
Agenda - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
Lleoliad:
Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd
Dyddiad: Dydd Llun, 18 Tachwedd 
2019
Amser: 12.45

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a:
Fay Bowen
Clerc y Pwyllgor
0300 200 6565 
SeneddArchwilio@cynulliad.cymru

------

(Rhag-gyfarfod) 
(12.45 - 13.00)

(Ar 11 Tachwedd 2019, cytunodd y Pwyllgor ar gynnig o dan Reol 
Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o Eitem 1 y 
cyfarfod hwn.) 

1 Craffu ar Gyfrifon 2018-19 - Comisiwn y Cynulliad: Trafod yr 
Adroddiad Drafft
(13.00 - 13.40) (Tudalennau 1 - 9) 
PAC(5)-29-19 Papur 1 – Adroddiad Drafft

2 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
(13.40)  

3 Papur(au) i'w nodi
(13.40)  

3.1 Craffu ar Gyfrifon 2018-19: Llythyr oddi wrth yr Ysgrifennydd Parhaol, 
Llywodraeth Cymru (7 Tachwedd 2019)

(Tudalennau 10 - 13) 

4 Rheoli gwastraff: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru
(13.45 - 15.15) (Tudalennau 14 - 49) 
Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil
PAC(5)-29-19 Papur 2 – Llywodraeth Cymru

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



Andrew Slade – Cyfarwyddwr Cyffredinol Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth 
Naturiol, Llywodraeth Cymru
Gian Marco Currado - Cyfarwyddwr Amgylchedd a’r Môr, Llywodraeth Cymru
Rhodri Asby - Dirprwy Gyfarwyddwr Gwastraff ac Effeithlonrwydd Adnoddau, 
Llywodraeth Cymru
Dr Andy Rees - Pennaeth y Cangen Strategaeth Wastraff, Llywodraeth Cymru

5 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 
cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:
(15.15)  
Eitemau 6 & 7 ac Eitemau 1 & 2 o gyfarfod 25 Tachwedd 2019

6 Rheoli gwastraff: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
(15.15 - 15.30)  

7 Maes Awyr Caerdydd: Trafod y Llythyr oddi wrth Llywodraeth 
Cymru (30 Hydref 2019)
(15.30 - 16.00) (Tudalennau 50 - 53) 
PAC(5)-29-19 Papur 3 – Llythyr oddi wrth Llywodraeth Cymru



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Shan Morgan  
Ysgrifennydd Parhaol 
Permanent Secretary 
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Gwefan ● Website: www.gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn 
Gymraeg yn arwain at oedi.  Dilynwch y ddolen i gael arweiniad ar sut fyddwn yn trin a defnyddio'ch data, yn unol â'r Rheoliadau Diogelu Data 
Cyffredinol.  https://gov.wales/about/welsh-government-privacy-notice/?skip=1&lang=cy 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in 
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Nick Ramsay, AM 
Chair, Public Accounts Committee 
National Assembly for Wales 
Cardiff Bay 
CF99 1NA 

07 Tachwedd 2019 

CRAFFU AR GYFRIFON 2018-19 
LLYWODRAETH CYMRU - CRAFFU CYFFREDINOL AR GYFRIFON 

Ysgrifennaf atoch yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, a gynhaliwyd ar 21 
Hydref 2019, pan gytunais i ddarparu rhagor o wybodaeth am y canlynol: 

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y trafodaethau dwyochrog sydd 
wedi'u hamserlennu ar gyfer mis Tachwedd ynghylch Cyfrifon Datblygu Gwledig 
Cronfeydd Amaethyddol Ewrop  

Byddwn yn rhoi diweddariad pellach i'r Pwyllgor ymhellach at y trafodaethau 
dwyochrog.  

Ddarparu gwybodaeth bellach ynghylch maint y golled yn 2018-19 o ran stociau o 
gyffuriau a gyrhaeddodd eu dyddiad dod i ben cyn eu defnyddio; a holi a fyddai 
wedi bod yn bosibl defnyddio’r cyffuriau hyn rhywle arall cyn iddynt gyrraedd y 
dyddiad hwnnw, gan gynnwys pam yr oedd y ffigurau ar gyfer cyffuriau felly a 
waredwyd yn uwch nag mewn blynyddoedd blaenorol? 

2018/19 – Cost gwaredu meddyginiaethau ffliw pandemig i Gymru, sydd heb eu 
defnyddio:  

Cost y meddyginiaethau ffliw pandemig a waredwyd heb eu defnyddio ar gyfer 2018/19 
oedd £7.550m, sydd wedi ei rannu fel a ganlyn: 

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-29-19 PTN1 
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 £7miliwn ar gyfer y cyffur gwrthfeirysol zanamivir (Relenza); 

 £100,000 ar gyfer y cyffur gwrthfeirysol oseltamivir (Tamiflu); 

 £450,000 ar gyfer gwrthfiotigau.    

 
Beth yw’r rheswm pam y mae cost y cyffuriau a waredwyd heb eu defnyddio yn uwch 
nag mewn blynyddoedd blaenorol?        
 
Y rheswm pam yr oedd cost y cyffuriau hyn yn uwch yn 2018/19 oedd oherwydd y £7m 
ar gyfer y cyffur gwrthfeirysol Relenza. Cafodd y cyffur hwn ei brynu yn 2008/9, a 
hwnnw oedd y rhan fwyaf o’r stoc wreiddiol o gyffuriau gwrthfeirysol a brynwyd i Gymru 
fel rhan o’r rhaglen parodrwydd am ffliw pandemig a oedd ar waith ar draws y DU. Mae’r 
cyffuriau gwrthfeirysol hyn wedi bod yn rhan bwysig o’r ymgais i sicrhau ein diogelwch 
dros y deng mlynedd diwethaf, ond bellach maent wedi mynd heibio i’w dyddiad dod i 
ben, ac ni fyddai’n bosibl eu defnyddio os byddai pandemig o’r ffliw yn digwydd.    
 
A allai'r meddyginiaethau fod wedi cael eu defnyddio cyn iddynt gyrraedd eu dyddiad 
dod i ben? 
 
Nid yw’r cyffuriau gwrthfeirysol hyn, hy Relenza a Tamiflu, yn cael eu defnyddio’n 
helaeth yn y GIG i drin ffliw tymhorol, felly ni chafwyd cyfle i ailgylchu’r cyffuriau hyn. 
 
Mae’r cyffuriau gwrthfiotig hyn a waredwyd heb eu defnyddio yn gysylltiedig â’n stoc 
pandemig ar gyfer gofal eilaidd. Yn unol â stiwardiaeth wrthficrobaidd effeithiol, ac er 
mwyn osgoi ymwrthedd i gyffuriau, nid yw’r mathau hyn o wrthfiotigau ond yn cael eu 
cadw ar gyfer nifer bach o gyflyrau penodol, ac mae’n rhaid iddynt gael eu hawdurdodi 
gan ficrobiolegydd ymgynghorol cyn y ceir eu defnyddio. Felly, os nad yw pandemig o 
ffliw yn digwydd, y tebygolrwydd yw y bydd y stoc o feddyginiaethau’n cyrraedd eu 
dyddiad dod i ben heb gyfle i’w hailgylchu drwy eu defnyddio mewn modd mwy 
cyffredinol. Serch hynny rydym yn ailgylchu stoc ar lefel y DU, sef drwy’r cyflenwadau 
gwrthfiotig ar gyfer gofal sylfaenol. 
 
