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Annwyl Mike 
 
Diolch am eich llythyr o 13 Tachwedd lle rydych yn nodi nifer o gwestiynau ynglŷn â 
Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018. Rwy'n falch o ddarparu'r wybodaeth 
ganlynol i'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig er mwyn cefnogi’r 
proses craffu. 
 
Cwestiwn 1: Beth fydd yr effaith os nad yw’r Cynulliad yn cytuno ar Reoliadau Newid 
yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018 yn y Cyfarfod Llawn? 

 
Lluniwyd Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn unswydd fel y bo modd mynd ati cyn 
gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol i bennu’r trywydd deddfwriaethol ar gyfer targedau 
allyriadau er mwyn sbarduno gweithredu. Os na fydd y Cynulliad yn cytuno ar y Rheoliadau, 
byddai hynny'n achosi cryn oedi. Ni fyddem yn gallu mynd ati mewn modd effeithiol i 
ddatblygu ac i gyhoeddi Cynllun Cyflawni. Bydd hynny'n peri ansicrwydd a diffyg eglurder i 
eraill, fel rhanddeiliaid, sydd wedi bod yn gysylltiedig â'r broses, a bydd hefyd yn dargyfeirio 
adnoddau. 
 
Er na fyddai unrhyw effaith ar darged 2050, oherwydd bod hwnnw'n cael ei nodi yn y 
Ddeddf, mae adrannau 30 a 31 o'r Ddeddf yn rhoi dyletswydd ar Weinidogion Cymru i 
bennu targedau interim ar gyfer 2020, 2030 a 2040, a'r ddwy gyllideb garbon gyntaf, mewn 
rheoliadau cyn diwedd 2018. Os na fydd y Cynulliad yn cymeradwyo'r rheoliadau drafft a 
fydd yn pennu targedau interim a chyllidebau 1 a 2, byddai Gweinidogion Cymru yn torri'r 
ddyletswydd sydd arnynt o dan y darpariaethau hynny. 
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Yn ogystal â hynny, gallai oedi wrth bennu'r gyllideb garbon gyntaf arwain at oedi wrth 
gyhoeddi'n hadroddiad a fydd yn nodi polisïau a chynigion Gweinidogion Cymru ar gyfer 
gweithredu yn unol â’r gyllideb honno. Mae'n ofynnol o dan adran 39 o'r Ddeddf i adroddiad 
gael ei gyhoeddi cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol ar ôl pennu'r gyllideb garbon 
gyntaf. Gan gydnabod bod rhanddeiliaid yn awyddus i'n gweld yn gweithredu yn hyn o beth, 
yr amserlen ar hyn o bryd ar gyfer cyhoeddi'r cynllun yw mis Mawrth 2019. 
 
Os na chymeradwyir y Rheoliadau drafft yn y Cyfarfod Llawn, mae'n bosibl y bydd angen 
inni ofyn i'r Pwyllgor  Newid Hinsawdd am gyngor pellach, a byddai'n hynny'n achosi rhagor 
o oedi cyn i'r Rheoliadau ddod yn ôl gerbron y Cynulliad. Rhaid inni bellach hoelio sylw ar 
weithredu. 
 
Cwestiwn 2: A allwch gadarnhau lefel y gostyngiadau a gyflawnir gan bob un o’r 
pedwar opsiwn a gynhwysir yn eich Asesiad Effaith Rheoleiddiol, a fynegir fel 
gostyngiad canran islaw’r llinell sylfaen?  
 
Mae rhoi amcanestyniad cywir o allyriadau yn y dyfodol ac o effaith polisïau a chynigion 
penodol ar yr allyriadau hynny yn gryn her ac yn destun cryn ansicrwydd, yn enwedig yn 
achos amcanestyniadau hirdymor hyd at 2050. Mae sawl ffordd amrywiol o ragweld 
allyriadau, ac mae hyd yn oed mwy o ansicrwydd wrth gymharu a chyferbynnu modelau 
gwahanol sy'n seiliedig ar ragdybiaethau a senarios gwahanol. 
 
