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Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru: Ymateb i alwad Pwyllgor Cyllid y Senedd am wybodaeth ar 

Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2022-23 

 26 Tach 2021 

Annwyl Peredur, 

Diolch am y cyfle i roi mewnbwn ar ffocws craffu’r Pwyllgor Cyllid ar gyllideb 2022-23 Llywodraeth Cymru. 

Mae'r gyllideb hon yn nodi eiliad bwysig i Lywodraeth Cymru newydd. Mae iddo arwyddocâd fel y gyllideb 

gyntaf ers y Rhaglen Lywodraethu (2021) a chyhoeddi amcanion llesiant newydd Llywodraeth Cymru. Daw ar 

adeg pan ydym yn canolbwyntio ar yr argyfyngau hinsawdd a natur yn dilyn Cynhadledd Hinsawdd y 

Cenhedloedd Unedig COP26 a lansiad cynllun Cymru Sero Net ar gyfer 2021-25, ac yn ystod cyfnod tyngedfennol 

o lunio ein hadferiad economaidd o bandemig COVID-19. O'r herwydd, ni fu'r angen i roi llesiant cenedlaethau'r

dyfodol yng nghalon y gyllideb hon erioed yn bwysicach.

Gyda hyn mewn golwg, bydd gennyf ddiddordeb gweld sut mae Llywodraeth Cymru yn dangos sut y bydd eu 

gwariant yn eu helpu i gyflawni eu hamcanion llesiant newydd a'u hymrwymiadau polisi yn y Rhaglen 

Lywodraethu newydd. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, bu fy ffocws ar y meysydd polisi canlynol, a allai, yn fy marn i, gael yr effaith 

fwyaf ar genedlaethau'r presennol a'r dyfodol yng Nghymru. Bydd gennyf ddiddordeb arbennig mewn gweld sut 

mae'r Llywodraeth yn blaenoriaethu gwariant yn y meysydd hyn ar gyfer 2022-23 (rhoddir mwy o fanylion am 

bob maes isod): 

• buddsoddi mewn sgiliau a hyfforddiant,

• datgarboneiddio cartrefi,

• ymateb i'r argyfwng natur, a

• craffu ar asesiad effaith carbon y Llywodraeth o'i chyllideb.

Ochr yn ochr â hyn, i gydnabod pwynt tyngedfennol y gyllideb hon o ran yr argyfwng hinsawdd, bydd gennyf 

ddiddordeb hefyd mewn deall: 

• a yw'r ymrwymiadau pendant a wneir yn y gyllideb yn cyflawni'r uchelgeisiau a nodir yn Cymru Sero

Net a'n targedau datgarboneiddio cenedlaethol; a

• y synergedd rhwng Cymru Sero Net, y gyllideb, a'r blaenoriaethau a nodir yn Strategaeth Buddsoddi

Seilwaith Cymru newydd.

Mae nifer o’r meysydd hyn yn gorgyffwrdd â’r meysydd rydych yn tynnu sylw atynt yn eich llythyr - newid yn yr 

hinsawdd, anghydraddoldeb, blaenoriaethau allweddol ar gyfer ‘adeiladu’n ôl yn well’ - fel yr amlinellir isod. 
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O ran buddsoddiadau polisi allweddol yr wyf wedi tynnu sylw atynt mewn adroddiadau diweddar, ynghyd â fy 

“Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol” a gyhoeddwyd ym mis Mai, mae argymhellion yn cynnwys: 

• Ariannu datgarboneiddio cartrefi: bydd angen buddsoddiad o £14.75bn hyd 2030, sy'n cynnwys 

£1.7bn gan Lywodraeth Cymru; gydag argymhellion penodol i gynyddu dyraniadau cyllid Llywodraeth 

Cymru fel a ganlyn: 

o Grant Datgarboneiddio Tai Cymdeithasol £108m y flwyddyn a 

o Dyblu cyllid tlodi tanwydd (trwy'r rhaglen Cartrefi Cynnes) i £73m y flwyddyn. 

• Sgiliau: mae fy nadansoddiad wedi tynnu sylw at y ffaith bod y buddsoddiad hyd yma wedi bod yn 

annigonol. Mae angen piblinell sgiliau ynghyd â buddsoddiad ar frys ar gyfer datblygu sgiliau mewn 

prosiectau seilwaith allweddol mewn diwydiannau gwyrdd ac adfer natur, ynghyd â chyfleoedd 

cynyddol ar gyfer ailhyfforddi, ailsgilio a phontio i ddiwydiannau sy'n newid, gan ddarparu ‘pontio 

cyfiawn’ i weithwyr. 

