
 

 

 

 

 

28 Mehefin 2022 

 

Annwyl Julie a Lee,  

Cwestiynau ychwanegol yn dilyn sesiwn graffu gyda’r Gweinidog ar 15 Mehefin 2022  

Diolch am ddod i gyfarfod y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith ('y Pwyllgor') ar 15 

Mehefin 2022. Yn dilyn y cyfarfod, cytunodd y Pwyllgor y dylwn ysgrifennu atoch i ofyn ichi roi sylw i 

nifer o faterion nas cyrhaeddwyd yn ystod y sesiwn graffu.                                                                                                                                      

 

Datgarboneiddio tai 

Wrth ymateb i Adroddiad Cynnydd 2020 y Pwyllgor Newid Hinsawdd: Lleihau Allyriadau yng 

Nghymru, ymrwymodd Llywodraeth Cymru i gyhoeddi map ffordd i adeiladu cartrefi cymdeithasol di-

garbon newydd, ym mis Gorffennaf 2021. 

1. A allech chi roi manylion y map ffordd i’r Pwyllgor? 

Yn ystod cam cyntaf ein hymchwiliad i ddatgarboneiddio tai, gofynnwyd am farn rhanddeiliaid ar y 

cynnydd a wnaed tuag at ddatgarboneiddio cartrefi cymdeithasol presennol. Er eu bod yn croesawu'r 

Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio ('ORP'), esboniodd rhanddeiliaid fod yn rhaid i Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig, fel rhan o’r Rhaglen honno, gystadlu am gyllid. Pwysleisiwyd ganddynt yr 

angen am raglen dreigl i gefnogi datgarboneiddio ar draws y sector. 

2. A allwch egluro a yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu newid i raglen dreigl o gyllid i gefnogi 

Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i gyflawni ei huchelgais ar gyfer y sector i ddatgarboneiddio 

erbyn 2033? 

Roedd yr Adroddiad Cartrefi Gwell, Cymru Well, Byd Gwell yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddod o 

hyd i ateb ariannol ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig traddodiadol nad ydynt ar hyn o 
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bryd yn cael adnoddau Safon Ansawdd Tai Cymru ('SATC') i'w galluogi i gyrraedd y targedau 

ymestynnol ar gyfer y sector tai cymdeithasol a argymhellir yn yr adroddiad.  

3. A allwch roi manylion y cyllid sydd ar gael i Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig traddodiadol 

i’w cefnogi i ddatgarboneiddio eu stoc tai presennol?  

Yn eich llythyr, dyddiedig 7 Ebrill, dywedasoch wrthym y bydd y dull 'profi a dysgu' a fabwysiadwyd 

drwy'r Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio yn “dechrau'r gwaith o ddatgarboneiddio cartrefi 

mewn deiliadaethau eraill erbyn 2023”. Awgrymodd rhanddeiliaid y byddai angen dwy neu dair 

blynedd o ddata o ran y Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio er mwyn dysgu go iawn yn ei sgil.  

4. Pa mor hyderus ydych chi y bydd dysgu digonol o’r Rhaglen Ôl-osod erbyn 2023 i ddechrau 

datgarboneiddio cartrefi mewn deiliadaethau eraill? 

Er mai ffocws ein hymchwiliad yw datgarboneiddio’r stoc dai bresennol, mae gennym ddiddordeb 

hefyd yn y modd y mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau bod cartrefi a adeiledir heddiw yn 

cefnogi’r gwaith o gyflawni targed sero net Cymru ar gyfer 2050.  

5. A allwch roi’r wybodaeth ddiweddaraf am y camau y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymryd, a’r 

cynlluniau y mae am eu cymryd, i sicrhau bod cartrefi newydd (ar draws y sectorau tai) yn cael eu 

hadeiladu’n ddi-garbon o ran safonau gweithredu?  

Gwahardd plastigau untro arfaethedig 

Mae'r Pwyllgor wedi ysgrifennu atoch o'r blaen ynghylch eithrio o Ddeddf Marchnad Fewnol y DU 

2020 ('UKIMA') ar gyfer plastigau untro. Yn eich ymateb, dyddiedig 31 Mai 2022, gwnaethoch 

gadarnhau bod y weithdrefn datrys anghydfod yn cael ei defnyddio gyda’r bwriad o sicrhau 

gwaharddiad a oedd yn ehangach ei gwmpas na’r un y cytunwyd arno.  

6. O ystyried bod Llywodraeth Cymru a Llywodraeth yr Alban fel ei gilydd wedi mynegi siom ynghylch 

natur gyfyng yr eithriad, pa mor fodlon ydych chi fod y weithdrefn datrys anghydfod wedi bod yn 

effeithiol yn yr achos hwn? 