Hefyd, rhoddwyd ystyriaeth i’r syniad o ailgylchu meddyginiaethau yn union cyn iddynt 
gyrraedd eu dyddiad dod i ben. Er y gallai’r dull gweithredu hwn ymddangos yn 
boblogaidd i raddau, nid yw’n cael ei ddefnyddio yn y DU gan nad yw’n cael ei 
gymeradwyo gan Sefydliad Iechyd y Byd oherwydd y cwestiynau dilys sy’n codi 
ynghylch diogelwch. Mae’r logisteg angenrheidiol, y costau gweinyddu ychwanegol, a’r 
ystyriaethau moesegol hefyd yn ffactorau sy’n ein hatal rhag ailgylchu’r 
meddyginiaethau hyn.   
 
Er mwyn sicrhau ei bod yn bosibl ymateb iechyd effeithiol i ffliw pandemig, mae 
Llywodraeth Cymru, a Llywodraethau eraill y DU, yn cadw stociau o feddyginiaethau 
gwrthfeirysol a gwrthfiotig, ac yn cynnal mesurau iechyd eraill y gellid eu defnyddio i 
wrthsefyll pandemig, gan na fyddai’r rhain ar gael yn gyflym pe bai pandemig yn 
digwydd. Mae ffliw pandemig yn parhau yn un o’r prif risgiau cenedlaethol, ac mae risg 
o 4% bob blwyddyn y gallai pandemig o’r fath ddigwydd.   
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Mae lefel y meddyginiaethau sy’n cael eu pentyrru yn seiliedig ar y sefyllfa waethaf y 
byddai’n rhesymol disgwyl y gallai ddigwydd, sef bod hyd at 50% o’r boblogaeth yn 
dioddef o effeithiau clinigol. Roedd papur diweddaru cost-effeithiolrwydd 2015 gan yr 
Adran Iechyd yn cadarnhau bod cynnal cyflenwadau gwrthfeirysol yn seiliedig ar 50% 
yn dal i fod yn gost-effeithiol iawn.   Hefyd defnyddir dull o gaffael sy’n cynnwys y pedair 
gwlad, er mwyn sicrhau gwerth am arian ac i alluogi llywodraethau i elwa ar arbedion 
maint. 
 

 
Anfon manylion pellach ynghylch grant Llywodraeth Cymru ar gyfer nofio am 
ddim i bobl dros 60 oed 

 
Ers i'r grant gael ei chyflwyno yn 2003 Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid o 
£3m y flwyddyn ar gyfer y Fenter Nofio am Ddim ond yn sgil adolygiad cynhwysfawr o'r 
fenter caiff y cyllid hwn ei leihau i £1.5m. 
 
Er bod y fenter wedi cyflawni llawer ers iddi gael ei chyflwyno, yn ôl y data diweddar 
cafwyd gostyngiad sylweddol mewn cyfraddau cyfranogi yn enwedig ymhlith pobl ifanc. 
Er i'r data awgrymu bod cyfraddau ar gyfer pobl dros 60 oed yn fwy cyson, 
amcangyfrifwyd mai dim ond 6% a oedd yn defnyddio'r cynllun. Barnwyd felly, nad oedd 
bellach yn addas i'r  diben nac yn cynnig gwerth am arian.  
 
Cafodd grŵp ei sefydlu o dan arweiniad Chwaraeon Cymru i werthuso'r canfyddiadau 
ac yn dilyn ymgynghori helaeth â rhanddeiliaid cytunwyd bod angen rhoi canolbwynt 
newydd i'r cynllun yn unol â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.  
 
Er y caiff cyllid uniongyrchol i gefnogi'r fenter ei lleihau, bydd hyn yn rhyddhau 
adnoddau i gyflawni dyheadau Llywodraeth Cymru ar gyfer annog poblogaeth Cymru i 
fod yn fwy corfforol egnïol 
 
Er y caiff mwy o bwyslais ei roi ar annog pobl ifanc yn enwedig o ardaloedd o 
amddifadedd cymdeithasol i gymryd rhan, mae pobl dros 60 oed yn dal yn gynulleidfa 
darged, a disgwylir i'r awdurdodau lleol a'u partneriaid cyflenwi ddod o hyd i ffyrdd o 
ddarparu orau ar gyfer y grŵp hwn, a fydd yn cynnwys opsiwn nofio am ddim, gyda 
chynigion atodol yn cynnwys nofio â chymhorthdal a/neu gynigion aml-chwaraeon.  
 
Mater i'r awdurdodau lleol yw cynnig nofio am ddim sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol 
ac mae Llywodraeth Cymru'n annog ei holl bartneriaid cyflenwi i estyn eu cynnig lle 
bynnag y bo modd. Mae'n anochel y bydd y ffordd y rhoddir y cynllun ar waith yn 
amrywio'n lleol, felly gwahoddir defnyddwyr y Fenter i siarad â rheolwyr eu pwll nofio 
lleol i weld sut y bydd newidiadau posibl yn effeithio ar y sesiynau y maent yn eu 
mynychu ac i rannu eu barn.  
 
Gan weithio gyda Chwaraeon Cymru, bydd pob awdurdod lleol yn parhau i adolygu 
adborth gan gyfranogwyr ac yn defnyddio gwybodaeth oddi wrth y cymunedau y maent 
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yn cysylltu â hwy i deilwra sesiynau, lle bo'n briodol, i ddarparu'n well ar gyfer 
anghenion lleol. O ganlyniad, cynhelir adolygiadau rheolaidd gan bartneriaid cyflenwi a 
Chwaraeon Cymru yn ystod cyfnod trosiannol o 18 mis.  
 
 
Anfon gwybodaeth bellach pan fydd yr adroddiad o'r gwerthusiad o'r peilot 
ariannu hyblyg yn cael ei gynhyrchu 
 
Byddwn yn rhoi'r newyddion diweddaraf i'r Pwyllgor am y canfyddiadau a'r argymhellion 
allweddol a wneir yn y gwerthusiad o'r dull ariannu hyblyg pan fydd yr adroddiad ar 
gael.  
 
 
Egluro pam mai 41 % yn unig o'r cyllid a ddyrannwyd o'r Cynllun Datblygu 
Gwledig a oedd wedi'i wario ar Awst 2019 
 
Rydym yn hyderus iawn y caiff cyllideb y Cynllun Datblygu Gwledig ei gwario'n llawn. 
Yn Awst 2019 mae cyfanswm o £664.9m o'r cronfeydd wedi'u hymrwymo, sef 80% o 
wariant y rhaglen gyfan. Mae gennym gynlluniau cadarn ar waith i sicrhau ymrwymiad o 
100% erbyn diwedd 2020.  
 
Mae ein ffigurau diweddaraf yn dangos bod mwy na £342.6m wedi'i wario ar y rhaglen 
hyd yn hyn. Mae hyn yn gyson ar y cyfan â gwledydd eraill gan fod Aelod-
wladwriaethau'r UE wedi tynnu i lawr 42% o'u cyllid, ar gyfartaledd. Rydym yn hyderus y 
bydd y prosiectau a'r rhaglenni'n parhau i wario a gwario cyfanswm y cronfeydd. 
 
