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Beth yw diben y  
ddogfen hon?
Mae’r ddogfen hon yn cynnwys y sylfeini er mwyn  
helpu sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru  
i greu achosion busnes ar gyfer mynd i’r afael â newid  
yn yr hinsawdd.

Mae’r sector cyhoeddus yng Nghymru yn cynnwys 
llywodraeth ganolog, llywodraeth leol a  
chorfforaethau cyhoeddus.

Yn y tair adran gyntaf, rydym yn cyflwyno’r achos 
strategol hirdymor dros weithredu ac yn cynorthwyo 
sefydliadau i asesu’r peryglon a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r 
sector cyhoeddus yn sgil newid yn yr hinsawdd.

Nod y bedwaredd adran yw helpu sefydliadau’r sector 
cyhoeddus i ofyn y cwestiynau cywir er mwyn datblygu  
a theilwra achos busnes dros fynd i’r afael â newid  
yn yr hinsawdd.

Beth yw cynnwys y ddogfen?
1. Eich cyfraniad unigryw chi 

Pam mae disgwyl i sefydliadau sector cyhoeddus 
ddangos arweiniad ar newid yn yr hinsawdd 

2. Beth ddylech chi ei wybod 
Effeithiau’r hinsawdd, barn y cyhoedd a’r polisïau a’r 
deddfwriaethau sydd wrth wraidd yr achos dros newid 

3. Cynllunio ar gyfer newid 
Manteision rheoli peryglon newid yn yr hinsawdd ac 
enghreifftiau llwyddiannus gan y sector cyhoeddus 

4. Cyflwyno’r achos dros newid 
Pa gwestiynau mae angen i sefydliad sector 
cyhoeddus eu gofyn er mwyn creu achos busnes 
pwrpasol, a sut i gyfuno’r wybodaeth allweddol sydd 
yn y ddogfen hon er mwyn dechrau llunio atebion.
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Eich cyfraniad 
unigryw chi
Y sector cyhoeddus 
sy’n cynllunio a 
rheoleiddio newid. 
Mae cael arweiniad ar newid yn yr hinsawdd 
gan y sector cyhoeddus yn bwysicach nag 
erioed. Bydd sut rydym ni’n ymateb i’r heriau 
sy’n gysylltiedig â hyn nawr yn penderfynu 
pa mor hyfyw fydd y sector cyhoeddus ac 
ar ein dyfodol ni i gyd yma yng Nghymru. 
Bydd penderfyniadau a wneir heddiw naill 
ai’n ddechrau ar gyfnod newydd o ddatrys 
problemau’n greadigol, o gydweithio a 
gweithio’n effeithlon, neu’n ein cloi ni ar 
lwybrau a ffyrdd pengoll hen ffasiwn a 
drutach yn y pen draw wrth geisio datblygu. 
Y perygl mewn gwirionedd yw bod parhau 
i weithredu fel arfer yn mygu’r potensial 
hwn ac yn bygwth trefniadau cyflenwi 
gwasanaethau allweddol.
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Yn y cyd-destun hwn, mae 
tymor byr yn golygu tymor 
hir i’r rhai sy’n gwneud 
penderfyniadau.
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Mae rhoi datblygu cynaliadwy wrth wraidd 
holl waith y sector cyhoeddus yn gyfle 
anferth, unwaith mewn oes, na ellir ei 
golli. Mewn sawl ffordd, mae newid yn yr 
hinsawdd, fel yr agwedd fwyaf argyfyngus ar 
ddatblygu anghynaliadwy, eisoes yn ganolog 
i ffrydiau gwaith hanfodol sy’n gofyn am 
ddulliau datrys problemau effeithiol gan 
y sector hwn, o iechyd a lles i gaffael, o 
seilwaith i ynni, o drafnidiaeth i wastraff.

Mae’n ymwneud â’r angen i leihau’n 
sylweddol ar ddefnydd ystâd y sector 
cyhoeddus o ynni uniongyrchol a’i allyriadau 
carbon ynghyd â’r allyriadau anuniongyrchol 
sy’n gysylltiedig â darparu gwasanaethau 
iechyd ac addysg. Mewn sawl achos, bydd 
hyn hefyd yn lleihau costau’n sylweddol. 
Mae’n ymwneud â mynd ati’n ddyfal i 
gynllunio ar gyfer newid, dylanwadu ar 
anghenion ynni’r dyfodol a rhagweld heriau 
o ran addasu i newid yn yr hinsawdd.

Mae cydnabod a mynd i’r afael â newid yn 
yr hinsawdd fel risg strategol yn rhywbeth 
rydym yn ei wneud eisoes, ond bod angen 
ei wneud yn well ac mewn modd mwy 
deallus. Nid dyma’r adeg i ddifaru – rydym 
yn buddsoddi’n ddeallus yn awr i wneud 
arbedion yn y dyfodol agos. Mae’n golygu 
ein bod yn gallu cynllunio i ddiogelu dyfodol 
Cymru, ac yn gallu ffynnu wrth wneud hynny.

Nawr yw’r amser i feddwl yn feirniadol wrth 
wneud pob penderfyniad ac ymrwymiad 
– gan gryfhau economi a chymdeithas 
Cymru. Mae sefydliadau’r sector cyhoeddus 
sydd eisoes yn cymryd camau i fynd i’r 
afael â newid yn yr hinsawdd yn gwybod 
bod y peryglon sylweddol a ddaw yn sgil 
peidio â gweithredu o gwbl yr un mor 
ddifrifol â manteision cael pethau’n iawn; 
a bod cael pethau’n iawn o fudd i bawb; 
yn economaidd, yn gymdeithasol ac yn 
amgylcheddol.

Mae’n rhaid i’r sector cyhoeddus fabwysiadu 
newid yn yr hinsawdd fel risg strategol, gan 
osod yr agenda ac arwain o’r blaen. Fel y rhai 
sy’n gyfrifol am gynllunio a rheoli newid, ein 
cyfraniad unigryw ni yw sicrhau bod Cymru’n 
ffynnu mewn dyfodol ansicr a chyfnewidiol.

Nid dyma’r adeg i ddifaru 
– rydym yn buddsoddi’n 
ddeallus yn awr i wneud 
arbedion yn y dyfodol agos.
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Beth ddylech 
chi ei wybod
Mae hyfywedd y sector cyhoeddus yn 
dibynnu ar ystyried newid yn yr hinsawdd 
fel risg strategol. Yr her yw y bydd angen i 
sefydliadau’r sector cyhoeddus leihau eu 
hallyriadau a pharatoi ar gyfer canlyniadau 
newid yn yr hinsawdd. Nid mater 
amgylcheddol yn unig yw mynd i’r afael 
ag effeithiau newid yn yr hinsawdd; mae’n 
ymwneud â diogelwch a chryfder hirdymor 
cymunedau ledled Cymru.

Mae llywodraeth ganolog 
a llywodraeth leol bellach 
yn sylweddoli bod yna 
gyfleoedd i leihau 
allyriadau carbon tra’n 
hyrwyddo diwydiant lleol  
a chreu swyddi.

