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Annwyl Lesley 

Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030  

Fel y gwyddoch, mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig wedi 

dangos diddordeb brwd mewn gweithredu a chyflwyno Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 

2016 ('y Ddeddf') sy'n ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru bennu cyllidebau carbon 

ar gyfer cyfnodau o bum mlynedd.   

Roedd y Pwyllgor yn falch o weld Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi ymgynghoriad ar leihau 

allyriadau - 'Cyflawni ein llwybr carbon isel hyd at 2030' - y bydd y canlyniadau'n llywio'r 

gwaith o ddatblygu'r Cynllun Cyflenwi Carbon Isel cyntaf, sydd i'w gyhoeddi ym mis 

Mawrth 2019. Cytunodd y Pwyllgor i ymgymryd â darn byr o waith yn y maes hwn i fwydo 

i'r Cynllun Cyflenwi. 

Mewn ymateb i gais gan y Pwyllgor, rhannodd 26 o randdeiliaid eu hymatebion i'r 

ymgynghoriad â ni. Mynychodd llawer o'r rhanddeiliaid hynny drafodaeth rhanddeiliaid 

gyda'r Pwyllgor ar 28 Tachwedd 2018. Bwriad y llythyr hwn yw cyfleu barn y rhanddeiliaid 

ichi ar rai o'r materion allweddol a godwyd gyda'r Pwyllgor. 

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar lwybr carbon isel hyd at 2030 

Mae argyhoeddiad cryf o fewn y sector y dylai Llywodraeth Cymru anelu at 
gyrraedd targed o allyriadau net sero erbyn 2050, yn hytrach na'r gostyngiad 
statudol o 80 y cant o leiaf a nodir yn y Ddeddf, yn enwedig yn sgil casgliadau'r 
adroddiad a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan y Panel Rhyngwladol ar Newid 



 

Hinsawdd (IPCC). Mae'r Pwyllgor yn croesawu'r camau cychwynnol yr ydych yn eu 
cymryd, ynghyd â holl Lywodraethau eraill y DU, i ofyn am gyngor gan Bwyllgor y 
DU ar Newid Hinsawdd (UKCCC) ar y ffordd orau o gyflawni allyriadau net sero. 

Mynegodd rhai o'r rhanddeiliaid bryder fod yr ymgynghoriad wedi dynodi 'cam 
sylweddol yn ôl' o'r Strategaeth Newid Hinsawdd a gyhoeddwyd yn flaenorol gan 
Lywodraeth Cymru. Nodwyd lefel yr uchelgais; y sylfaen dystiolaeth; ac 
ymgysylltiad y rhanddeiliaid a'r arbenigwyr; fel meysydd pwysig a oedd yn 
ddiffygiol. Roedd y consensws cyffredinol ynghylch y cynigion yn ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru yn eu croesawu mewn egwyddor a'u bod yn gam 'yn y 
cyfeiriad cywir'. Fodd bynnag, mae pryder cyffredinol nad yw'r cynigion yn ddigon 
uchelgeisiol, a mynegodd nifer o'r rhanddeiliaid bryderon difrifol ynghylch y diffyg 
manylion, costau ac asesiadau effaith sy'n cyd-fynd â'r camau arfaethedig.  

Mynegodd rhai o'r rhanddeiliaid siom gyda'r cyngor y mae Llywodraeth Cymru 
wedi'i gael gan Bwyllgor y DU ar Newid Hinsawdd. Mae barn bod y cyngor wedi'i 
roi yng nghyd-destun ehangach y DU ac, o ganlyniad i hynny, cafodd cyfleoedd i 
ddylunio atebion arloesol "gwnaed yng Nghymru" eu colli. Tynnodd y 
rhanddeiliaid sylw at Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, sy'n unigryw yn y 
DU, ac awgrymwyd nad oedd fawr o dystiolaeth ei bod wedi llywio'r gwaith o 
ddatblygu'r cyngor. 

Roedd y rhanddeiliaid yn cefnogi'r syniad o sefydlu grŵp arbenigol yng Nghymru i 
gynghori ar bolisïau datgarboneiddio. Roedd cred bod bwlch sylweddol bellach 
yng nghyngor arbenigwyr a rhanddeiliaid, sydd wedi codi yn sgil diddymu 
Comisiwn Newid Hinsawdd Cymru. 

