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Lesley Griffiths AC/AM 
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Caerdydd • Cardiff 
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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.  
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Mike Hedges AC  
Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Materion Gwledig a’r Amgylchedd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru  
Bae Caerdydd  
Caerdydd  
CF99 1NA  

30 Ionawr 2020 

Annwyl Mike, 

Diolch am y gwahoddiad i mi a Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, fy 
nghydweithiwr yn y Cabinet, i fod yn bresennol yn y pwyllgor ar 13 Chwefror i roi tystiolaeth 
i gefnogi eich ymholiad am dlodi tanwydd yng Nghymru.   

Cafodd y targedau statudol ar gyfer dileu tlodi tanwydd yng Nghymru eu cyhoeddi gyntaf yn 
2003 yn Ymrwymiad Tlodi Tanwydd i Gymru.  Cafodd y targedau hyn eu datgan unwaith eto 
yn Strategaeth Tlodi Tanwydd 2010. Y targed oedd cael gwared ar dlodi tanwydd ymhlith 
aelwydydd bregus erbyn 2010; tai cymdeithasol erbyn 2012; a phob aelwyd erbyn 2018, ble 
y bo hynny yn rhesymol ymarferol.  Er nad ydym wedi cyrraedd y targedau hyn, mae’r 
dangosyddion tlodi tanwydd a gyhoeddwyd ym mis Mai a’r dadansoddiad mawnl a 
gyhoeddwyd ym mis Awst yn awgrymu bod lefel tlodi tanwydd yng Nghymru wedi ei haneru 
ers 2008.  Er hynny, mae gormod o bobl yng Nghymru yn parhau i’w chael yn anodd i dalu 
cost cynnal tymheredd boddhaol yn y cartref, ac mae gormod o bobl sy’n byw ar incwm is 
yn cael eu heithrio rhag sicrhau cytundebau gwell o’r farchnad ynni fasnachol bresennol.  
Caiff hyn effaith anghymesur, negyddol ar gartrefi incwm is sy’n byw mewn cartrefi sy’n 
defnyddio ynni yn llai effeithiol.   

Ers 2000, mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi mewn aelwydydd ble y mae pobl wedi 
cael anhawster i dalu am eu hanghenion ynni yn y cartref.  O dan y Cynllun Arbed Ynni yn 
y Cartref sy’n gweithredu rhwng 2001 a 2009, mae mwy na 108,6001 o aelwydydd wedi elwa 
o fesurau arbed ynni.  Mae’r buddsoddiad wedi parhau o dan y Rhaglen Cartrefi Cynnes.

1 Strateaeth i Fynd i’r Afael â Thlodi Tanwydd yng Nghymru 2010 
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O ddiwedd Mawrth 2019, mae buddsoddiad o dros £327 miliwn, sy’n cynnwys buddsoddiad 
gan Gynlluniau Ewropeaidd a Llywodraeth y DU megis y Rhwymedigaeth Cwmni Ynni 
(ECO), wedi’i ddarparu drwy’r Rhaglen Cartrefi Cynnes.  Mae Cynlluniau Nest ac Arbed 
wedi sicrhau bod ynni yn cael ei ddefnyddio yn fwy effeithlon mewn mwy na 55,000 o gartrefi 
yng Nghymru.  Mae dros 129,000 o bobl wedi derbyn cyngor am ddefnyddio ynni’n effeithlon 
drwy’r Rhaglen Cartrefi Cynnes ers 2011.  
 
Yn ogystal â’r Rhaglen Cartrefi Cynnes, rydym hefyd wedi gweithio gyda mentrau 
Llywodraeth y DU megis Cynllun Ehangu y Rhwydwaith Tlawd o ran Tanwydd (FPNES) i 
leihau tlodi tanwydd yng Nghymru.  Mae Llywodraeth y DU yn nodi, o fis Mehefin 20192, bod 
yr hyn a amcangyfrifir yn 100,000 o gartrefi yng Nghymru wedi elwa o 133,000 o fesurau I 
ddefnyddio ynni yn effeithlon wedi’u gosod o dan y cynllun ECO ers 2013.  Rydym hefyd 
wedi buddsoddi i wella bywydau pobl sy’n byw mewn tai cymdeiethasol.  Rydym hefyd wedi 
darparu oddeutu £108 miliwn yn flynyddol i helpu landlordiaid cymdeithasol i sicrhau bod eu 
cartrefi yn helpu i fodloni gofynion y Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS), sy’n cynnwys 
gwelliannau i effeithlonrwydd ynni.  Mae’r £108 miliwn wedi’i rannu rhwng yr un-ar-ddeg o 
Awdurdodau Tai Lleol sydd wedi cadw eu tai cyngor, a deg o landlordiaid cymdeithasol sydd 
wedi’u sefydlu i fod yn gyfrifol am dai cyngor.    
 
Yng Nghymru nid ydym yn gyfrifol am yr holl bethau sy’n dylanwadu ar dlodi tanwydd.  Er 
enghraifft, er ein bod wedi cymryd camau fel Llywodraeth i gynyddu incwm pobl, mae polisi 
Llywodraeth y DU o gyni wedi lleihau incwm cartrefi.  Yn yr un modd, caiff marchnad ynni y 
DU ei rheoleiddio gan Ofgem, a chaiff y polisïau eu penderfynu gan Lywodraeth y DU.  Wrth 
weithio tuag at ein nod o gael gwared ar dlodi tanwydd cyn belled ag y bo’n rhesymol 
ymarferol, rydym wedi canolbwyntio ar yr meysydd ble y gallwn ddylanwadu fwyaf.  
 

 Helpu pobl i ddefnyddio ynni yn fwy effeithlon yn eu cartrefi trwy dderbyn cyngor a 
thrwy osod offer i ddefnyddio ynni yn fwy effeithlon; a  

 Helpu pob i wneud penderfyniadau mwy doeth ar ynni i ostwng eu bliau.   
 