IDEA (Asiantaeth Gwella a Datblygu 
Llywodraeth Leol)
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Disgwyliadau’r cyhoedd

Mae tystiolaeth yn dangos bod sectorau eraill yn 
disgwyl i sefydliadau sector cyhoeddus gydnabod 
yr heriau canlynol a mynd i’r afael â nhw:

•	 Y Gymuned Fusnes 
Yn ôl Dyfais Olrhain Newid yn yr Hinsawdd y CBI, 
mae diffyg arweiniad gan y sector cyhoeddus ar 
newid yn yr hinsawdd yn niweidio hyder busnesau 
a buddsoddwyr. (Ffynhonnell: Dyfais Olrhain 
Newid yn yr Hinsawdd y CBI, 2011)

•	 Cymdeithas Sifil 
Ar ôl clywed disgrifiad byr o’r term ‘Datblygu 
Cynaliadwy’, mae bron i dri chwarter o bobl yn 
cytuno y dylai fod yn rhan ganolog o’r broses o 
wneud penderfyniadau yng Nghymru (72%)  
gyda dim ond 4% yn anghytuno â hynny. 
(Ffynhonnell Canfyddiadau Arolwg Cynaliadwyedd 
Llywodraeth Cymru, 2011)

•	 Y Trydydd Sector 
Mae newid yn yr hinsawdd yn cyd-fynd yn gryf 
ag agenda cynaliadwyedd ehangach y trydydd 
sector yng Nghymru a bydd y sefydliadau hyn yn 
parhau i alw am gymorth a chamau gweithredu 
gan y sector cyhoeddus i gyflawni’r agenda hon. 
(Ffynhonnell: Addaswyd o Tasglu Trydydd Sector y 
DU ar Newid yn yr Hinsawdd)

Y ffactorau sy’n sbarduno polisi 
a deddfwriaeth
•	 Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd Llywodraeth 

Cymru – mae’r strategaeth yn ymrwymo 
pob sector i gyfrannu at darged Llywodraeth 
Cymru o leihau allyriadau 3% (mewn meysydd 
datganoledig cymwys) o 2011 ymlaen. Mae’r 
Strategaeth a’r Cynlluniau Cyflenwi sy’n cyd-fynd 
â hi yn nodi sut mae’r Llywodraeth yn bwriadu 
lleihau allyriadau yn y sector cyhoeddus a pharatoi 
ar gyfer canlyniadau hinsawdd.

•	 Cynllun Effeithlonrwydd Ynni y CRC – cynllun 
gorfodol ar gyfer defnyddio ynni’n fwy effeithlon 
a lleihau allyriadau mewn sefydliadau’r sector 
cyhoeddus a sector preifat mawr trwy ddefnyddio 
cymhellion economaidd ac enw da. Os yw 
sefydliadau’n methu lleihau eu hallyriadau, maent 
yn wynebu costau ynni uwch ac yn cael eu graddio 
yn erbyn sefydliadau eraill mewn tabl cynghrair 
perfformiad blynyddol.

•	 Paratoi ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd  
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei 
Chanllawiau Statudol ar Baratoi ar gyfer Hinsawdd 
sy’n Newid er mwyn helpu sefydliadau’r sector 
cyhoeddus i baratoi ar gyfer canlyniadau newid 
yn yr hinsawdd. Mae Llywodraeth Cymru am 
gynorthwyo sefydliadau’r sector cyhoeddus ac 
mae ganddi ddarpariaethau i ofyn i sefydliadau 
adrodd ar yr hyn maent yn ei wneud i baratoi ar 
gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd.

•	 Ardoll Newid yn yr Hinsawdd (CCL) – tâl ar 
ddefnyddio ynni i fusnesau a’r sector cyhoeddus 
a gyflwynwyd i annog defnydd effeithlon o ynni. 
Mae Cytundebau Newid yn yr Hinsawdd yn codi 
ardoll is ar sefydliadau sy’n defnyddio llawer o  
ynni os ydynt yn cyflawni targedau 
effeithlonrwydd ynni.

Y Dystiolaeth 
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http://www.cbi.org.uk/business-issues/energy-and-climate-change/
http://www.cbi.org.uk/business-issues/energy-and-climate-change/
http://new.wales.gov.uk/newsroom/sustainabledevelopment/2011/111207results/?lang=en
http://new.wales.gov.uk/newsroom/sustainabledevelopment/2011/111207results/?lang=en
http://www.green-alliance.org.uk/grea1.aspx?id=3702
http://www.green-alliance.org.uk/grea1.aspx?id=3702
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/climatechange/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/climatechange/?lang=en
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/emissions/crc_efficiency/crc_efficiency.aspx
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/climatechange/publications/preparingpart1/?lang=en
http://business.wales.gov.uk/bdotg/action/layer?site=230&topicId=1085295577
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Mae’r sector cyhoeddus 
eisoes yn agored i niwed
Mae’r sector cyhoeddus eisoes yn agored  
i dywydd eithafol ac yn debygol o ddioddef 
yn amlach wrth i’r hinsawdd newid. Bydd 
newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar bob 
sefydliad yn y sector cyhoeddus; bydd maint 
yr effeithiau’n dibynnu ar ffactorau fel 
gweithgareddau a lleoliad y sefydliad dan 
sylw.

Mae adolygiad o’r tywydd dros y deng 
mlynedd diwethaf yn dangos bod 
sefydliadau’r sector cyhoeddus eisoes yn 
agored i effeithiau tywydd eithafol. Fel 
rhan o’r prosiect addasu ‘Newid Hinsawdd, 
Newid Llefydd’, datblygodd Cyngor Sir y 
Fflint Broffil Effaith Hinsawdd Lleol. Roedd y 
Proffil yn nodi 84 achos o dywydd eithafol, 
15 ohonynt wedi effeithio’n sylweddol 
ar weithrediadau Cyngor Sir y Fflint (e.e. 
hamdden, priffyrdd, iechyd yr amgylchedd, 
gwasanaethau cymdeithasol) rhwng mis 
Ionawr 2003 a mis Mehefin 2008. Roedd 
y digwyddiadau hyn yn gysylltiedig â 62 o 
ddigwyddiadau tywydd eithafol; roedd y 
digwyddiadau a gafodd effaith sylweddol 
ar ddarpariaeth gwasanaeth y Cyngor 
yn ymwneud â glaw trwm gyda llifogydd, 
stormydd a gwyntoedd garw. Roedd y 
costau cyffredinol a briodolwyd i waith 
Cynnal a Chadw Adeiladau, Priffyrdd, 
a Draenio o ddigwyddiadau tywydd yn 
£9,680,427.20. Fodd bynnag, gan fod y 
data’n anghyflawn, nid yw’r ffigur hwn  
yn cynrychioli’r holl gostau.1

Mae’r sector 
cyhoeddus eisoes 
yn agored i dywydd 
eithafol ac yn 
debygol o ddioddef 
yn amlach wrth i’r 
hinsawdd newid.

1. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, “A Local Climate Impacts Profile (LCLIP) - Flintshire County Council”, 02 Awst 2010

http://www.wlga.gov.uk/english/archive-of-reports9/a-local-climate-impacts-profile-lclip-flintshire-county-council/
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Effeithiau hinsawdd 
uniongyrchol ar ein 
cymunedau ni 

Mae Rhagolygon Hinsawdd y DU 2009 yn 
dangos bod Cymru’n debygol o gael hafau 
poethach, sychach, gaeafau mwynach, 
gwlypach a mwy o dywydd eithafol. Bydd 
y prif effeithiau ar sefydliadau’r sector 
cyhoeddus yn cael eu hamlygu yn eu gallu 
i ddarparu eu gwasanaethau a’u gallu i 
sicrhau parhad eu busnes. 

Mae’r peryglon i’r sector cyhoeddus  
yn cynnwys:
•	 Darparu gwasanaethau (mae addasu 

yn fater gofodol, a chan fod y tywydd 
a’r hinsawdd yn lleol eu natur gyda 
chanlyniadau lleol, efallai y bydd yna 
fwy o bwysau ar wasanaethau yn ystod 
tywydd eithafol e.e. gwasanaethau 
cymdeithasol, y gwasanaeth tân ac ati)

•	 Trafferthion teithio (oherwydd bod y 
tywydd yn gwaethygu a fydd yn effeithio 
ar wasanaethau hanfodol a logisteg)

•	 Colli staff (oherwydd problemau 
teithio, cau ysgolion, amodau gwaith 
anghyfforddus)

•	 Methu â chyrraedd y gweithle (oherwydd 
llifogydd, amharu ar seilwaith fel colli 
cyflenwad ynni, dŵr, TG a chyfathrebu ac 
ati)

•	 Costau ariannol (trwy gostau 
uniongyrchol trwsio strwythurau, i gostau 
anuniongyrchol yn sgil gwasanaethau 
wedi’u hoedi mewn tywydd eithafol) 
 
 
 

 
 

Am ragor o wybodaeth ar effeithiau  
newid yn yr hinsawdd, ewch i: Newid yn  
yr Hinsawdd: ei effaith ar Gymru.

