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1. Cyflwyniad 

1. Ar 10 Ionawr 2018, ymddangosodd Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a 
Thrafnidiaeth (Ysgrifennydd y Cabinet) gerbron Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 
Amgylchedd a Materion Gwledig  ar gyfer sesiwn graffu gyffredinol a sesiwn 
graffu ar y gyllideb1.  Mae'r adroddiad byr hwn yn nodi casgliadau'r Pwyllgor a'r 
argymhellion sy'n deillio o'r sesiwn honno. 

2. Sicrhau bod polisïau economi a 
thrafnidiaeth yn gydnaws â pholisïau a 
deddfwriaeth arall Llywodraeth Cymru 

2. Mae nifer o bolisïau a deddfwriaeth gyffredinol Llywodraeth Cymru yn 
gysylltiedig â phortffolio Ysgrifennydd y Cabinet, gan gynnwys Strategaeth 
Genedlaethol Llywodraeth Cymru - Ffyniant i Bawb; Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015; Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a'r Polisi Adnoddau 
Naturiol (2017), sy'n ofynnol o dan y Ddeddf honno. Mae'n hollbwysig bod y 
mentrau hyn yn gydnaws i sicrhau bod y buddion mwyaf yn cael eu darparu. 

3. Mae'r Pwyllgor o'r farn bod diffyg eglurder ynghylch sut mae gwahanol 
bolisïau Llywodraeth Cymru yn gweithio ochr yn ochr â'i gilydd. Er enghraifft, 
mae’r Polisi Adnoddau Naturiol yn tynnu sylw at yr angen i Lywodraeth Cymru 
sicrhau bod "ein polisïau’n gydnaws â'r blaenoriaethau cenedlaethol rydym wedi’u 
nodi". At hynny, mae'r Polisi Adnoddau Naturiol yn ymrwymo i "helpu busnesau i 
ddefnyddio adnoddau mewn ffordd fwy effeithlon, gan sicrhau, wrth wneud 
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hynny, bod ein heconomi’n fwy cystadleuol a chydnerth". Mae'r Polisi yn cynnwys 
ymrwymiadau sy'n ymwneud â thrafnidiaeth, gan gynnwys "creu rhwydwaith 
trafnidiaeth sy'n gwella cydnerthedd ein hecosystemau a gwrthdroi dirywiad 
bioamrywiaeth". Fodd bynnag, nid yw'n glir sut y bydd y Polisi Adnoddau Naturiol 
yn dylanwadu ar ddatblygiad polisi economi a thrafnidiaeth yn y dyfodol. Credwn 
y dylai Ysgrifennydd y Cabinet ddarparu mwy o fanylion ynghylch sut y bydd ei 
bolisïau yn ystyried y Polisi Adnoddau Naturiol.  

4. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ('y Ddeddf') yn rhoi 
fframwaith cyffredinol i Lywodraeth Cymru er mwyn llywio'r broses o lunio 
polisïau. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor mai’r Ddeddf yw: 

“prif egwyddor drefniadol ein cynllun, sy’n sicrhau bod ein 
penderfyniadau’n rhoi ystyriaeth i’r amcanion a’r effeithiau economaidd, 
cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol.” 

5. Fodd bynnag, mae gan y Pwyllgor ddau bryder sylfaenol ynglŷn â 
gweithrediad y Ddeddf sy'n deillio o'r sesiwn graffu hon gydag Ysgrifennydd y 
Cabinet. 

6. Yn gyntaf, mae'r Pwyllgor wedi canfod bod diffyg tystiolaeth sy’n dangos sut 
mae'r Ddeddf wedi dylanwadu ar bolisi a’r broses o wneud penderfyniadau. 
Codwyd y pryder hwn hefyd yn Adroddiad Cyllideb ddrafft y Pwyllgor hwn, mewn 
perthynas â phortffolios Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion 
Gwledig a Gweinidog yr Amgylchedd. Rydym o’r farn nad yw Llywodraeth Cymru 
hyd yma wedi dangos y trawsnewidiad a addawyd pan gafodd y Ddeddf ei 
phasio. 

7. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig 
ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth wrth y Pwyllgor fod y 
Ddeddf a'i hegwyddorion bellach wedi'u hymgorffori ym maes llunio polisi yn 
Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, ychydig iawn o enghreifftiau, os oes rhai o 
gwbl, a ddarparwyd o ble y mae’r Ddeddf wedi arwain at newid polisi, neu ble 
mae wedi effeithio ar benderfyniadau. At hynny, ni wnaethom lwyddo i ganfod 
drwy ein sesiwn graffu sut roedd gweithrediad y Ddeddf yn newid arferion gwaith 
yn y Gwasanaeth Sifil yng Nghymru.  

8. Yn ei adroddiad ar y Gyllideb ddrafft, dywedodd y Pwyllgor ei fod yn credu y 
dylai Llywodraeth Cymru gynnwys asesiad yn erbyn amcanion llesiant Llywodraeth 
Cymru yn ei phroses asesu effaith. Credwn mai dyma’r cam cyntaf i ddarparu 
tystiolaeth gadarn o effaith y Ddeddf ar lunio polisïau a bydd yn galluogi craffu ar 
y defnydd ohoni.  
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9. Mae ein hail bryder yn ymwneud â gwahanol ddehongliadau o'r Ddeddf. Yn 
ystod yr Ymchwiliad Lleol Cyhoeddus ar Goridor yr M4 o amgylch Casnewydd, 
dywedodd cynrychiolydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru bod y ffyrdd o weithio o 
dan y Ddeddf yn cydnabod y ffaith y gall fod angen cyfaddawdu rhwng amcanion 
a nodau dymunol. Dywedodd bod yr egwyddor datblygu cynaliadwy felly yn 
golygu taro cydbwysedd rhwng gwahanol desiderata. 

10. Fodd bynnag, mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, yn ei hymateb i'r 
Ymchwiliad, yn anghytuno'n llwyr â'r datganiad hwn: 

“…the balancing in this revolutionary Act means giving as equal as 
possible weight to each element and not allowing one to tip the scale. I 
mean that all decisions must improve the economic, social, 
environmental and cultural well-being of Wales which is the duty to 
carry out sustainable development under the Act.” 

11. Wrth ymateb i'r datganiad hwnnw, dywedodd cynrychiolydd cyfreithiol 
Llywodraeth Cymru: 

“I do not agree with the Commissioner that all decisions must improve 
all four aspects of well-being. This is not what section 2 of the Act says 
or means.” 

12. Mae'r Pwyllgor yn pryderu bod anghytundeb rhwng y Comisiynydd a 
Llywodraeth Cymru ynghylch rhan ganolog o'r Ddeddf. Byddem yn disgwyl i'r 
Comisiynydd herio Llywodraeth Cymru ynghylch a yw ei pholisïau yn cyflawni 
rhwymedigaethau'r Ddeddf. Fodd bynnag, mae hwn yn anghydfod ynglŷn â 
dehongli'r Ddeddf ei hun. Mae'r ffaith bod anghytundeb mor sylfaenol rhwng 
Llywodraeth Cymru fel awdur y Ddeddf a'r Comisiynydd a sefydlwyd ganddi yn 
destun pryder difrifol. 

Argymhelliad 1.  Dylai Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fod 
yn sail i holl benderfyniadau polisi Llywodraeth Cymru a dylai Llywodraeth 
Cymru ddangos sut mae'r Ddeddf wedi dylanwadu ar y penderfyniadau hynny. 
Rhaid i'r Ddeddf fod yn rhan ganolog o'r holl brosesau asesu effaith a gynhelir 
gan Lywodraeth Cymru. Dylai hyn gynnwys asesiad o effaith yn erbyn pob un o'r 
amcanion llesiant. Dylid nodi'r wybodaeth hon yn glir mewn unrhyw 
ddogfennaeth polisi neu brosiect perthnasol i sicrhau tryloywder a hwyluso 
craffu. 
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Argymhelliad 2. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet nodi'n fanwl sut mae arferion 
gwaith swyddogion yn ei adran wedi newid o ganlyniad i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, gan gynnwys yr hyfforddiant a'r 
cyfarwyddyd a roddwyd iddynt i gynorthwyo gyda datblygu polisi. 

Argymhelliad 3. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet nodi'n fanwl, o fewn y 6 mis 
nesaf, sut y bydd yn ymateb i'r Polisi Adnoddau Naturiol, sut y caiff ei weithredu 
a sut y bydd yn effeithio ar y broses o lunio polisïau yn ei bortffolio. 