Mae'r cyfnod sydd gennym i wario cronfeydd yr UE o gymorth. Er mai rhaglen saith 
mlynedd yw'r Cynllun Datblygu Gwledig, mae'n cael ei gwario dros gyfnod o ddeng 
mlynedd o dan reolau “N+3”. Mae hyn yn golygu y gallwn broffilio gwariant hyd at 2023, 
(a'r tu hwnt ar gyfer cynlluniau fel coedwigaeth). 
 
Mae'r UE yn pennu pob un o dargedau gwario Aelod-wladwriaethau. Roedd y cyntaf yn 
Rhagfyr 2018 ac roedd ar gyfer €123,814,873. Cyflawnodd Llywodraeth Cymru hyn 
ymhell cyn yr amserlen ym mis Tachwedd 2017 sy'n darparu sicrwydd ar ein cynlluniau 
a'n gallu i dynnu cronfeydd yr UE i lawr a'u defnyddio.  

 
 
 
 
 
 
 

Shan Morgan  
Ysgrifennydd Parhaol/ Permanent Secretary 
Llywodraeth Cymru/ Welsh Government 
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Llywodraeth Cymru 

Papur Tystiolaeth cyn Sesiwn Graffu’r Pwyllgor 
Cyfrifon Cyhoeddus – 18.11.2019 

Ymchwiliad i reoli gwastraff 

ADRAN 1: Trosolwg hanesyddol 

Arwain y ffordd 

Mae Cymru wedi ennill enw da yn fyd-eang ar gyfer rheoli gwastraff, yn bennaf 
oherwydd ei statws fel y drydedd wlad orau yn y byd ar gyfer ailgylchu gwastraff 
cartrefi. Cymru hefyd oedd y wlad gyntaf yn y DU i gyflwyno tâl am fagiau siopa, yn 
ogystal â bod yr unig wlad yn y DU i leihau gwastraff bwyd cartrefi’n sylweddol, un 
o’r ychydig wledydd yn y byd sydd â  gwasanaeth casglu gwastraff bwyd cartrefi 
cyffredinol ar wahân bob wythnos, ac mae wedi llwyddo i alluogi consortia o 
Awdurdodau Lleol i gaffael seilwaith ar y cyd ar gyfer trin gwastraff bwyd a gwastraff 
gweddilliol.   

Cefndir 

Cafodd polisïau strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer gwastraff eu hamlinellu am y 
tro cyntaf yn Craff am Wastraff, a gyhoeddwyd yn 2002. Roedd y ddogfen yn sefydlu 
dull gweithredu cynaliadwy ar gyfer rheoli gwastraff, gan gysylltu’n gryf â chynllun 
datblygu cynaliadwy cyffredinol Llywodraeth Cymru bryd hynny, ‘Dysgu Byw’n 
Wahanol’.  

Roedd Craff am Wastraff yn cynnwys polisi ar ‘ddefnyddio adnoddau’n effeithlon’, 
gan bwysleisio’r angen i wneud yn siŵr bod amcanion economaidd ac amgylcheddol 
yn cael eu cyflawni ar yr un pryd.  Roedd yn nodi’r canlynol: ‘er mwyn bod yn hunan-
gynaliadwy’n economaidd, bydd angen casglu deunydd o ansawdd uwch ac o werth 
uwch ar gyfer ailgylchu a chompostio’. Roedd Craff am Wastraff yn cynnwys llawer o 
gamau gweithredu ar gyfer rheoli gwastraff mewn ffordd fwy cynaliadwy. Ymysg y 
rhain roedd sefydlu Rhaglen Weithredu'r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau, y Cynllun 
Craff am Wastraff a nifer o raglenni cymorth i fusnesau. Ymyriad allweddol i helpu 
Awdurdodau Lleol i gyrraedd targedau ailgylchu heriol oedd darparu’r Grant Rheoli 
Gwastraff Cynaliadwy.  

Cynhaliwyd deialog ‘y Cyfeiriad i'r Dyfodol’ rhwng Llywodraeth Cymru ac 
Awdurdodau Lleol o 2007 i 2009, a oedd yn canolbwyntio ar sut gellid cyrraedd 
targedau ailgylchu mwy uchelgeisiol. Ymgynghorwyd ar gynigion ar gyfer strategaeth 
wastraff newydd yn 2009, gan arwain at ddatblygu Tuag at Ddyfodol Diwastraff yn 
2010 a’r Rhaglen Atal Gwastraff a Chynlluniau (gweithredu) Sector ddilynol.  Roedd 
Tuag at Ddyfodol Diwastraff wedi ymgorffori prif nodau a chanlyniadau Cynllun 
Datblygu Cynaliadwy Cymru, ‘Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned’. Roedd yn rhoi 
pwyslais cryf ar atal gwastraff, a’r lefelau uchaf posibl o ailgylchu o ran y gwastraff 
nad oes modd ei atal.  

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-29-19 P2 
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Roedd Tuag at Ddyfodol Diwastraff yn tynnu sylw at y rheidrwydd economaidd ar 
Gymru, sef diogelu’r cyflenwad o adnoddau deunydd crai am bris fforddiadwy er 
mwyn cynnal yr economi a’r ffordd o fyw. Roedd yn nodi y gellid gwella diogelwch 
deunyddiau drwy ddefnyddio deunyddiau’n fwy effeithlon, a hynny drwy atal 
gwastraff a chyfraddau ailddefnyddio ac ailgylchu uchel. Roedd Tuag at Ddyfodol 
Diwastraff hefyd yn pwysleisio’r angen am ailgylchu o ansawdd uchel mewn system 
dolen gaeedig1 (neu ‘uwchgylchu’2), gan dynnu sylw at fanteision system didoli ar 
garreg y drws ar gyfer casglu deunydd eildro er mwyn cyflawni hyn. 
 
Roedd Cynllun y Sector Trefol a’r Glasbrint Casgliadau ategol, a gyhoeddwyd yn 
2011, yn adeiladu ar egwyddorion Tuag at Ddyfodol Diwastraff. Roedd datblygiad 
Cynllun y Sector Trefol yn cydnabod bod angen i Gymru leihau ei defnydd cyffredinol 
o adnoddau a chaffael a defnyddio adnoddau mewn ffordd gyfiawn a moesegol. Pan 
fo gwastraff yn cael ei gynhyrchu, dylid ei baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio neu ei 
ailgylchu gan ddefnyddio dulliau dolen-gaeedig o ansawdd uchel er mwyn lleihau ôl-
traed carbon ac ôl-traed ecolegol cymaint â phosibl.  
 