Bydd newid yn yr hinsawdd hefyd yn creu 
effeithiau anuniongyrchol – sgil-effeithiau 
ar sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r 
gwasanaethau maent yn eu darparu yn sgil 
digwyddiadau byd-eang a allai effeithio 
ar Gymru hefyd. Maent yn yn cynnwys 
newidiadau o ran diogelwch a chyflenwad 
bwyd, bygythiadau neu oblygiadau i 
sefydlogrwydd gwleidyddol, a newid 
patrymau mudo.

Bydd y prif effeithiau 
ar sefydliadau’r 
sector cyhoeddus yn 
cael eu hamlygu yn 
eu gallu i ddarparu 
eu gwasanaethau 
a’u gallu i sicrhau 
parhad eu busnes.
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http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/091101climateimpactsen.pdf
http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/091101climateimpactsen.pdf
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Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau’r sector cyhoeddus eisoes yn 
lleihau allyriadau. Mae’r 22 awdurdod unedol, a’r gwasanaeth 
tân ac achub ac Awdurdodau Parciau Cenedlaethol, wedi 
llofnodi Ymrwymiad Cymru Ynghylch Newid yn yr Hinsawdd.

Mae disgwyl i sefydliadau sector cyhoeddus gyfrannu at 
gyflawni’r targed cenedlaethol o sicrhau 3% o ostyngiad mewn 
allyriadau. Mae llawer o sefydliadau eisoes yn cyfrannu at hyn 
trwy nodi a gweithredu ar ‘fanteision’ lleihau allyriadau trwy 
leihau gwastraff ac arbed ynni. Caiff y camau gweithredu 
hyn eu hwyluso hefyd gan enw da a chymhellion ariannol yr 
Ymrwymiad Lleihau Carbon (CRC).

Er bod lefelau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn y sector cyhoeddus 
yn gymharol isel o gymharu â sectorau eraill, mae gan y sector 
gyfraniad pwysig i ddangos arweiniad, datblygu a rhannu 
arferion da, a bod yn esiampl i sefydliadau eraill. Mae camau i 
leihau allyriadau yn cynnwys:

•	 Gwella effeithlonrwydd ynni mewn adeiladau
•	 Prynu cyfarpar sy’n defnyddio ynni’n effeithlon
•	 Dulliau gyrru deallus neu ddefnyddio cerbydau sy’n defnyddio 

ynni’n fwy effeithlon neu gerbydau trydan
•	 Diffodd technoleg a chyfarpar, fel cyfrifiaduron a pheiriannau 

argraffu pan na fyddant yn cael eu defnyddio
•	 Diffodd goleuadau mewn ystafelloedd pan na fyddant yn cael 

eu defnyddio
•	 Beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus
•	 Lleihau gwastraff ym mhob maes e.e. wrth gynllunio 

adeiladau a thrwy ailgylchu mwy
•	 Defnyddio ffynonellau ynni adnewyddadwy fel paneli solar a 

thyrbinau gwynt i bweru gweithrediadau

Sut mae lleihau 
allyriadau’n 
berthnasol i’r sector 
cyhoeddus?

Beth mae lleihau 
allyriadau yn  
ei olygu?

Y llwybrau i gamau gweithredu

Manteision mynd i’r afael ag achosion newid  
yn yr hinsawdd 
Mae mynd i’r afael ag achosion newid yn yr hinsawdd yn golygu lleihau allyriadau nwyon 
tŷ gwydr, sy’n aml yn sicrhau gwell effeithlonrwydd a chostau sefydliadol is hefyd.
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Bydd llawer o’r costau sy’n gysylltiedig â buddsoddi mewn 
mesurau lleihau allyriadau yn talu am eu hunain yn y tymor 
byr a chanolig, o ddulliau ynni glanach i effeithlonrwydd ynni i 
ymgysylltu â’r gymuned, gan gynnwys: 

•	 Cynnal a chadw’r sefydliad yn dda  
Deall ble a phryd mae ynni’n cael ei ddefnyddio. Gall hyn 
gynnwys cynyddu ymwybyddiaeth / hyfforddiant staff, 
hyrwyddo newid ymddygiad a chyflwyno rheolaethau, 
prosesau cynnal a chadw ac arolygu. Mae modd lleihau 
costau 10% fel arfer.3

•	 Prosiectau buddsoddi i arbed  
Newid boeleri, goleuadau, moduron / gyriannau, aer 
cywasgedig ac effeithlonrwydd TGCh.4 Mae modd lleihau 
costau 20% fel arfer.

•	 Buddsoddi mewn asedau  
Rhesymoli safleoedd, adeiladau newydd, cyfleoedd 
adnewyddu. Mae modd lleihau costau 10% fel arfer.5   

Yn yr hirdymor, mae gweithredu yn awr yn osgoi cael ein 
dal ar lwybrau anghynaliadwy i ddatblygiad economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol a fydd yn ddrutach i’w hunioni 
yn y pen draw.

3-4.Yr Ymddiriedolaeth Garbon, “Better Business: Management Guide”,  
1 Mawrth 2010,  
http://www.carbontrust.co.uk/Publications/pages/PublicationDetail.aspx?id=CTV034

Sut gall sefydliad 
fforddio lleihau  
ei allyriadau?
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http://www.carbontrust.co.uk/Publications/pages/PublicationDetail.aspx?id=CTV034
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Mae newid yn yr hinsawdd yn gosod her yr un mor bwysig  
i’r sector hwn, sef sicrhau bod llefydd a gwasanaethau yn 
parhau i weithredu mewn ymateb i hinsawdd sy’n newid ac  
sy’n mynd i newid ymhellach hyd yn oed os yw allyriadau  
byd-eang yn dechrau disgyn. Mae’r sector cyhoeddus mewn 
sefyllfa ddelfrydol i godi ymwybyddiaeth a gweithredu fel 
arweinwyr trwy eu pwerau a’u cyfrifoldebau mewn meysydd 
gwasanaeth allweddol fel tai, cynllunio, trafnidiaeth leol, hybu 
iechyd a thrwy gaffael.

Mae Deddf Llywodraeth Leol 2000 yn darparu dyletswydd lles 
i Awdurdodau Lleol yng Nghymru sicrhau lles cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol eu cymunedau. Mae newid yn  
yr hinsawdd yn her i les cymunedau ac o ganlyniad, bydd angen 
i sefydliadau sector cyhoeddus sicrhau eu bod wedi cynllunio  
ar gyfer yr effeithiau hyn neu byddant yn methu â chyflawni  
eu dyletswyddau.

Sut mae paratoi ar 
gyfer canlyniadau 
newid yn yr hinsawdd 
yn berthnasol i’r 
sector cyhoeddus? 
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Y llwybrau i gamau gweithredu

Manteision paratoi ar gyfer canlyniadau  
newid yn yr hinsawdd
Mae paratoi ar gyfer canlyniadau newid yn yr hinsawdd (e.e. newidiadau i’r tymheredd, 
glawiad ac ecosystemau) yn golygu lleihau’r peryglon a manteisio ar y cyfleoedd sy’n 
deillio o’r effeithiau hyn.
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Mae addasu yn broses sy’n cynnwys asesu a gweithredu ar yr 
adeg briodol er mwyn mynd i’r afael â chanlyniadau newid  
yn yr hinsawdd. 

•	 Yn gyntaf, mae’n rhaid i sefydliadau nodi a deall y peryglon 
a’r cyfleoedd a wynebant yn sgil newid yn yr hinsawdd. 
Mae hyn yn golygu bod angen i sefydliad ddatblygu ei allu 
sefydliadol i ymateb i’r newid yn yr hinsawdd drwy brif 
ffrydio addasiadau yn ei weithrediadau. Mae modd sicrhau 
datblygiad trwy ymgysylltu ag aelodau o staff, eu hyfforddi, 
cynnal asesiadau risg a datblygu adnoddau a chymorth o 
fewn y sefydliad.

•	 Unwaith y mae sefydliad yn deall y peryglon penodol a 
wyneba yn sgil newid yn yr hinsawdd, mae’n gallu dechrau 
rhoi camau addasu ar waith. Mae’r camau hyn yn ymatebion 
ymarferol i newid yn yr hinsawdd gan amlaf, fel codi uchder 
mur amddiffyn rhag llifogydd neu osod cysgod allanol 
uwchben ffasadau sy’n wynebu tua’r de. Ond maent yn gallu 
cynnwys camau nad ydynt yn rhai ffisegol hefyd, fel newid 
y calendr ysgolion fel nad yw plant ysgol mor agored i wres 
mawr, neu osod systemau rhybuddio cynnar ar gyfer  
llifogydd lleol.