Mae Llywodraeth Cymru yn gwybod bod cartrefi cynhesach yn cadw pobl yn iachach, yn 
gwella eu llesiant corfforol a meddyliol yn ogystal ag ansawdd eu bywydau.  Mae sicrhau 
bod cartrefi pobl yn defnyddio ynni yn fwy effeithlon nid yn unig yn lleihau biliau tanwydd 
domestig, ond hefyd yn cyfrannu at ein nod ehangach o ddatgarboneiddio.  Mae ein cynllun 
carbon isel Llewyrch i Bawb: Cymru Carbon Isel yn rhoi amlinelliad o sut y gall aelwydydd 
sy’n arbed ynni helpu i fynd i’r afael â’r argyrfwng hinsawdd.  Ym mis Gorffennaf 2019 
cyflwynodd y Grŵp Cyngori Gweinidogion ar Ddatgarboneiddio Tai ei adroddiad annibynnol 
ar ddatgarboneiddio cartrefi presennol, oedd yn cynnwys argymhellion ar wella 
effeithlonrwydd ynni.  Mae Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell yn tynnu sylw at y ffaith 
bod ein 1.4 miliwn o gartrefi yn gyfrifol am 27% o’r holl ynni sy’n cael ei ddefnyddio a 15% 
o’r holl Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr o ran ochr y galw.   
 
Yn eich llythyr dyddiedig 18 Rhagfyr, gofynnwyd cwestiynau penodol o ran eich ymdrechion 
i fynd i’r afael â thlodi tanwydd yng Nghymru, ac rwyf nawr am ateb y cwestiynau hyn yn eu 
tro.   
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Sut y mae Llywodraeth Cymru yn mesur tlodi tanwydd ac a yw’r fethodoleg wedi newid ers 
cynhyrchu amcangyfrifon tlodi tanwydd 2008.  Os yw’r fethodoleg wedi newid, am 
eglurhad o’r newid.  

Ystyrir bod aelwyd yn dioddef tlodi tanwydd os nad ydynt yn gallu cadw eu haelwyd yn 
gynnes am gost rhesymol.  Yng Nghymru, caiff aelwyd ei mesur o ran tlodi tanwydd os oes 
yn rhaid iddynt wario mwy na 10% o’u hincwm ar wres, fel yr argymhellir gan Sefydliad 
Iechyd y Byd (WHO).  Golyga hyn bod isafswm tymheredd y tu mewn o 21 gradd centigrade 
mewn ystafelloedd byw ac 18 gradd centigrade mewn mannau eraill.  Caiff cyfanswm cost 
tanwydd ar aelwyd ei fodelu gan ddefnyddio trefn wresogi safonol sy’n ystyried faint o arian 
fyddai ei angen i aelwyd ei wario ar gostau tanwydd er mwyn cyrraedd y safonau 
cyfforddusrwydd a sefydlwyd.  Mae aelwyd sy’n gwario mwy na 20% o’u hincwm yn cael eu 
hystyried mewn tlodi tanwydd difrifol.  Caiff aelwydydd bregus eu diffinio fel y rhai hynny 
sydd â pherson 60 mlwydd oed neu hŷn, plentyn neu berson ifanc o dan 16 mlwydd oed 
ac/neu berson sy’n anabl neu sydd â chyflwr hirdymor sy’n cyfyngu arnynt.   

Cafodd dadansoddiad manwl o’n hamcangyfrifon ar gyfer tlodi tanwydd eu cyhoeddi ym mis 
Awst 2019.  Nid yw’r mesurau, na’r fethodoleg a ddefnyddiwyd i roi amcangyfrifon o lefelau 
tlodi tanwydd wedi newid ers 2008.  Cafodd rhai o’r gweithdrefnau y mae tlodi tanwydd yn 
seiliedig arnynt, megis Gweithdrefnau Asesu Safonol Symleiddio Data sy’n cael eu 
defnyddio i fesur effeithlonrwydd ynni aelwydydd presennol, eu mireinio rhwng 2008 a 2018. 
Ychydig iawn yw’r effaith gyffredinol ar yr amcangyfrif o lefelau tlodi tanwydd a gyhoeddwyd 
yn 2008.   
 
Mae crynodeb o’r dull a ddefnyddir i gyfrifo’r amcangyfrifon a’r adroddiad methodoleg  
manwl wedi ei gyhoeddi ar gyfer defnyddwyr ac mae ar gael ar  
https://llyw.cymru/amcangyfrifon-tlodi-tanwydd-ar-gyfer-cymru-cefndir 
 
Rhowch amlinelliad o sut y bydd Llywodraeth Cymru yn monitro llwyddiant y Rhaglen 
Cartrefi Cynnes  
 
Ers ei chyflwyno yn 2011, mae ein Rhaglen Cartrefi Cynnes wedi bod yn ganolbwynt ein 
hymdrechion i fynd i’r afael â thlodi tanwydd a chafodd ei llwyddiant ei fesur gan y gwelliant 
yn y raddfa arbed ynni yn y cartrefi sydd wedi elwa o’r cynlluniau.  Mae Llywodraeth Cymru 
yn parhau i fonitro hyn, gydag adroddiadau blynyddol yn cael eu cynhyrchu gan reolwr 
cynllun Nest ac yn cael eu cyflwyno’n fuan ar gyfer Arbed 3.  
 
Rhwng 2011 a Mawrth 2019, mae dros 37,700 o gartrefi wedi elwa o fesurau defnyddio ynni 
yn effeithlon ar yr aelwyd drwy Gynllun Nest.  O’r cartrefi hyn, roedd 43% ohonynt yn cael 
eu graddio yn Radd G y Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) cyn i’r mesurau gael eu gosod, 
51% gyda EPC F a 6% gyda EPC E. Wedi gosod mesurau arbed ynni yn y cartref, roedd 
27% o gartrefi wedi gwella i gyfradd EPC C, 53% wedi gwella i radd EPC D ac 16% wedi 
gwella i radd EPC E.   Roedd y 4% sy’n weddill, sef rhai o’r adeiladau anoddaf I’w trin, wedi 
cyrraedd gradd foddhaol o F neu G.   
 

