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

Y trydydd sector yw sector cymdeithas Cymru  
sy’n cynnwys sefydliadau gwirfoddol a chymunedol  
ac elusennau. 

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 trydydd sector yn sgil newid yn yr hinsawdd.

Nod y bedwaredd adran yw helpu sefydliadau’r trydydd 
sector 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 sefydliadau trydydd sector yn gallu helpu i 
arwain y ffordd ar newid yn yr hinsawdd

2. Beth ddylech chi ei wybod 
Effeithiau’r hinsawdd, barn y cyhoedd 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 trydydd sector

4. Cyflwyno’r achos dros newid 
Pa gwestiynau mae angen i sefydliad trydydd sector 
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
Mae’r trydydd sector 
yn hyrwyddo newid
Mae newid yn rhan annatod o waith y 
trydydd sector - newid ymwybyddiaeth ac 
agweddau, ymddygiad a chredoau, polisïau 
ac arferion a’r cymunedau rydym yn byw 
ynddynt ac yn eu gwasanaethu. Mae’r 
trydydd sector yng Nghymru yn cynnwys 
sefydliadau gwirfoddol a chymunedol ac 
elusennau¹. Rydym yn gweithio yn y trydydd 
sector oherwydd ein bod yn awyddus iawn 
i dynnu sylw at broblemau sydd eisoes yn 
bodoli a phroblemau posibl, yn ymroddedig 
i weithgarwch sy’n mynd i’r afael â  
nhw’n effeithiol ac yn cael ein hysbrydoli 
gan awydd cyffredin i greu cymdeithas 
gryfach, agosach, hapusach o  
gymunedau cysylltiedig.

Gallwn fynnu, cefnogi a 
hyrwyddo’r newid i ddyfodol 
carbon isel, cynaliadwy,  
teg a chyfartal

1 Mae’r trydydd sector yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol, gwirfoddolwyr, grwpiau hunan-
gymorth, cwmnïau cydweithredol a mentrau cymunedol, sefydliadau crefyddol a sefydliadau di-elw eraill sydd o 
fudd i gymunedau a phobl yng Nghymru.
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Ond mae newid yn yr hinsawdd yn bygwth 
datod y cymunedau cryfach rydym wedi 
gweithio mor galed i’w cynnal. Nid yw  
hyn yn anochel. 

Mae ein gwreiddiau dwfn ac amrywiol 
yn cysylltu’n uniongyrchol â bywydau 
pobl. Mae’r gwreiddiau hyn yn golygu 
bod sefydliadau’r trydydd sector mewn 
sefyllfa berffaith i hyrwyddo newid â llais 
cryf a chlir sy’n cael ei barchu gan eraill. 
Mae’n hanfodol bwysig i ni gysylltu ein 

gwerthoedd â’r her sy’n ein hwynebu yn sgil 
newid yn yr hinsawdd. Mae hwn yn bwnc 
economaidd a chymdeithasol difrifol yn 
ogystal â phwnc amgylcheddol. 
Gallwn arwain drwy ddangos rhagoriaeth 
yn ein sefydliadau, dylanwadu ar eraill, 
siarad â’r llywodraeth ar ran y bobl a 
chydgysylltu â busnesau. Gallwn fynnu, 
cefnogi a hyrwyddo’r newid i ddyfodol 
carbon isel, cynaliadwy, teg a chyfartal ar 
lefel genedlaethol a lleol yng Nghymru. Mae 
gan y sector gyfraniad pwysig hefyd wrth 
iddo helpu cymunedau i fod yn fwy gwydn, 
a’u paratoi ar gyfer canlyniadau newid yn 
yr hinsawdd.

Gallwn ni wneud hyn yn ein ffordd 
ein hunain, gan ewyllysio cyfres 
wirioneddol Gymreig o atebion go iawn 
a thrawsnewidiol. Mae’n rhaid i bob un 
ohonom geisio a dyheu am ddyfodol sy’n 
rhydd o beryglon newid yn yr hinsawdd. 
Mae gwireddu’r weledigaeth honno yn 
cychwyn heddiw.

Mae’n hanfodol bwysig i ni 
gysylltu ein gwerthoedd â’r 
her sy’n ein hwynebu yn sgil 
newid yn yr hinsawdd. Mae 
hwn yn bwnc economaidd a 
chymdeithasol difrifol yn ogystal 
â phwnc amgylcheddol.
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Beth ddylech 
chi ei wybod

Newid yn yr hinsawdd yw un o’r heriau 
mwyaf sy’n wynebu Cymru ac mae’n  
rhaid i’r trydydd sector gydweithio ag eraill 
i fynd i’r afael â’r her hon. Fel y sector sydd 
yn y sefyllfa orau i gefnogi’r cymunedau 
mwyaf agored i niwed yng Nghymru, mae 
mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd yn 
hollbwysig i sefydliadau’r trydydd sector  
a’r bobl y maent yn eu cynorthwyo.  
Mae sefydliadau’r trydydd sector yn  
gallu sbarduno camau gweithredu yn  
lleol, gan helpu i ddatblygu cyfalaf a 
gwytnwch cymdeithasol. 

