
 

 

12 Tachwedd 2018 

Annwyl y Gwir Anrhydeddus, yr Arglwydd Deben 

Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018 

Ar 5 Tachwedd, gosododd Llywodraeth Cymru bum cyfres o Reoliadau yn y 
Cynulliad, a ddisgrifir ar y cyd fel Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cymru) 2018 
(‘y Rheoliadau’). Ar 8 Tachwedd, cytunodd Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad i graffu’n fanwl ar y Rheoliadau a 
rhoddodd wybod ynglŷn â hynny i Lywodraeth Cymru.  

Yn unol â Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 (‘y Ddeddf’), wrth wneud y 
Rheoliadau rhaid i Weinidogion Cymru roi sylw i gyngor a ddarperir gan Bwyllgor 
Newid Hinsawdd y DU. Ar y sail hon, mae’r Pwyllgor wedi cytuno y dylwn 
ysgrifennu atoch i ofyn am ragor o wybodaeth o ran y Rheoliadau, a chyn i chi fod 
yn bresennol yn ein cyfarfod ar 22 Tachwedd. 

Lleihau allyriadau hyd at 2050 

Mae Llywodraeth Cymru yn anelu at leihau allyriadau 80 y cant o’i gymharu â’r 
llinell sylfaen erbyn 2050. Yn ôl eich amcangyfrif chi, ni fydd hyn yn ddigonol i 
gyflawni nodau Cytundeb Paris.  

Yn eich cyngor, nodwch fod y Ddeddf yn mynnu bod allyriadau net ar gyfer 2050 
o leiaf 80 y cant yn is na’r llinell sylfaen ac ni fyddai hyn yn atal Cymru rhag mynd 
y tu hwnt i leihad o 80 y cant. Wrth gyfeirio at darged Llywodraeth Cymru, rydych 
chi’n dod i’r casgliad y bydd yn bwysig sicrhau bod y camau a gymerir yn y tymor 
agosach yn cadw’r posibilrwydd o leihau y tu hwnt i 80 y cant erbyn 2050. 
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Cwestiwn 1 - A ydych chi’n credu ei bod yn briodol ailystyried targed 2050, 
yng ngoleuni casgliadau Adroddiad Arbennig yr IPCC ar Gynhesu Byd-
eang? Beth yw hyfywdra hirdymor targed 2050? 

Cwestiwn 2 - Beth yw eich asesiad o effaith unrhyw newidiadau o’r fath ar 
allu Llywodraeth Cymru i fodloni’r targedau interim ar gyfer 2020, 2030 a 
2040? 

Cwestiwn 3 - O gofio bod y data gwyddonol yn symud mor gyflym, a ydych 
yn credu ei bod yn briodol y dylai Llywodraeth Cymru, cyn i bob cyllideb 
garbon gael ei phennu, ailystyried targed 2050, yn seiliedig ar gyngor gan 
Bwyllgor Newid Hinsawdd y DU (UK CCC)? 

Targedau interim 

Nodir targedau interim ar gyfer 2020, 2030 a 2040 yn Rheoliadau Newid yn yr 
Hinsawdd (Targedau Allyriadau Interim) (Cymru) 2018. Yn eich cyngor i 
Lywodraeth Cymru, cyfeiriasoch at her benodol targed interim 2020, gan ddweud: 

“The scope for new policies to affect the level of admissions in 2020 is very 
limited, especially if the Welsh Government waits until after the target is 
legislated to bring forward policies to achieve it”. 

Cwestiwn 4 - Roedd allyriadau Cymru yn 2015 19% yn is na lefelau 1990. Yn 
seiliedig ar ragamcanion "busnes fel arfer" Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU, 
beth fydd y lefel amcangyfrifedig o allyriadau yn 2020, a fynegir fel 
gostyngiad canran islaw lefelau 1990?  

Cwestiwn 5 – Y llwybr a awgrymir gennych yw llwybr llyfn tuag at darged 
2050. Beth yw risgiau’r dull gweithredu hwn o gymharu, er enghraifft, â 
llwybr dechreuol mwy heriol, sy’n cyflwyno "dechrau dwys" o ran lleihau 
allyriadau?  

Cyllidebau carbon 

Mae Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Cyllidebau Carbon) (Cymru) 2018 yn 
disgrifio cyllideb carbon fel "gosod terfyn uchaf o ran cyfanswm yr allyriadau a 
ganiateir dros gyfnod cyllideb o bum mlynedd yng Nghymru". Mae cyfnod y 
gyllideb gyntaf yn parhau o 2016 i 2020, gyda chyllidebau dilynol yn cwmpasu 
cyfnodau olynol o bum mlynedd hyd at 2050. 



 

Mae Adran 41 o’r Ddeddf yn darparu bod yn rhaid i Weinidogion Cymru osod 
datganiad gerbron y Cynulliad yn esbonio a yw’r gyllideb carbon wedi’i bodloni. 
Rhaid gosod y datganiad cyn diwedd yr ail flwyddyn ar ôl y cyfnod y mae’n 
ymwneud ag ef. 

Ar gyfer y gyllideb garbon gyntaf (2016-2020), rhaid gosod y datganiad cyn 
diwedd 2022. Ar gyfer yr ail gyllideb carbon (2020-2025), rhaid gosod y datganiad 
cyn diwedd 2027. 

Mae’r amserlenni hyn yn arwain at heriau difrifol o ran craffu’n effeithiol ar 
gyllidebau carbon yn y dyfodol. Er enghraifft, yn unol ag Adran 31 o’r Ddeddf, rhaid 
gosod y drydedd gyllideb garbon, ar gyfer 2025-2030, erbyn diwedd 2020. Mewn 
gwirionedd, mae hyn yn golygu y gofynnir i’r Cynulliad gytuno ar y drydedd 
gyllideb garbon ddwy flynedd cyn y bydd yr alldro o’r gyllideb garbon gyntaf yn 
hysbys a saith mlynedd cyn bod alldro’r ail gyllideb garbon yn hysbys. 