Band EPC   Cyn y Mesurau  Wedi’r mesurau 

Band C  27% 

Band D  53% 

Band E 6% 16% 

Band F 51% 
4% 

Band G  43% 

 
Tabl 1 – Gwelliant yn yr EPC a gofnodwyd drwy gynllun Nest 2011 tan Mawrth 2019 ffynhonnell Adroddiadau Blynyddol Nest         
 
 

Tudalen y pecyn 34

https://llyw.cymru/amcangyfrifon-tlodi-tanwydd-ar-gyfer-cymru-cefndir


 
 
Nid yw asesu y gwelliannau disgwyliedig i gyfraddau arbed ynni yn y cartref yn dilyn gosod 
mesurau defnyddio ynni yn effeithlon, fodd bynnag, yn arwain o angenrheidrwydd at bobl yn 
cael eu codi allan o dlodi tanwydd.  Mae amrywiol resymau dros hyn.  Mae gwell graddfeydd 
EPC yn seiliedig ar arbedion wedi’u modelu sy’n deillio o’r mesurau a osodwyd.  Nid yw hyn 
yn ystyried nodweddion personol yr aelwydydd neu ymddygiad y bobl sy’n byw arni.  Mae 
yn haws i’r bobl sy’n elwa o’r mesurau sy’n cael eu gosod drwy ein Rhaglen Cartrefi Cynnes 
gynnal trefn wresogi foddhaol, er na fydd o bosibl ostyngiad yng nghost yr ynni sy’n cael ei 
ddefnyddio.  Gallai hyn fod yn arbennig o wir mewn cartrefi ble y mae cyfyngu ar wresogi 
neu dorri’r cyflenwad ei hun.  Mae angen fframwaith fonitro a gwerthuso fwy soffistigedig i 
sicrhau bod ein rhaglenni yn cynnig manteision gwirioneddol i bobl sy’n cael anhawster i 
dalu am yr ynni sydd ei angen i gynnal trefn wresogi foddhaol.       
 
Amlinelliad o sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriad mynd i’r afael â phobl sydd mewn 
perygl o dlodi tanwydd ar aelwydydd rhentu preifat  
 
Ar draws pob mathau o ddeiliadaethau yng Nghymru, mae’r gyfradd arbed ynni ar 
gyfartaledd wedi gwella o fand E yn 2008 i Fand D yn 2017-18. Mae gan gartrefi sydd wedi 
eu hadeiladu ers 2020 SAP o 73 ar gyfartaledd o gymharu u SAP o 53 ar gyfartaledd ar 
gyfer cartrefi hŷn sydd wedi eu hadeiladu cyn 1919. Cafodd dros 40% o gartrefi sy’n cael eu 
rhentu’n breifat yng Nghymru eu hadeiladu cyn 19193. Mae carterfi yn y Sector Rhentu 
Preifat yn fwy tebygol o ddioddef tlodi tanwydd, gydag 20% o’r cartrefi hyn yn dioddef tlodi 
tanwydd4.  
 
Mae’r Isafswm Safonau Effeithlonrwydd Ynni (MEES) a osodwyd ar y Sector Rhentu Preifat 
(SRhP) eu pennu gan Reoliadau Llywodraeth y DU.  Caiff y Rheoliadau MEES eu gorfodi 
gan awdurdodau lleol, sy’n meddu ar amrywiol bwerau i wirio ac i sicrhau eu bod yn 
cydymffurfio.  Yng Nghymru, caiff y swyddogaeth hon ei gwneud gan Rhentu Doeth Cymru.  
Golyga’r Rheoliadau, ers 1 Ebrill 2018, na chaiff landlordiaid preift osod eiddo domestig ar 
denantiaethau newydd i denantiaid newydd neu denantiaid presennol os yw’r gyfradd EPC 
yn F neu G (os nad oes modd eithrio). O’r 1 Ebrill 2020 mae’r gwaharddiad ar osod eiddo 
sydd â EPC F a G yn ymestyn i bob adeilad perthnasol, hyd yn oed ble na fu newid 
tenantiaeth.    
 
Mae Llywodraeth y DU wedi gwneud darpariaeth am eithriad o fewn y Rheoliadau os nad 
oes modd gwella adeilad i EPC E am £3,500 neu lai. Mewn achosion o’r fath, argymehllir 
bod landlordiaid yn gwneud yr holl welliannau y mae modd eu gwneud hyd at y swm hwn, 
ac yna gofrestru ar gyfer eithriad ‘pob gwelliant wedi’i wneud’.  Caiff yr eithriad ei roi am bum 
mlynedd, ac wedi hynny mae’n ofynnol i’r landlordiaid wneud ymdrechion pellach i gyrraedd 
gradd EPC E, neu wneud cais am eithriad pellach.    
 
Yng Nghymru, mae tenantiaid aellwydydd SRhP, sydd bellach yn cyfrif am 15% yr 
aelwydydd yng Nghymru5, wedi bod yn gymwys i wneud cais am fesurau arbed ynni ar yr 
aelwyd o dan Gynllun Nest y Rhaglen Cartrefi Cynnes.  Caiff hyd at dri adeilad ym 
mherchnogaeth y landlord elwa o welliannau o dan y cynllun, er y gellir rhoi caniatád gan 
Lywodraeth Cymru i wella mwy na thri adeilad ble y mae achos cyfreithiol dros wneud hynny.   
 
Cafodd y cymorth ar gyfer cartrefi yn y SRhP ei ystyried gan ymgynghoriad cyhoeddus 
Llywodraeth Cymru yn 2016 o ran Cynllun Nest.  Roedd rhan fwyaf yr ymatebwyr yn derbyn 
ar y cyfan y dylai landlordiaid preifat fod yn gyfrifol am osod mesurau arbed ynni yn eu 

                       
3 Arolwg Cyflwr Tai yng Nghymru cyhoeddwyd Rhagfyr 2018 
4 Amcangyfrifon Tlodi Tanwydd Cymru 2018 
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hadeiladau, ond yn derbyn nad oedd yn briodol i gael gwared ar y cymorth grant ar gyfer y 
cynllun ar y pryd oherwydd nad oes ffyrdd eraill o dderbyn cymorth.   
  
Roedd rhan fwyaf yr ymatebwyr yn teimlo nad oedd y Benthyciadau Gwella Cartrefi yn rhoi 
dewis arall digonol ohonynt eu hunain oherwydd y diffyg cymhelliad i sicrhau bod 
landlordiaid yn gweithredu yn y maes hwn.  Y polisi a fabwysiadwyd yn 2016 oedd sicrhau 
bod cartrefi yn gymwys yn y SRhP ar yr amod bod landlordiaid wedi cofrestru gyda Rhentu 
Doeth Cymru.    
 
Mae’r cymorth parhaus a roddir i denantiaid yn y SRhP hefyd yn cefnogi ein hymdrechion i 
ddatblygu Cyfleoedd Cyfartal.  Mae’r dystiolaeth o Loegr6 yn dangos, ar draws pob grŵp 
economaidd-gymdeithasol a phob rhanbarth, bod cartrefi Gwyn ym Mhrydain yn llai tebygol 
o rentu gan landlordiaid preifat na’r rhai o gefndiroedd ethnig eraill gyda’i gilydd.  Pobl Dduon 
hefyd yw’r rhai sydd wedi’u cynrychioli fwyaf o fewn y SRhP. Mae canlyniadau Arolwg 
Cenedlaethol Cymru yn adlewyrchu hyn hefyd.  Yn 2018-19, roedd 49% o bobl oedd wedi 
datgan nad oeddent o gefndir ethnig gwyn yn byw mewn cartref perchen-feddiannydd, o 
gymharu â 74% o bobl o gefndir gwyn ethnig.  Mae gan bobl o ethnigrwydd nad yw yn wyn 
gynrychiolaeth uchel o fewn y SRhP, gyda 32% ohonynt yn byw mewn llety wedi’i rentu’n 
breifat, o gymharu â 13% o bobl o grŵp ethnig gwyn.   
 