Y Dystiolaeth
Mae’r trydydd sector eisoes 
yn agored i niwed

Mae’r trydydd sector eisoes yn agored i 
dywydd eithafol ac yn debygol o ddioddef 
yn amlach wrth i’r hinsawdd newid. 
Bydd newid yn yr hinsawdd yn debygol o 
effeithio ar bob sefydliad a sector; bydd 
maint yr effeithiau hyn yn dibynnu ar 
ffactorau fel gweithgareddau a lleoliad y 
sefydliad dan sylw. 
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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 a sychach, gaeafau mwynach a 
gwlypach a mwy o dywydd eithafol.

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Effeithiau anuniongyrchol  – 
sgil-effeithiau ar sefydliadau 
trydydd sector a’u gwasanaethau
Bydd newid yn yr hinsawdd hefyd 
yn cael effeithiau anuniongyrchol – 
sgil-effeithiau ar sefydliadau, yn sgil 
digwyddiadau rhyngwladol a allai hefyd 
effeithio ar Gymru. Maent yn cynnwys 
newidiadau o ran diogelwch a chyflenwad 
bwyd, bygythiadau neu oblygiadau i 
sefydlogrwydd gwleidyddol, a newid 
patrymau mudo.

Bydd effeithiau cymdeithasol ac 
economaidd anuniongyrchol newid yn yr 
hinsawdd, gan gynnwys gwasanaethau 
yn methu a chostau cynyddol adnoddau, 
yn taro pobl sy’n agored i niwed a phobl 
ddifreintiedig yn fwy caled ac yn gynt 
oherwydd eu bod yn llai abl i addasu i’r 
heriau newydd hyn. Mae pobl sy’n agored 
i niwed yn sgil newid yn yr hinsawdd yn 
cynnwys y rhai sy’n cael llai o gefnogaeth 
gan deuluoedd, ffrindiau ac asiantaethau.
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http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/091101climateimpactsen.pdf
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SECtOR EICH SEFYDLIAD A’CH GWASANAEtHAU

Cyffredinol •	Perygl i enw da’r sefydliad os yw gwasanaethau’n cael eu heffeithio 
neu os oes angen eu tocio

•	Costau sylweddol os nad yw effeithiau newid yn yr hinsawdd yn cael 
eu hystyried wrth wneud penderfyniadau allweddol

•	Mae angen ystyried y cysylltiadau rhwng newid yn yr hinsawdd 
ac amcanion elusennol sydd eisoes yn bodoli ac mae angen i 
ymddiriedolwyr ddeall y problemau

Arian a 
diogelwch 
ariannol

•	Cost gynyddol cynnal a chadw adeiladau a gwasanaethau
•	Costau uwch posibl yn y dyfodol os nad yw penderfyniadau hirdymor 

yn ystyried newid yn yr hinsawdd, e.e. cynllunio a chodi adeiladau 
newydd

•	Rhwystrau ariannu os yw newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar  
ymddiriedolwyr

Iechyd 
meddwl a 
chorfforol

•	Peryglon iechyd/salwch wrth i glefydau heintus ledaenu
•	Clefydau na ellir yswirio yn eu herbyn
•	Staff yn ei chael hi’n anodd cyrraedd y gwaith oherwydd bod y tywydd 

yn amharu ar y seilwaith 
•	Gall amodau gwaith pobl fod yn anghyfforddus oherwydd  cynnydd yn 

y tymheredd 

Adeiladau a 
chartrefi

•	Difrod i adeiladau oherwydd llifogydd a thywydd difrifol 

Logisteg a 
symudedd

•	Unigolion yn methu darparu gwasanaethau oherwydd yr effaith 
niweidiol ar drafnidiaeth

•	Effaith niweidiol ar wasanaethau sy’n seiliedig ar nwyddau a  
chyflenwadau sy’n dibynnu ar y tywydd

•	Amharu ar gyfleustodau, gan gynnwys ynni, dŵr a charthffosiaeth 
mewn adeiladau

Sut y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar  
y trydydd sector – 
Addaswyd o adnoddau Llywodraeth Cymru a CGGC 
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SECtOR Y BOBL RYDYCH CHI’N GWEItHIO GYDA NHW

Cyffredinol •	Mae diffyg ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd a’i effeithiau 
posibl yn golygu mai pobl sydd fwyaf agored i niwed fydd y rhai 
mwyaf bregus oni bai eu bod yn cael cymorth i fod yn fwy gwydn

Arian a 
diogelwch 
ariannol

•	Problemau yswiriant ar gyfer pobl sy’n byw mewn ardaloedd sy’n 
wynebu perygl llifogydd; pobl sydd heb yswiriant; a phobl sydd wedi 
dioddef llifogydd yn y gorffennol 

