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Cyd-destun

Mae cydnabyddiaeth gynyddol o’r wyddoniaeth ddiweddaraf ac argymhellion y Pwyllgor am y Newid yn yr 

Hinsawdd wedi arwain at gydnabyddiaeth na welwyd mo’i debyg o’r blaen am yr argyfwng hinsawdd byd-

eang, a’r angen i weithredu ar frys er mwyn lleihau allyriadau carbon i gyfyngu ar fwy o gynhesu byd-eang  

a’r effaith amgylcheddol sydd ynghlwm â hynny. Mae camau byd-eang nawr yn canolbwyntio ar gyfyngu 

cynhesu ymhell o dan 2oC, gan gyd-fynd â’r addewidion a amlinellwyd yng Nghytundeb Paris. Er gwaethaf 

hyn, mae cynhesu’n parhau, a’r effaith i’w deimlo yn genedlaethol ac yn rhyngwladol  fel ei gilydd. Ledled y 

DU, rhagwelir y bydd cynhesu parhaol yn gwneud gaeafau’n gynhesach a hafau’n boethach a sychach. Bydd 

lefelau’r môr hefyd yn parhau i godi a bygwth llawer o gymunedau arfordirol ledled y wlad. Bydd llawer o 

brosesau diwydiannol ac amaethyddol hefyd yn cael eu heffeithio gan y tymheredd yn parhau i godi, gan 

ddwysau’r effaith y bydd cynhesu’n ei gael ar gymunedau ledled y DU. 

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru argyfwng hinsawdd yn 2019 gan dderbyn argymhellion Y Pwyllgor ar 

Newid Hinsawdd (CCC) i dargedu lleihad o 95% o allyriadau nwy tŷ gwydr erbyn 2050 o gymharu â 1990. Ar 

ôl i Lywodraeth Cymru dderbyn y nod a argymhellwyd gan y CCC, cyflwynodd gynllun cyfochrog uchelgeisiol 

i fynd ymhellach a chyrraedd sero-net erbyn 2050. Roedd Cymru eisoes wedi cyhoeddi yn 2017 ei huchelgais 

y dylai sector cyhoeddus Cymru fod yn garbon niwtral erbyn 2030.

Mae Prifysgol De Cymru yn cydnabod y rhan arwyddocaol y gall chwarae wrth helpu i gyflymu’r 

trawsnewid cenedlaethol tuag at ddatblygu economi carbon isel. Mae’r Brifysgol wedi gosod ei thargedau 

ei hun i fod yn garbon niwtral erbyn 2040. Comisiynwyd yr adroddiad hwn gan y Brifysgol wrth iddi 

barhau ar ei llwybr i allyriadau sero-net.
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Crynodeb Gweithredol

Crynodeb Gweithredol

• Mae’r adroddiad Ôl Troed Carbon hwn yn rhan allweddol o ymateb Prifysgol De 
Cymru (PDC) i argyfwng hinsawdd ac mae’n nodi nifer o weithredoedd strategol y 
dylai PDC anelu atynt er mwyn cyflawni ei hamcanion i leihau carbon. Mae’r
Brifysgol wedi gosod ei thargedau ei hun i fod yn garbon niwtral erbyn 2040. 

• Er mwyn cyflawni’r nod hwn, bydd rhaid i PDC sicrhau y bydd gweithgaredd
dilynol yn digwydd megis strategaethau carbon ffurfiol, adnabod prosiectau, 
modelu llwybr a pharhau i wella ôl troed carbon.

• Ers cyflawni’r ôl troed carbon diwethaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi
Canllaw Sector Cyhoeddus Cymru ar gyfer Adrodd ar Garbon Sero-Net. Roedd
hwn yn eithrio rhai categorïau o allyriadau o ffiniau adrodd sefydliadau sector 
cyhoeddus Cymru. Ymhlith yr eithriadau oedd allyriadau sy’n ffoi ac allyriadau
buddsoddi. Bwriadwyd cymryd camau yn dilyn yr adroddiad ôl troed carbon 
diwethaf i gynnwys y categorïau o allyriadau hyn yn y dyfodol, nid oes angen
hynny bellach. Allyriadau staff yn cymudo.

