amryw o gwmnïau’n bwriadu dechrau trosi cerbydau i redeg ar danwydd carbon isel. 
Mae o leiaf un o’r cwmnïau hyn yn disgwyl dechrau trosi cerbydau o fewn y 12 mis nesaf.

Barn Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd
5.26   Argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth Cymru ystyried cefnogi seilwaith cerbydau 

trydan trwy gyllid sydd ar gael.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

5.27   Ar hyn o bryd, ni chredwn fod yna achos digon cadarn i warantu ymyrraeth ariannol 
i gynyddu nifer y gorsafoedd codi tâl yng Nghymru, yn enwedig o ystyried bod yna nifer 
o fentrau sector preifat i osod seilwaith am ddim.

5.28   Er enghraifft, lansiodd Chargemaster Ccc ei brosiect POLAR ym mis Medi 2011 gyda’r 
nod o osod 4,000 o orsafoedd codi tâl ledled y DU – gan gynnwys yng Nghaerdydd ac 
Abertawe – yn ddi-dâl i’r sawl sy’n darparu’r safle. Yn ogystal â hyn, mae Nissan wedi 
cyhoeddi ei fod yn bwriadu gosod 65 o orsafoedd codi tâl yn y DU, wedi’u lleoli’n strategol 
mewn gwasanaethau ar y rhwydwaith traffyrdd, gan greu ‘llwybr’ ar hyd prif ffyrdd y DU. 
Mae Llywodraeth Cymru’n trafod lleoliadau’r gorsafoedd codi tâl hyn gyda Nissan.
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Newid Ymddygiad ym maes Trafnidiaeth
5.29   Argymhellodd y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd y dylai Llywodraeth Cymru fonitro 

a gwerthuso rhaglenni sy’n ceisio effeithio ar newid ymddygiad yn y sector trafnidiaeth, 
pwyso a mesur unrhyw wersi a ddysgwyd a rhannu’r hyn a ddysgwyd i ddatblygu rhaglen 
newid ymddygiad.

5.30   Mae’r fenter Canolfannau Teithio Cynaliadwy (STCs) eisoes wedi rhoi mecanwaith monitro 
a gwerthuso cadarn ar waith i sicrhau bod yr effeithiau tymor byr a thymor hir yn cael eu 
hadolygu’n effeithiol. Yn benodol, rydym yn sefydlu a gwerthuso data llinell sylfaen ac yn 
gwneud gwaith monitro parhaus yng Nghaerdydd gan y cydnabyddir y bydd y profiad y mae 
timau Caerdydd wedi’i gael ers y lansiad yn 2009 yn werthfawr i ardaloedd STC eraill yng 
Nghymru. Defnyddir y gwersi a ddysgir o brosiect Caerdydd i helpu Grŵp Llywio’r Ganolfan 
Teithio Cynaliadwy i ddatblygu gwaith monitro a gwerthuso ledled yr STCs eraill.

5.31   Hyd yma, mae’r gwaith o ddarparu mesurau o dan fenter Canolfan Teithio Cynaliadwy 
Llywodraeth Cymru wedi canolbwyntio’n bennaf ar welliannau i seilwaith a chysylltiadau 
cerdded a beicio. Mae’r dull hwn yn ategu’r prosiect Cynlluniau Teithio Personol a 
ddechreuwyd yn STC Caerdydd yn ystod 2011 ac yn adeiladu ar brofiad gwaith trefi teithio 
cynaliadwy yn Lloegr a amlygodd bwysigrwydd sicrhau bod seilwaith ar waith ar gyfer 
dulliau teithio cynaliadwy fel cymhelliant allweddol i ddylanwadu ar newid ymddygiad. 

Papur Gwyn y Comisiwn Ewropeaidd ar Drafnidiaeth
5.32   Argymhellodd y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd y dylai Llywodraeth Cymru nodi’r 

argymhellion ym Mhapur Gwyn y Comisiwn Ewropeaidd ar Drafnidiaeth a sicrhau bod 
ei strategaeth yn cyd-fynd â’r rheini.

5.33   Mae sawl rhan o Bapur Gwyn yr UE yn cyd-fynd â blaenoriaethau Trafnidiaeth Cymru, 
megis cynaliadwyedd, lleihau carbon, hyrwyddo teithio mwy diogel, annog mwy o 
arloesi, gwella cysylltedd a datblygiad economaidd. Yn yr achosion hyn, byddem yn helpu 
Comisiwn  r UE i ddarparu’r cynigion hyn. Fodd bynnag, mae yna rai meysydd sy’n peri 
pryder arbennig, yn dibynnu ar sut y cânt eu gweithredu.

5.34   Mae’r Papur Gwyn yn hepgor trafnidiaeth fel galluogwr i liniaru tlodi a hyrwyddo mwy 
o gynhwysiant cymdeithasol. I Gymru, mae hwn yn fwlch arwyddocaol yn y strategaeth. 
Gallai rhai o’r cynigion yn y Papur Gwyn wneud teithio’n ddrytach i ddefnyddwyr, 
a allai ymyleiddio cymunedau difreintiedig ymhellach. Mae hefyd yn debygol o niweidio 
cymunedau gwledig ac ynysig nad oes ganddynt unrhyw ddewis heblaw defnyddio 
trafnidiaeth fodur fel rhan o’u bywydau bob dydd. Mae Llywodraeth Cymru’n croesawu 
cynigion i wneud trafnidiaeth yn fwy costeffeithiol ac effeithlon, ond ni ddylai hyn arwain 
at sefyllfa lle bydd teithio’n dod yn foeth.
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5.35   Mae’r strategaeth wedi’i chreu gan ystyried trafnidiaeth ryngwladol, ond mae trafnidiaeth 
yn fater lleol hefyd. Byddai dulliau Ewrop gyfan o ymdrin â gweithgareddau fel tendro 
masnachfreintiau rheilffordd, codi tâl ar ffyrdd a hyrwyddo cerbydau trydan yn cyfyngu 
ar allu aelod-wladwriaethau i ymateb i anghenion a chyfleoedd lleol. Yn arbennig, nid yw’r 
cynigion seilwaith yn ystyried lefel y buddsoddiad y byddai ei angen mewn gwahanol 
wledydd, na gallu aelod-wladwriaethau unigol i ariannu buddsoddiadau mewn seilwaith 
yn yr hinsawdd sydd ohoni.  
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Pennod 6   Lleihau Allyriadau yn Sector Preswyl

6.1   Mae’r sector preswyl yn gyfrifol am oddeutu un rhan o bump o’r allyriadau a gwmpesir gan 
y targed o 3%. Mae’r Cynllun Cyflawni ar gyfer Lleihau Allyriadau’n cynnwys detholiad o 
fesurau i wella effeithlonrwydd ynni, lleihau’r galw am ynni a chefnogi’r gwaith o gynhyrchu 
micro-ynni. Mae’r newyddion diweddaraf am bob un o’r mesurau preswyl isod.

6.2   Mae Ffigur 4 yn dangos yr allyriadau llinell sylfaen yn y sector hwn rhwng 2006 a 2009, 
a’r targed allyriadau dangosol sy’n ofynnol er mwyn cyflawni targed 2020.

Ffigur 4
Graff yn dangos allyriadau llinell sylfaen hyd yn hyn a’r targed allyriadau dangosol tan 2020 
er mwyn cyflawni targed 2020 yn y sector preswyl

Darparu mesurau penodol yn y sector preswyl
WR1 – Rhaglenni effeithlonrwydd ynni domestig fesul ardal 
6.3   Rhaglen arbed yw rhaglen fuddsoddi perfformiad ynni strategol ar sail ardal Cymru. Ei nod 

yw cyfeirio a chydgysylltu buddsoddiad ym mherfformiad ynni cartrefi Cymru, a’i nod 
yw cynyddu buddiannau amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd y buddsoddiad hwn.

6.4   Yn ystod Cyfnod 1 arbed, darparodd Llywodraeth Cymru £30 miliwn o gyllid i wella 
perfformiad ynni cartrefi yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, yn ogystal â rhoi 
hwb i swyddi, sgiliau a gwaith adfywio. Llwyddodd y buddsoddiad hwnnw i sbarduno 
£30 miliwn pellach gan gwmnïau ynni a darparwyr tai cymdeithasol, gan arwain at becyn 
buddsoddi o dros £60 miliwn erbyn diwedd 2010-11.
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6.5     Ynghyd â’n partneriaid, mae cynllun arbed wedi gosod inswleiddiad wal solet mewn bron 
i 2,900 o gartrefi cymdeithasol a phreifat, gosod dros 1,800 o baneli solar ffotofoltaig yn 
y sector tai cymdeithasol, darparu dŵr poeth wedi’i dwymo trwy baneli solar ffotofoltaig 
i 1,000 o gartrefi, gan gynnwys sawl cynllun tai gwarchod, a darparu pympiau gwres a gwell 
lefelau inswleiddio i 121 o gartrefi oddi ar y rhwydwaith nwy.

6.6    Ers hynny, rydym wedi buddsoddi £6.6 miliwn pellach i ehangu cynlluniau Cyfnod 1 arbed 
a galluogi ailfuddsoddi tua £3 miliwn o’r cyllid a ad-dalwyd am ddarparu prosiectau 
solar ffotofoltaig. Mae o leiaf 6,000 o gartrefi wedi elwa ar Gyfnod 1 arbed hyd yma, a 
chyda’r cyllid ychwanegol, rydym yn disgwyl i’r nifer hwn godi i 7,500. Ynghyd â Chynllun 
Effeithlonrwydd Ynni Cartref (rhagflaenydd cynllun Nyth) a Chynllun Sgrapio Boeleri 
Llywodraeth Cymru, cafodd cyfanswm o 25,000 o gartrefi Cymru eu gwella a’u gwneud yn 
rhatach eu gwresogi yn 2010-11.

Arbed – Cyfnod 2
6.7     Mae gan Gyfnod 2 arbed yr un amcanion â’r cyfnod cyntaf, ond bydd y model darparu’n 

wahanol er mwyn bodloni’r amodau sy’n gysylltiedig â chyllid Ewropeaidd. Bydd cwmpas 
y prosiectau a gefnogir yn golygu y bydd cynlluniau’n amrywio o ran maint a gwerth:

•	 Mae’n debygol y bydd cynlluniau unigol yn cefnogi rhwng 50 a 500 o gartrefi ac yn costio 
rhwng £250 mil a £2.5 miliwn. 

•	 Ein nod yw darparu rhwng 10 ac 20 o gynlluniau ym mhob un o flynyddoedd y prosiect – 
gyda thua 50 o gynlluniau i’w darparu i gyd.

Barn y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd 
6.8     Nododd y Pwyllgor fod cynllun arbed yn enghraifft o sut y gall agwedd “tŷ cyfan” at 

effeithlonrwydd ynni fod yn llwyddiannus, yn enwedig yn y meysydd sy’n cyflwyno her 
sylweddol, megis inswleiddiad wal solet. Gosodwyd inswleiddiad wal solet mewn tua 
3,000 o gartrefi yng Nghymru yn ystod 2010-11 – sef 20% o’r holl gartrefi a gafodd 
inswleiddiad wal solet yn y DU yn ystod y flwyddyn honno. Daeth y Pwyllgor i’r casgliad 
bod gan Lywodraeth Cymru gyfraniad pwysig i’w wneud o ran cefnogi’r gwaith o gyflwyno 
gwelliannau effeithlonrwydd ynni a gwres adnewyddadwy.

Barn Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd
6.9     Cymeradwyodd y Comisiwn Lywodraeth Cymru ar lwyddiant arbed a Nyth, ond nododd 

mai prosiectau ar raddfa gymharol fach oedd y rhain. Argymhellodd y Comisiwn y dylai 
Llywodraeth Cymru gyflymu gwaith pontio’r prosiectau hyn i alluogi cyflwyno prosiectau 
ailosod mwy uchelgeisiol ar raddfa fawr.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

6.10   Mae rhaglenni arbed a Nyth Llywodraeth Cymru’n cynrychioli buddsoddiad sylweddol 
a pharhaus i wella effeithlonrwydd ynni domestig yng Nghymru. At ddiben cymharu, nid oes 
gan Loegr gynllun cyfatebol i arbed, ac ni fydd fersiwn Lloegr o Nyth - Warm Front – ar gael 
o ddechrau mis Ebrill ymlaen. Bydd Llywodraeth Cymru’n cynnal ei buddsoddiad yn ei 
rhaglenni effeithlonrwydd ynni domestig, ond bydd hefyd yn ceisio cynyddu’r buddsoddiad 
sydd ar gael yng Nghymru o raglenni ledled y DU, yn enwedig yr Energy Company 
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Obligation (ECO) newydd. Rydym yn disgwyl buddsoddi £100 miliwn yn ystod pum mlynedd 
cyntaf rhaglen Nyth.

6.11   Yn ystod Cyfnod 1 arbed, buddsoddodd Llywodraeth Cymru dros £30 miliwn, a arweiniodd 
at sbarduno buddsoddiad o £30 miliwn ychwanegol gan gwmnïau ynni a landlordiaid 
cymdeithasol cofrestredig yn 2010-11. Ers hynny, rydym wedi gallu buddsoddi £6 miliwn 
ychwanegol, gan alluogi ailfuddsoddi tua £3 miliwn pellach yn 2011-12. Bydd Cyfnod 
2 arbed, a ariennir yn bennaf trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn gweld 
buddsoddiad o tua £43 miliwn dros dair blynedd. Byddwn yn parhau i ddatblygu’r rhaglenni 
hyn a gweithgareddau i’r dyfodol yn y maes hwn, a byddwn yn ceisio dod o hyd i ffynonellau 
ariannu eraill.

WR2 – Rhaglenni effeithlonrwydd ynni sy’n canolbwyntio ar y rhai sydd 
mewn perygl o dlodi tanwydd 

6.12   Disodlodd Nyth y Cynllun Effeithlonrwydd Ynni Cartref (HEES) ar 1 Ebrill 2011. Rheolir y 
rhaglen newydd gan Nwy Prydain, mewn cydweithrediad â’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 
(EST), ar gontract pum mlynedd. Mae gweithgarwch ers mis Ebrill wedi canolbwyntio ar 
sefydlu’r rhaglen a darparu cymorth i ddeiliaid tai yng Nghymru. Disgwylir i’r rhaglen 
ddarparu pecynnau gwella ynni i bron i 4,000 o ddeiliaid tai yn ei blwyddyn gyntaf, 
yn ogystal â rhoi cyngor arbed ynni i 10,000 o ddeiliaid tai.

6.13   Bydd Nyth yn darparu budd economaidd hefyd trwy roi cymorth i BBaChau, prentisiaethau 
a chyfleoedd hyfforddi. Ar hyn o bryd, mae 54 o BBaChau yn gweithio ar y prosiect, 
gan ddarparu gwelliannau i effeithlonrwydd ynni cartref.

6.14   Mae Nyth wedi’i gynllunio i ddarparu ‘rhywbeth i bawb’, gan sicrhau bod pob cartref 
yng Nghymru’n gallu cael gafael ar gyngor a chymorth i helpu i leihau eu biliau tanwydd 
a thargedu’r lefel uchaf o gymorth i’r cartrefi hynny sydd â’r angen mwyaf.

WR3 – Cefnogi cynhyrchu ynni ar raddfa gymunedol 

6.15   Rhaglen a ariennir ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
yw Ynni’r Fro, a’i nod yw hyrwyddo cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar raddfa gymunedol. 
Mae Ynni’r Fro yn hyrwyddo twf busnes a chyfleoedd busnes newydd trwy alluogi i fentrau 
cymdeithasol cynaliadwy gael eu creu. Mae’r rhaglen yn cynnig grantiau o hyd at £30,000 
i dalu costau cyn cynllunio a grantiau o hyd at £300,000 i dalu costau cyfalaf, a bydd yn 
cynnig benthyciadau cyfalaf o hyd at £250,000.

6.16   Mae rhwydwaith o swyddogion datblygu technegol ledled Cymru wedi’i sefydlu i roi 
cyfarwyddyd a chymorth i fentrau cymdeithasol sy’n cynllunio neu’n cyflawni prosiect. 
Mae’r rhaglen yn werth £15 miliwn dros y 5 mlynedd.

6.17   Ar ôl i raglen Ynni’r Fro gychwyn, cyflwynodd Adran Ynni a Newid Hinsawdd y DU daliadau 
tariff cyflenwi trydan i ysgogi’r farchnad cynhyrchu ynni. Mae meini prawf y tariff cyflenwi 
trydan yn nodi mai dim ond cyn gosod y dechnoleg y mae grantiau ‘arian cyhoeddus’ yn 
gymwys. Mae hyn yn golygu na fydd grwpiau cymunedol yn gymwys mwyach i gael grant 
cyfalaf a’r fantais ddwbl o gael cyfradd premiwm ar gyfer ynni a gynhyrchir.
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6.18   Mae Ynni’r Fro yn parhau i ddarparu cyllid i grwpiau cymunedol fel y gallant gynnal 
astudiaethau dichonoldeb cynnar, gan gynnwys arolygon o’r effaith amgylcheddol a nodi 
technolegau addas. Mae’r rhwydwaith o swyddogion datblygu technegol wedi llwyddo i 
ymgysylltu â 70 o fentrau cymunedol ar draws rhanbarthau cydgyfeirio a chystadleurwydd. 
Mae Ynni’r Fro wedi ymateb i dros 140 o Ddatganiadau o Ddiddordeb gan gymunedau 
yng Nghymru ers 2009. Mae 23 o gymunedau wedi datblygu eu prosiectau, gyda chymorth 
grantiau ‘paratoi’, i helpu gydag asesiad amgylcheddol a phenderfyniadau’n ymwneud 
â hyfywedd y prosiect.

Barn Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd
6.19   Argymhellodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd y dylai Llywodraeth Cymru geisio 

cynnig mwy o gyfleoedd i fuddsoddi mewn ynni ar raddfa gymunedol a chefnogi’r gwaith 
o sefydlu Ynni Cymunedol Cymru.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

6.20   Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau i gynnig mwy o gyfleoedd i fuddsoddi 
mewn cynhyrchu ynni ar raddfa gymunedol, ac mae rhaglen Ynni’r Fro yn enghraifft dda 
o hyn. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cymryd camau i wella ei dull o reoleiddio 
ynni adnewyddadwy ar raddfa fach. Mae hyn wedi cynnwys penodi rheolwyr cyfrifon 
ar gyfer prosiectau a datblygu agwedd ‘ie os’ at reoleiddio.

6.21   Yn 2009, dilëwyd yr angen i gael caniatâd cynllunio ar gyfer rhai technolegau 
microgynhyrchu mewn eiddo domestig. Byddwn yn ymestyn hyn i dechnolegau 
microgynhyrchu eraill ar gyfer eiddo domestig ac annomestig yn 2012.

WR4 – Gwella perfformiad ynni tai cymdeithasol
6.22   Mae Llywodraeth Cymru’n defnyddio’r Cod Cartrefi Cynaliadwy fel y fframwaith asesu 

ar gyfer tai newydd ac mae’n gofyn am Lefel 3 o leiaf ar gyfer tai newydd yr ydym yn 
dylanwadu arnynt trwy gyllid grant, buddsoddiad a gwerthu tir; gan symud i lefelau uwch 
cyn gynted â phosibl.

6.23   Ym mis Mawrth 2011, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ymarfer monitro ar berfformiad 
cymdeithasau tai ac awdurdodau lleol o ran gweithio tuag at y SATC ar gyfer eu cartrefi 
presennol. Mae’r canfyddiadau’n dangos bod mwy a mwy o gartrefi’n bodloni’r isafswm 
sgôr SAP – gyda thua 71% o eiddo cymdeithasau tai a 68% o gartrefi awdurdod lleol 
yn cyflawni sgôr o 65 neu uwch yn 2010/11.

6.24   Mae hyn wedi arwain at nifer o fanteision ehangach, er enghraifft, fel rhan o raglenni 
cynnal a chadw a gwella, mae cymdeithasau tai ac Awdurdodau Lleol wedi creu swyddi, 
cyfleoedd hyfforddi a phrentisiaethau gyda chontractwyr lleol. Mae tlodi tanwydd yn cael 
sylw hefyd, gan fod mesurau effeithlonrwydd ynni fel boeleri gradd “A” ac inswleiddio atig 
a waliau yn helpu i ostwng biliau ynni tenantiaid.
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WR5 – Newid ymddygiad yn y cartref
6.25   Mae diweddariad ar yr ymyrraeth hon wedi’i gynnwys fel rhan o’r bennod “Cyfraniadau 

Sectorol Ehangach” ar dudalen 50.

