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 Cenhadaeth yr Ymddiriedolaeth Garbon yw cyflymu’r broses o symud 
tuag at economi carbon isel. Mae’n un o arbenigwyr arweiniol y byd 
ar leihau carbon a thechnoleg lân. Fel grŵp di-ddifidend, mae’r 
Ymddiriedolaeth yn cynghori llywodraethau a chwmnïau arweiniol o 
amgylch y byd, gan ailfuddsoddi’r elw yn ei chenhadaeth carbon isel. 
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i’n cymunedau. 
 

Noddwr y Prosiect: 

Sarah Schofield – Cyfarwyddwr Cwsmeriaid a Chymunedau  
 
 
Awduron: 

Mike Roberts – Rheolwr HSE 

Matthew Gosset – Rheolwr Asedau 

Gwen Thomas – Swyddog Gwella’r Amgylchedd 

 

Cyd-awduron (Yr Ymddiriedolaeth Garbon): 

Dr Stefan Runge 
Stefan.Runge@carbontrust.com  

Sarah Laidler 
Sarah.Laidler@carbontrust.com  

 

Adolygiad Dyddiad Diwygio Manylion Diwygiwyd gan 

1 24/8/2020  Cwblhawyd adrannau Adra Sarah Schofield  

2 14/9/2020 Fe’i diweddarwyd yn dilyn 
gweithdai’r Bwrdd/Uwch Dîm 
Arwain 

Gwen Thomas 

    

    

 

mailto:Stefan.Runge@carbontrust.com
mailto:Georgia.Mostyn@carbontrust.com


 

 | 2 
Dogfen heb ei reoli wedi argraffu                                                    System IDAA/EMss03c/MR/1020 – Rhifyn 0 

 

Tabl Cynnwys 

Rhagair ..................................................................................................................................................... 4 

1. Crynodeb Gweithredol .................................................................................................................... 5 

2. Cyflwyniad ....................................................................................................................................... 9 

2.1 Y Cyd-destun ..................................................................................................................................... 9 

2.2 Sbardunau dros Ddatgarboneiddio ................................................................................................ 10 

3. Llinell Sylfaen Ôl Troed Carbon ..................................................................................................... 12 

3.1 Terfyn a Chwmpas yr Ôl Troed ....................................................................................................... 12 

3.2 Allyriadau’r Flwyddyn Sylfaen ........................................................................................................ 14 

3.3 Canfyddiadau Allweddol a Ddeilliodd o Ddadansoddi’r Ôl Troed.................................................. 16 

3.3.1 Allyriadau Cwmpas 1 ....................................................................................................................................... 16 

3.3.2 Allyriadau Cwmpas 2 ....................................................................................................................................... 16 

3.3.3 Allyriadau Cwmpas 3 ....................................................................................................................................... 17 

3.4 Dilysu Data a Monitro yn y Dyfodol ............................................................................................... 18 

3.4.1 Dilysu Data’r Stoc Dai ...................................................................................................................................... 18 

3.4.2 Monitro Allyriadau yn y Dyfodol ..................................................................................................................... 18 

4. Gosod Targedau............................................................................................................................. 19 

4.1 Targedau Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr Adra .................................................................................. 20 

5. Strategaeth Datgarboneiddio ........................................................................................................ 25 

5.1 Cyfleoedd Datgarboneiddio ........................................................................................................... 25 

5.1.1 Adeiladau a safleoedd corfforaethol ............................................................................................................... 26 

5.1.2 Fflyd ................................................................................................................................................................. 30 

5.1.3 Stoc Dai ............................................................................................................................................................ 31 

5.2 Cynllun Gweithredu ac Effaith........................................................................................................ 33 

5.3 Llywodraethu ac Ymgysylltu ........................................................................................................... 43 

5.3.1 Llywodraethu Strategaeth ............................................................................................................................... 43 

5.3.2 Strategaeth Gorfforaethol ac Alinio Polisi ....................................................................................................... 44 

5.3.3 Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid ...................................................................................................... 45 

5.4 Monitro ac Adrodd ar Gynnydd ..................................................................................................... 46 

5.4.1 Adrodd ar Gynnydd y Strategaeth ................................................................................................................... 46 

5.4.2 Rheoli Data ...................................................................................................................................................... 46 

5.4.3 Risgiau a Heriau ............................................................................................................................................... 47 

5.5 Gwrthbwyso Carbon a Thynnu Nwyon Tŷ Gwydr .......................................................................... 48 



 

 | 3 
Dogfen heb ei reoli wedi argraffu                                                    System IDAA/EMss03c/MR/1020 – Rhifyn 0 

 

Rhestr o Ffigurau 

Ffigur 1 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol .......................................................................................................................... 5 

Ffigur 2 Ôl troed carbon Adra ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19 a 2019/20 .......................................................................... 6 

Ffigur 3 Hierarchaeth Defnyddio Carbon mewn perthynas â Datgarboneiddio ......................................................................... 6 

Ffigur 4 Rhagolygon allyriadau Adra yn cynnwys mesurau datgarboneiddio ............................................................................. 7 

Ffigur 5: Sbardunau dros ddatgarboneiddio .............................................................................................................................. 11 

Ffigur 6: Y Protocol Nwyon Tŷ Gwydr – allyriadau cwmpas 1, 2 a 3.......................................................................................... 13 

Ffigur 7: Allyriadau Cwmpas 1 Adra yn ôl ffynhonnell ym mlwyddyn ariannol 19-20 .............................................................. 16 

Ffigur 8: Allyriadau Cwmpas 2 Adra yn ôl ffynhonnell ym mlwyddyn ariannol 19-20 .............................................................. 16 

Ffigur 9: Allyriadau Cwmpas 3 Adra yn ôl ffynohnnell ym mlwyddyn ariannol 19-20 .............................................................. 17 

Ffigur 10: Datgarboneiddio Rhagamcanol y Grid....................................................................................................................... 19 

Ffigur 11: Targedau sero net ac amcanestyniad ‘busnes fel arfer’ allyriadau Adra .................................................................. 21 

Ffigur 12: Rhagolygon allyriadau Adra, yn cynnwys mesurau datgarboneiddio ....................................................................... 22 

Ffigur 13: Y rhaniad rhwng allyriadau carbon y gellir eu hosgoi fesul mesur erbyn 2030 .......................................................  23 

Ffigur 14: Enghreifftiau o LCV trydan o faint gwahanol sydd ar gael ........................................................................................ 26 

Ffigur 15: Enghraifft o Hierarchaeth Deithio gyda’r bwriad o osgoi defnyddio cerbydau staff ................................................ 27 

Ffigur 16: Map trywydd o weithgareddau datgarboneiddio tan 2030 ...................................................................................... 29 

 

Rhestr o Dablau 

Tabl 1: Ffynonellau allyriadau a gynhwyswyd yn Ôl Troed Carbon Adra ar gyfer 2019 ............................................................ 14 

Tabl 2: Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr Adra yn 2019/20 ............................................................................................................... 15 

Tabl 3: Cyfuniadau categorïau eiddo ar gyfer targedu data biliau manwl gywir ...................................................................... 18 

Tabl 4: Dealltwriaeth yr Ymddiriedolaeth Garbon o Sero Net yn erbyn Carbon Niwtral .......................................................... 20 

Tabl 5: Amserlen weithredu fanwl, yr effaith ar allyriadau cwmpas 1 a chwmpas 2 a ffactorau didynnu a ddefnyddiwyd wrth 
lunio’r rhagolwg ......................................................................................................................................................................... 24 

Tabl 6: Effeithlonrwydd ynni a mesurau lleihau'r galw ............................................................................................................. 24 

Tabl 7: Rhestr o'r technolegau perthnasol i ddatgarboneiddio gwres ...................................................................................... 25 

Tabl 8: Rhestr o Ymyriadau ar gyfer stoc dai Adra a datblygiadau newydd .............................................................................. 28 

Tabl 9: Cynllun Gweithredu ac Effaith ....................................................................................................................................... 30 

Tabl 10: Strategaeth gorfforaethol a chamau Alinio Polisi ........................................................................................................ 38 

Tabl 11: Camau Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid ...................................................................................................... 39 

 
 

https://ccgwynedd.sharepoint.com/sites/GwasanaethauCorfforaetholCorporateServices/HSE/Records/Environmental/Carbon%20Trust/Decarb%20Strategy/Adra%20Decarbonisation%20Strategy%202020%20-%202030%20Draft_04092020.docx#_Toc51254833
https://ccgwynedd.sharepoint.com/sites/GwasanaethauCorfforaetholCorporateServices/HSE/Records/Environmental/Carbon%20Trust/Decarb%20Strategy/Adra%20Decarbonisation%20Strategy%202020%20-%202030%20Draft_04092020.docx#_Toc51254838
https://ccgwynedd.sharepoint.com/sites/GwasanaethauCorfforaetholCorporateServices/HSE/Records/Environmental/Carbon%20Trust/Decarb%20Strategy/Adra%20Decarbonisation%20Strategy%202020%20-%202030%20Draft_04092020.docx#_Toc51254839
https://ccgwynedd.sharepoint.com/sites/GwasanaethauCorfforaetholCorporateServices/HSE/Records/Environmental/Carbon%20Trust/Decarb%20Strategy/Adra%20Decarbonisation%20Strategy%202020%20-%202030%20Draft_04092020.docx#_Toc51254840
https://ccgwynedd.sharepoint.com/sites/GwasanaethauCorfforaetholCorporateServices/HSE/Records/Environmental/Carbon%20Trust/Decarb%20Strategy/Adra%20Decarbonisation%20Strategy%202020%20-%202030%20Draft_04092020.docx#_Toc51254841
https://ccgwynedd.sharepoint.com/sites/GwasanaethauCorfforaetholCorporateServices/HSE/Records/Environmental/Carbon%20Trust/Decarb%20Strategy/Adra%20Decarbonisation%20Strategy%202020%20-%202030%20Draft_04092020.docx#_Toc51254844


 

 | 4 
Dogfen heb ei reoli wedi argraffu                                                    System IDAA/EMss03c/MR/1020 – Rhifyn 0 

 

Rhagair 

Linda Campbell  

Tenant ac Aelod o Fwrdd Adra – Arweinydd Datgarboneiddio 

Adra yw cymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru, gyda stoc dai o 
oddeutu 6,300. Ein gwerthoedd yw bod yn deg, yn agored, yn 
uchelgeisiol ac yn atebol. Fel sefydliad arweiniol sy’n darparu 
gwasanaethau a chartrefi o ansawdd, rydym eisiau gwneud 
gwahaniaeth cadarnhaol i bobl a’u cymunedau. Rydym wedi 
ymrwymo i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a lleihau allyriadau 
carbon sy’n deillio o’n holl weithgareddau busnes, gan sicrhau bod 
cynaliadwyedd yn cael lle blaenllaw ym mhopeth a wnawn. 

Ein cenhadaeth yw chwarae rôl hollbwysig wrth fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd, er mwyn i 
gymdeithasau tai Cymru gyflawni ôl troed carbon sero net. Rydym eisiau datblygu llais cryf er mwyn 
dangos bod trigolion Cymru eisiau ymrwymo i dargedau carbon sero net hynod uchelgeisiol. Byddwn 
yn gwneud hyn trwy weithio gyda sefydliadau eraill er mwyn helpu i greu partneriaethau rhwng y 
llywodraeth, awdurdodau lleol, cwmnïau a grwpiau cymunedol sy’n fodlon gweithio ar y cyd i wneud 
gwahaniaeth. 

Rydym yn falch o gyhoeddi’r strategaeth hon a’n targed uchelgeisiol i weithio tuag at ddod yn sefydliad 
carbon sero net erbyn 2030. Yn amlwg, mae hwn yn darged hynod uchelgeisiol a fydd yn ddibynnol 
iawn ar gydweithio gydag eraill, argaeledd cyllid, atebion technolegol a chefnogaeth ein cwsmeriaid. 
Deallwn nad yw’r llwybr tuag at ddatgarboneiddio yn gwbl glir ar hyn o bryd, ac efallai mai megis 
dechrau cael eu datblygu y mae rhai o’r atebion. Fodd bynnag, erys ein hymrwymiad llwyr i fod ar 
flaen yr agenda hon a gwneud cymaint ag y bo modd i fod mor agos â phosibl at sero net erbyn 2030. 
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1. Crynodeb Gweithredol 

Adra yw cymdeithas dai fwyaf gogledd Cymru, ac fel sefydliad arweiniol sy’n darparu 
gwasanaethau a chartrefi o ansawdd, rydym eisiau gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i bobl a’u 
cymunedau. Mae Adra wedi ymrwymo i leihau’r effaith ar yr amgylchedd a lleihau allyriadau 
carbon sy’n deillio o bob gweithgaredd busnes, gan roi lle blaenllaw i gynaliadwyedd yn yr holl 
weithgareddau yr eir i’r afael â nhw. Wrth wneud hynny, mae Adra wedi llunio strategaeth 
datgarboneiddio sydd wedi’i hadeiladu ar sail datblygu ein hôl troed carbon ein hunain i fesur 
gostyngiadau a gweithredu’n unol â’n canfyddiadau ôl troed sylfaenol. O gofio’r ymgyrch 
barhaus mewn perthynas â’r argyfwng hinsawdd a’r angen brys a chynyddol i leihau allyriadau 
nwyon tŷ gwydr, rhaid i bob busnes a sefydliad wneud ei ran i gynorthwyo ac annog economi 
carbon isel fwy cynaliadwy. 

Mae Adra wedi cydnabod ei rôl yn yr angen i weithredu, gan arddangos ei ddymuniad i gynnig 
gwasanaethau craidd cadarn tra’n cynyddu ei effaith gadarnhaol ar yr amcanion ehangach er 
mwyn cyd-fynd â thargedau sero net Cymru. Fe wnaethom gyflogi’r Ymddiriedolaeth Garbon 
dan gontract i’n cynorthwyo yn ystod camau cyntaf ein siwrnai a’n huchelgais i ddod yn sefydliad 
carbon sero net erbyn 2030.  

Caiff ein sbardunau allweddol dros ddatblygu’r 
strategaeth datgarboneiddio hon hyd at 2030 eu 
gwasgaru ar draws y deddfwriaethau a’r 
rheoliadau canlynol, ond rydym hefyd yn ymateb 
i’n cyfrifoldeb a’n cyfle i esgor ar arweinyddiaeth 
ymddygiadol mewn perthynas â bron i 6,400 o 
dai. Gan ddilyn argymhellion y Pwyllgor ar Newid 
Hinsawdd, ym mis Mehefin 2019 cafodd y 
Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd ei diweddaru er 
mwyn ymrwymo llywodraeth y DU yn gyfreithiol 
i gael gwared ag allyriadau carbon erbyn 2050 
(sero net). Ar gefn hyn, mae Llywodraeth Cymru 
wedi datgan argyfwng hinsawdd, a’r uchelgais 
yw datgarboneiddio’r sector cyhoeddus erbyn 
2030. Mae Adra yn sylweddoli bod y targed lleol 
a chenedlaethol heriol hwn yn ei gwneud hi’n 
ofynnol i Adra chwarae ei ran o safbwynt 
gweithredu ar newid hinsawdd. Sylweddolwn 
hefyd y bydd y manteision o ddefnyddio llai o 
ynni yn gostwng y gost i’n tenantiaid ac yn lleihau tlodi tanwydd yn gyffredinol, gan wireddu 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (gweler Ffigur 1). 

Parhau i gydweithio yw’r dull y mae Adra yn dymuno’i roi ar waith ar y siwrnai datgarboneiddio 
hon. Fel sefydliad, rydym mewn sefyllfa dda i gydweithio gyda nifer fawr o randdeiliaid. Yng 
Ngwynedd yn arbennig ceir rhwydwaith cryf o elusennau/cwmnïau ynni cymunedol, ac eisoes 
rydym wedi dechrau gweithio mewn partneriaeth â DEG (Datblygiadau Ynni Gwledig) sy’n 
cefnogi’r mudiadau ynni cymunedol. Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar nifer o brosiectau 
cyffrous – mae un ohonynt wedi cael arian gan y loteri, a’n gobaith yw y gallwn sicrhau arian gan 
Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar gyfer un arall. Mae’r partneriaethau hyn o fudd 
i’r holl sefydliadau sy’n rhan ohonynt – mae Adra yn sefydliad mawr a all arfer dylanwad er mwyn 

Ffigur 1 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
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symud prosiectau yn eu blaen, ac mae gan y sefydliadau llai lawer iawn o arbenigedd technegol 
yn y maes hwn. Bydd yn rhaid i staff y dyfodol gael hyfforddiant gan golegau lleol. Bydd yn rhaid 
i gontractwyr a chyflenwyr sy’n gweithio ar ôl-osod cartrefi Adra ddeall yr heriau sy’n wynebu 
cwsmeriaid Adra, a bydd yn rhaid i nifer o’r atebion gael eu cydgynhyrchu. 

