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Mae Gorsaf Bŵer Aberddawan 
yn bwriadu cau erbyn 2025. Os 
yw’n cau’n gynnar dylai’r 
targedau hyn newid.

Cyllidebau carbon...
…pennu terfynau ar allyriadau bob 5 mlynedd

Mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd ar yr un pryd â chynnal 
diwydiant yng Nghymru

Gall diwydiant fod yn rhan bwysig o’r 
economi o hyd tra bo Cymru yn 
datgarboneiddio.

O ddiwedd 2030au ymlaen gall 
prosesau Dal, Defnyddio a 
Storio Carbon (CCUS) wneud 
cyfraniad. 

Rhaid i CCUS oresgyn heriau yn Ne Cymru, 
er enghraifft cludo CO2 i safleoedd storio 
ymhellach i ffwrdd. 
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Mae amgylchiadau penodol yn effeithio ar dargedau carbon Cymru
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Mae gan Gymru...

sy’n golygu bod allyriadau y pen yn uwch
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Daw 55% o
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O gymharu 

â 40% yn
y DU. 
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ADEILADU ECONOMI CARBON ISEL YNG NGHYMRU
Gostwng allyriadau ar yr un pryd â diogelu swyddi, diwydiant a chenedlaethau'r dyfodol

Adeiladu economi carbon isel yng Nghymru- Pennu targedau carbon Cymru  www.theccc.org.uk/publications
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