•

Trosolwg o fethodoleg cyfrifyddu Protocol Nwyon Tŷ Gwydr (GHG) Sefydliad Adnoddau’r Byd (WRI)

Cwmpas 1 • Defnydd o nwy naturiol • Defnydd tanwydd cerbydau’r Brifysgol

Cwmpas 2 • Defnydd o drydan mewn adeiladau 

Cwmpas 3 • Defnydd o ynni mewn adeiladau ar brydles
• Teithio ar gyfer busnes mewn awyren, ar drên a 

cherbydau sydd ddim yn eiddo i’r Brifysgol
• Caffael gwasanaethau a nwyddau gan gyflenwyr

(contractau)
• Allyriadau ymhellach i fyny’r gadwyn gyflenwi gan 

nwy naturiol, tanwydd cerbydau a thrydan

• Gwaredu a thrin gan drydydd parti wastraff a 
gynhyrchir mewn gweithrediadau a reolir gan y 
Brifysgol

• Cyflenwi ac yna trin dŵr a ddefnyddir gan 
weithrediadau’r Brifysgol

Allyriadau wedi’u cynnwys yn yr ôl troed
carbon:



4

Trosolwg Ôl Troed Carbon

Crynodeb Gweithredol

Cyfrifwyd mai ôl troed Prifysgol De Cymru am y Flwyddyn Ariannol 2020/21

oedd 20,821 tCO2e. Mae tri chategori allweddol o allyriadau yn cyfrannu i

95% o gyfanswm yr ôl troed:

1. Contractau caffael i gyflenwyr y brifysgol (14,472 tCO2e)

2. Defnydd o drydan mewn adeiladau (2,904 tCO2e)

3. Defnydd o nwy mewn adeiladau (2,453 tCO2e)

• Mae allyriadau Cwmpas 3 yn cyfrannu i 78% o gyfanswm yr ôl troed. Bydd

rhaid i’r Brifysgol felly gyfuno rheoli carbon yn ei rhyngweithio gyda

chontractwyr a gweithredwyr i gyrraedd ei thargedau datgarboneiddio, yn

ogystal â chanolbwyntio ar yr asedau o dan eu rheolaeth weithredol.

• Mae Nwyddau a Gwasanaethau wedi’u Caffael yn gyfrifol am 70% o’r holl

allyriadau, dylid nodi y gallai allyriadau a gynhyrchir gan gymudo a 

buddsoddiadau wneud gwahaniaeth mawr i gyfanswm yr ôl troed o’u mesur

yn y dyfodol

Allyriadau PDC yn ôl

tarddiad

20,821 

tCO2e
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0.01%

Teithio Busnes –
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Gwasanaethau
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70%
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Cwmpas 1 Cwmpas 3Cwmpas 2
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Adran 1: Ffin Ôl Troed Carbon

Adran 1: Ffin Ôl Troed Carbon

Cafodd ôl troed PDC ei gyfrifo yn unol â Phrotocol Nwyon Tŷ Gwydr (GHG) Sefydliad Adnoddau’r Byd (WRI), ac 

mae’n cydredeg â’r diffiniadau cyfrifyddu canlynol: 

• Mae allyriadau GHG uniongyrchol yn allyriadau o ffynonellau sy’n eiddo i, neu sy’n cael eu rheoli gan, yr endid

sy’n cyflwynoIndirect

• Mae allyriadau GHG anuniongyrchol yn allyriadau sy’n ganlyniad i weithgareddau’r endid sy’n cyflwyno, ond yn

digwydd mewn ffynonellau sy’n eiddo i, neu sy’n cael eu rheoli gan, endid arall

Mae Protocol GHG yn categoreiddio’r allyriadau sefydliadol uniongyrchol ac anuniongyrchol hyn ymhellach i dri

chwmpas eang (gweler y ffigur isod):

• Cwmpas 1: Holl allyriadau GHG.

• Cwmpas 2: Allyriadau GHG

anuniongyrchol gan drydan, gwres

neu ager a brynwyd.