Mae’r gost o beidio â gweithredu yn fwy o lawer na’r gost 
o weithredu. Nid yw addasu yn golygu gwario llawer iawn o 
arian yn awr o anghenraid; mae’n golygu cynllunio ar gyfer y 
newidiadau sydd angen eu gwneud ar yr adeg gywir, ar sail risg 
yr effeithiau. Gall addasu hefyd olygu cynnwys camau addasu 
mewn cylchoedd cynnal a chadw cyfredol; er enghraifft, pan 
fydd peirianwyr yn mynd ati i newid neu gynnal a chadw asedau 
hir oes fel pontydd a ffyrdd, gallant sicrhau bod eu cynlluniau 
yn ystyried peryglon hinsawdd. Y tu hwnt i wariant cyfalaf, 
mae addasu i newid yn yr hinsawdd yr un mor debygol o olygu 
newid systemau, ymddygiad a dulliau gweithredu sefydliadau. 
Mae modd lleihau costau addasu i newid yn yr hinsawdd drwy 
gynnwys dulliau addasu mewn prosesau cynllunio rheolaidd.

Beth mae 
paratoi ar gyfer 
canlyniadau newid 
yn yr hinsawdd yn 
ei olygu?

Sut gall sefydliad 
fforddio i baratoi?

1    2    3   4
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Cynllunio ar 
gyfer newid
Manteision rheoli  
perygl hinsawdd 
Bydd newid yn yr hinsawdd 
yn effeithio ar ddarpariaeth 
gwasanaethau cyhoeddus allweddol 
ledled Cymru. Bydd cydnabod newid 
yn yr hinsawdd fel perygl critigol a 
chynnwys y perygl mewn cynlluniau 
strategol yn sicrhau bod y sector 
cyhoeddus yn gallu cyflawni ei 
amcanion craidd yn fforddiadwy, yn 
effeithiol ac yn hygyrch.

1    2    3   4
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IECHYD AWDURDODAU LLEOL GWASANAETHAU ERAILL

AM
CA

N Darparu dewis, dulliau  
atal a thriniaeth teg

Galluogi ffyrdd cynaliadwy 
o fyw drwy gynllunio a 
rheoleiddio effeithiol

Sicrhau cydlyniant 
cymdeithasol a diogelwch a  
rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy
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Mynd ati i addasu drwy:
Ddeall sut y bydd newid yn 
yr hinsawdd yn effeithio ar y 
dyfodol a chynnwys y peryglon 
hyn mewn gwasanaethau er 
mwyn cynllunio ar gyfer iechyd 
a lles.

Mynd ati i addasu drwy:
Reoli newidiadau i 
wasanaethau sy’n galluogi 
cymunedau i fabwysiadu 
ffyrdd cynaliadwy o fyw.

Mynd ati i addasu drwy:
Fabwysiadu dull ataliol ac 
arweiniol i effeithiau newid yn 
yr hinsawdd ar gymunedau.

MANTAIS: ARBEDION EFFEITHLONRWYDD

•	Sicrhau arbedion costau 
mewnol drwy ddiogelu at y 
dyfodol yn erbyn cynnydd 
sylweddol mewn salwch y 
gellir ei atal.

•	Creu cyfle i gysoni 
buddiannau addasu 
cyhoeddus a phreifat drwy 
sicrhau y bydd modd yswirio 
yn erbyn peryglon y dyfodol.

•	Sicrhau arbedion costau 
cyffredinol drwy wella iechyd 
a lles y boblogaeth mewn 
ffyrdd sydd hefyd yn lleihau’r 
pwysau yn sgil prinder 
adnoddau.

•	Mae cynnwys effeithiau’r 
hinsawdd ym mhob cynllun 
a phenderfyniad yn sicrhau 
gwydnwch i’r dyfodol. Mae 
buddsoddi nawr yn sicrhau 
arbedion yn y dyfodol.

•	Rhagweld anghenion 
y dyfodol am fesurau 
addasu a sicrhau gwerth 
buddsoddiadau hirdymor yn 
yr amgylchedd adeiledig.

•	Sicrhau arbedion costau 
mewnol drwy fuddsoddi 
heddiw yn yr adnoddau 
a’r dulliau sydd eu hangen 
i ddatblygu gwydnwch 
y gymuned yn raddol 
dros amser a chryfhau’r 
gwasanaethau brys.

1    2    3   4
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o fyw drwy gynllunio a 
rheoleiddio effeithiol

Sicrhau cydlyniant 
cymdeithasol a diogelwch a  
rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy
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MANTAIS: GWELLA GWASANAETHAU

•	Sicrhau manteision 
cyffredinol i ffrydiau gwaith 
eraill y sector cyhoeddus 
(e.e. mae cynyddu 
effeithlonrwydd dŵr mewn 
adeiladau’n lleihau’r 
defnydd o ddŵr, yn lleihau 
allyriadau carbon ac yn 
arbed arian).

•	Ysgogi’r farchnad ar gyfer 
addasu drwy ddefnyddio 
caffael fel dull o godi 
safonau’r diwydiant ar gyfer 
ystyried y peryglon hyn (h.y. 
cynllunio ar gyfer tywydd 
eithafol).

•	Annog cydweithio gyda 
chyrff eraill y sector 
cyhoeddus i rannu atebion ac 
edrych ar beryglon cyffredin 
mewn perthynas â newid yn 
yr hinsawdd. Yn aml, mae 
hyn yn haws na gweithio ar 
eich pen eich hun a chreu lle i 
rannu sgiliau ac adnoddau.

MANTAIS: ENW DA

•	Rhagweld yr angen i 
ddarparu gofal teg a 
chyfiawn i’r sectorau o’r 
boblogaeth sy’n fwyaf 
agored i niwed.

•	Cydnabod yr effeithiau 
y bydd newid yn yr 
hinsawdd yn eu cael ar eich 
gwasanaethau – o iechyd 
meddwl y bobl rydych 
chi’n eu gwasanaethu i 
gludiant a darpariaeth eich 
gwasanaethau – bydd hyn yn 
sicrhau’r effaith orau bosibl y 
gallwch ei chael nawr ac yn y 
dyfodol.

•	Rhagweld dyletswyddau 
rheoleiddiol newydd mewn 
perthynas â datblygu 
gwydnwch adeiladau er 
mwyn ymateb i ganlyniadau 
newid yn yr hinsawdd.

•	Mae cynllunio ar gyfer 
tywydd gwael yn helpu i 
osgoi tarfu fel absenoldeb 
staff sy’n effeithio ar 
eich gallu i ddarparu 
gwasanaethau.

•	Diogelu seilwaith (fel ffyrdd 
a rheilffyrdd) sy’n hanfodol 
ar gyfer y sector cyhoeddus a 
chymunedau.

•	Rhagweld dyletswyddau 
rheoleiddiol newydd mewn 
perthynas â datblygu 
gwydnwch adeiladau er 
mwyn ymateb i ganlyniadau 
newid yn yr hinsawdd.

•	Rhagweld dyletswyddau 
rheoleiddiol newydd mewn 
perthynas â datblygu 
gwydnwch adeiladau er 
mwyn ymateb i ganlyniadau 
newid yn yr hinsawdd.

•	Cynlluniau ar gyfer 
argyfyngau yn sgil amodau 
tywydd cyfnewidiol a rhoi 
newid yn yr hinsawdd ar 
y gofrestr risg sydd i’w 
hadolygu’n flynyddol 
i sicrhau darpariaeth 
gwasanaethau.

1    2    3   4
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Galluogi ffyrdd cynaliadwy 
o fyw drwy gynllunio a 
rheoleiddio effeithiol

Sicrhau cydlyniant  
cymdeithasol a diogelwch a 
rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy
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allyriadau drwy:
Ddod o hyd i atebion ar draws 
y gwasanaethau sy’n gwella 
iechyd a lles ac yn cefnogi 
datblygiad cymdeithasol.

