
   

Newyddlen Newid Hinsawdd ac Ecolegol 

Rhifyn 002  Chwefror 2022 

Croeso i’r ail rifyn o’r Newyddlen Newid Hinsawdd ac Ecolegol 

i roi’r wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae Cyngor Sir 

Ddinbych yn ei wneud i ymateb i’r argyfwng newid hinsawdd 

ac ecolegol. 

Ym mis Gorffennaf 2019 datganodd Cyngor Sir Ddinbych Argyfwng Newid Hinsawdd ac 

Ecolegol.  Mewn ymateb, ac erbyn 31 Mawrth 2030, nod y Cyngor yw dod yn: 

• Gyngor di-garbon net 

• Gyngor ecolegol-gadarnhaol 

• Creu lleihad o 35% mewn allyriadau cadwyni cyflenwi  

Mae Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol 2021-22 i 2029-30 yn rhoi mwy o 

wybodaeth am y nodau hyn a’r tasgau yr ydym yn mynd i geisio eu cyflawni er mwyn 

cyrraedd nodau 2030.  Mabwysiadwyd y strategaeth hon yn ffurfiol gan y Cyngor ym mis 

Chwefror 2021. 
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Mae prosiectau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ledled Cyngor Sir Ddinbych er mwyn 

gyrraedd y nodau. Mae’r newyddlen hon yn arddangos rhywfaint o waith, prosiectau ac 

ymyraethau ardderchog sydd ar y gweill i leihau allyriadau carbon y Cyngor, cynyddu 

lefelau dal a storio carbon y Cyngor a gwella bioamrywiaeth fel rhan o Flwyddyn 1 y 

strategaeth ac i gyflawni ein nodau ar gyfer 2030. Nid yw pob prosiect yn cael ei grybwyll 

yn y newyddlen hon, er enghraifft y gwaith rhagorol a blaengar sy’n cael ei wneud ym 

meysydd teithio llesol a datgarboneiddio ein tai cyngor wrth gefn. 

 

Lleihau lefelau carbon mewn adeiladau  

Yn Ysgol Dinas Bran, Llangollen, mae paneli solar ffotofoltäig a goleuadau LED wedi 

cael eu gosod, hefyd mae’r rheolaethau gwresogi wedi cael eu huwchraddio er mwyn 

medru gosod y tymheredd fesul parth yn yr ystafelloedd dosbarth yn well. Bydd hyn yn 

creu gostyngiad o ryw 18% (72.6 tunnell) y flwyddyn mewn allyriadau carbon ar y safle ac 

yn dod ag allyriadau Ysgol Dinas Bran i lawr i lefel debyg i Ysgol Uwchradd y Rhyl sy’n 

ysgol fodern. Cafodd prosiect Ysgol Dinas Bran ei grybwyll gan Aelodau Seneddol yn San 

Steffan yn ystod cwestiynau’r Prif Weinidog. 
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Yn Theatr Pafiliwn y Rhyl, mae aráe ffotofoltäig 19.6 kW ar y to. Mae goleuadau LED yn 

cael eu gosod yn yr awditoriwm ac mae’r prosiect yn cynnwys uwchraddio’r bwyler a’r 

system wresogi ac awyru. Bydd y mesurau hyn yn creu lleihad o ryw 30% (173.2 tunnell) y 

flwyddyn mewn allyriadau carbon. 

 

 

Bydd y prosiect sydd ar y gweill yn Ysgol Gynradd Betws Gwerfil Goch yn dangos beth 

y gellir ei gyflawni ar safleoedd sydd heb eu cysylltu â’r rhwydwaith nwy. Mae’r bwyler 

olew yn cael ei newid am Bwmp Gwres o'r Awyr yno. I ategu hyn bydd paneli solar 

ffotofoltäig yn cael eu gosod ar y to a bydd gan yr ysgol fatri storio ynni. Bydd y prosiect 

hwn yn creu lleihad o ryw 7 tunnell o allyriadau carbon y flwyddyn. 
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Gostwng carbon mewn cludiant  

Mae’r cynllun peilot Tacsis Trydan yn rhoi cyfle i yrwyr tacsis trwyddedig yn Sir 

Ddinbych roi cynnig ar yrru tacsis trydan gyda mynediad i gadeiriau olwyn, am 30 diwrnod 

er mwyn iddynt gael gweld buddion ariannol ac amgylcheddol cerbydau dim allyriadau. 

Mae’r cynllun peilot yn cael ei redeg tan ddiwedd Mawrth 2022 ym Mhrestatyn a’r Rhyl. 

