Mynd i’r afael â’r
argyfyngau
hinsawdd a natur
Yr hyn a olyga Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol
2020 i Awdurdodau Lleol

Pam mae angen i ni newid ein hymagwedd er mwyn mynd i’r afael â’r
argyfyngau hinsawdd a natur?
Ystadegau a Thueddiadau:
Mae allyriadau yng Nghymru
wedi gostwng o 31% ers 1990
ond mae angen iddynt ostwng
yn ddramatig yn y
degawd nesaf – y
targed newydd yw
63% erbyn 2030.
Cynhesu byd-eang mwy na thebyg
fydd yr achos mwyaf dros
ddifodiant rhywogaethau yn y
ganrif hon – gallai cynnydd
cyfartalog o 1.5°C roi 20-30% o
rywogaethau mewn perygl o
ddiflannu, tra bydd cynhesu o 2°C
neu fwy yn golygu y
bydd y mwyafrif o
ecosystemau’n ei
chael hi’n anodd goroesi.

Mae’r pum prif berygl byd-eang i
gyd yn amgylcheddol.

Felly, beth sy’n newid?
Toesen Cymru (Cymru 2020)

Yng Nghymru, mae gennym y ddeddfwriaeth a’r polisïau i sicrhau dull mwy
cynaliadwy o weithio.
Mae Deddf yr Amgylchedd yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus
ymroi i gynnal a gwella bioamrywiaeth ac wrth wneud hynny, hybu cydnerthedd
ecosystemau. Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi caniatâd i
gyrff cyhoeddus roi cynnig ar ddatrysiadau newydd a gweithio mewn ffordd fwy
eofn a mwy integredig i ddatrys heriau cymhleth fel y newid yn yr hinsawdd a
cholli bioamrywiaeth.
Cymru oedd y wlad gyntaf i ddatgan argyfwng hinsawdd yn 2019 ac ers hynny
mae wedi datgan ei huchelgais i arwain ym maes datgarboneiddio.
Ym mis Chwefror, gosododd Llywodraeth Cymru reoliadau o flaen y Senedd, sy’n
ymrwymo Cymru i dargedau allyriadau sero-net erbyn 2050, fel ymateb i Gyngor
Pwyllgor Newid Hinsawdd y DU. Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi mynegi
uchelgais i gyrraedd sero-net cyn 2050.

Mae Toesen Cymru Oxfam yn dangos nad yw Cymru’n byw o
fewn ei therfynau amgylcheddol (sef ymyl allanol y doesen),
nac yn cyflawni ei nodau economaidd-gymdeithasol (yr ymyl
fewnol).

Mae natur yn dirywio'n fyd-eang ar gyfraddau digynsail yn hanes
dynol ryw. Mae bioamrywiaeth wedi gweld gostyngiad cyffredinol
o 60% mewn rhywogaethau ledled y byd ers 1970.

Mae lefelau carbon deuocsid
2
atmosfferig (CO ) wedi cyrraedd
414 ppm - y lefelau uchaf a welwyd
yn hanes dynol ryw.

Mae pandemig COVID-19 bellach wedi rhoi cyfle i ni ailfeddwl am y ffordd yr
ydym yn gwneud pethau ac adeiladu'n ôl yn well mewn dull gwrdd a chyfiawn
sy'n mynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur, ynghyd â heriau eraill sy'n
wynebu ein cenedlaethau presennol a chenedlaethau'r dyfodol.
Yn 2020 sefydlodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Banel Datgarboneiddio i
gefnogi awdurdodau lleol yn eu hymdrechion datgarboneiddio, a chefnogi targed
sector cyhoeddus carbon niwtral erbyn 2030, yn benodol ym meysydd caffael,
trafnidiaeth, adeiladau a chynllunio defnydd tir.

Gweledigaeth ar gyfer Cymru a chenedlaethau’r dyfodol
Erbyn 2050 bydd Cymru wedi cyflawni ei
tharged o leihau allyriadau i sero-net, tra’n
cyfrannu i holl nodau llesiant cenedlaethol.
Bydd cenedlaethau'r dyfodol yn byw mewn
byd lle na fydd rhaid iddynt ofni eu dyfodol;
cymdeithas carbon-isel nad yw’n
gorddefnyddio nwyddau, a chanddi
allyriadau sero-net, ac nad yw'n cyfrannu at
effeithiau hinsawdd byd-eang.
Byddwn wedi gwrthdroi’r dirywiad yn ein
hamgylchedd naturiol bioamrywiol, wedi
datblygu gwell ymwybyddiaeth o'n
heffeithiau fel unigolion a sefydliadau a bydd
cenedlaethau'n dyfodol yn ecolegol
gydnerth, gydag ecosystemau iach, sy'n
cefnogi llesiant cymunedol.
Adrannau ar Ddatgarboneiddio a
Chymru Gydnerth yn Adroddiad
Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