Mynd ati i leihau  
allyriadau drwy:
Ennill enw da am fod eich 
sefydliad yn arwain y gad ar 
newid yn yr hinsawdd.

Mynd ati i leihau allyriadau 
drwy:
Gefnogi cymunedau lleol i 
hybu ‘economi werdd’ newydd.

MANTAIS: ARBEDION EFFEITHLONRWYDD

•	Creu cyfleoedd ar gyfer 
partneriaethau sector 
cyhoeddus-trydydd sector 
a sector cyhoeddus-sector 
preifat sy’n darparu sgiliau, 
arbenigedd a gwerth 
ychwanegol.

•	Lleihau costau drwy 
ddefnyddio llai o adnoddau  
a gwella iechyd a lles.

•	Dangos sut mae 
gweithredu’n effeithlon 
gyda chyn lleied o effaith â 
phosibl ar yr amgylchedd yn 
lleihau gwastraff diangen 
ac yn ychwanegu at y 
llinell waelod, gan wneud 
y defnydd gorau o arian 
trethdalwyr.

•	Buddsoddi mewn 
technolegau/ cynhyrchion/
gwasanaethau arbed ynni 
sy’n arwain at arbedion 
costau yn y byrdymor a’r 
hirdymor.

•	Meithrin cydlyniant 
cymdeithasol drwy leihau 
diweithdra yn gynaliadwy 
a chynyddu tegwch a 
chydraddoldeb.

•	Gall sbarduno arloesedd a 
sicrhau iechyd economaidd 
hirdymor, gan ddarparu 
arbedion costau parhaus.

1    2    3   4
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Galluogi ffyrdd cynaliadwy 
o fyw drwy gynllunio a 
rheoleiddio effeithiol

Sicrhau cydlyniant  
cymdeithasol a diogelwch a 
rheoli adnoddau naturiol yn 
gynaliadwy
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MANTAIS: GWELLA GWASANAETHAU

•	Gwella ansawdd darpariaeth 
gwasanaethau i bawb drwy 
leihau allyriadau ac arbed 
arian.

•	Meithrin gallu staff i ddysgu 
technolegau newydd.

•	Sicrhau manteision 
cyffredinol i ffrydiau gwaith 
eraill y sector cyhoeddus, 
cyfrannu at fannau gwyrdd a 
chydlyniant cymdeithasol.

•	Symleiddio gweithrediadau’r 
sector cyhoeddus a meithrin 
effeithlonrwydd.

•	Sicrhau manteision 
cyffredinol i ffrydiau gwaith 
eraill y sector, galluogi ffyrdd 
cynaliadwy o fyw a hybu 
iechyd a lles.

MANTAIS: ENW DA

•	Rheoli risg yn effeithiol drwy 
fynd i’r afael ag amodau 
sy’n creu iechyd gwael.

•	Gwella’r radd ar dabl 
effeithlonrwydd ynni y CRC.

•	Rhagweld ymrwymiadau 
rheoleiddiol newydd a 
chyflawni’r targed allyriadau 
cyfredol.

•	Gwella’r radd ar dabl 
effeithlonrwydd ynni y CRC.

•	Cynyddu nifer y cyflenwyr 
sy’n lleihau eu heffaith ar 
yr amgylchedd a chefnogi 
newid cymdeithasol 
cadarnhaol. Mae gweithio 
gyda’r cyflenwyr hyn yn 
helpu sefydliadau’r sector 
cyhoeddus i leihau eu hôl-
troed carbon.

•	Mae nodi a gofyn 
cwestiynau am newid yn 
yr hinsawdd yn rhoi cyfle 
i sefydliad arloesi gyda 
ffyrdd newydd o ddatrys 
amodau cymdeithasol 
ac amgylcheddol sy’n 
gysylltiedig â newid yn 
yr hinsawdd – o fewn 
cymunedau ac o ran 
cysylltiadau â rhanddeiliaid 
a’r llywodraeth.

•	Rhagweld ymrwymiadau 
rheoleiddiol newydd a sicrhau 
cydymffurfiaeth barhaus.
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Mae Strategaeth Gymunedol Caerdydd 
2007-17 yn ymrwymo’r Cyngor i weithio 
gyda phartneriaid i ddatblygu cynllun 
gweithredu ar newid yn yr hinsawdd ac 
i weithio tua’r dyhead o fod yn ddinas 
‘Carbon Ysgafn’.

Trwy gymryd camau gweithredu 
cadarn nawr mae partneriaid Fforwm 
Gweledigaeth Caerdydd yn credu y 
bydd y ddinas a’r rhanbarth yn cael 
manteision amgylcheddol, economaidd a 
chymdeithasol sy’n cynnwys: 

•	 Gallu rheoli’r peryglon i iechyd, diogelwch 
ac yswiriant sy’n deillio o newid byd-eang 
yn yr hinsawdd yn gynt a gwell

•	 Cynhesrwydd fforddiadwy mewn cartrefi 
sy’n fwy cysurus

•	 Busnesau lleol sy’n rheoli ‘costau carbon’ 
yn well

•	 Swyddi mewn diwydiannau ‘gwyrdd’ a 
chynaliadwy sy’n datblygu

•	 System drafnidiaeth ‘werdd’ sydd 
hefyd yn dod â manteision iechyd i’r 
boblogaeth leol trwy hybu teithio egnïol, 
yn cynnwys beicio a cherdded

•	 Sicrwydd ynni i’r ddinas a’r rhanbarth, 
wrth i brisiau ynni barhau i godi

 
Mae dull Caerdydd o fynd i’r afael â newid 
yn yr hinsawdd yn canolbwyntio ar addasu 
(paratoi), lliniaru (lleihau) ac ymgysylltu â 
phartneriaid lleol.

Cynllunio strategol – addasu i newid  
yn yr hinsawdd
Rhan allweddol o’r cynllunio strategol sy’n 
sail i gynllun gweithredu ar newid yn yr 
hinsawdd Cyngor Caerdydd oedd deall y 
peryglon mae Caerdydd yn eu hwynebu yn 
sgil newid yn yr hinsawdd.

Yn 2008, roedd Cyngor Caerdydd yn un o 
4 Awdurdod Lleol yn cynrychioli Cymru ym 
mhrosiect ‘Newid hinsawdd, newid llefydd’ 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Bu’r 
Cyngor yn gweithio gydag ymchwilydd 
allanol i gwblhau Proffil Effeithiau Hinsawdd 
Lleol. Roedd y Proffil hwn yn gofyn 
cwestiynau fel: 

•	 Beth mae newid yn yr hinsawdd yn ei 
olygu i gymunedau Caerdydd?

1    2    3   4

Straeon llwyddiannus yn y sector cyhoeddus
Caerdydd yn cynllunio’n strategol i fynd i’r afael â 
pheryglon newid yn yr hinsawdd
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•	 Pa beryglon a chyfleoedd y mae 
newid yn yr hinsawdd yn eu cyflwyno 
i wasanaethau a chymunedau ac 
ardaloedd penodol?

•	 Sut all Cyngor Caerdydd addasu nawr  
ac yn y dyfodol?

Canlyniad allweddol Proffil Effeithiau 
Hinsawdd Lleol Caerdydd oedd bod 
gwasanaethau yn ymdopi (ond dim ond 
prin yn llwyddo i wneud hynny) gyda 
digwyddiadau tywydd cyfredol, ond bod 
angen dechrau mynd ati i lunio cynlluniau 
addasu gan fod digwyddiadau o’r fath yn 
digwydd yn amlach a’u bod yn fwy difrifol 
yn sgil newid yn yr hinsawdd.

Ers 2010 mae’r Cyngor wedi bod yn 
cynnwys y wybodaeth hon am beryglon 
a chyfleoedd mewn cynlluniau busnes 
a modelau rheoli risg, yn cynnwys nodi 
peryglon allweddol ar y Gofrestr Risgiau 
Corfforaethol. Bydd y dulliau, y wybodaeth 
a’r ddealltwriaeth yn cael eu rhannu gyda 
phartneriaid allweddol ledled y ddinas er 
mwyn gwneud asesiad risg cynhwysfawr o’r 
ddinas gyfan a llunio camau gweithredu i’w 
cymryd wedi hynny.