Cafodd y cynllun ei ddangos ar newyddion 6.30pm BBC Wales yn y cyfnod yn arwain at 

COP26 ym mis Tachwedd 2021. 

 

 

Mae pwyntiau gwefru Cerbydau Trydan ar gyfer y cyhoedd yn mynd i gael eu gosod 

mewn wyth o feysydd parcio cyhoeddus a redir gan y cyngor yn Ninbych, Llanelwy, 

Llangollen, Rhuthun, Prestatyn a’r Rhyl. Disgwylir y byddant ar gael i’w defnyddio yng 

ngwanwyn 2022. 
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Y gwanwyn yma rydym hefyd yn gosod pwyntiau gwefru yn nifer o’n swyddfeydd a’n 

depos i’n helpu i newid ein cerbydau fflyd am rai trydan. Rhagwelir y bydd newid 30 o 

geir/faniau bach am rai trydan yn creu gostyngiad o 30.74 tunnell  o allyriadau CO2 y 

flwyddyn.  
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Lleihau carbon mewn gwastraff  

Yn haf 2021 agorwyd y Siop Canolbwynt Ailddefnyddio ym mharc gwastraff ac ailgylchu 

y Rhyl. Mae’r siop yn helpu i atal tecstilau, trugareddau, dodrefn ac eitemau bach trydanol 

rhag mynd i’r system wastraff a chynyddu nifer yr eitemau sy’n cael eu hailddefnyddio. 

 

 

Gostwng carbon yn y gadwyn gyflenwi 

Eleni rydym wedi bod yn profi dulliau gweithredu a rhedeg cynllun peilot i werthuso data 

carbon fel rhan o drefniadau caffael nwyddau a gwasanaethau. Mae hyn yn cynnwys 

geiriad safonol mewn dogfennau tendro ynglŷn â’r argyfwng hinsawdd ac ecolegol a 

ddatganwyd gan y Cyngor, ac yn gofyn i gyflenwyr gyflwyno data perfformiad carbon wrth 

dendro ac yn flynyddol wedi hynny. 
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Dal a Storio Carbon 

Bydd Meithrinfa Goed y Sir, a grëwyd yn Llanelwy, yn darparu hyd at 5,000 o goed ifanc 

sy’n tarddu o’r ardal leol bob blwyddyn i’w plannu ledled y sir. Bydd hyn yn lleihau 

allyriadau’r gadwyn gyflenwi trwy beidio â phrynu coed o rannau eraill o’r DU, yn ogystal â 

chyfrannu at ddal a storio carbon. Bydd tyfu a phlannu coed sy’n tarddu o’r ardal leol yn 

cynyddu bioddiogelwch trwy leihau’r risg o ledaenu clefydau yn sylweddol e.e. clefyd coed 

ynn. Bydd hefyd yn arwain at welliant ecolegol gan y bydd y feithrinfa goed yn cynhyrchu 

coed cynhenid sy’n tarddu o’r ardal leol gan gynnwys rhywogaethau megis y boplysen 

ddu, sy’n brinnach na’r Panda Mawr. Hefyd mae gwaith yn cael ei wneud i hadu hadau 

blodau gwyllt. 

Mae safle Meithrinfa Goed y Sir wedi’i lunio fel lleoliad arddangos i ddysgu, e.e. system 

ddraenio gynaliadwy (SuDS). Mae’r llun yn dangos dau dwnnel polythen gyda choeden 

dderwen ifanc o’u blaen. Credwn fod yr ail-dyfiant naturiol hwn wedi cael ei helpu gan 

sgrech y coed a welwyd yn yr ardal. 
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Mae’r Cyngor yn gwneud cynnydd gyda chreu coetiroedd mewn pedwar safle yn ein 

perchnogaeth yn y Rhyl, Dyserth a Rhuthun. Bydd dros 14 hectar o goetir llydanddail yn 

cael ei greu a fydd yn cyflawni o leiaf 20% o orchudd canopi coed.  Bydd llawer o’r tir sy’n 

weddill yn cael ei droi yn laswelltir niwtral neu galchaidd. Bydd y coetir yn cynnwys pyllau, 

ystafelloedd dosbarth awyr agored, seddi ac elfennau ecolegol megis blychau adar / 

ystlumod a physt tylluanod. Rhagwelir y byddant yn dal a storio tua 76 tunnell o garbon ar 

ôl 20 mlynedd. 