• Gwasanaeth Natur Cenedlaethol: byddai hyn yn sicrhau sawl buddugoliaeth o amddiffyn natur a 

chreu swyddi. Rydym yn amcangyfrif mai cyfanswm y cyllid sy'n ofynnol i sefydlu tîm GNC fyddai 

£167,000 ar gyfer 2021-22. 

Isod mae ychydig mwy o fanylion am fy meysydd ffocws, a fydd, gobeithio, o ddiddordeb i'r Pwyllgor Cyllid wrth 

i chi ystyried eich blaenoriaethau ar gyfer craffu: 

1. Buddsoddi mewn Sgiliau a Hyfforddiant 

Yn gynharach eleni, cyhoeddais fy adroddiad gyda'r New Economics Foundatoin yn edrych ar y potensial i 

fuddsoddi mewn swyddi a sgiliau gwyrdd yn erbyn pa mor barod yw ein rhaglenni sgiliau, hyfforddiant a 

chyflogadwyedd cyfredol i ymdopi â'r newidiadau hyn. Prif ganfyddiadau'r adroddiad yw: 

• Gellid creu dros 60,000 o swyddi yn yr economi werdd yng Nghymru dros ddwy flynedd gyda 

buddsoddiad mewn seilwaith. 

• Fodd bynnag, nid yw'r biblinell sgiliau cyfredol wedi'i pharatoi ar gyfer y galw hwn gyda'n 

dadansoddiad yn awgrymu niferoedd prentisiaeth a hyfforddiant isel mewn sectorau allweddol o'i 

gymharu â thwf swyddi posibl. 

• Mae diffyg cyfatebiaeth rhwng lefelau cyflogaeth bresennol a'r potensial; mae lefel creu swyddi yn 

sylweddol o gymharu â'r niferoedd presennol. 

• Nid yw'r cyllid i ddelio â'r diffyg hwn yn ddigonol i ymdopi â'r galw a'r raddfa. 

• Mae angen gweithredu wedi'i dargedu a'i gynnal i sicrhau bod diwydiannau twf gwyrdd yn darparu 

mynediad i bobl Ddu, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig; menywod; pobl anabl a'r rhai sydd bellaf o'r 

farchnad lafur. 

https://www.futuregenerations.wales/resources_posts/skills-through-crisis-upskilling-and-retraining-for-a-green-recovery-in-wales/
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Hyd yn oed heb y buddsoddiad arfaethedig, mae'r adroddiad yn nodi diffygion sylweddol yn y seilwaith 

uwchsgilio cyfredol yng Nghymru yn ei allu i ddelio â graddfa a natur y sifftiau strwythurol y mae ein heconomi 

yn eu profi. Yn y broses, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bryderon ynghylch a yw Cymru'n barod ar gyfer 

trosglwyddo'n gyfiawn, sy'n sicrhau bod swyddi gwyrdd da ar gael i bawb. 

Yng nghyllideb ddrafft y flwyddyn nesaf, byddaf yn edrych ar lefel y ddarpariaeth gyllidebol ar gyfer sgiliau ac 

ailhyfforddi fel piler beirniadol o ddatgarboneiddio ac wrth gefnogi ein heconomi i addasu i'r newidiadau a ddaw 

yn sgil y pandemig a Brexit. Yn nodweddiadol bu ymrwymiadau diweddar Llywodraeth Cymru ar sgiliau yn y 

tymor byr ac yn gyfyngedig o ran graddfa o gymharu â maint y trawsnewid sydd ei angen. Ar y pryd, roedd fy 

adroddiad yn rhagweld dwbl y byddai angen yr adnoddau a ddyrannwyd i ddelio ag effeithiau lluosog y 

pandemig, Brexit a phontio i economi carbon isel. Mae'r buddsoddiadau a gyhoeddwyd hyd yma yn annhebygol 

o fod yn ddigonol i ddarparu'r ailhyfforddi a'r uwchsgilio sy'n ofynnol neu i wneud iawn am y dirywiad dramatig 

mewn cyfranogiad mewn addysg bellach, addysg uwch i oedolion a rhan-amser, a dysgu seiliedig ar waith a 

welwyd dros y degawd diwethaf. Er mai Llywodraeth y DU yw ysgogwyr polisi allweddol y dirywiad hwn mewn 

dysgu oedolion, rwy'n awyddus i weld Llywodraeth Cymru yn archwilio'r holl ysgogiadau a mecanweithiau 

cyllido posibl gyda'r nod o gynyddu buddsoddiad mewn uwchsgilio ac ailhyfforddi. 