•	Gall rhai pobl orfod bod yn absennol o’r gwaith heb dâl oherwydd bod 
y tywydd yn amharu ar drafnidiaeth

•	Gall digwyddiadau tywydd eithafol effeithio ar gost cyflenwadau 
hanfodol ac ar faint ohonynt sydd ar gael

Iechyd 
meddwl a 
chorfforol

•	Gall tymheredd uwch yn yr haf a rhagor o law achosi problemau 
iechyd yn uniongyrchol (h.y. iechyd gwael sy’n gysylltiedig â thywydd 
poeth a llifogydd) ac yn anuniongyrchol (bod yn agored i olau 
uwchfioled, llygredd aer, clefydau heintus)

•	Amodau byw a gweithio anghyfforddus oherwydd tymheredd uwch
•	Mae’r rhai sydd fwyaf agored i niwed yn fwy sensitif i dymheredd ac 

amodau newidiol (e.e. pobl ifanc, pobl hŷn a’r rhai â chyflwr iechyd 
corfforol gwael yn barod)

•	Mae’n bosibl y bydd pobl sydd â phroblemau symud neu bobl nad 
ydynt yn gwybod am berygl llifogydd yn llai abl i symud o’r ardal sydd 
mewn perygl

•	Mae effaith colledion personol ac economaidd yn sgil tywydd eithafol 
yn debygol o arwain at straen meddyliol sylweddol i unigolion 

Adeiladau a 
chartrefi

•	Difrod i gartrefi gofal oherwydd llifogydd a thywydd difrifol
•	Difrod i adeiladau oherwydd llifogydd; gwyntoedd cryf a stormydd; 

lefel y môr yn codi/erydiad arfordirol
•	Cartrefi’n anghyfforddus yn ystod tywydd poeth
•	Niwed i dda byw/cnydau 

Logisteg a 
symudedd

•	Rhwystrau cyfathrebu yn achos grwpiau lleiafrifol
•	Difrod i systemau cyfathrebu (ffôn, rhyngrwyd) yn ystod tywydd 

difrifol, gan ynysu unigolion a chymunedau
•	Diffyg mynediad i wasanaethau gofal iechyd yn sgil amharu ar 

drafnidiaeth a seilwaith

1    2    3   4

Sut y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar  
y trydydd sector – 
Addaswyd o adnoddau Llywodraeth Cymru a CGGC 



9

Y Trydydd Sector

|  Y Trydydd Sector  Beth ddylech chi ei wybod

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.

Mae disgwyl i sefydliadau’r trydydd sector gyfrannu at 
gyflawni’r targed cenedlaethol o sicrhau 3% o ostyngiad  
mewn allyriadau. Yn ogystal â chymryd camau syml i leihau 
allyriadau, bydd y trydydd sector yn allweddol i’r gwaith 
ehangach o newid i economi carbon isel, cynaliadwy yng 
Nghymru – gan sicrhau bod y newid yn atebol ac yn cyd-fynd  
â gwerthoedd y trydydd sector. 

Sut mae lleihau 
allyriadau yn 
berthnasol i’r  
trydydd sector?

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 trydydd sector a pharatoi ar gyfer 
canlyniadau hinsawdd trwy ymyriadau 
gwahanol.

1    2    3   4

http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/climatechange/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/climatechange/?lang=en
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Er bod lefelau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn y trydydd sector 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

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 arfer².

•	 Prosiectau buddsoddi i arbed – Newid boeleri, goleuadau, moduron 
/ gyriannau, aer cywasgedig ac effeithlonrwydd tGCh. Mae modd 
lleihau costau 20% fel arfer³.

•	 Buddsoddi mewn asedau – Rhesymoli safleoedd, adeiladau newydd, 
cyfleoedd adnewyddu. Mae modd lleihau costau 10% fel arfer4. 

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.  
Mae’n rhaid i sefydliadau’r trydydd sector sicrhau bod eu ffynonellau 
ariannu – gan gynnwys ymddiriedolwyr - yn cefnogi gweithredu ar 
newid yn yr hinsawdd ac yn deall cysylltiad cryf y pwnc â gwerthoedd 
y trydydd sector.

Sut gall sefydliad 
fforddio lleihau ei 
allyriadau?

2-4. Yr Ymddiriedolaeth Garbon, “Better Business: Management Guide”, 1 Mawrth 2010,

http://www.carbontrust.co.uk/Publications/pages/PublicationDetail.aspx?id=CtV034

Beth mae lleihau 
allyriadau yn  
ei olygu?

1    2    3   4

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 
trydydd sector, sef sicrhau bod pobl a chymunedau yn gallu 
gweithredu mewn ymateb i hinsawdd sy’n newid ac sy’n mynd i 
newid ymhellach hyd yn oed os yw allyriadau yn dechrau disgyn. 
Mae’r trydydd sector yn asiant y gellir ymddiried ynddo sy’n 
gallu ymgysylltu â grwpiau mwy anodd eu cyrraedd a’r rhai a 
fydd yn fwy agored i effeithiau newid yn yr hinsawdd.