Mae creu ôl troed carbon yn fan cychwyn hanfodol wrth lunio strategaeth datgarboneiddio. 
Mae’r Ymddiriedolaeth Garbon wedi cwblhau ôl troed carbon (Atodiad xx) ar gyfer allyriadau 
carbon Adra ar sail allyriadau uniongyrchol ac allyriadau anuniongyrchol penodol (allyriadau 
cwmpas 1 a 2, ac allyriadau cwmpas 3 penodol) yn cynnwys allyriadau carbon amcangyfrifedig 
sy’n deillio o’r stoc dai ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19 a 2019/20, fel y gwelir yn Ffigur 2. 

 

Ffigur 2 Ôl troed carbon Adra ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19 a 2019/20 

Ni cheir amrywio mawr yng nghyfanswm yr ôl troed carbon a fesurwyd ar gyfer y blynyddoedd 
hyn. Allyriadau cwmpas 1 yw oddeutu dwy ran o dair o’r ôl troed gyda 96% o gyfanswm 
allyriadau Adra yn deillio o ddefnyddio ynni yn y stoc dai. Gan fod y llinell sylfaen wedi’i phennu 
yn awr, byddwn yn parhau i weithio gyda’r Ymddiriedolaeth Garbon i fireinio’r broses trwy 
ystyried mesurau ehangach, fel cadwyni cyflenwi Adra. Bydd hon yn dasg arbennig o bwysig er 
mwyn sicrhau datgarboneiddio llwyr a chyflawni uchelgeisiau sero net. Caiff yr opsiynau ar gyfer 
datgarboneiddio eu cyflwyno yn y ddogfen hon trwy ddefnyddio ‘hierarchaeth defnyddio 
carbon’. Osgoi defnyddio carbon ac optimeiddio’r defnydd o garbon sydd ar frig yr hierarchaeth, 
ac yna datgarboneiddio’r defnydd o ynni trwy symud oddi wrth danwyddau ffosil. Dylai gweddill 
yr allyriadau carbon gael eu gwrthbwyso trwy ddefnyddio’r cynllun gwaredu nwyon tŷ gwydr, 
fel y dangosir yn Ffigur 3. 

 

Ffigur 3 Hierarchaeth Defnyddio Carbon mewn perthynas â Datgarboneiddio 
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Y targed cychwynnol a nodir yn y strategaeth hon yw sicrhau allyriadau carbon sero net erbyn 
2030. Dyma darged uchelgeisiol a heriol a chanddo nifer fawr o gyfyngiadau. Disgwyliwn y bydd 
y targed hwn yn cael ei osod mewn modd hyblyg er mwyn darparu’r ‘llwyfan llosgi’ angenrheidiol 
a sicrhau y bydd cynnydd yn cael ei wneud trwy’r deg mlynedd nesaf yn hytrach nag aros i weld 
pa atebion cyllido ac atebion technolegol a ddaw i’r amlwg. Mae modd cau’r bwlch rhwng yr 
allyriadau sydd i’w cael ar hyn o bryd a’r allyriadau carbon sero net; ond yn ymarferol, bydd yn 
rhaid inni fynd ati’n barhaus i adolygu a rhagweld beth sy’n bosibl bob blwyddyn o gofio’r 
cyfyngiadau o ran cyllid ac o gofio faint o waith y gellir ei gwblhau’n ymarferol mewn unrhyw 
flwyddyn. 

Pe bai Adra yn dymuno parhau â ‘busnes fel arfer’, bydd allyriadau trydan yn dal i ostwng o 
ganlyniad i ddatgarboneiddio’r grid trydan cenedlaethol. O ganlyniad, rhagwelir y bydd 
allyriadau trydan Adra, a gyflenwir trwy’r grid, yn gostwng oddeutu 3,599 tCO2e erbyn 2030. Y 
tu hwnt i hyn, mae angen gostyngiad pellach o 13,634 tCO2e i gyflawni targed sero net Adra yn 
2030. Felly, bydd yn rhaid mynd i’r afael â gweddill yr allyriadau trwy gyfrwng camau a mentrau 
a bennir gan Adra. O fewn y strategaeth, caiff y rhain eu hollti’n gamau tymor byr, tymor canolig 
a thymor hir. Ystyrir bod camau tymor byr yn hawdd i’w rhoi ar waith – technolegau profedig 
nad oes ganddynt unrhyw anghenion buddsoddi mawr na gofynion cynllunio, fel uwchraddio 
TGCh, goleuadau a mesurau rheoli (oddeutu 9% o leihad mewn carbon erbyn 2022). Ystyrir bod 
camau tymor canolig yn fesurau y mae angen mynd i’r afael â pheth gwaith cynllunio a pharatoi 
ar eu cyfer – bydd angen buddsoddi mwy ynddynt, ond byddant yn parhau i gynnig ad-daliad 
rhesymol, fel ynni adnewyddadwy ar y safle ac uwchraddio’r fflyd (oddeutu 20% o leihad mewn 
carbon erbyn 2026). Ystyrir bod camau tymor hir yn anodd i’w rhoi ar waith a/neu eu cyllido, a 
byddant angen amser maith i ymsefydlu – fel datgarboneiddio gwres a gwaith ôl-osod mawr 
mewn adeiladau presennol (oddeutu 71% o leihad mewn carbon erbyn 2030, gweler Ffigur 4). 

 

 

Ffigur 4 Rhagolygon allyriadau Adra yn cynnwys mesurau datgarboneiddio 

Yn adroddiad y strategaeth rhestrir nifer o fesurau i’w hystyried. Mae meysydd allweddol mewn 
perthynas â datgarboneiddio’r ôl troed i’w cael pan fo Adra â rheolaeth lawn drostynt. Er mwyn 
symleiddio’r gweithgareddau a chynyddu’r effaith, mae’n bwysig gwahaniaethu rhwng meysydd 
lle mae Adra yn berchennog ac yn weithredwr (adeiladau corfforaethol a’r fflyd ac ati) a meysydd 
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lle mae gan Adra reolaeth weithredol gyfyngedig h.y. caiff yr eiddo ei osod a’i weithredu gan y 
tenant (y stoc dai). Ar gyfer yr olaf, rheolaeth gyfyngedig yn unig sydd gan Adra dros ymddygiad 
y defnyddwyr a chaffael cyflenwad, ac mae hyn yn ei gwneud hi’n anos gweithredu, cynnal a 
monitro allyriadau yn ogystal ag elwa ar arbedion posibl mewn perthynas â chostau ynni. Mae’r 
adeiladau sydd dan reolaeth Adra yn cyfateb i ~4% o gyfanswm yr ôl troed sydd, o ran effaith 
mewn perthynas â datgarboneiddio, yn cyfyngu ar yr ôl troed cyffredinol. Fodd bynnag, mae hyn 
yn cynnig atebion, megis mesurau effeithlonrwydd ynni, datgarboneiddio gwres a chynllunio 
ynni adnewyddadwy – elfennau y gellid, efallai, eu rhoi ar waith o fewn ffrâm amser fyrrach nag 
ar gyfer y stoc dai. Ar gyfer y stoc dai (~96% o gyfanswm yr allyriadau), awgrymir nifer o 
ymyriadau i fynd i’r afael â phob un o’r materion hyn, a gwahaniaethir rhwng gweithgareddau 
sy’n berthnasol (i) yn gyffredinol; (ii) i ddatblygiadau newydd; (iii) i waith adnewyddu/ailwampio. 
Datblygiadau newydd a gwaith adnewyddu/ailwampio a gynllunnir sy’n cynnig y cyfleoedd gorau 
i roi technolegau carbon isel ar waith, gan fod y buddsoddiad ar y safle wedi’i drefnu eisoes. O 
ran agweddau cysylltiedig ag ynni, erys Adra yn gyfrifol am adeiladwaith yr adeiladau (e.e. 
inswleiddio), ynghyd â darparu gwres a dŵr poeth domestig. 

Ymhellach, mae Adra wedi tynnu sylw at y pwysigrwydd allweddol fydd gan newid ymddygiad a 
llywodraethu ar ymgysylltiad a llwyddiant cyffredinol y strategaeth datgarboneiddio. Oherwydd 
hyn, mae Cynllun Rheoli Carbon (Atodiad B) wedi’i lunio, a bydd yn cael ei gadw ar ffurf dogfen 
fyw fel y gellir cynllunio ac olrhain gweithgareddau datgarboneiddio. Mae’r cynllun hwn yn 
cynnwys themâu fel Datgarboneiddio’r Stoc, Effeithlonrwydd Ynni mewn Swyddfeydd, Cyllid ac 
Adnoddau, Partneriaethau a Rhanddeiliaid, Caffael, a nifer o bethau eraill. Fodd bynnag, mae’n 
amlwg na ellir ystyried llwyddiant y gwaith o ddatgarboneiddio’r stoc fel swyddogaeth ‘rheoli 
asedau’ yn unig. Bydd angen llawer iawn o gyfathrebu cynhwysol (e.e. hyfforddiant llythrennedd 
carbon, gweithgareddau ymgysylltu â thenantiaid ac ati), bydd angen ymgysylltu llawer â 
chwsmeriaid a rhanddeiliaid, a hefyd bydd angen cefnogaeth barhaus a chyfraniadau 
gwerthfawr gan Fwrdd Adra ac aelodau’r Tîm Arwain Gweithredol/Uwch Dîm Arwain, fel y 
dangoswyd yn nifer o’r gweithdai (gweler ‘Dogfennau Cefndir’ y nodiadau gweithdai). 

Trwy fabwysiadu Strategaeth Datgarboneiddio 2030, ynghyd â gweithgarwch y Cynllun Lleihau 
Carbon, gall Adra fod yn hyderus ein bod ar flaen y gad o ran Datgarboneiddio. Fodd bynnag, o 
gofio bod y dechnoleg, yr arian a safbwynt Llywodraeth Cymru yn dal i fod yn ansicr, bydd yn 
rhaid inni ystyried hyn oll fel ffrwd waith hirdymor ailadroddol lle bydd angen inni fynd ati’n 
barhaus i adolygu, ailystyried a herio ein cynnydd. 
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2. Cyflwyniad 

Aethpwyd i’r afael â’r gwaith o lunio Strategaeth Datgarboneiddio 2020-2030 Adra, ynghyd â 
phennu ôl troed carbon y sefydliad, er mwyn gallu pennu graddfa a blaenoriaeth y mesurau sydd 
angen eu rhoi ar waith i leihau’r effaith amgylcheddol gyffredinol wrth symud ymlaen. Mae’r 
strategaeth hon yn gosod targedau datgarboneiddio uchelgeisiol, ond cyraeddadwy, ar gyfer 
2030 a thu hwnt. Mae’n nodi pa gyfleoedd ac ymyriadau datgarboneiddio sy’n addas, sut y gellir 
eu rhoi ar waith a beth fydd eu heffaith dros amser. 

Sylweddolwn yr angen i gynnwys ystod eang o randdeiliaid, yn enwedig cwsmeriaid a all fod 
angen llawer iawn o gymorth i reoli’r newid a’r ymyrraeth yn sgil y gwaith gwreiddiol, y gwaith 
cynnal a chadw a’r gwaith parhaus o osod technoleg newydd. Mae’r Amgylchedd yn thema 
allweddol yn Strategaeth Gymunedol a Chynllun Corfforaethol Adra, gyda datgarboneiddio 
gweithgareddau busnes a’r stoc dai yn cael lle pwysig iawn. Cynhaliwyd trafodaethau 
cychwynnol gyda Grŵp Arweinwyr y Dyfodol ac yna sefydlwyd Prosiectau Corfforaethol yn 
ymwneud â’r Amgylchedd a Datgarboneiddio gydag aelodau o wahanol adrannau ar draws y 
sefydliad, gan sicrhau dull a ymestynnai drwy gydol y cwmni. Lluniwyd Strategaeth 
Amgylcheddol ddrafft ar sail cyfraniadau a syniadau cychwynnol gan fwrdd y prosiect. Yna, 
penderfynwyd gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Garbon er mwyn cael ôl troed carbon sylfaenol 
manwl gywir ar gyfer y sefydliad, ynghyd â Strategaeth Datgarboneiddio. 

Drwy gydol y broses hon, mae Adra wedi ymgynghori gyda gweithwyr, cwsmeriaid a darparwyr 
ynni lleol, ac wedi sefydlu grŵp cydweithio newid hinsawdd ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig. Nod y bartneriaeth hon yw rhoi dull cydweithredol ac arloesol ar waith wrth 
ymdrin â’r angen i ddatgarboneiddio, ac o fewn y grŵp gellir rhannu arferion gorau, gwybodaeth 
a syniadau mewn modd agored. 

2.1 Y Cyd-destun 

Cydnabyddir fwyfwy bellach gan fusnesau, y llywodraeth a’r boblogaeth yn gyffredinol, fod 
angen cymryd camau di-oed a beiddgar mewn perthynas â newid hinsawdd. 

Fel sefydliad, mae Adra wedi cydnabod ei rôl yn yr angen i weithredu, gan arddangos dymuniad 
i gynnig gwasanaethau craidd cadarn tra’n cynyddu’r effaith gadarnhaol ar yr amcanion 
ehangach er mwyn cyd-fynd â thargedau sero net Cymru. Felly, aeth Adra ati i gyflogi’r 
Ymddiriedolaeth Garbon dan gontract i’n cynorthwyo yn ystod camau cyntaf ein siwrnai a’n 
huchelgais i ddod yn sefydliad carbon sero net erbyn 2030. 

Cyn llunio’r strategaeth hon, aeth yr Ymddiriedolaeth Garbon ati i greu ôl troed carbon 
cynhwysfawr ar gyfer allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr Adra ar sail ffynonellau rydym yn berchen 
arnynt ac yn eu rheoli, yn cynnwys allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr amcangyfrifedig sy’n deillio o’r 
stoc dai, a hynny ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19 a 2019/20. Mae’r cam cyntaf hanfodol 
hwn wedi esgor ar y llinell sylfaen o dargedau a nodir yn y strategaeth hon ac wedi cynnig 
dealltwriaeth o raddfa allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr Adra ynghyd â phennu cyfleoedd a meysydd 
allweddol y gellir canolbwyntio ymdrechion datgarboneiddio arnynt. At ddibenion yr adroddiad 
hwn, defnyddir blwyddyn ariannol 2019/20 fel blwyddyn llinell sylfaen. 
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2.2 Sbardunau dros Ddatgarboneiddio 

O gofio’r ymgyrch barhaus mewn perthynas â’r argyfwng hinsawdd a’r angen brys a chynyddol i 
leihau allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr, rhaid i bob busnes a sefydliad wneud ei ran i gynorthwyo ac 
annog economi carbon isel fwy cynaliadwy. Fel landlord cymdeithasol, mae gan Adra gyfrifoldeb 
a chyfle i ddangos arweinyddiaeth ymddygiadol mewn perthynas â bron i 6,400 o dai yng 
ngogledd Cymru. 

Yn ychwanegol at hyn, mae yna sbardunau pellach sy’n ysgogi Adra i weithredu ar y mater hwn, 
ac mae’r rhain yn seiliedig ar ddeddfwriaethau a rheoliadau cenedlaethol, enw da’r sefydliad a’r 
gostyngiadau yn y gost. Gellir cyflawni pob un o’r rhain trwy gymryd camau pendant i ddefnyddio 
llai o ynni a lleihau’r allyriadau carbon cysylltiedig. Nodir y rhain yn Ffigur 5. 
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Ffigur 5: Sbardunau dros ddatgarboneiddio 

 

•There are a number of UK and EU legislative drivers for decarbonisation.
Following recommendations from the Committee on Climate Change, in June
2019 the Climate Change Act was updated to legally commit the UK
government to reducing emissions by at least 100% in 2050 (net zero)
compared to 1990 levels.

Climate Legislation

•Lowering energy consumption to reduce GHG emissions also reduces the
amount spent on energy bills, which is a key driver for both Adra, our tenants
and fuel poverty in general.

Cost Saving

•Building regulations contain requirements that relate to the conservation of
both fuel and power. There are set minimum energy performance standards
for new buildings and major refurbishments of existing buildings, which Adra
subsequently has to meet.

Regulation

•Welsh Government has declared a climate emergency and has the ambition to
decarbonise the public sector by 2030.

•Wales Well-being of Future Generations Act 2015 gives us the ambition,
permission and legal oblication to improve our social, cultural, environmental
and economic well-being.

Local Drivers

•With stretching national and local targets, there is increasing pressure on all
organisations to be seen as "doing their bit" and playing a role in climate
change action. Failure to act could lead to reputational risks and adversely
affect Adra’s public image.

Reputation
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3. Llinell Sylfaen Ôl Troed Carbon 

Mae creu ôl troed carbon (sef ffordd o fesur allyriadau nwyon tŷ gwydr) yn gam cyntaf hanfodol 
wrth lunio strategaeth lleihau carbon, ac mae’n allweddol o ran deall graddfa’r her a 
chanolbwyntio’r ymdrechion ar y gweithgareddau mwyaf effeithiol. Er mwyn lleihau allyriadau 
carbon mewn modd effeithiol, mae’n hollbwysig cael pwynt cyfeirio y gellir ei ddefnyddio fel 
man cychwyn ar gyfer deall y canlynol:  
 

• Beth yw ffynonellau’r allyriadau carbon ar hyn o bryd. 