Er mwyn rhoi prawf ar argymhellion y Pwyllgor Newid Hinsawdd ac er mwyn darparu rhagor 
o fanylion i lywio'n Asesiad Effaith Rheoleiddiol, aethom ati i ddatblygu dull penodol i Gymru 
o ragamcanu allyriadau (Allyriadur 2050). Mae'r dull hwnnw wrthi'n cael ei ddatblygu a'i 
fireinio'n barhaus o fewn y llywodraeth er mwyn sicrhau bod gennym y syniad gorau posibl 
o’r trywydd y bydd allyriadau'n ei ddilyn yn y dyfodol. Er ei fod yn edrych ar allyriadau mewn 
ffordd wahanol, mae wedi bod yn ffon fesur werthfawr ar gyfer rhoi prawf ar senarios y 
Pwyllgor Newid Hinsawdd ac mae wedi rhoi canlyniadau sydd, at ei gilydd, yn gyson â'r 
rheini a gafwyd yn uniongyrchol gan y Pwyllgor hwnnw. 
 
Yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol, byddai Opsiwn 1 o dan y model hwn (llinell sylfaen sy'n 
seiliedig ar "fusnes fel arfer") yn sicrhau gostyngiad o 46% erbyn 2050 o gymharu â lefelau 
1990. Mae'n amlwg, felly, na fyddai'n arwain at ostyngiad a fyddai’n unol â'n targed statudol 
ar gyfer 2050. Byddai Opsiynau 2 i 4 yn sicrhau gostyngiadau o ryw 77-78% yn is na lefelau 
1990 ac o gofio'r ansicrwydd mawr y cyfeirir ato uchod, yn enwedig wrth drosi rhwng y 
dulliau modelu gwahanol a fabwysiedir gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd a Llywodraeth 
Cymru, bernir y byddent o fewn ystod sy'n gyson â’r dadansoddiad arbenigol a ddarparwyd 
gan y Pwyllgor hwnnw yn ei gyngor. 
  
Ar y sail hon, rydym yn hyderus mai'r ffordd orau i Gymru sicrhau dyfodol carbon isel er 
mwyn bodloni'r rhwymedigaethau statudol sydd arni yw deddfu ar gyfer y trywydd a 
argymhellir gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, ac mai dyna hefyd yw’r ffordd orau o gadw'r 
ddysgl yn wastad rhwng costau a'n nodau a'n hamcanion llesiant. 
 
 
 
 
 
 
 



Cwestiwn 3: A ydych yn fodlon bod eich dull gweithredu arfaethedig yn taro’r 
cydbwysedd cywir rhwng cyraeddadwyedd ac uchelgais, o ystyried na fydd yn 
bodloni nodau Cytundeb Paris, yn ôl cyngor Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU? 
 
Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd yn awgrymu y bydd angen gostyngiad o 71-83% yn 
allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU erbyn 2050 er mwyn i'r cynnydd cyfartalog yn nhymheredd 
y byd barhau o dan 2°C. Er mai mater i'r DU yn ei chyfanrwydd yw cyfrannu at wireddu 
amcanion Cytundeb Paris, rydym yn cydnabod bod gan Gymru hithau ei rhan i'w chwarae 
yn hynny o beth, a dyna pam yr ydym am gymryd camau deddfwriaethol. 
 
Mae'r Rheoliadau'n ymateb i'r gofyniad yn y Ddeddf inni sefydlu trywydd ar gyfer cyrraedd 
targed 2050 drwy bennu'n targedau interim a'n cyllidebau carbon. Mae'n ofynnol eisoes o 
dan y Ddeddf inni sicrhau gostyngiad o 80% man lleiaf yng Nghymru erbyn 2050 a 
chadarnhawyd hynny mewn deddfwriaeth sylfaenol yn 2016.  Nid oes unrhyw le o gwbl, 
felly, i drafod targed 2050.   
 
