
  

Adroddiad i’r: Cyngor  

Dyddiad y cyfarfod 28 Ionawr 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol: Y Cynghorydd Brian Jones, y Cynghorydd Tony Thomas, y 

Cynghorydd Graham Timms / Judith Greenhalgh (Prif 

Weithredwr) 

Awdur yr Adroddiad Helen Vaughan-Evans (Rheolwr y Prosiect) 

Teitl Argyfwng Hinsawdd ac Ecoleg – Adroddiad Cynnydd ar Gynnig 

y Cyngor 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad yn trafod y cynnydd sy’n cael ei wneud gan y gweithgor Argyfwng 

Hinsawdd ac Ecoleg drawsbleidiol wrth weithredu camau gweithredu wedi’u cynnwys 

yng Nghynnig y Cyngor ar Ddatganiad Argyfwng Hinsawdd ac Ecoleg. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1 I ddarparu gwybodaeth ynglŷn â’r gwaith sydd wedi’i wneud hyd yma.    

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 I’r Cyngor nodi’r cynnydd wedi’i wneud gan y gweithgor trawsbleidiol ar Argyfwng 

Hinsawdd ac Ecoleg a’r cynnig i weithredu strwythur rheoli rhaglen erbyn 31 Mawrth 

2020 i gyflawni ein huchelgeisiau fel y nodir yn y cynnig.  

3.2 I’r Cyngor nodi gofyniad Llywodraeth Cymru sydd ar y gweill (01.04.20) ar y sgôp ac i 

leihau allyriadau carbon a fydd yn ffurfio’r sail i’n cynlluniau gweithredu.   

3.3 I’r Cyngor nodi’r dyddiad ar gyfer cyfarfod cyhoeddus (25.02.20) i gasglu syniadau 

cyhoeddus i’w bwydo i’n cynlluniau datblygu. 



4. Manylion yr adroddiad 

4.1 Gweithgaredd bresennol  

4.1.1 Mae yna ystod o weithgareddau wedi bod, ac yn cael eu gweithredu gan y Cyngor 

sy’n cyfrannu at ein huchelgeisiau i wella ecoleg a newid hinsawdd.  Mae’n cynnwys 

gwaith wedi’i ddarparu o fewn ac ar draws ein cynllun corfforaethol presennol sydd 

yn cynnwys blaenoriaeth ‘Amgylcheddol’. Gweler Atodiad A am yr ystod o 

weithgareddau. 

4.2 Mae’r Cynnig yn cynnwys cyfres o gamau gweithredu ac mae diweddariad ar y 

cynnydd i’w weld isod.  

4.3 Datgan Argyfwng Hinsawdd ac Ecoleg ar unwaith  

4.3.1 Cafodd ei basio’n unfrydol yng Nghynnig y Cyngor ar 2 Gorffennaf 2019 gan 

ymrwymo’r Cyngor i gyfres o gamau gweithredu wedi’u cynnwys ynddo.  Gweler y 

Cynnig yn Atodiad B.  

4.4 Ymrwymo i wneud yr awdurdod yn ddi-garbon net erbyn 2030 fan bellaf  

4.4.1 Bwriad y Cyngor yw cydweddu ei hun â tharged Llywodraeth Cymru wedi’i gynnwys 

yng nghynllun gweithredu “Ffyniant i Bawb: Newid i Gymru Garbon Isel” i’r “sector 

gyhoeddus fod yn ddi-garbon net erbyn 2030” ac i gymryd rhan yn gyson yn y 

mecanwaith newydd ar adrodd yn ôl ar nwyon tŷ gwydr y bydd Llywodraeth Cymru 

yn ei lansio ar 1 Ebrill.  

4.4.2 Er mwyn dod yn Gyngor di-garbon net bydd angen lleihau allyriadau carbon cyn 

gymaint ag sy’n ymarferol ac yna gwrthbwyso’r allyriadau’n weddill trwy ddal a storio 

carbon. Rydym ar hyn o bryd yn monitro a thargedu lleihad yn ein hallyriadau sgôp 1 

a 2. Mae’n debygol bydd angen i ni fonitro a thargedu lleihad yn allyriadau sgôp 3 

hefyd ar ôl cyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn Ebrill 2020. Gweler Atodiad C am restr 

o’r hyn sy’n debygol o gael ei gynnwys yn allyriadau sgôp 1, 2 a 3. 