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.

Sut mae paratoi ar 
gyfer canlyniadau 
newid yn yr hinsawdd 
yn berthnasol i’r 
trydydd sector? 

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

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.

1    2    3   4
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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.

Sut gall sefydliad 
fforddio i baratoi?

1    2    3   4
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Cynllunio ar 
gyfer newid

Bydd newid yn yr 
hinsawdd yn effeithio 
ar gymunedau  
ledled Cymru 
Mae’r trydydd sector mewn sefyllfa unigryw i 
gyrraedd y bobl a fydd angen mwy o gymorth 
na neb arall. Bydd cydnabod newid yn yr 
hinsawdd fel perygl i’ch gwasanaethau ac fel 
sbardun posibl i sicrhau cynnydd cynaliadwy 
yn gynt yn sicrhau bod eich sefydliad yn 
glynu wrth ei werthoedd.

1    2    3   4
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CYFRIFOLDEB                                     GWASANAEtH                              EIRIOLAEtH

AM
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N 1. Gweithredu ar sail eich 
gwerthoedd

1. Galluogi newid cadarnhaol         
2. Datblygu’r gallu i 

wrthsefyll effeithiau 
niweidiol

1. Sicrhau bod eraill yn atebol
2. Galluogi eraill i ddeall 

blaenoriaethau 
cymdeithasol
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Bod yn gyfrifol                                                                                      
•	Gall gweithredu’n effeithlon 

gyda chyn lleied o effaith 
â phosibl ar yr amgylchedd 
ychwanegu at y llinell 
waelod a lleihau gwastraff 
diangen, gan symleiddio’ch 
gweithrediadau 

•	Gallwch warchod eich enw da 
drwy weithio gyda chyflenwyr 
sy’n lleihau eu heffaith eu 
hunain ar yr amgylchedd 
ac yn cefnogi newid 
cymdeithasol cadarnhaol

•	Cynllunio ar gyfer argyfyngau 
sy’n gysylltiedig ag amodau 
tywydd newidiol a gosod 
newid yn yr hinsawdd ar y 
gofrestr risgiau i’w hadolygu 
bob blwyddyn 

Canfod boddhad
•	Cadw at yr angen moesegol i 

weithredu ar faterion fel newid 
yn yr hinsawdd

•	Ennill cydnabyddiaeth am 
arweiniad eich sefydliad ar y 
materion hyn 

Grymuso pobl
•	Mae codi ymwybyddiaeth 

o effeithiau newid yn yr 
hinsawdd a beth mae 
unigolion yn gallu ei wneud 
yn gwella rheolaeth pobl dros 
benderfyniadau sy’n gallu 
gwella eu bywydau personol a 
phroffesiynol 

•	Mae hybu cyfleoedd i 
unigolion a chymunedau 
ddatblygu’r broses o newid i 
economi gynaliadwy, carbon 
isel yn eu helpu i ffynnu mewn 
byd sy’n newid 

Gweddnewid bywydau
•	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

•	Bydd cydnabod effeithiau 
newid yn yr hinsawdd ar 
eich gwasanaethau – o 
iechyd meddwl y bobl rydych 
chi’n eu gwasanaethu i 
gludiant a darpariaeth eich 
gwasanaethau – yn sicrhau’r 
effaith orau bosibl nawr ac yn 
y dyfodol

Amddiffyn y lles cyffredin
•	 Symud yr agenda ymlaen 

drwy hyrwyddo’r cyfleoedd y 
mae gweithredu ar newid yn 
yr hinsawdd yn eu rhoi ar gyfer 
sicrhau cynnydd teg a charbon 
isel yn gynt (h.y. swyddi 
gwyrdd)

•	Bod yn gatalydd ar gyfer 
camau gweithredu ar lefel 
leol, gan ddatblygu cyfalaf 
cymdeithasol a gwydnwch 

Anelu am gydraddoldeb
•	Sicrhau bod y rhai sy’n llunio 

polisïau yn deall effeithiau 
anghymesur newid yn yr 
hinsawdd ar y bobl sydd fwyaf 
agored i niwed ac mewn perygl 
a helpu i nodi lleoliad y bobl 
hyn 

Sicrhau bod lleisiau’n cael  
eu clywed
•	Mae cynrychioli cymunedau 

sy’n llai abl i addasu a pharatoi 
ar gyfer newid yn helpu 
llunwyr polisïau i flaenoriaethu 
deddfwriaeth a dyrannu 
adnoddau yn deg

•	Mae newid pwyslais 
ymgyrchoedd i adlewyrchu 
effeithiau newid yn yr 
hinsawdd yn helpu i godi 
ymwybyddiaeth