Rwy'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn datblygu cynllun Sgiliau Sero Net, sydd i'w gyhoeddi 

yng Ngwanwyn 2022, ac mae'n hanfodol bod y gyllideb hon yn darparu digon o adnoddau a gallu i gynyddu 

graddfa a chyflymder y newid sydd ei angen ar gyfer ein sectorau addysg, hyfforddiant a sgiliau. 

2. Buddsoddi mewn Datgarboneiddio cartrefi 

Ychydig fisoedd yn ôl, cyhoeddais fy Adroddiad “Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod”. Edrychodd 

hyn ar anghenion cyllido'r her ôl-osod cartref fawr a wynebir yng Nghymru, buddsoddiad sy'n hanfodol ar gyfer 

cyflawni ein nodau hinsawdd, mynd i'r afael â thlodi tanwydd ac ansawdd bywyd yng Nghymru. Mae'n nodi 

angen buddsoddiad y llywodraeth o oddeutu £5.3bn dros y deng mlynedd nesaf - £1.7 bn a £3.6 bn gan 

Lywodraethau Cymru a'r DU yn y drefn honno. Mae ein modelu yn amcangyfrif mai cyfanswm y buddsoddiad 

sydd ei angen i uwchraddio neu ôl-osod pob cartref yng Nghymru yw £14.75 gyda 64% o hyn yn dod o gyllid 

preifat. Mae ein hadroddiad hefyd yn awgrymu amryw opsiynau ar gyfer cyflenwi a mecanweithiau cyllid amgen 

y dylid eu harchwilio ar frys. 

Er y gall gwariant sydd eisoes yn bodoli fodloni rhywfaint o'r gofyniad hwn, ac mae cyhoeddiadau diweddar yn 

awgrymu bod £150m ychwanegol ar ddod, erys bwlch sylweddol iawn. Byddaf yn edrych i'r gyllideb ddrafft hon i 

ddechrau rhoi'r sylfeini ar waith ar gyfer uwchsgilio sylweddol o'n rhaglen ôl-osod cartref y mae ei hangen ar 

frys dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. Mae angen i Lywodraeth Cymru hefyd fod yn gweithio'n agos gyda 

Llywodraeth y DU i sicrhau bod cyllid ar gyfer datgarboneiddio cartrefi yn cael ei ystyried yn fuddsoddiad 

hanfodol mewn seilwaith a allai arwain at fuddion economaidd sylweddol trwy greu swyddi newydd, cefnogi 

cadwyni cyflenwi lleol, yn ogystal â'r buddion iechyd ac amgylcheddol y gallai rhaglen genedlaethol eu darparu. 

Yn eu hadroddiad “Dyled a’r Pandemig”, mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol yn argymell 

“y dylai Llywodraeth Cymru ddarparu eglurder yn ei Chyllideb Ddrafft ar sut y bydd yn dyrannu digon o arian hyd 

at 2024-25 i gyflymu cynlluniau i ddod â’r holl gartrefi cymdeithasol i fyny i Ynni (EPC) Gradd A i liniaru tlodi 

tanwydd cynyddol o ganlyniad i gostau ynni cynyddol ”. Bydd angen i’r ymgynghoriad ar y rhaglen Cartrefi 

https://www.futuregenerations.wales/cy/resources_posts/cartrefi-addas-ar-gyser-y-dyfodol-yr-her-ol-osod/
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Cynnes sydd ar ddod nodi sut y bydd datgarboneiddio cartrefi tlawd tanwydd yn cael ei ariannu gan fynd i’r afael 

â’r angen i fynd i’r afael â’r ‘cartrefi gwaethaf yn gyntaf’ fel y mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod. 

3. Buddsoddi mewn Natur 

Mae mynd i'r afael â'r argyfwng natur yn hanfodol i amddiffyn lles cenedlaethau'r dyfodol, ac ni ellir ynysu 

gweithredu o'r argyfwng hinsawdd. 