WR6 – Adeiladau newydd carbon isel yng Nghymru
6.26   Trosglwyddwyd Rheoliadau Adeiladu i Weinidogion Cymru ar 31 Rhagfyr 2011. Yn ystod 

2012, rydym yn bwriadu ymgynghori ar gynigion i wella perfformiad ynni tai newydd 
(lleihau allyriadau carbon) 55% yn erbyn safonau 2006 (40% yn erbyn safonau cyfredol 
2010). Bydd yr ymgynghoriad yn cynnwys cynigion ar gyfer gwella perfformiad anheddau 
presennol ac adeiladau annomestig presennol a newydd.

6.27   Mae Grŵp Cymru Ddigarbon wedi cyhoeddi ei strategaeth ar gyfer cefnogi’r newid i 
amgylchedd adeiledig carbon isel. Mae ffrydiau gwaith yn cynnwys adeiladau presennol 
a newydd, sgiliau a newid ymddygiad.

6.28   Rydym wedi ymrwymo i adolygu goblygiadau’r newidiadau arfaethedig i Reoliadau 
Adeiladu ar y polisi cynllunio cenedlaethol ar adeiladau cynaliadwy. Cynhelir yr adolygiad 
eleni, a bydd yn ystyried a yw’r polisi cynllunio cenedlaethol ar adeiladau cynaliadwy yn 
angenrheidiol o hyd. 
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Pennod 

7.1   Mae’r sector busnes (ac eithrio’r allyriadau o ddiwydiannau trwm a chynhyrchu pŵer) yn 
gyfrifol am oddeutu traean o’r allyriadau a gwmpesir gan y targed o 3%. Mae yna duedd 
serth ar i lawr mewn allyriadau yn y sector busnes rhwng 2006 a 2009 (h.y. yn ystod y cyfnod 
llinell sylfaen). I raddau helaeth, mae’r dirywiad hwn yn ymwneud ag effeithiau’r dirwasgiad 
economaidd, ac roedd allyriadau yn y sector hwn wedi gostwng cymaint nes eu bod yn 
llai nag 1 MtCO

2
e uwchlaw’r targed yr ydym wedi’i osod ar gyfer 2020 yn 2009. Er hynny, 

mae yna bosibilrwydd cryf y bydd allyriadau yn y sector busnes yn cynyddu eto yn y dyfodol, 
yn dibynnu ar gyfraddau twf economaidd yng Nghymru. Felly, mae’r mesurau a amlinellir 
yn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Lleihau Allyriadau’n canolbwyntio ar leihau dwysedd carbon 
y sector busnes trwy’r prosesau, y cynhyrchion a’r eiddo y mae busnesau’n gweithredu 
ynddynt. Mae’r newyddion diweddaraf am gynnydd o ran cyflawni mesurau’r sector 
busnes isod.

7.2   Mae Ffigur 5 yn dangos allyriadau llinell sylfaen yn y sector hwn rhwng 2006 a 2009, 
a’r targed allyriadau dangosol sy’n ofynnol er mwyn cyflawni targed 2020.

Ffigur 5
Graff yn dangos allyriadau llinell sylfaen hyd yma a’r targed allyriadau dangosol hyd at 2020 
er mwyn cyflawni targed 2020 yn y sector busnes

Darparu mesurau penodol yn y sector busnes
WB1 – Adnewyddu’r Economi: Cyfeiriad Newydd
7.3   Mae Adnewyddu’r Economi: Cyfeiriad Newydd yn sefydlu agwedd newydd at ddatblygu 

economaidd yng Nghymru sy’n:

•	 gallu diwallu anghenion busnesau’n well; 

Pennod 7   Lleihau Allyriadau yn y Sector 
Busnes
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•	 annog economi gryfach a mwy cynaliadwy; 

•	 cynyddu ffyniant a lles tymor hir pobl Cymru.

7.4     Mae sicrhau bod y system gynllunio yng Nghymru’n ein galluogi i gyflawni ein hamcanion 
datblygu cynaliadwy yn rhan bwysig o’r rhaglen bresennol, ac rydym yn parhau i wneud 
newidiadau i’r system gynllunio yn dilyn yr Astudiaeth i Archwilio’r Broses Ceisiadau 
Cynllunio yng Nghymru.

7.5     Rydym wedi ymgynghori ar ddiweddaru’r polisi cynllunio cenedlaethol i sicrhau y gall y 
system gynllunio gefnogi ein dyheadau i adnewyddu’r economi. Byddwn yn cyhoeddi’r polisi 
terfynol yn ddiweddarach eleni ac yn ymgynghori ar nodyn cyngor technegol newydd ar 
gefnogi’r economi.

7.6     Mae’r Rhaglen Lywodraethu’n cynnwys ein nod o wella’r system gynllunio i sicrhau ei 
bod yn cefnogi datblygu cynaliadwy. Er mwyn datblygu’r agenda diwygio cynllunio, 
byddwn yn cyflwyno Bil Cynllunio cyn 2016. Cam cyntaf y gwaith hwn oedd sefydlu Grŵp 
Cynghori Annibynnol i ystyried sut i ddarparu’r system gynllunio yn y dyfodol. Mae gwaith 
ychwanegol yn cael ei wneud i ategu’r gwaith hwn i fod yn rhan o’r sail dystiolaeth ar gyfer 
Papur Gwyn ar Gynllunio, sydd i’w gyhoeddi yn 2013.

Barn Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd
7.7     Argymhellodd y Comisiwn y dylai Llywodraeth Cymru gryfhau ei dull o ymgysylltu â’r sector 

busnes wrth gyflwyno’r achos dros economi carbon isel wydn, yn enwedig trwy’r llwybrau 
canlynol: rôl arwain y cwmnïau angori; cymorth rhanbarthol; cadwyni cyflenwi; cymorth i 
fusnesau bach a chanolig.

7.8     Hefyd, argymhellodd y Comisiwn y dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda chwmnïau angori, 
rhwydweithiau cymorth busnes a sefydliadau fel yr Ymddiriedolaeth Garbon i ddatblygu 
pecynnau cyngor pwrpasol ar gyfer sectorau penodol gyda’r nod o godi’r lefel ymgysylltu 
ar leihau allyriadau.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

7.9     Nod y dull 9 sector sydd newydd ei ddatblygu i Adnewyddu’r Economi yw darparu cymorth 
mwy pwrpasol, ac rydym yn parhau i gefnogi BBaChau a microfusnesau, cwmnïau angori 
a chwmnïau o bwys rhanbarthol. Mae Strategaeth y Sector Ynni a’r Amgylchedd yn 
edrych ar ddatblygu cadwyn gyflenwi carbon isel yng Nghymru, a bydd pob strategaeth 
sector yn ceisio gwella gallu cadwyni cyflenwi yng Nghymru a datblygu cynhyrchion a 
thechnolegau newydd.

7.10   Rydym yn sicrhau bod ein holl weithgareddau datblygu eiddo’n cyd-fynd er mwyn sicrhau 
canlyniadau datblygu cynaliadwy sy’n helpu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, 
annog defnyddio mwy o adnoddau adnewyddadwy a sicrhau bod y ddarpariaeth yn diwallu 
anghenion y sectorau a’r busnesau rydym yn eu cefnogi.

7.11   Bydd ein gwaith o greu Ardaloedd Menter a arweinir gan y sector hefyd yn creu cyfleoedd 
i sicrhau canlyniadau cynaliadwy, gyda phob datblygiad yn seiliedig ar y safonau darparu 
uchaf, gan greu cyfleoedd i ddefnyddio technolegau adnewyddadwy.
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WB2 – Yr Ymddiriedolaeth Garbon
7.12   Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon yn darparu cymorth arbenigol i helpu busnesau a’r sector 

cyhoeddus i hybu elw busnesau trwy leihau allyriadau carbon, arbed ynni a masnacheiddio 
technolegau carbon isel. Ei phrif nod yw helpu busnesau i leihau allyriadau carbon a 
chyflawni effeithlonrwydd ynni. Mae llawer o waith yr Ymddiriedolaeth yn rhannu’n ddau 
faes gwahanol, sef Carbon Nawr a Carbon yn y Dyfodol.

i) Carbon Nawr

Mae hyn yn canolbwyntio ar arbedion y gellir eu gwneud yn syth, yn seiliedig nid yn unig 
ar yr achos amgylcheddol dros newid (arbedion lleihau carbon), ond hefyd yr achos busnes 
a’r arbedion cost y gellir eu cyflawni. Mae gwasanaethau Carbon Nawr yn cynnwys:

•	Gwybodaeth a chyngor ar wefan

•	Cynhyrchu cyhoeddiadau

•	Cyngor a chymorth wyneb yn wyneb ar effeithlonrwydd ynni a lleihau allyriadau carbon 

•	Cymorth penodol i’r sector busnes a’r sector cyhoeddus, gan gynnwys benthyciadau di-log 
(sy’n cynnwys gwaith gyda Salix Finance a drafodir isod)

•	Digwyddiadau a gweithdai i randdeiliaid

•	Achrediad.

7.13   Mae’r Ymddiriedolaeth hefyd wedi cyfrannu at y Cynllun Tystysgrifau Microgynhyrchu 
(MCS) trwy ei gwaith fel rheolwr benthyciadau i gwmnïau sydd am ddilyn y cynllun ac 
ennill achrediad. Daw’r trefniant hwn ar gefn y cynllun benthyca BBaChau y mae hefyd 
yn ei weithredu.

7.14   Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon hefyd yn darparu benthyciadau i wella effeithlonrwydd 
ynni a lleihau allyriadau carbon sefydliadau sector cyhoeddus trwy’r cynllun a weithredir 
gan Salix Finance Cyf. Yna, caiff unrhyw ad-daliadau yn erbyn benthyciadau o’r fath eu 
hailgylchu i’w defnyddio gyda chynlluniau arbed ynni sector cyhoeddus yng Nghymru yn 
y dyfodol.

ii) Carbon yn y Dyfodol

7.15   Mae hyn yn golygu buddsoddi yn y gwaith o ddatblygu cynhyrchion a thechnolegau arloesol 
a all gynhyrchu arbedion carbon yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys:

•	Annog arloesedd

•	Dod â chonsortia ynghyd i ddatblygu technolegau

•	Rhedeg rhaglenni arddangos i godi ymwybyddiaeth a phrofi hyfywedd technolegau 
newydd 

•	Hybu busnesau newydd a rhoi gwaith masnacheiddio ar lwybr carlam

•	Creu mentrau newydd a chefnogi eu datblygiad cynnar

•	Cynllunio mentrau pwrpasol mewn ymateb i heriau penodol (e.e. rhwystrau i fiomas ac 
ynni’r môr)

•	Buddsoddi mewn mentrau newydd.
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7.16   Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n cynnal ymarfer cwmpasu ar y galw am wybodaeth, 
cyngor a chymorth mewn perthynas ag effeithlonrwydd adnoddau yn y dyfodol, 
sy’n cynnwys y gweithgareddau cymorth grant trwy’r Ymddiriedolaeth Garbon a’r 
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yng Nghymru. O ganlyniad, gall gweithgareddau cyfredol yr 
Ymddiriedlaeth Garbon newid. Bydd yr ymarfer cwmpasu’n ystyried sut y gall cyngor a 
chymorth sydd yn cael ei ariannu ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru ganolbwyntio mwy 
ar anghenion y defnyddiwr a mynd y tu hwnt i’r ffiniau polisi traddodiadol a chyflawni 
arbedion maint.

WB3 – Galluogi busnesau i ddefnyddio adnoddau’n effeithlon

WB5 – Defnyddio a rheoleiddio gwres ac ynni gwastraff yn fwy effeithlon
7.17   Mae canran fawr o’r busnesau yng Nghymru’n Fusnesau Bach a Chanolig sydd â chyfraniad 

pwysig i’w wneud at yr economi. Mae’n bwysig ein bod yn darparu rhaglenni penodol fel 
y gall cwmnïau ledled Cymru gael gafael ar gyngor a chymorth mewn perthynas ag arferion 
busnes cynaliadwy a chosteffeithiol er mwyn cyfrannu at uchelgais Cymru o gael economi 
carbon isel gynaliadwy.

7.18   Mae gan y Gwasanaeth Canolfannau Rhanbarthol ar gyfer BBaChau, a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru, Gynghorwyr Rheoli Amgylcheddol sy’n gweithio gyda rhan isaf 
y farchnad BBaChau, yn benodol mewn perthynas â gweithredu’r systemau rheoli 
amgylcheddol, gwastraff a lleihau ynni. Mae’r gwasanaeth hwn wedi bod ar waith ers mis 
Ebrill 2009 a, hyd yma, mae wedi cynorthwyo dros 800 o BBaChau yng Nghymru.

7.19   Lansiwyd prosiect newydd gwerth £8.3 miliwn, gyda chymorth £4.6 miliwn gan Gronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, ym mis Chwefror 2012. Mae’r prosiect 
ymchwil arloesol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi datblygu offeryn meddalwedd arloesol i 
helpu cwmnïau bach Cymru i leihau costau ac allyriadau carbon. Mae Canolfan Ymchwil 
Geoamgylcheddol (GRC) y Brifysgol yn lansio’r feddalwedd am ddim yn dilyn ymchwil gan 
ei brosiect ymchwil SEREN, a ariennir gan Ewrop.

7.20   Bydd meddalwedd EcoCode Seren yn helpu Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) Cymru 
i leihau costau ac allyriadau carbon sy’n codi o ganlyniad i’w defnydd o gyfleustodau, 
gweithrediadau trafnidiaeth a gwastraff.

Barn Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd
7.21   Argymhellodd y Comisiwn y dylid meithrin y potensial sylweddol ar gyfer newid ymhlith 

busnesau bach a chanolig Cymru. Mae’r Comisiwn o’r farn bod y bwlch mewn perthynas 
â’r cymorth a roddir i fusnesau bach ar y newid yn yr hinsawdd yn ehangu o hyd, a bod 
angen i Lywodraeth Cymru gymryd camau i newid hyn.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

7.22   Mae cymorth i fusnesau’n cynnwys y gwasanaethau cymorth a ddarperir gan yr 
Ymddiriedolaeth Garbon, yn ogystal â’r rhai a ddarperir yn uniongyrchol gan Lywodraeth 
Cymru. Ar hyn o bryd, mae’r Ymddiriedolaeth Garbon yn darparu amrywiaeth o 
wasanaethau, gan gynnwys llinell gymorth i fusnesau, ymweliadau a gwasanaethau ynni, 
grantiau ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu a digwyddiadau codi ymwybyddiaeth.
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7.23  Ar lefel y DU, mae’r Adran Ynni a Newid Hinsawdd wedi cynnal adolygiad o wasanaethau 
yn yr ardal hon ac mae wedi rhoi’r gorau i ariannu’r Ymddiriedolaeth Garbon i ddarparu 
gwasanaethau cymorth i fusnesau. Yng Nghymru, rydym yn cynnal ymarfer cwmpasu ar 
y galw am wybodaeth, cyngor a chymorth mewn perthynas ag effeithlonrwydd adnoddau 
yn y dyfodol, sy’n cynnwys y gweithgareddau gyda chymorth grant trwy’r Ymddiriedolaeth 
Garbon a’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yng Nghymru.

WB4 – Sgiliau ar gyfer economi carbon isel
7.24   Mae sgiliau’n hollbwysig i sicrhau bod gan unigolion a busnesau’r gallu sydd ei angen i 

gymryd camau i leihau allyriadau. Mae’r Rhaglen Lywodraethu’n ei gwneud yn glir y dylem 
ganolbwyntio ar sicrhau bod yr hyfforddiant cywir ar gael i helpu i ddarparu ein hagenda 
carbon isel, ac mae ein Prosiect Darparu Sgiliau Carbon Isel yn arwain y ffordd o ran darparu 
hyfforddiant i ddiwydiannau carbon isel newydd.

7.25   Gan weithio gyda’r Cynghorau Sgiliau Sector, gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop, 
rydym wedi buddsoddi mewn pob math o hyfforddiant i fusnesau fel rhan o’n Cronfa 
Blaenoriaethau Sector; o osod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn eiddo i gynnal a chadw 
tyrbinau gwynt. Erbyn mis Gorffennaf 2012, disgwylir y bydd y prosiect wedi cynorthwyo hyd 
at 700 o gyfranwyr a 300 o fusnesau ar draws yr holl ddisgyblaethau, gan gynnwys:

•	 Sefydlu fframwaith Prentisiaeth newydd ar gyfer gweithredu a chynnal a chadw 
tyrbinau gwynt 

•	 Darparu cymwysterau galwedigaethol newydd i’r gweithwyr proffesiynol hynny sy’n 
darparu gwasanaethau cyngor cyn gosod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn eiddo 

•	 Darparu hyfforddiant ar gyfer inswleiddio wal solet

•	 Cefnogi’r gwaith o sefydlu hyfforddiant uwchsgilio newydd ar gyfer y gweithlu adeiladu, 
gan roi sylw i briodoldeb a’r sensitifrwydd sy’n gysylltiedig â gwneud gwaith ailosod ar 
eiddo a adeiladwyd cyn 1919.

7.26   Un o ganlyniadau allweddol ein Prosiect Darparu Sgiliau Carbon Isel oedd creu newid 
diwylliannol ymysg darparwyr hyfforddiant, fel Colegau Addysg Bellach, o ran eu 
dealltwriaeth o’r mathau o hyfforddiant sydd eu hangen ar fusnesau. Rydym hefyd wedi 
cynhyrchu cyfres o brosiectau dysgu i geisio deall y galw am gymorth hyfforddiant a sgiliau 
carbon isel.

Astudiaeth Achos: Nationwide Energy Services Cyf
Un cwmni sydd wedi elwa ar y Prosiect Darparu Sgiliau Carbon Isel yw cangen Abertawe 
o Nationwide Energy Services Cyf. Mae’r cwmni’n darparu amrywiaeth eang o atebion 
effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy i ddeiliaid tai, gan gynnwys inswleiddio atigau 
a waliau ceudod a phaneli solar.

Mae gan y cwmni dîm maes mawr ac mae gofyn i’w aelodau fod yn ymwybodol o effaith 
allyriadau carbon ar yr amgylchedd, yn ogystal ag ar gartrefi pobl. Mae hi hefyd yn hanfodol 
eu bod yn deall mentrau a deddfau arfaethedig y Llywodraeth. Trwy’r Prosiect Darparu Sgiliau 
Carbon Isel, llwyddodd y cwmni i annog ei dîm maes i gyflawni Tystysgrif Lefel 3 mewn Cyngor 

ar Ynni.
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7.27   I alluogi cwmnïau i gael eu hachredu o dan y Cynllun Tystysgrifau Microgynhyrchu (MCS) 
a manteisio ar dariffau cyflenwi trydan Llywodraeth y DU, mae cymorth wedi’i ddarparu 
trwy’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni i gynnal cyfres o gyrsiau hyfforddi ar gyfer BBaChau 
gyda’r nod o ddatblygu eu dealltwriaeth o ofynion MCS a’r systemau rheoli ansawdd sy’n 
ofynnol fel rhan o’r broses achredu. Trwy’r buddsoddiad hwn, llwyddodd 18 o BBaChau eraill 
i gael yr ardystiad gofynnol.

7.28   Mewn cydweithrediad â Sgiliau Adeiladu a cholegau o’r sector Addysg Bellach, mae llwybr 
hyfforddi newydd wedi’i lansio fel rhan o’r Rhaglen Llwybrau at Brentisiaethau gyda’r nod 
o ddarparu llwybr datblygu i bobl ifanc i’r farchnad inswleiddio waliau solet, sy’n datblygu’n 
gyflym. Mae’r Llwybr yn darparu cyfuniad o hyfforddiant technegol seiliedig ar wybodaeth 
ar inswleiddio ochr yn ochr â’r materion ehangach sy’n gysylltiedig ag effeithlonrwydd ynni 
mewn eiddo.

7.29   Trwy fuddsoddiad a wnaed trwy Ganolfan Rhagoriaeth Adfywio Cymru (CREW), sefydlwyd 
cyfres o raglenni cymorth i ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol yn sector yr amgylchedd 
adeiledig i wella eu dealltwriaeth o’r agenda carbon isel. Yn ogystal, mae CREW wedi 
gweithio gyda Sgiliau Adeiladu i ddatblygu cyfres o fodiwlau Datblygiad Proffesiynol 
Parhaus newydd gyda’r nod o ddarparu gwybodaeth graidd i weithwyr proffesiynol am yr 
ystyriaethau a’r materion sy’n gysylltiedig â newid i sector amgylchedd adeiledig carbon isel 
yng Nghymru.