 

Ecolegol Gadarnhaol 

Erbyn hyn rydym yn rheoli 58 o ddolydd blodau gwyllt sydd oll yn cyfrannu at gyflawni 

ein huchelgeisiau ar gyfer cyfoethogi’r amrywiaeth o rywogaethau sydd gennym. Mae’r 

safleoedd hyn, ynghyd â’n 11 o warchodfeydd natur ar ochr y ffordd, yn cyfrannu at bron i 

20 hectar (sydd gyfwerth â 30 o gaeau pêl-droed) o gynefin blodau gwyllt brodorol yn Sir 

Ddinbych. Ar ôl dim ond blwyddyn o newid rheolaeth yn y safleoedd hyn, rydym wedi 

cofnodi sawl tegeirian brych yn Stryd y Brython, Rhuthun, yn ogystal â phigl a maglys 

amrywedd mewn dau o’n safleoedd ym Mhrestatyn. Nid oes erioed gofnod wedi bod o’r 
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maglys amrywedd yng Nghymru ac mae’r pigl yn blanhigyn dan fygythiad sylweddol ac ar 

restr goch Prydain Fawr ac ond wedi cael ei gofnodi 18 o weithiau yn Sir Ddinbych dros y 

116 o flynyddoedd diwethaf.  

Mae’r prosiect hwn hefyd yn cyfrannu at statws Cyfeillgar i Wenyn y Cyngor, y 

cofrestrwyd arno yn 2018, gyda’r nod o gefnogi adferiad gwenyn a pheillwyr eraill.  

Dyluniwyd y gwaith celf ar yr arwyddion gan ddisgybl o Sir Ddinbych. 

Mae’r prosiect dolydd blodau gwyllt bellach yn cynnwys safleoedd ym Mhrestatyn, Y Rhyl, 

Gallt Melyd, Rhuddlan, Dyserth, Rhewl, Dinbych, Henllan, Nantglyn, Llanferres, 

Llanrhaeadr, Pwllglas, Rhuthun, Corwen, Cynwyd a Llangollen.  
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Newid Ymddygiad 

Mae Newid Ymddygiad yn sylfaen i’n holl waith i ostwng lefelau carbon, cynyddu lefelau 

dal a storio carbon a gwella bioamrywiaeth er mwyn bod yn Gyngor Carbon-Sero Net ac 

Ecolegol Gadarnhaol erbyn 2030. 

Fel sefydliad, rydym wedi buddsoddi mewn hyfforddiant Llythrennedd Carbon. Mae 

cyfanswm o 206 o ddysgwyr wedi cwblhau hyfforddiant undydd achrededig Llythrennedd 

Carbon, gan gynnwys Cynghorwyr, Prif Swyddog Gweithredol, Uwch Reolwyr, Rheolwyr 

Canol a Rheolwyr Prosiect. Mae gennym hefyd fodiwl e-ddysgu ‘Cyflwyniad i Newid 

Hinsawdd’. Erbyn diwedd mis Medi 2021, roedd 252 o swyddogion wedi cwblhau’r modiwl 

e-ddysgu hwn o bob rhan o’r cyngor, gan gynnwys staff / athrawon mewn ysgolion. Mae 

ein hymrwymiad i hyfforddi staff ar y pwnc hwn wedi cael ei gydnabod gan y Prosiect 

Llythrennedd Carbon. Ym mis Medi 2021, dyfarnwyd statws Efydd i’r Cyngor gan y 

Sefydliad Llythrennedd Carbon.   
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Mae rhan o’r gwaith ar Newid Ymddygiad yn ymwneud â chyfathrebu rheolaidd yn 

fewnol. Mae hyn yn cynnwys tudalennau ar y fewnrwyd, dolen ar dudalen flaen y 

fewnrwyd a’r wefan gorfforaethol, ymddangos yn rheolaidd mewn negeseuon e-bost 

dyddiol i staff ac ar faneri mewngofnodi systemau TG. Rhoddwyd cyhoeddusrwydd i 

addewidion staff yn ystod COP26 gan gynnwys yr addewid hon gan ein Prif Swyddog 

Gweithredol, a oedd yn darparu enghraifft dda o sut mae newid ymddygiad yn cyfrannu at 

gyrraedd y nod o fod yn Gyngor Carbon-sero Net ac Ecolegol Gadarnhaol erbyn 2030. 

 

Cynigodd y tîm Newid Hinsawdd weithdai dwy awr yn Niwrnodau Cwrdd i Ffwrdd 

Gwasanaethau. Roedd y gweithdai yn edrych yn fanwl ar sut i gysylltu’r argyfwng 

hinsawdd ac ecolegol gyda meysydd gwasanaeth a chanfod lle y gall staff/timau gyfrannu.  

