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Annwyl Archwilydd Cyffredinol 

Roeddwn am achub ar y cyfle hwn o groesawu canfyddiadau a gyhoeddwyd gan Archwilio 
Cymru yn sgil y cais am dystiolaeth ar barodrwydd y sector cyhoeddus i fod yn garbon sero 
net erbyn 2030.

Wrth ymateb, rwyf am dynnu sylw at ychydig o'r pwyntiau a godwyd gennym yn ein 
hymateb ac i'ch diweddaru ar y cynnydd yr ydym yn parhau i'w wneud. Rwyf hefyd am 
ddiolch i'ch tîm am fod mor gadarnhaol wrth ymgymryd â’r gwaith a oedd wedi’i wneud 
lawer haws i ni a chyrff cyhoeddus eraill gymryd rhan yn y broses.

Mae ymwneud Archwilio Cymru â’r flaenoriaeth genedlaethol a byd-eang hon, a’i 
gefnogaeth tuag ati,  yn gyfraniad cadarnhaol sy’n helpu i greu momentwm a newid parhaus
yn y ffordd rydym yn gweithio ac yn byw ein bywydau. Tra bo’r adroddiad yn canolbwyntio 
ar y camau i ddatgarboneiddio ein cymdeithas mewn ymateb i'r argyfwng hinsawdd, mae'n 
bwysig cydnabod yr angen i addasu i ganlyniadau anochel y newid yn yr hinsawdd.

Mae eich canfyddiadau i’r pum galwad i weithredu yn rhai yr ydym ni’n eu cydnabod. Maen 
nhw'n feysydd yr ydym yn parhau i'w hystyried fel Llywodraeth Cymru ac wrth gefnogi'r 
sector cyhoeddus yng Nghymru i leihau ein hallyriadau carbon ac arwain y ffordd i eraill yng
Nghymru. Mae hyn yn unol â'n targed cenedlaethol a'r camau gweithredu a nodir yn Sero 
Net Cymru, ein hail gyllideb garbon.
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Ers ymgymryd â'r rôl hon, rwyf wedi gweld yr ymdrech sylweddol y mae Llywodraeth Cymru
a gweddill y sector cyhoeddus yn ei gwneud i gyflawni uchelgais 2030, yn unol â thrywydd y
sector cyhoeddus a gyhoeddwyd gennym y llynedd. Mae hyn yn amlwg o’r nifer cynyddol o 
gynlluniau datgarboneiddio, ac aeddfedrwydd cynyddol y cynlluniau hynny, a lefel yr 
adnoddau a'r bobl dan sylw. Enghraifft dda o hyn yw'r ymrwymiad i adrodd ar allyriadau 
carbon yn flynyddol.  Arweiniodd cylch adrodd cyntaf y fenter wirfoddol hon at 80% o 
sefydliadau'r sector cyhoeddus yn ymateb. Eleni mae 95% o sefydliadau eisoes wedi 
ymateb erbyn y dyddiad cau, gan ddefnyddio ein canllawiau diwygiedig a oedd yn cynnwys 
gwersi gwerthfawr o'r ddwy flynedd gyntaf o adrodd. Rydym yn obeithiol y bydd y sefyllfa 
derfynol hyd yn oed yn well sy'n dangos yr ymrwymiad a wneir gan gyrff sector cyhoeddus 
yng Nghymru i weithredu ar y cyd ac yn unigol.

Fel sefydliad, mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu ar frys i leihau allyriadau ac i 
ddatblygu’r gallu i wrthsefyll effeithiau anochel y newid yn yr hinsawdd. Caiff hyn ei 
adlewyrchu yng nghylch gwaith y Bwrdd Portffolio Newid Hinsawdd, yr wyf yn ei gadeirio. 
Mae hyn yn darparu dull llywodraethu strategol ar gyfer datblygu a chyflwyno deddfwriaeth 
a pholisi hinsawdd, gan gymryd safbwynt gwybodus a chydgysylltiedig. Mae'r Bwrdd yn 
cynnwys holl feysydd Llywodraeth Cymru sy'n cyfrannu at ymdrin â’r newid yn yr hinsawdd, 
neu y mae’r newid hwnnw yn effeithio arnynt. Mae'n sicrhau bod y rheini sydd wedi’u 
mandadu (h.y. y rhai sydd â pholisi perthnasol neu gyfrifoldebau gweithredol) yn atebol am 
eu gweithredoedd a'n bod yn parhau ar y trywydd iawn i sicrhau'r canlyniadau a ddymunir 
yn unol â'n targedau deddfwriaethol.