7.30   Er mwyn cynnwys mwy o fusnesau yn y drafodaeth ar y sgiliau sydd eu hangen i leihau 
allyriadau nwyon tŷ gwydr, rydym yn parhau i gefnogi gwaith y Fforwm Sgiliau Busnes 
Gwyrdd – trwy weithio gyda’r Fforwm, rydym wedi datblygu deialog barhaus ar anghenion 
sgiliau i’r dyfodol a sut i gynnig mwy o gyfleoedd hyfforddi mewn marchnadoedd carbon 
isel newydd.

7.31   Gan edrych ymlaen, bydd ein ffocws parhaus ar sgiliau’n canolbwyntio ar sicrhau bod yr 
hyfforddiant cywir ar gael i helpu i ddarparu ein hagenda carbon isel. Bydd hyn yn cynnwys 
alinio’n rhaglenni twf i gefnogi’r cyfleoedd i ddatblygu sgiliau a chreu swyddi wrth newid 
i economi carbon isel.

Astudiaeth Achos: Coleg Powys
Roedd Coleg Powys, mewn cydweithrediad â Sgiliau Adeiladu a Tŷ-Mawr Lime, yn cynnig cyfres 
o gyrsiau Hyfforddi’r Hyfforddwr ar Gynnal Adeiladau Traddodiadol fel rhan o’r Prosiect Darparu 
Sgiliau Carbon Isel. Cynlluniwyd y modiwlau i helpu i hyfforddi gweithiwr cyflogedig mewn cwmni 
i sicrhau bod ganddo’r sgiliau i hyfforddi aelodau staff eraill.

Trwy’r cyrsiau Cynnal Adeiladau Traddodiadol, roedd cyfranwyr yn cael hyfforddiant mewn sgiliau 
treftadaeth, gan gynnwys gwaith plastro, gwaith brics, gwaith coed a phaentio ac addurno. 
Roedd y gweithgareddau’n darparu cyflwyniad i’r NVQ Lefel 3 mewn Sgiliau Treftadaeth ac 
ymwybyddiaeth o’r rôl bwysig sydd gan dechnegau adeiladu traddodiadol o ran gwneud gwaith 
ailosod ar eiddo hŷn i wella eu heffeithlonrwydd ynni.
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WB6 – Ynni carbon isel
7.32   Mae newid i economi carbon isel yn cynnig cyfleoedd pwysig. Mae gan Gymru adnoddau 

naturiol sylweddol ym mhob ffynhonnell ynni bron, ac mae gennym hefyd y seilwaith, 
gan gynnwys y porthladdoedd a’r grid, i fanteisio’n llawn ar y cyfle hwn. Mae Llywodraeth 
Cymru am gynhyrchu cymaint o ynni â phosibl o ffynonellau carbon isel, gan gynnwys ynni 
adnewyddadwy ar y tir ac ar y môr, tanwydd ffosil glân a niwclear, a sicrhau gwerth da 
am arian. Rydym yn rhagweld – dros y 5 mlynedd nesaf – y bydd yna welliant sylweddol 
yng nghanran y trydan a ddefnyddir yng Nghymru a ddaw o ffynonellau adnewyddadwy.

7.33   Yn 2009, dim ond tua 9% o’r trydan a ddefnyddiwyd yng Nghymru oedd yn deillio 
o ffynonellau cynhyrchu trydan adnewyddadwy. Yng Nghymru, mae 62% o drydan 
adnewyddadwy’n deillio o ffynonellau’n cynnwys gwynt a solar, gyda 25% yn deillio 
o ffynonellau cynhyrchu ynni adnewyddadwy thermol a 13% o ffynonellau dŵr. Ar hyn 
o bryd, mae ffermydd gwynt yn gallu cynhyrchu hyd at 562 MW, ond bydd rhai datblygiadau 
sylweddol dros y blynyddoedd nesaf yn gweld y gallu hwn yn cynyddu 576 MW o 
ddatblygiadau ar y môr a 263 MW o ddatblygiadau ar y tir. 

7.34   Rydym wedi comisiynu gwaith i ymchwilio i’r ffordd y mae’r broses o roi caniatâd ar gyfer 
prosiectau ynni adnewyddadwy yng Nghymru’n gweithio ar hyn o bryd. Bydd hyn yn sefydlu 
sail dystiolaeth ac yn dadlennu unrhyw ffactorau a all fod yn gohirio caniatâd ar gyfer 
prosiectau ynni adnewyddadwy. Mae hyn mewn ymateb i honiadau bod y system bresennol 
wedi cyfyngu ar ddatblygiad nifer o brosiectau ynni adnewyddadwy.

7.35   Byddwn yn cyhoeddi cyfarwyddyd ymarfer mewn ymateb i’r Gyfarwyddeb Ynni 
Adnewyddadwy er mwyn helpu’r rhai sy’n ymwneud â’r amgylchedd adeiledig i nodi sut 
y gallant leihau ôl-troed carbon adeilad newydd, estyniad neu waith ailwampio trwy wneud 
defnydd mwy effeithiol o dechnolegau ynni adnewyddadwy a charbon isel yn y broses 
gynllunio.

7.36   Rydym hefyd yn gweithio gyda’r diwydiant i gytuno ar ddull a fydd yn galluogi cymunedau 
lleol i rannu’r buddiannau sy’n deillio o welliannau i’r grid a phrosiectau ynni – ar ffurf 
cyfran uniongyrchol o elw datblygiad, ynghyd â buddiannau ehangach mewn perthynas 
â swyddi a’r gadwyn gyflenwi.

Barn y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd
7.37   Argymhellodd Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd y dylai Llywodraeth Cymru 

sicrhau bod y gwaith o ddatblygu band eang y genhedlaeth nesaf ledled Cymru’n cael 
ei gyflawni mewn ffordd sy’n manteisio’n llawn ar gyfleoedd i leihau allyriadau.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

7.38   Mae diogelu’r amgylchedd yn rhan annatod o ddatblygiad prosiect Band Eang y 
Genhedlaeth Nesaf i Gymru (NGBW). Mae meini prawf amgylcheddol a chynaliadwyedd 
wedi’u defnyddio i ddiffinio cwmpas y prosiect a nodi risgiau a chyfleoedd amgylcheddol. 
Bydd rhwymedigaethau cytundebol amgylcheddol a chynaliadwyedd yn rhan o amodau 
grant prosiectau NGBW.
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7.39   Mae mesur effaith technolegau TGCh newydd, megis band eang y genhedlaeth 
nesaf, ar allyriadau nwyon tŷ gwydr yn waith cymhleth iawn. Fodd bynnag, mae yna 
gorff sylweddol o dystiolaeth sy’n awgrymu y gellid gwella’r amgylchedd a lleihau 
allyriadau nwyon tŷ gwydr trwy wneud defnydd mwy effeithiol o seilwaith TGCh uwch. 
Mae’r gwellainnau hyn yn uniongyrchol gysylltiedig â thrafnidiaeth, lle gall gwell TGCh 
leihau’r angen i deithio.



38

Pennod Pennod 8   Lleihau Allyriadau yn y Sector 
Amaethyddiaeth a Defnydd Tir

8.1   Mae’r sector amaethyddiaeth a defnydd tir yn gyfrifol am oddeutu un rhan o chwech o’r 
allyriadau a gwmpesir gan y targed o 3%. Mae’r newyddion diweddaraf am gynnydd o ran 
cyflawni mesurau’r sector busnes isod.

8.2   Mae Ffigur 6 yn dangos allyriadau llinell sylfaen yn y sector hwn rhwng 2006 a 2009, 
a’r targed allyriadau dangosol sy’n ofynnol er mwyn cyflawni targed 2020.

Ffigur 6

Graff yn dangos allyriadau llinell sylfaen hyd yn hyn a’r targed allyriadau dangosol tan 2020 
er mwyn cyflawni targed 2020 yn y sector amaethyddiaeth a defnydd tir

Darparu mesurau penodol yn y sector amaethyddiaeth 
a defnydd tir
WA1 – Creu Coetiroedd
8.3      Yn ôl y data diweddaraf o’r Rhestr Goedwigoedd Genedlaethol (Mawrth 2011), 

ar 31 Mawrth 2010, roedd tua 303.5 o filoedd o hectarau o goetir yng Nghymru. Roedd hyn 
yn cynrychioli 14.3% o gyfanswm arwynebedd tir Cymru. Bydd rhaglen rheoli coetiroedd 
Glastir yn gyfle i nodi a mapio lleoliadau addas i greu coetiroedd. Hyd yma, mae bron i 400 
o geisiadau i greu coetir wedi’u cyflwyno trwy Glastir, yn cwmpasu 1,100 hectar. Hyd at fis 
Tachwedd 2011, mae tua 230 wedi’u cymeradwyo, yn cwmpasu 687 hectar. Byddwn yn 
parhau i hyrwyddo rhaglen creu coetiroedd Glastir i gynnig cymorth ariannol i blannu rhagor 
o goed.
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WA2 – Rheoli dalfeydd coetir cyfredol yn y ffordd orau
8.4   Mae strategaeth Coetiroedd i Gymru Llywodraeth Cymru’n amlinellu cynlluniau ar gyfer 

datblygu a defnyddio coetiroedd a choed Cymru fel eu bod yn cyflwyno’r budd mwyaf 
posibl i bobl Cymru. Os gallwn ni reoli coetiroedd a choed i’w helpu i wrthsefyll y newid 
yn yr hinsawdd, gallant ein helpu ni i leihau allyriadau carbon net trwy ddal a storio carbon. 
Credwn y bydd rhoi strategaeth Coetiroedd i Gymru ar waith yn rheoli’r dalfeydd coetir.

8.5   Lansiwyd y Cod Carbon Coetiroedd (FCW UK) ym mis Gorffennaf 2011 gyda’r nod o 
ardystio prosiectau creu coetiroedd a gynlluniwyd i fesur a chofnodi’r gwaith o ddal a storio 
carbon. Caiff y safon hon, a ddyfeisiwyd gan grŵp rhanddeiliaid dan arweiniad y Comisiwn 
Coedwigaeth, ei harchwilio’n annibynnol. Rydym yn mabwysiadu agwedd geidwadol 
at garbon yn y pridd sy’n cynnal cywirdeb y Cod Carbon Coetiroedd mewn perthynas 
â chyfnewid y carbon yn y pridd. Mae’n sicrhau nad yw allyriadau carbon yn y pridd sy’n 
gysylltiedig â chreu coetir yn cael eu hamcangyfrif yn rhy isel ac nad yw unrhyw waith dal 
a storio carbon yn y pridd sy’n gysylltiedig â chreu coetir yn cael ei amcangyfrif yn rhy uchel.

8.6   Yn ogystal â hyn, nod Cynllun Plannu! Llywodraeth Cymru yw plannu coeden ar gyfer pob 
plentyn a gaiff ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru i weithredu fel dalfa garbon. Hyd yma, 
mae yna 5 safle ac mae dros 100,000 o goed wedi’u plannu.

WA3 – Glastir
8.7   Cynllun pum mlynedd i reoli tir yn gynaliadwy ar y fferm gyfan sydd ar gael i ffermwyr 

a rheolwyr tir ledled Cymru yw Glastir. O’r flwyddyn hon ymlaen, bydd Glastir yn disodli 
cynlluniau amaeth-amgylchedd cyfredol i sicrhau y gellir ateb heriau amgylcheddol y dyfodol. 
Bydd Glastir yn helpu ffermwyr i ddatblygu arferion rheoli tir cynaliadwy, ac mae’n cynnwys 
mesurau rheoli i gefnogi’r gwaith o gadw carbon yn y pridd ac annog cynhyrchu ynni 
adnewyddadwy ar y fferm.

8.8   Mae yna bum elfen i Glastir:

•	 Yr Elfen Cymru Gyfan (AWE) – cynllun ar gyfer rheoli tir y fferm gyfan, sy’n agored i bob 
ffermwr a rheolwr tir yng Nghymru. Bydd yn eu talu am sicrhau buddiannau amgylcheddol 
sy’n mynd i’r afael â phroblemau a blaenoriaethau heddiw. Bydd disgwyl i ymgeiswyr 
llwyddiannus ymrwymo i ddarparu nwyddau amgylcheddol am bum mlynedd o dan 
gontract fydd yn eu rhwymo mewn cyfraith.

•	 Yr Elfen wedi’i Thargedu (TE) – cynllun ar gyfer rhan o fferm i ffermwyr sydd â chontract 
AWE. Amcan yr elfen hon yw gwella’n sylweddol statws amgylcheddol amrywiaeth o 
gynefinoedd, rhywogaethau, priddoedd a dŵr. Gallai hynny olygu gorfod newid arferion 
ffermio. Bydd Llywodraeth Cymru yn targedu’r ardaloedd fydd yn rhoi’r canlyniadau 
amgylcheddol gorau. 

•	 Yr Elfen Tir Comin - i dalu am ddarparu manteision amgylcheddol ar dir comin.

•	 Yr Elfen Goetir - ei hamcan yw helpu rheolwyr tir sydd am greu coetir newydd a/neu 
reoli coetir sy’n bod eisoes. Bydd yr elfen hon yn dod â manteision i bob math o goetir, 
rhywogaethau, priddoedd a dŵr.
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•	 Cynllun Lleihau Carbon Amaethyddol (ACRES) – cynllun grant cyfalaf yw hwn sydd 
ar gael i ffermwyr a rheolwyr tir sydd â chontract AWE. Ei nod yw gwneud busnesau 
ac adnoddau’n fwy effeithiol a lleihau allyriadau carbon daliadau amaethyddol 
a garddwriaethol.

Barn y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd
8.9     Yn ôl y Pwyllgor, er y dylai’r dulliau hyn gael effaith gadarnhaol o ran lleihau allyriadau 

yn y sector hwn yng Nghymru, nid oedd yn glir beth yr oedd y mesurau hyn yn ceisio ei 
gyflawni. Asesodd y Pwyllgor fod angen i Lywodraeth Cymru fynd ymhellach i nodi mesurau 
pridd a da byw a allai leihau allyriadau’n sylweddol a bod angen i’n polisïau ddefnyddio 
ysgogiadau a chymhellion cryfach i sicrhau’r gostyngiadau mwyaf posibl i lefelau allyriadau. 

Barn Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd
8.10   Roedd y Comisiwn yn cytuno gyda chanfyddiadau’r Pwyllgor a nododd fod Glastir yn un 

maes lle gellid gwneud mwy. Argymhellodd y Comisiwn y dylai Llywodraeth Cymru sicrhau 
bod uchelgais cynllun Glastir o ran mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yn cydymffurfio 
â thargedau clir o ran lleihau allyriadau.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

8.11   Bwriedir Glastir i gyflwyno buddiannau niferus i’r amgylchedd, gan gynnwys mewn 
perthynas â’r newid yn yr hinsawdd. Mae targedau Llywodraeth Cymru ar gyfer Glastir yn 
cael eu pennu gan ofynion proses adrodd y Fframwaith Monitro a Gwerthuso Cyffredin 
(CMEF), sy’n cael ei phennu gan Gomisiwn yr UE ar gyfer holl gynlluniau’r Rhaglen Datblygu 
Gwledig, gan gynnwys Glastir. Mae’r CMEF yn gosod targedau o ran arwynebedd tir, 
felly caiff targedau Glastir eu diffinio yn y termau hynny, yn hytrach na fel megadunelli 
o nwyon tŷ gwydr. O fewn y Rhaglen Datblygu Gwledig bresennol (tan fis Rhagfyr 2013), 
mae gan Glastir darged o reoli 330,000 o hectarau o dir, gyda 180,000 o hectarau o’r tir 
hwnnw i’w reoli i sicrhau gwelliannau o ran nwyon tŷ gwydr.

8.12   Bydd Llywodraeth Cymru’n ystyried y ffordd orau o asesu effaith Glastir ar allyriadau nwyon 
tŷ gwydr. Nid yw’n bosibl gwneud amcangyfrifon o’r fath ar hyn o bryd, ond bydd gwaith 
datblygu arfaethedig yn golygu y gellir cyflawni hynny dros y 2-3 blynedd nesaf.

Barn Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd
8.13   Argymhellodd y Comisiwn y dylai Llywodraeth Cymru fonitro llwyddiant Glastir a’r grant 

creu coetiroedd ac ystyried datblygu ysgogiadau a chymhellion cryfach os nad yw’r lefelau 
defnydd yn unol â thargedau.
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Ymateb Llywodraeth Cymru:

8.14    Bydd gan Glastir raglen fonitro gynhwysfawr er mwyn casglu tystiolaeth ar gyfer yr holl 
ddangosyddion a bennwyd gan Fframwaith Monitro a Gwerthuso Cyffredin (CMEF) 
Comisiwn yr UE y mae’n rhaid i Glastir, fel cynllun a ariennir gan y Cynllun Datblygu 
Gwledig, eu dilyn.

8.15   Ers cyflwyno Glastir, mae’r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a 
Rhaglenni Ewropeaidd wedi cyhoeddi y cwblheir ymarfer pwyso a mesur erbyn dechrau’r 
haf i edrych ar sut y gellir gwella Glastir a’r broses ymgeisio. Yna, bydd Llywodraeth Cymru 
mewn sefyllfa i ystyried a yw ysgogiadau a chymhellion yn briodol. Fodd bynnag, bydd rhaid 
i unrhyw addasiadau gydymffurfio â gofynion y Comisiwn Ewropeaidd. Pennir cyfraddau 
talu o dan Glastir trwy gyfrifiad o’r incwm a gollwyd a chostau. Mae angen i’r Comisiwn 
Ewropeaidd fod yn fodlon bod y rhain yn gadarn ac nad yw taliadau ar lefel sy’n golygu bod 
y cynllun yn cynnig cymhellion ariannol.

Barn Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd
8.16   Roedd y Comisiwn o’r farn y dylai Llywodraeth Cymru ddarparu arweiniad clir ar ddefnydd tir 

a’r newid yn yr hinsawdd. Fel blaenoriaeth, dylai Llywodraeth Cymru gymryd camau mewn 
perthynas â’r cynllun gweithredu a gynhyrchwyd mewn ymateb i adroddiad y Grŵp Defnydd 
Tir a Newid Hinsawdd, parhau i integreiddio hyn i mewn i gynlluniau gwaith presennol a 
sicrhau bod gwaith ar y mater ar draws gwahanol adrannau’n gydgysylltiedig.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

8.17   Mae Llywodraeth Cymru’n arwain yr ymateb i’r heriau mewn perthynas â defnydd tir 
a’r newid yn yr hinsawdd trwy ei pholisïau a’i rhaglenni ei hun, a sut y mae’r rhain yn 
sbarduno ymddygiad unigolion a sefydliadau eraill, mewn partneriaeth â Chomisiwn Cymru 
ar y Newid yn yr Hinsawdd. Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu grŵp traws-adrannol 
i ddatblygu cynllun wedi’i ddiweddaru mewn ymateb i adroddiad y Grŵp Defnydd Tir a 
Newid Hinsawdd. 

WA4 – Cefnogi newid ymddygiad mewn arferion ffermio
8.18   Ym mis Medi 2011, cafodd Menter a Busnes y contract Cyswllt Ffermio ar gyfer Trosglwyddo 

Gwybodaeth, a fydd yn parhau tan fis Rhagfyr 2013. Hyrwyddir arfer gorau mewn sawl 
ffordd, fel trwy ddigwyddiadau arddangos, grwpiau trafod a chyngor a dargedir. Cynhelir tua 
50 o ddigwyddiadau, er nad lleihau allyriadau fydd thema ganolog pob un ohonynt. 
Fodd bynnag, bydd y newid yn yr hinsawdd yn un o themau trawsbynciol pob fferm ar 
y rhwydwaith.

WA5 – Rhaglen Mapio’r Sectorau Llaeth a Chig Coch
8.19   Mae Cynllun Mapio Llaeth Cymru, a gyhoeddwyd gan Dairy Co ym mis Hydref 2010, 

yn nodi effaith amgylcheddol cynnyrch penodol ledled y gadwyn gyflenwi ac yn gosod 
targedau ar gyfer lleihau ôl-troed amgylcheddol y cynnyrch hwnnw. Mae’r Cynllun Mapio’n 
amlinellu camau ymarferol, gan gynnwys targedau tymor canolig a thymor hir, i ddarparu 
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gweledigaeth ar gyfer lleihau effeithiau amgylcheddol y sector llaeth heb effeithio’n 
andwyol ar ei gynaliadwyedd tymor hir.

