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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 
  
Dyddiad y cyfarfod: 02 Tachwedd 2021 
  
Teitl: Adolygiad Blynyddol o'r Cynllun Rheoli Carbon 

2017/18 i 2022/23.  Blwyddyn 3 (2020/21). 
  
Pwrpas yr adroddiad: Rhoi gwybod i'r Cabinet am gynnydd a 

chyflawniadau Cynllun Rheoli Carbon y Cyngor 
hyd yma 

  
Er: Penderfyniad 
  
Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Y Cynghorydd Alun Williams – Aelod y Cabinet dros 
Wasanaethau Oedolion a Hyrwyddwr 
Cynaliadwyedd 
Y Cynghorydd Rhodri Evans – Aelod y Cabinet dros 
yr Economi ac Adfywio 

 
Diweddarwyd Cynllun Rheoli Carbon y Cyngor yn 2018 ac mae'n cynnwys targedau 
ar gyfer gostyngiadau mewn allyriadau CO2 o ddefnyddio ynni, defnyddio tanwydd 
a milltiroedd busnes.  Mae'n nodi'r prif feysydd o ran defnyddio ynni ac mae'n 
cynnwys strategaeth y Cyngor ar gyfer lleihau allyriadau carbon o leiaf 15% rhwng 
2017/18 a diwedd 2022/23. 
 
Fel rhan o'r broses barhaus o ran monitro ac adrodd, cytunwyd y byddai'r Cynllun 5 
mlynedd yn cael ei adolygu a'i adrodd bob blwyddyn i'r Cabinet. 
 
Mae'r ddogfen hon yn cynrychioli adolygiad blynyddol Blwyddyn 3 y Cynllun, a 
gynhaliwyd yn ystod 2021 ac mae'n rhoi dadansoddiad o ddefnydd ynni ac allyriadau 
carbon 2020/21 yr Awdurdod.  Mae'n rhoi diweddariad o'r cynnydd hyd yma o'r 
flwyddyn waelodlin gyfredol yn 2017/18, ond mae hefyd yn edrych yn ôl i 2007/08 
pan wnaethom gyflwyno'r Cynllun Rheoli Carbon cyntaf a dechrau cyfrifo ein hôl 
troed carbon blynyddol yn gyntaf. 
 
Allyriadau gwirioneddol Ceredigion yn ystod 2020/21 oedd 6,616 t/CO2 - sy'n cyfateb 
i ostyngiad 1,478t mewn CO2 yn erbyn y flwyddyn flaenorol a 2,488 t/CO2 o'i 
chymharu â blwyddyn waelodlin 2017/18.  Mae hyn gyfwerth â gostyngiad 19.35% 
o un flwyddyn i'r llall a gostyngiad 28.77% mewn allyriadau carbon dros gyfnod y 
Cynllun, sy'n fwy na'r targed 15% a nodwyd yn y Cynllun 5 mlynedd. 
 
Mae'r pandemig presennol wedi cyfrannu'n sylweddol at y gostyngiadau hyn, gyda 
holl feysydd yr allyriadau yn gweld gostyngiad mewn allyriadau a gwariant 
cyffredinol.  Mae'r tabl isod yn dangos allyriadau a chostau ar gyfer 2020/21 o'u 
cymharu â 2019/20. 
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Categori 
2019/20 2020/21 