Mae'n dull arfaethedig ni o weithredu yn mabwysiadu'r targedau a argymhellir gan y 
Pwyllgor Newid Hinsawdd. Mae'n ofynnol iddo ef ystyried cytundebau rhyngwladol sy'n 
ymwneud â'r newid yn yr hinsawdd wrth iddo fynd ati i baratoi cyngor, ac mae gofyn iddo 
hefyd ystyried nifer o feysydd eraill, er enghraifft, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  
Mae proffil allyriadau Cymru yn wahanol iawn i broffil gweddill y DU. Mae bron 60% o'n 
hallyriadau ni yn ganlyniad i ddiwydiannau trwm ac i gynhyrchu ynni (enw Cynllun 
Masnachu Allyriadau'r UE ar y sector hwn yw’r ‘sector a fasnachir’) o gymharu â 36% ar 
gyfer y DU gyfan. 
 
Mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd yn awgrymu gostyngiad o 80% i'r DU ac mae hynny'n 
golygu gostyngiad o 76% yng Nghymru.  Drwy fabwysiadu targed o '80% man lleiaf', gellir 
dadlau ein bod yn gwneud mwy o gyfraniad, ar gyfartaledd, i Gytundeb Paris na'r DU yn ei 
chyfanrwydd. Felly, drwy weithredu fel hyn, rydym yn taro’r cydbwysedd cywir rhwng 
cyraeddadwyedd ac uchelgais, o ystyried proffil allyriadau Cymru. 
 
Rwyf wedi ysgrifennu at Weinidog Gwladol y DU dros Ynni a Thwf Glân i gymeradwyo cais 
ar y cyd i gomisiynu cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd ar sut y gall y dystiolaeth yn 
adroddiad y Panel Rhynglywodraethol ar y Newid yn yr Hinsawdd (IPCC) effeithio ar ein 
targedau lleihau allyriadau ar gyfer y tymor hir. Ond ar hyn o bryd, rydym, yn briodol ddigon, 
yn hoelio'n sylw ar y camau y mae angen eu cymryd er mwyn cyrraedd ein hamcanion 
carbon isel. 
  
Cwestiwn 4: A wnewch chi ymrwymo i ailystyried targed 2050 cyn gosod cyllidebau 
carbon yn y dyfodol; y byddwch yn gwneud hynny ar sail cyngor Pwyllgor Newid 
Hinsawdd y DU; ac i adrodd yn ôl i’r Cynulliad ynghylch eich penderfyniad?  
 
Rydym yn disgwyl cael cyngor y Pwyllgor ar ein targedau hirdymor ym mis Ebrill y flwyddyn 
nesaf. Byddwn yn ystyried y cyngor hwnnw a'i oblygiadau i'n fframwaith statudol ac yn 
adrodd yn ôl i'r Cynulliad cyn pennu'r drydedd gyllideb garbon. Byddwn hefyd yn ystyried y 
ffynonellau tystiolaeth eraill a ddisgrifir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cwestiwn 5: Beth yw eich rhagamcaniadau cyfredol o ran y lefelau allyriadau yn 
2020? 

 
Mae'r Pwyllgor wedi mynd ati'n fanwl i ddadansoddi trywydd allyriadau er mwyn datblygu ei 
argymhellion ar dargedau a chyllidebau priodol. Mae'r Pwyllgor yn seilio ei drywydd ar gyfer 
2020 ar y rhagdybiaeth y dylid cyrraedd y lefel honno drwy ddilyn polisïau sy'n bodoli 
eisoes. Felly, mae tri thrywydd y Pwyllgor ((76%, 80% and 85% yn 2050) yn dangos y bydd 
yr un gostyngiad mewn allyriadau yn cael ei gyflawni hyd at 2020 ac na fydd yn senarios 
ond yn dechrau newid ar ôl hynny gan ddibynnu ar y polisïau newydd a gaiff eu cyflwyno. 
Rydym wedi mynd ati ar y cyd â swyddogion polisi ar draws Llywodraeth Cymru i roi prawf 
ar senarios y Pwyllgor ac ar y  goblygiadau i sectorau, ac rydym yn cytuno ag asesiad y 
Pwyllgor. Felly, credwn fod y polisi presennol yn ddigon i roi allyriadau ar y trywydd iawn i 
sicrhau gostyngiad o 27% erbyn 2020 o gymharu â blwyddyn sylfaen 1990. 
 