Sut fedr y weledigaeth hon gyfrannu at y 7 nod llesiant?
Cymru Lewyrchus

Cymru sy’n Gyfrifol
ar lefel Byd-eang
Twf a sgiliau i godi pobl allan o dlodi tra’n gwella
iechyd a'r amgylchedd
Bydd gan Gymru rwydwaith natur ddaearol a
morol sy'n arwain y byd
Ni fydd Cymru’n cyfrannu at allyriadau byd-eang
Bydd cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol yn
eco-lythrennog
Cymru Iachach
Bydd aer, dŵr a phridd yn lanach a
byddwn yn iachach
Bydd mynediad i fannau gwyrdd yn
gwella iechyd meddwl a chorfforol
Bydd bwyd organig sy’n cael ei dyfu’n
lleol yn cadw pobl yn iachach

Cynhyrchu ynni hunangynhaliol a diwydiant carbon isel, gydag ‘economi gwyrdd’ cynyddol mewn ynni
adnewyddadwy, technolegau a sgiliau gwyrdd, ac adferiad natur
Pwysigrwydd amgylchedd bioamrywiol yn rhan annatod o holl feysydd gwaith a’r broses o wneud
penderfyniadau
Swyddi o ansawdd da wedi eu paratoi i fod yn addas ar gyfer economi carbon isel byd-eang

Cymru â diwylliant bywiog lle
mae’r Gymraeg yn ffynnu
Bydd ailgysylltu â natur trwy gyfleoedd diwylliannol yn annog
gweithredu ar yr hinsawdd
Troi lleoedd diffaith a segur yn barciau sy'n defnyddio diwylliant
fel mecanwaith i fynd i'r afael â’r newid yn yr hinsawdd
Bydd yn fwriad gan bartneriaethau diwylliannol traws-sector i
anelu at adfer ecosystemau ‘Cymru’, gan gynyddu eu
cydnerthedd

Mynd i’r afael ag
argyfyngau
hinsawdd a natur

Cymru sy'n
Fwy Cyfartal
Bydd newid teg a chyfiawn i economi carbon isel yn
lleihau anghydraddoldeb ac yn sicrhau bod neb yn
cael ei adael ar ôl
Bydd tlodi tanwydd yn cael ei ddileu a bydd pob
adeilad newydd yn ddi-garbon a, lle bo hynny'n
bosibl, yn cynhyrchu eu trydan a'u gwres eu hunain
Bydd pawb yn gallu cyrchu man gwyrdd a chysylltu â
natur

Cymru Gydnerth

Cymru o Gymunedau
Cydlynus
Bydd pobl yn gweithio gyda'i gilydd i helpu adferiad natur a
gwella eu hardaloedd lleol
Bydd trefi a dinasoedd yn cael eu cynllunio o amgylch pobl,
nid cerbydau ac ni fydd angen i bobl deithio'n bell i gael
mynediad i nwyddau, gwasanaethau a chyfleoedd gwaith
Bydd cyrchu man gwyrdd yn gwella llesiant cymunedol

Bydd colli bioamrywiaeth yn cael ei wrthdroi a bydd ein natur a'n hadnoddau'n cael eu
gwarchod
Bydd adfer a chreu cynefinoedd yn cynyddu bioamrywiaeth a hefyd yn dal a storio carbon
Bydd mwy o ymwybyddiaeth o'n heffaith ar yr amgylchedd a bydd camau gweithredu ar ar
y gweill i fynd i'r afael â'r rhain
Bydd datrys materion yn ymwneud â llifogydd a’r newid yn yr hinsawdd yn seiliedig ar natur

Adferiad Gwyrdd a Chyfiawn
Mae pandemig Covid-19 wedi datgelu anghydraddoldebau strwythurol dwfn yn ein heconomi a'n cymdeithas yn cynnwys tlodi cyflog,
anghydraddoldebau iechyd, gwahaniaethau hiliol, tlodi bwyd, ansicrwydd swyddi ac anghydbwysedd mewn ansawdd tai. Ar yr un pryd
mae dirywiad hinsawdd ac ecolegol yn gwaethygu, ac rydyn ni mewn perygl o beri i’r holl heriau hyn waethygu os awn yn ôl i'r ffordd yr
oedd pethau.