8.20   Mae Cynllun Mapio Llaeth Cymru yn ‘ddogfen fyw’ a adolygir yn rheolaidd gan randdeiliaid 
gan gynnwys adolygiad swyddogol yn 2012 ac adroddiad llawn yn 2015. Mae targedau ar 
gyfer 2020 yn cynnwys:

•	Bydd ffermwyr yn ailgylchu neu’n ailddefnyddio 70% o wastraff annaturiol

•	Bydd 40% o’r ynni a ddefnyddir ar ffermydd yn deillio o ffynonellau adnewyddadwy 

•	Bydd ffermydd yn rhyddhau 20-30% yn llai o nwyon tŷ gwydr, o gymharu â lefelau 1990 

•	Bydd 20% yn llai o ddŵr yn cael ei ddefnyddio gan bob prosesydd

•	Bydd 10% o ynni proseswyr nad yw’n ynni cludiant yn deillio o ffynonellau 
adnewyddadwy neu Wres a Phŵer Cyfunedig/Tri-Gynhyrchu

•	Gellir ailgylchu neu ailddefnyddio’r holl ddeunydd pacio trydyddol 

•	Bydd manwerthwyr yn sicrhau bod pob siop newydd yn rhyddhau llai o garbon na’r 
siop flaenorol

•	Meincnodi ynni gorfodol ar gyfer proseswyr.

8.21   ‘Cyhoeddwyd ‘Dyfodol Cynaliadwy – Map Ffyrdd Cig Coch Cymru’ gan Hybu Cig Cymru ym 
mis Gorffennaf 2011. Mae’r Map Ffyrdd yn cynnig gwybodaeth i randdeiliaid am faterion 
amgylcheddol, lleihau carbon a gwella effeithlonrwydd a phroffidioldeb, ac mae’n cynnwys 
Cynllun Gweithredu i’r Diwydiant. Mae’r map ffyrdd yn ystyried heriau fel lleihau nwyon 
tŷ gwydr ac ôl-troed carbon y diwydiant, ansawdd dŵr a’r defnydd o ddŵr, bioamrywiaeth, 
rheoli cefn gwlad a dal a storio carbon a’u hatebion.
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Pennod 

9.1   Mae’r sector gwastraff yn gyfrifol am gyfran fach iawn o’r allyriadau a gwmpesir gan y 
targed o 3%, ond mae’n sector pwysig gan ei fod yn cyfrannu at gyfran uchel o’r allyriadau 
ar gyfer sectorau lle gall Llywodraeth Cymru gymryd camau uniongyrchol. Mae’r newyddion 
diweddaraf am gynnydd o ran cyflawni mesurau’r sector busnes isod.

9.2   Mae Ffigur 7 yn dangos allyriadau llinell sylfaen yn y sector hwn rhwng 2006 a 2009, 
a’r targed allyriadau dangosol sy’n ofynnol er mwyn cyflawni targed 2020.

Ffigur 7

Graff yn dangos allyriadau llinell sylfaen hyd yn hyn a’r targed allyriadau dangosol tan 2020 
er mwyn cyflawni targed 2020 yn y sector gwastraff

Darparu mesurau penodol yn y sector gwastraff
WW1 – Dargyfeirio gwastraff bioddiraddiadwy o safleoedd tirlenwi 
i safleoedd ailgylchu, compostio a threulio anaerobig 
9.3   Tuag at Ddyfodol Diwastraff yw strategaeth wastraff gyffredinol Cymru sy’n gosod  

targedau ailgylchu statudol ar awdurdodau lleol ar gyfer paratoi i ailddefnyddio,  
ailgylchu a chompostio gwastraff trefol. Mae’r targedau hyn fel a ganlyn:

•	 2012/13 – 52%

•	 2015/16 – 58%

•	 2019/20 – 64%

•	 2024/25 – 70%

Pennod 9   Lleihau Allyriadau yn y Sector 
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9.4    Mae ystadegau ailgylchu diweddaraf Cymru’n dangos y ffigurau ailgylchu chwarterol uchaf 
erioed i’w cofnodi yng Nghymru neu yn unrhyw un o wledydd eraill y DU. Mae’r ffigurau’n 
dangos y canlynol:

•	 Roedd cyfraddau ailddefnyddio/ailgylchu/compostio gwastraff trefol awdurdodau lleol 
wedi cynyddu i 46 y cant ar gyfer y 12 mis hyd at ddiwedd mis Medi 2011, yn seiliedig ar 
ddata dros dro, o gymharu â 41 y cant ar gyfer y 12 mis hyd at ddiwedd mis Medi 2010.

•	 Roedd canran gwastraff trefol awdurdodau lleol a oedd yn barod i’w ailddefnyddio, 
ei ailgylchu neu ei gompostio yng Nghymru’n parhau i gynyddu’n chwarterol, gan 
gyrraedd penllanw o 49 y cant ar gyfer y cyfnod rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2011.

•	 Mae cyfanswm gwastraff trefol awdurdodau lleol a gynhyrchir yng Nghymru’n parhau 
i ostwng, gan ddisgyn i 388 o filoedd o dunelli yn y cyfnod rhwng mis Gorffennaf a 
mis Medi 2011. Roedd y ffigur hwn 5 y cant yn is nag ar gyfer yr un chwarter yn 2010.

•	 Mae’r gwastraff domestig gweddilliol a gynhyrchir gan bob unigolyn yng Nghymru 
wedi parhau i ostwng hefyd, gan ddisgyn i 59 cilogram yr unigolyn yn y cyfnod 
rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2011, o 68 cilogram yr unigolyn yn y cyfnod rhwng 
mis Gorffennaf a mis Medi 2010.

WW2 – Rhaglen waith i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr cyfredol mewn 
safleoedd tirlenwi
9.5   Mae strategaeth gorfforaethol Asiantaeth yr Amgylchedd, Creu Lle Gwell 2010 – 2015, 

wedi ymrwymo i leihau allyriadau methan o safleoedd tirlenwi. I adlewyrchu pwysigrwydd 
y gwaith hwn o ran cyflawni canlyniadau amgylcheddol, mae nifer yr adolygiadau nwy mewn 
safleoedd tirlenwi wedi cynyddu o 30 i 50 o safleoedd y flwyddyn.

9.6   Yn ystod 2010-11, cwblhaodd Asiantaeth yr Amgylchedd archwiliadau yn safleoedd 
Llandulas, Pen-y-Bont, Pwllfawatkin, Nant y Caws a Bryn Posteg. Mae llawer o waith 
ychwanegol wedi’i gyflawni mewn safleoedd a archwiliwyd yn flaenorol sydd wedi arwain 
at welliant sylweddol ym mherfformiad rhai o’r safleoedd hyn.

9.7   Yn ystod 2011-12, mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn bwriadu cynnal archwiliadau 
mewn wyth safle arall ledled Cymru, a bwriedir cyflawni gwaith dilynol mewn safleoedd 
a archwiliwyd yn flaenorol sydd angen mewnbwn sylweddol er mwyn sicrhau arbedion posibl 
a gwelliannau pellach i ddulliau rheoli a’r seilwaith gweithredol.
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Pennod 

10.1   Mae gan y sector cyhoeddus yng Nghymru rôl holl bwysig wrth arwain camau gweithredu 
ac wrth ddatblygu arferion da er mwyn mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, ac mae 
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i arwain y camau gweithredu yn y maes hwn. 
Mae’n gweithio gyda chyrff cyhoeddus eraill er mwyn lleihau allyriadau, sicrhau camau 
i reoli newidiadau i’n hinsawdd, ond sbarduno cyfraniadau ehangach y tu hwnt i’r sector 
hwn hefyd.

10.2   Yn sgil y Cytundeb Canlyniadau y cytunwyd arno yn 2010-11, penderfynodd nifer o 
Awdurdodau Lleol ymrwymo i dargedau lleihau allyriadau yn unol â tharged Lywodraeth 
Cymru o 3%. Mae nifer o Awdurdodau, gan gynnwys Cyngor Dinas Casnewydd, Cyngor Sir 
Powys a Chyngor Gwynedd eisoes wedi dangos cynnydd pendant yn y gwaith o leihau 
allyriadau.

10.3   Cadarnhawyd ôl troed carbon GIG Cymru tua diwedd 2010 ac mae wedi bod yn sail 
i’r gwaith o ddatblygu Strategaeth Carbon Isel ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol 
a  darparu dull diagnostig newydd ar gyfer carbon (CarDio) er mwyn galluogi Byrddau 
Iechyd Lleol ac Ymddiriedolaethau yng Nghymru i adrodd ar y cynnydd a wneir wrth leihau 
allyriadau bob blwyddyn.

10.4   Mae ffigur 8 yn dangos allyriadau llinell sylfaen y sector hwn rhwng 2006 a 2009, a pharth 
targed yr allyriadau dangosol sy’n ofynnol er mwyn cyflawni targed 2020.

Ffigur 8

Graff yn dangos allyriadau llinell sylfaen hyd yn hyn a pharth targed allyriadau dangosol tan 2020 
er mwyn cyflawni targed y sector cyhoeddus ar gyfer 2020
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10.5   Dyma nifer o astudiaethau achos sy’n adlewyrchu’r cynnydd sy’n cael ei wneud.

Astudiaeth Achos: Lleihau ôl troed carbon ystad 
Llywodraeth Cymru
10.6   Mae Llywodraeth Cymru wedi lleihau ei hallyriadau carbon 11% mewn un flwyddyn, 

gan ragori ar y targed 10:10 i leihau allyriadau mewn meysydd allweddol 10%.

10.7   Ym mis Rhagfyr 2009, cadarnhaodd y Prif Weinidog ymrwymiad Llywodraeth Cymru 
i’r ymgyrch 10:10, a oedd yn gofyn i sefydliadau leihau eu hallyriadau 10% mewn rhai 
meysydd mewn ‘blwyddyn weithredu’ a gychwynnodd yn 2010. Mae nifer o gamau 
gweithredu yn y flwyddyn ddiwethaf wedi dylanwadu ar y modd y mae allyriadau nwyon 
tŷ gwydr wedi lleihau, gan gynnwys:

•	 rhesymoli ein hystâd weinyddol: Yn ystod 2010/11 roedd modd i ni fanteisio ar nifer 
fawr o gyfleoedd i resymoli’r ystad, gan ei gwneud yn bosibl i ni wacáu cyfanswm 
o 18 o adeiladau, ac felly gwneud cyfraniad arwyddocaol i leihau ein hallyriadau;

•	 gwella ein Rhaglen Rheoli Carbon Isel a rhoi ein hagenda Llwyddo â Llai ar waith, 
sydd wedi arwain at ostyngiad arwyddocaol yn yr adnoddau a ddefnyddir gennym; 

•	 lleihau nifer y teithiau a wneir ar gyfer cyfarfodydd, drwy ddefnyddio fideo-gynadledda 
a dewisiadau eraill;

•	 lleihau ymhellach y defnydd o garbon yn ein seilwaith TGCh drwy leihau nifer y serfwyr 
TG a oedd gennym.  

10.8   Yn sgil y mesurau hyn, roedd modd i ni arbed cyfanswm o 1,643 tunnell o garbon 
yn y meysydd sydd wedi’u cynnwys yn y cynllun 10:10, ac mae hyn yn cyfateb i tua 
39,400 o deithiau car o Gaerdydd i San Steffan. Mewn cyhoeddiad ar wahân, roedd 
adroddiad Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon Llywodraeth y DU, 
a gyhoeddwyd ar 8 Tachwedd 2011, yn gosod Llywodraeth Cymru ymhlith y 16% uchaf 
ymhlith y sefydliadau a oedd yn cymryd rhan gan orffen yn rhif 321 o gyfanswm o 2109.

Astudiaeth achos: Lleihau ôl troed carbon ystad 
addysgol Cymru
10.9   Nod y Rhaglen Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif yw darparu adeiladau ysgol cynaliadwy. 

Un o elfennau allweddol y rhaglen oedd datblygu safon ar gyfer ysgolion, gydag elfen 
benodol yn canolbwyntio ar ysgolion cynaliadwy. Bydd hyn yn darparu canllawiau ymarferol 
ar wneud ysgolion yn fwy amgylcheddol gynaliadwy, drwy leihau’r ynni a ddefnyddir, 
allyriadau CO

2
, a gwella amgylchedd yr ysgol.
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10.10   Yn sgil y prosiectau buddsoddi cyfalaf trosiannol, rydym yn parhau i weithio gydag 
Awdurdodau Lleol er mwyn sicrhau bod holl brosiectau cyfalaf adeiladau ysgol newydd 
yn bodloni safon ‘rhagorol’ Dull Asesu Amgylcheddol y Sefydliad Ymchwil Adeiladu. 
Mae’r safon yn sicrhau arfer gorau mewn dylunio cynaliadwy a dyma a ddefnyddir bellach 
i ddisgrifio perfformiad amgylcheddol adeiladau. Bydd 35 o brosiectau trosiannol yn 
cyrraedd y safon hon erbyn 2014-15.

10.11   Yn ddiweddar, mae Awdurdod Lleol Caerffili wedi cwblhau ac agor ysgol gynradd newydd 
o’r radd flaenaf yn Greenhill, Gelligaer. Mae’r ysgol newydd sbon hon yn enghraifft 
ardderchog o gynaliadwyedd gan mai dyma’r ysgol gyntaf yng Nghymru a Lloegr i 
dderbyn Tystysgrif Perfformiad Ynni A+ ac mae wedi llwyddo i gael ‘Gwobr Carbon Isel/
Sero’ yng ngwobrau blynyddol ‘Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru 2011’ yn ddiweddar.

10.12   Mae ysgol gynradd newydd Greenhill wedi’i ei hinsiwleiddio’n helaeth ar y tu allan, ac mae 
ganddi bedwar tyrbin gwynt i fanteisio ar safle’r ysgol sydd ar dir uchel a nifer fawr o 
baneli ffotofaltäig a fydd yn trosi golau dydd yn drydan. Bydd unrhyw drydan dros ben 
a gynhyrchir yn mynd i’r Grid Cenedlaethol.

Astudiaeth achos: Cynulliad Cenedlaethol Cymru
10.13   Fel un o brif sefydliadau Cymru, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn credu y dylid 

gwthio ffiniau’r maes datblygu cynaliadwy, gan gyflawni camau gweithredu sy’n bwysig 
a buddsoddi mewn mentrau a fydd yn gwneud gwahaniaeth go iawn. Yn 2008/09, 
drwy gydweithio â’r Ymddiriedolaeth Garbon ac ymgynghorwyr amgylcheddol, lansiodd 
Comisiwn y Cynulliad Gynllun Rheoli Carbon er mwyn lleihau y graddau yr ydym yn 
dibynnu ar danwydd ffosil. Roedd hyn yn canolbwyntio’n benodol ar leihau allyriadau ynni 
40% ac allyriadau teithio ar gyfer busnes 15% erbyn 2015. Ddwy flynedd ers dechrau’r 
cynllun, mae’r Cynulliad yn optimistaidd am gyflawni’r weledigaeth gyffrous hon ac mae 
wedi mynd y tu hwnt i’w dargedau eisoes.

10.14   Roedd y prif lwyddiannau yn 2010-11 yn cynnwys:

•	 Lleihau allyriadau net CO
2
e 182 tunnell (6.6%);  

•	 Lleihau allyriadau ynni 11.1% (sy’n cyfateb i arbedion o £62,000);

•	 Gostyngiad cronnol o 19% mewn allyriadau ynni dros y ddwy flynedd diwethaf; bron i 
hanner y cyfanswm gofynnol o 40% fel rhan o’r Cynllun Rheoli Carbon;

•	 Lleihau allyriadau teithio ar gyfer busnes 18.7% (sy’n cyfateb i arbedion o £62,000)

•	 Ailddefnyddio neu ailgylchu 68% o’r holl wastraff; 

•	 Defnyddio 6% yn llai o ddŵr.

10.15   Roedd cyfanswm allyriadau’r Cynulliad o deithio ar y ffordd, y rheilffordd ac mewn 
awyrennau yn 154t CO

2
e yn 2010/11. Llwyddwyd i leihau milltiroedd busnes 122,807 

milltir dros y flwyddyn a gostyngodd y costau £62,000. Mae hyn yn ostyngiad o 18.7% 
o gymharu â’r flwyddyn flaenorol ac mae’n dangos bod teithio ar gyfer busnes wedi 
parhau i ostwng dros y 2 flynedd ddiwethaf - gostyngiad o 34% mewn allyriadau. Mae hyn 
o ganlyniad i fesurau fel y canlynol:
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•	 Pob gweithiwr cyflogedig yn cofnodi a chyflwyno ei filltiroedd a dull teithio ar ôl 
pob taith.

•	 Polisi llogi ceir sy’n gysylltiedig â maint y ceir sydd eu hangen i deithio ar gyfer busnes. 
Arweiniodd hyn at ostyngiad o 146g/km yn 2009/10 i 132g/km y llynedd mewn 
allyriadau CO

2
 a maint cyfartalog injans y ceir yn lleihau o 1.6l i 1.4l.  

•	 Car cronfa allyriadau isel (98g CO
2
/km) ar gyfer staff. Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae hyn 

wedi arbed gwneud 11,000 o filltiroedd mewn ceir llog a cheir personol a ddefnyddir at 
ddibenion busnes gan arwain at arbedion o 506kg/CO

2
e.  

•	 Cynllun Teithio Cynaliadwy, dogfen sy’n esblygu gyda’r nod o leihau nifer y bobl sy’n 
teithio ar eu pennau eu hunain mewn ceir. Mae’n cynnwys rhestr o welliannau ynghyd 
a chyfres o gymellion teithio cynaliadwy ar gyfer pob perchennog. Maent yn cynnwys 
cynllun beicio i’r gwaith poblogaidd, rhaglen rhannu car, sied feiciau ddiogel, cawodydd 
a chyfleusterau newid ar gyfer beicwyr.  

Barn Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd 
10.16   Gwnaeth y Comisiwn nifer o argymhellion yn ymwneud â’r sector cyhoeddus yng Nghymru. 

Maent wedi’u hamlinellu isod.

10.17   Comisiwn: O gofio eu rôl arweiniol, dylai Llywodraeth Cymru osod targed ar gyfer lleihau 
allyriadau yn y sector cyhoeddus, a dylai fonitro ac adrodd ar y cynnydd wrth gyflawni 
hynny. Dylai Llywodraeth Cymru weithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu targedau 
sir cyfan.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

10.18   O ran allyriadau uniongyrchol y sector cyhoeddus a ddaw o’i adeiladau, penderfynodd 
Llywodraeth Cymru osod lefel allyriadau uchaf ar gyfer 2020 yn hytrach na gosod ystod 
o dargedau ar gyfer y lefel isaf o allyriadau. Rydym wedi defnyddio’r dull hwn i adlewyrchu 
ein hymrwymiad i gael y sector cyhoeddus i arwain drwy esiampl yn yr ymdrechion i reoli 
allyriadau a dylanwadu ar y lleihad mewn allyriadau yn ehangach o lawer trwy ddarparu 
gwasanaethau, trwy gaffael a thrwy rôl arweiniol y sector yn y gymuned. Rydym wedi 
ymrwymo’n llwyr i weithio gyda’r sector cyhoeddus er mwyn monitro ac adrodd ar y 
cynnydd yn y blynyddoedd nesaf. 

10.19   Mae gan bob awdurdod lleol unigol Gytundeb Canlyniadau gyda Llywodraeth Cymru sy’n 
parhau am dair blynedd, gan ddod i ben ym mis Mawrth 2013. Mae dwy o 10 thema 
gyffredinol y Cytundeb yn ymwneud yn uniongyrchol â’r agenda cynaliadwyedd sy’n 
ymrwymo’r awdurdod lleol i sicrhau bod ‘Cymru’n gymdeithas carbon isel, gwastraff 
isel sy’n defnyddio ynni’n effeithlon’ a bod ei ‘hamgylchedd yn cael ei gwarchod ac yn 
gynaliadwy’. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu 
a monitro’r cytundebau canlyniadau hyn. Mae uchafbwyntiau 2010-11 yn cynnwys:

 − Llwyddodd Cyngor Dinas Casnewydd i leihau allyriadau 12.4% drwy ymrwymiadau fel 
diffodd dros 1000 o oleuadau stryd rhwng hanner nos a 5.30am

 − Llwyddodd Cyngor Sir Powys i leihau allyriadau adeiladau 3.4%, cynyddu’r nifer o 
gerbydau sydd ganddo sy’n defnyddio ynni’n effeithlon a sefydlu gwasanaeth cludwyr 
ar y cyd â’r bwrdd iechyd lleol er mwyn lleihau nifer y cerbydau a ddefnyddir 
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 − Llwyddodd Cyngor Gwynedd i leihau allyriadau adeiladu 12.2% ac allyriadau cerbydau 
9.9% o gymharu â lefelau 2005-6 a 2007-8 yn ôl eu trefn. Llwyddodd ei bartneriaid 
gwasanaethau cyhoeddus lleol i leihau allyriadau adeiladau a cherbydau 8% ar yr 
un telerau.