Er i mi groesawu datganiad Llywodraeth Cymru o argyfwng natur ym mis Mehefin 2021, mae'r gweithredoedd 

a'r camau sy'n cael eu cymryd mewn ymateb yn llai eglur. Mae gwariant ar adferiad natur wedi bod braidd yn 

ddisymud yng nghyllidebau diweddar Llywodraeth Cymru, gyda ffocws ar fudo gwariant amaethyddol yr UE i 

gyllidebau domestig a chynnydd mewn meysydd eraill yn segur. 

Er enghraifft, mewn ymateb i'r gyllideb ddrafft ar gyfer 2021-22, amlygodd Wales Environment Link (WEL) er 

bod cynnydd yn yr amgylchedd MEG yn 2021-22, roedd hyn yn bennaf oherwydd bod taliadau ffermio wedi'u 

cynnwys ac adlinio gweinidogol portffolios. O ganlyniad, gellid priodoli mwyafrif y cynnydd yn 2021-22 i'r ddau 

ailddosbarthiad hynny, yn hytrach na buddsoddiad newydd dilys yn amgylchedd Cymru. 

Roeddwn hefyd yn siomedig o weld cefnogaeth gymharol gyfyngedig (ariannol) yng nghyllideb y llynedd ar gyfer 

yr argymhellion a nodwyd gan y Tasglu Adfer Gwyrdd (dan arweiniad Cyfoeth Naturiol Cymru). Mae Adolygiad 

Dasgupta yn tynnu sylw at sut mae ein hymgysylltiad anghynaladwy â natur yn peryglu ffyniant cenedlaethau'r 

presennol a'r dyfodol. Dyma pam rwy'n credu bod cysylltu pobl a chymunedau yn well â natur wrth wraidd 

mynd i'r afael â'r argyfwng natur. 

Felly, rwy'n awyddus i weld cynlluniau ar gyfer Gwasanaeth Natur Cenedlaethol (GNC) yng Nghymru yn cael eu 

datblygu gyda chefnogaeth a rhywfaint o fuddsoddiad ariannol gan Lywodraeth Cymru. Galwais am hyn yn fy 

adroddiad ‘Rhaglen Lywodraethu Addas ar gyfer y Dyfodol’ yn gynharach yn y flwyddyn. Mae'r GNC yn system 

ledled Cymru sydd â'r nod o ysgogi pobl i gefnogi adferiad natur, gan gyflymu gweithredu ar y cyflymder a'r 

raddfa sydd eu hangen. 

Mae fy swyddfa yn gweithio gyda phartneriaid allweddol ac mae ymgysylltiad â Gweinidogion a Swyddogion 

Llywodraeth Cymru yn parhau, gyda manylion pellach yn cael eu cyflwyno ym mis Rhagfyr. Byddwn yn hapus i 

rannu trosolwg o'r cynnig GNC gyda'r Pwyllgor os yw hyn o ddiddordeb. 

4. Effaith Carbon gyffredinol cyllideb Llywodraeth Cymru 

Mewn cyngor i’r Llywodraeth yn 2020 gwnaethom argymell bod angen iddynt ddadansoddi’n fforensig bob 

agwedd ar eu gwariant, yn enwedig gwariant cyfalaf, o ran effaith carbon a chyhoeddi manylion am effaith 

garbon gyffredinol eu cyllideb mewn ‘Cyfrif Effaith Carbon’. Adleisiwyd ein hawgrym yn Argymhelliad 16 o 

adroddiad Pwyllgor Cyllid y Senedd ar gyllideb ddrafft 2020-21: 

Argymhelliad 16. Mae'r Pwyllgor yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn datblygu dealltwriaeth 

o effaith carbon y gyllideb a'i phenderfyniadau gwariant, ac yn edrych ar sut y gall ddangos yn 

ystyrlon effaith carbon cyllidebau'r dyfodol. 

https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
https://www.futuregenerations.wales/work/ourfuturewales/
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Sylwaf, ers cyhoeddi’r cyngor hwn, fod yr alwad hon wedi’i hadleisio gan Bwyllgor Newid Hinsawdd y DU yn eu 

cyngor i’r senedd yn 2021, a elwir yma yn ‘brawf sero net’. 