Roedd y Cynllun hefyd yn nodi’r angen i sicrhau gwell gwerth am arian drwy 
arbedion effeithlonrwydd, a sicrhau rhagor o dryloywder a chywirdeb o ran adrodd ar 
sut a ble mae deunydd yn cael ei ailgylchu. Roedd yn cynnwys amcan i sicrhau 
cysondeb ledled Cymru o ran y math o ddeunyddiau sy’n cael eu casglu i’w 
hailgylchu ac AD gan Awdurdodau Lleol.  Nododd y Cynllun pe bai pob Awdurdod 
Lleol yn casglu set graidd o ddeunyddiau, byddai’n ei gwneud hi’n bosibl 
cyfathrebu’n haws ynghylch y gwasanaethau hyn, gan arwain at ragor o 
ddealltwriaeth a chyfraniad gan y cyhoedd. Byddai hefyd yn caniatáu rhagor o 
gysondeb a lefelau uwch o ran deunyddiau y gellir eu hailgylchu a gyflenwir i 
ailbroseswyr, yn enwedig y rheini yng Nghymru. Byddai hyn yn cefnogi nod 
Llywodraeth Cymru i gynyddu hyfywedd mentrau casglu ac ailbrosesu deunyddiau 
eildro yng Nghymru. Roedd y Cynllun yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn disgwyl 
gweld cydgyfeirio rhwng y gwasanaethau a ddarperir dros amser er mwyn i 
Awdurdodau Lleol allu casglu cymaint o ddeunyddiau â phosibl, a hynny mewn 
ffyrdd sy’n ei gwneud hi’n fwy tebygol y gallant eu cyflwyno i farchnad ailbrosesu 
Cymru a’r DU.  
 
Canlyniad y polisïau a nodir uchod yw bod Cymru, yn yr ugain mlynedd ers 
datganoli, wedi trawsnewid o fod yn wlad a oedd yn ailgylchu llai na 5% o’i gwastraff 
trefol, i fod yn arweinydd rhyngwladol sy’n ailgylchu 63% ohono. 
 
  

                                                
1 Ystyr ailgylchu mewn system ‘dolen gaeedig’ yw pan fydd deunyddiau eildro’n cael eu defnyddio’n barhaus at 
yr un diben neu ddiben debyg – ee potel wydr yn cael ei hailgylchu drwy ei hail-doddi i mewn i botel wydr 
newydd, neu inswleiddio ffeibr gwydr (y ddau yn cymryd lle gwydr crai/silica) sydd, yn ei dro, yn gallu cael ei 
ailgylchu eto drwy ei ail-doddi i'w ddefnyddio yn lle gwydr crai/silica.  
2 Mae ‘uwchgylchu’, ar y cyfan, yn cynnwys deunydd eildro, gyda lefel isel o ynni yn y deunydd, yn cael ei 
ddefnyddio yn lle deunyddiau â lefel uchel o ynni ynddynt mewn cynnyrch sydd ag oes hir fel arfer – er 
enghraifft gwastraff papurau newydd yn cael ei ddefnyddio fel deunydd inswleiddio cellwlos, yn lle defnyddio 
inswleiddio ffeibr gwydr neu sbwng.  
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ADRAN 2: Y strategaeth gwastraff sydd ar y gweill  
 

Y bwriad yw cyhoeddi dogfen ymgynghori ar ddechrau’r flwyddyn i ymgysylltu’n 
weithredol â phobl Cymru ar y llwybr dylai Cymru a Llywodraeth Cymru ei ddilyn er 
mwyn symud i economi gylchol sy’n cadw adnoddau mewn defnydd cyn hired â 
phosibl, ac yn cael gwared ar wastraff.  
 
. Fel rhan o’r ymgynghoriad, bydd angen canolbwyntio ar leihau’r defnydd o 
adnoddau, mynd i’r afael â phlastig defnydd untro, lleihau gwastraff bwyd ymhellach 
ac, ar ôl 2025, cynyddu ailgylchu ymhellach er mwyn cyrraedd y garreg filltir 
hirdymor o ddim gwastraff (ailgylchu 100%) erbyn 2050, fel y nodir yn Tuag at 
Ddyfodol Diwastraff/ Bydd hi’n allweddol hefyd gwneud yn siŵr bod pobl yn gallu 
gwneud y dewisiadau angenrheidiol i leihau ac ailgylchu gwastraff pan fyddant yn 
prynu cynnyrch a gwasanaethau, a gweithio gyda busnesau drwy gyflwyno 
cyfrifoldeb estynedig cynhyrchwyr.  
 
ADRAN 3: Yr Argyfwng Hinsawdd 
 

Mae defnyddio dim mwy na’n cyfran deg o adnoddau’r byd a sicrhau economi fwy 
cylchol – osgoi gwastraff a chadw adnoddau mewn defnydd cyn hired â phosibl – 
hefyd yn allweddol o ran cymryd camau er mwyn datgarboneiddio. Y rheswm 
sylfaenol am hyn yw bod economi carbon isel yn economi gylchol – mae 45% o’r 
allyriadau carbon byd-eang yn dod o’r cynnyrch a’r gwasanaethau rydym yn eu 
defnyddio.3 
 
Mae defnyddio adnoddau’n effeithlon ac economi gylchol yn cyfrannu at leihau 
allyriadau carbon tiriogaethol uniongyrchol, ac allyriadau carbon seiliedig ar 
ddefnydd. Mae carbon corfforedig cynnyrch, neu ôl troed carbon fel y mae’n cael ei 
alw, yn cyfrannu’n helaeth at y newid yn yr hinsawdd ac mae angen mynd i’r afael â 
hyn drwy amnewid deunyddiau a defnyddio llai o ddeunydd, a chynhyrchu llai o 
wastraff.  
 
Mae Cymru’n perfformio’n dda o ran lleihau allyriadau carbon o ganlyniad i’r cynnydd 
sylweddol mewn ailgylchu gwastraff trefol. Roedd argraffiad diweddaraf adroddiad 
Eunomia ar ei ‘Adnodd Mynegai Ailgylchu Carbon’ ar gyfer 2017-184 (sy’n cynnwys 
Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon) yn nodi: “Wales remains by some distance the 
country which achieves the greatest carbon saving per capita from local authority 
recycling.”   
 
ADRAN 4: Atal gwastraff 
 
Roedd Craff am Wastraff a Tuag at Ddyfodol Diwastraff yn canolbwyntio’n gryf ar 
atal gwastraff, ac roedd Rhaglen Atal Gwastraff Llywodraeth Cymru, a gyhoeddwyd 
yn 2013, yn nodi ein dull gweithredu ar gyfer y dyfodol. Ni yw un o’r ychydig wledydd 
yn Ewrop sydd wedi gosod targedau atal gwastraff.  
 

                                                
3 Ellen MacArthur Foundation (2019) Completing the Picture: How the Circular Economy tackles Climate Change 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/completing-the-picture-climate-change  
4 https://www.eunomia.co.uk/carbonindex/ 
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Dyma rai o’r mentrau atal gwastraff mae Llywodraeth Cymru yn eu cefnogi a’u 
hyrwyddo: y tâl am fagiau siopa (y cyntaf yn y DU), lleihau post sothach, compostio 
yn y cartref, cewynnau gellir eu hailddefnyddio, ailddosbarthu gwastraff bwyd (drwy 
gyllid grant FareShare Cymru), cyllid Cynllun Cymunedau’r Dreth Gwarediadau 
Tirlenwi ar gyfer prosiectau atal gwastraff (ee Caffis Atgyweirio ac oergelloedd 
cymunedol), Refill Cymru, Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff, Cynllun Gweithredu Dillad 
Cynaliadwy, ‘Plastics Pact’ a Courtauld (menter wirfoddol gan y diwydiant bwyd).  
 