3. Newid Hinsawdd 

13. Dengys ystadegau diweddaraf Llywodraeth Cymru fod y ddau sector a 
gynhyrchodd yr allyriadau mwyaf yn 2014 o fewn portffolio Ysgrifennydd y Cabinet 
– sef busnes (64.67% o gyfanswm yr allyriadau) a thrafnidiaeth (12.77% o gyfanswm 
yr allyriadau).  

14. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor y bydd buddsoddiadau 
strategol yn y Gyllideb ddrafft yn cael eu gwneud gydag ystyriaeth lawn a phriodol 
i gynaliadwyedd, effaith ar yr amgylchedd a’u cyfraniad at nodau ehangach 
Llywodraeth Cymru i helpu i leihau effeithiau newid yr hinsawdd. Dywedodd 
hefyd y bydd y Cynllun Gweithredu ar yr Economi a Strategaeth Drafnidiaeth 
ddiwygiedig Cymru yn hanfodol wrth hyrwyddo'r agenda hon. Dywedodd fod y 
Cynllun Gweithredu ar yr Economi yn arwydd o newid i gyfeiriad newydd, un sy'n 
gosod datgarboneiddio wrth wraidd yr holl ystyriaethau sy'n ymwneud â datblygu 
economaidd a datblygu trafnidiaeth. 

15. Fodd bynnag, mae diffyg tystiolaeth o ran i ba raddau y bydd y polisïau hyn a 
pholisïau eraill yn cefnogi cyflwyno rhaglen ddatgarboneiddio Llywodraeth Cymru 
a rhwymedigaethau sy'n ymwneud â newid hinsawdd. Nid oes unrhyw 
wybodaeth yn y Gyllideb Economi a Thrafnidiaeth i nodi cyllid ar gyfer ymyriadau 
a dargedir yn benodol tuag at ddatgarboneiddio. Mae'r Pwyllgor yn cydnabod 
bod hwn yn faes cymhleth, ond mae angen mwy o eglurder i sicrhau y gall effaith 
ymyriadau Llywodraeth Cymru gael eu monitro a'u hasesu. 

16.  Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor y gallai cyllid uwch yn y 
Gyllideb ddrafft ar gyfer gwelliannau i'r A487 a'r A470 hefyd gyfrannu at leihau 
allyriadau carbon drwy wella llif traffig. Byddai'r Pwyllgor yn gwerthfawrogi gweld 
y dystiolaeth neu'r gwaith modelu sy'n cefnogi'r safbwynt hwn. Byddai'r Pwyllgor 
hefyd yn croesawu cael rhagor o wybodaeth am y mecanwaith arfaethedig i 
fonitro allyriadau gwirioneddol o gynlluniau ar ôl iddynt gael eu comisiynu, i brofi'r 
rhagdybiaethau ac i lywio asesiadau o gynlluniau yn y dyfodol.  
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17. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor fod amcangyfrifon manwl 
wedi’u gwneud o allyriadau carbon o ran y gwaith o adeiladu ffordd liniaru'r M4 a’r 
defnydd ohoni, a daeth i'r casgliad y byddai allyriadau defnyddwyr ar rwydwaith 
De Cymru, er gwaethaf y cynnydd mewn traffig a ragwelir, mewn gwirionedd yn 
lleihau ychydig oherwydd bod y llwybr ar gyfer y traffig strategol yn fyrrach ac yn 
fwy effeithlon. 

Argymhelliad 4. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet adrodd i'r Pwyllgor hwn o fewn y 
6 mis nesaf gan nodi'n fanwl sut y bydd yr allyriadau carbon sy'n deillio o 
gynlluniau gwella priffyrdd yn gyffredinol, a'r A487, yr A470 a ffordd liniaru’r M4 
yn arbennig, yn cael eu monitro yn y tymor canol i’r tymor hir ar ôl iddynt gael eu 
comisiynu.  

Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd a chynllunio targedau 
carbon Cymru 

18. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet fod gwaith ar y gweill i gyflwyno targedau 
interim a chyllidebau carbon erbyn 2018, gyda'r bwriad o sicrhau bod cyllidebau 
carbon yn gydnaws â chylchoedd cynllunio cyllidebau ariannol yn 2019-20.  