Roedd y rhanddeiliaid hefyd yn pryderu nad oes unrhyw arwydd o ddull cydgysylltiedig o 

fewn yr ymgynghoriad. Er enghraifft, nid oes unrhyw ymdeimlad o sut y bydd y llwybr a'r 

camau arfaethedig yn cyd-fynd â'r ddyletswydd i gyflawni'r nodau lles. Mae diffyg eglurder 

hefyd ynghylch sut y mae'r 'pum ffordd o weithio' yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol wedi'u cymhwyso hyd yma. 

Cwestiynodd llawer o'r rhanddeiliad rôl gwneud penderfyniadau lleol a sut y bydd hyn yn 

cyd-fynd â rôl arweinyddiaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru. Gofynnwyd cwestiynau 

ynghylch modelau lleol, megis y model dinas-ranbarth yn Lloegr, a ph'un a allant sicrhau 

newid trawsnewidiol yn fwy effeithiol na'r trefniadau presennol. 



 

Ochr yn ochr â hyn, pwysleisiodd llawer o'r rhanddeiliad bwysigrwydd ymddygiad 
a newid cymdeithasol, y credent y dylent fod yn elfen allweddol o unrhyw lwybr 
carbon isel. At hynny, awgrymwyd y dylai Llywodraeth Cymru fuddsoddi mewn 
archwilio'r rhwystrau cymdeithasol, diwylliannol, seicolegol ac economaidd i 
newid. 

Blaenoriaethau datgarboneiddio Llywodraeth Cymru 

Pwysleisiodd y rhanddeiliaid yr angen i ddangos y cysylltiadau rhwng datgarboneiddio a 

meysydd polisi eraill. Mae hyn yn rhywbeth nad yw'n cael ei wneud ar hyn o bryd. Er 

enghraifft, credai llawer o'r rhanddeiliad y dylid gwneud cyswllt amlwg rhwng lleihau 

allyriadau ac iechyd y cyhoedd. Yn benodol, roeddent yn credu y gallai annog newid 

moddol ar gyfer trafnidiaeth a lleihau tlodi tanwydd arwain at gyfleoedd arwyddocaol i 

leihau allyriadau a sicrhau manteision o ran iechyd y cyhoedd. 

Dylai Llywodraeth Cymru adeiladu ar hyn i annog mwy o gydweithio traws-sector 
er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl. Awgrymodd y rhanddeiliaid mai un ffordd o 
gyflawni hyn fyddai drwy ffurfio grŵp traws-ddiwydiant i annog cydweithredu ac 
arloesi. Defnyddiwyd 'Clwstwr Diwydiannol De Cymru' fel enghraifft o grŵp traws-
ddiwydiant y gellid ei ddefnyddio fel glasbrint ar gyfer grŵp Cymru gyfan. At 
hynny, awgrymwyd y gallai 'Bargeinion Dinesig' Llywodraeth y DU yng Nghymru 
fod yn gyfle da ar gyfer cydweithio traws-ddiwydiant ar raddfa, a gallent arwain at 
sicrhau cyllid arloesi pellach o gronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y 
DU. 

Mater allweddol i lawer o'r rhanddeiliaid oedd yr angen am gymorth ariannol 
priodol i gyflwyno newid ar y raddfa sydd ei hangen. Awgrymwyd y dylid 
ymchwilio i fecanweithiau ariannu newydd, megis Banc Datblygu Cymru posibl 
sy'n darparu 'benthyciadau carbon isel'. Awgrymwyd hefyd y dylai Llywodraeth 
Cymru archwilio sut y gall ddefnyddio trethi a benthyca Cymru i gefnogi swyddi a 
thwf mewn technolegau carbon isel ar draws pob sector. 

Blaenoriaethau sectoraidd 

Nododd y rhanddeiliaid flaenoriaethau ar draws pedwar maes allweddol, sef -  

▪ Ynni; 

▪ Trafnidiaeth; 



 

▪ Adeiladau; a 

▪ Defnydd tir ac amaethyddiaeth. 

Ynni  

Roedd cyllid a chymhellion ariannol yn faterion allweddol mewn perthynas â'r 
sector ynni. Awgrymodd rhai o'r rhanddeiliaid y dylai Llywodraeth Cymru 
ddarparu cyfrwng buddsoddi newydd ar gyfer technolegau carbon isel. Roedd 
eraill yn cynnig mecanweithiau cymorth treth newydd ar gyfer prosiectau ynni 
adnewyddadwy, megis TAW 0 y cant ar gyfer prosiectau ar raddfa lai. 