• Faint o allyriadau carbon a gaiff eu gollwng o bob ffynhonnell. 

• Pa ran o’r sefydliad sy’n gyfrifol amdanynt. 

 
Cyflogwyd yr Ymddiriedolaeth Garbon dan gontract i ganfod beth yw ôl troed carbon Adra. Caiff 
yr ôl troed hwn ei grynhoi yn y bennod hon ac fe’i defnyddir fel llinell sylfaen ar gyfer strategaeth 
garbon Adra yn y dyfodol. Mae’n rhestru allyriadau nwyon tŷ gwydr Adra ar gyfer y cyfnod o 12 
mis yn ystod blwyddyn ariannol 2019-20, gan esgor ar linell sylfaen y gellir ei defnyddio i bwyso 
a mesur unrhyw gynnydd yn y dyfodol. Cafodd allyriadau 2018-19 eu dadansoddi hefyd, at 
ddibenion cymharu. I gael manylion llawn am yr ôl troed carbon, yn cynnwys y fethodoleg a 
ddefnyddiwyd ar gyfer cyfrifo’r allyriadau, gweler Adroddiad Ôl Troed Carbon Adra 2020. 
 

3.1 Terfyn a Chwmpas yr Ôl Troed 

Cafodd ôl troed carbon Adra ei gyfrifo’n unol â’r safon gyfrifyddu a dderbynnir yn fyd-eang, sef 
Protocol Nwyon Tŷ Gwydr Sefydliad Adnoddau’r Byd. Mae’r safon yn diffinio allyriadau 
uniongyrchol ac anuniongyrchol sefydliadau, fel a ganlyn: 

• Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr uniongyrchol o ffynonellau y mae’r endid dan sylw yn 
berchen arnynt neu’n eu rheoli. 

• Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr anuniongyrchol sy’n deillio o weithgareddau’r endid dan 
sylw, ond sy’n digwydd mewn ffynonellau y mae endid arall yn berchen arnynt neu’n eu 
rheoli. 

Mae’r Protocol Nwyon Tŷ Gwydr yn categoreiddio’r allyriadau uniongyrchol ac anuniongyrchol 
hyn ymhellach, gan eu gosod mewn tri chwmpas cyffredinol: 

• Cwmpas 1: Allyriadau uniongyrchol yn sgil hylosgi nwy neu danwyddau eraill. 

• Cwmpas 2: Allyriadau anuniongyrchol sy’n deillio o ddefnyddio stêm, gwres neu drydan 

a brynir. 

• Cwmpas 3: Allyriadau anuniongyrchol eraill, yn cynnwys rhai sy’n gysylltiedig ag asedau 

a brydlesir, gwaredu gwastraff, teithiau cymudo gweithwyr, teithiau busnes, echdynnu, 

cynhyrchu, cludo a dosbarthu deunyddiau, tanwyddau a thrydan a brynir (nid ymdrinnir 

â’r rhain). 
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Yn yr ôl troed hwn, mae Adra wedi dewis cynnwys holl allyriadau cwmpas 1 a chwmpas 2 sy’n 
deillio o asedau rydym yn eu rheoli’n uniongyrchol, yn cynnwys rhai sy’n deillio o’r stoc dai. Yn 
ychwanegol at hyn, mae allyriadau cwmpas 3 sy’n deillio o’r fflyd lwyd, gwastraff a dŵr wedi 
cael eu cynnwys. 

Er mai ffynhonnell allyriadau cwmpas 3 yw’r stoc dai mewn gwirionedd, mae Adra wedi dewis 
cynnwys y stoc dai yn allyriadau cwmpas 1 a chwmpas 2. Mae stoc dai Adra yn asedau y mae 
Adra yn berchen arnynt yn llwyr, a chaiff y tai eu gosod i denantiaid sy’n talu eu biliau ynni’n 
uniongyrchol i’r cyflenwr ynni. Caiff y stoc dai ei chynnwys ar fantolen Adra. 

Y stoc dai yw’r prif faes y mae’n ofynnol i adra wario llawer iawn arno, a dyma hefyd y prif faes 
sy’n cynhyrchu llawer iawn o incwm. Mae gan Adra reolaeth a dylanwad ar yr asedau adeiledig, 
yn cynnwys adeiladwaith yr adeiladau, ffynonellau gwres a gwaith cynnal a chadw. 

Oherwydd y rhesymau hyn, a chan ddilyn y canllawiau a nodir yn y Protocol Nwyon Tŷ Gwydr, 
daethpwyd i’r casgliad fod y stoc dai yn syrthio o fewn terfyn y sefydliad, felly cafodd y stoc dai 
ei chynnwys yn allyriadau cwmpas 1 a chwmpas 2 Adra. Yn Nhabl 1 ceir manylion am 
ffynonellau’r allyriadau a gynhwysir yn ôl troed carbon Adra ar gyfer 2019-20. 

Yn achos ei fflyd a’i swyddfeydd corfforaethol, llwyddodd Adra i gael gafael yn uniongyrchol ar 
wybodaeth yn ymwneud â’r defnydd o ynni trwy edrych ar ddata biliau. Oherwydd y 
cymhlethdod sydd ynghlwm wrth gael mynediad at, a chael gafael ar, ddata biliau ar gyfer y stoc 
dai, cafodd y defnydd o drydan a nwy mewn perthynas â’r tai ei amcangyfrif ar sail meincnodau 
cyhoeddedig ar gyfer cymdeithasau tai’r DU a defnydd blynyddol cyfartalog landlordiaid 
cymdeithasol o ynni domestig yn ôl sgôr EPC a’r math o annedd1, a’i addasu ar sail arwynebedd 
llawr yr annedd a’r ffynhonnell wresogi. 

 
1 https://www.gov.uk/government/publications/energy-trends-december-2017-special-feature-article-domestic-
energy-consumption-by-energy-efficiency-and-environmental-impact-2015 

Ffigur 6: Y Protocol Nwyon Tŷ Gwydr – allyriadau cwmpas 1, 2 a 3 

https://www.gov.uk/government/publications/energy-trends-december-2017-special-feature-article-domestic-energy-consumption-by-energy-efficiency-and-environmental-impact-2015
https://www.gov.uk/government/publications/energy-trends-december-2017-special-feature-article-domestic-energy-consumption-by-energy-efficiency-and-environmental-impact-2015
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Tabl 1: Ffynonellau allyriadau a gynhwyswyd yn Ôl Troed Carbon Adra ar gyfer 2019 

 Elfen 
C

w
m

p
as

 1
 

Y defnydd o nwy mewn adeiladau a weithredir gan Adra (swyddfeydd) 

Defnydd fflyd Adra (faniau a cheir fflyd) o danwydd 

Defnydd amcangyfrifedig stoc dai Adra o danwydd gwresogi 

C
w

m
p

as
 2

 Y defnydd o drydan mewn adeiladau a weithredir gan Adra (swyddfeydd) 
 

Defnydd amcangyfrifedig stoc dai Adra o drydan 
 

C
w

m
p

as
 3

 

Gwastraff a gynhyrchir yn ystod gweithrediadau 
 

Y defnydd o danwydd mewn perthynas â’r milltiroedd a deithir mewn cerbydau sy’n 
berchen i staff Adra (milltiroedd busnes) 
 

Dŵr 
 

 

3.2 Allyriadau’r Flwyddyn Sylfaen 

Mae’r rhestr hon yn gofnod o allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr Adra ar gyfer y cyfnod o 12 mis yn 
ystod blwyddyn ariannol 2019-20. Caiff allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr eu cofnodi mewn unedau 
o’r hyn sy’n gyfwerth â charbon deuocsid (CO2e). Yn sgil hyn, gellir mynegi ar ffurf swm CO2 

effaith pob un o’r saith prif nwy tŷ gwydr a restrir ym Mhrotocol Kyoto. Dyma ffordd o gynrychioli 
beth fyddai’n arwain at yr un faint o gynhesu, felly gellir mynd ati’n rhwydd i gymharu effaith y 
mathau gwahanol o allyriadau. 

 
 
Deilliodd oddeutu dwy ran o dair o allyriadau cofnodedig Adra o allyriadau uniongyrchol yn sgil 
hylosgi nwy mewn bwyleri a diesel yng ngherbydau’r fflyd. Gwelir bod 96% o gyfanswm 
allyriadau cofnodedig Adra yn deillio o ddefnyddio ynni yn y stoc dai. Gweler Tabl 2 i gael mwy 
o fanylion. 
  

Roedd cyfanswm allyriadau cwmpas 1, cwmpas 2 a 
chwmpas 3 penodol Adra ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 

oddeutu 

17,233 tCO2e 



 

  
Dogfen heb ei reoli wedi argraffu                                                  System IDAA/EMss03c/MR/1020 – Rhifyn 0 

Tabl 2: Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr Adra yn 2019/20 

 

 

Ffynhonnell Allyriadau 
Cwmpas 1 

(tCO2e) 

Allyriadau 
Cwmpas 2 

(tCO2e) 

Allyriadau 
Cwmpas 3 

(tCO2e)  

Cyfanswm yr 
Allyriadau 

(tCO2e) 

Safleoedd a 
weithredir 
 

119 36 --- 155 

Y Stoc Dai 
 

10,899 5,559 --- 16,458 

Cerbydau’r Fflyd 
(Faniau a Cheir y 
Fflyd) 
 

461 --- --- 461 

Milltiroedd Cerbydau 
Staff 
 

--- --- 91 91 

Dŵr 
 

--- --- 2 2 

Gwastraff 
 

--- --- 66 66 

Cyfanswm 11,479 5,595 159 17,233 
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3.3 Canfyddiadau Allweddol a Ddeilliodd o 
Ddadansoddi’r Ôl Troed 

3.3.1 Allyriadau Cwmpas 1 

Roedd oddeutu dwy ran o dair o’r allyriadau’n 
perthyn i gwmpas 1. Gellir priodoli’r rhain i’r 
arfer o losgi tanwyddau ffosil yn uniongyrchol 
gan Adra er mwyn darparu gwres a dŵr poeth 
mewn swyddfeydd; a hefyd i’r fflyd y mae 
Adra yn berchen arni, sy’n llosgi diesel mewn 
injans tanio mewnol. 

Fel y gwelir yn Ffigur 3, yn 19/20 roedd 
mwyafrif llethol allyriadau cwmpas 1 Adra yn 
deillio o’i stoc dai, a gyfrannodd 10,899 tCO2e 
(96%). 

Cyfrannodd allyriadau hylosgi diesel yng 
ngherbydau fflyd Adra (83 cerbyd) 461 tCO2e, 
a chyfrannodd allyriadau o safleoedd 
corfforaethol Adra 119 tCO2e. 

 

 

3.3.2 Allyriadau Cwmpas 2 

Roedd oddeutu un rhan o dair o gyfanswm yr allyriadau yn perthyn i gwmpas 2. Gellir priodoli’r 
rhain i drydan a brynwyd. 

Yn 19/20, roedd cyfanswm allyriadau 
cwmpas 2 Adra yn 5,595 tCO2e, a gellir 
priodoli 99% o’r allyriadau hyn i allyriadau 
a ddeilliodd o’r stoc dai.  

Aethpwyd ati i gyfrifo allyriadau cwmpas 
2 a ddeilliodd o ddefnyddio trydan yn yr 
wyth safle a weithredir gan Adra. 

Ym mlwyddyn ariannol 19-20 gwelwyd 
gostyngiad o 14% mewn allyriadau a 
ddeilliodd o ddefnyddio trydan mewn 
safleoedd a weithredir, mewn 
cymhariaeth â blwyddyn ariannol 18/19. 
Yn yr un modd, gwelwyd gostyngiad o 9% 
yn yr un allyriadau mewn perthynas â’r 
stoc dai, sef rhywbeth a ddigwyddodd o 
ganlyniad i waith datgarboneiddio 
parhaus y grid trydan cenedlaethol. 

10,899

119

461

Scope 1 emissions by source 
19-20 (tCO2e)

Ffigur 7: Allyriadau Cwmpas 1 Adra yn ôl ffynhonnell ym mlwyddyn 
ariannol 19-20 

Ffigur 8: Allyriadau Cwmpas 2 Adra yn ôl ffynhonnell ym 
mlwyddyn ariannol 19-20 

11,479 

tCO
2
e 
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3.3.3 Allyriadau Cwmpas 3 

Mae’r ôl troed carbon yn cynnwys 
allyriadau a ddeilliodd o deithiau busnes 
a wnaed yng ngherbydau personol 
gweithwyr Adra (sef busnes a oedd yn 
gysylltiedig ag Adra), yn ogystal ag 
allyriadau a oedd yn gysylltiedig â 
defnydd dŵr corfforaethol a phrosesu 
gwastraff corfforaethol yn is i lawr y 
gadwyn (sef gwastraff a gynhyrchwyd 
trwy’r sefydliad). 

Gyda’i gilydd, mae allyriadau cwmpas 3 
yn cyfateb i <1% o gyfanswm yr 
allyriadau. Milltiroedd a deithir yng 
ngherbydau personol y staff yw cyfran 
fwyaf allyriadau cwmpas 3. Gwelir bod 
gwastraff yn cyfateb i oddeutu 40% o 
allyriadau cwmpas 3.  

66

2

91

Selected Scope 3 emissions by source for 
19-20 (tCO2e)

Ffigur 9: Allyriadau Cwmpas 3 Adra yn ôl ffynhonnell ym 
mlwyddyn ariannol 19-20 

159 
tCO

2
e 
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3.4 Dilysu Data a Monitro yn y Dyfodol 

3.4.1 Dilysu Data’r Stoc Dai 

Oherwydd y cymhlethdod sydd ynghlwm wrth gael mynediad at, a chael gafael ar, ddata ar gyfer 
stoc dai Adra, cafodd y defnydd o drydan a nwy, a thrwy hynny yr allyriadau carbon, eu 
hamcangyfrif ar gyfer y tai. 

Gellir dilysu’r gwerthoedd amcangyfrifedig ymhellach wrth gipio data defnyddio gwirioneddol y 
stoc dai trwy ddefnyddio maint sampl cynrychiadol mewn prosiectau ôl troed yn y dyfodol. Gellir 
cyflawni hyn trwy gasglu data biliau gan sampl o denantiaid. Byddai ‘maint sampl rhesymol’ yn 
cynnwys cyfran gynrychiadol o bob un o’r cyfuniadau categorïau eiddo yn Nhabl 3. Ymhellach, 
dylid ystyried nifer y meddianwyr ac arwynebedd llawr pob un o’r anheddau hyn (gweler hefyd 
Adran 4). 

Tabl 3: Cyfuniadau categorïau eiddo ar gyfer targedu data biliau manwl gywir 

Y prif ddull 
gwresogi 

Nifer Math o annedd Bandiau EPC 

Nwy 5028 
Byngalo, Fflat, Tŷ Teras, Tŷ Pâr, Tŷ 
Sengl 

A, B, C, D, E, F & G 

Olew 518 
Byngalo, Fflat, Tŷ Teras, Tŷ Pâr, Tŷ 
Sengl 

B, C, D & E 

Trydan 456 
Bynglo, Fflat, Tŷ Teras, Tŷ Pâr, Tŷ 
Sengl 

B, C, D, E & F 

Glo 327 
Bynglo, Fflat, Tŷ Teras, Tŷ Pâr, Tŷ 
Sengl 

B, C, D, E, F & G 

Dylid cymharu’r data a gesglir â’r amcangyfrifon a gyfrifwyd trwy ddefnyddio meincnodau, a phe 
bai angen dylid defnyddio’r data hwn i addasu unrhyw amcangyfrifon blaenorol er mwyn gwella 
cywirdeb yr ôl troed. Pan gaiff mathau eraill o anheddau a chyfuniadau eraill mewn perthynas 
â’r bandiau EPC eu hychwanegu at y stoc dai, bydd angen casglu data cynrychiadol ar gyfer y 
rhain hefyd. 

3.4.2 Monitro Allyriadau yn y Dyfodol 

Er mwyn dangos ac olrhain y cynnydd, bydd angen mesur allyriadau carbon Adra yn flynyddol 
trwy ddefnyddio’r fethodoleg a roddwyd ar waith yn yr ôl troed carbon a gyflwynir yma. Fodd 
bynnag, fe wnaeth allyriadau carbon y stoc dai a ddeilliodd o gronfa ddata stoc dai Adra (Sava) 
esgor ar werthoedd tebyg iawn. Dylai allyriadau carbon y dyfodol gael eu cymharu â’r targedau 
a awgrymir yn yr adroddiad hwn. Dylai canlyniad y gwaith cymharu nodi a yw’r mesurau a 
roddwyd ar waith yn ddigonol, ynteu a oes angen eu diwygio. Dyma beth yw ‘Cynllun Rheoli 
Carbon’, a bydd yn cael ei archwilio ymhellach. Hefyd, bydd Adra yn dilyn y cyngor i gynnwys 
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mwy o allyriadau cwmpas 3 (cadwyni cyflenwi) yn y dyfodol er mwyn cael darlun cyflawn o 
gyfanswm ein hôl troed carbon. 