 
Wedi dweud hynny, mae proffil allyriadau Cymru a'r cyfraniad mawr a wneir gan 
ddiwydiannau ynni-ddwys sy'n dod o dan Gynllun Masnachu Allyriadau'r UE yn golygu bod 
Cymru yn arbennig o agored i weld allyriadau’n newid o'r naill flwyddyn i'r llall, ac mae 
hynny i'w weld yn y data diweddar am allyriadau 2016.  Gall newidiadau o ran faint o ynni a 
ddefnyddir, neu o ran cynhyrchiant mewn diwydiant, effeithio ar ein hallyriadau cyffredinol. 
O'r herwydd, mae cryn ansicrwydd o ran rhagamcanu allyriadau ar gyfer unrhyw un 
flwyddyn yn y dyfodol ac, fel yr argymhellir gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, byddai’n 
ddoeth sicrhau bod gennym ddigon o hyblygrwydd, er enghraifft, credydau rhyngwladol, 
rhag ofn y bydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl. 
 
Cwestiwn 6: Beth yw eich dealltwriaeth o’r amserlen ar gyfer cau gorsaf bŵer 
Aberthaw, a gaiff effaith sylweddol ar eich gallu i gyrraedd targed interim 2030? 
 
Gan mai menter fasnachol yn y sector preifat yw gorsaf bŵer Aberddawan, nid oes gennym 
unrhyw ddyddiad pendant ar gyfer ei chau yn y dyfodol. Er hynny, gwyddwn fod y contract 
sydd gan RWE o dan Reolau’r Farchnad Capasiti yn dod i ben yn 2021. Rydym yn cytuno â 
barn y Pwyllgor Newid Hinsawdd, sef y bydd y safle yn dod o dan ymrwymiad Llywodraeth y 
DU i raddol roi’r gorau, erbyn 2025, i gynhyrchu ynni gan ddefnyddio glo sydd heb ei drin er 
mwyn lleihau allyriadau. Rydym yn cytuno hefyd y bydd gofynion y Gyfarwyddeb Allyriadau 
Diwydiannol yn dylanwadu ar yr allyriadau cyffredinol o Aberddawan dros y cyfnod hyd at 
2025.  Felly, rydym yn hyderus am y senarios lle y bydd rhoi'r gorau i gynhyrchu ynni yn 
Aberddawan gan ddefnyddio glo sydd heb ei drin yn gwneud cyfraniad mawr at gyrraedd 
ein targed interim ar gyfer 2030. 
 

Cwestiwn 7: Y gwahaniaeth rhwng y costau amcangyfrifedig ar gyfer y ddau gyfnod 
cyllideb carbon cyntaf yw £12 biliwn, sy’n cynnwys costau sy’n deillio o’r sector 
"Pŵer" bron yn gyfan gwbl. Mae hyn yn cyfateb i gynnydd mewn costau sy’n cyfateb 
i £2.4 biliwn y flwyddyn dros gyfnod y gyllideb. A allwch ddarparu rhagor o fanylion 
ar eich amcangyfrifon o ran y gost hon? 

 
Enghraifft yn unig yw’r gost a ddarperir ar gyfer mesurau i leihau allyriadau ac mae'n 
seiliedig ar opsiynau y gellid, yn ddamcaniaethol, eu cyflawni a nodwyd gan y Pwyllgor 
Newid Hinsawdd er mwyn dangos amryfal opsiynau costio. Fel y pwysleisir yn yr Asesiad 
Effaith Rheoleiddiol, ni wyddys ar hyn o bryd pa bolisïau a fydd yn cael eu mabwysiadu er 
mwyn cyflawni’r cyllidebau, a byddant yn dibynnu ar y camau a gymerir yn ystod cyfnod y 
gyllideb. 
 
Yn y senario a ddewiswyd, mae'r costau uwch yn y sector pŵer yng nghyfnod yr ail gyllideb 
yn cael eu priodoli i'r costau cyfalaf yn y diwydiant niwclear ac, i raddau llai, i seilwaith y 
grid. 