Cafwyd ac addaswyd o UKCIP (2009) a Chynllun 
Gweithredu Caerdydd Carbon Ysgafn Cyngor  
Caerdydd (2010).
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Straeon llwyddiannus yn y sector cyhoeddus
Caerdydd yn cynllunio’n strategol i fynd i’r afael â 
pheryglon newid yn yr hinsawdd

http://www.ukcip.org.uk/lclip/lclip-case-studies/cardiff-cc/
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Mae newid yn yr hinsawdd yn dechrau cael 
effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol ar 
Gernyw a’i heconomi. Y defnydd o ynni yw 
un o’r materion mwyaf arwyddocaol. Bydd 
prisiau ynni uwch yn effeithio ar gartrefi’r 
sir yn bennaf – yn fuan bydd pobl sy’n ennill 
incwm cyfartalog yr ardal yn gwario bron i 
hanner eu hincwm gwario ar ynni ar gyfer 
eu cartrefi.

Mae Low Carbon Cornwall (y Cornwall 
Sustainable Energy Partnership gynt) yn 
enghraifft o sut mae awdurdodau lleol 
blaengar fel Cyngor Cernyw yn gweithio 
gydag is-gyrff rhanbarthol i gefnogi’r 
economi leol. Mae’r mentrau hyn yn hybu 
arloesedd a datblygiad sgiliau cynaliadwy 
ac yn mynd i’r afael ag effeithiau newid yn 
yr hinsawdd yr un pryd. 

Mae Low Carbon Cornwall yn mapio ac 
yn mynd i’r afael â thlodi tanwydd, yn 
gwella effeithlonrwydd ynni yn y sectorau 
tai cyhoeddus a phreifat ac yn hyrwyddo’r 
defnydd o ynni adnewyddadwy. Dyma 
uchafbwyntiau’r cynllun hyd yn hyn:
•	 Y cynllun wedi darparu dros £4 miliwn i 

gartrefi yn y sir
•	 Gosod mesurau arbed ynni mewn dros 

5,000 o gartrefi yn y rhannau mwyaf 
difreintiedig o Gernyw, gan arbed 
dros 110,800 tunnell o CO2 a galluogi 
perchnogion tai i leihau a sefydlogi eu 
biliau ynni wrth i brisiau barhau i godi.

Addaswyd o Low Carbon Cornwall: A Vision for Corn-
wall in the Age of Climate Change, gan y Renewable 
Energy Office for Cornwall, ac o wybodaeth am ‘Local 
low-carbon economies’ ar wefan IDEA (Asiantaeth 
Gwella a Datblygu Llywodraeth Leol)

“Rydym wedi 
ymrwymo’n llwyr 
i Gernyw carbon 
isel ac i fanteisio i’r 
eithaf ar y cyfleoedd 
economaidd sy’n 
deillio o’r dyfodol 
carbon isel hwn.”
Carolyn Rule, aelod cabinet dros yr Economi 
ac Adfywio
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Straeon llwyddiannus yn y sector cyhoeddus
Mae Cernyw yn meithrin arloesedd a sgiliau drwy  
fynd i’r afael ag effeithiau newid yn yr hinsawdd ar  
y defnydd o ynni

http://www.reoc.info/files/low_carbon_cornwall_summary_website.pdf
http://www.reoc.info/files/low_carbon_cornwall_summary_website.pdf
http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=9580749
http://www.idea.gov.uk/idk/core/page.do?pageId=9580749
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1. Dewis a dethol
Edrychwch ar achos busnes y sefydliad neu bartner y sefydliad 
yn unig, a dewiswch yn ofalus y manteision fel sail i’ch achos 
busnes chi; er mwyn creu hygrededd i’ch achos cofiwch 
gynnwys enghreifftiau o fanteision sy’n cynnig enillion cyflym 
law yn llaw â blaenoriaethau hirdymor.

2. Herio’r sefyllfa bresennol 
Nodwch a heriwch y rhagdybiaethau bod ‘busnes fel arfer’ 
mewn perthynas â chynllunio a gwneud penderfyniadau yn 
y sector cyhoeddus yn well am y tro, a pheidiwch â chael eich 
dadrithio gan achos busnes gwan o’r gorffennol.

3. Rheoli risg
Gofalwch fod yr achos yn ystyried y peryglon mae sefydliadau 
sector cyhoeddus ledled Cymru yn gorfod eu hwynebu’n barod 
yn sgil newid yn yr hinsawdd, o awdurdodau lleol i Lywodraeth 
Cymru. Mae hyn yn creu meincnod ar gyfer gweithredu sy’n 
anodd i’w wrthod.

4. Mynd y tu hwnt i’r achos busnes
Nid yw achos busnes ar ei ben ei hun bob amser yn ddigon; 
ystyriwch hefyd a oes angen mynd ati’n ddiwyd i ddylanwadu 
ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau, boed yn unigolyn sy’n 
gyfrifol am fater penodol yn gysylltiedig â’r prosiect, neu’n 
sefydliad sector cyhoeddus arall a allai gael ei effeithio.

5. Cysylltu polisi a chyflawni
Gofalwch fod yr achos yn cyd-fynd â blaenoriaethau’r sector 
cyhoeddus ac yn cefnogi’r sefydliad i gyflawni disgwyliadau 
cymdeithas sifil a rhanddeiliaid yn y byrdymor.

Cyflwyno’r achos 
dros newid

Ystyriwch y canlynol  
cyn cychwyn:

Mae’r cwestiynau canlynol yn 
cynnwys canllawiau er mwyn 
creu achos busnes pwrpasol ar 
gyfer gweithredu ar newid yn yr 
hinsawdd. 

Mae pob un o feysydd craidd yr 
achos – strategol, economaidd, 
masnachol, ariannol a rheoli – yn 
cynnwys cysylltiadau â gwybodaeth 
allweddol yn adrannau blaenorol y 
ddogfen hon. 

1    2    3   4



Y Sector Cyhoeddus

|  Y Sector Cyhoeddus Cyflwyno’r achos dros newid22

Yr achos strategol
Defnyddiwch yr achos strategol i ddangos bod y prosiect yn  
cyd-fynd â strategaeth ac amcanion cyffredinol y sefydliad

Cwestiwn Creu’r Achos

1. Beth yw’r achos strategol cyffredinol dros 
gyflwyno’r prosiect hwn? Ystyriwch:

•	Ble hoffai’r sefydliad fod yng Nghymru o fewn 
blwyddyn, pum mlynedd a deng mlynedd i nawr.

 » Ewch i Adran 1, Eich cyfraniad unigryw chi, 
am grynodeb o’r achos strategol hirdymor i 
sefydliadau’r sector cyhoeddus fynd i’r afael  
â newid yn yr hinsawdd yn y tymor hir.

2. Faint o ymwybyddiaeth o newid yn yr 
hinsawdd sydd yn y sefydliad? 

•	Os yw’n isel, beth yw’r rhwystrau mwyaf 
i ddeall newid yn yr hinsawdd fel perygl 
strategol, a sut gellir defnyddio unrhyw 
bwyntiau tystiolaeth sydd ar gael i’r cyhoedd 
(fel tystiolaeth wyddonol o newid yn yr 
hinsawdd) i oresgyn y rhwystrau hyn?

 » Ewch i Adran 2, Mae’r sector cyhoeddus eisoes 
yn agored i niwed, am grynodeb o beryglon ac 
effeithiau cyffredinol newid yn yr hinsawdd

3. Sut bydd ystyried effeithiau newid yn yr 
hinsawdd fel risg strategol yn dylanwadu ar, 
neu’n integreiddio â meysydd  gwasanaeth 
a pholisïau eraill y sefydliad?

 » Ewch i Adran 3, Cynllunio ar gyfer newid, am 
drosolwg o sut y gall ystyried effeithiau newid 
yn yr hinsawdd gyflwyno manteision ar draws 
ffrydiau gwaith craidd y  sector cyhoeddus.

4. A oes disgwyl i unrhyw asedau neu ffrydiau 
gwaith sy’n cael eu heffeithio gan y 
prosiect hwn fod ar waith erbyn diwedd y 
prosiect? Os felly, sut y disgwylir i newid yn 
yr hinsawdd effeithio ar yr asedau a/neu’r 
ffrydiau gwaith hyn?