 

4. Gosod Targedau 

Un o’r agweddau pwysicaf sy’n perthyn i lunio strategaeth datgarboneiddio Adra yw creu 
targedau cyraeddadwy ar gyfer lleihau carbon dros gyfnod arbennig o amser. Diffinnir y ffrâm 
amser gan yr uchelgais i ddod yn ‘sero net’ erbyn 2030 a man cychwyn y broses hon yn 2019. 
Felly, mae gan Adra 10 mlynedd i ddatgarboneiddio trwy roi mesurau effeithlonrwydd ynni, 
mesurau ynni adnewyddadwy, fflyd carbon isel a mesurau gwrthbwyso ar waith. Ymhellach, 
bydd y datgarboneiddio yn ystyried datgarboneiddio’r grid trydan, ynghyd â ffactorau eraill fel 
symleiddio’r ystad. 

Bydd Adra yn gosod ac yn adolygu ei dargedau datgarboneiddio fel rhan o’r broses cynllunio 
corfforaethol. Y Bwrdd/Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau fydd yn gyfrifol am osod y targedau a 
goruchwylio’r perfformiad drwy gydol y flwyddyn. Y bwrdd corfforaethol dan arweiniad yr Uwch 
Dîm Arwain fydd yn gyfrifol am sicrhau cynnydd y ffrydiau gwaith datgarboneiddio. 

Oherwydd y cynnydd a welir mewn cynhyrchu trydan adnewyddadwy, mae’r grid trydan 
cenedlaethol yn bwriadu parhau i ddatgarboneiddio dros amser, ac felly bydd dwyster carbon y 
grid trydan yn lleihau. Mae’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS)2 wedi mynd 
ati’n annibynnol i lunio rhagolygon yn ymwneud â dwyster carbon y grid. Dengys Ffigur 10 
ddatgarboneiddio rhagamcanol y grid hyd at y flwyddyn 2030. 
 

 
Ffigur 10: Datgarboneiddio Rhagamcanol y Grid 

Ni ddisgwylir y bydd nwy naturiol na ffynonellau ynni/tanwyddau eraill yn cael eu 
datgarboneiddio yn y fath fodd. Felly, rhaid mynd ati i leihau carbon mewn modd rhagweithiol 
trwy osgoi defnyddio ynni ac optimeiddio ynni, yn ogystal â thrwy roi mesurau lliniaru ar waith, 
fel trydaneiddio dulliau cynhyrchu gwres a sicrhau effeithlonrwydd ynni yn gyffredinol. 

 
2 https://www.gov.uk/government/publications/valuation-of-energy-use-and-greenhouse-gas-emissions-for-
appraisal 

https://www.gov.uk/government/publications/valuation-of-energy-use-and-greenhouse-gas-emissions-for-appraisal
https://www.gov.uk/government/publications/valuation-of-energy-use-and-greenhouse-gas-emissions-for-appraisal
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Yn yr is-adrannau canlynol, bydd llinell sylfaen carbon Adra ar gyfer 2019 yn dangos y ‘bwlch 
sydd angen ei gau’ er mwyn cyrraedd y nod o fod yn sero net erbyn 2030 ac yn mesur y lleihad 
angenrheidiol mewn carbon. 
 
 

4.1 Targedau Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr Adra 
 
Mae Adra wedi dewis alinio ei dargedau lleihau carbon ag uchelgais Llywodraeth Cymru i 
ddatgarboneiddio’r sector cyhoeddus erbyn 2030. Ar hyn o bryd, mae’r targed hwn yn ystyried 
allyriadau cwmpas 1 a chwmpas 2 Adra, ynghyd ag allyriadau cwmpas 3 penodol, fel y nodir yn 
Adran 3 yr adroddiad hwn. Fodd bynnag, mae’n cytuno â’r angen i roi stop ar allyriadau byd-
eang ac yn addo cymryd camau pendant i’r perwyl hwnnw. 

 
Ar hyn o bryd, ni cheir diffiniad y cytunir arno’n gyffredin o’r hyn y mae ‘sero net’ yn ei olygu. 
Ym mis Medi 2019, fe wnaeth y Fenter Targedau Seiliedig ar Wyddoniaeth (SBTi), gyda 
chefnogaeth yr Ymddiriedolaeth Garbon, fynd ati i gyhoeddi papur trafod yn cynnwys diffiniad 
gweithiol o sero net, er mwyn llywio targedau sefydliadol. Bwriad yr SBTi yw ymgorffori adborth 
gan randdeiliaid yn iteriad nesaf y diffiniad, ynghyd â chyhoeddi egwyddorion allweddol a 
chanllawiau drafft – rhywbeth nad yw wedi digwydd eto. Yn ôl diffiniad cyfredol yr SBTi, dim ond 
trwy ddulliau ardystiedig o Waredu Nwyon Tŷ Gwydr y dylai sefydliad sero net fynd ati i 
wrthbwyso. Fodd bynnag, mae niwtraledd carbon yn derm a gydnabyddir yn rhyngwladol, ac 
mae ei ddiffiniad wedi’i bennu ers 10 mlynedd. Trwy anelu at niwtraledd carbon, gall sefydliad 
wrthbwyso allyriadau trwy gyfrwng ystod o ddulliau gwrthbwyso, yn cynnwys credydau carbon. 
 
Tabl 4: Dealltwriaeth yr Ymddiriedolaeth Garbon o Sero Net yn erbyn Carbon Niwtral 

Term Diffiniad Diffiniwyd gan 

Sero Net Bydd sefydliad sero net yn gosod ac yn dilyn Targed Seiliedig ar 
Wyddoniaeth sy’n gyson ag 1.5°C ar gyfer allyriadau ei gadwyn 
gwerth gyfan.  
Yn achos unrhyw allyriadau a erys, sy’n anodd i’w 
datgarboneiddio, gellir gwneud iawn amdanynt gyda dulliau 
ardystiedig o waredu nwyon tŷ gwydr. 

SBTi 

Carbon 
Niwtral 

Bydd sefydliad carbon niwtral yn mesur ei ôl troed carbon, gan 
fynd ati i lunio a gweithredu Cynllun Rheoli Carbon (yn 
cynnwys targed lleihau). Bydd yr allyriadau sy’n weddill yn cael 
eu gwrthbwyso gan gredydau carbon ardystiedig, ansawdd 
uchel. 

BSI PAS 2060 

 

Bydd Adra yn lleihau’r allyriadau sy’n deillio o’n gweithgareddau o 17,233 
tCO2e i allyriadau carbon sero net erbyn 2030 

o ffigur llinell sylfaen o 11,263 tCO2e 

TARGED SERO NET ERBYN 2030 
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Yn Nhabl 4 ceir diffiniad o’r ddau derm, a bydd yn bwysig dilyn unrhyw ddatblygiadau er mwyn 
sicrhau y bydd Adra yn cyd-fynd ag arferion gorau a ddaw i’r amlwg. Dull ‘Sero Net’ yw’r dull 
mwyaf uchelgeisiol a llawn effaith ar gyfer datgarboneiddio yn y dyfodol – gofynion penodol i 
ystyried y gadwyn gyflenwi gyfan a dulliau o ‘Waredu Nwyon Tŷ Gwydr’ yn hytrach na 
‘gwrthbwyso’ yw’r gwahaniaethau pwysig, gan arddangos uchelgais sy’n mynd y tu hwnt i 
‘Garbon Niwtral’. Fodd bynnag, o fyfyrio ar y ddealltwriaeth o Ôl Troed Carbon Adra, a maint y 
cyfle i ddatgarboneiddio yn erbyn cwmpas 1 a chwmpas 2, ar hyn o bryd mae Adra wedi 
penderfynu anelu at uchelgais ‘Carbon Niwtral’. Cydnabyddir y bydd angen esblygu uchelgais 
Adra wrth i gynnydd gael ei wneud. Gan y bydd cynnydd datgarboneiddio yn cael ei wneud yn 
erbyn allyriadau cwmpas 1 a chwmpas 2 Adra, dylid ehangu’r gweithgareddau i gynnwys 
gweithgareddau datgarboneiddio a chyfrifyddu carbon y gadwyn gyflenwi. Dyma fydd y cam 
cyntaf wrth gynyddu’r uchelgais o gyflawni ‘Sero Net’. Ymhellach, pan gaiff y dull gwrthbwyso ei 
lunio, dylid cynnal adolygiad beirniadol o ‘wrthbwyso’ a ‘dulliau gwaredu Nwyon Tŷ Gwydr’, pa 
un a yw bod yn garbon niwtral yn nod cyfredol, ai peidio. Yn wleidyddol, bydd Adra yn cyd-fynd 
â dull Llywodraeth Cymru a’r ddealltwriaeth o’r hyn y mae ‘Sero Net’ yn ei olygu yng Nghymru. 
Er mwyn osgoi dryswch o ran terminoleg a pharhau i fod yn gyson â’r uchelgais ‘Sero Net’ a 
ddatganwyd, bydd yr adroddiad hwn yn cyfeirio at ddull sero net ond heb ddilyn yr union 
ddiffiniad a nodir uchod (gweler Pennod 5 am fwy o argymhellion). 
 
Mae Ffigur 11 yn dangos llwybr Adra at garbon sero net ar sail llinell sylfaen 19/20 yn erbyn y 
senario y bydd ‘busnes fel arfer’ yn parhau (h.y. ni chymerir unrhyw gamau mewn perthynas â 
datgarboneiddio). Dylid nodi bod yr amcanestyniad ‘busnes fel arfer’ yn rhagdybio na fydd yna 
unrhyw newid yn fflyd cerbydau na phortffolio eiddo Adra ers y flwyddyn llinell sylfaen, ac y 
bydd y defnydd o danwydd a thrydan yn parhau i fod yn sefydlog. 
 

 

Ffigur 11: Targedau sero net ac amcanestyniad ‘busnes fel arfer’ allyriadau Adra 

Yn y senario ‘busnes fel arfer’ hon, bydd allyriadau’n dal i leihau o ganlyniad i ddatgarboneiddio’r 
grid trydan cenedlaethol. O ganlyniad, rhagwelir y bydd allyriadau trydan Adra, a gyflenwir gan 
y grid cenedlaethol, yn lleihau oddeutu 3,599 tCO2e erbyn 2030. Y tu hwnt i hyn, mae angen 
lleihad pellach o 13,634 tCO2e i gyflawni targed sero net Adra yn 2030. Ymhellach, mae targed 
interim – sef lleihad o 50% erbyn 2025 – wedi’i bennu, lle bydd lleihad o 5,346 tCO2e mewn 
allyriadau carbon yn ofynnol. Fodd bynnag, dylai’r targedau datgarboneiddio a gyflwynir fod yn 
realistig ac yn seiliedig ar gamau cyraeddadwy. Dengys Ffigur 12 sut y gallai proses 
ddatgarboneiddio Adra edrych. 



 

  
Dogfen heb ei reoli wedi argraffu                                                  System IDAA/EMss03c/MR/1020 – Rhifyn 0 

 

Mae gan y mesurau a gyflwynir yn y bennod a ganlyn y potensial i esgor ar leihad cronnol 
amcangyfrifedig o 7,297 tCO2e yn allyriadau Adra erbyn 2030, sef oddeutu 42% o’r ôl troed 
carbon cyfredol. Disgwylir i’r gwaith o ddatgarboneiddio’r grid trydan gyfrannu oddeutu 21% 
(3,599 tCO2e) o’r lleihad carbon, gan adael oddeutu 37% (6,337 tCO2e) ar gyfer mentrau gwaredu 
nwyon tŷ gwydr (neu wrthbwyso, gweler Pennod 5.5). Awgrymir 12,547 tCO2e fel ôl troed 
carbon interim ar gyfer 2025. 
 
Gellir hollti’r camau datgarboneiddio fel a ganlyn: 
 

 
Ystyrir bod camau tymor byr yn hawdd i’w rhoi ar waith – technolegau profedig nad oes 
ganddynt unrhyw anghenion buddsoddi mawr na gofynion cynllunio, fel uwchraddio 
TGCh, goleuadau a mesurau rheoli (oddeutu 9% o leihad mewn carbon erbyn 2022). 

 
Ystyrir bod camau tymor canolig yn fesurau y mae angen mynd i’r afael â pheth gwaith 
cynllunio a pharatoi ar eu cyfer – bydd angen buddsoddi mwy ynddynt, ond byddant yn 
parhau i gynnig ad-daliad rhesymol, fel ynni adnewyddadwy ar y safle ac uwchraddio’r 
fflyd (oddeutu 20% o leihad mewn carbon erbyn 2026). 

 
Ystyrir bod camau tymor hir yn anodd i’w rhoi ar waith a/neu eu cyllido, a byddant 
angen amser maith i ymsefydlu – fel datgarboneiddio gwres a gwaith ôl-osod mawr 
mewn adeiladau presennol (oddeutu 71% o leihad mewn carbon erbyn 2030). 
 

Dylid nodi nad oes yr un o’r ymyriadau a awgrymir wedi’u cynllunio’n fanwl ac mai ffigurau 
dangosol yn unig a gyflwynir. Mae’r gwaith manwl o gynllunio’r prosiect yn rhan o’r 

Ffigur 12: Rhagolygon allyriadau Adra, yn cynnwys mesurau datgarboneiddio 
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gweithgarwch rheoli datgarboneiddio y mae Adra eisoes wedi dechrau gweithio arno. Yn Ffigur 
13 dangosir y rhaniad rhwng allyriadau carbon y gellir eu hosgoi fesul mesur yn 2030. Mae Tabl 
5 yn rhestru’r amserlen weithredu fanwl, y potensial i arbed carbon a’r didyniadau effaith a 
gymhwyswyd ar gyfer llunio rhagolwg o ddatgarboneiddio Adra. 
 

 
Ffigur 13: Y rhaniad rhwng allyriadau carbon y gellir eu hosgoi fesul mesur erbyn 2030  
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Tabl 5: Amserlen weithredu fanwl, yr effaith ar allyriadau cwmpas 1 a chwmpas 2 a ffactorau didynnu a 
ddefnyddiwyd wrth lunio’r rhagolwg 

 
Gweithredu 

 
Effaith bosibl 

 
Ffactorau didynnu 

 

  
Cychwyn 

 
Gorffen Cwmpas 1 Cwmpas 2 Technoleg Cwmpas 

Mesurau 
rheoli 

2021 2023 0.25 0.25 1 0.25 

Adeilad-
waith 

2026 2030 0.9 --- 0.8 0.2 

Goleuadau 2021 2023 --- 0.3 1 0.25 

TGCh 2021 2023 --- 0.05 1 0.1 

Gwres 2026 2030 0.8 --- 0.8 0.5 

Dŵr poeth 2026 2030 0.8 --- 0.2 0.5 

Inswleiddio 2026 2030 0.15 --- 0.5 0.5 

TRV 2026 2030 0.1 --- 0.5 0.5 

Y fflyd 2023 2026 0.5 --- 1 1 

PV 2022 2026 --- 0.25 1 1 

Gwastraff 2022 2026 0.5 --- 0.5 1 

Teithiau 
busnes 

2023 2026 1 --- 1 0.75 

Dŵr 2021 2025 1 --- 0.25 0.25 

 
Caiff mesurau a chanddynt effaith gronnol eu pwysoli’n unol â hynny (e.e. os caiff adeiladwaith 
adeilad ei uwchraddio, bydd arbedion cyraeddadwy mewn perthynas â’r system wresogi’n cael 
eu lleihau oherwydd bydd achosion o golli gwres yn lleihau). Caiff didyniadau effaith eu 
cymhwyso at faterion sy’n gysylltiedig â gweithredu/technoleg (megis lle cyfyngedig i osod 
deunydd inswleiddio atig) a phethau a gwmpaswyd (h.y. cwblhau gwaith uwchraddio 
adeiladwaith o ansawdd da mewn 20% o’r holl adeiladau erbyn diwedd y cam gweithredu). Caiff 
y ffactorau eu lluosi â’r effaith bosibl a’r allyriad cwmpas perthnasol er mwyn esgor ar ffigur 
lleihau carbon. Ymhellach, rhagdybir y rhoddir amserlen weithredu unionlin ar waith (e.e. os 
cymerir pedair blynedd i roi mesur ar waith, rhagdybir cynnydd o 25% fesul blwyddyn). 
 