CY
FL

AW
N

I 
RH

W
YM

ED
IG

AE
tH

AU
 

RH
EO

LE
ID

D
IO

L 

•	Mae’n rhaid i sefydliadau 
trydydd sector helpu i 
gyrraedd y targed ar gyfer 
carbon drwy leihau allyriadau 
sy’n gysylltiedig â’u 
gweithrediadau eu hunain

•	Mae’n rhaid i sefydliadau 
trydydd sector helpu i 
gyrraedd y targed ar gyfer 
carbon drwy gynorthwyo 
cymunedau lleol ac unigolion 
i fabwysiadu ymddygiad 
carbon isel bob dydd 

•	Mae’n rhaid i sefydliadau 
trydydd sector ddefnyddio 
eu harbenigedd i helpu 
llunwyr polisïau i ddeall sut 
i gyrraedd y targed ar gyfer 
carbon a sicrhau bod lleisiau’r 
cymunedau sydd fwyaf agored 
i niwed ac mewn perygl yn dod 
i sylw awdurdodau perthnasol 
y  llywodraeth

1    2    3   4
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Pam y mae’n bwysig
Interlink yw Cyngor Gwirfoddol Sirol 
Rhondda Cynon taf, ac mae’n helpu 
unigolion a sefydliadau i gydweithio i gael 
effaith gadarnhaol ar fywydau pobl sy’n 
byw ac yn gweithio yn Rhondda Cynon taf. 
Fel sefydliad trydydd sector, mae Interlink 
yn credu bod gweithredu ar newid yn yr 
hinsawdd yn rhan hanfodol o barhau i 
ddarparu ei wasanaethau.

Pa effeithiau y mae Interlink 
yn mynd i’r afael â nhw
Mae’r unigolion sy’n cael eu gwasanaethu 
gan Interlink yn byw mewn ardaloedd 
difreintiedig yn bennaf. Mae hyn yn golygu 
bod effaith fwyaf newid yn yr hinsawdd 
yn debygol o fod yn anuniongyrchol: 
cynnydd mewn biliau ynni. Mae llifogydd 
yn broblem mewn rhai ardaloedd hefyd. Un 
o’r rhwystrau mawr i weithredu yw’r lefel 
isel o ymwybyddiaeth a gwybodaeth am 
effeithiau hinsawdd yn lleol ledled Rhondda 
Cynon taf.

Sut y mae Interlink yn  
mynd i’r afael â newid yn  
yr hinsawdd
•	 Gofalu am effeithiau ei weithrediadau  

ei hun ar yr hinsawdd drwy leihau’r 
defnydd o ynni a dŵr, lleihau cludiant  
a chynyddu ailgylchu

•	 Datblygu ei brosiectau a’i gyllid ei hun,  
fel gwneud ceisiadau am grantiau  
bach i wella effeithlonrwydd ynni 
adeiladau cymunedol

•	 Cynllunio hyfforddiant i wella sgiliau 
grwpiau lleol eraill er mwyn datblygu 
prosiectau cymunedol sy’n gallu helpu  
i addasu i newid yn yr hinsawdd, fel 
plannu coed 

•	 Nodi’r holl effeithiau posibl ar newid yn 
yr hinsawdd ledled Rhondda Cynon taf 
a throsglwyddo gwybodaeth, cyngor, 
canllawiau a chyllid lle bo hynny’n bosibl.

Ffynhonnell: Addaswyd o CGGC

Mae Interlink yn cefnogi 
camau gweithredu  
cymunedol ym maes newid 
yn yr hinsawdd

Straeon llwyddiannus 
yn y trydydd sector

1    2    3   4

http://www.wcva.org.uk/main/dsp_home.cfm
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1    2    3   4

Pam y mae’n bwysig
Cenhadaeth Bron Afon yw darparu tai 
fforddiadwy ar rent ar gyfer pobl ag 
anghenion tai. Mae’r sefydliad yn gyfrifol 
am dros 8,000 o’r tai hyn yn Nhorfaen ac 
mae llawer o’i denantiaid yn agored iawn 
i niwed oherwydd effeithiau newid yn yr 
hinsawdd, yn enwedig costau ynni uwch.

Pa effeithiau y mae Bron 
Afon yn mynd i’r afael â nhw
Gan y bydd newid yn yr hinsawdd yn 
effeithio ar yr adnoddau sydd ar gael i 
bawb, mae Bron Afon yn credu bod ganddo 
gyfrifoldeb fel landlord i helpu ei denantiaid 
i fynd i’r afael â thlodi tanwydd a defnyddio 
ynni’n fwy effeithlon. 