19.  Comisiynodd Llywodraeth Cymru Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd i 
roi cyngor iddi, i ddechrau, ar gynllunio cyllidebau a thargedau carbon Cymru  
(Ebrill 2017), ac, yn fwy diweddar (Rhagfyr 2017), ar lefel y targedau allyriadau a 
chyllidebau carbon sydd eu hangen i fodloni ei rhwymedigaethau fel y nodir yn 
Neddf yr Amgylchedd (Cymru).  

20. Derbyniodd Llywodraeth Cymru’r argymhellion yng nghyngor cychwynnol 
Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd. Adeg sesiwn graffu'r Pwyllgor, nid oedd 
Llywodraeth Cymru wedi ymateb eto i'r cyngor mwy diweddar. Mae'r Pwyllgor o'r 
farn y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi ymateb ffurfiol i’r cyngor a roddwyd ym 
mis Rhagfyr 2017 gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd, a hynny cyn 
gynted ag y bo modd. Pe bai Llywodraeth Cymru yn penderfynu derbyn 
argymhellion Pwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd, mae'r Pwyllgor o'r farn y 
dylai Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth gyhoeddi asesiad o 
effaith gweithredu'r argymhellion hynny ar ei bortffolio. 

21. O ystyried pwysigrwydd sicrhau bod cyllidebau carbon a chynllunio ariannol 
yn gydnaws erbyn 2019-20, byddai'r Pwyllgor yn gwerthfawrogi cael y newyddion 
diweddaraf yn rheolaidd gan Ysgrifennydd y Cabinet mewn perthynas â'r mater 
hwn fel y mae'n berthnasol i'w bortffolio. 

https://www.theccc.org.uk/publication/advice-on-the-design-of-welsh-carbon-targets-2/
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Argymhelliad 5.  Dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi ei hymateb i'r cyngor 
diweddaraf gan Bwyllgor y DU ar y Newid yn yr Hinsawdd cyn gynted ag y bo 
modd a dylai roi gwybod i'r Pwyllgor ar unwaith am y dyddiad y bydd yn ymateb. 
Cyn gynted ag y bo modd ar ôl cyhoeddi ymateb Llywodraeth Cymru, dylai 
Ysgrifennydd y Cabinet gyhoeddi asesiad o effaith pob argymhelliad a 
dderbynnir ar ei bortffolio. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet nodi dyddiad ar gyfer 
cwblhau'r gwaith hwn. 

System Masnachu Allyriadau yr UE  

22.  Polisi ar draws yr UE yw System Masnachu Allyriadau yr UE sydd wedi’i anelu 
at ddatgarboneiddio’r diwydiannau cynhyrchu ynni a’r diwydiannau ynni-ddwys 
ledled yr UE. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor fod Llywodraeth 
Cymru wedi gofyn am drafodaethau cynnar gyda Llywodraeth y DU ynglŷn â 
threfniadau yn y dyfodol i fusnesau sydd ar hyn o bryd yn gorfod cymryd rhan yn 
System Masnachu Allyriadau yr UE. Byddai'r Pwyllgor yn ddiolchgar am ragor o 
wybodaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet ynghylch yr hyn y mae'n credu y dylai fod 
yn ofynion trefn fyddai’n cymryd lle System Masnachu Allyriadau yr UE. 

Argymhelliad 6. Heb fod yn hwyrach na 6 mis ar ôl cyhoeddi'r adroddiad hwn, 
dylai Llywodraeth Cymru: roi manylion i'r Pwyllgor am yr hyn y mae’n credu y 
dylai fod yn ofynion system fyddai’n cymryd lle System Masnachu Allyriadau yr 
UE; ac adrodd i'r Pwyllgor hwn ar gynnydd trafodaethau gyda Llywodraeth y DU 
ynghylch system newydd bosibl i gymryd lle y cynllun hwn.  

4. Polisi Trafnidiaeth 

Adolygiad o Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 

23.  Mae Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, a gyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2008, 
yn cael ei hadolygu ar hyn o bryd. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y 
Pwyllgor y bydd y strategaeth newydd yn cael ei chyhoeddi ddiwedd 2018 a bydd 
yn: 

“ystyried y nodau a'r egwyddorion a gyflwynir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016 a Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru - Ffyniant i Bawb.” 

24. Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi rhoi rhagor o wybodaeth i'r Cynulliad am ei 
ddull arfaethedig o ymdrin â Strategaeth Drafnidiaeth Cymru: 
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“rwy'n cynnig dull dwy haen, sy'n cynnwys datganiad polisi cyffredinol 
wedi’i ategu gan nifer o ddatganiadau polisi thematig. Bydd y 
datganiad cyffredinol yn nodi ein nodau a’n hamcanion ehangach ar 
gyfer y rhwydwaith trafnidiaeth yng Nghymru. Bydd yn ymdrin â sut 
rydym yn bwriadu ystyried newidiadau ac, yn hollbwysig, agenda polisi 
ehangach y Llywodraeth o ran cynllunio defnyddio tir, cyflenwi 
gwasanaethau cyhoeddus, lliniaru newid yn yr hinsawdd ac addasu 
iddo a datblygu cynaliadwy.” 

25.  Mae'r Pwyllgor yn derbyn y dull arfaethedig hwn. Fodd bynnag, fel y nodwyd 
yn gynharach yn yr adroddiad hwn, mae'r Pwyllgor o'r farn bod yn rhaid i 
Ysgrifennydd y Cabinet ddangos yn glir effaith polisïau presennol ar Strategaeth 
Drafnidiaeth Cymru a dangos tystiolaeth o hynny. Mae'r Pwyllgor yn credu bod 
"ystyried" nodau ac egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015, sef egwyddor ganolog y sector gyhoeddus yng Nghymru, yn annigonol. 

26.  Mae Strategaeth Drafnidiaeth bresennol Cymru yn cynnwys 17 o 
ddangosyddion i fonitro effaith ar draws categorïau cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol. Mae'r Pwyllgor o'r farn y dylai Ysgrifennydd y Cabinet ystyried 
trefniadau monitro newydd, fel rhan o'r broses adolygu a fydd yn sail i'r 
strategaeth ddiwygiedig. Yn ogystal â monitro gweithredoedd a chanlyniadau, 
dylai fod dull i asesu effaith amgylcheddol gyffredinol y strategaeth mewn ffordd 
gyfannol. 

Argymhelliad 7. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet nodi'n glir yn Strategaeth 
Drafnidiaeth Cymru a datganiadau polisi thematig cysylltiedig sut mae Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016 wedi effeithio’n uniongyrchol ar benderfyniadau polisi.  

Effaith amgylcheddol ffordd liniaru'r M4 

27.  Am flynyddoedd lawer, cydnabuwyd bod tagfeydd difrifol ar yr M4 o 
amgylch Casnewydd. Ym mis Chwefror 2017, dechreuodd Ymchwiliad Lleol 
Cyhoeddus  i gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer ffordd liniaru'r M4. Mae llawer 
o wrthwynebiadau i'r cynlluniau wedi bod ar sail amgylcheddol. Dywedodd 
Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor y bydd 'cymryd tir' o safleoedd o 
ddiddordeb gwyddonol penodol yn cael ei gyfyngu i 2% a bydd effeithiau 
amgylcheddol yn cael eu lliniaru. Awgrymodd hefyd y bydd y ffordd yn arwain at 
welliant yn ansawdd yr aer ar hyd llwybr presennol yr M4 ac y bydd y ffordd 
newydd yn arwain at ostyngiad bach mewn allyriadau: 

http://m4-newport.persona-pi.com/
http://m4-newport.persona-pi.com/
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“along the road we’ll see reduced congestion because there’ll be the 
relief road, and also you’ll have free-flowing traffic. So, you’ll have the 
double benefit that will lead to an improvement in the quality of air for 
people living in that area.” 

28.  O gofio budd y cyhoedd yn y mater hwn, mae'r Pwyllgor yn gofyn am 
sicrwydd gan Ysgrifennydd y Cabinet bod camau priodol yn cael eu cymryd i 
liniaru effaith amgylcheddol ffordd liniaru arfaethedig yr M4. Yn ogystal, byddai'r 
Pwyllgor yn gwerthfawrogi cael rhagor o wybodaeth am unrhyw asesiad 
annibynnol o effeithiolrwydd y camau arfaethedig i liniaru'r effaith amgylcheddol.  

Argymhelliad 8. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet adrodd i'r Pwyllgor hwn ynghylch 
sut mae Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) 17 wedi'i gymhwyso 
i'r cynigion ar gyfer prosiectau seilwaith mawr, gan gynnwys ffordd liniaru'r M4. 