10.20   Comisiwn: Dylid gwneud mwy o gynnydd o ran datblygu rôl strategol awdurdodau lleol 
er mwyn defnyddio a chynhyrchu ynni yn fwy effeithlon, drwy ddatblygu’r asesiadau ynni 
adnewyddadwy a gweithredu’r Fargen Werdd.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

10.21   Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y gallai llywodraeth leol fod yn allweddol yn y gwaith 
o hyrwyddo defnyddio ynni yn effeithiol. Rydym wedi gweithio’n agos ag awdurdodau lleol 
yn ystod y gwaith o ddatblygu’r rhaglen arbed ac mae pob awdurdod lleol yng Nghymru 
wedi cyflwyno o leiaf un prosiect i’w ystyried yng nghyfres gyntaf proses ariannu 2012.

10.22   Rydym wedi codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd y mae’r Fargen Werdd yn eu cynnig a 
byddwn yn parhau i weithio gydag awdurdodau lleol i ddatblygu rôl briodol iddynt yn 
y gwaith o ddarparu’r Fargen Werdd yng Nghymru wrth i’r manylion ynglŷn â sut fydd 
y Fargen Werdd yn gweithio ddod yn fwy eglur.

10.23   Comisiwn: Mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos arweiniad clir yn ei waith gyda’r 
cynllun gofodol carbon isel sy’n helpu i adeiladu Cymru wydn, a sicrhau ei fod yn cael 
ei ddatblygu yn Rhaglen y Llywodraeth.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

10.24   Rydym yn croesawu gweld y Comisiwn yn cydnabod gwaith grwpiau ardal Cynllun Gofodol 
Cymru mewn perthynas â rhanbarthau carbon isel a bydd yn ystyried ei sylwadau wrth 
i ni ystyried sut i ddatblygu’r gwaith yn y dull mwyaf effeithiol. Mae Llywodraeth Cymru 
yn datblygu Cynllun Buddsoddi mewn Seilwaith i Gymru (WIIP) er mwyn sicrhau bod 
buddsoddiadau’r dyfodol yn cael eu blaenoriaethu’n strategol, gan ddod â’r manteision 
gorau posibl i Gymru.

10.25   Dyma amcanion Llywodraeth Cymru o ran datblygu’r WIIP:

•	 sicrhau bod ein buddsoddiadau yn cyd-fynd â’n blaenoriaethau strategol;

•	 sicrhau mwy o arian i fuddsoddiadau seilwaith y sector cyhoeddus er mwyn hybu swyddi 
a thwf;

•	 sicrhau mwy o werth o’r arian a fuddsoddir gennym; a

•	 defnyddio ein hasedau yn well.

10.26   Bydd y WIIP yn dod â chynlluniau strategol ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith yng 
Nghymru ynghyd. Un maes pwysig i’w ystyried fydd y berthynas rhwng hyn a chynlluniau 
cenedlaethol eraill, blaenoriaethau ac ymrwymiadau’r llywodraeth yng Nghymru. 
Rydym yn ymgysylltu eisoes â’r gymuned fusnes a phartneriaid cyflenwi yn y sector 
cyhoeddus a’r trydydd sector ar heriau, cyfleoedd a blaenoriaethau seilwaith y dyfodol 
ar gyfer Cymru. Bydd y gwaith ymgysylltu hwn yn helpu i lywio’r dulliau a ddefnyddir ac 
argymhellion parhaus y WIIP ac, felly, rydym yn croesawu cyfraniadau at y broses hon.
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Pennod Pennod 11   Cyfraniad ehangach eraill  
yng Nghymru

11.1   Bydd tua thraean o’r allyriadau sydd wedi’u cynnwys yn y targed o 3% yn cael eu cyrraedd 
drwy’r hyn a elwir yn ‘Gyfraniadau Sectorol Ehangach’. Mae hyn yn cydnabod i ba raddau 
y mae’n rhaid i ymddygiad newid ar draws pob sector gan gynnwys busnesau, llywodraeth 
leol, a’r sector cyhoeddus ehangach, y Trydydd Sector, cymunedau ac unigolion, ar wahân 
i’r camau gweithredu penodol a drafodwyd eisoes er mwyn cyrraedd ein targedau.

11.2   Mae hon yn her fawr, tymor hir y bydd angen amser i’w datblygu ac i gyflawni buddion 
ymarferol. Mae maint yr her yn golygu nad oes ateb cyflym ar gyfer cyflawni’r holl 
newidiadau sydd eu hangen.

11.3   Mae mynd i’r afael â newid mewn ymddygiad yn rhan o gamau gweithredu Llywodraeth 
Cymru, ac mae’r Llywodraeth yn adrodd ar lawer o’r camau hyn fel rhan o’r ymyriadau 
polisi sy’n dylanwadu ar y gwaith o leihau allyriadau gan gyfraniadau sectorol ehangach. 
Maent yn cynnwys y canlynol:

•	Sector Trafnidiaeth: trwy ddatblygu’r Canolfannau Teithio Cynaliadwy, rhoi mwy 
o bwyslais ar ddewisiadau doethach a hyrwyddo gyrru, beicio a cherdded doeth.

•	Sector Preswyl: trwy ddarparu cyngor ar gyfer aelwydydd ac unigolion, annog mesurau 
ar gyfer defnyddio ynni’n fwy effeithlon mewn cartrefi a chefnogi cynhyrchu ynni ar 
raddfa gymunedol.  

•	Sector Busnes: trwy gefnogi lleihau allyriadau busnes a chefnogi gwaith ymchwil 
a datblygu sgiliau a busnes yn y maes carbon isel.

•	Sector Amaethyddiaeth a Defnydd Tir: trwy ddarparu cyngor a hyfforddiant arbenigol 
yn ogystal â rhaglenni cyfathrebu ac ymgysylltu wedi’u targedu.

•	Sector Effeithlonrwydd Adnoddau a Gwastraff: trwy ddarparu cyngor ac ymgysylltu 
arbenigol i annog unigolion, awdurdodau lleol a busnesau i leihau gwastraff. 

•	Sector cyhoeddus: trwy gynnwys newid yn yr hinsawdd mewn strategaethau cymunedol, 
lleihau ôl troed carbon addysg a gwasanaethau iechyd a thrwy annog y sector cyhoeddus 
i ddangos eu bod yn gweithredu i sicrhau carbon isel.

Barn y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd 
11.4   Daeth y Pwyllgor i’r casgliad bod ar y strategaeth angen lleihad sylweddol mewn allyriadau 

drwy gyfraniadau ehangach gan eraill. Daeth y Pwyllgor i’r casgliad bod union gwmpas 
y cyfraniadau hyn yn ansicr, a bod angen mwy o fanylion ynglŷn â’r bwriad ei hun, er mwyn 
cael sicrwydd y bydd lleihad mewn allyriadau.

Barn Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd  
11.5    Dyma oedd y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd yn ei argymell:

•	 Dylai Llywodraeth Cymru roi fframwaith monitro a gwerthuso cadarn ar waith a fydd 
yn ei gwneud yn bosibl i ddatblygu dulliau dysgu ar newid ymddygiad. Dylid defnyddio’r 
dysgu hwn i lywio rhaglenni newid ymddygiad mwy sylweddol a mwy uchelgeisiol.
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•	 Dylai Llywodraeth Cymru weithio gyda llywodraeth leol ac ymgysylltu â byrddau 
gwasanaethau lleol er mwyn lleihau ac addasu. 

11.6     Fe wnaeth y Comisiwn rai argymhellion hefyd ar gyfer ymgysylltu ymhellach 
â’r Trydydd Sector:

•	 Dylai Llywodraeth Cymru archwilio a chanfod ffyrdd o ymgysylltu’n effeithiol 
â’r trydydd sector a cheisio cyrraedd pob rhan ohono mewn perthynas â rhaglenni 
newid ymddygiad.

•	 Dylai Llywodraeth Cymru a’r trydydd sector gydweithio er mwyn datblygu llwybr 
cynyddol er mwyn i’r trydydd sector weithredu mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd, 
o gofio mai un cam gweithredu o blith nifer yw newid ymddygiad, a sicrhau y cefnogir 
hyn gan yr holl asiantaethau ac adnoddau perthnasol.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

11.7     Mae’r Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd wedi ymrwymo i nodi sut y gellid annog 
y newidiadau sectorol ehangach angenrheidiol. Mae’r Strategaeth ar Ymgysylltu ar 
y Newid yn yr Hinsawdd, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2011, yn amlinellu ein dull o 
annog gweithredu er mwyn lleihau allyriadau a pharatoi ar gyfer effeithiau’r newid 
yn yr hinsawdd. Ei nod yw ceisio helpu pobl, cymunedau a sefydliadau i:

•	 Weld pwysigrwydd newid yn yr hinsawdd a deall sut mae’n gysylltiedig â’r ffordd 
y maent yn byw ac yn gweithio

•	 Teimlo bod newid yn yr hinsawdd yn faes lle gallant wneud gwahaniaeth cadarnhaol, a 

•	 Newid y ffordd maent yn byw er mwyn mabwysiadu dewisiadau ac arferion sy’n fwy 
ymwybodol o’r hinsawdd. 

11.8     Mae gan y Strategaeth ar Ymgysylltu ar y Newid yn yr Hinsawdd gynllun cyflawni 
cysylltiedig, a fydd yn cael ei ddiweddaru yn ystod 2012. Mae’r rhaglen waith ganlynol 
wedi’i chyflawni ers iddi gael ei lansio.

Datblygu Cymru carbon isel a gwydn
11.9     Rydym yn datblygu dull sydd eisoes yn llwyddiannus ar gyfer ymgysylltu a chyffroi pobl am 

y syniad o Gymru gynaliadwy carbon isel. Bydd y prosiect hwn yn nodi’r iaith, y dulliau a’r 
delweddau sy’n ysgogi pobl i weithredu eu hunain yn ogystal ag egluro camau gweithredu 
Llywodraeth Cymru.

11.10   Rydym wedi datblygu cyfres o achosion busnes ar gyfer gweithredu ar newid yn yr 
hinsawdd yn y sector cyhoeddus, y sector busnes a’r trydydd sector. Rydym yn gobeithio 
y bydd darparu achos busnes cadarn sy’n nodi sail resymegol glir ar gyfer gweithredu, 
mewn iaith ystyrlon i’r sector, yn ei gwneud yn bosibl i gyflawni yn lleol mewn modd sy’n 
fwy effeithiol. 

11.11   Rydym wedi cynhyrchu DVD, mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Garbon, i ddangos pa 
gamau y mae Byrddau Gwasanaethau Lleol eisoes wedi’u cymryd er mwyn mynd i’r afael 
â newid yn yr hinsawdd a’r manteision ehangach a ddaeth yn sgil y camau hyn.
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11.12   Dros y pedair blynedd ddiwethaf, mae ein hymgyrch Cysylltiadau Cyhoeddus Hyrwyddwyr 
Newid Hinsawdd wedi bod yn llwyddiannus wrth sicrhau bod y camau y gall pobl eu 
cymryd i leihau eu hôl troed carbon yn dod yn gamau naturiol ac arferol. Ar hyn o bryd, 
rydym yn datblygu ymgyrch newydd, a fydd yn canolbwyntio’n fwy ar grwpiau penodol 
o’r cyhoedd, ac yn seiliedig ar ein gwaith ymchwil ar gynulleidfaoedd. 

11.13   Rydym wrthi’n ystyried dewisiadau ar gyfer datblygu gwefan annibynnol i gefnogi 
ymgysylltu ar newid yn yr hinsawdd a datblygu cynaliadwy yng Nghymru. Rydym yn 
ystyried y dewis mwyaf cost-effeithiol o’i darparu ac yn bwriadu lansio’r safle 
yn ystod 2012. 

Datblygu’r gallu i weithredu yn lleol ac o fewn y sectorau
11.14   Mae contract ein fframwaith Cefnogi Byw yn Gynaliadwy yn parhau i’w gwneud yn bosibl 

i ddarparu amrywiaeth o brosiectau allweddol sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd 
a datblygu cynaliadwy. Mae’r cynllun grant Cefnogi Byw yn Gynaliadwy eisoes wedi rhoi 
cymorth i dros 15 o brosiectau sy’n canolbwyntio ar newid ymddygiad ym maes carbon 
isel. Mae’r cynllun hefyd yn galluogi mynediad at hyfforddiant ar gyfer cynllunio rhaglenni 
effeithiol drwy ei grantiau hyfforddi, ac mae’n helpu’r sector cyhoeddus, y sector preifat 
a’r trydydd sector i adeiladu sgiliau wrth gyflawni’r rhaglenni hyn.

11.15   Rydym wedi treialu hyfforddiant ar fodelau o newid ymddygiad ar gyfer ymarferwyr, gyda 
swyddogion datblygu yn cyflenwi ein rhaglenni ein hunain a chyda gwneuthurwyr polisi. 
Rydym wedi ariannu digwyddiad ar gyfer dros 100 o ymarferwyr ar farchnata cymdeithasol 
yn y gymuned, a darparu cyngor arbenigol unigol ar ddeg o brosiectau sydd wrthi’n cael eu 
datblygu yng Nghymru.

11.16   Rydym yn parhau i ddatblygu’r gwaith o ymgysylltu â phobl ifanc trwy’r arian grant a 
dderbyniwyd ar gyfer y rhaglen Eco-Sgolion a’r Ddraig Ffynci ar gyfer ymgysylltu ar newid 
yn yr hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Rydym yn cefnogi Rhwydweithiau Ymarferwyr 
Dyfodol Cynaliadwy hefyd er mwyn rhannu gwybodaeth a sgiliau, a gweithio ar brosiectau 
newid yn yr hinsawdd a datblygu cynaliadwy yn rhanbarthol.

11.17   Fel rhan o raglen ymgysylltu fewnol, rydym yn gweithio gyda chydweithwyr ym mhedwar 
prif adeilad Llywodraeth Cymru, i ddatblygu arddangosfeydd gweledol er mwyn dangos i 
ddefnyddwyr yr adeiladau a’r cyhoedd sut mae pob adeilad yn mynd i’r afael â newid yn 
yr hinsawdd. Bydd y prosiectau peilot hyn yn cael eu gwerthuso a byddant yn sail i brosiect 
i annog y sector cyhoeddus i gynnal prosiectau tebyg.

Datblygu ein Sail Tystiolaeth 
11.18   Rydym wedi penodi Rheolwr Sail Tystiolaeth, sy’n darparu’r adnoddau arbenigol ar gyfer 

sefydlu fframwaith gwerthuso ar gyfer rhaglen waith y strategaeth ymgysylltu.
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11.19   Rydym wedi llunio dau adroddiad sy’n nodi’r ymddygiad sy’n effeithio fwyaf ar leihau 
allyriadau, a’r rhai sy’n fwyaf tebygol o gael eu mabwysiadu ar gyfer trafnidiaeth ac ynni 
domestig cynhyrchiol. Rydym yn gobeithio y byddant yn helpu amrywiaeth o sefydliadu 
i roi mwy o sylw cynhyrchiol i’r gwaith hwn.

11.20  Rydym wedi cwblhau prosiect ymchwil ar werthoedd, agweddau ac ymddygiad pobl Cymru 
mewn perthynas â byw’n gynaliadwy a newid yn yr hinsawdd. Dyma’r gwaith cyntaf sy’n 
rhoi sampl ystadegol arwyddocaol o Gymru: cafodd dros 1500 o bobl ledled Cymru eu 
holi mewn cyfweliadau wyneb yn wyneb. Bydd yr arolwg yn sicrhau bod gan sefydliadau 
ledled Cymru ddealltwriaeth gadarn o’r hyn y mae pobl yn ei wneud ar hyn o bryd, ac yn 
fodlon ei wneud, mewn perthynas â’u hymddygiad o ran ynni, trafnidiaeth, gwastraff 
a dŵr. Lansiwyd yr ymchwil mewn digwyddiad Ymarferwyr Dyfodol Cynaliadwy ym mis 
Rhagfyr 2011.

11.21   Yn sgil y gwaith ymchwil hwn, rydym yn datblygu model cynulleidfa ar gyfer Cymru 
sy’n adlewyrchu sut mae pobl yn teimlo am faterion yn ymwneud â’r economi, 
materion cymdeithasol yr amgylchedd a materion cynaliadwy ehangach, ac yn adlewyrchu 
pa rai sy’n bwysig i fywydau pobl bob dydd. Mae’r model hwn yn sail gref ar gyfer targedu 
grwpiau ac ymddygiad penodol.

11.22   Mae ein Rhaglen Braenaru - rhaglen ymchwil ar gyfer gweithredu cymunedol - yn treialu 
gwahanol ddulliau o ymgysylltu â chymunedau ar faterion newid yn yr hinsawdd. 
Mae’r chwe swyddog braenaru yn cefnogi eu prosiectau penodol, ac yn gweithio gyda’r 
cyfranogwyr i ymchwilio i’r ffyrdd effeithiol y mae’r grwpiau’n gweithio, ac i nodi hefyd 
yr hyn a all rwystro llwyddiant. Cyflwynir adroddiad ar y prosiect ym mis Medi 2012.

11.23   Rydym wedi dechrau archwilio dewisiadau ar gyfer datblygu ein cynllun treialu ar 
gyfer marchnata cymdeithasol. Bydd y cynlluniau treialu hyn yn llywio’r graddau y gall 
marchnata cymdeithasol ymgysylltu pobl â phrosiectau seilwaith, a faint y gall y gwaith 
ymgysylltu hwn gyfrannu at leihau allyriadau. Rydym yn bwriadu gweithio gyda cham 2 
y rhaglen Arbed er mwy cynnal cynllun treialu ar ynni domestig. 

Allyriadau defnyddio ac ôl troed ecolegol 
11.24   Nid yw cyfraniad Cymru at allyriadau nwyon tŷ gwydr byd-eang wedi’i gyfyngu i’w hardal 

ddaearyddol ei hun yn unig. Trwy fewnforio a defnyddio nwyddau a gwasanaethau o 
rannau eraill o’r byd, mae pobl a sefydliadau Cymru’n ychwanegu at y nwyon tŷ gwydr 
a gynhyrchir mewn gwledydd eraill.

Barn y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd 
11.25   Argymhellodd y Comisiwn bod Llywodraeth Cymru yn dangos yn glir bod targed defnyddio 

ôl troed carbon ecolegol Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned yn helpu i lywio’r gwaith ar y 
newid yn yr hinsawdd a newid ymddygiad.
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Ymateb Llywodraeth Cymru:

11.26   Rydym yn mesur adnoddau a ddefnyddir i gynhyrchu a chludo’r nwyddau a gynhyrchir 
mewn mannau eraill yn y byd ond a ddefnyddir yng Nghymru trwy ddangosydd Ôl-troed 
Ecolegol Llywodraeth Cymru, sy’n un o’n prif ddangosyddion ar gyfer datblygu cynaliadwy.

11.27   Yn 2008, lansiodd Llywodraeth Cymru adroddiad a ail-gyfrifodd ein Hôl troed Ecolegol. 
Roedd yn dangos mai tai, bwyd, trafnidiaeth ac eitemau traul sy’n cyfrannu fwyaf at ôl 
troed ecolegol Cymru. Roedd y gwaith hwn yn darparu tystiolaeth a oedd yn sail i’n gwaith 
datblygu ar gyfer y Cynllun Datblygu Cynaliadwy, Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned lle rydym 
yn ymrwymo Cymru i ddefnyddio ein cyfran deg yn unig o adnoddau’r ddaear er mwyn 
lleihau ein hôl troed ecolegol i gyfartaledd byd-eang yr adnoddau sydd ar gael ar gyfer un 
genhedlaeth.

11.28   Roedd ôl troed ecolegol Cymru rywfaint yn llai nag un y DU yn 2006, ond roedd 
dros ddwywaith yn fwy na chyfartaledd ein cyfran o’r ddaear. Mae amcangyfrifon y 
Rhwydwaith Ôl Troed Byd-eang ar gyfer 2006 yn dangos 1.8 hectar byd-eang fesul person 
yw ein cyfran ni o’r ddaear. Ein cyfran o’r ddaear yw cyfartaledd yr adnoddau byd-eang 
sydd ar gael fesul person.

11.29   Y data diweddaraf sydd gennym ar yr ôl troed ecolegol yw data 2006, ac ar hyn o bryd 
rydym yn archwilio’r dewisiadau ar gyfer ail-gyfrifo ffigur ôl troed ecolegol Cymru gydag 
Athrofa Amgylcheddol Stockholm ym Mhrifysgol Efrog (a gynhyrchodd set ddata 2006).