4.5 Sefydlu grŵp tasg a gorffen i lunio cynllun amlwg o fewn 6 mis i gyflawni’r uchod, yn 

cynnwys ffyrdd o wella bioamrywiaeth yn Sir Ddinbych.  

4.5.1 Mae gweithgor trawsbleidiol wedi’i sefydlu ac yn cael ei gadeirio gan y Cynghorydd 

Graham Timms. Gweler Atodiad D am aelodaeth y grŵp tasg a gorffen. 



4.5.2 Mae datganiad Argyfwng Hinsawdd ac Ecoleg y Cyngor wedi ei gyflwyno fel y 

blaenoriaethau canlynol i’r Cyngor:   

 I’r Cyngor fod yn sefydliad di-garbon net erbyn 2030 fan bellaf. 

 I’r Cyngor fod yn sefydliad positif yn ecolegol erbyn 2030 fan bellaf.  

Am ddisgrifiad byr ar y ddwy flaenoriaeth gweler Atodiad E. Bydd yn cael ei 

ddatblygu ymhellach gan ein swyddogion yn y misoedd nesaf. 

4.5.3 Mae’r blaenoriaethau hyn yn mynd tu hwnt i’r gwaith sy’n cael ei wneud ar hyn o bryd 

o fewn y Flaenoriaeth Amgylchedd yn y Cynllun Corfforaethol 2017-2022 ac o fewn 

Busnes Fel Arfer o ran uchelgais, sgôp o ran allyriadau, amserlen ac adnoddau 

wedi’u dyrannu ar hyn o bryd. O ganlyniad fe argymhellir fod strwythur rheoli rhaglen 

newydd yn cael ei sefydlu gyda chefnogaeth rheolwr prosiect ymrwymedig i 

ddarparu’r fframwaith i ddatblygu, dod o hyd i gyllid ac i gyflawni’r camau gweithredu 

o ran di-garbon net ac ecoleg bositif. Gweler Atodiad F ar gyfer enghraifft o strwythur 

rheoli rhaglen a fydd yn addasu wrth i’r cynllun gweithredu ddatblygu. Mae datblygu 

cynlluniau gweithredu di-garbon net ac ecoleg bositif yn parhau dros 2020/21 ac yn 

bwydo i broses cyllideb 2021/22 y Cyngor.  

4.5.4 Mae nifer o ddarnau o waith wedi’u hadnabod yn gynnar fel camau gweithredu 

“Cicdanio” sydd yn ymarferol, dichonadwy a fforddiadwy a gyda’r potensial i wneud 

gwahaniaeth sylweddol.  Maent wedi’u hamlinellu yn Atodiad G.  

4.6 Galw ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i helpu ac i roi adnoddau er mwyn ein 

galluogi i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr ac i wella bioamrywiaeth 

4.6.1 Bydd llythyr yn cael ei anfon at Lesley Griffiths AC (Gweinidog dros yr Amgylchedd, 

Ynni a Materion Amaethyddol) gan y Cynghorydd Brian Jones yn gofyn iddyn nhw 

helpu’r Cyngor yn ariannol.  

4.7 Gweithio gyda phartneriaid ar draws y sector gyhoeddus, sector preifat a’r trydydd 

sector i helpu datrys yr argyfwng hinsawdd ac ecoleg hwn. 

4.7.1 Mae Bwrdd Gwasanaeth Iechyd Conwy a Sir Ddinbych yn, ac yn bwriadu parhau i 

fod, fecanwaith ar gyfer cydweithio ymysg y sector gyhoeddus i leihau carbon ac i 

wella bioamrywiaeth. Gweler Atodiad H ar gyfer ein disgrifiad o Flaenoriaeth 

Amgylchedd y Bwrdd Gwasanaeth Iechyd. 



4.7.2 Mae cyfleoedd wedi’u cymryd i gyfeirio busnesau o fewn Sir Ddinbych ar y cymorth 

sydd ar gael ar achosion carbon isel a gwella bioamrywiaeth gan eraill (h.y. yr 

Ymddiriedolaeth Garbon) trwy ddiweddariad ar e-bost gan dimau Datblygu 

Economaidd i fusnesau a hefyd trwy eu llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.    

4.7.3 Mae cyfarfod cyhoeddus yn cael ei drefnu ar 25.02.2020 lle bydd cynrychiolwyr o 

gymuned gwella’r amgylchedd a grwpiau ysgolion yn cyfrannu syniadau i’w bwydo i 

gynlluniau datblygu’r Cyngor.  