 » Ewch i Adran 2, Effeithiau hinsawdd 
uniongyrchol ac effeithiau hinsawdd 
anuniongyrchol, i nodi’r effeithiau sy’n 
berthnasol i asedau a ffrydiau gwaith penodol 
y sefydliad.

 » Ewch i Adran 2, Y llwybrau i gamau gweithredu, 
i gynnwys trosolwg o sut mae newid yn yr 
hinsawdd yn berthnasol i ffrydiau gwaith y 
sector cyhoeddus. Gweler, yn arbennig, yr 
elfennau ‘Sut mae paratoi ar gyfer canlyniadau 
newid yn yr hinsawdd yn berthnasol i’r sector 
cyhoeddus?’ a ‘Sut mae lleihau allyriadau’n 
berthnasol i’r sector cyhoeddus?’

5. Pa ffactorau strategol lleol sydd eisoes ar 
waith er mwyn cyfiawnhau penderfyniad y 
sefydliad i weithredu? Ystyriwch:

•	Yr ymrwymiadau cyfredol mae’r sefydliad 
wedi ymrwymo iddynt (e.e. Ymrwymiad 
Cymru Ynghylch Newid yn yr Hinsawdd, 
Siarter Datblygu Cynaliadwy, System Rheoli 
Amgylcheddol, cynllun ynni lleol neu wydnwch 
lleol, neu Ddatganiad Nottingham) a 
safbwyntiau pobl ddylanwadol neu randdeiliaid 
yn y sefydliad.

 » Ewch i Adran 2, Y ffactorau sy’n sbarduno 
polisi a deddfwriaeth, i weld pa reoliadau sy’n 
berthnasol i’r sector cyhoeddus yng Nghymru.
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Yr achos economaidd
Defnyddiwch yr achos economaidd i brofi bod y prosiect yn 
cynnig gwerth am arian

Cwestiwn Creu’r Achos

1. Os oes dewis rhatach ar gael, sut y bydd 
dewis y prosiect hwn yn creu gwerth parhaol 
(manteision anweladwy fel gwella iechyd 
a lles, cydlyniant cymdeithasol) ynghyd ag 
arbedion costau?

 » Ewch i Adran 2, Y llwybrau i gamau gweithredu, 
‘Manteision mynd i’r afael ag achosion newid 
yn yr hinsawdd’ a ‘Manteision paratoi ar 
gyfer canlyniadau newid yn yr hinsawdd’, 
yn arbennig yr elfennau ‘Sut gall sefydliad 
fforddio lleihau ei allyriadau?’ a ‘Sut gall 
sefydliad fforddio addasu?’ am drosolwg o sut 
mae cymryd camau gweithredu ar newid yn yr 
hinsawdd yn sicrhau manteision gweladwy.

 » Ewch i’r tablau yn Adran 3, Cynllunio ar gyfer 
newid, am drosolwg o’r modd y gall ystyried 
effeithiau newid yn yr hinsawdd gyflwyno 
manteision cyffredinol ar draws ffrydiau gwaith y 
sector cyhoeddus.

2. Sut bydd y prosiect hwn o fudd i brosiectau 
cyfredol a/neu ffrydiau gwaith cyflawn?

 » Ewch i’r tablau yn Adran 3, Cynllunio ar gyfer 
newid, am drosolwg o’r modd y gall ystyried 
effeithiau newid yn yr hinsawdd gyflwyno 
manteision cyffredinol ar draws ffrydiau gwaith y 
sector cyhoeddus.

3. A oes unrhyw gostau monitro neu werthuso? 
(Gweler yr Achos Rheoli hefyd am gwestiwn yn 
gofyn am grynodeb o beth yw ystyr monitro a 
gwerthuso mewn perthynas â’r prosiect)

4. Beth yw’r sefyllfa waethaf bosibl?
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Cwestiwn Creu’r Achos

1. Oes yna gyfleoedd lleol ar gyfer datblygiad 
economaidd y gellir eu gwireddu fel rhan  
o’r prosiect hwn?

 » Ewch i’r achos astudiaeth ar Gyngor Cernyw, 
yn Adran 3 am enghraifft o sut mae sefydliad 
sector cyhoeddus yn mynd i’r afael ag 
effeithiau newid yn yr hinsawdd tra’n meithrin 
arloesedd a sgiliau.

2. All y prosiect hwn helpu’r busnes i fanteisio 
ar y cyfleoedd sy’n codi yn sgil newid yn  
yr hinsawdd? Sut mae’r cyfleoedd hyn o  
fudd i’r bobl sy’n derbyn gwasanaethau  
gan y sefydliad?

 » Ewch i Adran 2, Y llwybrau i gamau gweithredu, 
‘Manteision mynd i’r afael ag achosion newid 
yn yr hinsawdd’ a ‘Manteision paratoi ar gyfer 
canlyniadau newid yn yr hinsawdd’, i weld sut 
mae cymryd camau gweithredu ar newid yn yr 
hinsawdd yn sicrhau cyfleoedd perthnasol i’r 
sector cyhoeddus. 

 » Creu’r achos: Ewch i’r tablau yn Adran 3,  
Cynllunio ar gyfer newid, am drosolwg o’r modd 
y gall ystyried effeithiau newid yn yr hinsawdd 
gyflwyno manteision cyffredinol ar draws 
ffrydiau gwaith y sector cyhoeddus 

3. Sut mae’r prosiect hwn yn cyd-fynd â 
disgwyliadau’r cyhoedd o’r sector cyhoeddus 
i ddarparu arweiniad ar newid yn yr 
hinsawdd?

 » Ewch i Adran 2, Y Dystiolaeth, yn arbennig 
‘Disgwyliadau’r cyhoedd’ am bwyntiau sy’n 
crynhoi pwy sy’n disgwyl i’r sector cyhoeddus 
arwain y ffordd ar newid yn yr hinsawdd.

4. Beth yw’r peryglon o beidio â gweithredu’r 
prosiect hwn? Ystyriwch:

•	A yw’r prosiect yn helpu i fynd i’r afael â 
pheryglon newid yn yr hinsawdd i’r sefydliad 
(e.e. llifogydd, gwres llethol, prisiau tanwydd 
cyfnewidiol, problemau cyflenwad dŵr, pwysau 
gan randdeiliaid)?

 » Ewch i Adran 2, Mae’r sector cyhoeddus  
eisoes yn agored i niwed, am drosolwg o sut  
mae newid yn yr hinsawdd eisoes yn effeithio  
ar sefydliadau.

 » Creu’r achos: Ewch i Adran 2, Effeithiau 
hinsawdd uniongyrchol ac effeithiau hinsawdd 
anuniongyrchol, i gynnwys rhestr o’r effeithiau 
uniongyrchol mae Cymru’n eu hwynebu yn 
sgil newid yn yr hinsawdd a’r sgil-effeithiau 
cysylltiedig ar sefydliadau’r sector cyhoeddus 
a’u gwasanaethau.

5. Oes yna gyfleoedd lleol ar gyfer datblygiad 
economaidd y gellir eu gwireddu fel rhan o’r 
prosiect hwn?

6. Beth sydd angen eu caffael ar gyfer y prosiect 
hwn; nwyddau, gwasanaethau, tir, adeiladau?

 

Yr achos masnachol
Defnyddiwch yr achos masnachol i brofi bod y prosiect yn 
fasnachol hyfyw ac yn sicrhau gwerth i’r rhai sydd â chyfran 
sylweddol yn y sefydliad a’r gwasanaethau a ddarperir ganddo
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Cwestiwn Creu’r Achos

1. Beth yw’r cyfnod amcangyfrifiedig ar gyfer 
cael eich arian yn ôl gyda’r prosiect hwn? 
Beth yw’r arbedion posibl yn y tymor byr, y 
tymor canolig a’r tymor hir? Ystyriwch:

•	Buddsoddi i arbed, sy’n gallu creu enillion 
ariannol tymor byr, fel effeithlonrwydd ynni da 
(Gweler yr Ymddiriedolaeth Garbon – Cymru 
am fwy o enghreifftiau o enillion tymor byr o 
brosiectau lleihau allyriadau)

•	Y costau ynni sylfaenol i’r sefydliad ar hyn o 
bryd, ac a fydd y prosiect hwn yn helpu i dorri’r 
costau hyn yn y tymor byr, canolig a hir?