Erbyn canol y 2000au, roedd y cynnydd blynyddol mewn gwastraff cartrefi a oedd i’w 
weld yn niwedd yr 1990au ac yn gynnar yn y 2000au wedi dod i ben ac wedi 
gwyrdroi (Ffigur 1), er gwaethaf y cynnydd mewn poblogaeth a gwariant cartrefi.  Un 
llwyddiant nodedig yw gostyngiad sylweddol mewn gwastraff bwyd cartrefi rhwng 
2009 a 2015. Cymru oedd yr unig wlad yn y DU i weld gostyngiad sylweddol dros y 
cyfnod hwn.  Mae hyn yn golygu nad tystiolaeth sydd wedi arwain at yr honiad fod 
gosod targedau ailgylchu yn seiliedig ar bwysau yn cynhyrchu mwy o wastraff 
a/neu’n lliniaru yn erbyn lleihau gwastraff.  
 
 
 
Ffigur 1 Cyfanswm gwastraff trefol a chartrefi awdurdodau lleol a gynhyrchwyd yng 
Nghymru (mil tunnell), 2006-07 i 2018-19 
 

 
 
Ffynhonnell: WasteDataFlow; Llywodraeth Cymru, Datganiad Ystadegol Cyntaf, 
Rheoli Gwastraff Trefol mewn Awdurdodau Lleol, 2018-9. 
 
 
Gan edrych i’r dyfodol, bydd angen parhau i ganolbwyntio ar gael gwared ar wastraff 
diangen, gan gynnwys plastig defnydd untro a gwastraff bwyd, ynghyd â lleihau 
gwastraff dillad. Mae gan bob un o’r rhain ôl troed carbon uchel.   
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Rhaid canolbwyntio hefyd ar wella’r data gwastraff a gynhyrchir gan fusnesau a’r 
sector cyhoeddus. Bydd canlyniadau’r arolwg o wastraff Diwydiannol a Masnachol a 
gomisiynwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, yn 
cael eu cyhoeddi yn 2020. Rydym hefyd yn gweithio gyda DEFRA a’r 
gweinyddiaethau datganoledig eraill ar system tracio gwastraff electronig newydd.  
 
 
ADRAN 5: Ailgylchu gwastraff trefol 
 
Trosolwg 
 
Mae ailgylchu’n helpu i leihau allyriadau carbon a mynd i'r afael â’r newid yn yr 
hinsawdd, yn arbed arian, yn creu swyddi ac yn helpu i leihau’r pwysau ar adnoddau 
naturiol y byd. Dros y ddau ddegawd diwethaf rydym wedi gweithio gyda’n 
Hawdurdodau Lleol i lywio a chefnogi newid, gan barchu eu hawl i wneud eu 
dewisiadau eu hunain wrth eu pwysau. Ond er mwyn helpu i sbarduno cynnydd 
ledled Cymru a gwneud yn siŵr bod dinasyddion yn cael gwasanaeth ailgylchu da 
ble bynnag maen nhw’n byw, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau 
ailgylchu statudol sylfaenol i Awdurdodau Lleol.  
 
Cysondeb ac ailgylchu o ansawdd uchel 
 
Mae cynghorau’n gyfrifol am benderfynu ar y gwasanaeth mwyaf addas i’w trigolion 
yn eu barn nhw. Serch hynny, byddai rhagor o safoni o ran casglu ailgylchu ledled 
Cymru’n helpu i wneud ailgylchu’n haws i bawb. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru 
wedi bod yn gweithio gyda chynghorau i'w hannog i fabwysiadu’r system arferion 
gorau a amlinellir yn y Glasbrint Casgliadau, a gyhoeddwyd yn 2011. Mae 
Llywodraeth Cymru hefyd wedi darparu cymorth i gynghorau drwy’r Rhaglen Newid 
Gydweithredol i’w helpu i newid eu system. Erbyn misoedd cyntaf 2021, bydd 
pymtheg o’n cynghorau’n darparu’r un gwasanaeth yn unol â’r Glasbrint Casgliadau. 
 
Datblygwyd y Glasbrint Casgliadau yn dilyn ymchwil helaeth i effeithiolrwydd 
gwahanol systemau casglu deunyddiau eildro. Mae cymariaethau wedi cael eu 
gwneud rhwng costau a manteision cymharol y dulliau didoli ar garreg y drws5, ffrwd 
ddwbl/driphlyg6, a chyd-leoli7.  Casglwyd tystiolaeth gan y diwydiant ailbrosesu yng 
Nghymru hefyd, yn benodol o’i angen a’i allu i gael gafael ar ddeunyddiau eildro o 
ansawdd uchel.  Fe wnaeth y cwymp pris nwyddau yn 2008-09 dynnu sylw at 
fregusrwydd y farchnad ailgylchu. Ar y pryd, roedd deunyddiau o ansawdd uwch yn 
gallu gwrthsefyll y pwysau ar y farchnad yn well.  O’r dystiolaeth a oedd ar gael, 

                                                
5 Ystyr ‘didoli ar garreg y drws’ yw perchnogion tai yn rhoi deunyddiau sych y gellir eu hailgylchu mewn un neu 
fwy o focsys neu fagiau y gellir eu hailddefnyddio, cyn i’r staff casglu drefnu’r deunyddiau y gellir eu hailgylchu 
yn ôl deunydd a’u rhoi mewn gwahanol focsys yn yr un cerbyd casglu.  
6 Ystyr ‘ffrwd ddwbl/driphlyg’ yw perchnogion tai yn rhoi un neu ddau deunydd ar wahân mewn gwahanol 
fagiau (papur/cardiau mewn un bag neu fin, gwydr mewn un arall – a’r rheini’n cael eu casglu naill ai gan 
gerbydau ar wahân neu eu rhoi mewn gwahanol focsys yn yr un cerbyd), gyda gweddill y deunyddiau y gellir eu 
hailgylchu’n cael eu rhoi gyda’i gilydd mewn bag neu fin arall a’u rhoi mewn cerbyd. Mae’r deunyddiau cymysg 
wedyn yn cael eu trefnu mewn cyfleuster adennill deunydd.  
7 Ystyr ‘cyd-leoli (co-mingling)’ yw perchnogion tai’n rhoi’r holl ddeunyddiau sych y gellir eu hailgylchu mewn 
un bag neu fin, sydd wedyn yn cael ei lwytho ar un cerbyd.  Mae’r deunyddiau wedyn yn cael eu trefnu mewn 
cyfleuster adennill deunydd.  
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daeth Llywodraeth Cymru i’r casgliad mai’r dewis gorau i Gymru fyddai system didoli 
ar garreg y drws, lle mae trigolion yn rhoi deunyddiau sych y gellir eu hailgylchu 
mewn tri bocs ar wahân, sydd wedyn yn cael eu llwytho ynghyd â gwastraff bwyd ar 
un cerbyd aml-adran. Roedd y dystiolaeth yn awgrymu mai’r system hon fyddai’n 
arwain at y canlyniadau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol gorau i Gymru. 
Yn benodol, roedd yn cynhyrchu’r ailgylchu o’r ansawdd uchaf a fyddai’n fwy tebygol 
o gael ei ddefnyddio yng Nghymru yn hytrach na chael ei allforio. Mae system 
bocsys neu fagiau y gellir eu dychwelyd hefyd yn galluogi staff casglu cynghorau i 
ddychwelyd eitemau na ellir eu hailgylchu i berchnogion tai, er mwyn iddynt allu 
dysgu’n gyflym beth mae’r cyngor yn gallu ei ailgylchu ac yn methu ei ailgylchu.   
 