Mae’r dystiolaeth o Arolwg Cyflwr Tai Cymru a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2018 yn 
awgrymu bod cartrefi yn y SRhP yn parhau i fod y cartrefi hynaf a lleiaf effeithlon o ran gwres 
yng Nghymru.  Mae felly ddadl gref i Lywodraeth Cymru barhau i gefnogi y gwelliannau 
arbed ynni yn y SRhP drwy’r Rhaglen Cartrefi Cynnes.  Caiff hyn ei ystyried ymhellach wrth 
i gynigion gael eu gwneud ynghylch sut y gellid gwella y Rhaglen Cartrefi Cynnes ymhellach 
yn y dyfodol.   
 
Egluro sut y mae y tri cynllun Arbed yn wahanol i’w gilydd  
 
Cafodd Cynllun Arbed 1 (2010 – 2012) ei ddatblygu i sbarduno mesurau arbed ynni ac ynni 
adnewyddadwy er mwyn gwella y stoc tai, gwella y buddsoddiad economaidd yn y farchnad 
carbon isel a helpu i ostwng allyriadau carbon.  Roedd y cyllid ar gael ac yn cael ei weinyddu 
gan Lywodraeth Cymru yn uniongyrchol at Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (LCC) 
ac awdurdodau lleol yng Nghymru, er mwyn gwella tai cymdeithasol a chartrefi perchen-
feddiannydd o fewn eu hardaloedd.  Yn ogystal â chyllid gan Lywodraeth Cymru, cafodd 
Arbed 1 ei gynllunio i sicrhau arian ychwanegol gan Lywodraeth y DU, awdurdodau lleol a 
LCC er mwyn i gymunedau gael manteisio i’r eithaf.   
 
Roedd nodau ac amcanion Cynllun Arbed 2 (2012 – 2015) yn parhau i fod yn weddol debyg 
i Arbed 1. Yn ogystal â chyllid Llywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU a chyllid lleol, roedd 
Arbed 2 hefyd yn elwa o gyllid gan Gronfa Datblygu Ewrop o oddeutu £33 miliwn.  Yn 
wahanol i Arbed 1, roedd y cynllun yn cael ei ddarparu gan ddau reolwr o dan gontract i 
Lywodraeth Cymru, sef Melin Homes yn ne Cymru a Willmott Dixon yn y gogledd.  
 
Cafodd Cynllun Partneriaeth Awdurdodau Lleol (2015-2018) Arbed 2 eu cyflwyno fel 
trefniadau dros dro i ymestyn y cynllun yn seiliedig ar ardal tan y gellid sefydlu trefniadau 
newydd.   Roedd yn dibynnu ar gyllid grant ar gael i awdurdodau lleol ddatblygu cynlluniau  
arbed ynni yn eu hardaloedd.    
 

Ym mis Mai 2018, cafodd y contract i ddarparu Arbed 3 ei roi i Arbed am Byth (AaB), menter 
ar y cyd rhwng yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ac Everwarm.  Daw tymor y contract o dair 
blynedd gydag AaB i ben fis Mawrth 2021, gyda opsiwn i’w ymestyn am ddwy flynedd arall.  
Prif nod Cynllun Arbed 3 yw gwella mesurau arbed ynni aelwydydd o fewn ardaloedd ble y 
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gallai pobl fod mewn perygl o fyw mewn tlodi tanwydd.  Fel gydag Arbed 2, mae’r cynllun yn 
denu cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a chyllid Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU 
drwy gynlluniau megis y Cynllun Rhwymedigaeth Cwmni Ynni a’r Cynllun Ymestyn y 
Rhwydwaith Pibelli Tanwydd, sydd wedi’i gynllunio i gysylltu pobl â’r rhwydwaith nwy.         

 
Darparu data gwariant hanesyddol ar gyfer ei rhaglenni tlodi tanwydd 
 
Ers ei ddechrau ac ar fis Mawrth 2019, amcangyfrifir bod y buddsoddiad uniongyrchol sydd 
wedi’i wneud gan Lywodraeth Cymru yn y Rhaglen Cartrefi Cynnes, gan gynnwys cronfeydd 
Strwythurol Ewropeaidd o £33miliwn ar gyfer Arbed 2, yn £258 miliwn. Mae hyn yn cynnwys 
£15 miliwn drwy Nest a £54 miliwn drwy Arbed. Mae Cyfanswm y Buddsoddiad drwy Raglen 
Cartrefi Cynnes yn £327miliwn hyd at Mawrth 2019, £164.5miliwn drwy Nest a £162.5miliwn 
drwy Arbed. Mae’r buddsoddiad hwn wedi gwella mesurau arbed ynni dros 55,000 o gartrefi 
yng Nghymru.   
 

Cynllun Blwyddyn Cyllid Cartrefi wedi’u 
Gwella 

Arbed 1  2010-2012 £68.01m 7,585 

Nest 1 2011-2018 £148.25m 33,916 

Arbed 2  2012-2015 £65.44m 6,535 

Partneriaeth ALl Arbed 2  2015-2018 £28.4m 3,061 

Nest 2 (tan Mawrth 
2019) 

2018 - 2021 £15.9m 3,817 

Arbed 3 (tan Mawrth 
2019) 

2018 - 2021 £1.2m 145 

 
Tabl 2 – Dadansoddiad o wariant – Rhaglen Cartrefi Cynnes 2010-2019 

 
Eglurwch pam y bu tan-wariant ar Arbed 3 hyd yn hyn, fel a nodir yn yr addroddiad i 
Swyddfa Archwilio Cymru.  
 