11.30   Lleihau ôl troed ecolegol Cymru sydd wrth wraidd Cynllun Datblygu Cynaliadwy 
Llywodraeth Cymru ac rydym wedi ymrwymo i helpu eraill i fabwysiadu a sicrhau Cymru 
gynaliadwy drwy ei gwneud yn bosibl i weithredu drwy bolisi, cymhellion, addysg 
a chyfathrebu. 



55

Pennod 

12.1   Gorau po gyntaf y bydd Cymru’n dechrau paratoi - trwy ddeall pa mor agored yr ydym 
i effeithiau’r hinsawdd, trwy gynyddu ein gwydnwch a thrwy adeiladu ar y gallu i addasu - 
er mwyn sicrhau y byddwn wedi paratoi’n ddigonol ar gyfer rheoli newidiadau i’n hinsawdd 
yn y dyfodol.

12.2   Rydym wedi gwneud cynnydd cadarn yn y gwaith o ddechrau paratoi ar gyfer y newid yn 
yr hinsawdd, drwy wella ein dealltwriaeth o effeithiau’r hinsawdd a thrwy ddarparu cyngor 
a chymorth i sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Mae ein 
dull yn canolbwyntio ar reoli’r risgiau a’r cyfleoedd ar gyfer pob sector er mwyn sicrhau bod 
Cymru yn fwy gwydn a llai agored i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

Ymaddasu i effeithiau’r Newid yn yr Hinsawdd 
12.3   Mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi darparu nifer o fesurau allweddol a nodwyd yn y 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu. Yn 2011, cyhoeddwyd y canllawiau statudol newydd, 
Paratoi ar gyfer Hinsawdd Sy’n Newid, a’r Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl 
Llifogydd ac Erydu Arfordirol, yn ogystal â lansio Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth er mwyn 
darparu cymorth a chyngor i gyrff cyhoeddus, cymunedau a busnesau.  

12.4   Fe wnaeth Llywodraeth Cymru hefyd gyd-ariannu’r adroddiad Asesiad o Risgiau Newid 
Hinsawdd y DU a gyhoeddwyd yn gynnar yn 2012, a byddwn yn defnyddio canfyddiadau’r 
adroddiad i helpu i lywio Cynlluniau Ymaddasu’r Sectorau. Gan edrych tua’r dyfodol, 
byddwn yn cyhoeddi rhagor o ganllawiau a datblygu dangosyddion perfformiad i helpu 
i fonitro cynnydd y gwaith o gyflawni’r dull sectorol hwn.

Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd y DU
12.5   Mae Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd y DU (CCRA), a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2012, 

yn dadansoddi’r prif risgiau a chyfleoedd sy’n wynebu’r DU i gyd o ganlyniad i hinsawdd 
sy’n newid, ac mae’n paratoi’r ffordd ar gyfer trafodaeth a blaenoriaethu’r camau 
gweithredu mewn meysydd fel buddsoddi ac adeiladu seilwaith, iechyd a bioamrywiaeth a 
darparu gwasanaethau craidd. Mae’r CCRA yn cynnwys adroddiad penodol ar gyfer Cymru 
sy’n cyflwyno asesiad eang o’r risgiau posibl o ganlyniad i’r newid yn yr hinsawdd ar gyfer yr 
wythdeg mlynedd nesaf.

12.6   Mae’r CCRA yn nodi rhai cyfleoedd ar gyfer Cymru a fyddai’n debygol o ymddangos o 
ganlyniad i hinsawdd sy’n newid, ond mae’r canfyddiadau’n dangos y bydd costau rheoli 
effeithiau niweidiol lawer yn fwy na’r cyfleoedd hyn. Mae’r prif fygythiadau ar gyfer 
Cymru’n cynnwys cynnydd mewn llifogydd - ar yr arfordir ac yn fewndirol, llai o lif mewn 
afonydd a llai o ddŵr ar gael yn yr haf. Yn ogystal, mae’r CCRA yn dod i’r casgliad y gall 
Cymru, dros y degawdau nesaf, weld cyfradd uwch o farwolaethau yn ystod misoedd yr 
haf o ganlyniad i ddiwrnodau poeth iawn. Byddwn yn gweld newidiadau i gyflwr y pridd 
a bioamrywiaeth hefyd o bosibl o ganlyniad i hafau mwy sych a chynnes, yn ogystal â 
newidiadau i rywogaethau a chynefinoedd, a mwy o berygl o blâu a chlefydau sy’n effeithio 
ar amaethyddiaeth a choedwigaeth.

Pennod 12   Cynnydd ar gyflawni ymrwymiadau 
a amlinellir yn y Cynllun Cyflawni  
ar gyfer Ymaddasu
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12.7   Mae’r prif gyfleoedd ar gyfer Cymru a nodwyd yn y CCRA yn ymwneud â thymor twristiaeth 
estynedig a’r posibilrwydd o gynyddu nifer yr ymwelwyr, cynhyrchu mwy o gnydau, 
a gostyngiad tebygol yn nifer y marwolaethau yn ystod y gaeaf o ganlyniad i dymheredd 
mwynach. Fodd bynnag, mae yna rybudd yn gysylltiedig â phob un o’r cyfleoedd hyn, 
er enghraifft, bydd mwy o gnydau cyn belled â bod digon o ddŵr a maethynnau yn y pridd.

12.8   Rydym eisoes wedi gwneud cynnydd da yn y gwaith o reoli a lleihau’r peryglon mewn 
sawl maes. Roedd y Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu yn nodi’r polisïau a’r meysydd 
penodol ar gyfer cyflawni ymrwymiadau’r Fframwaith Ymaddasu er mwyn adeiladu ar y 
sail tystiolaeth ar effeithiau’r hinsawdd; prif ffrydio ymaddasu o fewn Llywodraeth Cymru 
a chyrff cyhoeddus a chodi ymwybyddiaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd a sut i 
ymateb iddynt. 

Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu 
Camau Gweithredu Strategol 
Cam Gweithredu 1: Cynnwys ystyriaeth o effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yng 
nghynlluniau busnes Llywodraeth Cynulliad Cymru

12.9     Nodwyd cynllunio ymaddasu sectorol yn brif fecanwaith ar gyfer cyflawni’r cam 
gweithredu hwn.

Barn y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd

12.10   Argymhellodd y Comisiwn bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru arwain y gwaith o ddatblygu, 
prif ffrydio, sefydlu a galluogi camau gweithredu yn 2012 gan roi blaenoriaeth i gychwyn 
Rhaglenni Ymaddasu Sectorol cymunedau, seilwaith a busnesau. Dylai’r rhaglenni hyn fod 
ar waith erbyn diwedd 2012.

Barn y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd 

12.11   Nododd y Pwyllgor ar Newid yn yr Hinsawdd y bydd angen i Lywodraeth Cymru sicrhau 
bod y cynlluniau sy’n weddill yn cael eu cynhyrchu a’u bod yn darparu cyngor ar ffurfio 
a chyflawni’r Cynlluniau Ymaddasu Sectorol. 

Ymateb Llywodraeth Cymru 

12.12   Mae’r cynnydd yn y maes hwn wedi canolbwyntio ar sicrhau cyllid ar gyfer ffurfio 
Cynlluniau Ymaddasu Sectorol a sicrhau bod gan weinidogion fwy o allu o fewn eu 
portffolios ar gyfer datblygu cynlluniau. Cynhyrchwyd proses ar gyfer datblygu Cynlluniau 
Ymaddasu Sectorol (gweler Ffigur 9) a bydd yn cael ei chynnwys yn y portffolio Tai, 
Adfywio a Threftadaeth gyda’r bwriad o gyflawni cynlluniau ymaddasu sectorol ar gyfer 
pob sector erbyn mis Mehefin 2013. Bydd y Cynlluniau Ymaddasu Sectorol yn nodi’r risgiau 
a’r cyfleoedd ar gyfer pob sector, yn dadansoddi’r ymateb polisi cyfredol, yn nodi bylchau 
a rhwystrau ac yn rhoi rhaglen ar waith ar gyfer sefydlu newid yn yr hinsawdd ar draws y 
sector. Bydd cyfres o ddangosyddion perfformiad yn cael eu datblygu ar gyfer pob cynllun.
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Ffigur 9

Diagram yn dangos sut mae Llywodraeth Cymru yn ystyried effeithiau ar sectorau trwy’r broses 
Cynllun Ymaddasu Sectorol 

Cam Gweithredu 2: Asesu’r risgiau a’r cyfleoedd i Gymru sy’n gysylltiedig â’r newid 
yn yr hinsawdd trwy gymryd rhan yn rhaglenni ymchwil y DU

12.13   Cyhoeddwyd yr Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd ym mis Ionawr 2012. Mae Llywodraeth 
Cymru yn cymryd rhan lawn yn y gwaith gan ei bod wedi cyd-ariannu’r prosiect Economics 
of Climate Change (ECR) ac yn aelod o Fwrdd Rhaglen Ymaddasu Ddomestig Llywodraeth 
y DU. Defnyddir canfyddiadau CCRA i ddatblygu cynlluniau ymaddasu sectorol a fydd yn 
sail i flaenoriaethu camau gweithredu ar gyfer ymaddasu.

Camau Gweithredu ar Gyfer Mynd i’r Afael ag Effeithiau 
ar Sectorau trwy Gynlluniau Ymaddasu Sectorol (SAPs)
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Cam Gweithredu 3: Integreiddio asesiadau o’r risgiau a’r cyfleoedd sy’n 
gysylltiedig â’r newid yn yr hinsawdd ym mhob corff cyhoeddus yng Nghymru a 
chefnogi’r gwaith o ddatblygu cynlluniau ymaddasu

12.14   Ym mis Hydref 2010, cyhoeddwyd Datganiad Polisi yn nodi’r awdurdodau adrodd yng 
Nghymru a’r defnydd o bwerau ymaddasu yn Neddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 ynghyd 
â rhan 1 a rhan 2 o’r canllawiau statudol Paratoi ar gyfer Hinsawdd sy’n Newid, y dylai 
pob awdurdod adrodd roi sylw dyledus iddynt wrth ddatblygu eu rhaglenni ymaddasu. 
Mae’r canllawiau hyn yn cael eu cefnogi drwy ein rhaglen trosglwyddo gwybodaeth,  
gyda gweithdai wedi’u targedu, astudiaethau peilot, prosiectau partneriaeth a’r gwaith 
o ddatblygu arfau ac adnoddau eraill. 

12.15   Cyhoeddir rhan 3, 4 a 5 y canllawiau Paratoi ar gyfer Hinsawdd sy’n Newid yn 
ddiweddarach yn 2012.

Cam Gweithredu 4: Gweithio gyda Llywodraeth y DU a rhanddeiliaid perthnasol i 
sicrhau mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o effeithiau newid yn yr hinsawdd

12.16    Mae gan Raglen Effeithiau Hinsawdd y DU (UKCIP) rôl weithredol gyda Chomisiwn Cymru 
ar y Newid yn yr Hinsawdd. Mae Llywodraeth Cymru yn aelod o Climate UK ac mae wedi 
datblygu cysylltiadau cryf â Climate Scotland, gan eu bod wedi rhannu gwybodaeth 
mewn perthynas â chanllawiau ymaddasu. Rydym yn aelodau o Bartneriaeth Effeithiau’r 
Newid yn yr Hinsawdd ar y Môr sy’n dod â gwyddonwyr, y llywodraeth, asiantaethau’r 
llywodraeth a chyrff anllywodraethol ynghyd er mwyn darparu cyngor ar effeithiau newid 
yn yr hinsawdd ar ein harfordiroedd a’n moroedd. Rydym yn parhau i weithio gyda Defra 
ac Asiantaeth yr Amgylchedd ar yr agweddau sy’n berthnasol i Gymru o rôl Asiantaeth yr 
Amgylchedd o ran cyflawni ymaddasu yn Lloegr. Rydym yn cydweithio gyda nhw hefyd 
ar faterion nad ydynt wedi’u datganoli. Rydym wedi datblygu cyfres o astudiaethau achos 
ar ddefnyddio amcanestyniadau hinsawdd KCP09, a fydd yn cael eu cyhoeddi yn ystod haf 
2012, ochr yn ochr â chamau olaf ein Canllawiau Statudol.

12.17   Bydd y cam gweithredu hwn yn cael ei gyfuno â Cham Gweithredu 5 a’i ddatblygu trwy’r 
rhaglen trosglwyddo gwybodaeth.

Cam Gweithredu 5: Adnodd wedi’i dargedu i gefnogi’r broses o weithredu elfennau 
ymaddasu Strategaeth Llywodraeth Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd a gwaith 
ymaddasu ehangach. 

Barn y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd 

12.18   Argymhellodd y Comisiwn y dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu a chyfleu dull strategol 
cydlynol o ymaddasu yn gynnar yn 2012, yn wyneb cyhoeddi’r Asesiad o Risgiau Newid 
Hinsawdd. Mae angen arweiniad clir a dibenion eglur er mwyn sicrhau bod gan y gwaith 
ymaddasu’r proffil sydd ei angen arno.

Ymateb Llywodraeth Cymru

12.19   Mae’r Strategaeth ar y Newid yn yr Hinsawdd yn amlygu y bydd effeithiau newid yn yr 
hinsawdd yn effeithio ar ein heconomi, yr amgylchedd a chymunedau yng Nghymru. 
Rydym felly yn targedu adnoddau sy’n ystyried y gwahaniaethau yn y sectorau, 
y sefydliadau a’r lleoliadau gofodol. Bydd y gwaith targedu hwn yn cael ei wneud trwy 
Raglen Trosglwyddo Gwybodaeth Llywodraeth Cymru sy’n broses gyfnewid rhwng 
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Llywodraeth Cymru a’i rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru. Ei nod yw adeiladu gallu 
i wrthsefyll effeithiau newid yn yr hinsawdd drwy sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn 
cyfnewid gwybodaeth, sgiliau ac adnoddau gyda sefydliadau a sectorau yng Nghymru, 
ond ar yr un pryd gan ddeall anghenion a gofynion rhanddeiliaid er mwyn galluogi camau 
gweithredu effeithiol yn erbyn effeithiau newid yn yr hinsawdd.

12.20   Mae’r Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth yn canolbwyntio ar brif flaenoriaethau polisi 
fel y’u nodir yn y Cynllun Cyflawni ar gyfer Ymaddasu ac mae’n defnyddio’r dull newid 
ymddygiad fel yr amlinellir yn y Strategaeth Ymgysylltu ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd. 
Mae ffigur 10 yn dangos sut y bydd trosglwyddo gwybodaeth yn cefnogi’r gwaith o 
weithredu elfennau ymaddasu’r strategaeth newid yn yr hinsawdd a’r gwaith ehangach.

Ffigur 10

Diagram yn dangos sut y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar Gymru a sut mae Llywodraeth 
Cymru yn gweithredu trwy ei pholisïau, ei phrosesau, a’i gweithgareddau trosglwyddo 
gwybodaeth 

Effeithiau Newid yn yr Hinsawdd ar Gymru 
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12.21    Mae’r Strategaeth Ymgysylltu ar y Newid yn yr Hinsawdd wedi nodi ein dull ar gyfer 
ymgysylltu. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth, gan ddarparu’r adnoddau’n 
genedlaethol, er mwyn cefnogi camau gweithredu a arweinir yn lleol. Rydym wedi 
mabwysiadu’r model Enghreifftiau, Galluogi, Annog, Ymgysylltu ar gyfer ein dull o newid 
ymddygiad. Drwy fabwysiadu’r dull hwn, ein nod yw sbarduno camau gweithredu. Mae ein 
dull wedi cwmpasu’r elfennau a nodir yn Nhabl 2. 

Tabl 2.

Enghreifftiau Annog

•	 Arwain trwy esiampl.

•	 Sicrhau cysondeb mewn polisïau.

•	 Sicrhau bod y sefydliadau sydd eisoes 
wedi ystyried ymaddasu, yn cyfleu’r 
hyn a ddysgwyd i eraill e.e. bod yr hyn 
a ddysgwyd yn sgil y prosiect Newid 
Hinsawdd Newid Lleoedd yn cael ei 
drosglwyddo i eraill.  

•	 Gwariant – grantiau. Mae ein Grant i 
Gefnogi Byw’n Gynaliadwy yn cynnwys 
darpariaethau ar gyfer ymaddasu. 

•	 Cydnabyddiaeth / pwysau cymdeithasol - 
tablau perfformio.

•	 Byddwn yn ystyried defnyddio polisïau eraill 
lle y bo hynny’n bosibl er mwyn sicrhau bod 
y broses o ymaddasu yn cael ei chyflwyno i 
feysydd a sefydliadau’r sector.

Galluogi Ymgysylltu

•	 Dileu rhwystrau trwy gamau gweithredu 
ymhellach i fyny (fel datblygu polisi) a 
phrosesau ymhellach i lawr (fel arfau ac 
adnoddau). Rydym wedi cynhyrchu nifer o 
arfau fel yr achos busnes ar gyfer y sector 
preifat, y sector cyhoeddus a’r trydydd 
sector ar gyfer gweithredu ar y newid yn yr 
hinsawdd.

•	 Rhannu gwybodaeth – trwy ei darparu 
mewn un lleoliad canolog. Rydym yn 
bwriadu datblygu ein gwefan yn barhaus. 
Bydd yn cynnwys arfau ac adnoddau 
defnyddiol mewn un lleoliad.

•	 Hyfforddi / darparu sgiliau - ar gyfer 
rhanddeiliaid allweddol fel yr Awdurdodau 
Adrodd posibl, gweler Ffigur 11 ar gyfer 
rhaglen o weithgarwch.

•	 Gwella gallu, drwy hyfforddi, rhannu 
gwybodaeth, astudiaethau achos a dysgu 
gan eraill. 

•	 Gweithredu yn y gymuned – rydym wedi 
defnyddio’r dull dysgu gan gydweithwyr 
drwy greu DVD yn dangos beth mae 
Awdurdod Lleol a Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol yn ei wneud mewn perthynas â lleihau 
allyriadau ac ymaddasu.

•	 Cydgynhyrchu - byddwn yn chwilio 
am gyfleoedd i sefydliadau a sectorau 
gydweithio er mwyn lleihau’r llwyth 
gwaith e.e. drwy Fyrddau Gwasanaethau 
Lleol a rhwydwaith Datblygu Cynaliadwy 
Llywodraeth Leol.  

•	 Byddwn yn ymgysylltu â rhwydweithiau 
ehangach a dechrau ystyried risgiau 
cyffredin trwy Fyrddau Gwasanaethau Lleol 
a Byrddau Iechyd Lleol.

•	 Defnyddio rhwydweithiau – bydd ein dull 
yn ystyried defnyddio rhwydweithiau 
presennol sydd wedi hen ennill eu plwyf 
mewn gwahanol sectorau a sefydliadau, i 
ymgysylltu â rhanddeiliaid fel rhanddeiliaid 
y sector iechyd gan geisio ymgysylltu â 
nhw trwy’r Gweithgor ar y Newid yn yr 
Hinsawdd ac Iechyd.  
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Sector Cyhoeddus
12.22   Mae gan y sector cyhoeddus gyfraniad pwysig i’w wneud at y gwaith o sicrhau bod 

Cymru’n ymaddasu i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Mae awdurdodau lleol a’r sector 
cyhoeddus yn darparu amrywiaeth o wasanaethau allweddol a gallant, drwy gynllunio 
ar gyfer dyfodol eu hardal leol nhw a’r gwasanaethau y maent yn eu darparu, 
gynnwys ymaddasu yn y broses o wneud penderfyniadau. Mae prif bwyslais y Rhaglen 
Trosglwyddo Gwybodaeth ar feithrin gwytnwch yn y sector hwn. Nodwyd y dylid rhoi 
blaenoriaeth i’r sector cyhoeddus ar gyfer ymgysylltu yn sgil ei gyfrifoldeb dros seilwaith 
cenedlaethol a’r ffaith ei fod yn agored i effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae’r broses 
ddosbarthu hon yn adlewyrchu’r hyn a ddefnyddiwyd i nodi awdurdodau adrodd dan 
Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd 2008. Mae’r Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth wedi 
canolbwyntio i gychwyn ar sicrhau bod gan y sefydliadau y gallu i ddilyn dau gam cyntaf 
y Canllawiau Paratoi ar gyfer Hinsawdd sy’n Newid. Mae’r camau gweithredu’n cynnwys: 

•	 Darparu mwy o gymorth ar gyfer awdurdodau lleol trwy raglen Fframwaith Datblygu 
Cynaliadwy Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r rhaglen wedi hen ennill ei 
phlwyf ac yn cael ei chydnabod ar gyfer y sector ac mae’n sicrhau bod awdurdodau 
lleol yn dysgu oddi wrth ei gilydd. Ers cyhoeddi Strategaeth Cymru ar y Newid yn 
yr Hinsawdd, gwelwyd cynnydd sylweddol mewn gweithgarwch ymaddasu mewn 
awdurdodau lleol. Yn 2010, roedd gwaith ymgysylltu awdurdodau lleol ar faterion 
ymaddasu yn canolbwyntio ar y pedwar awdurdod peilot a oedd yn cymryd rhan yn y 
prosiect Newid Hinsawdd Newid Lleoedd. Erbyn hyn, mae un ar ddeg awdurdod lleol 
yng Nghymru (50%) yn mynd i’r afael a’r gwaith o ymaddasu i newid yn yr hinsawdd 
yn eu sefydliad neu drwy ardal eu Bwrdd Gwasanaethau Lleol. Mae pob awdurdod lleol 
yn unigryw ac yn ystyried gwahanol agweddau fel arbedion ariannol, yr amgylchedd 
naturiol, effeithiau ar gymunedau, seilwaith, a risgiau i sefydliadau. Mae hwn yn 
rhwydwaith defnyddiol o ran dysgu ac adnoddau.