Trafnidiaeth gynaliadwy a chymorth ar gyfer cerbydau carbon 
isel 

29. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet wrth y Pwyllgor bod datblygu cynaliadwy 
wrth wraidd y broses o wneud penderfyniadau ar gyfer cyllideb Llywodraeth 
Cymru: 

“Mae ein cynigion ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus sydd wedi’u cynnwys 
yn y cynigion hyn ar gyfer y gyllideb, yn cefnogi’n huchelgais i leihau 
allyriadau drwy gwtogi'r defnydd ar geir a sicrhau cerbydau glanach a 
mwy effeithlon.”  

30. Dywedodd hefyd: 

“Roedd lleihau allyriadau carbon yn ystyriaeth bwysig yn ein 
penderfyniad i ddyrannu £50m o gyllid pellach i ddatblygu gorsaf 
drenau newydd yn Llan-wern. Bydd y cynllun yn cael effaith gadarnhaol 
ar leihau allyriadau carbon, a gyda'r cyfleusterau parcio a theithio 
helaeth a gwelliannau i’r llinell a ddaw yn sgil ein buddsoddiad, bydd 
yn annog newid moddol oddi wrth geir preifat tuag at drenau.” 

31.  Mae'r Pwyllgor yn nodi sylwadau Ysgrifennydd y Cabinet y dylid ystyried 
cefnogaeth ariannol ar gyfer trafnidiaeth mewn ffordd gyfannol, ac nad yw 
gwahaniaethu rhwng trafnidiaeth "gynaliadwy" a thrafnidiaeth "nad yw'n 
gynaliadwy" yn ddefnyddiol. Fodd bynnag, mae dull o'r fath yn ei gwneud yn 
anodd asesu i ba raddau y mae polisi trafnidiaeth a phenderfyniadau prosiect 
unigol yn gynaliadwy. Mae'r Pwyllgor o'r farn y dylai Ysgrifennydd y Cabinet nodi 
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sut y mae'n bwriadu asesu gwerth am arian a chynaliadwyedd prosiectau a 
phenderfyniadau polisi penodol, yng ngoleuni'r dull cyfannol a ffefrir ganddo.  

32.  Mae'r gyllideb drafnidiaeth ddrafft yn cynnwys £1 filiwn yn 2018-19 a 2019-20 
(cyfanswm o £2 filiwn) ar gyfer mannau gwefru trydanol, sef elfen o'r cytundeb 
cyllideb â Phlaid Cymru. Trafododd y Pwyllgor y dyraniad cyllideb hwn gydag 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ar 22 Tachwedd 
2017. Dywedodd wrth y Pwyllgor fod trafodaethau gydag Ysgrifennydd y Cabinet 
dros yr Economi a Thrafnidiaeth wedi bod yn mynd rhagddynt ers y 18 mis 
diwethaf, gan ei bod hi’n credu eu bod ar ei hôl hi mewn perthynas â'u gosod. 
Mae'r Pwyllgor yn ceisio sicrwydd gan Ysgrifennydd y Cabinet ei fod yn credu bod 
y dyraniad hwn yn ddigonol. Byddem hefyd yn gwerthfawrogi cael manylion yr 
hyn y bwriedir i'r dyraniad hwn ei ariannu. 

Argymhelliad 9. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet adrodd i'r Pwyllgor hwn o fewn y 
6 mis nesaf ynghylch sut y bydd yn asesu cynaliadwyedd ymyriadau penodol sy'n 
ymwneud â thrafnidiaeth a sut y bydd hyn yn cael ei amlygu yn y dyfodol mewn 
dogfennau polisi a phrosiect. 

Argymhelliad 10. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet adrodd i'r Pwyllgor hwn o fewn y 
6 mis nesaf ar gynnydd yn ymwneud â dyrannu arian ar gyfer gosod mannau 
gwefru trydanol. 

5. Ansawdd aer 

33. Ar 5 Rhagfyr 2017, dywedodd Gweinidog yr Amgylchedd wrth y Cynulliad ei 
bod yn “cymryd camau ar unwaith, drwy raglen waith draws-Lywodraethol 
gynhwysfawr, i wella ansawdd aer yng Nghymru” a fydd yn cynnwys "datblygu a 
chyhoeddi cynllun aer glân ar gyfer Gymru yn 2018". 