Cwestiwn 6 - Cyn gofyn iddo gytuno ar y drydedd gyllideb garbon yn 2020, 
ni fydd y Cynulliad yn gwybod a yw’r ddwy gyllideb garbon gyntaf wedi’u 
bodloni, oherwydd gofynion adrodd Deddf yr Amgylchedd (Cymru). Oes 
gennych chi unrhyw farn ar yr amserlenni a nodir yn y Ddeddf? 

Hedfan rhyngwladol a morgludiant rhyngwladol    

Mae Adran 35 o’r Ddeddf yn darparu y gall Gweinidogion Cymru, drwy reoliadau, 
wneud darpariaethau ar gyfer allyriadau nwyon tŷ gwydr o hedfan a morgludiant 
rhyngwladol i gyfrif fel allyriadau Cymru. Ni chynhwyswyd allyriadau o hedfan a 
morgludiant rhyngwladol mewn targedau polisi o’r blaen. 

Nodir trefniadau ar gyfer hedfan a morgludiant rhyngwladol yn Rheoliadau Newid 
yn yr Hinsawdd (Hedfan Rhyngwladol a Morgludiant Rhyngwladol) (Cymru) 2018. 

Cwestiwn 7: Beth yw risgiau a manteision penderfyniad Llywodraeth 
Cymru i gynnwys hedfan a morgludiant rhyngwladol mewn targedau 
allyriadau Cymru? 

 

Cyfrif allyriadau net Cymru 



 

Mae Rheoliadau Newid yn yr Hinsawdd (Terfyn Credyd Cyfrif Allyriadau Net 
Cymru) (Cymru) 2018 yn gosod terfyn o 10 y cant ar y cyfanswm y gellir lleihau 
cyfrif allyriadau net Cymru drwy ddefnyddio unedau carbon. 

Rhoesoch wybod i Lywodraeth Cymru y dylai’r gyllideb garbon gyntaf gael ei 
chyflawni  drwy bolisïau presennol ac na ddylent ei gwneud yn ofynnol i 
ddefnyddio’r gwrthbwysiadau arfaethedig. Fodd bynnag, derbyniasoch y byddai 
angen rhywfaint o hyblygrwydd i fynd i’r afael ag amgylchiadau annisgwyl. 
Gwnaethoch gynghori y dylid cael cyngor gan Bwyllgor Newid Hinsawdd y DU 
(UK CCC) cyn defnyddio credydau. 

Cwestiwn 8: O gofio eich bod wedi dweud y dylai defnydd heb ei gynllunio 
o gredydau allyriadau fod yn fach, beth yw eich barn chi o ran pa mor 
briodol yw’r terfyn o 10 y cant a gynigir gan Lywodraeth Cymru? 

Cwestiwn 9: Beth yw eich rhesymau dros awgrymu y dylid cael cyngor gan 
Bwyllgor Newid Hinsawdd y DU (UK CCC) cyn defnyddio credydau? 

Cyfrifyddu carbon, ac unedau carbon 

Mae Rheoliadau Cyfrifyddu Carbon (Cymru) 2018 yn caniatáu cynnwys allyriadau a 
gynhyrchir gan y sector masnachu, h.y. sector y Cynllun Masnachu Allyriadau yr 
Undeb Ewropeaidd (EU-ETS), yng nghyfrif allyriadau net Cymru. Felly, caiff holl 
allyriadau Cymru eu cyfrif. Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod hwn yn ddull 
tryloyw a chlir o gyfrifyddu. 

Mae Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU wedi cynghori y dylid cynnwys allyriadau o 
sector y Cynllun Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd (EU-ETS) yng nghyfrif 
allyriadau net Cymru. Mae’r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn esbonio -  

"Mae’r CCC yn cydnabod bod allyriadau diwydiannol yn her benodol yn y 
sefyllfa ddatganoledig lle gall newidiadau mawr mewn allyriadau ddigwydd 
o ganlyniad i benderfyniadau busnes mewn safleoedd unigol, lle nad oes 
gan Gymru lawer o reolaeth." 

Cwestiwn 10: Beth yw’r risgiau ar gyfer y gyllideb garbon gyntaf a’r ail 
gyllideb garbon os na all allyrwyr barhau i fasnachu o dan Gynllun 
Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd (EU-ETS)? 



 

Mae’n ddrwg gen i fod yr amserlen ar gyfer ymateb i geisiadau’r Pwyllgor am 
wybodaeth yn dynn. Disgwylir i’r Cynulliad ystyried y Rheoliadau yn y Cyfarfod 
Llawn ar 4 Rhagfyr. Bydd yn ofynnol i’r Pwyllgor baratoi a chyhoeddi ei adroddiad 
ar y Rheoliadau cyn y ddadl honno. Byddwn yn ddiolchgar, felly, pe gallech anfon 
eich ymateb erbyn 22 Tachwedd fan bellaf. 

Mae’r Pwyllgor hefyd wedi gofyn i Bwyllgor Newid Hinsawdd y DU ddarparu 
sesiwn friffio lafar ar wahân i’r Pwyllgor ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ei 
Llwybr Datgarboneiddio hyd at 2030, a drefnwyd i’w gynnal ar 22 Tachwedd. 
Rwy’n ddiolchgar am gydweithrediad Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU wrth graffu 
ar y Rheoliadau a’r Llwybr. 

Yn gywir, 

 

Mike Hedges AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig 

cc Chris Stark, Prif Weithredwr, y Pwyllgor Newid Hinsawdd  