Yn yr adran a ganlyn caiff cyfleoedd i ddatgarboneiddio, ynghyd ag effeithiau cyfatebol posibl yn 
sgil lleihau carbon, eu cyflwyno’n fwy manwl. 
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5. Strategaeth Datgarboneiddio 

Mae Adra wedi adeiladu ar ddatganiad Llywodraeth Cymru o argyfwng hinsawdd ac wedi 
defnyddio ein cyfrifoldeb fel landlord cymdeithasol i ymrwymo i fod yn garbon sero net erbyn 
2030.  

Er mwyn cyflawni'r uchelgais hwn, mae cymysgedd o fesurau ar gael i leihau allyriadau carbon 
Adra yn raddol dros amser. Yn y bennod flaenorol, tynnwyd sylw at y gostyngiadau carbon 
blynyddol angenrheidiol. Nod y bennod hon yw cyflwyno cyfleoedd a chyfarwyddeb ar gyfer 
cyflawni'r gostyngiadau sydd eu hangen. Cyflwynir yr opsiynau gan ddefnyddio hierarchaeth o 
osgoi defnydd ac optimeiddio defnydd ac yna datgarboneiddio'r defnydd o ynni drwy symud i 
ffwrdd o danwydd ffosil. Yna, bydd gweddill yr allyriadau carbon yn cael eu gwrthbwyso yn unol 
â'r GHGR fel sy’n cael ei gyflwyno ar y tudalennau canlynol. Dylai Adra hefyd weithredu Cynllun 
Rheoli Carbon (a amlinellir ym Mhennod 2Error! Reference source not found.) sy'n diffinio set 
bwrpasol o fesurau i'w hystyried yng nghynllun busnes Adra o ran arbedion carbon ac anghenion 
buddsoddi. 

 

 

5.1 Cyfleoedd Datgarboneiddio 

Mae amrywiaeth o gyfleoedd ar gael sy'n arwain at leihau allyriadau carbon. Er mwyn symleiddio 
gweithgareddau a sicrhau'r effaith fwyaf posibl, mae'n bwysig gwahaniaethu rhwng ardaloedd 
lle mae Adra yn berchennog ac yn weithredwr (adeiladau corfforaethol a fflyd ac ati) ac 
ardaloedd lle mae gan Adra reolaeth weithredol gyfyngedig h.y. mae'r eiddo'n cael ei rentu a'i 
redeg gan y tenant (stoc tai). Ar gyfer yr olaf o’r rhain, prin yw'r rheolaeth sydd gan Adra dros 
ymddygiad defnyddwyr a chaffael cyflenwad sy'n ei gwneud yn anos gweithredu, cynnal a 
monitro allyriadau. Penderfynwyd felly rhannu'r bennod hon yn dair adran: 

R
h

eo
li 

C
ar

b
o

n
 

Osgoi ac optimeiddio

Datgarboneiddio

Gwrthbwyso
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i. Adeiladau a safleoedd corfforaethol 

ii. Fflyd (fflyd gwyn a llwyd) 

iii. Stoc tai 

Mae Adra yn berchen ar swm sylweddol o dir ar draws ei safleoedd y gellid edrych arno ar gyfer 
ynni adnewyddadwy ar y safle. Gyda thros 3,000,000m2 o asedau tir o fewn perchnogaeth a 
rheolaeth, mae potensial sylweddol ar gyfer datblygu ac ar gyfer prosiectau gwrthbwyso. 
Trafodwyd, fodd bynnag, ar gefn cynllun tai cymdeithasol, y gallai gweddill y tir sydd ar ôl yn ein 
perchnogaeth achosi heriau oherwydd ei dopograffeg. Os bydd ein sefydliad yn dymuno edrych 
i mewn i ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr, efallai y bydd angen caffael mwy o dir. Wedi dweud 
hyn, mae cyfle i weithio gyda pherchnogion tir amaethyddol i fynd ar drywydd y fenter hon 
mewn trafodaethau amgen.   

5.1.1 Adeiladau a safleoedd corfforaethol 

Adeiladau a safleoedd sy'n cael eu rhedeg a'u gweithredu gan Adra yw'r asedau hawsaf i fynd i'r 
afael â nhw gan fod gennym reolaeth lawn. Fodd bynnag, mae'r cyfraniad allyriadau yn cyfrif am 
4% o allyriadau cyffredinol Adra yn unig o'i gymharu â chyfraniad o 96% gan stoc tai Adra sy'n 
arwain at effaith gyffredinol gyfyngedig.  

Mae’r cyfleoedd wedi’u rhannu rhwng, 

- Effeithlonrwydd Ynni a Lleihau'r Galw 

- Datgarboneiddio Gwres 

- Trydan Adnewyddadwy a Storio Batri 

a p’un a ydynt yn gyraeddadwy yn y tymor byr, canolig a hir.  

5.1.1.1 Effeithlonrwydd Ynni a Lleihau'r Galw 

Mae effeithlonrwydd ynni a lleihau'r galw yn digwydd law yn llaw. Os bydd llofft adeilad yn cael 
ei inswleiddio, hen ffitiadau golau yn cael eu disodli gan LED neu dymheredd ystafell yn cael eu 
haddasu, mae'r galw am ynni yn lleihau'n unol â hynny. Felly, mae'n hollbwysig dechrau'r broses 
o ddatgarboneiddio drwy leihau ac optimeiddio’r galw am ynni yn y lle cyntaf. Dros y 
blynyddoedd, mae Adra wedi nodi enillion cyflym lle maen nhw ar gael. Er enghraifft, mae holl 
drydan swyddfa bellach ar dariffau adnewyddadwy ac mae enillion cyflym ychwanegol fel 
uwchraddio LED ac inswleiddio ar ein radar i barhau i fynd ar ei drywydd.  

Yn y canlynol, mae Tabl 1 yn rhoi trosolwg o dechnolegau y dylid eu hystyried ar gyfer gwella 
effeithlonrwydd ynni ac yn y pen draw lleihau galw'r adeilad am ynni.  
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Tabl 1: Effeithlonrwydd ynni a mesurau lleihau'r galw 

 Mesur Sylw Pryd 
G

w
ei

th
re

d
o

l 

Newid ymddygiad, 
ymwybyddiaeth a 
chyfrifoldeb 

Mae aelodau staff yn defnyddio ac yn 
rhedeg y safleoedd a dylid eu cynnwys yn y 
broses hon. 

Tymor byr 

Ffyrdd o Weithio 
(dysgu sy'n 
gysylltiedig â 
datgarboneiddio o 
Covid 19) 

Archwilio'r posibiliadau o fwy o weithio 
gartref ar ôl yr achos o’r feirws (h.y. llai o 
ddefnydd/angen swyddfa) ac osgoi teithio 
ar fusnes (h.y. fideogynadledda). 

Tymor byr 

Rheolaethau 
Systemau rheoli cyfredol, wedi’u chynnal a 
chadw yn dda sy'n cael eu gweithredu gan 
aelod penodol o staff. 

Tymor byr 

Caffael 

Mae caffael nwyddau a gwasanaethau yn 
cyfrannu at allyriadau carbon, hyd yn oed 
os nad ydynt yn cael eu cynnwys ar y cam 
hwn. 

Tymor canolig 

Mesur a Dilysu 

Mae deall lle mae ynni'n cael ei ddefnyddio 
yn symleiddio'r broses o nodi a rhagweld 
cyfleoedd yn ogystal â monitro perfformiad 
ymyriadau a wneir. 

Tymor canolig 

Se
ilw

ai
th

 

Adeiladwaith 

Mae'r rhan fwyaf o wresogi gofod yn 
digolledu colledion gwres drwy 
adeiladwaith yr adeilad. Fodd bynnag, mae 
uwchraddio'n ddrud a dylid ei alinio â 
mesurau arfaethedig. 

Tymor hir 

Goleuo 
Nid yw goleuadau LED modern bellach yn 
llawer drytach na goleuadau traddodiadol 
ac mae'n werth eu disodli'n rhagweithiol. 

Tymor byr 

TGCh ac offer 
trydanol eraill 

Offer swyddfa sy'n defnyddio ynni'n 
effeithlon. 

Tymor byr 

Awyru 
Cynnal cydrannau (fel hidlyddion glanhau) 
a disodli moduron gwyntyll. 

Tymor byr 

Oeri 
Osgoi lle bo'n bosibl, adfer gwres a phecyn 
cyfoes, sy'n defnyddio ynni'n effeithlon. 

Tymor byr 
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Gwresogi 
Ar wahân i Reolaethau, pecyn wedi'i gynnal 
a'i gadw'n dda ac sy'n gyfoes. 

Tymor byr 

 

5.1.1.2 Datgarboneiddio Gwres 

Gan fod nwy naturiol yn danwydd ffosil, ni ddisgwylir unrhyw ddatgarboneiddio sylweddol ar y 
grid nwy cenedlaethol. Mae rhai senarios sy'n rhagweld y bydd bio-nwy cymysg a/neu hydrogen 
yn cael ei/eu ddefnyddio i'r grid ond nid yw hyn wedi dwyn ffrwyth eto mewn ffordd effeithiol. 
Dim ond i ryw raddau y mae'r ddwy senario yn bosibl sydd yn y pen draw yn cyfyngu ar y 
gostyngiad cyraeddadwy ar gyfer allyriadau carbon sy'n gysylltiedig â nwy naturiol heb newid y 
seilwaith a roddwyd (fel pibellau nwy, boeleri ac offer i losgi hydrogen).  

Mae symud oddi wrth nwy naturiol yn her, yn ariannol a sefydliadol gan fod technolegau amgen 
yn ddrytach, yn llai cyfarwydd ac o bosibl yn fwy llafurddwys i'w gweithredu. Mae Tabl 2 yn 
rhestru dewisiadau amgen cyffredin yn lle boeleri nwy sy'n berthnasol i'r sefydliad. 

Tabl 2: Rhestr o'r technolegau perthnasol i ddatgarboneiddio gwres 

 Mesur Sylw 

Tr
yd

an
ei

d
d

io
 G

w
re

s 

Pympiau 
gwres 

Mae pympiau gwres yn trosglwyddo gwres gradd isel o'r 
amgylchedd i dymheredd gwahanol drwy ddefnyddio gwaith. 
Hefyd, mae ffyrdd eraill (fel oeri) neu dechnolegau trosi (fel 
amsugno) ar gael. Yr enw ar cymhareb yr allbwn gwres i fewnbwn 
trydanol yn Cyfernod Perfformiad (CoP) a gall gyrraedd 
gwerthoedd o 4 ac uwch. Gydag Ffactor Perfformiad Tymhorol 
(neu CoP cyfartalog blynyddol) o 2.5 o leiaf, mae pympiau gwres yn 
llawer mwy effeithlon o ran ynni na systemau gwresogi 
confensiynol.  

Trydanol 
uniongyrchol 

Fel arfer, mae gwresogyddion trydanol uniongyrchol wedi’i 
ddatganoli (e.e. wedi'u gosod fesul ystafell) ac yn defnyddio 
gwrthyddion trydanol i gynhyrchu gwres. Gellir eu cefnogi gan 
wyntyllau ac maen nhw’n cynnwys storfa gwres. Mae technoleg 
isgoch hefyd ar gael. 

A
ra

ll 

Biomas Mae biomas yn derm cyffredinol ar gyfer ffynhonnell wres fel 
sglodion pren, pelenni neu foncyffion. Caiff y biomas ei storio ar y 
safle (fel olew gwresogi) a'i losgi mewn boeler tebyg i foeler glo. 

Solar thermol Fel solar ffotofoltäig (PV), mae systemau solar thermol yn cynnwys 
casglwyr to a gallant gefnogi'r gwaith o ddarparu dŵr poeth 
domestig (DHW) a gwres. 
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Systemau 
hybrid 

Cyfuniad o sawl ffynhonnell wres yw systemau hybrid mewn cyd-
destun gwresogi, fel cyfuniad o bwmp gwres gyda boeler nwy, 
boeler pelenni gyda system thermol solar ac ati. 
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5.1.1.3 Trydan Adnewyddadwy a Storio Batri 

Mae Adra eisoes wedi rhoi tariffau adnewyddadwy ar waith ar gyfer defnyddio trydan yn ein 
swyddfeydd a reolir. Mae'r sgwrs am bosibiliadau eraill ynni adnewyddadwy yn rhywbeth y mae 
Adra yn edrych arno fel posibilrwydd. Mae'n bwysig ystyried ar gyfer trafodaethau y dylid 
defnyddio unrhyw ynni adnewyddadwy ar y safle yn uniongyrchol ar gyfer eiddo Adra er mwyn 
cael y budd mwyaf posibl. Pe bai storfa batri'n cael ei roi ar waith, byddai'r defnydd o drydan 
adnewyddadwy ar y safle yn cynyddu a byddai faint o drydan sy’n cael ei fwydo i mewn i'r grid 
yn lleihau. Pe byddai Adra yn mynd ar drywydd Gwarant Gwerthu Clyfar (SEG) ar gyfer ynni 
adnewyddadwy ar y safle, ni fyddai hyn yn caniatáu cyfrif am allyriadau is. Byddai'r cynllun tariff 
cyflenwi trydan yn cynhyrchu refeniw ar gyfer Adra ac yn helpu i ddatgarboneiddio'r grid. Fodd 
bynnag, ni fyddai arbedion carbon yn cael eu didynnu ar gyfer ôl troed carbon Adra gan eu bod 
eisoes yn cael eu cyfrif tuag at ddatgarboneiddio'r grid cenedlaethol.  

Awgrymir asesu hyfywedd ynni adnewyddadwy ar y safle fel systemau PV ar draws yr holl asedau 
er mwyn mesur y potensial i leihau allyriadau carbon a chostau buddsoddi. Dylai Adra ymgysylltu 
â sefydliadau cyhoeddus eraill a/neu gymdeithasau tai i asesu pwyntiau gwefru EV a gynorthwyir 
gan bŵer PV a allai gefnogi'r achos dros ddatgarboneiddio fflyd.  

5.1.2 Fflyd 

Allyriadau fflyd Adra yw'r ffynhonnell uchaf o allyriadau cysylltiedig â gwaith sy'n dod o asedau 
sy’n eiddo iddynt ac sy’n cael eu rheoli ganddynt. Roedd swm yr allyriadau carbon a achoswyd 
gan fflyd wen Adra sy’n cyfateb i ddwy ran o dair o gyfanswm allyriadau'r categori hwnnw. Ar 
hyn o bryd, mae fflyd Adra yn cynnwys diesel yn bennaf, safon EURO6. Mae ymddygiad gyrwyr 
ar ben hyn wedi cael ei annog ynghyd â cheisio galluogi system delematieg i annog arbed 
tanwydd wrth yrru. Er bod hyn yn optimaidd ar gyfer effeithlonrwydd fflyd diesel, mae Adra yn 
ymwybodol y bydd potensial am fwy o arbedion i’w weld wrth anelu at drosglwyddo'r fflyd i fflyd 
cwbl drydan.  

O ran hierarchaeth lleihau carbon, dylid asesu a yw swm a maint faniau yn cyfateb i'r galw. Fodd 
bynnag, nid yw'r farchnad bresennol ar gyfer LCV trydan mor gynhwysfawr ag ar gyfer LCV diesel 
neu betrol confensiynol, fodd bynnag, mae nifer cynyddol o wneuthuriadau a modelau ar gael 
gydag ystod sy'n addas ar gyfer Adra (mae Ffigur 1yn darlunio rhai LCV trydan sydd ar gael) 

   

Ffigur 1: Enghreifftiau o LCV trydan o faint gwahanol sydd ar gael 

O ran datblygu fflyd EV, mae Adra wedi trafod pwysigrwydd y seilwaith i gefnogi'r gwaith o 
ddarparu hyn. Ni fyddai’r drefn gyfredol o faniau yn mynd adref gyda gyrwyr ar hyn o bryd yn 
cymell gweithwyr, fodd bynnag, efallai y byddai modd creu pwyntiau gwefru mewn swyddfeydd 
ac yng nghartrefi gweithwyr i ateb y galw am wefru. Y dull sy’n cael ei ffafrio gan Adra yw 
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defnyddio'r fflyd bresennol a brynwyd yn ddiweddar am o leiaf ddwy flynedd ac ail-asesu 
argaeledd ac ymarferoldeb ymgorffori fflyd drydan.  

Mae teithio ar fusnes yn cael ei ystyried yn rhannol yn yr ôl troed carbon presennol (allyriadau 
milltiroedd cerbydau sy’n eiddo i staff cwmpas 3) sy'n cyfrif am filltiroedd sy’n cael eu hawlio ar 
gyfer teithio ar fusnes lle mae staff yn defnyddio eu cerbydau eu hunain. Byddai’n bosibl 
cyflwyno hierarchaeth deithio (Ffigur 2Ffigur 2: Enghraifft o Hierarchaeth Deithio gyda’r bwriad 
o osgoi defnyddio cerbydau staff ) er mwyn lleihau ac yn ddelfrydol osgoi defnyddio cerbydau 
sy'n eiddo i staff a hyrwyddo dewisiadau amgen fel ceir pŵl neu geir i’w llogi os na ellir osgoi 
teithio. 