Lefelau ailgylchu uwch 
 
Mae’r gyfradd ailgylchu wedi aros ar yr un lefel dros y tair blynedd, gyda gostyngiad 
o un pwynt canran o 64% yn 2016-17 i 63% yn 2017-18. Er mwyn i Gymru gyrraedd 
ei thargedau yn y dyfodol, bydd rhaid cymryd camau pellach i wella perfformiad. 
 
Roedd y dadansoddiad cyfansoddiadol o Wastraff Trefol Cymru a gyflawnwyd i 
WRAP Cymru gan Resource Futures yn 2015-16, ac a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 
20168, yn dangos y gellir ailgylchu dros hanner y deunyddiau gweddilliol mewn 
casgliadau gwastraff ar garreg y drws (gweler ffigur 2). 
 
Ffigur 2: Cyfansoddiad gwastraff trefol gweddilliol a gasglwyd ar garreg y drws 
 
 
 
 
I fynd i’r afael â’r ffaith fod cyfraddau ailgylchu wedi aros ar yr un lefel ac i gyrraedd y 
targed cyfredol, 70%, mae’n hanfodol annog cartrefi i beidio â rhoi deunyddiau sych 
y gellir eu hailgylchu (papur, cerdyn, plastig, gwydr, metel, tecstilau) a gwastraff 
bwyd yn eu gwastraff gweddilliol.  Gallai llwyddiant yn hyn o beth arwain at gynnydd 
yng nghyfraddau ailgylchu gwastraff trefol a chartrefi. Y rheswm am hyn yw bod y 
dystiolaeth yn dangos pe bai’r holl ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu a'r bwyd yn 
cael eu rhoi yn y bocsys cywir yn lle’r bocs gweddilliol, byddai cyfraddau ailgylchu 
Cymru’n mynd heibio 80%. Ar ben hynny, os bydd mwy o bobl yn defnyddio’r 
gwasanaeth ailgylchu sydd eisoes wedi’i ariannu, bydd costau delio â gwastraff 
gweddilliol yn lleihau.  
 

Ar sail y dystiolaeth hon, mae Rhaglen Newid Ymddygiad wedi cael ei datblygu i 
gynyddu cyfraddau ailgylchu trefol a chartrefi. Cafodd y gwaith o ddatblygu’r rhaglen 
ei oruchwylio gan y Bwrdd Rhaglen Gweinidogol ar gyfer gwastraff sy’n cynnwys 
Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, CLlLC, Rhaglen Weithredu'r Cynllun 
Gwastraff ac Adnoddau (WRAP) a chontractwyr wedi’u caffael. 
 

Mae tair cydran i’r Rhaglen Newid Ymddygiad: 

(a) Darparu gwybodaeth gyfarwyddol glir am y manteision i berchnogion tai yn sgil 
y newidiadau i’r gwasanaeth a hyrwyddo’r manteision hyn, ac annog trigolion i 

                                                
8 http://www.wrapcymru.org.uk/sites/files/wrap/Wales%20Municipal%20Waste%20Composition%202015-
16%20FINAL.pdf  
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roi deunyddiau y gellir eu hailgylchu yn y bin cywir ac nid mewn bocsys 
gwastraff gweddilliol; 

(b) Defnyddio technegau a chyfathrebiadau newid ymddygiad i annog pobl i 
wahanu deunyddiau y gellir eu hailgylchu ar lefel leol, ranbarthol a 
chenedlaethol, gan gynnwys drwy anelu at ei gwneud hi’n annerbyniol yn 
gymdeithasol i gymysgu deunyddiau y gellir eu hailgylchu a gwastraff 
gweddilliol; 

(c) Annog pobl i wahanu deunyddiau y gellir eu hailgylchu o focsys gwastraff 
gweddilliol gan ddefnyddio deddfwriaeth briodol, a gorfodaeth o bosibl. 

 

Mae natur yr ymgyrch yn golygu ei bod hi’n anodd mesur canlyniadau posibl 
ymgyrch newid ymddygiad ymlaen llaw. Ond, er enghraifft, pe bai’r ymgyrch yn 
cynyddu ailgylchu i’r graddau bod hanner y deunyddiau y gellir eu hailgylchu sydd 
mewn gwastraff gweddilliol yn cael eu casglu, byddai hyn yn arwain at gynnydd o 
9.9% yn y gyfradd ailgylchu i dros 72%, gydag arbedion net o fwy na £5.5 miliwn y 
flwyddyn.  Yn y pen draw, pe bai Cymru’n llwyddo i gynyddu ailgylchu i’r graddau 
bod 100% o’r deunyddiau y gellir eu hailgylchu sydd mewn gwastraff gweddilliol yn 
cael eu casglu, fel y dangosir yn ffigur 2, byddai’n arwain at gynnydd o 17.3% yn y 
gyfradd ailgylchu a fyddai’n cyrraedd 80% ar sail data gan WRAP 9.  
 
 
ADRAN 6: Caffael capasiti trin gwastraff bwyd a gwastraff gweddilliol 
 
Ar ôl ugain mlynedd o gynnydd, mae Cymru bellach yn gymdeithas sy’n ailgylchu ar 
lefel uchel gyda seilwaith casglu o ansawdd uchel, seilwaith ailbrosesu datblygedig, 
ac enw da yn fyd-eang. Mae cyfran y gwastraff trefol sy’n cael ei waredu drwy 
dirlenwi wedi gostwng yn sylweddol, gan ddisgyn o 42 y cant yn 2012-13 i 10 y cant 
yn 2018-19 (Ffigur 3).  
 
Ffigur 3: Gwastraff trefol wedi’i anfon i’w drin yn ôl dull rheoli (%), 2012-13 i 2018-19.  

 
 

                                                
9 Effaith Gwahanu Mwy o Wastraff Gweddilliol ar Gostau a Chyfraddau Ailgylchu 
Awdurdodau Lleol, Uned Newid Cydweithredol WRAP, Tachwedd 2018 – 
Dadansoddiad dros dro 
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Ffynhonnell: WasteDataFlow; Llywodraeth Cymru, Datganiad Ystadegol Cyntaf, 
Rheoli Gwastraff Trefol mewn Awdurdodau Lleol, 2018-9. 
 
 
Y prif ffocws dros y degawd a hanner diwethaf oedd gwneud yn siŵr bod y seilwaith 
angenrheidiol yn cael ei roi yn ei le er mwyn ailgylchu a chynhyrchu ynni 
adnewyddadwy o wastraff bwyd cartrefi a gesglir ar wahân, a chynhyrchu ynni 
rhannol adnewyddadwy o wastraff gweddilliol. Mae’r ddau beth yma yn ein helpu ni 
ar ein llwybr i gael gwared ar y defnydd o dirlenwi, sydd ar waelod yr hierarchaeth 
gwastraff gan mai hyn sy’n achosi’r canlyniadau amgylcheddol gwaethaf. Mae’r 
seilwaith newydd hwn hefyd yn helpu i leihau’r allyriadau carbon sy’n gysylltiedig â 
rheoli gwastraff yn sylweddol. Roedd y gwastraff bwyd, gardd a phapur a oedd arfer 
cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi’n cynhyrchu methan pan oeddent yn pydru, sef 
nwy tŷ gwydr niweidiol sy’n fwy cryf o lawer na carbon deuocsid.  
 