Cafodd y contract presennol i ddarparu Arbed 3 ei roi ym mis Mai 2018 i gwmni rheoli 
cynlluniau newydd.  Yn dilyn cyfnod hir o symudiadau, a olygodd bod gweithgarwch wedi ei 
leihau yn ystod blwyddyn gyntaf y contract, cafwyd heriau ychwanegol o ran cyflawni yn 
ystod y symudiadau. Er bod AaB wedi ceisio gweithio gydag Awdurdodau Lleol i nodi 
clystyrau posibl o adeiladau a fyddai’n elwa o’u gwella, nid oedd llawer o’r data cyhoeddus 
gan yr Awdurdodau Lleol o safon digonol i gefnogi datblygiad y prosiectau ardal.  Hefyd, 
gyda dros 150,000 o gartrefi yng Nghymru yn derbyn mesurau drwy Raglen Cartrefi Cynnes 
ac ECO yn y ddegawd ddiwethaf, mae dod o hyd i glystyrau o gartrefi sy’n addas ar gyfer 
cynllun ardal wedi bod yn fwyfwy heriol.  O ganlyniad bu angen rhagor o waith paratoi a 
dadansoddi data er mwyn datblygu rhaglen waith Arbed 3.   
 
Mae’r gwaith o ddarparu Arbed 3 yn 2019/20 wedi gwella ac mae Llywodraeth Cymru wedi 
bod yn hyblyg gyda chyllidebau cyfalaf eraill i sicrhau y gellir adfer y tan-wariant yn 2018/19 
yn ystod 2019/20 a 2020/21. Mae digon o gyfle i gynyddu nifer yr adeiladau a fyddai’n elwa 
o fesurau arbed ynni yn y cartref pe byddai rhagor o gyllid ar gael.   
 
Camau nesaf  
 
Yn ystod y mis, rwy’n bwriadu cyhoeddi cynllun drafft newydd i fynd i’r afael â thlodi tanwydd 
yng Nghymru ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus, gan nodi sut y gallwn leihau ymhellach 
nifer y bobl sy’n byw ar incwm is ac sy’n cael anhawster i dalu am drefn wresogi foddhaol.  
Cafodd y cynllun ei lywio gan y trafodaethau a gefais dros y deuddeg mis diwethaf gyda 
rhanddeiliaid yn gweithio i fynd i’r afael â thlodi tanwydd a’r bwrdd crwn Gweinidogol a 
gynhelais ym mis Mehefin.   
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Mae’r camau y byddaf yn eu cynnig wedi’u llywio hefyd gan yr adolygiad o sefyllfa tlodi 
tanwydd a gyhoeddwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru yn ystod mis Hydref.  Rwy’n edrych 
ymalen at ganlyniadau gwaith y Pwyllgor hwn, fydd rwy’n gobeithio yn egluro y ffordd orau 
o ddileu tlodi tanwydd o’n cymdeithas unwaith ac am byth.    
 

 
 
Lesley Griffiths AC  
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  
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Lesley Griffiths AC/AM 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs  

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
Correspondence.Lesley.Griffiths@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.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf: MA/LG/0267/20 

Mike Hedges AC 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

31 Ionawr 2020 

Annwyl Mike, 

Diolch i chi am Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion 
Gwledig ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran newid hinsawdd, 2019-20. Atodir ymateb ar 
ran Llywodraeth Cymru i argymhellion y Pwyllgor. Os ydych yn teimlo y byddai’n fanteisiol i’r 
Pwyllgor drafod unrhyw un o’r materion hyn ag Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor ar Newid 
Hinsawdd, byddaf yn fwy na pharod i wneud y cais ar eich rhan.  

Cofion, 

Lesley Griffiths AC 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
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Ymateb ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru i Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ar gynnydd Llywodraeth Cymru o ran 
newid hinsawdd, 2019-20 
 
Mae Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig yn croesawu adroddiad y Pwyllgor 
a’r ymgysylltu yn ymwneud â’r agenda hon, yn enwedig yn ystod y flwyddyn bwysig hon yn 
arwain at Gynhadledd y Partïon, y Cenhedloedd Unedig (COP26) ar y newid yn yr 
hinsawdd. Mae Llywodraeth Cymru yn derbyn y rhan fwyaf o’r argymhellion, ond nid yw’n 
gallu derbyn un argymhelliad. Amlinellir rhagor o wybodaeth fanwl isod.  
 
Argymhelliad 1. Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi, cyn gynted â phosibl, y cyngor y 
mae wedi’i gomisiynu gan PDUNH ar ei dyhead i gyrraedd sero-net erbyn 2050.  
 
Ymateb: Derbyn 
 
Bydd y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd yn cyhoeddi’r cyngor ar ei wefan ym mis Medi 2020.  
Byddwn yn darparu ac yn cyhoeddi dolen i’r wefan. 
 
Gan fod Llywodraeth Cymru wedi derbyn argymhelliad y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd i 
gynyddu targed 2050 Cymru i 95%, rwyf wedi gofyn i’r Pwyllgor am gyngor ar y newidiadau 
sydd eu hangen i’r targedau interim presennol ar gyfer 2030 a 2040, a’r ail gyllideb garbon  
(2021-25). Hefyd, rwyf wedi gofyn am gyngor ar bennu lefel y drydedd gyllideb garbon 
(2026-30) ac ar uchafswm yr unedau carbon y gellir eu priodoli i gyfrif allyriadau net Cymru 
yn yr ail gyllideb garbon. 
 
Mae gan Lywodraeth Cymru uchelgais i gyflwyno targed sero-net yn y dyfodol hefyd. Felly, 
rwyf wedi gofyn i’r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd am gyngor ar y dewisiadau sydd ar gael i 
Gymru er mwyn cyflawni’r nod hwn. 
 
Goblygiadau ariannol: Dim. 
 
Argymhelliad 2. Dylai’r Gweinidog roi manylion am yr amserlen ar gyfer cyflwyno is-
ddeddfwriaeth i ddiwygio targedau 2050 a thargedau interim.  
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae’r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd yn galw am dystiolaeth i lywio ei gyngor tan 5 Chwefror, 
ac rwy’n disgwyl derbyn y cyngor ym mis Medi. Yn amodol ar yr amserlen, rwy’n bwriadu 
cyflwyno deddfwriaeth ym mis Hydref cyn cyfarfod llawn ym mis Tachwedd. Rydym yn 
trefnu hyn cyn Cynhadledd y Partïon, y Cenhedloedd Unedig (COP26) eleni, sy’n cael ei 
chynnal yn Glasgow, er mwyn sicrhau bod Cymru yn cefnogi’r neges hon. Rydym yn barod i 
chwarae ein rhan a galw ar eraill i ymuno â ni a deddfu ar gyfer yr uchelgais hon. 
 