 

Ffigur 2: Enghraifft o Hierarchaeth Deithio gyda’r bwriad o osgoi defnyddio cerbydau staff  

5.1.3 Stoc Dai 

Mae stoc tai Adra yn achosi tua 96% o allyriadau carbon cyffredinol Adra. Fodd bynnag, 
amcangyfrif yw’r gwerth hwn gan fod tenantiaid yn caffael ynni eu hunain ac nad yw data 
defnydd yn cael ei gasglu (gweler Adran 3). Er bod Adra yn rheoli ac yn cynnal yr eiddo, mae'r 
eiddo'n dal i gael eu rhedeg gan y tenantiaid sy'n cymhlethu'r broses o gasglu allyriadau carbon, 
gweithredu mesurau lleihau allyriadau a monitro perfformiad.  

Yn y canlynol, awgrymir sawl ymyriad i fynd i'r afael â phob un o'r materion hyn tra'n rhannu 
rhwng gweithgareddau sy'n berthnasol (i) yn gyffredinol; (ii) i ddatblygiadau newydd a; (iii) i 
eiddo wedi’u hadnewyddu. Gwaith adnewyddu arfaethedig a datblygiadau newydd yw'r 
cyfleoedd gorau i roi technolegau carbon isel ar waith gan fod buddsoddiad ar y safle eisoes 
wedi'i drefnu. O ran agweddau sy'n gysylltiedig ag ynni, mae Adra yn parhau i fod yn gyfrifol am 
adeiladwaith yr adeilad (e.e. inswleiddio), darparu gwres a dŵr poeth domestig.  
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Tabl 3: Rhestr o Ymyriadau ar gyfer stoc dai Adra a datblygiadau newydd 

 Mesur Sylw Pryd 
C

yf
fr

ed
in

o
l 

Cynllun Rheoli 
Carbon 

Diffinio set bwrpasol o fesurau i'w hystyried yn y cynllun 
busnes o ran arbedion carbon a buddsoddi. 

Tymor 
byr 

Newid ymddygiad, 
ymwybyddiaeth a 
chyfrifoldeb 

Dylid cynnwys tenantiaid sy’n defnyddio ac yn rhedeg y 
safleoedd yn y broses hon. 

Tymor 
byr 

Model busnes 
Gallai Adra rentu eiddo allan yn cynnwys ynni er mwyn 
cael rhywfaint o reolaeth a gallu ei gynnwys (h.y. ynni fel 
gwasanaeth). 

Tymor 
canolig 

Mesur a Dilysu 

Mae deall lle mae ynni'n cael ei ddefnyddio yn 
symleiddio'r broses o nodi a rhagweld cyfleoedd yn 
ogystal â monitro perfformiad ymyriadau a wneir (h.y. 
meddalwedd rheoli ased cynhwysfawr). 

Tymor 
canolig 

Ynni adnewyddadwy 
ar y safle fel solar PV 

Asesu rheolaeth tir a gweithio gyda grwpiau cymunedol i 
gael darlun ehangach o ble y gellid creu ynni 
adnewyddadwy ar y safle ar raddfa fwy. Enghraifft 
allweddol hefyd fyddai'r trydan dŵr gyda chydweithio â 
sefydliadau eraill. Asesu pa doeau sy'n addas ar gyfer 
solar PV, asesu dichonoldeb (ystyried astudiaeth 
flaenorol) a rhoi cynllun ar waith. 

Tymor 
byr 

A
d

n
ew

yd
d

u
 

Adeiladwaith 

Mae'r rhan fwyaf o wresogi gofod yn digolledu colledion 
gwres drwy adeiladwaith yr adeilad. Fodd bynnag, mae 
uwchraddio'n ddrud a dylid ei alinio â mesurau sydd 
wedi’u cynllunio eisoes. 

Tymor 
hir 

Gwresogi 

Trydaneiddio gwres lle bo modd. Ystyried opsiynau eraill 
fel biomas a solar thermol. Gweithio gyda thenantiaid i 
ddifodi tlodi tanwydd ond hefyd i gynnig proses newydd 
lle gall Adra ddarparu ateb cynaliadwy i denant. 

Tymor 
canolig 

DHW 
Trydaneiddio lle bo modd. Ystyried dewisiadau amgen fel 
pympiau gwres solar thermol ar gyfer dŵr poeth domestig 
yn unig. 

Tymor 
canolig 

Cegin 
Cael gwared ar nwy fel cyflenwad ar gyfer popty a darparu 
poptai a stofiau trydanol. 

Tymor 
canolig 

D
at

b
ly

gi
ad

au
 N

e
w

yd
d

 Cynllunio 
Osgoi cysylltu â'r grid nwy naturiol ac ystyried digon o 
gapasiti trydanol. Asesu a ellid manteisio ar wres 
ffynhonnell daear  

Tymor 
byr 

Adeiladwaith 
Safonau inswleiddio thermol uchel sy'n mynd y tu hwnt i 
reoliadau adeiladu. 

Tymor 
canolig 

Gwresogi/DHW a 
Chegin 

Trydaneiddio yn gyffredinol ac ystyried dolenni amgylchol. 
Tymor 
canolig 
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5.2 Cynllun Gweithredu ac Effaith 

Yn wahanol i'r heriau sy'n gysylltiedig ag adeiladau nad ydynt yn cael eu rhedeg gan Adra, ar ôl 
eu caffael, bydd effaith mesurau yn debyg i bob un ohonynt. Mae Ffigur 3 yn darlunio map 
trywydd posibl ar gyfer Adra ac yn dychmygu llinell amser gweithredu y mesurau 
datgarboneiddio a gyflwynwyd yn flaenorol. 

 
Ffigur 3: Map trywydd o weithgareddau datgarboneiddio tan 2030 

Byddai ystyried anghenion buddsoddi a ffigurau lleihau carbon pwrpasol ar gyfer mesurau unigol 
yn mynd y tu hwnt i gwmpas y papur strategol hwn ac mae'n rhan o'r gwaith o gyflawni’r papur 
hwn (e.e. rheoli datgarboneiddio a chynllunio prosiectau yn fanwl). Fodd bynnag, ar y 
tudalennau canlynol, rhestrir yr holl fesurau arfaethedig gan gynnwys  

- disgrifiad o'r camau sydd eu hangen, 

- potensial penodol i arbed carbon,  

- ad-daliad nodweddiadol o'r ffigur buddsoddi, 

- sylw ar yr effaith gymdeithasol bosibl.  

Nodir bod yr arbediad carbon/cost gwirioneddol yn dibynnu ar sawl agwedd fel oedran a chyflwr 
technoleg a ddisodlwyd a gall amrywio'n sylweddol. At hynny, dim ond os yw'r arbedion cost 
ynni er budd Adra (e.e. lle mae ynni yn cael ei dalu gan Adra) y bydd ad-daliad am uwchraddio 
effeithlonrwydd ynni (e.e. newid o oleuadau confensiynol i LED) yn digwydd.  Rhoddir y 
potensial arbed carbon fel canran o'r dechnoleg gysylltiedig, nid o'r allyriadau carbon 
cyffredinol. 
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Tabl 4: Cynllun Gweithredu ac Effaith 

 

Mesur Cam Gweithredu 
Potensial 

arbed 
carbon 

Ad-
daliad 

Nodwed
diadol 

Effaith gymdeithasol 

 Cynllun Rheoli 
Carbon, cynnwys 
allyriadau 
cwmpas 3 a 
chanlyniadau 
Covid 19 

Nid oes unrhyw arbedion carbon sy'n uniongyrchol gysylltiedig â Chynllun 
Rheoli Carbon ond er mwyn cyflawni mesurau sy'n cyd-fynd â thargedau 
arbed carbon Adra, mae o'r pwys mwyaf i werthuso mesurau unigol a'u 
cyflawni mewn modd trefnus a strwythuredig. 
Mae'r un peth yn wir am farn gyfannol ar weithgareddau Adra megis 
allyriadau carbon oherwydd caffael nwyddau a gwasanaethau, teithio ar 
fusnes, gwastraff ac ati (h.y. allyriadau cwmpas 3). Argymhellir cynnwys yr 
holl weithgareddau mewn gweithgareddau ôl troed carbon a 
datgarboneiddio yn y dyfodol. 
At hynny, gall yr achos o Covid 19 a'r cyfnod clo cysylltiedig gael effaith 
hirdymor sylweddol ar ffyrdd Adra o weithio. Mae Adra eisoes yn gwerthuso 
effaith uniongyrchol llai o deithio ar fusnes a mwy o weithio gartref er mwyn 
nodi cyfleoedd i arbed costau a charbon.  

Amh. Amh. Amh. 

 

Newid 
ymddygiad, 
ymwybyddiaeth a 
chyfrifoldeb 

Yn debyg i'r agwedd flaenorol, mae'n anodd cysylltu swm penodol o 
arbedion carbon â newid ymddygiad. Fodd bynnag, mae cyflawni mesurau 
yn dibynnu'n drwm ar gymorth a chyfranogiad defnyddwyr. Awgrymir yn 
gryf felly bod Adra yn dilyn cynlluniau i greu cynlluniau ymgysylltu pwrpasol 
ar gyfer staff ac addysgu tenantiaid ar y technolegau allweddol ar gyfer 
datgarboneiddio, gan esbonio'r manteision / heriau ac annog cyfranogiad. 

Amh. Amh. 

Tybir y byddai'r 
gymuned yn 

gwerthfawrogi 
cymryd rhan yn y 

broses o 
ddatgarboneiddio 

Adra. 

G
w

ei
th

re
d

o
l 

 G
w

ei
th

re
d

o
l 

 G
w

ei
th

re
d

o
l 

 G
w

ei
th

re
d

o
l 
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Mesur Cam Gweithredu 
Potensial 

arbed 
carbon 

Ad-
daliad 

Nodwed
diadol 

Effaith gymdeithasol 

 

Rheolaethau  

Ar gyfer safleoedd corfforaethol, awgrymir alinio technoleg reoli (BMS) i un 
system ar draws pob safle ar gyfer prosesau sy'n gysylltiedig ag ynni megis 
gwresogi a goleuo. Dylai'r system hon gael ei goruchwylio o bell mewn 
perthynas ag adegau defnydd uchaf anarferol a pherfformiad uwchraddio 
technoleg.  

Hyd at 
25% 

<5 
mlyned

d 
Amh. 

 Modelau busnes Mae tenantiaid stoc tai Adra yn caffael ynni eu hunain yn ogystal â'u bod yn 
rhedeg ac yn gweithredu'r eiddo. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd i Adra 
fonitro'r defnydd o ynni a gwerthuso perfformiad carbon y safle unigol. 
Awgrymir asesu p’un a yw Adra yn fodlon rhentu'r eiddo yn cynnwys trydan 
a gwres a fyddai'n caniatáu monitro defnydd a dewis cyflenwyr (e.e. ynni o 
ffynonellau gwyrdd neu ffynonellau adnewyddadwy). Byddai hefyd yn 
caniatáu i Adra elwa'n uniongyrchol ar systemau PV wedi'u gosod ar do gan 
y gellid gwerthu'r trydan a gynhyrchir i'r tenant am gyfradd â disgownt. Ni 
fyddai'r mesur hwn yn effeithio'n uniongyrchol ar allyriadau carbon ond 
byddai'n rhoi sicrwydd ar allyriadau carbon sy'n cael eu hamcangyfrif ar hyn 
o bryd ac yn cynyddu lefel y rheolaeth sydd gan Adra. 
Mesur arall sydd wedi'i drafod yw'r posibilrwydd o arolwg datgarboneiddio 
ar gyfer y stoc dai gyda gwelliannau effeithlonrwydd ynni. 

Amh. Amh. 

Efallai na fydd 
tenantiaid am roi'r 
rhyddid i ddewis 
darparwyr ynni i 

ffwrdd. Fodd 
bynnag, byddai 

tenantiaid yn elwa o 
arbedion cost 

oherwydd trydan 
hunan-gynhyrchiol 

Adra a thariffau 
rhatach o bosibl 

oherwydd graddfa. 

 

Mesur a Dilysu 

Fel rhan o reoli'r llwybr at garbon net sero, rhaid meintoli’r mesurau sydd 
wedi’u rhoi ar waith a'u cymharu ag arbedion carbon a pherfformiad 
disgwyliedig. At y diben hwnnw, mae angen set bwrpasol o offer mesur er 
mwyn deall llifau ynni a newidiadau cysylltiedig (e.e. is-fesurydd trydanol 
sy'n cynnwys y defnydd o drydan gan bwmp gwres). At hynny, dylid neilltuo 
aelod penodol o staff er mwyn cyflawni'r dadansoddiad angenrheidiol. Nid 
oes unrhyw ostyngiad uniongyrchol cysylltiedig yn yr allyriadau carbon.  

Amh. Amh. 

Efallai na fydd 
tenantiaid am 

gymryd rhan mewn 
gweithgareddau 
casglu data na 

rhannu eu manylion. 
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Mesur Cam Gweithredu 
Potensial 

arbed 
carbon 

Ad-
daliad 

Nodwed
diadol 

Effaith gymdeithasol 

 

Adeiladwaith 

Inswleiddio Llofft 
Y ffordd hawsaf a rhataf o wella perfformiad thermol adeiladau yw 
inswleiddio llofftydd. Dylid gwneud hyn ar unwaith. 

Hyd at 
20% 

<5 
mlyned

d 
Bydd tenantiaid a 

staff yn 
gwerthfawrogi 

uwchraddio 
adeiladwaith gan y 
bydd yn cael effaith 

gadarnhaol ar 
amgylchedd gwaith a 
bywyd. Mae annedd 
gwrth-ddrafft, sydd 
wedi'i insiwleiddio'n 

dda yn darparu 
awyrgylch iachach 
ond yn ogystal â 

hynny mae hefyd yn 
helpu i arbed costau 

ynni. 

 Ffenestri gwydr a gwrth-ddrafft 
Ar gyfer ffenestri a drysau allanol sydd mewn cyflwr rhesymol, gallai fod yn 
ddigon i ystyried eu gwneud yn wrth-ddrafft. Os bydd ffenestri a drysau 
gwydrog wedi'u difrodi'n ddifrifol neu'n ffenestri sengl, dylid ystyried eu 
disodli gyda ffenestri gwydr dwbl neu driphlyg modern. 

Hyd at 
20% 

~10 
mlyned

d 

 Adeiladwaith yn gyffredinol 
Ar gyfer adeiladau sy’n bodoli eisoes â waliau ceudod, dylid asesu p’un a 
ydynt wedi'u hinswleiddio. Mae inswleiddio waliau ceudod yn syml i'w 
wneud heb ormod o effaith ar y meddianwyr. Gallai mathau eraill o 
adeiladau (e.e. adeiladau Fictoraidd, wedi’u rhagsaernïo neu adeiladau 
eraill) fod yn anoddach i'w gwella gan fod yn rhaid ailadeiladu'r ffasâd ar ôl 
i'r inswleiddiad gael ei osod. Mae inswleiddio waliau mewnol yn dod â'r risg 
o waliau allanol llaith a thwf mowld. Ystyrir uwchraddio adeiladwaith yr 
adeilad fel rhan o strategaeth hirdymor (e.e. adeiladau sydd i fod i gael eu 
hadnewyddu beth bynnag) a dylent bob amser ystyried digon o awyru. 

Hyd at 
50% 

Yn aml, 
dim ad-
daliad 

rhesym
ol 
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Mesur Cam Gweithredu 
Potensial 

arbed 
carbon 

Ad-
daliad 

Nodwed
diadol 

Effaith gymdeithasol 

 

Trydan a 
chyfarpar 

Goleuo 
Mae disodli goleuadau confensiynol yn rhagweithiol yn ymarferol yn 
ariannol oherwydd costau is goleuadau LED modern a dylid eu cynnal ar 
unwaith. Fodd bynnag, os yw’r ffitiadau golau wedi cael eu huwchraddio lai 
na 5 mlynedd yn ôl, awgrymir y dylid asesu a yw'r gwaith o ddisodli yn i) 
hyfyw o hyd (e.e. mae unedau goleuo fflworeuol modern T5 yn defnyddio 
ynni bron yr un mor effeithlon â LED) a ii) p’un a yw gwaredu darn o becyn 
sy’n gweithio yn gymesur â'r arbedion ynni disgwyliedig (e.e. a oes angen 
disodli’r golau cyfan neu’r uned oleuo yn unig). At hynny, mae gweithredu 
rheolaethau meddiannaeth a golau dydd yn helpu i sicrhau bod ardaloedd 
nad ydynt yn cael eu defnyddio yn cael eu dad-oleuo yn awtomatig. Mae 
Adra eisoes wedi edrych ar gostau a chyllideb arfaethedig ar gyfer 
uwchraddio ac ôl-osodiadau ar gyfer rhywfaint o'r stoc dai. 