Rydych chi a’r Cwnsler Cyffredinol wedi ymrwymo o’r blaen i hysbysu’r pwyllgorau perthnasol/y 

Senedd am anghydfodau sy’n codi o dan y Fframweithiau Cyffredin amrywiol sy’n cyrraedd lefel 

Weinidogol. Ni dderbyniwyd unrhyw hysbysiad ffurfiol mewn perthynas â'r anghydfod.  

7. A allwch gadarnhau fod yr anghydfod wedi cyrraedd lefel Weinidogol? Os felly, pam na wnaethoch 

chi hysbysu’r Pwyllgor hwn/y Senedd?  

Hysbyswyd y Pwyllgor am y tro cyntaf am benderfyniad Llywodraeth y DU i ganiatáu’r eithriad ar 28 

Mawrth 2022. Yn eich llythyr, dyddiedig 31 Mai 2022, dywedasoch wrthym eich bod “bellach wedi 
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derbyn llythyr oddi wrth Weinidog Prentice o Lywodraeth y DU i gael y cydsyniad ffurfiol oddi wrth 

Weinidogion Cymru (fel sy’n ofynnol dan UKIMA) a fwriadaf ei roi”.  

8. A allwch egluro pam y gwnaethoch ddewis peidio â gofyn barn y Senedd ar yr eithriad cyn 

cydsynio i wneud Rheoliadau Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 (Eithriadau o 

Egwyddorion Mynediad i'r Farchnad: Plastigau Untro) 2022? 

Rydych wedi dweud wrth y Pwyllgor, yn ogystal â’r eitemau plastig untro a restrir yn ymgynghoriad 

Llywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2020, eich bod hefyd yn cynnig gwahardd gwerthu cadachau 

gwlyb sy’n cynnwys plastig a bagiau siopa plastig untro. Dywedasoch fod eich swyddogion “yn cynnal 

adolygiad tystiolaeth cyflym ar hyn o bryd ac maent yn ymgysylltu â rhanddeiliaid am gynnwys y 

camau ychwanegol”.  

9. A allwch ddarparu rhestr o’r rhanddeiliaid y mae eich swyddogion yn ymgysylltu â nhw? Pryd fydd 

yr adolygiad wedi’i gwblhau ac a wnewch chi ymrwymo i gyhoeddi’r canlyniad? 

COP15 a bioamrywiaeth 

Mae'r Cylch Gorchwyl ar gyfer yr Archwiliad Dwfn Bioamrywiaeth ('yr Archwiliad Dwfn') yn nodi y caiff 

canlyniadau'r adolygiad eu cyhoeddi mewn Datganiad Gweinidogol cyn toriad yr haf. Fodd bynnag, 

dywedasoch wrthym wedyn y bydd panel yr Archwiliad Dwfn yn gwneud yr argymhellion cychwynnol 

mewn cynhadledd yn union ar ôl toriad yr haf.  

10. A allwch egluro pryd y bydd canlyniad yr Archwiliad Dwfn ar gael?  

Yn eich llythyr, dyddiedig 25 Mai 2022, dywedasoch wrthym eich bod wedi “cyflwyno safbwynt Cymru 

yn bendant i Defra mewn perthynas â’r drafft diweddaraf o’r fframwaith bioamrywiaeth byd-eang 

2020 (GBF) i lywio datblygiad safbwynt y DU”. Er ein bod wedi eich holi ar y mater hwn yn ystod ein 

sesiwn graffu ddiweddar, erys diffyg eglurder ynghylch safbwynt Llywodraeth Cymru. 

11. A allwch roi rhagor o fanylion am safbwynt Llywodraeth Cymru ar y drafft diweddaraf o fframwaith 

bioamrywiaeth byd-eang 2020? 

12. Mae COP15 bellach wedi’i ohirio tan fis Rhagfyr 2022. Pa effaith a gaiff hyn ar gynlluniau 

Llywodraeth Cymru yn y maes polisi hwn, gan gynnwys, ar ddatblygu targedau bioamrywiaeth 

statudol? 

Yn ystod y cyfarfod, gwnaethoch ymrwymo i: 

− ddarparu manylion am y nifer sy’n manteisio ar Gynllun Prydlesu Cymru fesul ardal awdurdod 

lleol a nifer yr eiddo ym mhob ardal awdurdod lleol y gwyddys eu bod yn methu â bodloni 

safonau rheoleiddio, a 

 



 

 

− cheisio cytundeb Llywodraeth y DU i rannu ei safbwynt o ran negodi sefydlog mewn perthynas 

â’r fframwaith bioamrywiaeth byd-eang drafft ar gyfer 2020 â’r Pwyllgor. 

Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ymateb cyn gynted â phosibl, ac erbyn 26 Gorffennaf 2022, fan 

bellaf. 

Yn gywir, 

 

 

 

Llyr Gruffydd AS,  

Cadeirydd, y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Yr Amgylchedd a Seilwaith 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg./ We welcome correspondence in Welsh or English. 