• Cwmpas 3: Allyriadau

anuniongyrchol eraill, megis

echdynnu a chynhyrchu

deunyddiau a thanwyddau,

gweithgareddau’n ymwneud â

thrafnidiaeth mewn cerbydau nad

ydynt yn eiddo i, nac yn cael u

rheoli gan, yr endid sy’n cyflwyno,

gweithgareddau’n ymwneud â

thrydan (e.e. colledion trosglwyddo

a dosbarthu (T&D)) nad ydynt yn

dod o dan Cwmpas 2,

gweithgareddau gan gyflenwyr

allanol, gwaredu gwastraff, ac ati.
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Mae’r adran hon yn cynnig rhestr o allyriadau nwyon tŷ gwydr PDC am y flwyddyn ariannol 2018/19 – y ‘llinell sylfaen’ y bydd yn cael ei chymharu â 

chynnydd y dyfodol.

Allyriadau Prifysgol De Cymru

Cwmpas 1

Nwy Naturiol Cerbydau

Cwmpas 
2

Trydan

Cwmpas 3

Dŵr Cymundo Contractau
Teithio 
Busnes

Gwastraff

Adran 1: Ffin Ôl Troed Carbon

Adran 1: Ffin Ôl Troed Carbon
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Adran 1: Ffin Ôl Troed Carbon

Allyriadau Cwmpas 1 [S1]:

• Defnydd o nwy, er enghraifft twymo gofod a dŵr

mewn adeiladau

• Defnydd tanwydd cerbydau’r Brifysgol

Elfennau Cwmpas 2 [S2]:

• Defnydd o drydan mewn adeiladau

Elfennau Cwmpas 3 [S3]:

• Teithio busnes mewn cerbydau sydd ddim yn

eiddo i’r Brifysgol

• Cymundo gan weithwyr

• Cyflenwi ac yna trin dŵr a ddefnyddir gan
weithrediadau’r Brifysgol

• Allyriadau’n gysylltiedig â nwyddau a 
gwasanaethau wedi’u caffael (contractau)

• Allyriadau ffynnon-i’r-tanc (WTT) ymhellach i
fyny’r gadwyn gan Nwy Naturiol a Thrydan

• Colledion Trosglwyddo a Dosbarthu (T&D) 
ymhellach i fyny’r gadwyn yn gysylltiedig â’r
defnydd o drydan

Adran 1: Ffin Ôl Troed Carbon - Cwmpas

Ôl Troed PDC 
Blwyddyn

Ariannol 20/21

Gweithrediadau’r
Brifysgol

Contractau

Allyriadau adeiladau

Defnydd o drydan Defnydd o nwy

Cynhyrchu a thrin
gwastraff

Defnydd o ddŵr

Allyriadau Trawsgludo

Cerbydau yn eiddo 
i’r Brifysgol

Teithio busnes

Cymundo gan
weithwyr

Mae eglurhad am allyriadau wedi’u

heithrio yn y sleid nesaf
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Adran 1: Ffin Ôl Troed Carbon – Ffynonellau Allyriadau wedi’u
Heithrio

Mae ambell gategori allyriadau nad ydynt yn berthnasol i weithrediadau PDC ac o’r herwydd wedi’u heithrio o’r ôl troed hwn. 

Yn y dyfodol, dylai PDC ystyried ehangu ei hôl troed i gynnwys categorïau allyriadau eraill. Cafodd y ffynonellau allyriadau na chafodd eu cynnwys yn y cyhoeddiad

hwn o’r Ôl Troed Carbon eu heithrio yn bennaf am nad oedd data priodol ar gael.

Adran 1: Ffin Ôl Troed Carbon

Scope Ffynhonnell Allyriad Rheswm am Eithrio Angen data

1 Oeryddion
Wedi eithrio yng nghanllaw sector Cyhoeddus ar 

gyfer adrodd ar garbon sero-net Llywodraeth Cymru

Cofnod o ail-lenwi oeryddion oherwydd gollwng yn y 

system, yn manylu am y math o oerydd a’r swm

mewn kg.

3 Gweithwyr yn cymudo
Data ddim ar gael ar y pryd, dilyn trywydd 

meincnodi.

Math o Filltiroedd a Thrafnidiaeth myfyrwyr a staff. 

Cwestiynau arolwg gan Yr Ymddiriedolaeth Garbon.

3 Masnachfreintiau
Tu allan i’r cwmpas: Dim masnachfreintiau wedi’u

rheoli gan y Brifysgol
-

3 Buddsoddiadau

Wedi eithrio yng nghanllaw sector Cyhoeddus ar 

gyfer adrodd ar garbon sero-net 

Llywodraeth Cymru

Cyfanswm gwerth pob buddsoddiad neu gronfa.