tCO2 Cost £ tCO2 Cost £ 

Adeiladau a 
Goleuadau Stryd 

Adeiladau dinesig 502 £289,722 373 £171,490 

Addysg 2,689 £915,166 2,391 £782,179 

Hamdden 523 £191,275 389 £135,156 

Gofal Cymdeithasol 565 £187,067 510 £164,633 

Llyfrgelloedd a'r 
Gymuned 

236 £84,074 173 £60,034 

Adeiladau eraill 232 £90,014 198 £73,793 

Amrywiol arall 162 £99,224 91 £37,085 

Goleuadau stryd 326 £188,917 255 £163,362 

Trafnidiaeth 
Fflyd 1,762 £660,763 1,602 £530,142 

Milltiroedd Busnes 642 £1,032,307 180 £297,738 

Cyfanswm 7,639 £3,738,529 6,161 £2,415,610 

 
Yn 2020/21, roedd gostyngiadau o ran allyriadau o un flwyddyn i'r llall yn sylweddol 
ar 19.35%, er y nodir bod cyfran fawr o'r arbedion hyn yn gysylltiedig â phandemig 
cyfredol COVID a'r ffordd newydd yr ydym yn gweithio ar hyn o bryd, rhaid i ni 
sicrhau bod cymaint â phosibl o'r arbedion hyn yn cael eu cynnal wrth symud 
ymlaen, fel arall mae'n debygol y gwelwn gynnydd mewn allyriadau gweithredol ar 
gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.   Gellid ystyried methu â chynnal yr arbedion hyn 
fel cyfle a gollwyd, yn enwedig gan fod y gwasanaethau ar y cyfan yn gweithredu'n 
dda iawn tra bod staff yn parhau i weithio o bell.  Mae technoleg hefyd wedi chwarae 
rhan fawr yn hyn, gyda chyfarfodydd bellach yn cael eu cynnal trwy lwyfannau ar-
lein, gan leihau'r angen i deithio rhwng lleoliadau.  
 
Oes Asesiad Effaith Integredig wedi ei gwblhau? Os nad oes, dywedwch pam 
 

Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Nid ar gyfer yr adolygiad 
blynyddol, fodd bynnag, 
cynhaliwyd Asesiad Effaith 
Integredig ar gyfer y Cynllun 5 
Mlynedd. 

 

 
Crynodeb: 
Hirdymor: Cyflawni Cynllun Rheoli 

Carbon 5 mlynedd y Cyngor 
Integreiddio: Integreiddio mesurau 

effeithlonrwydd ynni ar 
draws portffolio eiddo 
gweithredol y Cyngor 

Cydweithio: Gweithio gyda Gwasanaeth 
Ynni Llywodraeth Cymru a 
gweithwyr proffesiynol 
trydydd parti i sicrhau 
effeithlonrwydd ynni ac 
arbed costau ym mhortffolio 
gweithredol y Cyngor. 
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Cynnwys: Ymgysylltu â rhanddeiliaid, 
contractwyr lleol, rheolwyr 
gwasanaethau ac adeiladau 
i gyflawni gostyngiadau o 
ran allyriadau a mesurau 
arbed ynni 

Atal: Gweithredu mesurau 
effeithlonrwydd ynni i leihau 
effeithiau’r newid yn yr 
hinsawdd 

 
Argymhelliad: ARGYMHELLIR BOD y Cabinet yn i) monitro maint 

Gostyngiad Carbon y Cyngor yn ystod a hyd at flwyddyn 
3 o gyfnod cyfredol 5 mlynedd y Cynllun Rheoli Carbon, 
a oedd yn ostyngiad 28.77% mewn CO2 yn erbyn 
blwyddyn waelodlin 2017/18; ii) nodi a chymeradwyo 
cynnydd a chyflawniadau Cynllun Rheoli'r Cyngor hyd 
yma. 

  
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Yng Nghynllun Rheoli Carbon 2017/18 – 2022/23 a 
gymeradwywyd gan y Cabinet ar 11 Mehefin 2019 
cytunwyd y byddai Adolygiad Cynnydd Blynyddol yn cael 
ei gynnal a bod adroddiad diweddaru yn cael ei roi i'r 
Cabinet bob blwyddyn. 

  
Trosolwg a Chraffu: Rhoddwyd adolygiadau blynyddol i'r Pwyllgor Trosolwg a 

Chraffu Cymunedau Ffyniannus mewn blynyddoedd 
blaenorol. 

  
Fframwaith Polisi:  
  
Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a 
Chymunedol 
Cymryd rhan weithredol mewn rhaglenni i leihau 
cyfraniad Ceredigion at y newid yn yr hinsawdd a cholli 
bio-amrywiaeth a delio â'i effeithiau.  Cynhyrchu Cynllun 
Rheoli Carbon 5 mlynedd i leihau'r defnydd o garbon yn 
fewnol ac yn allanol. Pennu targedau realistig ar gyfer 
lleihau carbon 
 

  
Goblygiadau ariannol: Angen buddsoddiad cyfalaf i gyflawni prosiectau a nodir 

yn y cynllun 5 mlynedd - mae'r ddogfen hon yn nodi'r 
arbedion a wnaed yn ystod 2020/21. 