Mae adferiad Cymru yn dilyn y pandemig yn gyfle i weithredu newid ac adeiladu’n ôl yn well; dyna pam rwyf wedi
creu cynllun 5 pwynt tuag at adferiad gwyrdd a chyfiawn i Gymru’n dilyn Covid-19:
Buddsoddi mewn sgiliau a
hyfforddiant i gefnogi'r newid i
ddyfodol gwell, gan greu swyddi
newydd gwyrddach.
Buddsoddi mewn natur a blaenoriaethu cyllid a
chefnogaeth ar gyfer adfer cynefinoedd a
bywyd gwyllt graddfa fawr, creu a chysylltedd
ledled Cymru – yn cynnwys ar gyfer
amddiffynfeydd llifogydd naturiol i weithredu'r
goedwig genedlaethol newydd, a sicrhau bod
rheoli defnydd tir ac
amaethyddiaeth yn
cynorthwyo cadwyni bwyd
lleol a dosbarthu diogel.
Buddsoddi mewn ffyrdd gwell o gysylltu
a symud pobl trwy wella cysylltedd
digidol, teithio llesol a thrafnidiaeth
gyhoeddus.

Buddsoddi yn niwydiannau a thechnolegau'r
dyfodol, a chefnogaeth i fusnesau a fydd yn
helpu Cymru i arwain y chwyldro
carbon isel a chloi cyfoeth a swyddi
i ardaloedd lleol gyda buddsoddiad
yn yr economi sylfaenol.
Datblygu pecyn ysgogiad economaidd sy'n
arwain at greu swyddi ac sy’n cefnogi
datgarboneiddio cartrefi, trwy
adeiladu tai fforddiadwy carbon
isel newydd a buddsoddi mewn
rhaglen genedlaethol i wella
effeithlonrwydd ynni cartrefi presennol.

Gwasanaeth Natur Cenedlaethol
Mae’r Gwasanaeth Natur Cenedlaethol yn fframwaith i
sefydlu’n gyflym gyfleoedd newydd sy’n canolbwyntio
ar y dyfodol ac o gwmpas sgiliau, swyddi ac adferiad
amgylchedd naturiol Cymru, tra hefyd yn alinio’n well y
mecanweithiau presennol sydd ar y gweill.
Rwyf wedi argymell bod Llywodraeth Cymru’n ceisio
darparu Gwasanaeth Natur Cenedlaethol i ymateb i’r
argyfyngau natur a hinsawdd a helpu i fynd i'r afael â
chanlyniadau economaidd a chymdeithasol
(cyfiawnder) y pandemig. Byddai'n gwneud hyn trwy
uwchsgilio ac ehangu'r gweithlu gyda bywoliaethau o
ansawdd da mewn sector y dangosir bod ganddo
botensial sylweddol i greu swyddi fel rhan o adferiad
gwyrdd a chyfiawn.

Beth allwch chi ei wneud i gyfrannu at y weledigaeth hon?
Dylai Awdurdodau Lleol wneud y canlynol:
Cymryd camau brys i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a natur gyda'n gilydd.
Adfer coedwigoedd a mawndir a chymryd dull defnydd tir mwy cynaliadwy i amddiffyn natur.
Nodi ffyrdd, gan gynnwys technoleg, i helpu i gysylltu pawb â natur.
Dangos sut rydych chi'n gweithredu Cynllun Addasu Hinsawdd Cymru.
Adeiladu adeiladau a chartrefi di-garbon ac ôl-ffitio adeiladau a chartrefi presennol.
Hyrwyddo a chymell atebion unigol i gefnogi newid ymddygiad.
Defnyddio daliadau tir i gynyddu gwerth bioamrywiaeth i'r eithaf.
Ei gwneud yn ofynnol i adeiladu dim gwastraff, a lleihau allyriadau, trwy brosesau caffael.
Blaenoriaethu cynlluniau teithio cynaliadwy a gweithredol lleol.
Cefnogi mentrau lleol ar stiwardiaeth tir ar gyfer prosiectau bioamrywiaeth ac ynni adnewyddadwy.
Cydweithio â chyrff cyhoeddus eraill a chyrff anllywodraethol amgylcheddol i gyfuno arbenigedd
ecolegol a gwneud penderfyniadau.
Cynyddu dealltwriaeth o'r amgylchedd naturiol ymhlith staff. Sicrhau a blaenoriaethu hyfforddiant carbon ac eco-lythrennedd ar gyfer yr holl aelodau etholedig ac
uwch swyddogion.
Dilyn egwyddorion yr economi gylchol ac integreiddio hyn â meysydd fel datblygu sgiliau, arloesi, yr amgylchedd naturiol, deunyddiau lleol ac arbed arian.
Defnyddio tystiolaeth gadarn, fel Datganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol Cymru, asesiadau i-tree a chyfrifo cyfalaf naturiol, i lywio'r broses o wneud penderfyniadau a
datblygu cynlluniau a pholisïau, gan ddangos sut rydych chi'n buddsoddi mewn natur.
Cyflawni cynnydd o flwyddyn i flwyddyn mewn seilwaith gwyrdd a glas bioamrywiol, gorchudd canopi coed, ac atebion sy'n seiliedig ar natur.
Gweithredu ar yr effeithiau ar iechyd sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd, yn enwedig yr effaith anghymesur ar y rhai mwyaf agored i niwed.
Sicrhau bod pob penderfyniad, gan gynnwys buddsoddiadau cronfa bensiwn, yn gydnaws â'r argyfwng hinsawdd.
Cyflymu camau ar leihau allyriadau er mwyn helpu i gyrraedd targedau carbon newydd Cymru trwy fapio’r ardaloedd y mae gennych reolaeth drostynt ac sydd â’r
allyriadau mwyaf a chynllunio i’w lleihau.
Dylai twf rhanbarthol a bargeinion dinas Cymru ddangos sut mae buddsoddiadau yn lleihau allyriadau carbon yn gyffredinol ac yn cyfrannu at amcanion llesiant lleol.
Dangos sut rydych yn gweithredu Cynllun Morol Cymru ’a’r Datganiad Ardal forol (lle bo’n berthnasol).
*Dim ond yr argymhellion sydd fwyaf perthnasol i'ch gwaith chi a'ch tîm yw’r rhain. Mae mwy o argymhellion wedi'u cynnwys yn yr Adrannau ar Gymru Gydnerth a Datgarboneiddio Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol, yr
hoffech edrych arnynt o bosibl.