Sut y mae Bron Afon yn 
mynd i’r afael â newid yn  
yr hinsawdd
•	 Gofalu am effeithiau ei weithrediadau 

ei hun ar yr hinsawdd drwy gynnal 
arolwg Ymddiriedolaeth Arbed Ynni a 
gweithredu’r holl argymhellion; casglu 
dŵr a rhoi mesurau ar waith i atal 
llifogydd; a sicrhau bod pob buddsoddiad 
yn hybu ac yn cefnogi cymunedau ac yn 
diogelu’r amgylchedd

•	 Rhoi cyngor i bob tenant newydd a thrwy 
apwyntiad – gan gynnwys cyngor ar ynni, 
effeithlonrwydd tanwydd gan gynnwys 
rheoli gwres canolog a rhagor o gyngor 
ar gynaliadwyedd i hyrwyddo mwy o 
wydnwch yn lleol, fel Wardeniaid Ynni

•	 Cynnal rhaglenni i greu diwylliant o 
gynaliadwyedd a seilio buddsoddiadau yn 
yr amgylchedd allanol ar gartrefi cyfredol 
a chynllunio ar gyfer cartrefi’r dyfodol

•	 Dathlu a hybu cyflawniadau cymunedol 
‘gwyrdd’ yn gyhoeddus

Ffynhonnell: Addaswyd o CGGC

Bron Afon yn helpu 
tenantiaid i ffynnu mewn 
diwylliant o gynaliadwyedd 

Straeon llwyddiannus 
yn y trydydd sector

http://www.wcva.org.uk/main/dsp_home.cfm
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BtCV yw’r tîm gwirfoddolwyr gwyrdd mwyaf 
yn y byd. Mae BtCV yn cael dylanwad 
enfawr ar gynaliadwyedd drwy ysbrydoli 
300,000 o bobl i ofalu am dros 50,000 o 
lefydd ledled y DU. Cenhadaeth BtCV yw 
creu dyfodol mwy cynaliadwy drwy ysbrydoli 
pobl a gwella llefydd.

Yr her
Roedd BtCV yn awyddus i sicrhau ei bod yn 
lleihau ei heffaith ar yr amgylchedd naturiol. 
Roedd yn awyddus i ddefnyddio fframwaith 
a fyddai’n ei helpu i reoli’r effeithiau 
hyn a chydymffurfio â deddfwriaeth 
amgylcheddol. Yn bwysicach na hynny, 
roedd am wneud hyn mewn ffordd a oedd 
yn adlewyrchu ei werthoedd fel sefydliad 
trydydd sector. 

Dull gweithredu
Mae system reoli amgylcheddol y Ddraig 
Werdd yn cyd-fynd â thema allweddol BtCV, 
sef gwella’r amgylchedd yn gyson. Mae 
defnyddio’r system yn golygu bod BtCV yn 
gallu dangos i sefydliadau partner presennol 
a darpar bartneriaid eu bod yn cymryd eu 
heffaith ar yr amgylchedd o ddifrif. 

Yn fewnol, mae tystysgrif y Ddraig Werdd 
wedi helpu BtCV i fonitro a rheoli eu 
heffeithiau amgylcheddol fel sefydliad. Yn 
ogystal â helpu’r amgylchedd, mae hyn 
yn arbed costau ar adeg pan mae prisiau 
ynni yn codi’n gyflym. Yn ogystal â rhoi 
hyder i’r sefydliad ei fod yn cydymffurfio â’r 
gyfraith, mae’r Ddraig Werdd wedi gwella 
prosesau cyfathrebu â staff, sydd bellach 
yn ymwybodol o weithdrefnau a pholisïau 
amgylcheddol BtCV.

Y Canlyniadau
•	 Mae BtCV bellach wedi ennill tystysgrif 

Lefel 3 y Ddraig Werdd ledled eu 
rhwydwaith yng Nghymru.

•	 Dechreuodd BtCV fesur ei hôl troed 
carbon yn 2006 ac ers hynny mae wedi 
rhoi nifer o fesurau ar waith i wella 
effeithlonrwydd, arbed adnoddau a 
lleihau allyriadau. Yn 2010-11 cafwyd 
gostyngiad gwerth 416.1 tunnell o 
gymharu â’r flwyddyn flaenorol, sy’n 
dangos gwelliant cyson.  

Ffynhonnell: Addaswyd o BtCV

1    2    3   4

BtCV Cymru a’r 
Ddraig Werdd  

Straeon llwyddiannus 
yn y trydydd sector
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Cyflwyno’r achos 
dros newid

Ystyriwch y canlynol  
cyn cychwyn: 
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 llwyddiannus 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 
sefydliad 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 
trydydd sector a’r bobl sy’n cael eu gwasanaethu ganddynt 
ledled Cymru yn gorfod eu hwynebu’n barod yn sgil newid yn yr 
hinsawdd. 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 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 lleol arall a allai gael ei effeithio.

5. Cysylltu gwerthoedd a chyflawni  
Gofalwch fod yr achos yn cyd-fynd â gwerthoedd y trydydd 
sector ac yn cefnogi’r sefydliad i gyflawni disgwyliadau 
rhanddeiliaid yn y byrdymor.

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
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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 trydydd sector fynd i’r afael â 
newid yn yr hinsawdd.