Byddai Prawf Sero Net yn sicrhau bod holl bolisi'r Llywodraeth, gan gynnwys penderfyniadau 

cynllunio, yn gydnaws â thargedau hinsawdd y DU. 

Ymatebodd Llywodraeth Cymru yn gadarnhaol i’n cyngor, ac am y tro cyntaf ochr yn ochr â chyllideb 2021-22 

cyhoeddwyd asesiad cychwynnol o effaith carbon gwariant Llywodraeth Cymru. Yn anffodus roedd 

defnyddioldeb yr asesiad hwn ar gyfer dadansoddi effaith carbon y gyllideb yn gyfyngedig. Roedd y dull a 

ddefnyddiwyd yn dilyn dull macro-economaidd o'r economi gyfan o briodoli effaith gwariant Llywodraeth 

Cymru. Mewn cyferbyniad, roedd y dull a argymhellais yn cynnwys dull buddsoddi-wrth-fuddsoddi o'r gwaelod i 

fyny gan ddefnyddio offer blaenorol y llywodraeth ar gyfer asesu effaith carbon prosiect. 

Gwnaed cynnydd i'r perwyl hwn yng nghynllun Cymru Sero Net. Roeddwn yn falch o weld asesiad yn cael ei 

wneud o’r cyfraniad cymharol at ddatgarboneiddio polisïau a gynigiwyd gan adran Drafnidiaeth Llywodraeth 

Cymru. Er fy mod yn cydnabod nad yw asesiadau o'r fath yn berffaith, ac na ddylai cynnal asesiadau o'r fath 

gynnwys gwariant anghymesur, mae dadansoddiad o'r fath yn bwysig er mwyn deall gwir faint y cynnydd y mae 

gweithredoedd Llywodraeth Cymru yn ei gyflawni o ran mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd. Rwy'n awyddus i 

weld asesiad o'r fath yn cael ei gyflwyno ymhellach, ar draws adrannau eraill, yn enwedig lle mae gwariant 

cyfalaf yn gysylltiedig, a phan wneir cyhoeddiadau polisi newydd. 

Hyd nes y bydd asesiad cynhwysfawr o gyllideb Llywodraeth Cymru ar gael, nid yw'n bosibl gwybod a yw 

penderfyniadau cyllidebol mewn gwirionedd yn cael effaith gadarnhaol net (neu yn wir negyddol) ar 

ddatgarboneiddio yng Nghymru. Fodd bynnag, gyda chefnogaeth y Sefydliad Economeg Newydd, rwyf wedi bod 

yn cynnal fy null syml iawn fy hun o asesu newidiadau mewn gwariant carbon. Mae'r dadansoddiad hwn yn 

dangos gwelliannau cadarnhaol o flwyddyn i flwyddyn yn lefel y gwariant mewn meysydd allweddol o'r gyllideb 

sy'n berthnasol i ddatgarboneiddio (gweler y Tabl isod). 

Yn ddiweddar, gofynnais i'r Gweinidog Cyllid egluro: 

• Sut maen nhw'n cynnal asesiad effaith carbon y gyllideb eleni; 

• Sut fydd y polisïau a'r blaenoriaethau yn y cynllun Cymru Sero Net sydd ar ddod yn cael eu hystyried 

yn y broses gyllidebol; 

• A ydynt wedi ystyried sut y gallai'r dull a ddatblygwyd gan swyddogion Trafnidiaeth gael ei gynyddu ar 

draws adrannau eraill Llywodraeth Cymru; a 

• A fyddant yn ymrwymo'n gyhoeddus i gynnal “prawf Sero Net” o'r gyllideb flynyddol a'r prosiectau yn 

Strategaeth Buddsoddi Seilwaith Cymru sydd ar ddod i gefnogi ymrwymiad y Llywodraeth i sero net. 