  
Pwerau Statudol: Deddf yr Amgylchedd 

Deddf Newid yn yr Hinsawdd 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
Niwtraliaeth carbon y sector cyhoeddus erbyn 2030 
Cyfarwyddeb Arbed Ynni'r UE 
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Papurau Cefndir: Cynllun Rheoli Carbon 2017/18 i 2022/23 – Adolygiad 

Blynyddol Blwyddyn 3 (2020/21) 
 

 

  
Atodiadau:  
  
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Russell Hughes-Pickering 

  
Swyddog Adrodd: Bethan Lloyd-Davies 
  
Dyddiad: 12/10/2021 
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Cynllun Rheoli Carbon 2017/18 i 2022/23 

Adolygiad Blynyddol Blwyddyn 3 

 

1. Cyflwyniad 

Cyflwynodd y Cyngor ei drydydd Cynllun Rheoli Carbon yn 2018, mae'r ddogfen hon yn manylu ar 

sefyllfa Cyngor Sir Ceredigion ar hyn o bryd ac yn ceisio’i dadansoddi o ran y targed allyriadau 15%, a 

bennwyd yng Nghynllun Rheoli Carbon 2017/18 i 2022/23.  Bydd yn rhoi ffigurau CO2 ar hyn o bryd, 

ynghyd â dadansoddiad o ddefnydd ynni ac allyriadau 2020/21 yr Awdurdod yn erbyn y ffigurau 

sylfaenol.  Yn amlwg mae pandemig cyfredol COVID wedi chwarae rhan fawr mewn gostyngiadau mewn 

allyriadau eleni, bydd y data a gyflwynir yma yn ceisio edrych ar y gostyngiadau hynny yn fwy manwl, yn 

ogystal â nodi sut rydym yn sicrhau bod yr arbedion hynny'n cael eu cynnal yn y blynyddoedd i ddod (ee 

gweithio o bell, cyfarfodydd ar-lein ac ati).  

 

2. Allyriadau Sylfaenol  

2.1 Cwmpas  

Mae targed lleihau’r Cyngor wedi'i bennu yn erbyn gwaelodlin ôl troed carbon 2011/2012 sy'n cwmpasu 

allyriadau uniongyrchol o'r ffynonellau canlynol: - 

 Defnydd o drydan mewn adeiladau  

 Defnydd o danwydd ffosil mewn adeiladau (olew, nwy, LPG) 

 Defnydd o danwydd gan gerbydau fflyd 

 Defnydd o danwydd gan offer 

 Milltiroedd busnes 

 Trydan a ddefnyddir gan Oleuadau Stryd, arwyddion wedi'u goleuo a bolardiau 

 

2.2  Ôl-troed Sylfaenol 

Yn seiliedig ar y cwmpas, cyfrifwyd bod ôl troed sylfaenol Cyngor Sir Ceredigion yn 8,649 tunnell o 

gyfwerth â CO2 (tCO2e) 2017/18. Defnyddiwyd hwn fel ffigur allyriadau sylfaenol ôl troed carbon y 

Cyngor ar hyn o bryd.   

 

3.  Cynnydd Hyd Yma  

Mae adolygiad o ffigurau allyriadau'r Cyngor ar gyfer 2020/21 yn dangos bod y Cyngor wedi, yn 

llwyddiannus, gyflawni ei darged lleihau 15% a nodwyd yn y Cynllun Rheoli Carbon ac wedi rhagori arno.  

Cyflawnwyd gostyngiad CO2 gwirioneddol 2,488t/CO2, sy'n cyfateb i ostyngiad 28.77% mewn allyriadau 

erbyn diwedd 2020/21, o'i gymharu â blwyddyn waelodlin 2017/18.   
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Cynllun Rheoli Carbon 2017/18 i 2022/23 

Adolygiad Blynyddol Blwyddyn 3 

 

 

Cynllun Rheoli Carbon 3 

 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 

Adeiladau 5,557 5,177 4,909 4,125     

Goleuadau Stryd 518 436 326 255     

Fflyd 1,867 1,802 1,762 1,602     

Milltiroedd Busnes 761 735 642 180     

 8,649 8,150 7,639 6,161     

  5.77% 6.27% 19.35%   
 

Mae'r uchod yn cyfateb i ostyngiad cronnol 28.77% yn erbyn targed 15% (2017/18 i 2020/21) 

 

Gwelwyd gostyngiadau mewn allyriadau ym mhob maes gwasanaeth yn ystod 2020/21, o'u cymharu â'r 

flwyddyn ariannol flaenorol.  Mae'r tabl isod yn nodi allyriadau a chost yn ôl categori/maes gwasanaeth. 

 

Categori 
2019/20 2020/21 

tCO2 Cost £ tCO2 Cost £ 

Adeiladau a 
Goleuadau Stryd 

Adeiladau dinesig 502 £289,722 373 £171,490 

Addysg 2,689 £915,166 2,391 £782,179 

Hamdden 523 £191,275 389 £135,156 

Gofal Cymdeithasol 565 £187,067 510 £164,633 

Llyfrgelloedd a'r 
Gymuned 

236 £84,074 173 £60,034 

Adeiladau eraill 232 £90,014 198 £73,793 

Amrywiol arall 162 £99,224 91 £37,085 

Goleuadau Stryd 326 £188,917 255 £163,362 

Trafnidiaeth 
Fflyd 1,762 £660,763 1,602 £530,142 

Milltiroedd Busnes 642 £1,032,307 180 £297,738 

Cyfanswm 7,639 £3,738,529 6,161 £2,415,610 

 

Oherwydd y gostyngiadau mewn allyriadau ar draws adeiladau a milltiroedd busnes, rydym wedi gweld 

newid yn % yr allyriadau o bob categori.  Ar ddechrau'r Cynllun Rheoli Carbon cyfredol (2017/18), roedd 

adeiladau Addysg yn cyfrif am 33% o gyfanswm yr allyriadau gweithredol, ond yn 2020/21 fe wnaethant 

gyfrannu 30% at gyfanswm yr allyriadau er gwaethaf gostyngiad 15.24% mewn allyriadau ers y flwyddyn 

waelodlin.  Yn yr un modd, cyfrannodd milltiroedd busnes 9% at gyfraniadau'r allyriadau yn 2017/18, 

ond yn 2020/21 gostyngwyd hyn i lai na 3% yn 2020/21 yn dilyn gostyngiad 76% mewn allyriadau dros y 

cyfnod. 
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Cynllun Rheoli Carbon 2017/18 i 2022/23 

Adolygiad Blynyddol Blwyddyn 3 

Mae'r siart gylch isod yn dangos % yr allyriadau y mae pob categori yn eu cyfrannu at ôl troed carbon 

2020/21: 

 

 

4.  Ôl-troed Carbon 2020/21  

4.1  Adeiladau 

Roedd allyriadau o ynni a ddefnyddiwyd gan holl eiddo gweithredol y Cyngor (adeiladau a ddefnyddir i 

ddarparu gwasanaethau) yn cyfrif am 66.95% o allyriadau carbon y Cyngor yn 2020/21.  

Roedd yr Ynni a ddefnyddiwyd gan adeiladau gweithredol y Cyngor yn ystod 2020/21 fel a ganlyn:- 

 

Adeiladau  kWh  CO2 (tunelli) £ 

Trydan (grid) 6,068,933 1,536 £980,861 

Nwy naturiol 7,583,131 1,544 £212,126 

Olew nwy 681,442 186 £27,153 

Cerosîn 222,344 57 £6,646 

LPG 3,373,500 776 £107,068 

Pren(Sglodion) 1,847,240 26 £90,515 

Cyfanswm 19,776,591 4,125 £1,424,369 
 

O'r ôl troed hwn sy’n cynnwys adeiladau’n unig, mae'r defnydd o drydan yn cyfrif am 33.05% o 

allyriadau carbon, mae'r defnydd o nwy yn cyfrif am 33.23%, defnydd olew/LPG 33.12% a biomas 0.6%.   

Mae'r Cyngor wedi lleihau'r defnydd o ynni yn gyson er 2007/08, pan gyfrifwyd y waelodlin wreiddiol ar 

gyfer y cynllun rheoli carbon cyntaf: Mae defnydd adeiladau o ynni wedi lleihau fel a ganlyn dros y 

cyfnod: 

Adeiladau dinesig
6%

Addysg
39%

Hamdden
6%

Gofal 
cymdeithasol

8%

Llyfrgelloedd a'r 
gymuned

3%

Adeiladau eraill
3%

Amrywiol arall
2%

Goleuadau stryd
4%

Fflyd…

Busnes
3%
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Gwaelodlin 
Cynllun 
Rheoli 

Carbon 1  

Gwaelodlin 
Cynllun 
Rheoli 

Carbon 2    

Gwaelodlin 
Cynllun 
Rheoli 

Carbon 3    

Cynllun 
Rheoli 

Carbon 3 
Bl1 

Cynllun 
Rheoli 

Carbon 3 
Bl2 

Cynllun 
Rheoli 

Carbon 3 
Bl3 

Adeiladau 2007/08 2011/12 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Trydan 12,822,336 10,982,521 8,545,767 8,365,101 7,627,024 6,068,933 

Nwy Naturiol 10,736,015 8,653,384 7,509,427 7,798,767 8,336,137 7,583,131 

Olew 7,329,932 4,254,047 1,938,590 1,498,666 1,213,486 903,786 

LPG 580,720 609,870 2,962,206 3,550,871 3,164,457 3,373,500 

Biomas 1,712,922 2,005,809 2,982,748 2,610,840 2,824,750 1,847,240 

Cyfanswm 33,181,924 26,505,631 23,938,738 23,824,245 23,165,854 19,776,590 

Gostyngiad o un 
flwyddyn i'r llall   -20.12% -9.68% -0.48% -2.76% -14.63% 

Arbediad cronnol   -20.12% -27.86% -28.20% -30.19% -40.40% 
 

Roedd y gostyngiadau cysylltiedig mewn allyriadau yn ystod y cyfnod hwn fel a ganlyn:- 

 

Mae defnydd o adeiladau yn ystod y pandemig wedi lleihau, gyda chyfnodau clo’n cael eu cyflwyno a 

staff yn gweithio gartref - mae hyn yn cael ei adlewyrchu yng nghyfanswm y ffigurau o ran defnydd ynni 

ar gyfer 2020/21.  Mewn rhai adeiladau, rydym wedi gweld y defnydd o ynni yn cynyddu ychydig yn 

ystod misoedd y gaeaf, sydd wedi digwydd o ganlyniad i'r galw cynyddol am wres oherwydd yr angen i 

gadw ffenestri ar agor. Mae hyn wedi gwrthbwyso peth o'r ynni a arbedwyd yn ystod cyfnodau llai o 

ddefnydd, ond roedd angen y gofynion hyn o ran awyru i sicrhau bod trosglwyddiad y feirws yn 

gyfyngedig – e.e. ysgolion/cartrefi gofal ac ati. 
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4.2  Goleuadau Stryd 

Roedd y trydan a ddefnyddiwyd i ddarparu goleuadau stryd ar ffyrdd a fabwysiadwyd ac a gynhelir gan y 

Cyngor, ynghyd ag arwyddion wedi'u goleuo a bolardiau yn ystod 2020/21 yn cyfateb i 1,005,790 kWh. 

Yr allyriadau o ganlyniad oedd 255 tunnell o CO2 sy'n cyfateb i 4% o gyfanswm ôl troed carbon y Cyngor 

yn ystod 2020/21    

 

Yn ystod 2020/21, gostyngwyd allyriadau goleuadau stryd 71 t/CO2 arall, sy'n cyfateb i 9.08% o'u 

cymharu â'r flwyddyn flaenorol.  Mae'r gostyngiad hwn yn bennaf oherwydd cynllun parhaus o ran 

goleuadau stryd, sy'n ystyried disodli hen lusernau aneffeithlon gydag unedau LED mwy modern.  

Mae allyriadau Goleuadau Stryd wedi gostwng 83.03% er 2007/08. 

 

4.3  Fflyd 

Cyfrannodd tanwydd a ddefnyddiwyd gan fflyd y Cyngor 26% o gyfanswm yr allyriadau carbon 

gweithredol yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21. 
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Gostyngodd allyriadau fflyd yn ystod 2020/21 160 t/CO2 sy'n cyfateb i ostyngiad 9.08% o'u cymharu â'r 

flwyddyn flaenorol.   Bydd y pandemig presennol wedi cael effaith fach ar allyriadau, ond nid i'r lefelau a 

welir mewn meysydd eraill.  Parhaodd llawer o'r gwasanaethau a'r gweithrediadau a gyflawnwyd gan y 

fflyd (e.e. casgliadau sbwriel) trwy gydol y pandemig ac er bod rhai gwasanaethau wedi'u lleihau/eu 

hatal dros dro yn ystod y cyfnodau clo, cyflwynwyd gwasanaethau ychwanegol fel cyflenwadau PPE a 

chyflenwadau parseli bwyd.   

 

4.4  Milltiroedd Busnes 

Teithio oherwydd busnes yw'r defnydd o gerbydau preifat gan staff y Cyngor i gyflawni eu 

dyletswyddau.  Yn ystod 2020/21 teithiodd gweithwyr y Cyngor 662,695 milltir busnes, gostyngiad dros 

1.6 miliwn o filltiroedd ar y flwyddyn flaenorol – mae milltiroedd busnes eleni yn cyfrif am ddim ond 

2.9% o gyfanswm allyriadau'r Cyngor. Mae'r maes hwn wedi gweld y gostyngiad mwyaf mewn allyriadau 

a chost ar draws y portffolio gweithredol.   

Mae'r Pandemig wedi newid y ffordd yr ydym yn gweithio, gyda chyfran fawr o'r gweithlu'n gweithio o 

bell. Ar y cyfan mae hyn wedi gweithio'n dda, gyda chyfarfodydd bellach yn cael eu cynnal yn bennaf 

trwy lwyfannau ar-lein, gan leihau'r angen am deithio. Gellir dadlau hefyd bod staff bellach yn fwy 

cynhyrchiol, gan nad yw amser gwaith yn cael ei golli wrth deithio rhwng lleoliadau cyfarfodydd.  Mae'r 

ffordd newydd hon o weithio wedi cael effaith gadarnhaol ar allyriadau'r Awdurdod, yn ogystal â rhoi 

arbediad sylweddol oddeutu £730,000 o ran cost  yn ystod blwyddyn ariannol 2020/21. 
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Gostyngwyd allyriadau milltiroedd busnes yn sylweddol 462 t/CO2 yn 2020/21, o gymharu â'r 

flwyddyn flaenorol – gostyngiad 71.96% o un flwyddyn i'r llall. 
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5.  Costau Refeniw 

Roedd y defnydd o ynni o ffynonellau llonydd, sy'n cynnwys adeiladau, goleuadau stryd, arwyddion a 

bolardiau yn 20,782,380 kWh yn ystod 2020/21, sy'n ostyngiad 3,559,866 kWh ar y flwyddyn flaenorol – 

gostyngiad 14.62%.   

Er bod gwariant cyffredinol ar ynni wedi gostwng yn ystod 2020/21, rydym wedi gweld cynnydd o un 

flwyddyn i'r llall ym mhrisiau cyfleustodau a thanwydd yn ystod blynyddoedd cychwynnol y Cynllun hwn.  

Mae prisiau contract yn debygol o godi ymhellach yn y blynyddoedd i ddod, ond dylai'r ffordd yr ydym 

yn caffael ynni olygu ein bod yn cyfyngu ar y codiadau mawr mwy nag erioed o’r blaen mewn prisiau yr 

ydym yn eu gweld ar hyn o bryd.   