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 trydydd sector 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 elfen ‘Gyffredinol’ y tabl yn Adran 2, 
Sut y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio 
ar y trydydd sector, am drosolwg o pam mae’n 
rhaid cynnwys peryglon hinsawdd mewn 
prosesau cynllunio.

 » Ewch i’r tablau yn Adran 3, Cynllunio ar gyfer 
newid, am drosolwg o sut y gall ystyried 
effeithiau newid yn yr hinsawdd helpu 
sefydliadau’r trydydd sector i gynyddu 
cyfrifoldeb a darparu gwasanaethau ac 
eiriolaeth effeithiol.

4. Sut mae gweithredu ar newid yn yr 
hinsawdd yn cyd-fynd â gwerthoedd  
y sefydliad?

 » Ewch i Adran 1, Eich Cyfraniad Unigryw Chi, 
i gynnwys elfennau o’r testun sy’n trafod sut 
mae gweithredu ar newid yn yr hinsawdd yn 
cyd-fynd â gwerthoedd y trydydd sector. 

1    2    3   4
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Yr achos strategol
Defnyddiwch yr achos strategol i ddangos bod y prosiect yn  
cyd-fynd â strategaeth ac amcanion cyffredinol y sefydliad

1    2    3   4

Cwestiwn Creu’r Achos

5. A oes disgwyl i’r 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’r tabl yn Adran 2, Sut y bydd newid yn 
yr hinsawdd yn effeithio ar y trydydd sector, 
am drosolwg manwl o sut y bydd newid yn 
yr hinsawdd yn effeithio ar ffrydiau gwaith a 
gwasanaethau’r trydydd sector.

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

•	Yr ymrwymiadau cyfredol mae’r sefydliad 
wedi ymrwymo iddynt (e.e. Siarter Datblygu 
Cynaliadwy; System Reoli Amgylcheddol) 
neu’r ymrwymiadau cyfredol mae’r gymuned 
wedi ymrwymo iddynt (e.e. strategaethau neu 
gynlluniau cymunedol) 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 trydydd sector 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 y 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 baratoi 
sefydliadau’r trydydd sector i fod yn gyfrifol a 
darparu gwasanaethau ac eiriolaeth effeithiol.

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 baratoi 
sefydliadau trydydd sector i fod yn gyfrifol a 
darparu gwasanaethau ac eiriolaeth effeithiol.

3. A oes unrhyw gostau monitro neu 
werthuso? (Gweler yr Achos Rheoli hefyd i 
weld beth yw ystyr monitro a gwerthuso)

4. Beth yw’r sefyllfa waethaf bosibl?

1    2    3   4
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Yr achos masnachol
Defnyddiwch yr achos masnachol i brofi bod y prosiect yn 
fasnachol hyfyw ac yn sicrhau gwerth i’r rhai â chyfran 
sylweddol yn y sefydliad a’r gwasanaethau a ddarperir ganddo

Cwestiwn Creu’r Achos

1. All y prosiect hwn helpu’r sefydliad 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 trydydd sector.

 » Ewch i’r tablau yn Adran 3, Cynllunio ar gyfer 
newid, am drosolwg o’r modd y mae ystyried 
effeithiau newid yn yr hinsawdd yn gallu bod o 
fudd trawsbynciol i wasanaethau ac eiriolaeth 
sefydliadau trydydd sector.

2. 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 trydydd sector eisoes  
yn agored i niwed am drosolwg o sut mae 
newid yn yr hinsawdd eisoes yn effeithio  
ar sefydliadau’r trydydd sector.

 » 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 trydydd sector  
a’u gwasanaethau.

 » Ewch i Adran 2, Sut y bydd newid yn yr 
hinsawdd yn effeithio ar y trydydd sector, i 
gynnwys rhestr o’r risgiau sy’n deillio o newid 
yn yr hinsawdd ar gyfer sefydliadau trydydd 
sector. 

3. Pa beryglon sy’n wynebu’r sefydliad wrth 
weithredu’r prosiect hwn, a sut bydd y 
peryglon hyn yn cael eu rheoli a’u dyrannu?

4. Beth sydd angen eu caffael ar gyfer y 
prosiect hwn; nwyddau, gwasanaethau,  
tir, adeiladau?
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Yr achos ariannol
Defnyddiwch yr achos ariannol i brofi bod y prosiect yn 
fforddiadwy o fewn yr amserlen berthnasol

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 ‘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 trydydd sector.

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

•	Pa gostau sy’n taro’r 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 trydydd sector eisoes 
yn agored i niwed, am grynodeb o beryglon ac 
effeithiau cyffredinol newid yn yr hinsawdd.

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

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

•	Pa brosiectau tebyg gan sefydliadau  
tebyg sydd wedi mynd i’r afael â newid yn  
yr hinsawdd mewn ffordd fforddiadwy  
ac effeithiol?