5. Cyllideb yn cysylltu â chynllun Cymru Sero Net 

Mae’r cynllun “Cymru Sero Net” a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn manylu ar ystod eang o bolisïau y mae 

Llywodraeth Cymru yn gobeithio y byddant yn cyflawni targed sero net Cymru erbyn 2050, gyda ffocws ar 

gamau sydd eu hangen yn ystod yr ail gyllideb garbon (2021-25). Sylwaf, fodd bynnag, heb asesiad manwl o 
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effaith carbon mwyafrif y polisïau yn y cynllun, nid yw'n bosibl asesu'n llawn a yw'r cynllun yn wir o gwmpas 

digonol. Ni ddarperir eglurder ynghylch y dull a ddefnyddir i asesu effaith carbon penderfyniadau cyllidebol ar 

wahân i ymrwymiad i “anelu at wella [ein] dealltwriaeth o sut i gyfrif effaith carbon penderfyniadau yn effeithiol 

a sut mae penderfyniadau lluosog yn rhyngweithio i effeithio ar ein targedau cyffredinol.” Mae Llywodraeth 

Cymru eisoes wedi ymrwymo i alinio eu cylchoedd cyllideb ariannol a charbon, felly bydd gennyf ddiddordeb 

gweld a yw Cyllideb Ddrafft 2022-23 yn cefnogi'r aliniad hwn, gan sicrhau bod buddsoddiad yn cael ei 

flaenoriaethu ar gyfer polisïau a chamau gweithredu datgarboneiddio allweddol yn y cynllun newydd. 

6. Cydraddoldebau 

Yn ddiweddar, rwyf wedi cyhoeddi “Anghydraddoldeb yng Nghymru’r Dyfodol”, mewn partneriaeth ag Iechyd 

Cyhoeddus Cymru. Dadansoddodd yr ymchwil effaith cydraddoldeb tri thuedd yn y dyfodol - dyfodol gwaith, 

hinsawdd a newid demograffig. Prif ganfyddiad yr adroddiad yw bod yr anghydraddoldebau economaidd-

gymdeithasol presennol yng Nghymru mewn perygl o gael eu cario i'r dyfodol oni bai eu bod yn cael sylw 

penodol. Mae'n awgrymu y byddai gweithredu ar hyn yn cynnwys: edrych am gyfleoedd i hyrwyddo 

cydraddoldeb wrth ddatblygu polisi ar draws pob maes; a chreu cyfleoedd i eiriolwyr cydraddoldebau a llunwyr 

polisi feddwl a chynllunio ar gyfer y tymor hir mewn partneriaeth fel rhan o brosesau datblygu polisi. Mae hyn 

yn adlewyrchu'r ffyrdd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol; yn enwedig integreiddio, 

cyfranogiad a hirdymor. 

Bydd gen i ddiddordeb mewn deall sut mae'r Llywodraeth yn dangos sut maen nhw'n mynd i'r afael ag 

anghydraddoldebau trwy eu penderfyniadau gwariant, gan helpu i gefnogi trosglwyddiad cyfiawn yn 

ychwanegol at flaenoriaethau llesiant eraill. 

Diolch am y cyfle i gyflwyno'r dystiolaeth hon i'ch galwad am wybodaeth. Edrychaf ymlaen at drafod y materion 

hyn gyda'ch Pwyllgor ym mis Ionawr. 

Yn gywir,  

Sophie 

 

Sophie Howe 

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru 

 

https://www.futuregenerations.wales/resources_posts/inequality-in-a-future-wales/


 
 

 
 

Tabl: Asesiad NEF o newidiadau o flwyddyn i flwyddyn mewn llinellau cyllideb sy'n berthnasol i ddatgarboneiddio 

 

Haen 1 Haen 2 Haen 3 Haen 1+2+3 

Gwariant nad yw'n 

dadgarboneiddio 
 

Cyllid Gwariant 

datgarboneiddio 

sylfaenol 

 

Mae cyfran fach anhysbys 

ond tebygol o'r llinellau 

cyllideb hyn yn mynd ar 

ddatgarboneiddio sylfaenol 

 

Gyda'r ddeddfwriaeth gywir 

ar waith, mae cyfran o'r 

gwariant hwn yn mynd 

ymlaen i alluogi 

datgarboneiddio 

 

Swm y llinellau 

gwariant sy'n 

berthnasol i 

ddatgarboneiddio 

 

Llinellau gwariant nad 

ydynt yn amlwg yn 

berthnasol i 

ddatgarboneiddio (cyflogau 

a buddion yn bennaf) 

 

Enghraifft Gwariant teithio 

egnïol 

 

Gwariant adfywio 

 

Grantiau tai cymdeithasol 

 

  

19-20 2.09% 2.51% 5.62% 10.22% 89.78% 

20-21 2.50% 2.53% 5.39% 10.42% 89.58% 

21-22 2.94% 2.51% 5.88% 11.32% 88.68% 

 

 

 