Roedd cynigion penodol eraill a godwyd gyda'r Pwyllgor yn cynnwys y canlynol: 

▪ Creu 'canolfannau ynni lleol' sy'n cyd-leoli ynni adnewyddadwy domestig neu 

leol gyda gwres carbon isel, prosiectau ymateb ar ochr galw a gwefru cerbydau 

trydan; 

▪ Cefnogi gwaith ymchwil i Gasglu a Storio Carbon (CCS) a Chasglu a Defnyddio 

neu Storio Carbon (CCUS), ac ymgymryd ag asesiad yn seiliedig ar dystiolaeth o 

botensial bio-ynni yng Nghymru; 

▪ Ei gwneud yn ofynnol i'r holl dir cyhoeddus a werthir i ddatblygwyr fod ar gyfer 

datblygiadau carbon-sero. 

Trafnidiaeth 

Roedd consensws y dylid pwysleisio polisïau trafnidiaeth gyhoeddus a 
gweithredol. Awgrymodd y rhanddeiliaid y dylai gwaith cynllunio trafnidiaeth yn y 
dyfodol fod yn seiliedig ar bobl a'u hanghenion. Roedd rhai yn awgrymu parthau 
aer glân mewn dinasoedd, taliadau tagfeydd a'r posibilrwydd o brisio ffyrdd. 

Ochr yn ochr â hyn, dylai Llywodraeth Cymru fod yn annog cynyddu nifer y 
cerbydau trydan a'r defnydd ohonynt. Awgrymwyd y gellid rhoi cymorth ariannol i 
weithredwyr fflyd i newid i gerbydau trydan yn y sectorau cyhoeddus a phreifat. 
Awgrymwyd hefyd y dylid cynyddu'r terfyn ar gyfer grantiau gosod pwyntiau 
gwefru, yn enwedig ar gyfer cwmnïau mawr sydd ar hyn o bryd wedi'u cyfyngu i 
20 o bwyntiau ar draws y cwmni. Roedd y rhanddeiliaid o'r farn y dylai fod system 



 

wefru gyffredinol, sy'n hawdd ei defnyddio ar gyfer cerbydau trydan er mwyn 
annog pobl i'w defnyddio.  

Adeiladau 

Roedd consensws i gefnogi'r angen brys i wella effeithlonrwydd ynni mewn 
adeiladau newydd ac adeiladau presennol, er y cynigiwyd atebion gwahanol. 
Roedd galwadau am amcanion polisi clir a chyson, er mwyn galluogi gwaith ar 
draws y sectorau a'r diwydiannau i weithio tuag at nod cyffredin. Awgrymwyd y 
dylid diweddaru'r nodau lles i ystyried tlodi tanwydd. 

Roedd rhai o'r rhanddeiliaid o'r farn y dylai Llywodraeth Cymru wneud 
dadansoddiad cost-budd o ôl-osod y stoc dai bresennol. Awgrymwyd y byddai ôl-
osod yn anochel yn arwain at ddymchwel rhai adeiladau. Byddai angen cael 
cefnogaeth glir a chyson pe bai ymagwedd o'r fath yn cael ei dilyn yn y dyfodol. 

Gallai pwerau codi trethi cychwynnol Llywodraeth Cymru roi cyfle i ysgogi 
gwelliannau mewn effeithlonrwydd adeiladu a meithrin diwylliant o welliant 
parhaus.  

Defnydd tir ac amaethyddiaeth 

Yn olaf, roedd y rhanddeiliaid o'r farn y gallai rheoli tir ar ôl Brexit fod yn gyfle i 
wneud newidiadau sylweddol i annog perchnogion tir i ddefnyddio tir ar gyfer 
nwyddau cyhoeddus, gan gynnwys dal a storio carbon. Awgrymwyd y dylai 
Llywodraeth Cymru edrych ar yr effeithiau iechyd a charbon o gynhyrchu bwyd.  

Mae'r Pwyllgor yn gobeithio y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol ac y bydd yn 
llywio'r gwaith o ddatblygu'r Cynllun Cyflenwi Carbon Isel cyntaf. Mae'r Pwyllgor yn 
edrych ymlaen at gyhoeddi'r Cynllun hwnnw ym mis Mawrth 2019 a bydd, rwy'n 
siŵr, yn dymuno ymgymryd â gwaith pellach arno maes o law. 

Yn gywir 
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