% gwahanu’r cronfeydd hynny yn ôl sector (Fel arfer

yn dilyn GICS – Safon Dosbarthiad Diwydiant Byd-

eang).

3 Prosesu cynnyrch a werthwyd
Tu allan i’r cwmpas: Ddim yn berthnasol i

weithrediadau’r Brifysgol
-

3
Defnydd o gynnyrch a 

werthwyd

Tu allan i’r cwmpas: Ddim yn berthnasol i

weithrediadau’r Brifysgol
-

3
Triniaeth diwedd bywyd

cynnyrch a werthwyd

Tu allan i’r cwmpas: Ddim yn berthnasol i

weithrediadau’r Brifysgol
-
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Adran 2: Methodoleg Ôl Troed Carbon

Adran 2: Methodoleg Ôl Troed 
Carbon

Caiff ôl troed carbon ei gyfrifo drwy luosi data gweithgaredd (e.e. litrau o danwydd cerbyd, kWh o 
drydan/nwy) gyda ffactor allyriadau cysylltiol:

• Os yn bosib, dylid casglu gwir ddata gweithgaredd drwy gydol y cyfnod cofnodi er mwyn ei
ddefnyddio yn y cyfrifiad ôl troed.

• Caiff ffactorau allyriadau eu diweddaru’n flynyddol a’u cyhoeddi gan adran Strategaeth Busnes, Ynni 
a Diwydiant (BEIS) Llywodraeth y DU.

Os nad oes data gweithgaredd ar gael, gellir defnyddio meincnodau a dirprwyon amrywiol: 

• Gellir defnyddio meincnodau i frasamcanu data gweithgaredd. Er enghraifft, defnydd arferol o drydan 
am bob m2 o adeilad. 

• Pan fo data mewnbwn yn brin, gellir defnyddio dirprwy ffactorau yn lle’r ffactorau BEIS i frasamcanu
allyriadau o’r data mewnbwn sydd ar gael (e.e. gwerth contract).

Methodoleg gyfrifo gyffredinol i

gyfrifo allyriadau carbon

=
Data mewnbwn/ 
gweithgaredd

• kWh 

(cyfleustodau)
• Litrau neu km 

(tanwydd)

• £ (gwerth contract)

• m2 (arwynebedd

llawr)

Ffactor carbon

• Ffactor BEIS 

(kgCO2e/uned)

• Dirprwy ffactor 

e.e. (kgCO2e/£ a 

wariwyd)

Allyriadau carbon (kgCO2e)x

Cyfrifir allyriadau drwy luosi data 

gweithgaredd gan ffactor allyriadau:

• Nid carbon deuocsid yw’r unig nwy tŷ 

gwydr. Mae pum math allweddol 

arall o nwyon tŷ gwydr sy’n cyfrannu 

i gynhesu byd-eang (dangosir isod).

• Mae gan bob nwy ei botensial

cynhesu byd-eang (GWP). Drwy

gymharu GWP pob nwy ag un 

carbon deuocsid (CO2) mae modd i

ni weld gwerth cyfatebol carbon 

deuocsid (CO2e).

Allyriada
u a 

Thargeda
u

Carbon 
Deuocsi

d

Methan

Ocsid 
Nitrus

Carbon
au 

Hydroffl
ẅoro

Carbon
au 

Perfflẅo
ro

Sylffwr 
Hecsaffl

ẅorid
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Adran 2: Methodoleg Ôl Troed Carbon

O gael data cyfeintiol a ffactorau allyrru LCA 

da, caiff y rhain eu defnyddio yn lle data 

gwariant a ffactorau EEIO. Serch hynny, ar

gyfer meysydd llai perthnasol, bydd yn

dderbyniol i ddefnyddio data wedi’i seilio ar

wariant.

Adran 2: Methodoleg Ôl Troed Carbon

Yn gyffredinol, ffynhonnell y data a ddarparwyd ar gyfer ôl troed carbon PDC oedd data gweithgaredd uniongyrchol. 

Contractau oedd yr unig gategori a ddefnyddiodd ddirprwy ffactorau i gyfrifo allyriadau. Dyma’r drefn arferol wrth

gynnal ôl troed carbon cyntaf.