Ers cyhoeddi adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru/Swyddfa Archwilio Cymru 
mae Parc Adfer, y cyfleuster Troi Gwastraff yn Ynni sy’n gwasanaethu prosiect 
gwastraff gweddilliol gogledd Cymru, wedi dechrau gweithredu ac mae’n cael ei 
gomisiynu ar hyn o bryd. Mae’r naw contract arall yn parhau i weithredu fel y 
bwriedir. 
 
Gan weithio mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, mae buddsoddiadau strategol 
mewn seilwaith gwastraff yn mynd i’r afael â’r pwysau cynyddol o ran 
fforddiadwyedd, ac yn cynnig atebion tymor hir i wella perfformiad gwasanaethau.    
Wrth symud tuag at cymdeithas ddiwastraff sy’n ailgylchu mwy, bydd yn rhaid 
gwneud penderfyniadau buddsoddi fel rhan o becyn buddsoddiadau sy’n 
synergyddol, yn hytrach na’u gwneud ar eu pen eu hunain. 
 
Mae’r prosiectau newydd sydd wrthi’n cael eu datblygu’n cael eu cynllunio drwy 
bartneriaethau ar y cyd sy’n darparu gwasanaethau rhanbarthol er mwyn cynyddu’r 
raddfa a lleihau’r costau cymaint â phosib.  Mae’r rhaglen newydd wedi nodi buddion 
mynd i’r afael â thri deunydd blaenoriaeth – cynnyrch hylendid amsugnol, pren a 
phlastig.   
 
ADRAN 7: Casgliad 
 
Mae ailgylchu wedi bod yn llwyddiant enfawr yng Nghymru; mae wedi arwain y ffordd 
ac wedi ennill enw da yn fyd-eang. Ond yr her nawr yw cyrraedd y lefel nesaf gyda 
dull gweithredu sy’n adeiladu ar y cynnydd hyd yma, gan gydnabod yr angen i 
ddefnyddio adnoddau’n effeithlon ac atal gwastraff drwy symud i economi gylchol. 
Bydd hyn nid yn unig yn arwain at gyfleoedd economaidd i Gymru, ond hefyd yn 
gwneud cyfraniad sylweddol i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd ac effeithiau 
ehangach defnydd ar fioamrywiaeth fyd-eang.  
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30 Hydref 2019 

Annwyl Gadeirydd, 

Maes Awyr Caerdydd 

Yn ystod y sesiwn tystiolaeth ar Faes Awyr Caerdydd ar 23 Medi, ble yr oeddwn yn bresennol 
gyda’r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, dywedais y busaswn yn ysgrifennu atoch gyda rhagor o 
wybodaeth mewn sawl maes.  O ganlyniad i hynny, cefais lythyr gennych 4 Hydref 2019 yn 
gofyn am eglurhad ar nifer o bwyntiau ychwanegol. Rwyf wedi ateb pob un o'ch pwyntiau  
isod.  

Wrth edrych ar berfformiad ariannol y maes awyr, roedd adroddiad Deloitte yn tynnu sylw at y 
gofynion cyllidol a pherfformiad gwaelodol y busnes yn ogystal ag ystyried telerau taliadau. 
Roedd yr adroddiad yn ystyried strwythur posibl y benthyciad yn y dyfodol a'r hyn fyddai'n 
strwythur masnachol priodol.  

Yr egwyddor y tu ôl i roi benthyciad estynedig o £15.2 miliwn ychwanegol yn 2017 oedd i 
gydgrynhoi y ddyled bresennol a darparu rhagor o arian. Roedd cytundeb diwygiedig y 
benthyciad yn seiliedig ar yr un elfennau sylfaenol â'r benthyciad gwreiddiol, ond yn cynnwys y 
pwyntiau ychwanegol canlynol i sicrhau ei fod ar delerau masnachol priodol; 

 cafodd y llog ei godi yn unol â fframwaith y Comisiwn Ewropeaidd;

 cafodd y cyfamodau eu cynnwys o fewn cytundeb y benthyciad ar gyfer mesur
perfformiad;

 cafodd amserlen ad-dalu ei chynnwys yn seiliedig ar berfformiad realistig y busnes a
fesul cam i sicrhau bod ad-daliadau ar sail llif arian parod realistig;

 roedd y cytundeb yn sicrhau bod y benthyciad yn cyfateb â rhai rhoddwr benthyciadau
masnachol yn hytrach na rhiant gwmni neu is-gwmni. a

 roedd y benthyciad yn cyflwyno rheolaethau ychwanegol dros y cyfleuster i fenthyca.

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus / Public Accounts Committee 
PAC(5)-29-19 P3  
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Eitem 7



 
Yn dilyn y sesiwn tystiolaeth ar y 23 Medi, mae’r Pwyllgor yn ymwybodol bod Gweinidog yr 
Economi a Thrafnidiaeth wedi cytuno i fenthyciad masnachol i'r maes awyr o £21.2 miliwn yn 
ychwanegol.  Bu inni barhau i ddefnyddio'r gwersi a gafodd eu dysgu a gallaf gadarnhau bod 
yr estyniad diweddar a gytunwyd ar gyfer y benthyciad yn seiliedig ar yr un egwyddorion 
sylfaenol â'r benthyciad a gafodd ei gydgrynhoi yn 2017. (Codwyd y mater hwn gennych gyda 
mi yn ystod y sesiwn tystiolaeth â’r Ysgrifennydd Parhaol ar 21 Hydref.  Fel un o’r camau a 
ddaeth o’r sesiwn hwnn, byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i bennu’r rhesymau ar gyfer y 
benthyciad, faint o’r benthyciad blaenorol sydd wedi’i ddefnyddio hyd yma, a thelerau ad-dalu.) 
 
O ran nifer y teithwyr, mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod nad yw’r maes awyr wedi 
cyrraedd y sefyllfa a amlinellwyd yn y cynllun busnes a gytunwyd yn dilyn y prynu yn 2013. 
Mae fodd bynnag nifer o elfennau penodol sy'n dylanwadu ar hyn ac sydd angen eu hystyried 
wrth graffu yn erbyn targedau sydd wedi dod i ben. Mae'r amgylchedd weithredu wedi newid 
yn sylweddol ers i Llywodraeth Cymru brynu'r maes awyr.    
 
Mae Brexit wedi achosi ansicrwydd sylweddol. Mae'r ffaith bod y bunt wedi gwanio wedi 
dylanwadu ar ddewisiadau teithwyr gwyliau wrth iddynt benderfynu a ydynt am deithio dramor 
ar gyfer eu gwyliau. Rydym, yn ddiweddar, wedi gweld gwelliant sylweddol yn y tywydd dros 
fisoedd y gwanwyn a'r haf - gan ei wneud yn fwy deniadol i deuluoedd fynd ar eu gwyliau yn y 
DU yn hytrach na theithio dramor. Mae'r cynnydd ym mhrisiau tanwydd wedi arwain at 
gwmnïau yn cyfuno na ragwelwyd o fewn y diwydiant awyrennau ac mae'r cynnydd hwn mewn 
costau wedi'u trosglwyddo i'r cwsmer drwy brisiau uwch i deithio ar awyrennau. Mae pob un o'r 
ffactorau hyn, ac eraill, wedi cael effaith gyfun sylweddol ar weithgareddau teithwyr awyrennau 
- ac nid yng Nghaerdydd yn unig. 
 