 
Cwestiwn 8: Mae’r costau amcangyfrifedig ar gyfer y Gyllideb Carbon gyntaf (2016-
2020) yn £2 biliwn ychwanegol uwchlaw’r llinell sylfaen (h.y. opsiwn "gwneud dim 
rhagor", heb ddim ymyriadau ychwanegol o ran polisi). A allwch egluro sut rydych 
chi’n disgwyl i gostau ychwanegol o £2 biliwn godi yn ystod y ddwy flynedd olaf o 
gyfnod y gyllideb (h.y. 2018-2020)? 

 
Enghraifft yn unig yw’r gost a roddir ar gyfer mesurau i leihau allyriadau ac mae'n seiliedig 
ar opsiynau y gellir, yn ddamcaniaethol, eu cyflawni a nodwyd gan y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd, a byddant yn dibynnu ar y camau a gymerir yn ystod cyfnod y gyllideb.  
 
Mae'r dull modelu a ddefnyddiwyd er mwyn gwneud y gwaith costio yn gweddu'n well i 
ddadansoddi'r system ynni yn yr hirdymor yn hytrach nag i oblygiadau polisi yn ystod y 
2010au a 2020au. Crëwyd y llinell sylfaen drwy allosod y duedd hanesyddol o ran allyriadau 
yng Nghymru rhwng 1990 a 2014. Dechrau'r cyfnod 2016-2020 yw pryd y mae'r senarios a 
fodelwyd yn dechrau gwyro oddi wrth y llinell sylfaen, felly mae'r £2 biliwn yn ychwanegol yn 
codi dros y cyfnod 2016-2020 ac nid dim ond yn ystod dwy flynedd olaf cyfnod y gyllideb.    
 
Yn y senario a ddewiswyd, mae'r costau sy'n ychwanegol i'r llinell sylfaen yn y gyllideb 
garbon gyntaf i’w priodoli’n bennaf i’r sector pŵer. Yn y sector hwn, costau cyfalaf sy'n 
gysylltiedig â seilwaith y grid sy'n cyfrannu fwyaf at y costau ychwanegol hyn, ac yna costau 
cyfalaf sy'n gysylltiedig ag ynni'r haul a ffermydd gwynt ar y môr. 
 
Cwestiwn 9: Ac eithrio’r cynnydd mewn costau sy’n gysylltiedig â’r sector Pŵer (£12 
biliwn), bach yw’r newidiadau a ddisgwyliwch i’r costau sy’n gysylltiedig â phob 
sector arall rhwng cyfnod y gyllideb gyntaf ac ail gyfnod y gyllideb. A allwch chi 
egluro’r rhesymeg dros hyn? 
 
Enghraifft yn unig yw’r gost a roddir ar gyfer mesurau i leihau allyriadau ac mae'n seiliedig 
ar opsiynau y gellir, yn ddamcaniaethol, eu cyflawni a nodwyd gan y Pwyllgor Newid 
Hinsawdd. Ni wyddys ar hyn o bryd pa bolisïau a fydd yn cael eu mabwysiadu er mwyn 
cyflawni'r cyllidebau hyn. 
 
Yn y senario a ddewiswyd, bydd y cynnydd mwyaf mewn costau rhwng y gyllideb gyntaf a'r 
ail gyllideb i’w weld yn y sector pŵer, a fydd yn cyfrif am ryw 75% o'r costau. Ond nid yw 
hynny'n syndod, o gofio y rhagwelir mai yn y sector pŵer y bydd 70% o'r costau yn ystod y 
senario hwnnw ar ei hyd tan 2050.  Priodolir y costau hynny i fuddsoddiadau cyfalaf. Yn yr 
un modd, y sector â'r cynnydd mwyaf ond un mewn costau rhwng y ddwy gyllideb gyntaf yw 
trafnidiaeth, a'r sector hwnnw hefyd yw'r mwyaf ond un wrth edrych ar gostau ar draws y 
senario gyfan. 
 
Cwestiwn 10: Beth yw risgiau a manteision penderfyniad Llywodraeth Cymru i 
gynnwys hedfan a morgludiant rhyngwladol yn y Rheoliadau? 
 