Cyfrifir yr ôl troed carbon drwy luosi’r data gwariant ar bob contract (e.e. recriwtio staff, papur ysgrifennu) gyda

ffactor data allyriadau Mewnbwn / Allbwn Amgylcheddol Estynedig (EEIO). Mae EEIO yn defnyddio cronfa ddata

OPEN IO a ddatblygwyd yn wreiddiol gan Brifysgol Arkansas ac a ddatblygwyd ymhellach gan Yr Ymddiriedolaeth

Garbon.

Mae defnyddio dirprwy ffactorau EEIO yn fodd i PDC gael dealltwriaeth gychwynnol o’r contractau sydd â’r effaith

fwyaf ar allyriadau cwmpas 3. O ganlyniad gall y Brifysgol dargedu’r contractau hyn i wella cyfrifo ôl troed cwmpas 3 

(mwy o fanylion yn y camau nesaf) yn y dyfodol, gan weithio gyda chyflenwyr i ddeall ‘gwir’ allyriadau contract neu 

wasanaeth a dysgu arferion da i leihau’r ôl troed carbon.
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Adran 3: Dadansoddiad Ôl Troed Carbon

Yn y 12 mis Ebrill 2020 – Mawrth 2021, cafodd 20,821 tCO2e eu hallyrru gan weithrediadau’r Brifysgol ei hun a

gweithgareddau cysylltiol.

• Cwmpas 1: nwy (yn bennaf ar gyfer cynhesu adeiladau) a defnydd o danwydd trafnidiaeth gan gerbydau’r Brifysgol

• Cwmpas 2: defnydd o drydan o fewn adeiladau PDC a ddefnyddir gan staff PDC;

• Cwmpas 3: cynhyrchu gwastraff, cyflenwi a thrin dŵr, teithio busnes (yn deillio o adeiladau a weithredir gan PDC,

teithiau a wnaed gan staff PDC, cerbydau post), asedau ar brydles a gwasanaethau a nwyddau a gafodd eu caffael

(h.y. contractau).

Mae dadansoddiad ar gyfer pob categori yn y sleidiau canlynol.

Adran 3: Ôl Troed Prifysgol De Cymru Blwyddyn Ariannol 18/19

Cyfanswm allyriadau (tCO2e)
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2,174
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16,298

Dŵr

64
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101

Cymudo
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Nwy WTT 
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Cerbydau WTT 
7

Trydan T&D, 
WTT 

554
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Adran 3: Dadansoddiad Ôl Troed Carbon

Tri chategori yn bennaf sy’n gyfrifol am allyriadau PDC, fe’u gelwir y mannau gwaethaf am allyriadau:                

Mae 70%  o allyriadau yn gysylltiedig â Nwyddau a Gwasanaethau wedi’u Caffael ar gyfer gweithrediadau’r Brifysgol

Daw 14% o allyriadau o’r defnydd o drydan mewn adeiladau a reolir gan y Brifysgol

Daw 12% o allyriadau o’r defnydd o nwy a ddefnyddir yn bennaf i dwymo adeiladau a reolir gan y Brifysgol

Gallai’r mannau allyriadau hyn fod yn flaenoriaeth i’r Brifysgol ystyried gweithgareddau lleihau.

Adran 3: Ôl Troed Prifysgol De Cymru Blwyddyn Ariannol 20/21
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Adran 3: Dadansoddiad Ôl Troed Carbon

• Mae allyriadau Cwmpas 1 yn ganlyniad i losgi tanwydd ffosil yn uniongyrchol gan y brifysgol.

• Daw hyn o gerbydau sy’n eiddo i’r brifysgol sy’n llosgi petrol a disel.

• Mae cyfanswm allyriadau cwmpas 1 yn cyfrannu 2,750 tCO2e.

• Mae allyriadau cysylltiol cwmpas 3 ffynnon-i’r-tanc (WTT) hefyd wedi’u cynnwys mewn tablau isod.

• Trydaneiddio gwresogi neu newid i danwydd carbon isel / sero ar gyfer cerbydau sy’n eiddo i’r brifysgol fydd y prif ddewis i symud tuag at niwtraliaeth garbon yn y

maes hwn.