Rydym hefyd wedi gweld newidiadau sylweddol yn y diwydiant awyrennau yn y blynyddoedd 
diwethaf nad oedd yn bosibl eu gweld yn ystod y cyfnod y paratowyd y cynllun busnes ar gyfer 
prynu.  Diolch i'r tîm o arweinwyr yn y maes awyr, rydym yn parhau i fod yn agos iawn at y 
cynllun cychwynnol. Mae'r maes awyr bellach yn croesawu bron i 1.7 miliwn o deithwyr y 
flwyddyn, sy'n dangos twf sylweddol o 65% mewn dim ond chwe mlynedd. 
 
Drwy Holdco, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal trefn fonitro benodol, ar wahân, ac mae 
Bwrdd Holdco yn edrych ymlaen at dderbyn cynllun busnes diwygiedig Maes Awyr Caerdydd 
tuag at ddiwedd y flwyddyn ariannol hon, fydd rydym yn rhagweld yn parhau i gynnig 
amlinelliad o'i gynlluniau ar gyfer twf ac ehangu, yn unol ag uchelgeisiau ei Gynllun Meistr 
2040. 
 
Yn ystod y trafodaethau ar y 23ain Medi, mrwymais i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am 
Rwymedigaeth Gwasanaeth Cyhoeddus Caerdydd i Ynys Môn, Thomas Cook a Llu'r Ffiniau.  
 
Cynhaliwyd adolygiad trylwyr o wasanaeth awyr Caerdydd i Ynys Môn cyn caffael y contract 
presennol. Roedd yr adolygiad, a gynhaliwyd gan arbenigwyr hedfan allanol, yn cynnwys 
amrywiol sefyllfaoedd ar gyfer y gwasanaeth gan gynnwys tynnu'r gwasanaeth yn ôl yn gyfan-
gwbl, cynnal y gwasanaeth ac edrych ar opsiynau twf ac ehangu. Roedd y gwerth i economi 
Cymru yn ystyriaeth allweddol ym mhob rhan o'r astudiaeth. Cafodd yr adroddiad ei gyhoeddi 
ar y tudalennau hedfanaeth ar wefan Llywodraeth Cymru ym mis Ionawr 2018, ac mae'n bosibl 
ei weld yma: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-01/gwaith-teg-cymru.pdf. 
Cyn ail-gaffael unrhyw gontract Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyhoeddus newydd dros bedair 
blynedd, y cynhelir adolygiad trylwyr o'r gwasanaeth i benderfynu a yw ei strategaeth a'i 
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bolisïau yn cyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Mae hefyd yn ofynnol inni gyflwyno 
achos busnes i'r Comisiwn Ewropeaidd bob tro rydym yn gosod Rhwymedigaeth Gwasanaeth 
Cyhoeddus pedair blynedd ar lwybr Caerdydd i Ynys Môn, sy'n pennu manteision economaidd 
y gwasanaeth. Caiff nifer y teithwyr Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyhoeddus ar gyfer y 
flwyddyn ariannol ddiwethaf (1 Ebrill 2018 - 31 Mawrth 2019) eu cyhoeddi hefyd ar wefan 
Llywodraeth Cymru ac mae'n bosibl eu gweld yma: https://llyw.cymru/y-gwasanaeth-awyr-
oddi-mewn-i-gymru-ein-rol?_ga=2.35224033.1915669264.1572352458-
275369678.1569850781. Byddwn yn nodi'r ffigurau diweddaraf ar gyfer teithwyr eto ar 
ddiwedd y flwyddyn ariannol bresennol. Mae nifer y teithwyr yr ydym yn adrodd arnynt, ac yn 
eu cyhoeddi, yn seiliedig ar deithiau gwirioneddol a gymerwyd. Mae'n werth nodi nad yw 
oddeutu 5-10% o deithwyr sy'n archebu tocyn i deithio yn ymddangos ar y diwrnod am ba 
bynnag reswm (mae hyn yn arferol, ac yn enwedig felly ar gyfer gwasanaethau tocyn cost 
isel). Nid oes modd ail-werthu'r seddi hynny, ar gyfer y Rhwymedigaethau Gwasanaeth 
Cyhoeddus. Nid ydym yn caniatáu i'r cwmni hedfa 'or-archebu' yn y modd y mae nifer o 
gwmnïau masnachol yn ei wneud, gan y byddai hyn yn golygu bod risg gwirioneddol o 
orgapasiti o ran y PSO a fyddai'n golygu y byddai'n rhaid i staff y maes awyr wrthod ein 
teithwyr. 
 
O ran y llwybrau a gynigwyd gan Thomas Cook; roedd yn cynnig y 10 gyrchfan ganlynol o  
Gaerdydd: 

 Antalya 

 Dalaman 

 Enfidha 

 Lanzarote 

 Larnaca 

 Palma 

 Reus 

 Rhodes 

 Tenerife 

 Zante 
 
Mae pob un o’r llwybrau uchod yn cael eu gwasanaethu hefyd allan o Gaerdydd gan Tui, ac 
mae gan Palma wasanaethau sy'n cael eu rhedeg gan Vueling. Mae gan Tenerife 
wasanaethau ychwanegol ar hyn o bryd sy'n cael eu cynnal gan Ryanair (tan fis Ionawr). 
 
Yn olaf, buom hefyd yn trafod presenoldeb Llu'r Ffiniau ym Maes Awyr Caerdydd o ran eu 
cynllunio ar gyfer Brexit.  Mae cydweithwyr yn y maes awyr wedi ein hysbysu nad yw Llu'r 
Maes Awyr wedi cynyddu eu presenoldeb parhaol yng Nghaerdydd.  Fodd bynnag, yn ogystal 
â phorthladdoedd eraill, bydd yn cael mynediad at bwll o swyddogion symudol i ddefnyddio eu 
gwasanaethau os digwydd problemau mawr. Mae Llu'r Ffiniau yn ystyried e-glwydi fel rhan 
bwysig o'i gynllunio wrth gefn ar gyfer Brexit, ac mae wedi ehangu defnydd y clwydi i grwpiau 
ychwanegol o ddeiliaid pasbort i liniaru ymhellach y perygl o giwiau mewn meysydd awyr 
amlwg ble y mae nifer fawr o deithwyr. Rydym yn cydnabod y fantais fyddai hyn yn ei olygu i 
Gaerdydd ac roedd yn elfen allweddol ym mhenderfyniad y Gweinidog i ariannu pump o e-
glwydi newydd ar gyfer Pasbortau a gafodd eu gosod a'u lansio yn gynharach eleni, gan 
ddisodli e-glwydi y genhedlaeth gyntaf a osodwyd gan UKG yn y gorffennol. 
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Gadewch imi wybod os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach. 
 
Pob dymuniad da. 
   
Yn gywir 
 
 

 
 
 
Andrew Slade 
Cyfarwyddwr Cyffredinol 
Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol  
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