Ein penderfyniad i gynnwys allyriadau a achosir gan hedfan a morgludiant rhyngwladol yw'r 
ffordd fwyaf tryloyw o weithredu, a dyna a argymhellir gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd.  Yn 
ôl ein hamcangyfrifon ni, roedd yr allyriadau hynny'n cyfrif am ryw 2% o allyriadau Cymru yn 
2015, ond bydd y ganran hon yn codi dros amser os na fyddant yn lleihau yn unol ag 
allyriadau o ffynonellau eraill. Mae cyfrif yr allyriadau hyn yn gam cyntaf pwysig er mwyn 
symbylu'r sectorau hyn i weithredu. 
 
Cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd oedd peidio â gweithredu'n unochrog i fynd i'r afael â'r 
allyriadau hyn.  Yn lle hynny, argymhellodd y dylid gweithredu ar lefel ryngwladol ac rydym, 
felly, yn ddibynnol iawn ar Lywodraeth y DU i arwain yr ymdrech fyd-eang i leihau'r 
allyriadau hyn.  



 
Mae arwyddion calonogol yn y maes hwn. Ym mis Ebrill 2018, cytunodd y Sefydliad Morol 
Rhyngwladol (IMO) ar strategaeth gychwynnol i leihau allyriadau a achosir gan forgludiant 
ryngwladol, gan bennu amcan o ostyngiad o 50% man lleiaf erbyn 2050, o gymharu â 
lefelau 2008. Ym mis Mehefin 2018, mabwysiadodd Cyngor y Sefydliad Hedfan Sifil 
Rhyngwladol (ICAO) safonau, ac argymhellodd arferion yn ei gynllun gwrthbwyso a lleihau 
carbon ar gyfer hedfan rhyngwladol (CORSIA). Nod CORSIA yw sefydlogi allyriadau a 
achosir gan hedfan sifil ar lefelau 2020. 
 
 
Cwestiwn 11: O gofio bod dwy flynedd yn weddill o’r cyfnod cyllideb garbon cyntaf, 
beth yw eich rhagamcaniadau cyfredol o faint o unedau carbon y bydd angen i chi eu 
defnyddio i fodloni’r gyllideb garbon gyntaf, a fynegir fel canran o’r gyllideb garbon 
gyntaf? 

 
Ar ôl cael cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd, nid ydym yn bwriadu defnyddio unedau 
carbon i gyflawni'r gyllideb garbon gyntaf ac nid oes gennym unrhyw amcanestyniad o faint 
o unedau carbon y gallai fod eu hangen. Rydym yn bwriadu cyflawni'r gyllideb garbon 
gyntaf drwy’r camau a fydd yn cael eu nodi yn ein hadroddiad a thrwy gamau gan 
Lywodraeth y DU mewn meysydd sydd heb eu datganoli. Wedi dweud hynny, mae 
cyllidebau carbon yn nodwedd bwysig o'n fframwaith lleihau allyriadau oherwydd eu bod yn 
cynnig hyblygrwydd os bydd y rhestr o nwyon tŷ gwydr yn newid, os bydd mwy o allyriadau 
diwydiannol neu gyfres o aeafau oer. 
 
Cwestiwn 12: Beth yw’r risgiau sy’n deillio o’r amrywioldeb o ran pris credydau 
gwrthbwysiadau? Sut y gellir lliniaru’r risgiau hynny? 

 
Mae'n anodd iawn rhagweld costau credydau carbon yn y dyfodol ac o'r herwydd, mae'r 
Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn rhoi ystod o gostau posibl. Gan fod credydau carbon yn cael 
eu masnachu'n rhyngwladol, byddai'r gost i Lywodraeth Cymru, pe bai'n prynu rhai ohonynt, 
yn dibynnu ar newidiadau yn y farchnad ryngwladol, nad ydynt o dan ein rheolaeth. Rydym 
yn rhagweld y bydd pris credydau carbon yn codi ar ôl 2020. Mae'n ofynnol inni bennu 
terfyn ar gredydau ar gyfer pob cyllideb garbon a bydd penderfyniadau'n cael eu gwneud ar 
sail pris y credydau hynny yn y dyfodol, oherwydd bod ystyriaethau ariannol yn ffactor wrth 
benderfynu ar faint y gweithredu domestig a maint y  gweithredu rhyngwladol.      
 