Goblygiadau ariannol: Dim. 
 
Argymhelliad 3. Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i ymgynghori â’r Cynulliad, 
rhanddeiliaid a’r cyhoedd ar gyllidebau carbon a rheoliadau cysylltiedig yn y dyfodol. 
Ni ddylid defnyddio diffyg gofyniad penodol i ymgynghori yn Neddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016 fel rheswm dros beidio â gwneud hynny. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
 
Rydym yn deall bod y Senedd am sicrhau bod rhanddeiliaid yn cael y cyfle i gyfrannu at y 
broses o ddatblygu’r rheoliadau ategol o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru). Er nad yw’r 
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Ddeddf yn cynnwys gofyniad penodol, rydym wedi ehangu ein dull o ymgysylltu. Mae’r 
Senedd, rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn gallu dylanwadu ar y broses o bennu cyllidebau 
carbon trwy gyfrannu at gais y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd am dystiolaeth, sy’n llywio ei 
gyngor i Weinidogion Cymru. Rydym wedi cefnogi galwadau am dystiolaeth yn 2017 ac eto 
yn 2020, a oedd yn cynnwys digwyddiadau yn y Gogledd a’r De i roi cyfle i randdeiliaid 
gymryd rhan yn y broses. Mae’r galwadau hyn yn bwysig gan fod angen sylfaen dystiolaeth 
gadarn er mwyn pennu ein cyllidebau carbon. Gan ei bod yn ofynnol i ni ofyn am gyngor y 
Pwyllgor ar Newid Hinsawdd cyn pennu cyllideb garbon, a chyn belled â bod y Pwyllgor yn 
fodlon cynnal galwadau am dystiolaeth i lywio’r cyngor hwn, byddwn yn parhau i gynnal 
digwyddiadau a hyrwyddo’r alwad i sicrhau bod safbwyntiau rhanddeiliaid o Gymru yn cael 
eu clywed. Yn ogystal, mae’r broses gyflwyno trwy’r Senedd yn darparu proses graffu 
ategol. 
 
Goblygiadau ariannol: Bydd y costau sy’n gysylltiedig â chefnogi galwadau’r Pwyllgor ar 
Newid Hinsawdd am dystiolaeth yn dod o gyllidebau presennol.   
 
Argymhelliad 4. Dylai Llywodraeth Cymru ofyn i PDUNH wahanu data ar ostwng 
allyriadau Cymru yn ôl meysydd datganoledig a meysydd heb eu datganoli. Dylai 
PDUNH fabwysiadu’r dull gweithredu hwn cyn gynted ag y bo’n rhesymol ymarferol. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae fy swyddogion wedi codi’r mater hwn ag Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor ar Newid 
Hinsawdd a byddant yn parhau i drafod sut y gellid gweithredu’r argymhelliad. Mae’n bosibl 
y bydd yn gymharol hawdd i’r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd ddarparu dadansoddiad 
ansoddol, ond mae dadansoddiad meintiol yn debygol o fod yn fwy o her o lawer o ystyried 
natur y setliad datganoli a’r anhawster o briodoli unrhyw newid mewn allyriadau i bolisi 
penodol.  
 
Nododd Adroddiad Cynnydd yr Alban 2019 gan y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd ba 
Lywodraeth sydd â’r prif gyfrifoldeb am ei gamau gweithredu tymor byr a thymor canolig a 
argymhellir ym mhob sector allyriadau. Byddaf yn gofyn i’r Pwyllgor ar Newid Hinsawdd 
ddarparu dadansoddiad cyfatebol yn ei Adroddiad cyntaf ar Gynnydd Cymru ym mis Medi 
2020.  
 
Goblygiadau ariannol: Gallai’r dadansoddiad ychwanegol gan y Pwyllgor ar Newid 
Hinsawdd arwain at gostau, a bydd modd cadarnhau hynny ar ôl trafod â’r Pwyllgor. Bydd 
unrhyw gostau yn dod o gyllidebau presennol.  
 
Argymhelliad 5. Dylai Llywodraeth Cymru adrodd yn ôl i’r Pwyllgor hwn o fewn 6 mis 
ar sut y bydd yn mynd i’r afael â’r datgysylltiad yn yr amserlenni ar gyfer cyllidebau 
carbon ac adroddiadau ynghylch a fyddant yn cael eu bodloni. Dylai ddatblygu ei dull 
gweithredu drwy ymgynghori â rhanddeiliaid.  
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
 
Rydym yn hapus i amlinellu’r dull gweithredu ar gyfer amseriad y cylch cyllidebau carbon o 
fewn y chwe mis nesaf ac egluro’r rheswm am ei gynllunio felly. Nid yw rhanddeiliaid wedi 
codi’r mater hwn gyda ni yn ddiweddar, a thrafodwyd amseriad y cylch cyllidebau carbon 
ychydig flynyddoedd yn ôl pan aeth Bil yr Amgylchedd (Cymru) trwy broses y Senedd. 
Dylai’r cyllidebau carbon gael eu pennu ar sail gofynion y wyddoniaeth, cyngor gan y 
Pwyllgor ar Newid Hinsawdd ac ystyriaethau eraill sy’n ofynnol o dan y ddeddfwriaeth. Ni 
ddylent gael eu pennu ar sail a yw ein perfformiad hyd yma yn golygu y byddant yn cael eu 
cyflawni, os ydym am gyflawni’r nod o osgoi lefelau peryglus o newid yn yr hinsawdd.   
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Goblygiadau ariannol: Dim. 
 
Argymhelliad 6. Dylai Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru esbonio a dangos yn glir 
sut y bydd dyraniadau cyllid yn cefnogi’r flaenoriaeth datgarboneiddio.  
 
Ymateb: Derbyn 
 
Cyllideb ddrafft 2020-21 oedd y gyllideb gyntaf ers i ni ddatgan argyfwng hinsawdd, ac 
rydym wedi dyrannu pecyn cyllid cyfalaf newydd gwerth £140 miliwn er mwyn cefnogi ein 
huchelgais ar gyfer datgarboneiddio a diogelu ein hamgylchedd. Hefyd, mae’r gyllideb yn 
diogelu ein buddsoddiadau parhaus a sylweddol i gefnogi ein cynllun cyflawni carbon isel. 
Mae naratif ategol y gyllideb yn egluro sut rydym wedi gwneud hyn: 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-12/2020-2021-naratif-y-gyllideb-
ddrafft.pdf 
 
Fel yr amlinellodd Gweinidogion fel rhan o’r gwaith craffu ar Gyllideb ddrafft 2020-21, rydym 
yn cydnabod bod asesu cyfraniad uniongyrchol gwariant penodol at ddatgarboneiddio yn 
broses anodd mewn sawl achos. Fodd bynnag, fel y nodwyd hefyd, os oes modd 
amcangyfrif effaith buddsoddiad ar allyriadau carbon mewn ffordd ystyrlon, mae’n briodol 
gwneud asesiad. 
 
Goblygiadau ariannol: Dim. 
 
Argymhelliad 7. Dylai Llywodraeth Cymru wneud darn o waith ar wahân, mewn 
ymgynghoriad â rhanddeiliaid, i asesu sut y gellid gwella ei hymgysylltiad â 
rhanddeiliaid a’r cyhoedd mewn pryd ar gyfer datblygu’r iteriad nesaf o’i chynllun 
datgarboneiddio.  
 
Ymateb: Derbyn 
 
Mae’r Prif Weinidog wedi amlinellu bod angen i’n cynllun cyflawni carbon isel nesaf fod yn 
Gynllun Cymru Gyfan. Mae her newid yn yr hinsawdd yn gyfrifoldeb i bob Gweinidog. O 
ganlyniad, nid dim ond fi sy’n gyfrifol am ymgysylltu â rhanddeiliaid, ac mae’r broses hon ar 
waith ledled y Llywodraeth. Er enghraifft, mae’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn 
ymgysylltu â’r Trydydd Sector a’r Sector Gwirfoddol trwy ei Chyngor Partneriaeth y Trydydd 
Sector ynghyd â Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Mae’r sector busnes yn ystyried 
datgarboneiddio trwy Gyngor Datblygu’r Economi, ac mae’r Sector Cyhoeddus yn trafod y 
mater yn eu cyfarfodydd gan weithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Fel rhan 
o’r broses ymgysylltu, rydym yn gofyn i randdeiliaid a ydynt eisiau cymryd rhan, ac rydym yn 
ceisio canfod y dull gorau o ymgysylltu. O safbwynt ymgysylltu’n ehangach â’r cyhoedd, 
rydym yn gweithio gyda’r Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewid Cymdeithasol, a 
byddwn yn cynnal cynhadledd newid hinsawdd flynyddol i ddod â rhanddeiliaid at ei gilydd. 
 
Goblygiadau ariannol: Bydd y costau sy’n gysylltiedig ag ymgysylltu â rhanddeiliaid yn dod o 
gyllidebau presennol.  
 
Argymhelliad 8. Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i gyhoeddi fersiwn ddrafft o’r 
iteriad nesaf o’i chynllun datgarboneiddio a dylai gynnal ymgynghoriad cyhoeddus 
arno. 
 
Ymateb: Gwrthod 
 
Rydym yn deall bod y Pwyllgor am sicrhau bod rhanddeiliaid yn helpu i ddatblygu’r cynllun 
nesaf, sydd i fod i gael ei gyhoeddi yn 2021. Fodd bynnag, mae’n rhaid i ni gofio am y 
darpariaethau amseru yn y Ddeddf, sy’n ei gwneud yn ofynnol i bob Llywodraeth newydd 
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gyhoeddi cynllun cyflawni. Y Llywodraeth ar y pryd fydd yn gyfrifol am benderfynu ar unrhyw 
ymgynghoriad, gan y bydd angen cyhoeddi pob cynllun newydd o fewn misoedd cyntaf 
Llywodraeth newydd.  
 
Mae’r Prif Weinidog wedi dweud yn glir bod angen i’r cynllun nesaf fod yn gynllun Cymru 
Gyfan. Rydym wedi dechrau ymgysylltu â rhanddeiliaid eisoes, a’r llynedd cynhaliwyd 
Cynhadledd Newid Hinsawdd Cymru am y tro cyntaf. Mynychwyd y gynhadledd gan dros 
300 o bobl, a gofynnwyd i sefydliadau ymrwymo i weithredu gyda ni. Wrth ddatblygu’r 
cynllun, byddwn yn datblygu’r gwaith hwn gyda rhanddeiliaid ledled y Llywodraeth trwy 
fforymau rhanddeiliaid allweddol fel Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector a Chyngor 
Datblygu’r Economi. Rydym yn cynnwys pobl ifanc hefyd, a byddwn yn cynnal cynhadledd 
ar eu cyfer fis nesaf. 
 
Goblygiadau ariannol: Dim. 
 
Argymhelliad 9. Dylai Llywodraeth Cymru wneud datganiad yn esbonio effaith y 
cynnydd yn y targed lleihau allyriadau 2050, o 80 y cant i 95 y cant, ar ei 
hamcanestyniadau a’i pholisïau. Dylai wneud hynny pan fydd yn cyflwyno’r is-
ddeddfwriaeth sydd ei hangen i newid y targedau. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Fel rhan o’r ddeddfwriaeth, byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth ehangach i gefnogi’r broses, 
gan esbonio ein rhagdybiaethau a’r dystiolaeth sy’n datblygu ac yn dod i’r amlwg. Byddwn 
yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â chynyddu targed 2050 wrth gyflwyno’r is-
ddeddfwriaeth i’r Senedd yn ddiweddarach eleni. 
 
Goblygiadau ariannol: Dim. 
 
Argymhelliad 10. Dylai Llywodraeth Cymru gynnwys asesiad o gostau, manteision ac 
effaith pob polisi a chynnig ar ddatgarboneiddio sydd yn yr iteriad nesaf o’i chynllun 
datgarboneiddio. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor   
 
Mae disgwyl eisoes i adrannau ystyried cost ac effaith pob un o’r ymyraethau fel rhan o’r 
broses datblygu polisi.   
 
Fodd bynnag, amcan y cynllun carbon isel yw egluro sut y byddwn yn cyflawni ein cyllideb 
garbon, yn ogystal â rhoi gwybodaeth i randdeiliaid ehangach am sut rydym yn gweithredu. 
Mae’r cynllun yn coladu camau gweithredu ar draws y llywodraeth, ac ni ddylai fod yn ddull 
o goladu asesiadau effaith pob cam gweithredu. 
 
Nid yw’n ofynnol o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) i ni gyhoeddi asesiad o gost ac 
effaith pob ymyrraeth. Mae hyn yn debyg i’r sefyllfa yn yr Alban ac ar lefel y DU. Fodd 
bynnag, byddwn yn cwblhau arfarniad ehangach o sut mae’r cynllun yn cefnogi’r nodau 
llesiant. 
 