Hyd at 
30% 

<5 
mlyned

d 

Yn wahanol i fodelau 
cynnar, mae 

lampau LED modern 
o ansawdd uchel yn 
cynnig dosbarthiad 

golau gwych ac ystod 
ardderchog o 

dymereddau lliw. 
 Dangoswyd bod 

goleuadau wedi'u 
cynllunio'n dda yn 

gwella 
canolbwyntiad ac yn 
arwain at ostyngiad 

mewn materion 
iechyd a achosir gan 

oleuadau gwael i 
weithwyr a 
thrigolion. 
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Mesur Cam Gweithredu 
Potensial 

arbed 
carbon 

Ad-
daliad 

Nodwed
diadol 

Effaith gymdeithasol 

 TGCh ac offer eraill 
Dylai offer TGCh ac offer trydanol eraill fel tegellau dŵr poeth fod yn ddiogel 
i’w gweithredu ac yn effeithlon o ran defnydd trydan (band effeithlonrwydd 
ynni uchel) ac mae hyn yn cael ei sicrhau drwy hyrwyddo dyfeisiau cyfredol 
sy'n cael eu cynnal a'u cadw'n dda. Dylid diffodd cyfarpar nad yw'n cael ei 
ddefnyddio (fel argraffydd), dylid cael gwared ar offer nad yw'n cael ei 
ddefnyddio'n barhaol. Mae gweithredu cyfarpar trydanol yn effeithlon hefyd 
yn dibynnu ar y defnyddiwr a ddylai gael ei hyfforddi'n briodol i ddefnyddio'r 
offer.  

Hyd at 5% 
<5 

mlyned
d 

Bydd y defnyddiwr 
yn teimlo'n fwy 
cyfforddus yn 
gweithio gyda 

thechnoleg gyfoes, 
ddiogel ac effeithlon. 
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Mesur Cam Gweithredu 
Potensial 

arbed 
carbon 

Ad-
daliad 

Nodwed
diadol 

Effaith gymdeithasol 

 

HVAC 

Gwresogi 
Boeleri nwy naturiol sy'n darparu gwres ar gyfer adeiladau corfforaethol a 
stoc tai yn bennaf ac mae'n cyfrannu'n sylweddol at allyriadau carbon Adra. 
Yn wahanol i'r grid trydan, ni ddisgwylir gostyngiad sylweddol mewn 
dwysedd carbon ar gyfer nwy naturiol yn y dyfodol rhagweladwy. Awgrymir 
felly y dylid trydaneiddio gwres (e.e. pympiau gwres) lle bo hynny'n bosibl a 
dechrau ar unwaith lle mae gwaith disodli eisoes wedi'i gynllunio. Gallai 
defnyddio biomas fel dewis amgen i nwy fod yn ymarferol ar gyfer adeiladau 
corfforaethol gan fod boeleri biomas yn dod gyda mwy o waith cynnal a 
chadw a allai fod yn anodd i denantiaid ei gyflawni. Ar gyfer blociau mwy o 
fflatiau, gallai rhwydweithiau gwres lleol a dolenni amgylchol fod yn fuddiol. 
Fodd bynnag, mae offer nwy a nwy naturiol yn gymharol rad ac mae boeleri 
cyddwyso nwy modern yn gweithredu'n hynod effeithlon sy'n cael ei 
ystyried yn rhwystr i dechnolegau gwres carbon isel drytach. Dylid nodi mai 
rhwng 10 a 15 mlynedd yw hyd oes boeler nwy safonol ac mae'n debyg y 
bydd unrhyw foeler nwy a osodir heddiw yn gweithredu y tu hwnt i 2030. 

Hyd at 
80% 

Yn aml, 
dim ad-
daliad 

rhesym
ol 

Mae'r gwaith o 
weithredu boeleri 

nwy wedi'i hen 
sefydlu ac mae'r 
newid i wahanol 

dechnolegau yn dod 
â'r risg o 

ddefnyddwyr yn 
gwrthod. Mae'n 

bwysig iawn 
integreiddio 
defnyddwyr 

technoleg y dyfodol 
yn y cyfnod 

gweithredu a'u 
haddysgu ar sut i 

weithredu 
technolegau 

newydd. 

 Dŵr poeth domestig (DHW) 
Gellir darparu DHW naill ai ar gais gyda boeleri cyfun nwy a gwresogydd dŵr 
gwib neu gyda thanciau dŵr poeth sydd naill ai'n cael eu gwresogi gan 
drydan neu nwy. Dylid rhagweld y dylid darparu DHW yn drydanol a'i deilwra 
i'r galw. Mae solar thermol a phympiau gwres dŵr poeth domestig yn 
dechnolegau carbon isel amgen. 

Hyd at 
80% 

Yn aml, 
dim ad-
daliad 

rhesym
ol 

Yr un peth ag o'r 
blaen. 
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Mesur Cam Gweithredu 
Potensial 

arbed 
carbon 

Ad-
daliad 

Nodwed
diadol 

Effaith gymdeithasol 

 Pibell thermol ac inswleiddio ffitiadau 
Lle bynnag y bydd gwahaniaeth yn y tymheredd yn digwydd, mae 
inswleiddio thermol yn hyfyw sydd fel arfer yn berthnasol i wresogi a 
phibellau dŵr poeth. Yn gyffredinol, mae lefel inswleiddio gwaith pibellau 
mewn adeiladau annomestig o safon uwch fel mewn adeiladau domestig. 
Dylid nodi felly lle mae rhwydweithiau a ffitiadau dosbarthu gwres fel 
pympiau, falfiau a chantelau angen insiwleiddio thermol digonol. 

Hyd at 
15% 

~10 
mlyned

d 
Amh. 

 
Rheiddiaduron a Falfiau Thermostatig Rheiddiadur 
Dylid gweithredu rheiddiaduron bob amser yn ddadflociedig ac yn rhydd o 
lwch a baw. Dylid eu cynllunio a'u mesur ymhellach yn unol â'r colledion 
gwres a'r tymheredd llif penodol. Er mwyn gweithredu rheiddiaduron yn 
effeithlon a chynnal tymheredd ystafell o ddewis, dylid eu harfogi â falfiau 
rheiddiaduron thermostatig (TRV). 

Hyd at 
10% 

~10 
mlyned

d 

Gall falfiau 
rheiddiaduron 

thermostatig gael 
effaith sylweddol ar 
gysur defnyddwyr 

oherwydd eu bod yn 
darparu lefelau 

tymheredd cyson. 
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Mesur Cam Gweithredu 
Potensial 

arbed 
carbon 

Ad-
daliad 

Nodwed
diadol 

Effaith gymdeithasol 

 

Fflyd 

Yn ddiweddar, mae Adra wedi caffael cerbydau newydd i mewn i'r fflyd a 
rhagwelwn y byddwn yn eu cadw am o leiaf ddwy flynedd. Er nad ydynt yn 
EV na Hybrid, EURO6 yw'r cerbydau hyn ac maen nhw wedi'u prynu gydag 
effeithlonrwydd mewn golwg. 
 
Yn y tymor canol/hir, awgrymir bod Adra yn disodli cerbydau masnachol 
ysgafn (LCV) gyda cherbydau trydan ac yn asesu dichonoldeb mannau 
gwefru ochr yn ochr â hyn. Dylai'r gweithredu gyd-fynd â gweithgareddau 
gan gyrff cyhoeddus eraill/eraill gan fod darparu pwyntiau gwefru yn 
hanfodol ac efallai na fydd Adra yn ymgymryd ag ef ar ei ben ei hun. Gallai 
hefyd arwain at fargeinion prynu mwy cost-effeithiol os bydd partïon eraill 
yn cynllunio gweithgareddau tebyg. 

Hyd at 
50% 

Yn aml, 
dim ad-
daliad 

rhesym
ol 

Mae effaith 
gymdeithasol 

gweithredu cerbydau 
trydan yn enfawr gan 
nad oes nwy hylosgi 

a synau'n cael eu 
gollwng i'r gymuned. 

Mae'n dangos 
ymhellach ymgyrch 

Adra i fynd i'r afael â 
newid yn yr 

hinsawdd ac i leihau 
allyriadau carbon. 

 

Ynni 
Adnewyddadwy 

Mae cynhyrchu trydan adnewyddadwy yn faes y mae Adra yn ymchwilio 
iddo ar hyn o bryd. Nid yw'n siŵr faint o dir sydd ar gael yn ymarferol ar 
gyfer ynni adnewyddadwy ar raddfa fwy ond mae gan Adra gysylltiadau 
cymunedol da i'w defnyddio. Mae opsiwn ychwanegol hefyd o systemau 
ffotofoltäig wedi'u gosod ar doeau yn y stoc dai. Yn ogystal â hynny, 
trafodwyd hefyd ar lefel bwrdd y posibilrwydd o drydan dŵr gyda sefydliad 
partner. Mae sawl model busnes gwahanol ar gael yn dibynnu ar p’un yw 
Adra am fod yn berchen ar y systemau eu hunain a'u gweithredu neu 
brydlesu'r gofod to i ddarparwr gwasanaeth.  
Mae boeler biomas, casglwyr solar thermol a phympiau gwres yn 
dechnolegau ynni adnewyddadwy eraill a’r cyfan wedi'u cynllunio ar gyfer 
darparu gwres. 

Hyd at 
100% os 
nad yw’n 

cael ei 
fwydo i 

mewn i'r 
grid 

~10 
mlyned

d 

Bydd y gymuned yn 
gwerthfawrogi 
cynhyrchiad a 

darpariaeth ynni 
adnewyddadwy a 

bydd yn cael ei 
werthfawrogi gan 

denantiaid gan ei fod 
hefyd yn arwain at 

arbedion cost. 
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5.3 Llywodraethu ac Ymgysylltu 
Y tu hwnt i'r gyfres o fentrau a nodwyd uchod, mae'n bwysig bod newidiadau sefydliadol yn cael 
eu rhoi ar waith i gyflawni a chynnal ffocws ar ddatgarboneiddio a rheoli carbon dros amser. 
Mae'r adran hon yn disgrifio'r prif weithgareddau a'r newidiadau y dylai Adra ymgymryd â nhw 
i ymgorffori datgarboneiddio yn y sefydliad.  
 
Fel yr amlygwyd eisoes, mae Adra eisoes wedi gwneud gwaith i sicrhau bod strategaeth newid 
yn yr hinsawdd yn cael ei hymgorffori yn y sefydliad. Gwnaed hyn drwy gyfarfodydd bwrdd yn 
trafod yr agweddau allweddol gofynnol ar gyfer strategaeth datgarboneiddio a gweithdy i 
ymgysylltu â staff pellach. Mae’r ddau wedi’u rhestru yn atodiad y ddogfen hon. 
 
O weithdy blaenorol cyfarfod y bwrdd, mae Adra wedi nodi y bydd llywodraethu ac ymgysylltu 
yn hanfodol er mwyn llwyddiant strategaeth ddatgarboneiddio. Felly, mae Adra wedi tynnu sylw 
at y ffaith bod dull o'r brig i lawr yn hanfodol ac y byddai'r sefydliad yn elwa o hyfforddiant 
pwrpasol i staff Adra. Mae ymgysylltu â thenantiaid hefyd yn flaenoriaeth uchel i Adra gan fod y 
stoc dai yn cynrychioli 96% o gyfanswm yr allyriadau. 

5.3.1 Llywodraethu Strategaeth  
 
Y tu hwnt i'r gyfres o fentrau a nodwyd uchod, mae'n bwysig bod newidiadau sefydliadol yn cael 
eu rhoi ar waith i gyflawni a chynnal ffocws ar ddatgarboneiddio a rheoli carbon dros amser.  
Mae'r adran hon yn disgrifio'r prif weithgareddau a'r newidiadau y dylai Adra ymgymryd â nhw 
i ymgorffori datgarboneiddio yn y sefydliad. Llywodraethu Strategaeth  
 
Bydd y strategaeth datgarboneiddio yn cael ei rheoli gan y Bwrdd Prosiect Datgarboneiddio sy'n 
is-grŵp o Fwrdd y Rhaglen Gorfforaethol.  Noddwr y prosiect yw Sarah Schofield Cyfarwyddwr 
Cwsmeriaid a Chymunedau a Linda Campbell yw Hyrwyddwr y Bwrdd. Cwmpas y Bwrdd Prosiect 
a'r Bwrdd Corfforaethol yw goruchwylio'r gwaith o roi’r Strategaeth ar waith fel bod y targed 
lleihau carbon yn cael fodloni gyrraedd o fewn yr amserlenni a nodwyd.  
 
Mae gan y Bwrdd Prosiect nifer o swyddogaethau allweddol sy'n ymwneud yn benodol â rheoli 
carbon:  
 

1. Goruchwylio a monitro cynnydd yn rheolaidd tuag at darged Adra 
2. Codi 'rhwystrau' i lefel y Bwrdd Corfforaethol lle gellir eu dileu e.e. materion adnoddau 
3. Sicrhau bod datgarboneiddio'n aros ar yr agenda lefel uchel yn Adra 
4. Rheoli disgwyliadau rhanddeiliaid allweddol a chydnabod cyflawniadau o ran lleihau 

allyriadau carbon 
 
Bydd y cyfrifoldeb dros drefnu’r rhaglen yn gyffredinol yn nwylo Mathew Gosset Rheolwr 
Prosiect a Sarah Schofield Noddwr y Prosiect a fydd yn adrodd am uchafbwyntiau, risgiau a 
materion y prosiect i’r Bwrdd Corfforaethol. Bydd Noddwr y Prosiect yn bennaf gyfrifol am 
weithio mewn partneriaeth, er mwyn sicrhau bod uwch randdeiliaid yn adrodd am gynnydd y 
Strategaeth a bod y prosiectau yn y Cynllun yn cael eu cyflawni. Bydd Rheolwr y Prosiect, a 
chydweithwyr, yn canolbwyntio ar gyflawni prosiectau'r rhaglen o ddydd i ddydd. 
 
Mae'r Bwrdd Prosiect hefyd yn gyfrifol am roi'r prosiectau sydd wedi'u cynnwys yn y Strategaeth 
hon ar waith. Bydd y Bwrdd Prosiect yn goruchwylio'r gweithgarwch yn y rhaglen a fydd yn cael 
ei oruchwylio gan Reolwr y Prosiect.    
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Ar lefel Bwrdd, Linda Campbell yw Hyrwyddwr y Bwrdd a fydd yn sicrhau bod ffocws Adra ar 
Datgarboneiddio yn parhau i fod yn flaenoriaeth.  Bydd diweddariadau rheolaidd a mynediad i 
gynnydd y Cynllun Rheoli Carbon yn cael eu darparu ar gyfer Hyrwyddwr y Bwrdd. Bydd y 
pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau yn gyfrifol am oruchwylio cynnydd a bydd y Bwrdd yn gyfrifol 
am y strategaeth gyffredinol a phenderfyniadau ariannu.  
 

5.3.2 Strategaeth Gorfforaethol ac Alinio Polisi  
 
Er mwyn sicrhau bod rheoli carbon yn cael ei sefydlu a'i gynnal fel blaenoriaeth sefydliadol, dylid 
ei ystyried fel rhan o'r holl brosesau gwneud penderfyniadau. Er mwyn cyflawni targedau lleihau 
carbon, mae Adra yn cydnabod y gallai fod angen addasu arferion/gweithdrefnau cyfredol a bod 
ystyriaeth o allyriadau carbon mewn busnes arferol yn cael ei hymgorffori. Mae hyn yn cynnwys:  
 
Tabl 5: Strategaeth gorfforaethol a chamau Alinio Polisi 

Camau Gweithredu Newid Arweinydd 

Cymeradwyo / cefnogi'r cynllun hwn a'r targed 
lleihau cysylltiedig gan y Bwrdd Corfforaethol / 
Bwrdd Adra  

Bwrdd Adra 

Cyhoeddi'r Strategaeth Datgarboneiddio hon ar y 
fewnrwyd a'r rhyngrwyd 

Cyfathrebu  

Cyfathrebu ac ymgysylltu ar y cynllun rheoli carbon 
i randdeiliaid Adra 

Rheolwr Prosiect / Cyfathrebu  

Pob achos busnes a gyflwynir i’r adran reolaeth 
ariannol i'w arfarnu ar gyfer lleihau allyriadau 
carbon yn ogystal â chostau ac ad-daliad 

Rheolwr Prosiect / Noddwr Prosiect / 
Cyllid 

Cynnwys y risgiau sy'n deillio o beidio â bodloni 
targed lleihau carbon Adra sydd wedi'i gynnwys yn 
y gofrestr risg Gorfforaethol 

Rheolwr Risg a Rhaglen Gorfforaethol 

Cynnwys targedau lleihau Carbon Adra yn y Cynllun 
Busnes a'r Adroddiad Blynyddol 

Noddwr y Prosiect / Rheolwr Risg a 
Rhaglen Gorfforaethol 

Adolygu ac adlinio holl Ddatganiadau 
Amgylcheddol Adra er mwyn ystyried y Strategaeth 
Datgarboneiddio 

Rheolwr HSE / Noddwr y Prosiect 

Adolygiad o bolisïau presennol i benderfynu ble 
mae'r aliniad gyda'r Strategaeth Datgarboneiddio 
yn berthnasol 

Swyddog Prosiectau Corfforaethol / 
SLT 
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5.3.3 Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid   
Bydd Adra yn rhoi pwyslais cryf ar ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithio mewn partneriaeth drwy 
gydol ein taith Datgarboneiddio. Rydym mewn sefyllfa dda fel sefydliad i gydweithio â nifer fawr 
o randdeiliaid. Yng Ngwynedd yn arbennig mae rhwydwaith cryf o gwmnïau/elusennau ynni 
cymunedol ac rydym eisoes wedi dechrau gweithio mewn partneriaeth â DEG (Datblygiadau 
Ynni Gwledig) sy'n cefnogi'r sefydliadau ynni cymunedol.  Ar hyn o bryd rydym yn gweithio ar 
nifer o brosiectau cyffrous ac mae un ohonynt wedi sicrhau arian loteri ac mae un arall y 
gobeithiwn fydd yn sicrhau cyllid gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Mae'r 
partneriaethau hyn o fudd i bob sefydliad gan fod Adra yn sefydliad mawr a all ddylanwadu ar 
symud prosiectau ymlaen tra bod gan y sefydliadau llai lefelau uchel o arbenigedd technegol yn 
y maes hwn. Bydd angen hyfforddiant ar staff y dyfodol gan golegau lleol, bydd contractwyr a 
chyflenwyr lleol sy'n gweithio ar ôl-osod i gartrefi Adra angen deall yr heriau sy'n wynebu 
cwsmeriaid Adra a bydd angen cyd-gynhyrchu llawer o atebion.  Bydd angen i ni hefyd weithio 
gyda Phrifysgolion i ddatblygu atebion arloesol a gwerthuso prosiectau.   
 