Newidiadau ymarferol sydd wedi deillio o’r rhain yw syniad Tîm Sir Ddinbych yn Gweithio: 

sef ailddefnyddio beiciau wedi’u hailbrosesu gan yr Heddlu i’w rhoi i unigolion er mwyn 

teithio i gyfweliadau am swyddi ac i gyrraedd y gwaith. 

Bu i ni redeg ymgyrch ymgysylltu ddwys yn ystod pythefnos Cynhadledd COP26 y 

Cenhedloedd Unedig ar Newid Hinsawdd a gynhaliwyd yng Nglasgow ym mis Tachwedd 

2021. Cafwyd gweminarau cyhoeddus, ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol a darparwyd 

Adnodd COP26. 
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Yn ein Brecwast Busnes ar-lein daeth siaradwyr o Gyngor Busnes Mersi a’r Ddyfrdwy 

Gogledd Cymru, Ystâd Rhug, Sw Môr Môn a chwmni Celtic Financial Planning Ltd at ei 

gilydd.  

 

“Braf gweld awdurdodau lleol yn gweithio’n rhagweithiol gyda busnesau.” 

Bu i ni gynnal gweminar gyhoeddus ar y pwnc ‘Bod yn Gymuned Carbon-sero’. Roeddem 

yn hynod falch o groesawu siaradwyr o Ganolfan y Dechnoleg Amgen, Cyfeillion y Ddaear 

ac Eco Eglwysi Llanelwy i sôn am eu gweithgareddau.  

“..diddorol iawn ac wedi’i drefnu’n dda.” 

“Teimlwn fod awyrgylch cyffredinol y digwyddiad (er ei fod ar-lein), y cyfnewid syniadau, ac 

adroddiadau am weithredoedd ar y cyd yn galonogol iawn ac yn tawelu’r meddwl - yn yr 

ystyr bod diddordeb cyffredin i symud tuag fod yn ddi-garbon.” 

 

Yn ein hymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol yn ystod COP26, rhannwyd gwybodaeth 

a hyrwyddwyd gwaith y cyngor ar newid hinsawdd ac ecolegol bob dydd ar sail themâu 

COP26. Roedd y negeseuon yn cynnwys gwybodaeth am Gynllun Amddiffyn Rhag 

Llifogydd ar Arfordir Dwyrain y Rhyl, prosiect Passivhaus Dinbych, ein fflyd o gerbydau 

trydan a’n cynllun peilot tacsis trydan, prosiect gwyrdd Ysgol Dinas Bran, prosiect 

bioamrywiaeth dolydd blodau gwyllt, fideo COP26 Ysgol Bro Cinmeirch. Roedd y lefelau 

ymgysylltu yn uchel a chafodd y mwyafrif o’r negeseuon eu gweld dros 1,000 o weithiau. 
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Darparwyd adnodd dwyieithog ar ffurf PDF 

gyda  gwybodaeth am COP26 a syniadau 

am weithgareddau addysgol i ysgolion. 

Mae ysgolion wedi bod yn rhannu eu 

gwaith dros y cyfryngau cymdeithasol a 

thrwy e-bostio’r tîm Newid Hinsawdd. Y 

gweithgareddau a gynhaliwyd oedd posteri 

newid hinsawdd yn Ysgol Cefn Meiriadog, 

trafodaethau dosbarth am COP26 yn Ysgol 

Pen Barras, a gwaith am daith bwyd gan 

Ysgol y Faenol yn eu siop Co-op lleol. 

Tynnwyd sylw at hyn ar gyfrif Twitter 

archfarchnad Co-op. 

 

 

Am fwy o wybodaeth, gweler Newid hinsawdd ac ecolegol | Cyngor Sir Ddinbych 

(denbighshire.gov.uk) 

Sut i gymryd rhan: Mewngofnodwch neu cofrestrwch ar gyfer Y Panel  ar Sgwrs y Sir er 

mwyn cymryd rhan a chael y newyddion diweddaraf  am newid hinsawdd ac ecolegol a 

gwybodaeth am ymgynghori. 

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/iechyd-yr-amgylchedd/newid-hinsawdd-ac-ecolegol/newid-hinsawdd-ac-ecolegol.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/iechyd-yr-amgylchedd/newid-hinsawdd-ac-ecolegol/newid-hinsawdd-ac-ecolegol.aspx
https://countyconversation.denbighshire.gov.uk/kms/news.aspx?strTab=PublicEntry