•	 Cyn bo hir byddwn yn gweithio gyda sefydliadau sector cyhoeddus eraill i’w harwain 
trwy 2gam cyntaf y Canllawiau drwy weithdai. Cynhelir y gweithdai gydol y gwanwyn/
haf 2012 mewn cyfarfodydd allweddol wedi’u trefnu ymlaen llaw gan sefydliad y sector 
cyhoeddus er mwyn cael y gynulleidfa fwyaf a’r effaith orau bosibl.   

•	 Datblygwyd nifer o arfau ac adnoddau i helpu sefydliadau i brif ffrydio ymaddasu. 
Mae llawer o sefydliadau yn neilltuo amser a gwneud ymdrech i ddatblygu’r achos 
busnes ar gyfer gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd. Er mwyn arbed amser ac 
ymdrech, rydym wedi datblygu’r achos busnes ar gyfer sefydliadau’r sector cyhoeddus, 
y sector preifat a’r trydydd sector er mwyn gweithredu ar leihau allyriadau ac ymaddasu.  

•	 Rydym wedi datblygu adnoddau i helpu sefydliadau i ddefnyddio Rhagolygon Hinsawdd 
y DU 2009 (UKCP09). Mae’r prosiect wedi cynnal dadansoddiad bylchau o weithgarwch 
ymaddasu ledled Cymru, gan ganolbwyntio’n benodol ar ddefnyddio senarios UKCP09. 
Cynhaliwyd prosiect astudiaeth achos gan ddefnyddio senarios UKCP09, i ddangos 
i eraill sut y gellid eu defnyddio. Mae pob astudiaeth achos yn canolbwyntio ar 
wahanol arfau o fewn y rhagolygon a gyda’i gilydd dylent helpu sefydliadau i gynllunio 
asesiadau risg.
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12.23   Mae Ffigur 11 yn dangos gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth mewn perthynas  
â 2 gam cyntaf y Canllawiau.

Ffigur 11

Diagram yn dangos gweithgareddau’r rhaglen trosglwyddo gwybodaeth i gynorthwyo 
sefydliadau’r sector cyhoeddus gyda 2 gam cyntaf y Canllawiau Paratoi ar gyfer Hinsawdd 
sy’n Newid

Y Sector Busnes
12.24   Mae’r newid yn yr hinsawdd yn dod ag amrywiaeth o risgiau i fusnesau yng Nghymru. 

Mae angen i ni ystyried sut i ymaddasu i’r newidiadau anochel a ddaw yn sgil y newid yn 
yr hinsawdd a sut gall busnesau gyfrannu at y gwaith ymaddasu hwn. Bydd tywydd sy’n 
newid a digwyddiadau tywydd cynyddol eithafol yn effeithio ar gwsmeriaid, cyflenwyr 
a logisteg bob dydd. Byddwn yn ystyried ymgysylltu â’r sector trwy ein gweithgarwch 
cymorth i fusnesau a thrwy ffyrdd sydd eisoes yn bodoli ac wedi ennill eu plwyf.     

Y Trydydd Sector
12.25   Mae gan y trydydd sector gyfraniad sylfaenol i’w wneud at y gwaith o alluogi pobl a 

chymunedau i ymaddasu i effeithiau anochel y newid yn yr hinsawdd. Bydd hyn yn 
cynnwys helpu a chefnogi’r bobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau i baratoi 

Camau Gweithredu ar Gyfer Mynd i’r Afael ag Effeithiau 
ar Sefydliadau

Fframwaith CLlLC

Camau’r 
Canllawiau Awdurdod Lleol

P1

P2

P3-5

Sector Cyhoeddus 
arall Arfau ac adnoddau

Gweithdai i arwain 
sefydliadau trwy 
ddau gam cyntaf 

y Canllawiau Paratoi 
ar gyfer Hinsawdd 

sy’n Newid

Prosiect achos busnes

Astudiaethau achos

Cyflwyniad templed ar 
y newid yn yr hinsawdd

Ffilm yn dangos  
manteision ymaddasu

Prosiect UKCP09
Gweithdy asesu risgiau

Bydd rhagor o weithgareddau cyfnewid gwybodaeth i gefnogi camau 3-5 y canllawiau  
yn cael eu datblygu i gyd-fynd â chyhoeddi’r camau olaf
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ar gyfer tywydd eithafol a hinsawdd sy’n newid. Bydd y rhaglen trosglwyddo gwybodaeth 
yn canolbwyntio ar gynorthwyo sefydliadau trydydd sector gan ystyried effeithiau’r newid 
yn yr hinsawdd ar brosesau eu sefydliad a thrwy’r gwasanaethau y maent yn eu darparu. 
Gweler cam gweithredu 19 am ragor o wybodaeth ac am y wybodaeth ddiweddaraf 
am weithgareddau mewn perthynas â gweithgareddau trosglwyddo gwybodaeth yn y 
trydydd sector.

Yr Amgylchedd Naturiol
Cam Gweithredu 6: Parhau i ddatblygu dealltwriaeth o effeithiau’r newid yn yr 
hinsawdd ar fioamrywiaeth a gweithio i fynd i’r afael â nhw

12.26   Rydym yn datblygu Fframwaith Amgylchedd Naturiol - Cymru Fyw, sy’n rheoli’r 
amgylchedd naturiol ar lefel yr ecosystem. Nodir y newid yn yr hinsawdd yn un o bedwar 
rheswm dros ddatblygu fframwaith newydd, ac mae’r gwaith o sicrhau bod effeithiau’r 
newid yn yr hinsawdd yn cael ystyriaeth briodol yn y fframwaith eisoes ar waith. Mae’r dull 
gwasanaethau ecosystemau yn rhoi cyfle i gynnwys ymaddasu ar draws y sector cyfan hwn 
a golyga bod y sector hwn mewn sefyllfa i lywio’r agenda ymaddasu yng Nghymru. Mae 
ymgynghoriad ar Bapur Gwyrdd ar gyfer Cymru Fyw ar y gweill, a bydd yn cau ddiwedd mis 
Mai 2012.

12.27   Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi cyhoeddi Crynodeb o enghreifftiau o arfer gorau 
o ymaddasu er lles bioamrywiaeth yng Nghymru.

Cam Gweithredu 7: Sicrhau bod cynllunio gofodol morol, y gwaith o’i weithredu 
a’i fonitro, yn ystyried effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ar ecosystemau a 
rhywogaethau morol ac arfordirol

12.28   Bydd cynllunio morol yn darparu erfyn pwysig ar gyfer ymateb i heriau tymor hir a 
ddaw yn sgil y newid yn yr hinsawdd, ac rydym wedi ymgynghori ar ein dulliau cynllunio 
morol yng Nghymru. Cyhoeddwyd Datganiad Polisi Morol ar gyfer y DU (2011) 
gyda llywodraethau eraill y DU, sy’n nodi’r polisïau a fydd yn helpu i gyflawni datblygu 
cynaliadwy yn ardaloedd morol y DU.

12.29   Byddwn yn cyhoeddi Cynllun Morol Cenedlaethol ar gyfer y glannau a’r môr yng Nghymru 
erbyn 2013. Gan ddefnyddio pwerau Deddf y Môr, byddwn yn creu nifer fach o Barthau 
Cadwraeth Morol gwarchodedig iawn y mae disgwyl iddynt wella gwydnwch ecosystemau 
morol a’u helpu i ymadfer.

Cam Gweithredu 8: Cefnogi ac annog rheolwyr tir i ymaddasu i effeithiau’r newid 
yn yr hinsawdd

12.30   Glastir yw cynllun newydd Llywodraeth Cymru i reoli tir yn gynaliadwy. Nod Glastir yw 
ymateb i heriau’r newid yn yr hinsawdd, dal carbon, rheoli dŵr a bioamrywiaeth, fel y nodir 
yn Agenda Archwilio Iechyd y Polisi Amaethyddol Cyffredin. Mae detholiad o fesurau, 
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sydd wedi’u targedu’n benodol at waith ymaddasu i newid yn yr hinsawdd wedi’u cynnwys 
yn y cynllun a’u nod yw lleihau tebygolrwydd a risgiau’r canlynol i Gymru:

•	achosion o lifogydd – trwy blannu planhigion a fyddai’n gweithredu fel rhwystr ac 
yn cynyddu ymdreiddiad dŵr, a sicrhau bod cynefinoedd gwlyb pwysig ym mlaenau’r 
dalgylch yn cael eu rheoli’n well a’u hadfer gan eu bod yn arafu llif glaw trwm i 
gyrsiau dŵr

•	 llygredd dŵr sy’n cael ei achosi gan gynnydd mewn achosion o law trwm – trwy 
gyfyngu ar faint o wrtaith a thail a ddefnyddir gerllaw cyrsiau dŵr, gwneud mwy i orfodi 
arferion da ar gyfer tyfu indrawn mewn ardaloedd sydd mewn perygl o gael llifogydd, a 
grantiau ar gyfer storio slyri yn well law yn law â chyfnodau gwaharddedig gorfodol 

•	prinder dŵr yn ystod misoedd sych yr haf – trwy fesurau sy’n cynnwys grantiau ar gyfer 
gwella effeithlonrwydd dŵr a dulliau o’i storio

•	 rhywogaethau yn diflannu dan senarios rhagweld newid yn yr hinsawdd – nod y cynllun 
yw lleihau faint o rywogaethau a chynefinoedd sy’n diflannu drwy i) wella’r gwaith 
o warchod yr adnodd cyffredinol ac felly sicrhau y gall wrthsefyll yn well hinsawdd 
sy’n newid, a ii) targedu cymorth at rywogaethau a chynefinoedd allweddol penodol 
mewn ardaloedd a rhwydweithiau allweddol penodol gan felly wella’r cysylltiad rhwng 
cynefinoedd a’r posibilrwydd i boblogaethau fudo dros amser wrth i’r hinsawdd newid.

12.31   Ymgeisiodd 2,904 i ymuno ag Elfen Cymru Gyfan Glastir o fis Ionawr 2012 ymlaen. 
Bellach mae 2,168 cais ar y gweill gan fod 736 wedi tynnu’n ôl neu wedi cael eu gwrthod. 
Bydd Elfen Wedi’i Thargedu Glastir yn cyfeirio cymorth ariannol i’r ardaloedd a fydd 
yn cynnig y budd mwyaf yn amgylcheddol. 

12.32  Datblygwyd ein fframwaith Cynllunio Iechyd Anifeiliaid gyda rhanddeiliaid ac mae’n ddull 
rhagweithiol o atal clefydau anifeiliaid. Byddwn yn adolygu a phrofi cynlluniau wrth gefn 
ar gyfer argyfyngau’n ymwneud â chlefydau anifeiliaid er mwyn gwella ein gwaith paratoi.

Cam Gweithredu 9: Gwella gallu coetiroedd i wrthsefyll y newid yn yr hinsawdd 

12.33   Ymateb i’r newid yn yr hinsawdd yw un o brif themâu’r strategaeth goedwigaeth, 
Coetiroedd i Gymru. Mae gan Glastir grant ar gyfer creu coetiroedd, a fydd yn gwella’r 
gallu yn lleol i wrthsefyll effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ac mae’r canllawiau ar 
ymaddasu bellach wedi’u hymgorffori yn amodau rheoli coetiroedd Glastir.

12.34   Mae gan y Comisiwn Coedwigaeth nod i greu 100,000 hectar o goetiroedd newydd yng 
Nghymru erbyn 2030. Bydd hyn yn helpu i leddfu effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, 
er enghraifft trwy leihau dŵr-ffo ar ôl cawodydd trymion.

Cam Gweithredu 10: Cymorth i ystyried effeithiau’r newid yn yr hinsawdd wrth 
ddatblygu ac adfywio seilwaith cynaliadwy

12.35   Mae Creu Mannau Cynaliadwy Gyda’n Gilydd a’r Dull Datblygu Cynaliadwy ar gael ac yn 
cael eu defnyddior i sicrhau bod y newid yn yr hinsawdd yn cael ei ystyried bob tro gan yr 
Adran Busnes, Menter a Thechnoleg.
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Cam Gweithredu 11: Cyhoeddi a gweithredu strategaethau sy’n mynd i’r afael â 
rheoli risg llifogydd ac erydu arfordirol 

12.36   Cyhoeddwyd Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol 
yng Nghymru ar 14 Tachwedd 2011. Cyhoeddwyd canllawiau ar baratoi Strategaethau 
Rheoli Perygl Llifogydd Lleol ar 28 Tachwedd 2011.  

12.37   Ym mis Tachwedd 2011, lansiwyd pecyn cymorth ymgysylltu â’r gymuned ar gyfer rheoli 
perygl llifogydd. Ei nod yw cynorthwyo awdurdodau rheoli risgiau.  

12.38   Ym mis Ionawr 2012, cyhoeddwyd canllawiau ar gyfer awdurdodau rheoli risgiau ar 
“ymaddasu i newid yn yr hinsawdd” ac ar “ddarparu datblygu cynaliadwy” trwy reoli perygl 
llifogydd ac erydu arfordirol.

12.39   Bydd gweithdai meithrin gallu ar gyfer awdurdodau rheoli risgiau yng Nghymru ar baratoi 
Strategaethau Rheoli Perygl Llifogydd Lleol yn parhau i gael eu cynnal tan fis Ebrill 2012.

12.40   Bydd y gwaith o ddatblygu cyfres o raglenni hyfforddi gan gynnwys pecynnau e-ddysgu 
i helpu i weithredu Strategaethau Cenedlaethol a Lleol yn parhau tan fis Ebrill 2012.

12.41   Bydd rhagor o ganllawiau ar “rannu gwybodaeth a chydweithredu”, “ trosglwyddo pwerau 
rheoleiddio cyrsiau dŵr cyffredin o Asiantaeth yr Amgylchedd i Awdurdodau Llifogydd 
Lleol Arweiniol” a “dynodi strwythurau a nodweddion” trwy reoli perygl llifogydd ac erydu 
arfordirol yn cael eu cyhoeddi ym mis Ebrill 2012.

12.42   Cyhoeddir crynodeb o’r Strategaeth Genedlaethol a chanllawiau ar sut i’w defnyddio 
ym mis Ebrill 2012.

12.43   Bydd gwaith pellach ar ddarpariaethau gofynnol Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 
yn cael ei wneud ym mis Ebrill a mis Hydref 2012. 

Cam Gweithredu 12: Cynorthwyo grwpiau ardal Cynllun Gofodol Cymru i ystyried 
effeithiau’r newid yn yr hinsawdd ar eu hardal nhw

12.44   Mae dyfodol Cynllun Gofodol Cymru yn cael ei ystyried ar hyn o bryd.

Cam Gweithredu 13: Gwella gallu’r seilwaith dŵr i wrthsefyll effeithiau’r newid yn 
yr hinsawdd 

12.45   Mae Dŵr Cymru a Dŵr Dyffryn Dyfrdwy wedi archwilio risgiau’r newid yn yr hinsawdd 
ac wedi datblygu cynlluniau ar gyfer rheoli’r risgiau hynny. Yn ogystal, mae’n ofynnol 
i gwmnïau dŵr baratoi Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr sy’n cynllunio ar gyfer y 25 
mlynedd nesaf a dangos sut mae’r cwmnïau’n bwriadu sicrhau cydbwysedd cynaliadwy 
rhwng cyflenwi dŵr a’r galw amdano, gan ystyried effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

12.46   Mae polisi dŵr yng Nghymru yn cael ei gefnogi gan Strategaeth Adnoddau Dŵr Cymru 
a Chynllun Gweithredu Asiantaeth yr Amgylchedd.

12.47   Bydd dogfen Strategaeth Ddŵr ar gyfer Cymru yn cael ei chyhoeddi ar gyfer ymgynghori 
arni yn ystod gwanwyn 2012 er mwyn llywio cyfeiriad strategol Llywodraeth Cymru ar 
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gyfer polisi dŵr Cymru yn y dyfodol. Fel rhan o waith datblygu’r ddogfen strategaeth 
ddŵr, byddwn yn ystyried yr adnoddau dŵr sydd ar gael yng Nghymru ac amrywiaeth o 
ddewisiadau er mwyn cynllunio ar gyfer effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Byddwn hefyd 
yn datblygu dewisiadau ar gyfer datblygu polisïau effeithlonrwydd dŵr yn dilyn 
ymgynghoriad Adolygiad Walker.

Cam Gweithredu 14: Nodi cyfleoedd i gefnogi ymaddasu yn yr amgylchedd 
adeiledig  
12.48   Yn sgil datganoli Rheoliadau Adeiladu i Gymru, gallwn bellach bennu safonau newydd ar 

gyfer adeiladau newydd. Rydym yn ceisio gwella perfformiad ynni’r amgylchedd adeiledig 
a’i allu i wrthsefyll y newid yn yr hinsawdd. Cynhelir ymgynghoriad ar Ran L y Rheoliadau 
Adeiladu ym mis Ebrill 2012 (Domestig) ac ym mis Awst 2012 (Annomestig).

12.49   Lluniwyd proses ar gyfer datblygu Cynlluniau Ymaddasu Sectorol a bydd yn cael ei threialu 
yn ystod gwanwyn 2012 fel rhan o’r portffolio Tai, Adfywio a Threftadaeth.

Cam Gweithredu 15: Adolygu gallu’r seilwaith trafnidiaeth i wrthsefyll effeithiau’r 
newid yn yr hinsawdd a datblygu rhaglen i fynd i’r afael â’r risgiau 

12.50   Un o ganlyniadau tymor hir Strategaeth Trafnidiaeth Cymru yw system drafnidiaeth sy’n 
ymaddasu i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd.

12.51   Rydym yn gwneud cynnydd mewn nifer o feysydd:

•	 Bioamrywiaeth: Yn 2004 cyhoeddwyd Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Cefnffyrdd 
gyda’r nod o fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i ddiogelu a gwella ein hamgylchedd 
naturiol amrywiol a’i gynorthwyo i allu i ymaddasu i effeithiau tebygol y newid yn 
yr hinsawdd

•	 Draenio: Ar hyn o bryd rydym yn diweddaru ein cofnodion o asedau draenio ar y 
rhwydwaith cefnffyrdd a chynnal rhestr o’r ardaloedd ar draws y rhwydwaith sydd wedi 
cael llifogydd neu sydd mewn perygl sylweddol o gael llifogydd fel y gellir gweithredu 
mesurau lliniaru yn y tymor byr neu ganolig, tan y gellir gwneud gwaith parhaol i fynd 
i’r afael â’r broblem. Mae cynlluniau newydd yn cael eu cynllunio gan ddefnyddio 
canllawiau arfer gorau ar atebion ar gyfer draenio cynaliadwy. 

•	 Ansawdd Dŵr: Ar hyn o bryd rydym yn nodi pob gofer draenio ar y rhwydwaith 
cefnffyrdd, asesu’r posibilrwydd ei fod yn llygru cyrsiau dŵr a pharatoi rhaglen 
flaenoriaeth o waith unioni er mwyn cydymffurfio â’r rheoliadau ansawdd dŵr a nodir 
yn Rheoliadau Amgylchedd Dŵr (Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr) 
2003 erbyn y dyddiad gofynnol yn 2015.