Mae'r codiadau sylweddol hyn ym mhrisiau cyfleustodau a thanwydd, yn tynnu sylw ymhellach at yr 

angen am effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd ynni a'u pwysigrwydd.  Bydd lleihau'r defnydd o ynni 

a'n dibyniaeth ar danwyddau ffosil nid yn unig â budd amgylcheddol, ond bydd hefyd yn helpu i leihau 

pwysau ar gyllidebau wrth symud ymlaen. 

Yn 2020/21 cyfanswm cost ynni a thanwydd yr adroddwyd amdano o fewn cwmpas y Cynllun hwn 

oedd £2,415,610.  Gwariodd Cyngor Sir Ceredigion £1,322,919 yn llai ar ynni yn 2020/21 nag a wnaeth 

yn y flwyddyn ariannol flaenorol (2019/20) – mae hyn yn cyfateb i ostyngiad 35.39% o ran gwariant. 

 

6.   Casgliad 

Mae Rheoli Carbon yn parhau i fod yn un o flaenoriaethau'r Cyngor ac mae wedi ymrwymo i gyrraedd y 

targed lleihau a nodwyd yn y Cynllun Rheoli Carbon hwn a rhagori arno, fel y gwnaeth gyda'r ddau 

gynllun blaenorol. 

Mewn ymateb i argyfwng presennol yr hinsawdd ac i gydnabod bod angen i ni fynd ymhellach, ar 5ed 

Mawrth 2020, cyhoeddodd Cyngor Sir Ceredigion argyfwng hinsawdd byd-eang, gan ymrwymo i ateb yr 

her fwyaf sylweddol sy'n wynebu ein sir a'n planed.  Ynghyd â hyn, bydd Ceredigion yn gweithio tuag at 

ddod yn awdurdod lleol carbon sero-net erbyn 2030 ac mae Cynllun Gweithredu Sero-Net wedi'i 

gynhyrchu, gan ystyried sut rydyn ni'n mynd i gyrraedd y targed uchelgeisiol hwn.   

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi llwyddo i leihau'r defnydd gweithredol o ynni ac allyriadau gweithredol 

er 2007/08, pan gyfrifwyd y waelodlin gychwynnol ar gyfer y Cynllun Rheoli Carbon cyntaf.  Ers hynny, 

mae Ceredigion wedi lleihau allyriadau gweithredol 9,659 tunnell o CO2, sy'n cyfateb i ostyngiad 61%.  

Yn 2020/21, roedd gostyngiadau o ran allyriadau o un flwyddyn i'r llall yn sylweddol ar 19.35%, er y 

nodir bod cyfran fawr o'r arbedion hyn yn gysylltiedig â phandemig cyfredol COVID a'r ffordd newydd yr 

ydym yn gweithio ar hyn o bryd, rhaid i ni sicrhau bod cymaint â phosibl o'r arbedion hyn yn cael eu 

cynnal wrth symud ymlaen, fel arall mae'n debygol y gwelwn gynnydd mewn allyriadau gweithredol ar 

gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.   Gellid ystyried methu â chynnal yr arbedion hyn fel cyfle a gollwyd, 

yn enwedig gan fod y gwasanaethau ar y cyfan yn gweithredu'n dda iawn tra bod staff yn parhau i 

weithio o bell.  Mae technoleg hefyd wedi chwarae rhan fawr yn hyn, gyda chyfarfodydd bellach yn cael 

eu cynnal trwy lwyfannau ar-lein, gan leihau'r angen i deithio rhwng lleoliadau. 
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Yn ystod y blynyddoedd sy'n weddill o'r Cynllun hwn bwriedir adolygu ymhellach y prosiectau sydd 

wedi'u cynnwys yn y Cynllun Rheoli Carbon, er mwyn gweithredu cynlluniau lleihau allyriadau a 

chynhyrchu ynni a fydd yn cyfrannu ymhellach at Gynllun Rheoli Carbon y Cyngor, ond hefyd uchelgais 

Sero-Net y Cyngor ar gyfer 2030.  
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