5. A oes yna fenthyciadau ar gael i helpu gyda 
chyllideb y prosiect hwn gan Lywodraeth 
Cymru, yr Awdurdod Lleol neu sefydliadau 
fel yr Ymddiriedolaeth Garbon? 
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Yr achos rheoli
Defnyddiwch yr achos rheoli i brofi y gall y sefydliad 
gyflawni’r prosiect o ran adnoddau dynol ac adnoddau eraill  

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 
effeithiau 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 bydd y prosiect hwn 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 trydydd sector.

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

4. A fydd 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 eraill, fel elusen arall, busnes neu 
sefydliad y 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 yn 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.
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Canllawiau cyffredinol ar 
gyfer y trydydd sector

1. Llywodraeth Cymru – Uchafbwyntiau 
Gweithgareddau’r trydydd Sector: 
Strategaeth Cymru ar y Newid yn  
yr Hinsawdd. 
http://cymru.gov.uk/topics/
environmentcountryside/
climatechange/publications/
thirdsector/?skip=l&lang=cy 
 

Paratoi ar gyfer canlyniadau 
newid yn yr hinsawdd 
2. Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

(CGGC) a Llywodraeth Cymru – Helpu’r 
Gymuned i Ymdopi ag Effeithiau Newid 
yn yr Hinsawdd (2010). 
http://www.wcva.org.uk/policy/dsp_
policy_area.cfm?areaid=10&display_
sitedeptid=9 
 

Mynd i’r afael ag achosion 
newid yn yr hinsawdd
3. Yr Ymddiriedolaeth Carbon-Cymru –  

Cyngor a Gwasanaethau. 
http://www.carbontrust.co.uk/cut-
carbon-reduce-costs/pages/default.aspx

 
 

Adnoddau defnyddiol eraill 

4. CGGC – Cyflwyniad i rôl y trydydd  
sector wrth fynd i’r afael â newid yn  
yr hinsawdd 
http://www.wcva.org.uk/policy/dsp_
policy_area.cfm?areaid=10&display_
sitedeptid=9

5. BTCV Cymru – yn cynnig cyngor, 
cymorth a phrofiad ymarferol fel bod 
cymunedau a sefydliadau trydydd 
sector yn gallu gwarchod yr amgylchedd 
a gwellau eu hiechyd a’u sgiliau. 
http://www2.btcv.org.uk/display/btcv_
wales

6. Cynnal Cymru – yn ymgysylltu â’r 
gymdeithas sifil drwy ddatblygu 
sgiliau, rhwydweithiau a chymuned 
ar-lein. Mae hyn yn cynnwys gweithio 
gyda Chynghorau Cymuned, mentrau 
cymdeithasol ac eraill i nodi pryderon 
allweddol a chyfleoedd gweithredu ar 
gyfer gwahanol rannau o’r gymdeithas 
sifil. 
http://www.sustainwales.com/

7. Cylch – yn darparu gwybodaeth, 
cyngor a chymorth ar gyfer sefydliadau 
cymunedol cyfredol a’r rhai sy’n dod 
i’r amlwg ym meysydd ailddefnyddio, 
ailgylchu, compostio ac ailbrosesu ledled 
Cymru a thu hwnt. 
http://www2.btcv.org.uk/display/btcv_
wales 
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Adnoddau defnyddiol eraill 

8. Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Cymru 
– yn cynnig cyngor diduedd am ddim 
i sefydliadau ar sut i leihau allyriadau 
carbon deuocsid (CO2) ac arbed arian. 

9. Ffederasiwn Ffermydd Dinesig a 
Gerddi Cymunedol – yn cefnogi, yn 
cynrychioli ac yn hyrwyddo ffermydd 
a gerddi a reolir gan y gymuned, 
rhandiroedd a mannau gwyrdd eraill 
ledled y DU. 
http://www.farmgarden.org.uk/farms-
gardens/your-region/wales 

10. Groundwork Cymru – yn helpu pobl 
a sefydliadau i wneud newidiadau er 
mwyn gwella cymdogaethau, datblygu 
sgiliau a rhagolygon swyddi a byw a 
gweithio mewn ffordd fwy gwyrdd. 
http://www.energysavingtrust.org.uk/
wales 

11. Y Ddraig Werdd – system rheoli 
amgylcheddol sy’n berthnasol i 
anghenion penodol sefydliadau ac yn 
gwobrwyo camau i wella’r amgylchedd.  
http://www.greendragonems.com/  
 
 

 
12. Cadwch Gymru’n Daclus – yn gweithio 

mewn partneriaeth agos gydag 
awdurdodau lleol, ysgolion a grwpiau 
cymunedol er mwyn annog y cyhoedd i 
gymryd rhan a chyfrannu.  
http://www.keepwalestidy.org/ 

13. Sustrans  – yn cynnig atebion 
creadigol, arloesol ac ymarferol i heriau 
trafnidiaeth gynaliadwy. Mae Sustrans 
yn gweithio mewn partneriaeth gyda 
chymunedau, awdurdodau lleol a llawer 
o sefydliadau eraill ledled y DU.  
http://www.sustrans.org.uk/
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