 » Ewch i Adran 2, Y llwybrau i gamau 
gweithredu, ‘Manteision mynd i’r afael ag 
achosion newid yn yr hinsawdd’ a ‘Manteision 
paratoi ar gyfer canlyniadau newid yn yr 
hinsawdd’, yn arbennig yr elfennau ‘Sut gall 
sefydliad fforddio lleihau ei allyriadau?’ a ‘Sut 
gall sefydliad fforddio addasu?’ am drosolwg 
o sut mae cymryd camau gweithredu ar newid 
yn yr hinsawdd yn gallu sicrhau arbedion 
costau i sefydliadau’r sector cyhoeddus.

2. Beth fyddai’r costau posibl o beidio â 
gweithredu’r prosiect hwn? Ystyriwch:

•	Pa gostau sy’n effeithio ar y sefydliad eisoes 
oherwydd newid yn yr hinsawdd (e.e. llifogydd, 
gwres llethol, gwaredu gwastraff, prisiau 
tanwydd cyfnewidiol, problemau cyflenwad 
dŵr, pwysau gan randdeiliaid)? Ydy’r sefydliad 
yn ymwybodol o’r costau hyn yn y lle cyntaf?

 » Ewch i Adran 2, Mae’r sector cyhoeddus eisoes 
yn agored i niwed, am grynodeb o’r peryglon 
a’r effeithiau cyffredinol yn sgil newid yn yr 
hinsawdd.

3. Beth yw cyllideb y prosiect hwn a sut y bydd 
yn cael ei ariannu a’i gyfarparu? Ystyriwch:

•	Sut mae’r dull ariannu a ddatblygwyd gan 
Gymdeithas Llywodraeth Leol a dull PwC ar 
gyfer cynhyrchu ynni’n lleol yn cynorthwyo’r 
prosiect? (http://www.wlga.gov.uk/cymraeg/
cyhoeddiadau-datblygu-cynaliadwy/modiwl-
tywydd-ar-gyfer-cynhyrchu-ynni-yn-lleol-
ariannu)

4. Pa fesurau sydd ar waith i sicrhau bod y 
prosiect yn cael ei weithredu yn unol â’r 
gyllideb y cytunwyd arni? Ystyriwch:

•	Ydy sefydliadau tebyg (megis Awdurdodau 
Lleol cyfagos) wedi llwyddo i roi prosiectau 
newid yr hinsawdd tebyg ar waith yn 
fforddiadwy ac effeithiol?

5. Oes yna fenthyciadau ar gael i helpu gyda 
chyllideb y prosiect hwn gan sefydliadau fel 
yr Ymddiriedolaeth Garbon?

 

Yr achos ariannol
Defnyddiwch yr achos ariannol i brofi bod y prosiect yn 
fforddiadwy o fewn yr amserlen berthnasol
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Cwestiwn Creu’r Achos

1. Sut bydd gweithredu’r prosiect hwn yn helpu 
i ystyried newid yn yr hinsawdd fel perygl 
strategol i ‘fusnes fel arfer’ y sefydliad?

 » Ewch i Adran 2, Y llwybrau i gamau gweithredu, 
‘Manteision mynd i’r afael ag achosion newid 
yn yr hinsawdd’ a ‘Manteision paratoi ar 
gyfer canlyniadau newid yn yr hinsawdd’, 
yn arbennig yr elfennau ‘Beth mae lleihau 
allyriadau yn ei olygu?’ a ‘Beth mae paratoi ar 
gyfer canlyniadau newid yn yr hinsawdd yn ei 
olygu’ i weld pam y dylid ystyried newid yn yr 
hinsawdd fel perygl strategol.

2. Sut fydd y prosiect yn helpu’r sefydliad i 
gyflawni Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd 
Llywodraeth Cymru?

 » Ewch i Adran 2, Y Dystiolaeth, yn enwedig ‘Y 
ffactorau sy’n sbarduno polisi a deddfwriaeth’ 
i gael gwybodaeth am Strategaeth Newid yn 
yr Hinsawdd Llywodraeth Cymru a’r gofynion 
perthnasol i sefydliadau’r sector cyhoeddus.

3. Pwy yn y sefydliad sy’n gyfrifol am 
weithredu’r prosiect hwn?

4. A bydd angen adnoddau dynol ychwanegol 
neu sgiliau ychwanegol nad ydynt eisoes ar 
gael yn y sefydliad, i weithredu’r prosiect 
hwn? Os felly, sut gellir denu sefydliadau lleol 
– fel elusen, busnes neu sefydliad arall o’r 
sector cyhoeddus i gymryd rhan a rhannu eu 
harbenigedd ym maes newid yn yr hinsawdd?

5. Beth yw’r dyddiadau cyflenwi a’r cerrig milltir 
manwl ar gyfer cyflawni’r prosiect hwn?

6. Sut bydd llwyddiant y prosiect yn cael ei fonitro a’i werthuso? Ystyriwch:
•	Buddsoddi i arbed, sy’n osgoi costau yn y dyfodol yn sgil cyfyngiadau a phrinder ariannol ac 

adnoddau yn y dyfodol
•	Buddsoddi i arbed sy’n osgoi costau yn y dyfodol, yn sgil rhagweld effeithiau newid yn yr hinsawdd 

ar amodau ffisegol, amgylcheddol a chymdeithasol
•	Manteision i enw da’r sefydliad, o gael ei weld yn sefydliad sy’n deall ac yn rheoli peryglon yn dda
•	Ymrwymo i System Rheoli Amgylcheddol (e.e. ISO neu Safon Draig Werdd Cymru) sy’n ymrwymo’r 

sefydliad i fonitro allyriadau carbon a chynnal archwiliadau wedi’u dilysu’n allanol i ddarparu 
tystiolaeth o berfformiad. Mae systemau o’r fath hefyd yn galluogi sefydliadau i ddangos eu bod ar 
flaen y gad ym maes newid yn yr hinsawdd.

 

Yr achos rheoli
Defnyddiwch yr achos rheoli i brofi y gall y sefydliad 
gyflawni’r prosiect o ran adnoddau dynol ac adnoddau eraill 
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Cymorth ac 
adnoddau 
ychwanegol
Canllawiau cyffredinol y  
sector cyhoeddus

Canllawiau Llywodraeth Cymru 
Paratoi ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd
http://cymru.gov.uk/topics/
environmentcountryside/climatechange/
publications/preparingpart1/?lang=cy

1. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru  
Model Addasu i’r Newid Hinsoddol: Ar 
gyfer Awdurdodau Lleol Cymru (2009).

2. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. 
Good Practice in Climate Change. 
http://www.wlga.gov.uk/english/climate-
change-case-studues/ 
 

Paratoi ar gyfer canlyniadau 
newid yn yr hinsawdd 

3. Cymdeithas Llywodraeth Leol, Defra 
ac UKCIP 
Be aware, be prepared, take action II: 
what do the latest climate projections 
mean for you? (2009).  
http://www.lga.gov.uk/lga/publications/
publication-display.do?id=7759710

4. Defra 
Adapting to Climate Change: Helping 
Key Sectors to Adapt to Climate  
Change (2011).  
http://www.ukcip.org.uk/wordpress/wp-
content/PDFs/RP_Defra_Summary.pdf

Mynd i’r afael ag achosion 
newid yn yr hinsawdd 

5. Cymdeithas Llywodraeth Leol     
A Climate of Change (2007).  
http://www.lga.gov.uk/lga/aio/20631

6. Yr Ymddiriedolaeth Garbon – Cymru 
Public Sector Advice and Services.  
http://www.carbontrust.co.uk/cut-
carbon-reduce-costs/public-sector/
pages/default.aspx

7. Cymdeithas Llywodraeth Leol a PwC 
Trywydd ar gyfer Cynhyrchu Ynni yn 
Lleol: Ariannu 
http://www.wlga.gov.uk/cymraeg/
cyhoeddiadau-datblygu-cynaliadwy/
modiwl-tywydd-ar-gyfer-cynhyrchu-ynni-
yn-lleol-ariannu
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