Adran 3: Dadansoddiad o Allyriadau – Nwy Naturiol a Cherbydau (Cwmpas 1)
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Adran 3: Dadansoddiad Ôl Troed Carbon

• Mae allyriadau cwmpas 2 yn ganlyniad i’r defnydd o drydan gan y brifysgol. 

• Mae’r allyriadau hyn a gyfrifir ar gyfer cynhyrchu trydan yn gysylltiedig â chynhyrchu, trosglwyddo a dosbarthu

trydan.

• Mae allyriadau cwmpas 3 cysylltiol o golledion T&D ac ôl troed WTT hefyd wedi’u cynnwys yn y graff isod.

• Bydd allyriadau cwmpas 2 yn lleihau’n naturiol dros gyfnod o ganlyniad i ddatgarboneiddio’r Grid Cenedlaethol. 

Serch hynny, mae ymdrechion ychwanegol i leihau allyriadau cwmpas 2 o ynni adnewyddadwy a chamau

effeithlonrwydd ynni yn bwysig i leihau’r pwysau ar y grid cenedlaethol, i gyflymu datgarboneiddio ac i helpu i

liniaru unrhyw gynnydd ym mhrisiau trydan.

• Mae cyfanswm allyriadau cwmpas 2 yn cyfrannu 2,350 tCO2e.

Adran 3: Dadansoddiad o Allyriadau – Trydan (Cwmpas 2)
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Adran 3: Dadansoddiad Ôl Troed Carbon

• Nid yw’r gyfran uchel o’r categori cwmpas 3 hwn o ran yr ôl troed carbon cyfan yn anghyffredin. Bydd y rhan fwyaf o sefydliadau sy’n cynnal mesuriadau cwmpas 3

yn gweld mai allyriadau nwyddau a gwasanaethau wedi’u caffael (contractau) sy’n cyfrannu fwyaf.

• Er ei bod yn ffynhonnell annibynnol, gall y brifysgol barhau i allu dylanwadu ar allyriadau contract. Gellir cyflawni hyn drwy fynnu isafswm safonau

cynaliadwyedd/amgylcheddol wrth gaffael contractau; y cyngor yw y dylai cynaliadwyedd fod yn fetrig hanfodol i’w ystyried wrth adnewyddu pob contract.

• Mae cyfanswm allyriadau cwmpas 3 yn cyfrannu 14,472 tCO2e.

Adran 3: Dadansoddiad o Allyriadau – Contractau (Cwmpas 3)
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Allyriadau yn ôl Disgrifiad o'r Contract (tCO2e)
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Adran 3: Dadansoddiad Ôl Troed Carbon

Mae allyriadau dŵr yn deillio o’r cyflenwad dŵr uniongyrchol i adeiladau’r brifysgol a’r driniaeth o’r dŵr wedi iddo gael

ei ddefnyddio ar y safle.

Gellir rhoi camau syml effeithlonrwydd dŵr ar waith i leihau’r galw am ddŵr:

• toiledau llif isel,

• tapiau pwyso’r pen/sensor,

• tapiau a chawodydd awyru.

Cyfanswm allyriadau cwmpas 3 o’r defnydd o ddŵr yw 64 tCO2e.

Adran 3: Dadansoddiad o Allyriadau – Dŵr (Cwmpas 3)
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Adran 3: Dadansoddiad Ôl Troed Carbon

• Achosir allyriadau gwastraff gan y math a’r swm o lif gwastraff a phen draw’r gwastraff (treulio anaerobig (AD), llosgi, ailgylchu, tirlenwi ayyb). Anfon gwastraff i

dirlenwi sydd â’r ffactor allyriadau cysylltiol uchaf.

• I leihau allyriadau o waredu gwastraff, rhaid rhoi protocol rheoli gwastraff effeithiol ar waith. Dylai hyn ddilyn yr hierarchaeth gwastraff syml ‘Arbed,

Ailddefnyddio, Ailgylchu’ o ran pob math o wastraff.

• Mae casglu data wedi gwella eleni a chaiff hyn ei amlygu yn y cynnydd mewn allyriadau a gysylltir â gwastraff.

• Cyfanswm allyriadau cwmpas 3 o wastraff yw 821 tCO2e.