Nid oes dyddiad dod i ben ar gredydau carbon felly un strategaeth bosibl i leihau'r costau 
fyddai prynu credydau pan fyddant yn rhad. Fodd bynnag, nid ydym yn bwriadu defnyddio 
credydau carbon i gyflawni'r gyllideb garbon gyntaf ac nid ydym o reidrwydd mewn sefyllfa i 
wario miliynau o bunnoedd ar rywbeth na fydd ei angen arnom o bosibl.  Serch hynny, mae 
yna gwestiwn o ran cadw'r ddysgl yn wastad rhwng yr angen i sicrhau gwerth am arian ar 
gyfer y trethdalwyr, a'r angen i ennyn hyder ym mwriad Llywodraeth Cymru i leihau 
allyriadau yng Nghymru. Mae angen hefyd inni gydnabod ein bod, oherwydd ein proffil 
allyriadau, yn dibynnu ar eraill, fel Llywodraeth y DU, i weithredu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cwestiwn 13: What are the risks for the first and second budgets if emitters cannot 
continue to trade under the EU-ETS? 

 
Y Gyllideb Gyntaf: 2016 – 2020 
Bydd trywydd y gostyngiad mewn allyriadau a bennwyd ar gyfer y rheini yng Nghymru sy'n 
rhan o Gyfnod III Cynllun Masnachu Allyriadau'r UE yn parhau yn union yr un peth tan 
ddiwedd 2020 beth bynnag y bydd canlyniad y trafodaethau ar ymadael â'r UE. Os bydd y 
cyfnod pontio'n un trefnus, rydym yn rhagweld y bydd y rheini yn y DU sy'n rhan o'r Cynllun 
Masnachu yn parhau'n rhan ohono tan ddiwedd Cyfnod III. Mae Cyfnod III yn cwmpasu 
allyriadau a gynhyrchir rhwng mis Ionawr 2013 a 31 Rhagfyr 2020. 
 
Os na fydd y cyfnod pontio'n un trefnus, mae Llywodraeth y DU wedi dweud y bydd, yn y lle 
cyntaf, yn gwireddu'i hymrwymiadau presennol o ran prisio carbon drwy gyfrwng y system 
drethi, gan wneud hynny o 2019 ymlaen. Yn y cyhoeddiad am Gyllideb 2018, dywedwyd, pe 
byddai’r DU yn ymadael â'r UE heb gytundeb ym mis Mawrth 2019, y byddai Treth 
Allyriadau Carbon newydd yn cael ei chyflwyno o 1 Ebrill 2019 ymlaen ar allyriadau carbon 
deuocsid (ac ar nwyon tŷ gwydr eraill o’u mesur yn ôl eu gwerthoedd carbon cyfatebol) o 
weithfeydd sefydlog sy'n rhan o Gynllun Masnachu Allyriadau'r UE ar hyn o bryd. Ni fyddai'r 
sector hedfan yn talu'r Dreth Allyriadau Carbon. Byddai'r system hon, nad yw'n rhagdybio 
na fyddai unrhyw opsiynau hirdymor eraill ar gyfer prisio carbon, yn cynnig sicrwydd a 
dilyniant yn y tymor byr a byddai'n cadw trefniadau tebyg ar gyfer gweithfeydd diwydiannol y 
bernir bod cryn risg iddynt ollwng carbon, a hynny er mwyn eu helpu i fod yn gystadleuol. 
Bydd system o Fonitro, Adrodd a Gwirio allyriadau yn parhau ar ôl i'r DU ymadael â'r UE. 
 
Mae'n anffodus bod Llywodraeth y DU wedi gwneud penderfyniad ar ei phen ei hun mewn 
maes lle mae cymhwysedd wedi'i ddatganoli. Dylai Gweinidogion Cymru fod wedi bod yn 
rhan o benderfyniad ar y cyd â gweinyddiaethau eraill y DU er mwyn sicrhau bod 
buddiannau penodol Cymru yn cael eu hystyried. Rydym bellach yn pwyso am fforwm ar y 
cyd rhwng Gweinidogion i benderfynu ar bolisi ar gyfer y dyfodol er mwyn sicrhau'r cynllun 
gorau ar gyfer y DU gyfan. 
 