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

5.1 Er bod yr Argyfwng Hinsawdd ac Ecoleg yn mynd y tu hwnt i flaenoriaethau presennol 

y Cyngor fel y nodwyd yn y Cynllun Corfforaethol 2017-2022, bydd y gwaith hwn yn 

gwneud cyfraniad uniongyrchol i’r Flaenoriaeth Amgylcheddol bresennol (yn arbennig 

targed i leihau carbon o 15% a phlannu 18,000 mwy o goed erbyn 2022).  

6.  Faint fydd hyn yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

6.1 Er mwyn i’r Cyngor fod yn sefydliad di-garbon net ac ecoleg bositif erbyn 2030 fan 

bellaf mae’n rhaid buddsoddi refeniw a chyfalaf i ddatblygu, gweithredu, rheoli a 

monitro ymyriadau i ddod â newid ar frys sydd ei angen.  

6.2 Mae cyllidebau ariannol CSDd angen cyd-fynd yn glir gyda blaenoriaethau hinsawdd 

ac ecoleg y Cyngor er mwyn sicrhau fod y camau gweithredu sydd eu hangen i 

gyflawni ein targedau yn cael eu cefnogi gan fuddsoddiad.   Mae’r gwaith yn dal i fynd 

yn ei flaen ar frasgyfri’r raddfa o fuddsoddiad ond gwyddwn y bydd y tu hwnt i’r 

adnoddau sydd wedi eu dyrannu ar hyn o bryd ar gyfer 2020/21 a thu hwnt.  Byddwn 

yn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i wneud cais am gyllid allanol ac ar brosiectau 

buddsoddi i arbed a chynhyrchu incwm.  

6.6 Effaith ar staff a gwasanaethau eraill 

6.6.1 Mae’r ffordd y bydd yr holl staff a chynghorwyr yn bihafio yn y gwaith yn cyfrannu at 

leihau carbon a gwella ecoleg.   Mae gweithredu ein Cyngor drwy ddulliau carbon isel 

ac yn bositif o ran ecoleg yn gofyn i ni ddylunio a darparu ein gwasanaethau mewn 



ffordd wahanol a fydd yn golygu newid mewn polisi. Gellir cynnwys newidiadau o’r 

fath yn ein cynlluniau busnes gwasanaeth.  

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les?  

7.1 Heb wneud Asesiad o Effaith ar Les y tro hwn ond byddwn yn cyfeirio ato wrth 

ddatblygu ein cynlluniau gweithredu.    

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1 Cynlluniau wedi’u gwneud ac yn parhau i gael eu datblygu mewn ymgynghoriad â’r 

gweithgor a swyddogion gwleidyddol ar draws y meysydd gwasanaeth.  Adborth 

cyhoeddus ar gynlluniau datblygu’r Cyngor i’w gael trwy ymgynghoriad ar-lein 

(21.01.20 – 25.02.20) a Chyfarfod Cyhoeddus i’w gynnal ar 25 Chwefror. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Mae’n debygol y bydd angen buddsoddiad sylweddol i fynd i’r afael â’r achosion a’r 

uchelgais a amlygwyd yn yr adroddiad hwn.   Er ei fod yn bwysig ein bod yn adnabod 

ac yn gwneud y mwyaf o adnoddau ariannol allanol mae’n debygol iawn y byddwn 

hefyd angen nodi a chlustnodi adnoddau Cyngor Sir Ddinbych. Wrth ystyried hynny 

mae cynnig i glustnodi £200k o arian parod (cyllid un-tro) o Gronfa Lliniaru’r Gyllideb 

er mwyn helpu i symud y gwaith o ddi-garbon net ac ecoleg bositif ymlaen wedi cael ei 

gynnwys yng Nghynigion y Gyllideb wedi’u hargymell gan y Cabinet i’r Cyngor. Bydd 

buddsoddiad canol a hirdymor pellach yn cael eu hystyried yn ystod y Broses Gyllideb 

ar gyfer 2021/22 a thu hwnt wrth wneud y gwaith o lunio manylion ar gynlluniau a 

chyllido. 

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i'w lleihau? 

10.1 Gweler Atodiad I.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

1a1.1 Er nad oes cais am benderfyniad wedi’i gyflwyno yn y papur hwn, mae Atodiad J yn 

rhoi disgrifiad cryno o'r cyd-destun deddfwriaethol ar gyfer rhaglenni di-garbon net ac 

ecoleg bositif.    