Ein bwriad yw cyhoeddi Cynllun Strategol Sero Net Llywodraeth Cymru y mis hwn, fel 
mecanwaith i gydnabod y gwaith sylweddol a wnaed eisoes i leihau ein hallyriadau, er 
enghraifft cyflwyno dewisiadau teithio cynaliadwy (gan gynnwys yr opsiwn i brynu ar les 
cerbydau carbon isel iawn) a'r gostyngiad o 76% mewn allyriadau o'n hystâd weinyddol dros
yr 11 mlynedd diwethaf. Bydd hefyd yn ysgogi gwaith pellach i gyflawni’r uchelgais o sicrhau
sector cyhoeddus sero net cyfunol erbyn 2030, sy'n cynnwys cynllun gweithredu sydd wedi'i
gostio'n llawn.  Fel y mae eich adroddiad yn ei gydnabod, bydd hyn yn uchelgais heriol i'w 
gyflawni, ond mae'n parhau i fod yn un o'n prif flaenoriaethau ac yn un yr ydym wedi 
ymrwymo i gefnogi eraill i'w cyflawni.

Mae'r gefnogaeth honno'n cynnwys y gwaith mae cydweithwyr yn y maes Iechyd a 
Llywodraeth Leol yn ei ddarparu. Maent wedi sefydlu rhaglenni effeithiol i gefnogi'r 
weledigaeth ar y cyd, drwy arweinyddiaeth, cyngor a chymorth ariannol. Er enghraifft, ers 
2019, mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu Cyngor Llywodraeth Leol Cymru i gynnal 
rhaglen gymorth i awdurdodau lleol, gan ganolbwyntio ar arweinyddiaeth fel y gyrrwr 
allweddol dros newid, a chefnogi datblygiad ymrwymiadau allweddol yr awdurdodau hynny. 
Mae Gweinidogion Cymru wedi cadarnhau cyllid parhaus am y tair blynedd nesaf i 
gydnabod pwysigrwydd y gwaith hwnnw ac i helpu i gyflawni’r ymrwymiadau hynny.  

Mae ein cefnogaeth i'r sector yn ymestyn i Wasanaeth Ynni Llywodraeth Cymru, y mae 
Gweinidogion Cymru wedi ymrwymo i’w barhau; bydd gwaith caffael y gwasanaeth newydd 
yn cael ei gwblhau erbyn mis Ebrill 2023. Mae'r fanyleb ar gyfer y gwasanaethau yn 
cydnabod yr angen parhaus am gymorth technegol ac ariannol i helpu cyrff cyhoeddus a 
mentrau cymunedol i gyflwyno a darparu rhaglenni effeithiol. Mae hefyd yn cydnabod y 
cynnydd sylweddol mewn adnoddau y mae'r sector ei hunan wedi'u buddsoddi yn y mater 
pwysig hwn a’r profiad a gafwyd o hyn. Mae disgwyl i'r rhaglen newydd fanteisio mwy ar y 
dysgu ar y cyd hwn.  

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn parhau i ddarparu cymorth ariannol i'r sector drwy 
amrywiaeth o fecanweithiau, megis Rhaglen Ariannu Cymru a roddodd £16 miliwn o 



fuddsoddiad ym mhrosiectau'r sector cyhoeddus a phrosiectau cymunedol yn 2021-2022. 
Er bod pwysau cynyddol ar gyllidebau, er enghraifft yn sgil canlyniadau Covid a'r argyfwng 
costau byw, rydym yn parhau i roi pwysigrwydd ar y buddsoddiad hwn er mwyn galluogi 
Llywodraeth Cymru a'r sector cyhoeddus i ddatblygu ein huchelgais ar y cyd.

Wrth inni nodi yn ein hymateb i'r alwad am dystiolaeth uchod, mae'r pum galwad i weithredu
yn feysydd y mae Llywodraeth Cymru yn parhau i fuddsoddi ynddynt i gefnogi cyfrifoldebau 
ar y cyd y sector cyhoeddus yng Nghymru ac fel sefydliad o fewn y sector hwnnw. Bydd y 
dystiolaeth a ddarperir yn helpu i lywio ein gweithredoedd a'r gefnogaeth a ddarparwn. 

Er bod llawer i'w wneud, dim ond mewn ffordd gadarnhaol y gellir ystyried y momentwm 
sydd wedi’i ei wneud hyd yn hyn a bydd yn ein helpu ar ein llwybr i sicrhau sector 
cyhoeddus sero net erbyn 2030.
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