Adran 3: Dadansoddiad o Allyriadau – Gwastraff (Cwmpas 3) 
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Adran 3: Dadansoddiad Ôl Troed Carbon

Mae allyriadau teithio busnes wedi lleihau’n sylweddol ers cyflawni’r ôl troed carbon diwethaf. Y prif reswm oedd y cyfnod clo yn ystod y pandemig. Serch hynny,

dylid nodi fod llawer o’r atebion a awgrymwyd i leihau allyriadau carbon yn y maes hwn – gweithio o bell, cyfarfodydd ar-lein – wedi cael eu cyflymu’n naturiol fel

proses arferol yn y rhan fwyaf o sefydliadau. Dylai PDC fod yn ymwybodol o’r newid hwn a chadw’r prosesau hyn ar waith wrth i ni symud allan o’r pandemig, yn

ogystal â cheisio’u datblygu ymhellach.

Cyfanswm allyriadau cwmpas 3 o deithio ar gyfer busnes yw 101 tCO2e.

Adran 3: Dadansoddiad o Allyriadau – Teithio Busnes
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Nid oedd data staff yn cymudo ar gael adeg mesur yr ôl troed, felly defnyddiwyd meincnodau a gyhoeddwyd yn y

Canllaw Sector Cyhoeddus Cymru ar gyfer Adrodd ar Garbon Sero-Net. Mae’r rhain yn seilio milltiroedd ar filltiroedd

cymudo cyfartalog yng Nghymru o 9.5 milltir a rhaniadau moddol cyfartalog a welir yn y graff isod. Yn seiliedig ar y

fethodoleg hon, amcangyfrifir fod staff sy’n cymudo yn cyfrannu 4 tCO2e i’r ôl troed cyfan. Yn y dyfodol, dylai PDC

wella’r cyfrifiad allyriadau hwn drwy gynnal arolwg staff blynyddol i gael data perthnasol a chywir. .

Yn sgil y pandemig, gobaith tymor hir Llywodraeth Cymru yw y bydd 30% o weithwyr yng Nghymru yn gweithio

gartref neu’n agos at gartref. Dylai PDC os yn bosib, ystyried parhau gyda’r arferion gwaith a gymerwyd yn ystod y

pandemig ac ail-werthuso’r angen i staff weithio ar y safle bob amser. Pan nad oes modd osgoi cymudo, mae

mesurau i fynd i’r afael â’r allyriadau hyn yn cynnwys annog staff i newid eu dull o deithio. Gall hyn gael ei wireddu

drwy ddarparu ac annog cynllun beicio i’r gwaith a hwyluso’r defnydd o wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a

mannau gwefru cerbydau trydan. Dylid nodi fod allyriadau myfyrwyr yn cymudo wedi cael eu heithrio yn y

canllawiau newydd ar gyfer adrodd.

Adran 3: Dadansoddiad o Allyriadau - Cymudo
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Adran 3: Dadansoddiad Ôl Troed Carbon
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Unwaith y bydd ôl troed carbon wedi’i fesur, mae cynnydd yn rhan bwysig o weithredu. Mae monitro a chyflwyno

adroddiad yn weithgareddau hanfodol y dylid eu cyflawni o leiaf yn flynyddol rhwng y flwyddyn sylfaen a’r flwyddyn

darged, a thu hwnt. Mae disgwyl i sefydliadau sector cyhoeddus Cymru bellach gyflwyno eu hôl troed carbon i

Lywodraeth Cymru’n flynyddol, yn dilyn cyhoeddi ‘Canllaw Sector Cyhoeddus ar gyfer Adrodd ar Garbon Sero-Net’

ym mis Mai 2021.

Monitro

Dylid cwblhau casglu data yn fewnol yn rheolaidd. Dylai’r broses hon ystwytho wrth i ffynonellau angenrheidiol y data

a chysylltiadau / perchnogion cysylltiol ymgyfarwyddo â’r broses a gweithredu arferion gorau wrth reoli data.