Nid oes unrhyw gorff yng Nghymru yn rhan o'r Cynllun Masnachu Allyriadau ar gyfer y 
sector hedfan, felly, nid yw allyriadau o'r sector hwnnw’n cael unrhyw effaith ar bolisi. Mae 
bwlch byr rhwng diwedd y flwyddyn adrodd ar gyfer Cyfnod III ar 31 Rhagfyr 2019 a 
dechrau'r dreth newydd ar 1 Ebrill 2019. Fodd bynnag, mae'r risg o lefel uwch nag arfer o 
allyriadau o weithfeydd yn ystod y cyfnod hwnnw yn gymharol isel. 
 
Yr Ail Gyllideb: 2021-2025 
Rydym yn hyderus y bydd ein hallyrwyr mwyaf yn parhau i gael eu cymell i 
ddatgarboneiddio drwy gydol cyfnod yr ail gyllideb a thu hwnt. 
 
Mae swyddogion Llywodraeth Cymru yn rhan o Weithgor ar y cyd â swyddogion 
Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau Datganoledig sydd wrthi’n datblygu opsiynau polisi 
posibl eraill ar gyfer yr hirdymor. Mae parhau â pholisi prisio carbon er mwyn lleihau 
allyriadau o fudd i bob un o'r gweinyddiaethau ac mae'n galonogol bod Llywodraeth y DU 
wedi dweud ei bod yn dymuno i bolisi yn y dyfodol fod o leiaf mor uchelgeisiol â'r system 
bresennol. Fodd bynnag, mae nifer o opsiynau o ran y polisïau manwl i sicrhau'r canlyniad 
hwnnw. O gofio bod y maes polisi hwn yn un sydd wedi'i ddatganoli, mae Gweinidogion 
Cymru a'r Alban wedi ysgrifennu ar y cyd at Lywodraeth y DU i bwysleisio'r angen i gytuno 
ar y cyd ar unrhyw gynllun ar gyfer y dyfodol.  
 
 
 
 



Mae nifer o opsiynau posibl ar gyfer y tymor hir, a bydd ffurf unrhyw bartneriaeth 
economaidd yn y dyfodol yn dylanwadu ar yr opsiynau hynny. Yn eu plith y mae parhau'n 
rhan o Gynllun Masnachu Allyriadau'r UE, sefydlu cynllun o'r fath ar gyfer y DU a fydd naill 
ai'n gynllun annibynnol neu'n gysylltiedig â system yr UE neu â chynllun masnachu byd-
eang arall.  O gofio bod y maes polisi yn un sydd wedi'i ddatganoli, mae yna opsiynau hefyd 
i Gymru fabwysiadu ei pholisïau ei hun.  
 
Rydym yn awyddus i roi cyfleoedd i'r rheini sydd â diddordeb yn y maes gyfrannu eu 
syniadau, gan gynnwys gwneud hynny drwy gyfrwng ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.  
Byddwn hefyd yn ceisio cyngor y Pwyllgor Newid Hinsawdd cyn pennu polisi ar gyfer y 
dyfodol. Pan fyddwn yn deall cyfyngiadau unrhyw gytundeb masnach gyda'r UE, byddwn yn 
gallu edrych ar sut y gallwn greu'r cynllun mwyaf effeithiol posibl ar gyfer y dyfodol. Mae'n 
werth nodi mai’r DU a anogodd Cyfnod IV o Gynllun Masnachu Allyriadau'r UE i fod yn fwy 
uchelgeisiol na chyfnodau blaenorol. 
 
Rhaid inni hefyd ystyried y gyfres ehangach o bolisïau sy'n ein galluogi i ddatgarboneiddio, 
gan gynnwys buddsoddi mewn gwaith ymchwil a datblygu, cynnig cymorth i arloesi, a 
gweithio ar draws sectorau i ddatblygu atebion carbon isel newydd. Mae llawer o'r mentrau 
hyn wedi cael eu cefnogi gan gyllid Ewropeaidd ac rydym yn pwyso ar Lywodraeth y DU i 
sicrhau y bydd ffynonellau eraill o gyllid ar gael i fusnesau o Gymru ar ôl i'r DU ymadael â'r 
UE. 
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