34.  Mae'r Pwyllgor o'r farn bod angen gweithredu ar frys i fynd i'r afael ag 
ansawdd aer yng Nghymru. Yn aml, yr ardaloedd â’r amddifadedd mwyaf yw’r rhai 
yr effeithir arnynt waethaf ac mae’n arwain at ganlyniadau arwyddocaol i iechyd a 
lles dinasyddion yn yr ardaloedd hynny. Yn benodol, rydym yn pryderu am effaith 
ar ysgolion ac ysbytai. Gwnaeth y Pwyllgor rywfaint o waith ar y mater hwn yn 
gynnar yn 2017 ac mae'n bwriadu parhau i’w adolygu.  

35.  O gofio bod y rhan fwyaf o broblemau llygredd aer lleol yn cael eu hachosi 
gan allyriadau o gerbydau ffordd, mae'r Pwyllgor yn awyddus i glywed beth fydd 
rôl Ysgrifennydd y Cabinet wrth ddatblygu'r rhaglen waith draws-Lywodraethol. 
Rydym hefyd o’r farn y dylid cynnwys targedau ar gyfer gwella ansawdd aer yn 
Strategaeth Drafnidiaeth Cymru. 
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Argymhelliad 11. Dylai Llywodraeth Cymru adrodd i'r Pwyllgor hwn o fewn y 6 
mis nesaf ar y cynnydd o ran datblygu rhaglen waith draws-Lywodraethol i wella 
ansawdd aer yng Nghymru. 

Argymhelliad 12. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet adrodd i'r Pwyllgor hwn o fewn y 
6 mis nesaf ar y camau y mae'n eu cymryd i wella ansawdd aer. 

Argymhelliad 13. Dylai Strategaeth Drafnidiaeth Cymru gynnwys targedau a 
dulliau i fonitro ansawdd aer yng Nghymru, gan gyfeirio'n benodol at leoliadau 
megis ysgolion ac ysbytai. 

6. Cymorth i fusnesau 

36.  Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru "Ffyniant i Bawb: Y Cynllun Gweithredu ar 
yr Economi" ar 12 Rhagfyr 2017. Mae crynodeb gweithredol y cynllun yn nodi y 
bydd y "Contract Economaidd" yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau sy'n gwneud 
cais am fuddsoddiad gan Lywodraeth Cymru ddangos eu bod yn cymryd camau "i 
leihau ôl troed carbon" fel gofyniad sylfaenol.  

37.  Mae'r Pwyllgor o'r farn ei bod yn hanfodol bod Llywodraeth Cymru yn sefydlu 
dulliau cymorth i gynorthwyo busnesau i gyfrannu at nodau datgarboneiddio. 
Dylai Ysgrifennydd y Cabinet nodi sut y bydd y "Cynllun Gweithredu ar yr 
Economi" a "chontract economaidd newydd" Llywodraeth Cymru yn cefnogi 
busnesau i leihau eu heffaith ar yr amgylchedd. At hynny, dylai Ysgrifennydd y 
Cabinet amlinellu sut y bydd ymrwymiadau datgarboneiddio gan fusnesau unigol 
yn cael eu defnyddio i asesu ceisiadau am gyllid. 

38.  Mae'r cynllun gweithredu yn dweud y bydd Llywodraeth Cymru yn 
“moderneiddio ac yn symleiddio...[ei]...dull i un gronfa, Dyfodol yr Economi 
Gyfunol". Byddai'r Pwyllgor yn gwerthfawrogi cael rhagor o fanylion ynglŷn â 
gweithrediad a chanlyniadau arfaethedig cronfa newydd 'Dyfodol yr Economi 
Gyfunol' a faint o’r gronfa hon a gaiff ei buddsoddi mewn cynigion sy'n 
canolbwyntio ar ddatgarboneiddio. 

Argymhelliad 14. Dylai Ysgrifennydd y Cabinet adrodd i'r Pwyllgor hwn o fewn 
6 mis ar gynnydd yn ymwneud â'r cynllun gweithredu ar yr economi, gan 
gynnwys rhagor o wybodaeth ynghylch sut y bydd ymrwymiadau 
datgarboneiddio yn cael eu defnyddio yn y broses asesu ar gyfer cymorth 
ariannol.  

http://gov.wales/topics/businessandeconomy/welsh-economy/economic-action-plan/?lang=en
http://gov.wales/topics/businessandeconomy/welsh-economy/economic-action-plan/?lang=en