Adnoddau ac offer defnyddiol, a fedru eich helpu i ddilyn yr
argymhellion hyn:
Adroddiad unwaith
mewn pum
mlynedd, yn
amlinellu asesiad y
Comisiynydd o'r
cynnydd a wnaed
yng ngweithrediad y
Ddeddf o fewn y
cyfnod adrodd.

Mae’r Adroddiad
Sefyllfa Byd Natur
2019 yr RSPB yn rhoi
crynodeb o fywyd
gwyllt yng Nghymru a
chanfyddiadau
allweddol eu
hymchwil.

Mae Zero Carbon
Britain: Rising to the
Climate Emergency
yn archwilio’r modd
y gallwn gyflawni’r
hyn sydd ei angen.
Mae’r senario’n
disgrifio cyfnod
terfynol posibl yn y
dyfodol, lle mae'r
DU wedi ymateb i
heriau'r 21ain ganrif.

Cyfranogodd IPCC ac
IPBES mewn gweithdy
rhithwir pedwar
diwrnod i archwilio'r
synergedd a'r
cyfaddawdu rhwng
amddiffyn
bioamrywiaeth a lleddfu
ac addasu’r newid yn yr
hinsawdd. Mae'r
adroddiad hwn yn
manylu ar ganfyddiadau
a chanlyniadau'r
gweithdy.

Ym mis Rhagfyr
2020, lluniodd
Pwyllgor y DU ar
Newid Hinsawdd
ddau adroddiad
gyda chyngor i
weinidogion ar
dargedau hinsawdd
Cymru rhwng nawr
a 2050, ac asesiad
o’r cynnydd ar
wnaed ar leihau
allyriadau hyd yma.

Mae ‘Ail Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau
Naturiol 2020’ Cyfoeth Naturiol Cymru’n
edrych ar reoli cynaliadwyedd adnoddau
naturiol Cymru ac effaith Cymru ar y Byd.
Efallai yr hoffech chi hefyd edrych ar
Ddatganiadau Ardal Cyfoeth Naturiol
Cymru.

Mae Llywodraeth
Cymru’n amlinellu
eu 3 blaenoriaeth ar
gyfer rheoli
adnoddau naturiol
a'r hyn y byddant yn
ei wneud i'w
cefnogi.

Adolygiad byd-eang
annibynnol yw hwn
ar Economeg
Bioamrywiaeth a
gomisiynwyd gan
Drysorlys EM. Mae'r
adroddiad yn galw
am newidiadau yn y
ffordd yr ydym yn
meddwl, yn
gweithredu ac yn
mesur llwyddiant
economaidd i
amddiffyn a gwella
ein ffyniant a'r byd
naturiol.

Cysylltiadau defnyddiol i'ch cefnogi chi i ddilyn yr argymhellion hyn:

