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Annwyl Mr Gruffydd, 

Cyflwyniad i’r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd 

Ysgrifennaf i’ch llongyfarch ar eich penodiad fel Cadeirydd Pwyllgor Newid 

Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith ac i gyflwyno gwaith yr Awdurdod Cystadleuaeth 

a Marchnadoedd (CMA), sef awdurdod mwyaf blaenllaw’r DU ar gystadleuaeth a 

marchnadoedd. Rydym yn gweithio i hyrwyddo cystadleuaeth er budd y defnyddwyr. 

Ei nod yw gwneud i farchnadoedd weithio’n dda i ddefnyddwyr, busnesau a’r 

economi.  

O eleni, bydd yn ofynnol i’r CMA gyflwyno ei gynllun blynyddol a’i adroddiad 

blynyddol i Senedd Cymru Rydym yn awyddus i ymgysylltu â chynllun gwaith y 

Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith ar elfennau sy’n berthnasol i’n 

rôl, ac er mwyn i’r Pwyllgor fod yn ymwybodol o’r gwaith hwnnw a gallu ymgysylltu â 

gwaith perthnasol y CMA. 

Mae gan y CMA brofiad helaeth o weithio mewn ynni a thrafnidiaeth ar draws amryw 

o’n swyddogaethau. Rydym wedi gweithio gyda swyddogion Llywodraeth Cymru 

wrth roi cyngor ar faterion fel masnachfreinio bysiau, partneriaethau a threfniadau 

tocynnau clyfar, ac ar elfennau o reoliadau tacsis. 

Yn flaenorol, gweithiom ar ystod o faterion yn y sector ynni, gan gynnwys 

archwiliadau’r farchnad i farchnadoedd ynni manwerthu a chyfanwerthol, a’n 

hastudiaeth o’r farchnad rhwydweithiau gwresogi a helpodd i sicrhau bod cwsmeriaid 

rhwydwaith gwresogi’n cael lefel deg o ddiogelwch o’i gymharu â chwsmeriaid nwy a 

thrydan yn y sector ynni rheoledig. Mae gennym brofiad pellach o’r sector ynni drwy 
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ein gweithiau uno fel SSE Energy Services/OVO Energy yn ogystal ag apeliadau 

rheoliadol ar reoli prisiau ac addasu codau. 

Mae ein cynllun blynddol1 yn egluro’n hymrwymiad i gefnogi’r trosglwyddiad i 

economi carbon isel. Mae gwaith diweddar ar hyn yn cynnwys ein hastudiaeth i’r 

farchnad o wefru Cerbydau Trydan2, a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Roedd yr 

adroddiad terfynol yn cynnwys argymhellion i Lywodraethau’r DU a Chymru a fydd 

yn helpu i hyrwyddo cystadleuaeth iach, annog rhagor o fuddsoddiad a meithrin 

ymddiriedaeth ymysg y bobl sydd yn y sector hwn. Rydym hefyd yn ymgymryd â 

gwaith i ddeall yn well sut y gellid defnyddio deddfwriaeth diogelwch y defnyddiwr i 

ddelio â hawliadau amgylcheddol ffug neu gamarweiniol3. Byddwn yn parhau i 

gynnig cyngor a chymorth i bob lefel o lywodraeth ledled y DU ar effaith polisïau 

newid hinsawdd a chynaliadwyedd ar gystadleuaeth a defnyddwyr. 

Rydym yn sylweddoli bod y Pwyllgor yn parhau i ddatblygu ei gynllun gwaith. 

Byddem yn awyddus i ymgysylltu neu gyfrannu at unrhyw feysydd llafur y Pwyllgor 

sy’n berthnasol i’n gwaith ni neu mewn sectorau lle gallwn ddangos ein profiad a’n 

harbenigedd.  

Cofiwch gysylltu â ni os hoffech drafod unrhyw elfen o’n gwaith neu sut y gallem 

gyfrannu at eich gwaith chi efallai, wrth i’ch cynllun gwaith ddatblygu.  

Yn gywir 

 

 

Stuart Hudson 

Uwch Gyfarwyddwr, Strategaeth, Cyfathrebu ac Eiriolaeth 

Stuart.Hudson@cma.gov.uk  

 

Cc Simon Harris, Cynrychiolydd CMA Cymru  
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