•	 Safonau Dylunio a Chanllawiau Ysgrifenedig: Caiff y rhwydwaith cefnffyrdd yng 
Nghymru ei weithredu, ei gynnal a’i wella yn unol â’r Llawlyfr Dylunio Ffyrdd a 
Phontydd. Mae’r safonau hyn yn cael eu diweddaru’n gyson er mwyn sicrhau eu bod yn 
adlewyrchu arfer gorau mewn perthynas â’r newid yn yr hinsawdd, rheoli’r amgylchedd 
a chynaliadwyedd.
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Cam Gweithredu 16: Adolygu Cynlluniau Rheoli Traethlinau

12.52   Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y pedwar Cynllun Rheoli Traethlinau drafft a bydd 
Llywodraeth Cymru yn eu cymeradwyo erbyn diwedd 2012.

Cam Gweithredu 17: Archwilio canlyniadau’r newid yn yr hinsawdd ar gyfer yr 
amgylchedd hanesyddol 

12.53   Mae effeithiau posibl y newid yn yr hinsawdd ar amgylchedd hanesyddol Cymru yn cael 
eu hystyried ar hyn o bryd gan Grŵp yr Amgylchedd Hanesyddol sy’n ystyried y bygythiad 
i amrywiaeth ehangach o asedau hanesyddol gan gynnwys parciau a gerddi hanesyddol, 
adeiladau hanesyddol a Henebion Cofrestredig. Bydd yr astudiaeth hon yn ystyried effaith 
y risg o lifogydd, tymheredd sy’n newid, mwy o law, erydu arfordirol, gwlyptiroedd yn 
sychu a phroblemau eraill a ddaw o ganlyniad i’r newid yn yr hinsawdd fydd yn effeithio ar 
asedau hanesyddol. Bydd cam cyntaf canlyniadau’r astudiaeth ar gael ym mis Mai 2012.

Cymunedau
Cam Gweithredu 18: Cynnwys ymaddasu ym mhrosesau gweithredol 
awdurdodau lleol

12.54   Mae paragraffau 12.19-12.22 yn disgrifio’r gweithgareddau sydd ar waith mewn perthynas 
ag awdurdodau lleol.

Cam Gweithredu 19a: Rhoi gwybod i sefydliadau cymunedol a thrydydd sector am 
effeithiau a chanlyniadau’r newid yn yr hinsawdd 

Cam Gweithredu 19b: Cefnogi a galluogi prosiectau cymunedol a thrydydd sector 
sy’n helpu eu cymunedau i ymaddasu i’r newid yn yr hinsawdd 

Cam Gweithredu 19c: Cynorthwyo sefydliadau cydraddoldeb a hawliau dynol i nodi 
a deall goblygiadau ymaddasu i’r newid yn yr hinsawdd i gyfiawnder cymdeithasol

12.55   Llynedd, mewn partneriaeth â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, cynhaliodd 
Llywodraeth Cymru bedwar digwyddiad ledled Cymru i geisio cynyddu gallu cymunedau 
i wrthsefyll effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Daeth dros 100 o bobl iddynt ac roedd y 
digwyddiadau’n ystyried sut byddai effeithiau a chanlyniadau’r newid yn yr hinsawdd 
yn effeithio ar y sefydliadau a’r cymunedau yr oeddent yn gweithio ynddynt. Roedd y 
digwyddiadau’n ceisio ymgysylltu â’r sector a chynyddu ei allu drwy ddatblygu cynlluniau 
ymaddasu.

12.56   Yn y dyfodol byddwn yn ystyried ymaddasu drwy waith treialu sy’n targedu cymunedau 
difreintiedig gan ddefnyddio dull sy’n seiliedig ar ardaloedd. Mae’r rhaglen hon yn cael ei 
datblygu ar hyn o bryd.

12.57   Rydym wedi integreiddio’r broses o ymaddasu mewn cynlluniau ariannu grantiau fel 
y Grant i Gefnogi Byw’n Gynaliadwy a Chronfa’r Loteri Fawr, er mwyn annog mwy o 
sefydliadau a chymunedau i gynnal prosiectau ymaddasu. Rydym wedi gofyn i’r Gronfa 
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Loteri Fawr, sefydliad sy’n cyflenwi’r gronfa Cyfrifon Segur, i ganolbwyntio ar brosiectau 
ymaddasu yn y gymuned wrth ddyrannu grantiau. Bydd y rhaglen waith yn cael ei 
chyhoeddi yn ddiweddarach yn ystod 2012.2.

12.58   Llynedd, cynhaliwyd seminar ymchwil ar y cyd â Sefydliad Joseph Rowntree. Roedd y 
digwyddiad hwn ar gyfer swyddogion polisi, sefydliadau trydydd sector ac awdurdodau 
lleol a’i nod oedd lledaenu gwaith ymchwil diweddaraf y DU am faterion cyfiawnder 
cymdeithasol er mwyn galluogi’r cynrychiolwyr i ystyried y newid yn yr hinsawdd a 
materion cyfiawnder cymdeithasol yn eu gwaith.

12.59   Rydym wedi penderfynu cynnal gweithgareddau o’r math hyn yng Nghymru bob 
blwyddyn, gyda Sefydliad Joseph Rowntree a sefydliadau academaidd Cymru.  

Cam Gweithredu 20: Codi Ymwybyddiaeth o berygl llifogydd

12.60   Cwblhawyd adolygiad annibynnol o godi ymwybyddiaeth a gweithgareddau ymgysylltu 
â’r cyhoedd ledled Cymru ym mis Hydref 2011. Yn ogystal, ym mis Tachwedd 2011, 
cwblhawyd adolygiad o’r tair astudiaeth beilot a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfer codi ymwybyddiaeth ac fe’i cyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2011. Cyhoeddwyd pecyn 
cymorth arfer gorau ar gyfer codi ymwybyddiaeth ac ymgysylltu â’r cyhoedd ym mis 
Hydref 2011. Mae’r pecyn cymorth hwn ar gyfer awdurdodau lleol yn bennaf ond gellir 
ei ddefnyddio’n ehangach.

12.61   Sefydlwyd gweithgor ar gyfer Cymru a Lloegr i ystyried y broses o gyfleu perygl llifogydd 
mewn perthynas â safleoedd carafannau a gwersylla a lluniodd ei adroddiad cyntaf ym mis 
Tachwedd 2011. Byddwn yn sefydlu polisi ar gyfer gweithredu argymhellion yr adroddiad 
a gafwyd gan y gweithgor safleoedd carafannau a gwersylla erbyn mis Ebrill 2012.

12.62   Byddwn yn nodi gofynion y rhai sydd wedi dioddef llifogydd a’r rhai sydd mewn perygl 
o lifogydd o ran cyngor a chymorth erbyn mis Mai 2012 gan obeithio sefydlu gwasanaeth 
tebyg i’r Fforwm Llifogydd Cenedlaethol yn Lloegr.

Cam Gweithredu 21: Datblygu Partneriaeth Newid Hinsawdd 
gyda Mbale, Uganda a rheoli’r gwaith o gyflawni’r canlyniadau 
y cytunwyd arnynt
12.63   Dewiswyd Cymru ac ardal Mbale yn Uganda ar gyfer treialu prosiect Rhaglen Ddatblygu’r 

Cenhedloedd Unedig - Gweithredu Tiriogaethol ar y Newid yn yr Hinsawdd. Mae’r prosiect 
hwn yn defnyddio arbenigedd Cymru i ddatblygu Cynllun Hinsawdd Tiriogaethol 
Integredig ar gyfer Mbale, a fydd yn cael ei ddefnyddio i geisio sicrhau cyllid rhyngwladol 
i helpu ardal Mbale i ymaddasu i’r newid yn yr hinsawdd. Penodwyd Prifysgol Morgannwg 
yn ymgynghorwyr ar gyfer Grŵp Llywio Cymru a threfnwyd lleoliadau gwaith i bedwar 
arbenigwr hyd yn hyn ac mae rhagor o leoliadau i arbenigwyr o Gymru wedi’u clustnodi.
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Iechyd
Cam Gweithredu 22: Gweithredu a phrif ffrydio’r Cynllun Tywydd Poeth i Gymru 
2009: ‘Fframwaith ar gyfer Paratoi ac Ymateb’

12.64   Cafodd y Cynllun Tywydd Poeth i Gymru ei baratoi ar gyfer haf 2009, ac fe’i haddaswyd 
yn ôl yr angen ar gyfer hafau 2010 a 2011. Cyn cyfnodau o dywydd poeth, rydym yn 
ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol a’u hysbysu bod y Cynllun Tywydd Poeth i Gymru 
ar waith ac ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru rhwng 1 Mehefin a 15 Medi bob blwyddyn. 
Bydd y dull hwn yn parhau dros y blynyddoedd nesaf.

Cam Gweithredu 23: Gweithredu Cynllun Gweithredu Ymaddasu i’r Newid yn yr 
Hinsawdd ar gyfer Iechyd 

12.65   Mae’r Cynllun Gweithredu Ymaddasu i’r Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer Iechyd wedi cael 
ei weithredu a chaiff y wybodaeth ddiweddaraf am y camau gweithredu ei hadrodd cyn 
cyfarfodydd chwe-misol y Gweithgor ar y Newid yn yr Hinsawdd ac Iechyd . O’r 21 o gamau 
gweithredu a nodwyd yn y Cynllun Gweithredu, mae gan 81% statws “GWYRDD” (naill ai 
wedi’u cwblhau neu ar waith) ac mae gan 19% statws “AMBR” (y gwaith wedi’i gychwyn 
ond mae ychydig o oedi). Yn achos y camau gweithredu “AMBR”, mae’r oedi o ganlyniad 
i amgylchiadau sydd y tu hwnt i reolaeth y Gweithgor ond nid yw’r oedi yn destun pryder 
ar hyn o bryd. Yn dilyn cyhoeddi Asesiad o Risgiau Newid Hinsawdd, mae’r Cynllun 
Gweithredu Ymaddasu i’r Newid yn yr Hinsawdd ar gyfer Iechyd yn cael ei adolygu ar hyn 
o bryd.

Busnes a Thwristiaeth

Cam Gweithredu 24: Darparu cyngor ar ymaddasu i fusnesau

12.66   Rydym yn darparu cyngor a chymorth i Fusnesau Bach a Chanolig trwy ein Gwasanaeth 
Gwybodaeth Entrepreneuriaeth a Busnes a thrwy wefan Busnes Cymru.

12.67   Rydym yn cydnabod pwysigrwydd twristiaeth yng Nghymru a’r her sy’n wynebu’r 
diwydiant yn sgil y newid yn yr hinsawdd. Rydym wedi datblygu gwybodaeth benodol 
ar gyfer busnesau twristiaeth i’w helpu i ymateb i’r her mewn dull cynaliadwy. 
Mae’r pecyn cymorth twristiaeth gynaliadwy ar-lein yn enghraifft o hyn yn ogystal 
â’r mentrau eraill sydd ar y gweill fel rhan o’n Fframwaith Twristiaeth Gynaliadwy. 
Mae’r gwaith a wnaethpwyd hyd yn hyn yn cynnwys:

•	Effeithiau’r newid yn yr hinasawdd ar gyrchfannau twristiaeth;

•	Allyriadau o’r diwydiant twristiaeth; 

•	Mesurau ac arferion ymaddasu a lliniaru; a

•	Astudiaethau achos ymarferol. 
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13.1   Bydd oddeutu traean o’r allyriadau sydd wedi’u cwmpasu gan y targed 3% yn cael eu 
cyflawni drwy weithredu mesurau yng Nghymru y mae Llywodraeth y DU yn gyfrifol 
amdanynt. Mae Cynllun Carbon Llywodraeth y DU, a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2011, 
yn nodi cynlluniau’r Llywodraeth ar gyfer cyflawni’r gostyngiadau o ran allyriadau yr 
ymrwymwyd iddynt yn y pedair cyllideb garbon cyntaf, ar lwybr sy’n gyson â chyflawni 
targed 2050 Llywodraeth y DU o leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr 80% yn erbyn llinell 
sylfaen 1990.

13.2   Mae Cynllun Carbon y DU yn dwyn ynghyd strategaeth y Llywodraeth i leihau allyriadau 
nwyon tŷ gwydr ac yn cynnwys camau gweithredu a cherrig milltir ar gyfer y pum mlynedd 
nesaf a manylion y pecyn o bolisïau sydd â’r nod o leihau allyriadau er mwyn cyflawni’r tair 
cyllideb garbon gyntaf a chymell datblygu a defnyddio’r portffolio o dechnolegau sydd eu 
hangen i sicrhau bod y DU ar y trywydd iawn i gyflawni targedau 2050.

13.3   Bydd polisïau cartref fel y Fargen Werdd, y Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy, cyflwyno 
Mesuryddion Deallus a Lwfansau Cyfalaf Uwch yn raddol yn cyfrannu at gyflawni’r targed 
3% yma yng Nghymru.

13.4   Yn ei drydydd Adroddiad Cynnydd i Senedd San Steffan, a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 
2011, adroddodd y Pwyllgor ar y Newid yn yr Hinsawdd bod tueddiadau allyriadau 
gwaelodol yn ystod 2010 yn gymharol wastad. Dangosodd dadansoddiad o ddangosyddion 
perfformiad Llywodraeth y DU gynnydd cymysg wrth weithredu mesurau lleihau. Er bod yr 
allyriadau yn parhau yn llawer is na therfyn y gyllideb gyntaf, gwelodd y Pwyllgor y byddai 
angen cyflymu’r broses o leihau allyriadau os yw’r cyllidebau carbon am gael eu cyflawni 
yn y dyfodol. Amlygodd yr adroddiad rai polisïau allweddol i sbarduno’r broses hon, gan 
gynnwys Diwygio’r Farchnad Drydan a’r Fargen Werdd. 

Safbwynt Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd
13.5   Argymhellodd Comisiwn Cymru bod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod Cymru yn barod ar 

gyfer y Fargen Werdd drwy sicrhau bod mecanweithiau ariannu priodol yn eu lle i gefnogi 
strwythurau a chyfathrebu â pherchnogion tai a busnesau.

Ymateb Llywodraeth Cymru

13.6   Menter dan arweiniad Llywodraeth y DU yw’r Fargen Werdd sy’n deillio o’r mecanweithiau 
cyllid, a arweinir gan y farchnad yn bennaf, a sefydlwyd yn sgil Deddf Ynni 2011. Ei nod 
yw sefydlu fframwaith ariannu newydd a fydd yn galluogi i gwmnïau preifat gynnig 
gwelliannau effeithlonrwydd ynni i ddefnyddwyr yn eu cartrefi, mannau cymunedol a 
busnesau. Drwy wneud hynny mae’n ceisio goresgyn rhai rhwystrau ariannol sy’n atal pobl 
rhag gweithredu mesurau effeithlonrwydd ynni heb orfod wynebu costau ymlaen llaw.

13.7   O ystyried natur y fenter o ran cael ei harwain gan y farchnad, bydd y rhan fwyaf o’r galw 
amdani yn cael ei sbarduno gan y farchnad ei hun, heb i’r llywodraeth orfod buddsoddi 
mewn marchnata. Yn hytrach, bydd y rhan fwyaf o’r gwaith marchnata a’r costau sy’n 
gysylltiedig â hynny yn cael eu hysgwyddo gan y rhai sy’n rhan o’r farchnad, e.e. Darparwyr 
y Fargen Werdd, Cynghorwyr, Gosodwyr a chwsmeriaid yn y pen draw.

Pennod 13   Sylwebaeth ar gyflawni 
mesurau’r DU yng Nghymru
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13.8     Mae’r Fargen Werdd yn cynnig cyfleoedd penodol i Gymru, sef cymorth i’r gadwyn 
gyflenwi’n bennaf er mwyn sicrhau ei bod mewn sefyllfa i gymryd rhan yn y farchnad, 
gan sicrhau y gall awdurdodau lleol ac eraill yng Nghymru wneud penderfyniadau 
gwybodus am y rôl y maent am ei chymryd yn y Fargen Werdd. Hyd yma, mae Llywodraeth 
Cymru wedi cynnal rôl alluogi, gan godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd a chaniatáu i 
ddarpar gyfranogwyr yn y farchnad benderfynu a ydynt am gymryd rhan.

13.9     Ymatebodd Llywodraeth Cymru i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar y Fargen Werdd, 
a ddaeth i ben ym mis Ionawr. Roedd y materion a godwyd gan Lywodraeth Cymru yn 
canolbwyntio ar: diogelu defnyddwyr; y cysylltiadau rhwng rhaglenni Llywodraeth Cymru, 
Nyth ac arbed; ffocws Rhwymedigaeth y Cwmnïau Ynni (ECO) newydd a’r angen i reoli a 
datblygu’r gadwyn gyflenwi.

13.10   O ran yr ECO, mae Llywodraeth Cymru yn parhau â’i thrafodaethau â’r Adran Ynni a Newid 
Hinsawdd er mwyn sicrhau bod Cymru yn manteisio i’r eithaf ar ei chyfran o ECO ac yn 
gallu cysoni ein rhaglenni ein hunain, Nyth ac arbed, ochr yn ochr ag ECO.
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                  Rhagfyr   3ydd Adroddiad Blynyddol y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd

                  Hydref    2il Adroddiad Cynnydd Blynyddol Llywodraeth Cymru ac 
adnewyddu’r Cynlluniau Cyflenwi ar gyfer Lleihau Allyriadau  
ac Ymaddasu

             Medi   Cyngor Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd i Lywodraeth Cymru

        Gorffennaf   Ffigurau Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr y DU wedi’i Dadgyfuno ar 
gyfer 2011 (er mwyn galluogi asesu perfformiad 2011 yn erbyn  
y targed 3%)

  Chwefror  Ymateb Llywodraeth Cymru i 2il Adroddiad y Comisiwn

14.1   Bydd adroddiadau gan Lywodraeth Cymru yn y dyfodol a fydd yn asesu cynnydd tuag at 
ein hymrwymiadau newid hinsawdd yn defnyddio’r dangosyddion perfformiad a ddisgrifir 
yn yr adroddiad hwn ac a nodir yn fanwl yn yr Atodiad Technegol cysylltiedig. Bydd yr 
adroddiadau hyn yn adlewyrchu perfformiad mewn perthynas â data’r rhestr allyriadau 
diweddaraf sydd ar gael er mwyn i ni allu asesu cynnydd wrth gyflawni ein targedau lleihau 
allyriadau. Bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud datganiad yn ystod yr hydref i gadarnhau 
llinell sylfaen allyriadau 2006-10 er mwyn gallu mesur ein targed 3% a thargedau sectorol 
cysylltiedig yn ei herbyn.

14.2   Bydd adroddiad cynnydd blynyddol nesaf Llywodraeth Cymru yn cael ei gyhoeddi yn 
hydref 2013 a bydd yn adlewyrchu perfformiad allyriadau gwirioneddol yn y flwyddyn 
darged gyntaf, sef 2011. Bydd yr adroddiad hwn yn ymateb i gyngor yn y dyfodol gan 
Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd a’r Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd. Ar yr 
un pryd, bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi Cynlluniau Cyflenwi newydd ar gyfer Lleihau 
Allyriadau ac Ymaddasu.

14.3   Mae Ffigur 11 yn nodi’r amserlen ddangosol ar gyfer cyhoeddi adroddiadau yn y dyfodol.

Ffigur 12
Amserlen ddangosol ar gyfer adroddiadau blynyddol Llywodraeth Cymru yn y 
dyfodol, ffigurau allyriadau cysylltiedig a her a chyngor annibynnol

Pennod 14   Adroddiadau gan Lywodraeth 
Cymru yn y dyfodol

                              Rhagfyr   4ydd Adroddiad Blynyddol y Comisiwn ar y Newid  
yn yr Hinsawdd

                         Hydref     3ydd Adroddiad Cynnydd Blynyddol Llywodraeth     
Cymru

                    Medi   Cyngor Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd i  
Lywodraeth Cymru

              Gorffennaf   Ffigurau Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr y DU wedi’u 
Dadgyfuno ar gyfer 2012

         Chwefror:  Ymateb Llywodraeth Cymru i 3ydd Adroddiad y Comisiwn

2014

2013

               Rhagfyr  2il Adroddiad Blynyddol y Comisiwn ar y Newid yn yr Hinsawdd
       Tachwedd   Datganiad Llywodraeth Cymru yn cadarnhau llinell sylfaen allyriadau  

2006-10 mewn perthynas â’r targed 3%
        Hydref   Cyngor Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd i Lywodraeth Cymru
   Medi  Ffigurau Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr y DU wedi’i Dadgyfuno ar gyfer 2010      
Mawrth  Adroddiad Cynnydd Blynyddol 1af Llywodraeth Cymru

2012

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•			

•
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