Goblygiadau ariannol: Dim. 
 
Argymhelliad 11. Dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno dull, megis asesiad effaith 
carbon, i adrodd i’r Cynulliad am benderfyniadau polisi a fydd yn arwain at gynnydd 
sylweddol mewn allbwn carbon. 
 
Ymateb: Derbyn mewn egwyddor 
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Rydym yn deall bod y Senedd yn awyddus i sicrhau tryloywder ynglŷn â sut mae 
penderfyniadau’n cael eu gwneud. Mae Gweinidogion Cymru eisoes wedi gofyn i 
swyddogion ystyried effaith cynigion polisi ar allyriadau nwyon tŷ gwydr fel rhan o’r broses 
datblygu polisi er mwyn darparu gwybodaeth i Weinidogion wrth wneud penderfyniadau. Ar 
hyn o bryd, dylai casgliadau swyddogion gael eu cofnodi mewn asesiadau effaith integredig 
ynghyd â’r polisi, y strategaeth neu’r ddeddfwriaeth berthnasol. Cwblhawyd asesiad effaith 
carbon ar gyfer rhai penderfyniadau polisi pwysig, fel y penderfyniad yn ymwneud â’r M4.  
 
Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o’r dull o asesu 
effaith, gan ganolbwyntio ar wella dealltwriaeth o effaith ein polisïau ar gymunedau a’u 
hamgylcheddau. Bydd yr adolygiad wedi’i gwblhau erbyn haf 2020, a byddwn yn ystyried y 
canfyddiadau a’r argymhellion. Ar ôl hynny, bydd camau datblygu, profi a gweithredu dull 
newydd yn cael eu rhoi ar waith.  
 
Goblygiadau ariannol: Dim. 
 
Argymhelliad 12. Dylai Llywodraeth Cymru wneud ymrwymiad na fydd yn symud 
allyriadau dramor. Dylai ymrwymo y bydd yn adrodd i’r Cynulliad yn flynyddol am 
unrhyw allyrru ar y môr a wneir gan Lywodraeth Cymru, cyrff cyhoeddus neu 
awdurdodau lleol. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Nid ydym eisiau lleihau allyriadau yng Nghymru trwy symud allyriadau dramor, yn enwedig 
mewn achosion lle mae Cymru yn mynd ati wedyn i fewnforio’r nwyddau a greodd yr 
allyriadau hynny.  
 
Er nad oes gennym yr holl bwerau i’w hatal, rydym yn cydnabod y pwysigrwydd o ddeall y 
newidiadau mewn allyriadau cynhyrchu a defnyddio. Dyna pam rydym wedi cynnwys 
darpariaethau yn Neddf yr Amgylchedd i fesur allyriadau defnydd Cymru, gan gydnabod 
bod angen i ni ganolbwyntio ar ddatgarboneiddio’r broses, neu leihau ein defnydd o 
gynhyrchion carbon uchel.  
 
Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gosod dyletswydd glir ar Weinidogion Cymru i 
adrodd ar berfformiad yn erbyn y nod hwn ar gyfer cyfnod pob cyllideb. Dywed bod yn rhaid 
i Weinidogion Cymru amcangyfrif cyfanswm nwyon tŷ gwydr, boed yng Nghymru neu’n 
rhywle arall, y gellir eu priodoli’n rhesymol i’r defnydd o nwyddau a gwasanaethau yng 
Nghymru yn ystod y cyfnod cyllideb garbon pum mlynedd.   
 
Wrth adrodd ar allyriadau defnyddwyr Cymru, rydym yn cyflwyno dull effeithiol o adrodd ar 
unrhyw gynnydd yn ein defnydd byd-eang yn y dyfodol, gan roi cyfle i ni asesu i ba raddau y 
gallai symud allyriadau dramor fod wedi cyfrannu at ein hymdrechion i leihau allyriadau yng 
Nghymru.  
 
Goblygiadau ariannol: Nid oes unrhyw gostau’n gysylltiedig ag adrodd i’r Senedd. Efallai 
mai symud allyriadau dramor yw’r dull mwyaf cost effeithiol o gyrraedd targedau allyriadau 
Cymru, ond ni fyddai’n arwain at leihau allyriadau byd-eang, sef y cymhelliad sy’n sail i 
ddeddfwriaeth Cymru.   
 
Argymhelliad 13. Dylai Llywodraeth Cymru drafod a oes gwerth sicrhau bod y data 
modelu a gynhyrchir drwy ddefnyddio offeryn Cyfrifiannell 2050 Cymru ar gael dan 
drefniadau ffynhonnell agored. 
 
Ymateb: Derbyn 
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Mae ein tystiolaeth yn esblygu ac yn aeddfedu’n gyson. Ers datblygu ein set flaenorol o 
reoliadau, mae ein tystiolaeth wedi’i diweddaru, ac o ganlyniad rydym yn diweddaru ein 
Cyfrifiannell 2050 er mwyn sicrhau ei bod yn gallu darparu tystiolaeth gadarn i helpu i 
ddatblygu’r cynllun cyflawni nesaf. Fel rhan o’r broses hon, rydym yn bwriadu sicrhau bod y 
gyfrifiannell ar gael i’r cyhoedd. Yn wir, rydym yn credu y bydd y gyfrifiannell yn werthfawr 
iawn os yw’n datblygu arbenigedd ein rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn ehangach, ac rydym yn 
awyddus i chwilio am gyngor i helpu i ddatblygu’r dull modelu. Yn ogystal, rydym yn teimlo 
bod y model yn gallu gwneud cyfraniad pwysig at gyfathrebu’r agenda ddatgarboneiddio 
yng Nghymru. Er ein bod yn credu y bydd manteision yn deillio o sicrhau bod yr adnodd yn 
gwbl dryloyw ac ar gael i’r cyhoedd, nid yw’r amserlen ar gyfer datblygu rhyngwyneb 
defnyddwyr wedi’i phenderfynu eto.  
 
Goblygiadau ariannol: Bydd unrhyw gostau sy’n gysylltiedig â sicrhau bod yr adnodd ar gael 
i’r cyhoedd yn dod o gyllidebau presennol. 
 
Argymhelliad 14. Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi ei dogfen sy’n cynnwys 
manylion am y camau y mae wedi’u cymryd ers datgan argyfwng hinsawdd. 
 
Ymateb: Derbyn 
 
Goblygiadau ariannol: Dim. 
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