Wrth i PDC ddod yn fwyfwy cyfarwydd â’r broses angenrheidiol i gwblhau ôl troed carbon, ac yn gallu meithrin

fframwaith cadarn i gasglu data, gallant ddechrau ystyried ehangu eu hôl troed i gynnwys pob ffynhonnell allyriadau

ac ailystyried ffynonellau sydd eisoes yn bodoli a’u gwneud yn fwy cywir a llai dibynnol ar feincnodau ac

amcangyfrifon. Mae angen i’r ôl troed nid yn unig gael ei fonitro ond dylai cynnydd mewn rhoi cyfleoedd lleihau

carbon ar waith gael eu monitro’n ddyfal hefyd, yn cynnwys y flwyddyn weithredu, lleihad ynni ac arbedion ariannol.

Yn y modd yma, gellir cyflwyno adroddiad mewn modd meintiol yn ogystal â mewn modd ansoddol am brosiectau

llwyddiannus. Gall hyn helpu i yrru momentwm a chefnogi sicrhau cyllideb ar gyfer camau’r dyfodol.

Yn ogystal â monitro’r ôl troed ei hun, dylai tîm y prosiect fonitro’n barhaol y modd y bydd cynlluniau a pholisïau lleol

yn effeithio ar ôl troed y brifysgol ac effeithio ar allu’r brifysgol i gyrraedd targedau lleihau carbon gwahanol. Bydd

hyn yn helpu tîm y prosiect i ddod o hyd i gyfleoedd lleihau carbon eraill posibl a sicrhau fod modd cael manteision ar

y cyd yn sgil unrhyw bolisïau penodol i leihau carbon.

Adran 4: Camau Nesaf – Monitro a Chyflwyno Adroddiad

Adran 4: Camau Nesaf
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Next Steps – Enhanced Footprinting

Adran 4: Camau Nesaf

Dylai cyfrifo ôl troed carbon yn y dyfodol gan PDC ystyried ymestyn ei ffin ôl troed i gynnwys holl allyriadau cwmpas

3 yn gywir (e.e. staff yn cymudo).

Dylai cyfrifo ôl troed carbon yn y dyfodol gan PDC ystyried ymestyn ei ffin ôl troed i gynnwys holl allyriadau cwmpas

3 yn gywir (e.e. staff yn cymudo).

Gellir datblygu ffactorau allyriadau drwy wneud ôl troed manwl cwmpas 1 a 2 o gontractwyr a chyflenwyr unigol. Mae

hyn yn creu rhestr o allyriadau cadwyn gyflenwi y bydd modd eu diweddaru yn gyson.

Hefyd, gallai PDC ystyried datblygu metrigau priodol i fesur perfformiad cyflenwyr allweddol.

Datblygu proses i leihau’n weithredol

allyriadau contract:

Ymgysylltu’n weithredol gyda

chontractwyr a’r gadwyn gyflenwi i wneud

y canlynol:

• dechrau cofnodi eu holion troed

carbon 

• gofyn i gontractwyr osod

targedau lleihau allyriadau

• asesu pa mor angenrheidiol yw

rhai cyflenwyr/contractwyr

Hefyd, dylai PDC nid yn unig ymgysylltu â 

chontractwyr cyfredol, dylid gosod meini

prawf wrth benderfynu ar gontractwyr a 

chyflenwyr y dyfodol. Dyma enghreifftiau

posibl:

• Cyflwyno adroddiad gorfodol o 

allyriadau cwmpas 1 a 2

• Rhaid i gyflenwyr gael targedau

lleihau allyriadau

• Rhaid i gyflenwyr gael safonau

amgylcheddol/cynaliadwy e.e. ISO 50001 

(Rheoli Ynni, ISO 20121 (Digwyddiadau

Cynaliadwy), PAS 2050 a/neu 2060

• Defnyddio’r Mynegai Better 

Buying

Isel Uchel

✓ Kg CO2e /£ gwariant

gyda chyflenwrKg Kg

✓ CO2e /£ gwariant yng

nghod CPV

✓ Data Cwmpas 1 a 2 

Cyflenwr, fesul uned o 

refeniw a gynhyrchir

✓ kgCO2e  /tunnell o 

gynnyrch yn benodol i

gyflenwr

✓ kgCO2e wedi’i olrhain yn ôl

cyflenwr ar gyfer y prosiect

CYWIRDEB 

Cam 1: Metrigau ar draws y 

sector ar gyfer amcangyfrif

allyriadau

Cam 2: Allosod allyriadau

sy'n benodol i gyflenwr

Cam 3: Allyriadau sy'n

benodol i gyflenwr a 

chynnyrch
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