Er mwyn cadw datgarboneiddio yn flaenoriaeth ym meddyliau ac ymddygiad pobl, mae angen i 
Adra gyfathrebu'n rheolaidd â rhanddeiliaid ar wahanol lefelau. Mae cyfathrebu effeithiol ac 
amserol â staff a chwsmeriaid yn ogystal â sefydliadau allanol yn agwedd bwysig ar gyflawni 
targed Adra. Dylai Adra wneud hyn drwy gyflwyno'r camau newid canlynol: 
 
Tabl 6: Camau Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid 

Camau Gweithredu Newid 

Datblygu cynllun cyfathrebu 

Cyhoeddi'r Strategaeth Datgarboneiddio ar y fewnrwyd a'r rhyngrwyd 

Cyfathrebu ac ymgysylltu ar y Strategaeth Datgarboneiddio gyda staff a thenantiaid Adra 

Llunio Adroddiad Cynnydd yn flynyddol fel rhan o Adroddiad Blynyddol Adra  

Colofn reolaidd yng Nghylchlythyr Tenantiaid / Clic  
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5.4 Monitro ac Adrodd ar Gynnydd 
Mae'r adran hon yn disgrifio'r camau y dylai Adra eu cymryd i wella ansawdd data allyriadau 
carbon, a sut y dylid adrodd ar gynnydd.  

5.4.1 Adrodd ar Gynnydd y Strategaeth 
 
Dylai Bwrdd y Rhaglen Gorfforaethol, y Pwyllgor Cwsmeriaid ac Asedau a Phartneriaeth 
Tenantiaid Adra drafod ac adolygu cynnydd y Strategaeth Datgarboneiddio. Dylid monitro 
cynnydd yn erbyn y targedau a nodir yn y cynllun hwn a nodir y Dangosyddion Perfformiad 
Allweddol isod: 
 
 

Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
 

• Data tanwydd a thrydanol yn cael ei gasglu bob mis ar gyfer pob ased 

• % cynnydd/lleihad allyriadau carbon fesul blwyddyn 

• Cyflawniad yn erbyn arbedion carbon rhagamcanol 

• Nifer y prosiectau a gwblhawyd 

• Nifer y prosiectau a gyflwynwyd i'w cymeradwyo ac sy’n symud ymlaen tuag at eu 
cwblhau. 

 
 
Ar gyfer pob cyfarfod o Fwrdd y Rhaglen Gorfforaethol, dylid trafod cynnydd y Strategaeth 
Datgarboneiddio yn ei chyfanrwydd, yn ogystal â phrosiectau unigol, yn erbyn y Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol hyn. Mae'n bwysig bod Adra yn mabwysiadu ffordd o dynnu sylw at y 
prosiectau sydd efallai'n arafu neu nad ydynt yn symud ymlaen yn ôl y disgwyl. Dylai Adra wneud 
hyn drwy ddefnyddio cofrestr risg Coch, Oren a Gwyrdd (RAG).  
 
Dylid cynhyrchu adroddiad blynyddol ar gynnydd tuag at darged datgarboneiddio Adra a'i 
gyflwyno i'r Bwrdd. Dylai'r adroddiad hwn roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yn erbyn y 
Dangosyddion Perfformiad Allweddol uchod ac ymgorffori’r camau gweithredu sydd wedi'u 
cynnwys yn y strategaeth hon.  

5.4.2 Rheoli Data 
Mae casglu data'n effeithiol wedi bod yn elfen hanfodol o ddatblygu'r strategaeth hon. Mae'n 
sail i'r strategaeth a'r targed a bydd yn parhau i fod yn elfen hanfodol wrth i Adra fonitro cynnydd 
gweithredu. Mae bod yn hyderus mewn ffigurau, rhagdybiaethau a ffynonellau data yn helpu i 
sicrhau’r canlynol: 
 

• Bod meysydd blaenoriaeth uchel yn cael eu targedu: bydd dealltwriaeth dda o ran o ble 
y daw allyriadau Adra yn caniatáu adnabod allyrwyr uchel ac yn blaenoriaethu 
prosiectau sy'n mynd i'r afael â'r rhain.  

• Bad targedau addas ar gyfer lleihau carbon yn cael eu gosod: dylai targedau fod yn 
heriol ond yn gyraeddadwy er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl. 

• Bod prosiectau lleihau carbon yn cael eu meintioli'n gywir: bydd hyn yn caniatáu i Adra 
ragweld yr effaith y bydd prosiect yn ei chael ar allyriadau carbon a pha mor effeithiol 
fydd portffolio prosiectau o ran cyrraedd y targed. 
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• Bod achosion busnes / buddsoddi yn gredadwy ac yn gywir: mae amcangyfrifon cywir 
o gostau ac arbedion yn sicrhau bod arian yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf cost-
effeithiol. 

• Bod modd mesur a dangos effeithiolrwydd prosiectau lleihau carbon: mae hyn yn 
caniatáu i gynnydd yn erbyn targed Adra gael ei olrhain a chryfhau'r achos busnes dros 
fuddsoddi yn y dyfodol. 

• Parhad a chynllunio olyniaeth: dylai pob gweithgaredd gael ei ddogfennu'n dda a'i 
gyfeirio er mwyn sicrhau trosglwyddo cyfrifoldeb yn ddidrafferth. 

 

5.4.3 Risgiau a Heriau 
 

Mae'r prif heriau/ risgiau a welwn yn gysylltiedig â datgarboneiddio ar raddfa eang fel a 
ganlyn: 
 
Ariannol – heb ffrydiau ariannu ychwanegol allanol, ni fydd gan Adra adnoddau ariannol digonol 
i ariannu'r gwelliannau ôl-osod i gyflawni'r Dystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) graddfa A ar draws 
y stoc dai. Mae arian cyfyngedig Llywodraeth Cymru wedi'i ddyrannu i wneud y gwaith 
ychwanegol y bydd ei angen i gyflawni amcan datgarboneiddio Llywodraeth Cymru ar gyfer 
eiddo gradd A. Trafodir opsiynau ariannu yn fanylach yn ddiweddarach yn yr adroddiad. 
 
Adnoddau - Mae perygl na fydd gan Adra ddigon o adnoddau i allu cynllunio, caffael a chyflawni'r 
gwaith. 
 
Technegol - Mae perygl y bydd Adra a landlordiaid cymdeithasol eraill yn gweithredu'n 
gynamserol ac yn gosod technolegau aneffeithlon newydd a allai achosi niwed i'r eiddo ac y 
byddai angen eu disodli yn y pen draw er mwyn cyflawni'r amcan. 
 
Arbenigedd Technegol Cyfyngedig - Mae perygl nad yw arbenigedd allanol a mewnol i osod a 
gwasanaethu'r technolegau newydd hyn naill ai'n bodoli ar hyn o bryd neu y bydd galw mawr 
amdanynt. 
 
Enw Da / Derbyn gan Gwsmeriaid – Mae risg uchel y bydd cwsmeriaid yn gwrthod oherwydd 
natur ymyrgar gwaith datgarboneiddio. 
 
Eglurder a Chydymffurfiaeth - Ar hyn o bryd, nid oes canllawiau clir yn cael eu rhoi gan 
Lywodraeth Cymru ynghylch sut y bydd datgarboneiddio'r stoc dai yn cael ei ariannu a'i fesur a'i 
fonitro i sicrhau cydymffurfiaeth a p’un a fydd methiannau derbyniol. 

Bydd y risgiau uchod yn cael eu cynnwys mewn cofrestr risg datgarboneiddio benodol a'u 
sgorio'n unol â hynny. Bydd y risgiau’n cael eu rheoli drwy'r fethodoleg rheoli risg arferol a'u 
hadrodd ar sail eithriad yn ystod unrhyw adroddiadau cynnydd datgarboneiddio yn y dyfodol i'r 
Bwrdd / Pwyllgor. Mae'r Bwrdd, fel rhan o fethodoleg rheoli risg Adra y cytunwyd arni, yn 
adolygu ac yn gosod eu harchwaeth risg ar amrywiaeth o feysydd strategol thematig yn 
flynyddol; mae datgarboneiddio wedi'i nodi fel un maes thematig o'r fath.  
 
Mae sgorio'n seiliedig ar fatrics archwaeth risg y cytunwyd arno, wedi’i gynnwys yn Atodiad C, 
sy'n rhoi diffiniad ar gyfer pob sgôr 1-5 o fewn y matrics i aelodau'r Bwrdd asesu eu harchwaeth 
risg yn eu herbyn.  
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5.5 Gwrthbwyso Carbon a Thynnu Nwyon Tŷ Gwydr  
Mae arfer gorau yn mynnu y dylai Strategaeth Datgarboneiddio Adra wneud y mwyaf o 
ymdrechion i gyflawni camau gweithredu a fydd yn lleihau allyriadau cyn gweithredu strategaeth 
gwrthbwyso carbon gredadwy. Ar ôl i'r holl gamau gweithredu gael eu rhoi ar waith, efallai y 
bydd allyriadau gweddilliol o hyd. Mae hyn yn fwy tebygol os yw Adra yn ymrwymo i gyflawni 
targed carbon net sero cyn 2050. Mae C40 Cities 3yn argymell mai dim ond i leihau allyriadau 
cwmpas 3 y dylid defnyddio gwrthbwysau lle bo hynny'n bosibl. Dylid mynd ar drywydd 
gwrthbwysau carbon yn unol ag egwyddorion uniondeb a thryloywder amgylcheddol (real, 
ychwanegol, parhaol, mesuradwy, wedi'u harchwilio a'u dilysu'n annibynnol, yn eiddo diamwys, 
a thryloyw), gyda strategaeth ar gyfer nodi a rheoli mesurau gwrthbwyso achrededig yn cael eu 
datblygu.  
 

Mae gwrthbwyso yn fecanwaith ar gyfer canslo allyriadau gweddilliol drwy ddatblygu, cyllido 
neu ariannu prosiectau sy'n osgoi neu'n difeddiannu allyriadau nwyon tŷ gwydr y tu allan i ffin 
sefydliadol Adra. Mae sefydliadau wedi bod yn defnyddio credydau carbon i wrthbwyso eu 
hallyriadau nwyon tŷ gwydr gweddilliol ers ymhell dros ddegawd.  
 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r cysyniad o 'fewn-bwyso' carbon wedi datblygu, lle mae 
sefydliad yn buddsoddi mewn gweithgarwch lleihau allyriadau o fewn ei gadwyn gyflenwi, gan 
fynd i'r afael ag allyriadau nwyon tŷ gwydr y mae cysylltiad uniongyrchol â nhw, naill ai drwy 
ddaearyddiaeth, cynhyrchiant neu nwyddau. Efallai mai dim ond ar adeiladau sy'n eiddo i Adra 
y gallai hyn fod yn bosibl gan nad oes unrhyw symiau sylweddol o dir yn cael eu dal.  
 

Mae amrywiaeth o safonau gwrthbwyso yn bodoli ar draws y farchnad gwrthbwyso carbon 
wirfoddol, mae nifer ohonynt wedi cael eu beirniadu am 'wyrddgalchu' oherwydd diffyg 
prosiectau o ansawdd, materion yn ymwneud â thrylwyredd a chywirdeb, ac adroddiadau bod 
prosiectau'n ‘an-ychwanegol’ (a fyddai wedi digwydd beth bynnag). Derbynnir yn gyffredinol fod 
arfer gorau ar gyfer gwrthbwyso carbon yn gofyn am ddewis darparwyr gwrthbwyso sy'n sicrhau 
gwrthbwysau'r Safon Aur. Dim ond credydau carbon Safon Aur mae achrediadau annibynnol (fel 
Tystysgrif Carbon Niwtral yr Ymddiriedolaeth Garbon) yn eu cydnabod. Mae'r Safon Aur yn 
feincnod a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer prosiectau gwrthbwyso carbon a grëwyd gan 
WWF a chyrff anllywodraethol rhyngwladol eraill yn 2003, ac mae'n cael ei gymeradwyo'n 
gyhoeddus gan bartneriaid fel UNFCCC, Grŵp Banc y Byd, UNDP a Masnach Deg.  
 

Gellir rhannu gwrthbwysau yn dri phrif ddosbarthiad: 

(1) Disbyddu naturiol wedi’i osgoi (e.e. datgoedwigo wedi’i osgoi); 

(2) Allyriadau wedi’u hosgoi (e.e. prosiectau ynni adnewyddadwy); 

(3) Tynnu Nwyon Tŷ Gwydr (GGR), gan gynnwys: 

i. Naturiol (e.e. Carbonadu mwynau, alcalinedd cefnfor, mwy o hindreulio daearol) 

ii. Wedi’u Peiriannu (e.e. Casglu aer uniongyrchol, concrid carbon isel) 

iii. Cynyddu diweddariad biolegol (e.e. Coedwigiad, mawndiroedd; bio-ynni gyda 
swyddogaethau dal a storio carbon (BECCS)) 

 

Mae GGRs yn mynnu bod CO2 (neu nwyon tŷ gwydr eraill) yn cael ei symud yn barhaol o'r 
atmosffer a'i ddifeddiannu. Mae'n hanfodol sicrhau sefydlogrwydd mesurau o'r fath; mae'r 

 
3Diffinio Niwtraledd Carbon ar gyfer Dinasoedd a Rheoli Allyriadau Gweddilliol, C40 (2019) 
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Protocol Dal a Storio Carbon (CCS) yn nodi bod yn rhaid cael gwared ar CO2 am o leiaf 100 
mlynedd.  
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Er bod camau rhesymol wedi'u cymryd i sicrhau bod y wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn yn gywir, 
nid yw'r awduron, yr Ymddiriedolaeth Garbon, ei hasiantau, contractwyr ac is-gontractwyr yn 
rhoi unrhyw warant ac nid ydynt yn gwneud unrhyw sylwadau o ran ei chywirdeb ac nid ydynt 
yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw wallau neu hepgoriadau. Eiddo'r Ymddiriedolaeth 
Garbon (neu ei drwyddedwyr) yw'r holl farciau masnach, marciau gwasanaeth a logos yn y 
cyhoeddiad hwn, a’r hawlfraint ynddo. Ni ddylid dehongli unrhyw beth yn y cyhoeddiad hwn fel 
un sy'n rhoi unrhyw drwydded neu hawl i ddefnyddio nac atgynhyrchu unrhyw un o'r marciau 
masnach, marciau gwasanaethau, logos, hawlfraint nac unrhyw wybodaeth am briodoldeb 
mewn unrhyw ffordd heb ganiatâd ysgrifenedig blaenorol yr Ymddiriedolaeth Garbon. Mae'r 
Ymddiriedolaeth Garbon yn gorfodi unrhyw achos o dorri rheolau ar ei hawliau eiddo deallusol 
i'r graddau llawn a ganiateir yn ôl y gyfraith. 
Mae'r Ymddiriedolaeth Garbon yn gwmni cyfyngedig drwy warant ac wedi'i gofrestru yng 
Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 4190230 gyda'i swyddfa gofrestredig yn y 4ydd Llawr Dorset 
House, Stamford Street, Llundain SE1 9NT. 
Cyhoeddwyd yn y DU: 2020. 
© The Carbon Trust 2020. Cedwir pob hawl.  
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